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اأبوظبي لل�صيد والفرو�صية من�صة هامة 
ملنتجي ال�صقور للرتويج لإنتاجهم 

اأخبار الإمارات

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

عربي ودويل

بر�صلونة على حافة الهاوية.. 
وكومان يف قلب العا�صفة 

الفجر الريا�صي

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

•• اأبوظبي- وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
امللك  ال�شريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  تعزية  برقية  اهلل،  حفظه 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
وفاة  يف  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  فيها  ع��ر  ال�شقيقة، 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بنت  هال  الأم���رة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

�شعود.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني 

ال�شريفني.

الإمارات تبهر العامل بتنظيم اإك�سبو 2020 دبي وتر�سل ر�سالة �سالم وت�سامح لكل �سعوب الأر�س الإمارات تبهر العامل بتنظيم اإك�سبو 2020 دبي وتر�سل ر�سالة �سالم وت�سامح لكل �سعوب الأر�س 

نقال حتيات رئي�س �لدولة �إىل وفود 192 دولة م�شاركة
حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سهدان افتتاح »اإك�سبو 
2020 دبي« اإيذانا بانطالق اأعمال دورته التاريخية

•• دبي-وام:

رحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واأخوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بجميع امل�شاركني 
و  اأفريقيا  و  الأو�شط  ال�شرق  انعقاد له يف منطقة  اأول  2020 دبي، يف  اإك�شبو  يف 
جنوب اآ�شيا ونقل �شموهما حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« وترحيب �شموه و اأمنياته بالتوفيق ملمثلي 192 دولة 
ووفود املنظمات والهيئات واملوؤ�ش�شات الدولية امل�شاركة والتي حر�شت على القدوم 
اأ�شهر يتم من خاللها  اإىل دب��ي لبدء ح��وار ثقايف واإب��داع��ي ميتد على م��دار �شتة 
ر�شم مالمح م�شتقبل العامل بتقدمي احللول والبتكارات والأفكار التي تعني على 
حتقيق طموحات �شعوبه واإيجاد اآليات اأكرث كفاءة لتفعيل العمل امل�شرتك نحو غد 

اأف�شل للجميع.
جاء ذلك خالل ح�شور �شموهما حفل افتتاح احلدث العاملي الكبر الذي اأقيم يف 
�شاحة الو�شل التي ت�شكل قلب اك�شبو و الرابط بني حماوره الثالثة »ال�شتدامة« 

و»التنقل« و»الفر�س«.                   )التفا�شيل �س 3-2(

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سهدان افتتاح »اإك�سبو 
2020 دبي« اإيذانا بانطالق اأعمال دورته التاريخية
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نقال حتيات رئي�س �لدولة �إىل وفود 192 دولة م�شاركة

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سهدان افتتاح اإك�سبو 2020 دبي اإيذانا بانطالق اأعمال دورته التاريخية

•• دبي-وام:

رحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واأخ��وه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة بجميع امل�شاركني يف اإك�شبو 2020 دبي، يف اأول انعقاد له يف منطقة 
�شاحب  حتيات  �شموهما  ونقل  اآ�شيا  جنوب  و  اأفريقيا  و  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وترحيب 
والهيئات  املنظمات  ووف���ود  دول��ة   192 ملمثلي  بالتوفيق  اأمنياته  و  �شموه 
واملوؤ�ش�شات الدولية امل�شاركة والتي حر�شت على القدوم اإىل دبي لبدء حوار 
مالمح  ر�شم  خاللها  من  يتم  اأ�شهر  �شتة  م��دار  على  ميتد  واإب��داع��ي  ثقايف 
م�شتقبل العامل بتقدمي احللول والبتكارات والأفكار التي تعني على حتقيق 
طموحات �شعوبه واإيجاد اآليات اأكرث كفاءة لتفعيل العمل امل�شرتك نحو غد 
اأف�شل للجميع. جاء ذلك خالل ح�شور �شموهما حفل افتتاح احلدث العاملي 
الرابط بني  و  اك�شبو  التي ت�شكل قلب  الو�شل  �شاحة  اأقيم يف  ال��ذي  الكبر 

حماوره الثالثة "ال�شتدامة و"التنقل" و"الفر�س" .
�شهد احلفل اإىل جوار �شموهما.. �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية و �شمو ال�شيخ حمدان بن 
ال�شيخ طحنون بن  الظفرة و�شمو  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي والفريق �شمو ال�شيخ 
ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن زايد 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد 

و  التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حامد  و�شمو  الرئا�شة 
�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا 

ع�شو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو  الهمم  لأ�شحاب 
�شمو  و  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 

ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران الرئي�س الأعلى 
ملجموعة طران الإم��ارات رئي�س اللجنة العليا لإك�شبو 2020 دبي و�شمو 
لالإعالم  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ 
اآل مكتوم و �شمو ال�شيخ حمدان  و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة، ممثل 
جاللة ملك البحرين لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب ومعايل رمي بنت 
ملكتب  العام  املدير  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي،  اإبراهيم 
امل�شوؤولني،  وكبار  ال��وزراء  املعايل  اأ�شحاب  ولفيف من  دبي،   2020 اإك�شبو 
واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي لدى الدولة، وح�شد كبر من ممثلي و�شائل 

الإعالم املحلية والعاملية.

حلظة تاريخية .
الإمارات  دول��ة  اإن  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
العربية املتحدة ت�شهد حلظة تاريخية ا�شتثنائية مع انطالق اإك�شبو 2020 
دبي ال��ذي يعد احل��دث الأه��م يف العامل عر اجتماع 192 دول��ة بثقافاتها 
ت�شنعها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  اللحظة  "هذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وتاريخها  وجت��ارب��ه��ا 
الإمارات ت�شارك فيها فرق وطنية من كافة القطاعات تفخر باأنها جزء من 
هذا امل�شروع احل�شاري العاملي". واأ�شار �شموه اإىل اأن : "دولة الإمارات تد�شن 
اليوم حمطة جديدة يف م�شرة امل�شتقبل التي �شتنطلق بت�شارع اأكر من اأي 
وقت م�شى، حيث اأن كل الطموحات ممكنة التحقق بالإرادة القوية والإدارة 
احلكيمة"، موؤكدا: "الإمارات تثبت للعامل اأنها دولة على قدر التحديات.. 
الأمل..  الفر�س و�شنع  الأزم���ات عر خلق  الأق��در على اخل��روج من  واأنها 

لتقدم منوذجا عامليا م�شتقبليا تنمويا." 

حممد بن ر��شد:
العاملي احل�ساري  امل�سروع  هذا  من  جزء  باأنها  تفخر  كافة..  القطاعات  من  وطنية  فرق  فيها  ت�سارك  الإمارات  ت�سنعها  التي  الدولية  •   اللحظة 

احلكيمة والإدارة  القوية  بالإرادة  التحقق  ممكنة  الطموحات  كل  حيث  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرب  بت�سارع  �ستنطلق  التي  امل�ستقبل  م�سرية  يف  اليوم  الإمارات  تد�سنها  جديدة  •  حمطة 
الأمل و�سنع  الفر�س  خلق  عرب  الأزمات  من  اخلروج  على  الأقدر  واأنها  التحديات..  قدر  على  دولة  اأنها  للعامل  تثبت  •  الإمارات 

والأهداف والإمكانات  والروؤى  اجلهود  توحيد  ت�ستلزم  مرحلة  �سمن   19 كوفيد-  بعد  ما  حلقبة  عامليا  التعايف  مل�سرية  قوية  دفعة  دبي   2020 اإك�سبو  •  انطالق 
لدينا ما  اأف�سل  له  ونقدم  لديه  ما  اأف�سل  لنا  يقدم  اأر�سنا..  على  اليوم  فالعامل  الوعد..  حتقيق  ن�سهد  واليوم  تاريخه..  يف  فارقة  وعالمة  ا�ستثنائية  اإك�سبو  من  الدورة  هذه  تكون  اأن  •  وعدنا 

تعاىل اهلل  باإذن  واأف�سل  اأجمل  �سيكون  وامل�ستقبل  الإمارات  دولة  على  اليوم  والأنظار  عاملية..  واقت�سادية  وح�سارية  وثقافية  اإن�سانية  جتربة  اأجمل  املقبلة  الأ�سهر  خالل  �ستقدم  •  الإمارات 

حممد بن ز�يد:
القدم منذ  والتعاي�س  الت�سامح  وموطن  التاريخ...  مر  على  والثقافات  احل�سارات  ملتقى  اأر�سها...  على  للعامل  وقلبها  ذراعيها  تفتح  زايد  بن  خليفة  بقيادة  • الإمارات 

مكتوم اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخي  هو  التحديات  فوق  ت�سمو  �سلبة  واإرادة  وامل�ستقبل  للحا�سر  وا�سحة  روؤية  ميتلك  ا�ستثنائي  دولة  رجل  دبي   2020 اإك�سبو  وراء  •  يقف 
وال�سالم  والتعاون  والتنمية  اخلري  اإىل  تدعو  و�سيا�سات  قيم  من  جت�سده  وما  الرائدة  التنموية  وجتربتها  الإمارات  يف  العاملية  الثقة  توؤكد  الكبري  احلدث  • ا�ست�سافة 

العامل �سعوب  مل�سلحة  امل�ستقبل  يف  التنموية  الفر�س  من  مزيد  وا�ستك�ساف  والتجارية...  والتكنولوجية  القت�سادية  �سراكاتها  تعزيز  يف  التوفيق  لها  ونتمنى  امل�ساركة  بالدول  • نرحب 
العاملية للتحديات  الفاعلة  احللول  لإيجاد  امل�سرتك  والعمل  للحوار  عاملية  ومن�سة  كورونا..  جائحة  اآثار  من  للتعايف  العامل  �سعي  يف  الأمام  اإىل  كبرية  •  خطوة 

جميعا لنا  فخر  مبعث  وهي  املعر�س،  تنظيم  يف  �ساركت  التي  اجلن�سيات  خمتلف  ومن  الوطنية  الكوادر  • ن�سكر 
الإمارات لدولة  حمب  وكل  وعربي  اإماراتي  كل  يتمناها  التي  بال�سورة  احلدث  يخرج  كي  والتعاون  للم�ساركة  الدولة  يف  الأجهزة  وكل  واملقيمني  الإمارات  اأبناء  وندعو  وطنية  م�سوؤولية  اإك�سبو  • جناح 

يتبع
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باأرقى  اإن�شانية  احتفالية  ي�شكل  دب��ي   2020 "اإك�شبو  اإن  �شموه  واأ���ش��اف 
العقول  لجتماع  ف�شاء  يوفر  كما  وابتكاراتها،  واإبداعاتها  ال��دول  منجزات 
على  العاملي  احل��دث  يعني  فيما  الإن�شانية..  والتجارب  واخل��رات  والأفكار 
وتعزيز  ال�شعوب  الثقة بني  وبناء ج�شور  التعاون  اآفاق جديدة من  اكت�شاف 
ال�شالم وال�شتقرار  للب�شرية عنوانه  اأف�شل  امل�شرتك لبناء م�شتقبل  العمل 

والزدهار للجميع".
دفعة قوية  يعد  دبي   2020 اإك�شبو  فعاليات  "انطالق  اأن  اإىل  �شموه  ون��وه 
مل�شرة التعايف عامليا حلقبة ما بعد كوفيد19- �شمن مرحلة ت�شتلزم توحيد 

اجلهود والروؤى والإمكانات والأهداف ملا فيه خر الب�شرية".
واأثنى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على اجلهود ال�شخمة 
اإك�شبو  اأجل حتويل  التي عملت من  الوطنية  الكوادر  و  الفرق  بذلتها  التي 
والإجنازات  التجارب  �شجل  اإىل  ت�شاف  ا�شتثنائية  اإىل جتربة  دبي   2020
الت�شميم وال��ب��ن��اء، وحتى  ب��دءا م��ن امل�شمون م���رورا مب��راح��ل  الإم��ارات��ي��ة، 

جت�شيدها واقعا مده�شا على الأر�س".
وقال �شموه: "اأعلنا اأن الإمارات لي�شت دولة و اإمنا العامل يف دولة.. ووعدنا 
باأن تكون هذه الدورة من اإك�شبو ا�شتثنائية وعالمة فارقة يف تاريخ اإك�شبو.. 
لنا  يقدم  اأر���ش��ن��ا..  اليوم على  فالعامل  ال��وع��د..  ه��ذا  ن�شهد حتقيق  وال��ي��وم 
�شتقدم  "الإمارات  اأن  لدينا" موؤكدا  ما  اأف�شل  له  نقدم  و  لديه  ما  اأف�شل 
اإن�شانية وثقافية وح�شارية واقت�شادية  خالل الأ�شهر املقبلة اأجمل جتربة 
عاملية.. والأنظار اليوم على دولة الإمارات وامل�شتقبل �شيكون اأجمل واأف�شل 

باإذن اهلل تعاىل".

�لإمار�ت تفتح قلبها للعامل .
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ملتقى  كانت  التي  الأر����س  ه��ذه  اأر�شها،  على  للعامل  وقلبها  ذراعيها  تفتح 
والغرب،  ال�شرق  التقاء  ونقطة  ال��ت��اري��خ،  م��ر  على  وال��ث��ق��اف��ات  احل�����ش��ارات 

وموطن الت�شامح والتعاي�س منذ القدم.
وقال �شموه خالل ح�شوره افتتاح فعاليات معر�س "اإك�شبو 2020 دبي" اإن 
ا�شت�شافة دولة الإمارات هذا احلدث الدويل الكبر للمرة الأوىل يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا، توؤكد الثقة العاملية فيها ويف جتربتها 
التنموية الرائدة وما جت�شده من قيم و�شيا�شات وتوجهات تدعو اإىل اخلر 

والتنمية والتعاون وال�شالم".
واأ�شاف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان: "اإن اإك�شبو 2020 
دبي يقف وراءه رجل دولة ا�شتثنائي ميتلك روؤية وا�شحة للحا�شر وامل�شتقبل 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأخي �شاحب  التحديات، هو  ت�شمو فوق  واإرادة �شلبة 
بن را�شد اآل مكتوم، الذي وا�شل الليل بالنهار يف قيادة فرق العمل الوطنية 
املتميزة حتى يخرج هذا احلدث بال�شورة التي ت�شرف دولة الإمارات و�شعبها 

وتليق ب�شورتها على ال�شاحة الدولية".
والنجاح يف  التوفيق  لها  املعر�س، ومتنى  امل�شاركة يف  بالدول  �شموه  ورحب 
من  وال�شتفادة  والتجارية،  والتكنولوجية  القت�شادية  �شراكاتها  تعزيز 
فيها،  والرخاء  التنمية  مل�شلحة  املعر�س  �شي�شهدها  التي  املثمرة  احل��وارات 

وا�شتك�شاف مزيد من الفر�س التنموية يف امل�شتقبل مل�شلحة �شعوب العامل.
و اأ�شار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل اأن "اإك�شبو 2020 
دبي".. ميثل خطوة كبرة اإىل الأمام يف �شعي العامل للتعايف من اآثار جائحة 
عاملية  ومن�شة  جديدة،  وتنموية  اقت�شادية  اآف��اق  نحو  والنطالق  كورونا، 
الفاعلة  امل�شرتك لإيجاد احللول  والعمل  الروؤى واخلرات  وتبادل  للحوار 
للتحديات العاملية ويف مقدمتها التحديات التي اأفرزتها اجلائحة والتغرات 
املناخية وغرها، وهو ما يج�شده ال�شعار الذي تقام يف ظله فعاليات املعر�س 

وهو "توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل".
واأعرب �شموه عن �شكره وتقديره للكوادر الوطنية ومن خمتلف اجلن�شيات 

التي �شاركت يف تنظيم املعر�س، م�شرا اإىل اأنها مبعث فخر لنا جميعا.
اإك�شبو  معر�س  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
2020 دبي حدث وطني غر م�شبوق ولذلك فاإن جناحه م�شوؤولية وطنية 
داعيا اأبناء الإمارات واملقيمني و كل الأجهزة يف الدولة اإىل امل�شاركة والتعاون، 
كل يف موقعه، كي يخرج املعر�س بال�شورة التي يتمناها كل اإماراتي وعربي 
وكل حمب لدولة الإم��ارات و موؤمن بتجربتها وما جت�شده من معان وقيم 

ودللت.

ر�شالة �شالم ووئام
وقد األقى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 
املفو�س العام لإك�شبو 2020 دبي، كلمة اأكد فيها اأن م�شرة دولة الإمارات 
قادة  �شطر ف�شولها  املا�شية متثل ق�شة  عاما  م��دار اخلم�شني  املمتدة على 
وثقتهم  لطموحاتهم  اأ�شا�شا  كانت  التي  القيم  فيها  لتتجلى  الوطن  واأبناء 

بقدرتهم على حتقيق ما هو اأف�شل لهم ولغرهم.
العاملية  اإك�شبو  الإم��ارات يف من�شة  امل�شاركة الأوىل لدولة  وا�شتذكر معاليه 
يف مدينة اأو�شاكا اليابانية يف العام 1970 حيث قدم �شعب الإمارات ثقافته 
اإىل العامل �شمن جناح �شمم على هيئة قلعة اجلاهلي يف مدينة العني وذلك 

قبل عام ون�شف العام من قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اإن ال�شتثمار يف بناء الإن�شان 
قيادتها  ب��روؤي��ة  الإم���ارات عمال  دول��ة  م�شرة  الرئي�شي يف  الهتمام  حم��ور 
القت�شاد  وتنويع  التحتية  البنية  تاأ�شي�س  التو�شع يف  مع  توازيا  الر�شيدة.. 
واإيجاد الفر�س لزده��ار اجلميع.. يف حني ت�شتعد الإم��ارات يف عام يوبيلها 
الذهبي مل�شاركة العامل ما تعلمته من درو�س من اأهمها اأنه بتوا�شل العقول، 
واأ�شاف:  م�شتحيلة،  اأنها  يعتقد  البع�س  ك��ان  اإجن���ازات  حتقيق  من  نتمكن 
اإك�شبو  ا�شت�شافة  ملف  تقدمي  اإىل  دفعتنا  التي  نف�شها  الروؤية  هذه  "كانت 
العقول  "توا�شل  ال�شبب يف اختيارنا �شعار  2011 وكانت  العام  ال��دويل يف 

و�شنع امل�شتقبل".
واأو�شح معاليه: "اليوم جتتمع 192 دولة وكل واحدة منها ممثلة بجناحها 
اخلا�س ، وهو ما مل ي�شبق له نظر يف تاريخ اإك�شبو الدويل املمتد على 170 
عاما ، وجمرد وجودنا هنا يف خ�شم التحديات التي يواجهها العامل يرهن 

على التزامنا ورغبتنا يف جعل العامل مكانا اأف�شل للجميع".
لإك�شبو  "ا�شت�شافتنا  دب��ي:   2020 لإك�شبو  العام  املفو�س  معايل  واأ�شاف 
نرحب  واأننا  نهجنا،  الت�شامح  اأن  مفادها  عظيمة،  ر�شالة  حتمل   2020
بالعمل والتعاون مع جميع �شعوب العامل... فبتوا�شل عقولنا نغر�س بذور 
املائة  الأع��وام  م��دار  املقبلة، بل وعلى  الأع��وام اخلم�شني  التقدم على مدى 
كل حقيقة  لأن  اأذهاننا  يف  نحملها  اأن  يجب  التي  الروؤية  هي  وه��ذه  املقبلة 
كانت واقعا على مر التاريخ ، بداأت بروؤية". واختتم معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان كلمته بالتاأكيد على حر�س دولة الإمارات على اإذكاء فر�س 
التعارف واحلوار والعمل امل�شرتك، بني جميع �شكان العامل، مرحبا بجميع 
امل�شاركني يف اإك�شبو لالنطالق معا، من الإمارات اإىل العامل وقال: "ر�شالة 
اخلر  اأ�شباب  ون�شر  وال�شالم  والتعاي�س  الت�شامح  اإىل  ال��دع��وة  هي  دولتنا 

والنماء وال�شعادة نحو م�شتقبل زاهر للجميع".

ق�شة مذهلة .
الدويل  للمكتب  ال��ع��ام  الأم����ني  ك��رك��ن��ت��ز���س،  اأع����رب دمي��ي��رتي  ذل���ك  اإىل 
للمعار�س، اجلهة املنظمة لأحداث اإك�شبو العاملية، عن كامل تقديره لدولة 
 2020 اإك�شبو  بانطالق  مهنئا  و�شعبا،  قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اإىل حقبة جديدة من  اإىل النتقال  دبي، يف وقت مهم ي�شتعد فيه العامل 
العمل والإجناز وعر عن �شعادته بامل�شاركة يف هذه اللحظة التاريخية يف 
الق�شة املذهلة لدبي ودولة الإمارات العربية املتحدة التي حتتفل هذا العام 

بيوبلها الذهبي.
الإمارات  ل��دول��ة  امتنانه  للمعار�س  ال���دويل  للمكتب  ال��ع��ام  الأم���ني  واأك���د 
املعر�س  ه��ذا  ل�شت�شافة  واملثابرة  ال��روؤي��ة  لمتالكها  الر�شيدة  وقيادتها 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  اأن  على  م�شددا  العاملي 
جتربة  املهم  امل�شروع  ه��ذا  جعل  وراء  الأ�شا�شية  الدفع  ق��وة  كانت  مكتوم، 

ناب�شة باحلياة و�شاملة وعاملية بكل املقايي�س.
العامل  ح��ول  للماليني  ميثل  دب��ي  اك�شبو  اإن  كركنتز�س  دمييرتي  وق��ال 
منا�شبة بالغة الأهمية لإعادة الت�شال بالعامل باأ�شره، وامل�شاركة يف اإيجاد 
وعر�س  لها  الت�شدي  يف  يت�شاركون  التي  التحديات  على  للتغلب  و�شائل 

احللول املبتكرة واملتطورة للم�شاكالت التي تواجه عاملنا اليوم.
و�شدد الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�س على اأهمية اإك�شبو 2020 
دبي اإذ اأنه ياأتي يف وقت حتد كبر اهتزت معه املجتمعات حول العامل، بينما 
�شي�شهم احلدث مع انعقاده حتت �شعار "توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل" 
اأف�شل، تتجاوز فيه  يف اتاحة فر�شة منوذجية للم�شاعدة يف ت�شكيل عامل 
ال�شعوب خالفاتها لتتوحد من خالل التنوع لإيجاد حلول ناجعة لتخطي 
الفجوة  اأكرث مرونة وتراحما وتعاونا وتقلي�س  املرحلة، خللق عامل  هذه 
بني الأغنياء والفقراء، واإيجاد ا�شرتاتيجيات ت�شاركية لتحقيق ال�شتدامة 

البيئية والجتماعية والقت�شادية، وتعزيز تكافوؤ الفر�س للجميع.

و اأ�شاف: "املعار�س العاملية هي جهود م�شرتكة تتجاوز احلدود واملعتقدات 
والتقدم  لل�شالم  م�شرتكة  روؤي����ة  وت�شكل  والأي��دي��ول��وج��ي��ات  والأج���ي���ال 
ال��ب�����ش��ري.. و���ش��ي��ك��ون اإك�����ش��ب��و 2020 دب���ي ع��الم��ة ف��ارق��ة ون��ق��ط��ة حتول 
وذات مغزى جلعل  رواب��ط عميقة  واإيجاد  �شراكات جديدة  اأ�شا�شية خللق 

عاملنا اأف�شل".

�لفتتاح �لر�شمي.
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وق��ام 
2020 دبي" وقال �شموه :  "اإك�شبو  اإيذانا بانطالق  اإ�شارة البدء  باإعطاء 
دولة  اأر�س  باأ�شره على  العامل  يلتقي  اليوم  الرحيم..  الرحمن  اهلل  "ب�شم 
نفت�تح   .. انطالق�ة جديدة  معا  ن�ش�هد  اليوم،  املتحدة..  العربية  الإم��ارات 

على برك�ة اهلل اإك�شبو 2020 دبي واهلل ويل التوفيق".

حفل �أ�شطوري
وعا�س العامل يف قلب �شاحة الو�شل حفال اأ�شطوريا ت�شمن عر�شا مرئيا 
و�شوتيا غامرا مل ي�شبق له مثيل، �شمن �شل�شلة من العرو�س املبهرة على 
اأكر �شا�شة حميطية من نوعها يف العامل، بزاوية 360 درجة احتفت بقيم 
ال�شالم واملحبة والتعاي�س والتعاون التي يدعو لها احلدث الكبر وتتناغم 
يف جوهرها مع ر�شالة دولة الإمارات الدائمة اإىل العامل، والتي تن�شد من 

خاللها ن�شر ال�شالم واملحبة بني خمتلف �شعوب الأر�س.
وو�شع حفل الفتتاح، وهو اأول فعالية تقام يف �شاحة الو�شل، اجلمهور يف 
ا�شتخدمت  ال��دوار، وال��ذي  امل�شرح  العر�س على  قلب احل��دث مع انطالق 
املوؤثرات  وكذلك  واملرئية  ال�شوتية  امل�شرحي  العر�س  تقنيات  اأح��دث  فيه 

الب�شرية.
و ا�شتلهم احلفل �شعار اإك�شبو 2020 دبي "توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل" 
ا�شتعرا�س  خاللها  مت  الإب��ه��ار،  ملوؤها  رحلة  يف  اجلمهور  ا�شطحب  حيث 
املحاور الثالثة التي يركز عليها احلدث الأكر من نوعه يف العامل وهي 
الإماراتية  القيم  على  ال�شوء  م�شلطا  وال�شتدامة)،  والتنقل  (الفر�س 
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دولة يف رحاب دبي وعلى اأر�س دولة الإمارات.
املنطقة، معرا عن هذا  تاريخ  نوعه يف  الأك��ر من  افتتاح احل��دث  وج��اء 
العريق  بتاريخها  واع��ت��زازه��ا  الإم����ارات  دول���ة  اأ���ش��ال��ة  ب��ني  الفريد  امل��زي��ج 
ح�شارتها  ع��راق��ة  م��ن  امل�شتلهمة  الع�شرية  و�شماتها  ال��ع��امل��ي  وط��اب��ع��ه��ا 
ال�شاربة بجذورها يف عمق التاريخ، وانفتاحها على العامل وترحابها بكل 
الإبداعية  العرو�س  يف  �شارك  حيث  والتميز،  النجاح  ين�شد  حلم  �شاحب 
التي �شملها حفل الفتتاح 910 من املوؤدين من دولة الإمارات و64 دولة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
كان احلفل قد بداأ بعزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات، تزامنا مع رفع 
الوطني  للن�شيد  النعيمي،  را�شد  الإم��ارات��ي  الفنان  وتاأدية  الإم���ارات،  علم 
بالألوان  النارية  الألعاب  اأطلقت  فيما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
علم الدولة يف �شماء �شاحة الو�شل، وكانت ذكرى موؤ�ش�س الحتاد املغفور 
ث��راه، حا�شرة من خالل  اآل نهيان، طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  له 
ق�شيدته "حي ال�شهامة" التي اأداها غناء الفنان الإماراتي ح�شني اجل�شمي، 

تكرميا ملن كر�شوا حياتهم خلدمة الوطن وحتقيق عزته ورفعته ورقيه.
باأ�شلوب مبدع من خالل طفلة  ي��روي  مبهر  م�شرحي  ذلك عر�س  اأعقب 
اإماراتية �شغرة، ق�شة ا�شتلهام �شعار اإك�شبو 2020 دبي الذي مت ا�شتلهام 
"�شاروق  موقع  يف  عليها  العثور  مت  اأث��ري��ة  ذهبية  م�شغولة  من  ت�شميمه 
احلديد" التاريخي الذي يقدر عمره بنحو 3000 عام واكت�شفه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم خالل اإحدى جولته يف �شحراء 
اأخ��ذت �شكال مغايرا  اأن الكثبان الرملية يف هذا املوقع  دبي عندما لحظ 
لنمط باقي الكثبان يف تلك املنطقة، مبا يحمله املكت�شف الأثري من رمز 

لتاريخ عريق وغني ومل�شتقبل مبني على الوحدة والت�شال والقوة.
الفتتاح  حفل  خ��الل  م��ن  للعامل  مهمة  بر�شالة  الإم�����ارات  دول���ة  وبعثت 
الذي روعي فيه تطبيق الإجراءات الوقائية كافة موؤداها اأن هذا التجمع 
اأزم���ة كوفيد19-  ب��داي��ة  الإط���الق منذ  الأك���ر على  وه��و  الكبر،  العاملي 
دخول  بداية  على  برهان   ،2020 العام  بداية  منذ  العامل  اجتاحت  التي 
العامل اإىل مرحلة ما بعد اجلائحة، والتقاء اإرادة ال�شعوب على فتح �شفحة 
جديدة يف �شجل اإجنازات الب�شرية، بعقول مبدعة وطاقات خالقة وعزمية 
على قهر التحديات بحلول حتولها اإىل فر�س خلدمة الإن�شان ومنحه ما 
ين�شده من رخاء وا�شتقرار، واأن م�شرة �شناعة امل�شتقبل �شتكون انطالقتها 

من الإمارات.
 31 اإىل   2021 اأكتوبر   1 من  الفرتة  دبي خالل   2020 اإك�شبو  ويقام 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ينظم  دويل  اإك�شبو  اأول  وه��و   ،2022 مار�س 
واأفريقيا وجنوب اآ�شيا و�شيحت�شن احلدث العاملي اأف�شل عرو�س املو�شيقى 
اإقامته  العامل طوال فرتة  اأنحاء  والثقافة من  والتقنيات  العمارة  وفنون 
و�شيتيح اإك�شبو 2020 دبي للعامل فر�شة ال�شتمتاع بالحتفالت والثقافة 
والفنون و �شيجمع اأي�شا اأنبغ عقول العامل عر برنامج "الإن�شان وكوكب 
فر�شة  واله��ت��م��ام��ات  الأع��م��ار  خمتلف  م��ن  ال���زوار  لكل  ليتيح  الأر�س"، 

لال�شتمتاع وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة من هذا احلدث ال�شتثنائي.
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العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شانهوك ل�شبغ و�شمكرة ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2785374 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يو�شف 

عبدالعزيز لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1672615 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ربوع غرناطة للطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1478186 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 

بيل �شبا للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2806219 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخللطات ال�شبعه للتوابل والبهارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2608684 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
للع�شل  ال�ش�����ادة/حم�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنحل رخ�شة رقم:1012516 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة �شعيد علي �شعيد ال�شام�شي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف علي را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
العرو�س  ال�ش�����ادة/ليايل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحفالت املنا�شبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1751916 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة اكرامى ناجي عبداخلالق ادري�س %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف جالل منقوله جالل منقوله

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ج�شر الأ�شا�س 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1136837 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة عي�شه مبارك يافور مزينه العامري %51 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
الحمر  ال�ش�����ادة/اخلط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال الملنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2112116 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة خليفه زاهر خمي�س �شامل العلوي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف متعب �شعيد علي ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شكاي او�شن مارين 

للتجارة املعدات البحرية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1490130 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة عادل �شالح نا�شر بن كده الكثري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عادل �شالح نا�شر بن كده الكثري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
لطباعة  ال�ش�����ادة/اوربيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وت�شوير امل�شتندات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1060044 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة فهد خليفه مرزوق عبداهلل الكتبي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف خليفه مرزوق عبداهلل الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كابول دربار

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1788071 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد �شلطان عبيد غنام الكعبى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عطاء اهلل �شيد مكرم �شاه  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعود حممد �شامل حممد احلارثى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*20 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم كابول دربار
KABUL DARBAR RESTURANT

اإىل / مطعم كابول دربار ذ.م.م
         KABUL DARBAR RESTAURANT LLC 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوريجا للتجارة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3700718 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مرمي ثانى عبيد خمي�س الرميثى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة برييا ججاناثان بها�شكار  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف برييا ججاناثان بها�شكار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الكون لتمثيل ال�شركات

        COSMOHUB REPRESENTATION OF COMPANIES

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
ل�شناعة  :العني  ال�شادة   / باأن  ال�شناعة  تنمية  مكتب   - الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  IN البال�شتيك ذ.م.م  رخ�شة رقم:1000261 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممود حممد ح�شني ابو وطفه من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممود حممد ح�شني ابو وطفه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف داوود علي داوود حممد جفال

قانوين تعديل نوع / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ العني ل�شناعة البال�شتيك ذ.م.م

AL AIN PLASTIC INDUSTRIES L.L.C

اإىل/ العني ل�شناعة البال�شتيك - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALIN PLASTIC INDUSTRIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C-

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية -  فعلى كل من له حق 
مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 
الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:اركال للتجارة  رقم:2839565 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  بالغاء طلب تعديل   ، العامة 

كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:�شركة  بال�شم   CN رقم:1031186 
طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  والتعهدات  البناء  ملواد  ابوظبي 

الغاء  الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س اي 

ام للنقل الري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2764575 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املها  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�شيانة املباين والتكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2891516 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرو�شة 

خلدمات التنظيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2875804 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
لأعمال  التجاري:مل�شة  بال�شم   CN رقم:1804892 
، بالغاء طلب تعديل  الرخ�شة واعادة  الديكور ذ.م.م 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ل��ل��رف��ع��ة والقوة  ال�����ش��ق��ور رم����زا  ت��ع��د 
النف�س  ع��زة  على  ودل��ي��ال  وال�شجاعة 
الإمارات  تاريخ  يف  مهما  دورا  وتلعب 
ويهتم  العريق  وموروثها  وح�شارتها 
مواطنو الدولة برتبيتها ل�شتخدامها 
" طيور احلبارى والكاروان  يف قن�س 

والأرانب".
ودوليون  اإم���ارات���ي���ون  خ����راء  وي��ع��زو 
جناح جهود ا�شتخدام ال�شقور املُكاثرة 
يف الأ�شر يف ريا�شة ال�شقارة وبالتايل 
ال����ت����زاي����د امل���ل���ح���وظ يف ع�����دد م�����زارع 
وتطّور  وت��و���ّش��ع  ال��ع��امل  ال�����ش��ق��ور يف 
�شناعتها .. جلهود اإماراتية بالدرجة 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  يف  مت��ّث��ل��ت  الأوىل 
ال�����دويل ل��ل�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة الذي 
من  بتنظيم   2003 العام  يف  انطلق 

نادي �شقاري الإمارات.
مهمة  عر�س  من�شة  املعر�س  وميثل 
لل�شقور  الإم����ارات����ي����ني  ل��ل��م��ن��ت��ج��ني 

اأنواع  للرتويج لإنتاجهم من خمتلف 
يبلغ  حيث  الأ�شر  يف  املكاثرة  ال�شقور 
لل�شقور  الإم��ارات��ي��ني  املنتجني  ع��دد 
م�شتوى  ع��ل��ى  منتجاً   30 م��ن  اأك���رث 
ال��دول��ة اأن��ت��ج��وا خ��الل ال��ع��ام اجلاري 
�شقرا   861 مقابل  �شقراً   1160

خالل العام املا�شي.
موؤ�ش�شة  م���ن  ال��ك��م��دة  حم��م��د  واأك�����د 
لوكالة  ت�شريح  يف  لل�شقور  ال��ك��م��دة 
م�شاركتهم  " وام" اأن  الإم���ارات  اأنباء 
امل��ع��ر���س تهدف  ال��ث��ال��ث��ة يف  ول��ل��م��رة 
لعر�س منتجاتهم التي ت�شمل " طيور 
اجلر املحلي " .. موؤكدا زيادة الإنتاج 
�شنويا حيث يتم اختيار �شاللت نادرة 
الدولة..  اإك��ث��اره��ا يف  اأج���ل  م��ن  ج���دا 
لفتا اإىل اأن فكرة اإنتاج ال�شقور لدى 

الكمدة بداأت منذ الطفولة وكان اأول 
اإنتاج له يف عام 2013 ومت احل�شول 
على " براند الكمدة لل�شقور " يف عام 
الأ�شواق  يف  التناف�س  وبداأت   2018
هذا  يف  العاملة  العاملية  ال�شركات  مع 
املجال. من جهته قال خليفة املن�شوري 
منتجي  "جمموعة  ع����ن  امل���ت���ح���دث 
"وام" ب��داأت منذ  املحلية" ل�  ال�شقور 
�شنوات مع جمموعة من ال�شباب   10
والتي  حملية  �شقور  اإن��ت��اج  يف  للبدء 
تعد من اأندر ال�شقور املوجودة حاليا 
معر�س  يف  م�شاركتنا  تاأتي  واأ���ش��اف   .
الأوىل  ول��ل��م��رة  وال��ف��رو���ش��ي��ة  ال�شيد 
ل��ع��ر���س اأه���م ال�����ش��ق��ور ال���ن���ادرة لدينا 
ت�شتقطب  التي  املعار�س  من  ولكونه 
واإقليميا  عامليا  ال�شركات  من  العديد 

العديد  �شقفه  حت��ت  ويجمع  وحمليا 
يف  حققنا  وق��د  وال�شقارة  ال��ه��واة  من 
امل�شابقات اخلليجية واملحلية وخا�شة 
وم�شابقة  ال�����ش��ق��ور  ج��م��ال  م�����ش��اب��ق��ة 

التلوح اأف�شل النتائج.
الكتبي  اأح���م���د  اأو�����ش����ح  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
اأج��ن��ح��ة ال�شقور  اأح���د  امل�����ش��رف ع��ل��ى 
احلية للمنتجني الإماراتيني لل�شقور 
اأن عملية اإنتاج ال�شقور متر مبراحل 
عدة تبداأ من و�شع الطر الذكر مع 
الأنثى يف غرفة ملدة زمنية معينة اإىل 
اإنتاج  على  ق����ادرات  الإن����اث  ت�شبح  اأن 
البي�س .. لفتاً اإىل اأن منها من تبداأ 
 6 اأو   5 اأو   4 ع��م��ر  يف  البي�س  اإن��ت��اج 
���ش��ن��وات ح��ي��ث ينتج ال��ط��ر ك��ل فرتة 
يوماً،   15 منها  كل  بني  بي�شات   4

لعملية  بع�شها  اأو  كلها  ت�شلح  رمب��ا 
فبعد  التالية  املرحلة  وه��ي  التفقي�س 
يتم  بي�شات  ل�4  ال��ط��ر  و���ش��ع  اإمت���ام 
اإدخالها يف ح�شانة التفقي�س ملدة 30 

اأو 32 يوماً ح�شب نوعية الطر.
جزء  ك�شر  عقب  اأن��ه  الكتبي  واأ���ش��اف 
املرحلة  يف  اإدخ��ال��ه  يتم  البي�شة  م��ن 
ال��ت��ال��ي��ة ل��ل��ب��دء يف ع��م��ل��ي��ة اخل����روج 
ال�شقر  يو�شع  ثم  وم��ن  منها  الكامل 
ال�����ش��غ��ر يف ح�����ش��ان��ة خ��ا���ش��ة حتت 
تنق�س  اأو  تزيد  معينة  ح���رارة  درج��ة 
التعود  ي�شتطيع  ح��ت��ى  م��ع��ني  ب�شكل 
تتم  ث��م  العادية  الطق�س  ح���رارة  على 
 45 م��ن  لتح�شنه  الأم  اإىل  اإع���ادت���ه 
يكت�شب خاللها مناعة  60 يوماً  اإىل 
قوية ومن ثم يف�شل يف مكان خا�س 

ال�شقر ي�شبح جاهزا  اأن  اإىل  .. لفتاً 
بعد  ال�شباق  اأو  ال�شيد  على  للتدريب 
اأن  اإىل  م�����ش��را   .. ي��وم��ا   150 ن��ح��و 
كافة  ينتجون  الإم��ارات��ي��ني  املنتجني 
مثل  الأ�شر  املكاثرة يف  ال�شقور  اأن��واع 
وفق  �شاهني  واجلر  وال�شاهني  احلر 

فئات ون�شب معينة واجلر البيور .
يتبعها  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��وي��ق  عملية  وع���ن 
للرتويج  الإم�����ارات�����ي�����ون  امل���ن���ت���ج���ون 
لإن��ت��اج��ه��م .. اأف���اد ب���اأن ه��ن��اك الكثر 
وبرامج  �شفحات  منها  الو�شائل  من 
ال�شو�شيال ميديا واملعار�س وغرها .. 
مو�شحا اأن قيمة ال�شقر املالية تتفاوت 
وفقاً لنوع و�شكل و�شحة ال�شقر حيث 
البيور  اجلر  �شقر  هو  قيمة  الأعلى 
والباقي  البيور  اجل��ر  يليه  الأبي�س 

تتقارب قيمتها ال�شوقية.
لل�شيد  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  وُي�����ش��ّك��ل 
ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة ل��ل�����ش��ق��اري��ن وم�����زارع 
ال�شقور على حّد �شواء حيث يتزامن 
موعد اإقامته مع بدء مو�شم املقنا�س 
ُم�شابقات  مو�شم  وان��ط��الق  جهة  من 
جهة  من  بال�شقور  ال�شيد  وبطولت 
اآخر  اأخرى مع نهاية عام وبداية عاٍم 
حيث يرغب ال�شقارون باقتناء اأف�شل 
للُمناف�شة  الأ�شر  يف  املكاثرة  ال�شقور 
والإقليمية  املحلية  الفعاليات  يف  بها 
ملمار�شة  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ع����ن  ف�������ش���اًل 
ت�شمح  ال��ت��ي  امل��ح��م��ي��ات  ال�����ش��ق��ارة يف 
من  العديد  املعر�س  وي��ط��رح  ب��ذل��ك. 
لوازم تدريب ال�شقور على ال�شيد يف 
من  كانت  هنا  وم��ن  احل��دي��ث  الع�شر 

اأنواع  طرح  يتم  حيث  مبكان  الأهمية 
املعر�س  جمهور  على  منها  خمتلفة 

عر عديد من الأجنحة العار�شة.
امل�������ش���وؤول ب�شركة  اإم�����ام  وق����ال ح�����ش��ن 
منذ  اإن��ه��م  للهوايات"  "املحرتفون 
ي��ع��م��ل��ون يف منطقة  ع���دي���دة  ���ش��ن��وات 
تدريب  جم����ال  يف  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 
الو�شائل  ال��ع��دي��د م��ن  ال�����ش��ق��ور ع��ر 
وم��ن��ه��ا ا���ش��ت��ع��م��ال ط���ائ���رات ال�����درون 
على  منها  ع��دداً  ال�شركة  تطرح  التي 
العمل فيها  اجلمهور وي�شتند مفهوم 
يتم  حيث  طرك"  "دّرب  ف��ك��رة  على 
رب��ط ال��ت��ل��واح اأو احل��م��ام يف ط��ائ��رة " 
ال�شماء  يف  اإط���الق���ه���ا  " ث���م  ال������درون 
اأث��ره��ا وه��ك��ذا تتم  ال��ط��ر يف  ويطلق 
ال�شيد  على  ال�شقور  تدريب  عمليات 
اأن  اإىل  ال���درون���ز.. لف��ت��ا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ال�شقور  تدريب  يف  ال��درون  ا�شتخدام 
ممار�شي  زي��ادة  يف  اأ�شهم  ال�شيد  على 
ه��ذه ال��ه��واي��ة ال��رتاث��ي��ة ب��ني الأجيال 

اجلديدة

•• اأبوظبي-وام: 

يف  املقام  والفرو�شية  لل�شيد  اأبوظبي  معر�س  زوار  اطلع 
مركز ابوظبي الوطني للمعار�س "اأدنيك" على معرو�شات 
العامة  والعالقات  املرا�شم  ب��اإدارة  ال�شرطي  امل��وروث  ق�شم 
ال�شعارات  من  جمموعة  ت�شمنت  والتي  اأبوظبي  ب�شرطة 
تاأ�شي�س  ب��ت��اري��خ  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وامل������واد  وال�������ش���ور 
"اخليالة" وعملها يف �شرطة ابوظبي يف بداية ال�شتينيات 
من القرن املا�شي بقيادة العقيد متقاعد جمعة بن رحمه 
الدرمكي. واأو�شح ق�شم املوروث ال�شرطي ان ال�شرطة كانت 
التاأ�شي�س وت�شتخدم  بداية  5 خيول، يف  اإىل   4 متلك من 
جولت  واج���راء  ل��ي��اًل  ال�ش���وق  حرا�شة  عمليات  يف  وقتها 
البحر  القريبة من  املنطقة  اأبوظبي من  اأمنية يف مدينة 

باجتاه ال�شمال و�شوًل اإىل اجلهة اجلنوبية.

1972 على  ال��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي واف��ق��ت يف  وذك���ر ان حكومة 
اأبوظبي،  ل�شرطة  تتبع  للفر�شان،  تنظيمية  وح��دة  تكوين 
نهيان  اآل  ال�شيخ مبارك بن حممد  اللواء  املغفورله  واأم��ر 
اإىل دورة تدريبة  الفر�شان  7 من رجال  باإيفاد  رحمه اهلل 
الدورة  م��ن  عودتهم  وبعد  ال��دول��ة  خ��ارج  اإىل  متخ�ش�شة 
ت��ط��ورت ال��وح��دة وزاد ع��دد ال��ف��ر���ش��ان واخل��ي��ول، ويف عام 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اإع����ادة  مت��ت   ،  2016

مبجالت خمتلفة.
واع����رب ال�����زوار ع��ن اع��ج��اب��ه��م ب��ف��رق��ة م��و���ش��ي��ق��ى �شرطة 
الوطنية  املعزوفات  من  جمموعة  قدمت  والتي  اأبوظبي 
التعريف  بهدف  املعر�س  يف  م�شاركتها  وت��اأت��ي  والرتاثية 
مبراحل تطورها منذ تاأ�شي�شها يف العام 1963 وجهودها 
يف  وامل�شاركة  للوطن  والنتماء  ال��ولء  مفاهيم  تر�شيخ  يف 

خمتلف املنا�شبات الوطنية والفعاليات املجتمعية.

•• ابوظبي-الفجر:

يعر�س جناح بينونة لتجارة املعدات 
خفيفة  اأ�شلحة  وال�شيد  الع�شكرية 
هواة  من  للن�شاء  خم�ش�شة  ال��وزن 
اقتناء  ي��ع�����ش��ق��ن  ومم�����ن  ال�������ش���ي���د 

البنادق.
وق�����ال ���ش��ع��ي��د ال��غ��ف��ل��ي م���دي���ر عام 
بينونة الوطنية اإنهم قدموا يف دورة 
ال�شيد  م��ن معر�س  احل���ايل  ال��ع��ام 
البنادق  من  اأن��واع  عدة  والفرو�شية 
ذات  بالن�شاء،  اخلا�شة  وامل�شد�شات 
ال��وزن الذي يعتر اأخف كثراً من  
ال��ب��ن��ادق ال��ع��ادي��ة وح��ج��م��ه��ا كذلك 
وا�شتخدامها �شل�س وت�شيب الهدف 
على بعد 15 م��رتاً. واأ���ش��اف:  كنا 
نالحظ يف الدورات ال�شابقة ملعر�س 

بع�س  اإق��ب��ال  وال��ف��رو���ش��ي��ة   ال�شيد 
�شيد  ا�شلحة  ���ش��راء  ع��ل��ى  ال��ف��ت��ي��ات 
ا�شتخدامه،  اأتقن  اأن  بعد  مرخ�شة 

ل���ذل���ك ق��م��ن��ا يف امل���ع���ر����س احل���ايل 
ب���اإح�������ش���ار ال���ب���ن���ادق ال����ت����ي  حتمل 
جتهيز  ومت  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة،  ال��ل��م�����ش��ة 

خ�شي�شاً  م�شممة  ���ش��ي��د  اأ���ش��ل��ح��ة 
للن�شاء وهي من ماركة بو�شما�شرت 

وبرونك و�شوزن.

•• ابوظبي -وام:

الكبار  عليها  يقبل  بل  فح�شب  ال�شغار  والتدريب  القن�س  األ��ع��اب  لجتتذب 
ب�شغف كبر كون املحاكاة لي�شت جمرد لعبة بل حتتاج تركيزاً واإتقاناً .

�شمن فعاليات الن�شخة احلالية من معر�س ال�شيد والفرو�شية ترز من�شة 
جماهريا  جذبا  حققت  التي  ال�شيد  اأن��واع  على  والتدريب  القن�س  لألعاب 

لفتا من خمتلف الأعمار واجلن�شيات .
األ��ع��اب "حماكاة عن  اأب���رز الجنحة ج��ن��اح " ب��ات��ل ب���ارك " حيث ي��ق��دم  وم��ن 
ال�شيد" و"مترين اإ�شابة الأهداف" با�شتعمال م�شد�س م�شابه متاما مل�شد�س 
"جلوك"، ما يجعل الالعب ي�شعر واأنه يف مترين حقيقي لل�شيد ولي�س لعبة 
ترفيهية..كما يقول عزت غندور م�شوؤول اجلناح الذي يعتر امل�شاركة �شمن 
فعاليات املعر�س جزءا من الن�شاط امل�شتمر لل�شركة للم�شاهمة يف الفعاليات 

والأحداث املهمة يف خمتلف اإمارات الدولة على مدار العام .
املعتمدة  امل�شد�شات  با�شتعمال  "الرمي باخلرز" فتكون  الأخ��رى  الألعاب  من 
اأهداف  منها  ل��الأه��داف،  مبم�شى  م��زودة  وه��ي  ت�شغيلها،  يف  البطاريات  على 
ورقية واأخرى ميكانيكية ي�شل عددها اإىل 12 تظهر وتختفي اأمام الرامي 
برمي  امل�شارك  يقوم  التي  الإ���ش��اءة  بالونات  وكذلك  اللعبة،  ممار�شة  خ��الل 

اللعبة  ه��ذه  الرمي عر  على ممار�شة  تدريبه جيداً  يتم  عليها حتى  اخل��رز 
التي �شهدت اإقبال لفتاً.

الأجيال  تعريف  هو  الأن�شطة  ه��ذه  من  الرئي�شي  الهدف  اإن  غندور  ويقول 
اجلديدة مبهارات ال�شيد وكيف كان ُيتقنها الأجداد على الرغم من ب�شاطة 
اأّن  ال�شباب من خاللها  يتعلم  كما  القدمية،  الأزمنة  امل�شتخدمة يف  الأدوات 
ال�شيد لي�س جمرد لعبة كانت متار�س قدميا اإمنا فن وخرة مرتاكمة وت�شر 
اأن يتعلموا هذه الأ�ش�س بطريقة  اأ�ش�س وقواعد حمددة، ولذلك عليهم  وفق 
املوروث  بهذا  �شغفهم  وي���زداد  واأريحية  بحب  ال�شيد  ميار�شوا  حتى  �شليمة 

العريق.
عليها  يقبلون  فالكبار  ال�شغار  على  قا�شرة  لي�شت  الألعاب  اأن  ويرى غندور 
حتتاج  ب��ل  لعبة  جم��رد  لي�شت  املحاكاة  ال�شغار" ك��ون  تتعدى  بن�شب" رمب��ا 
تركيزاً واإتقاناً بدءاً من طريقة حمل ال�شالح وانتهاء باإ�شابة الهدف باأعلى 
الألعاب  ه��ذه  اإح��دى  داخ��ل  اأن كل جولة  ... مبينا  الدقة  ق��در م�شتطاع من 

ت�شتغرق من دقيقتني اإىل ثالث دقائق بح�شب كفاءة امل�شارك.
بني  ج�����ش��راً  ي�شنع  الرتفيهية  الأن�شطة  ه��ذه  مثل  وج���ود  اأن  اإىل  لفت  كما 
اجل��م��ه��ور ال��ع��ادي وع���امل ال�����ش��ي��د، خ��ا���ش��ة يف ظ��ل وج���ود اأع����داد ك��ب��رة من 

املتمر�شني والعاملني يف جمال ال�شيد والفرو�شية ي�شت�شيفهم املعر�س .

اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية من�سة هامة ملنتجي ال�سقور للرتويج لإنتاجهم 

زوار معر�س ال�سيد والفرو�سية يطلعون على تاريخ 
تاأ�سي�س اخليالة ب�سرطة اأبوظبي

ال�سيد والفرو�سية .. من�سة تفاعلية لألعاب القن�سبينونة لأ�سلحة ال�سيد تعر�س بنادق خا�سة بالن�ساء

روجا  ادي��ت��اه   / املدعو  فقد 
الفلبني     ، ل������ي������زارون������دو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P1689019A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0565648859

فقدان جواز �سفر
ك���ارول���ن���ر  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
اوغندا   ، نامبيجا  م��ون��ت��ان��اه 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)A00446974( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�شفارة اوغندا او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
/ ح�شن حممد  امل��دع��و  ف��ق��د 
الردن   ، ���ش��ردان��ه  اب���و  ح�شن 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)T443284( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�������رب  او  الردن������ي������ة 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / واري�������س على 
باك�شتان   ، ح�����ي�����در  غ�������الم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1806792(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة ا����ش���ه���م �����ش����ادرة من 
ال�����ش��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��اب�����ش��ة �����س.م.ع 
ال�شيد/حممد  ب���ا����ش���م  )ا�����ش����م����اك( 
اح�����م�����د ع����ب����دال����ل����ط����ي����ف اب����راه����ي����م 
 ه�������زمي ال�������ش���ام�������ش���ي ������ش�����ه�����ادة رق����م

بعدد   ASMAK1711793
يجدها  م����ن  ع���ل���ى  ���ش��ه��م   1200
امل����ذك����ورة او  ال�����ش��رك��ة  ارج���اع���ه���ا اىل 
الإت�شال بالرقم 0505256352

فقدان �سهادة ا�سهم  
م����و�����ش����ى   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
فل�شطني   ، داود  ع���ي�������ش���ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )PR0224371(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الفل�شطينية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

حممد بن زايد يبحث مع قائد اجلي�س الباك�ستاين عالقات 
التعاون والق�سايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
� يف  اأم�����س  اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة  عهد 
اجلي�س يف  قائد  باجوا  قمر جاويد  اأول  الفريق   �� ال�شاطئ  ق�شر 
وقائد  �شموه  وبحث  ال�شديقة.  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
اجلي�س الباك�شتاين - خالل اللقاء – عالقات ال�شداقة والتعاون 
والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين يف ال�شوؤون الدفاعية والع�شكرية 

وال�شبل الكفيلة بتطويرها مبا يخدم م�شاحلهما املتبادلة.
وامل�شتجدات  الق�شايا  م��ن  ع���دد  ت��ط��ورات  اجل��ان��ب��ان  ت��ن��اول  ك��م��ا 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان 
وال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
الأمني  نائب  ال�شام�شي  بن حماد  اأبوظبي ومعايل علي  مطارات 
مبارك  حممد  و�شعادة  الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165059
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون  �شرجيكال فيجن ، اإنك

وعنوانه: 1700 ئي. ا�س تي. اأندرو  بلي�س، كاليفورنيا �شانتا انا، 92799،
الوليات املتحدة الأمريكية 

بتاريخ: 2012/12/06 وامل�شجلة حتت الرقم: 165059 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165313
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون  �شرجيكال فيجن ، اإنك

وعنوانه: 1700 ئي. ا�س تي. اأندرو  بلي�س، كاليفورنيا �شانتا انا، 92799،
الوليات املتحدة الأمريكية 

بتاريخ: 2012/12/06 وامل�شجلة حتت الرقم: 165313 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165482
 باإ�شم : املكتب الإعالمي حلكومة  اأبوظبي

وعنوانه: �س.ب 769900 ،  اأبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة .   
بتاريخ: 2013/05/06 وامل�شجلة حتت الرقم: 165482 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/21 وحتى تاريخ: 2031/11/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162001
 باإ�شم : اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك.

املتحدة   ال���ولي���ات   ،  60525  ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت  وي�����ش��ت 55   وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/29 وامل�شجلة حتت الرقم: 162001 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165103
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 165103 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165104
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 165104 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165105
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 165105 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165481
 باإ�شم : مون�شرت اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�شرت واي ، كورونا ،  �شي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.
بتاريخ: 2013/02/18 وامل�شجلة حتت الرقم: 165481 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/21 وحتى تاريخ: 2031/11/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163606
 باإ�شم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �شرتيت ، بيوريا ، اإلينويز  61629-9540 ، 
الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2013/04/09 وامل�شجلة حتت الرقم: 163606 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/10 وحتى تاريخ: 2031/10/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165100
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 165100 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165101
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 165101 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165102
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 165102 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165480
 باإ�شم : مون�شرت اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�شرت واي ، كورونا ،  �شي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.
بتاريخ: 2013/02/18 وامل�شجلة حتت الرقم: 165480 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/21 وحتى تاريخ: 2031/11/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161986
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

املتحدة  ال���ولي���ات    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت   وي�����ش��ت 55  وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 161986  
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

 منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161987
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

املتحدة  ال���ولي���ات    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت   وي�����ش��ت 55  وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 161987 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

 منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161988
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

املتحدة  ال���ولي���ات    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت   وي�����ش��ت 55  وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 161988 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161997
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

املتحدة  ال���ولي���ات    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت   وي�����ش��ت 55  وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 161997 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161998
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

املتحدة  ال���ولي���ات    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت   وي�����ش��ت 55  وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 161998 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161999
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

املتحدة  ال���ولي���ات    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ، لج����راجن  ���ش��رتي��ت   وي�����ش��ت 55  وع��ن��وان��ه: 9301 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 161999 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162000
 با�شم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

ال���ولي���ات املتحدة    ،  60525 ، اإل��ي��ن��وي   ، ���ش��رتي��ت   ، لج����راجن  وع��ن��وان��ه: 9301 وي�����ش��ت 55 
الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/03/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 162000 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355
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اأخبـار الإمـارات
هيئة الوقاية وال�سالمة بال�سارقة تخ�سع 3185 �سخ�سا لربامج توعوية وثقافية

•• ال�شارقة -وام:

ك�شفت تقرير لهيئة الوقاية وال�شالمة بال�شارقة عن تدريبها 3185 �شخ�س 
منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لعام 2021م  بهدف حتقيق اأحد اأهم 
اأهدافها ال�شرتاتيجية نحو احلفاظ على �شالمة املجتمع وا�شتدامة الأ�شول  يف 

اإمارة ال�شارقة ورفع ثقافة ال�شالمة وال�شحة املهنية.
�شعي  وال�شالمة  الوقاية  هيئة  مدير  القا�شمي  حممد  بن  �شيف   واأكد  ال�شيخ 
الهيئة الدائم نحو التوعية املجتمعية باعتباره اأحد ال�شبل  املهمة نحو حتقيق 
روؤية الهيئة   الرامية اإىل  الو�شول ملجتمع اآمن خال من الأخطار ون�شر ثقافة 
الأخ���ط���ار على  م��ن  املجتمعية  ال��وق��اي��ة  لتحقيق  و���ش��ول  وال�����ش��الم��ة  ال��وق��اي��ة 
اختالف يف م�شبباتها قامت الهيئة من خالل براجمها التوعوية  بتدريب كافة 
�شرائح املجتمع ول تزال الهيئة على نهجها يف ال�شعي الدائم نحو ن�شر مفاهيم 

الوقاية وال�شالمة. واأكد اأهمية التوعية يف  تفادي العديد من احلوادث املحتملة 
فيه  ملا  املجال  بهذا  الهتمام  اإىل  والأف���راد  املوؤ�ش�شات  داعيا  املن�شاآت  يف خمتلف 

حماية لهم ولذويهم من الأخطار املختلفة.
 من جانبها اأ�شارت املهند�شة ملياء النومان مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة بالهيئة 
ال�شالمة  املجتمع  مبجال  اأف��راد  توعية  هو  التدريبية  الرامج  من  الهدف  اأن 
والوقاية من الأخطار  الأمر الذي ي�شهم ب�شكل مبا�شر يف اأمن و�شالمة املجتمع 
ا�شتباق احل��وادث والتقليل منها بدرجة  بكامل و�شرائحه وفئاته  ما يوؤدي اىل 
الوقاية ي�شهم ب�شكل مبا�شر وفعال لتفادي الأخطار  باإجراءات  كبرة فالوعي 
اإذ تنوعت الور�س بني ال�شالمة  ال�شليم ال�شريع يف حالت احلوادث   والت�شرف 
يف احلرم املدر�شي واملنازل وال�شالمة الدوائية  ..وياأتي يف املقام الأول التدريب 
على مفهوم ال�شالمة وال�شحة املهنية الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعمل الهيئة 

 وعمل معظم الفئات يف املجتمع.

ال�سيد والفرو�سية .. وجهة تعليمية لالأطفال
•• اأبوظبي-وام: 

جنح معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية يف ا�شتقطاب العديد 
من الأطفال من خالل ما يوفره من جمموعة كبرة ومتنوعة من 

الأن�شطة والفعاليات الرتاثية والتعليمية والرتفيهية.
وت�شدرت هذه الأن�شطة عرو�س الفرو�شية الرتاثية والتقاط الأوتاد 
التي تنظمها اأكادميية بوذيب للقدرة لتدريب ال�شباب الإماراتي على 
فّن التعامل مع اخليول وعرو�س الرماية بالقو�س وال�شهم من على 
ظهر اخليل والرماية على الأر�س. كما مُيّثل جناح حديقة احليوان 
يف املعر�س وجهة حمببة لالأطفال والكبار على ال�شواء حيث ميكنهم 
م�شاهدة احليوانات والطيور املختلفة مثل املهور ال�شغرة واخليول 

العربية وكالب ال�شيد ال�شلوقي والإبل والتقاط ال�شور معها.
وي�شم املعر�س اأي�شا مزيداً من الأن�شطة املتاحة لالأطفال حيث يوفر 
ال�شغرة  املهور  رك��وب  جتربة  فر�شة  لهم  للفرو�شية  ظبيان  ن��ادي 
من  جمموعة  املعر�س  �شينما  تقدم  بينما  اأعمارهم،  تنا�شب  والتي 
الأفالم التي تتناول ق�ش�شاً عن مملكة احليوان اإىل جانب فعاليات 
الوجه والتقاط �شور تذكارية يف  الر�شم على  اأخ��رى مثل  ترفيهية 
عن  البحث  فعالية  العام  ه��ذا  املعر�س  وا�شتحدث   . الت�شوير  رك��ن 
املحمولة  الكنز والتي ميكن لالأطفال ال�شتمتاع بها عر هواتفهم 
منها  خمتلفة  جم����الت  يف  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  والإج���اب���ة  الت�شجيل  ع��ر 
ليكونوا  الثقايف  وال���رتاث  باحليوان  والعناية  البيئة  على  احلفاظ 

موؤهلني للفوز بجوائز.

�سحة ت�ست�سيف موؤمتر جمل�س التمري�س الدويل نوفمرب املقبل
•• اأبوظبي-وام:

ت�������ش���ت�������ش���ي���ف �����ش����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
"�شحة"  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
الإماراتية،  التمري�س  وجمعية 
موؤمتر جمل�س التمري�س الدويل 
4 نوفمر   -  2 م��ن  الفرت  خ��الل 
ال��ن��ه��و���س مبهنة  ب���ه���دف  امل��ق��ب��ل 
التمري�س وتعزيز مكانة املمر�شات 

واملمر�شني يف العامل.
الدويل  التمري�س  جمل�س  وميثل 
نحو   1899 ع���ام  اأن�����ش��ئ  وال�����ذي 
وممر�شة  مم��ر���س  م��ل��ي��ون   27
عدد  وي�شل  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
130ع�شواً  ن��ح��و  اإىل  اأع�����ش��ائ��ه 
التمري�س  ج��م��ع��ي��ة  ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
الإم��ارات��ي��ة و13 دول��ة يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط.
فتحي  ط��������ارق  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
التمري�شي  ال��ك��ادر  اأن  "�شحة" 
مي��ث��ل اجل����زء الأك�����ر م���ن القوى 
العاملة يف من�شاآت �شركة "�شحة" 
نقطة  هم  واملمر�شات  واملمر�شني 
املر�شى  م��ع  الرئي�شية  الت�����ش��ال 
"�شحة"  من�شاآت  يراجعون  الذين 

وهم ركن اأ�شا�شي فيها.
وق���ال اإن اأح���د اأب���رز الأ���ش��ي��اء التي 
عودتهم  ب��ع��د  امل��ر���ش��ى  ي��ت��ذك��ره��ا 
العالج  ت��ل��ق��ي  ب��ع��د  م��ن��ازل��ه��م  اإىل 
الرعاية  ه��و  "�شحة"  م��راف��ق  يف 
التي  الرحيمة  واملعاملة  املتميزة 
التمري�شي  ال���ك���ادر  م���ن  ت��ل��ق��وه��ا 
والأث��ر الكبر الذي يرتكه الكادر 

ال���واق���ع���ي���ة مل���ا ق���ام���ت ب���ه ال���ك���وادر 
التمري�شية يف اأنحاء العامل خالل 
ك���ورون���ا. ورح��ب��ت بتعاون  ج��ائ��ح��ة 
مع  الإم��ارات��ي��ة  التمري�س  جمعية 
جمل�س التمري�س الدويل لإتاحة 
واملمر�شات  للممر�شني  الفر�شة 
من جميع اأنحاء العامل بالتوا�شل 
يف  وامل�شاهمة  البع�س  بع�شهم  مع 
من  وال�شتفادة  العام  هذا  موؤمتر 
ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات ال��ت��ي �شيتم 

مناق�شتها.
اآنيت كينيدي  اأعربت  ناحيتها  من 
الدويل  التمري�س  جمل�س  رئي�شة 
ع���ن ����ش���روره���ا ل��ل��ع��م��ل ج��ن��ب��اً اإىل 
ج��ن��ب م��ع ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى املوؤمتر 
يف دولة الإم��ارات لتحقيق اأهدافه 
للكوادر  وامل�شاندة  الدعم  وتوفر 

التمري�شية يف العامل.
التمري�شية  ال���ك���وادر  اإن  وق���ال���ت 
ال���ع���امل عملت  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
لتوفر  ك��ل��ل  ب��ال  تعمل  وم���ازال���ت 
والعناية  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
ظل  يف  خا�شة  للمر�شى  وال��راح��ة 

التمري�شي عند املري�س، وهذا ما 
اأظهرته نتائج البحوث والدرا�شات 
ر�شا  وا�شتطالعات  ال�شتق�شائية 

املر�شى التي اأجرتها "�شحة".
واأعرب عن ترحيب �شركة "�شحة" 
التمري�س  جم��ل�����س  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������دويل 
ملناق�شة  الإم���ارات���ي���ة  ال��ت��م��ري�����س 
الكادر  ومتكني  املمار�شات  اأف�شل 
ال��ت��م��ري�����ش��ي يف دول�����ة الإم�������ارات 
وامل��ن��ط��ق��ة واإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة لهم 
للتعلم والنمو وهذا ميكن "�شحة" 
من تعزيز جتربة املري�س اأكرث مع 
تواجد الكادر التمري�شي يف بداية 

رحلة املري�س.
عائ�شة  اأع������رب������ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
التمري�س  جمعية  رئي�شة  املهري 
التنفيذي  وامل����دي����ر  الإم����ارات����ي����ة 
"�شحة" عن  �شركة  للتمري�س يف 
املمر�شون  ي�شتفيد  اأن  يف  ثقتها 
واملنطقة  الإم���ارات  يف  واملمر�شات 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر م����ن ه������ذا احل����دث 
التجارب  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ع��ون  ال���ب���ارز 

كوفيد19-"،   " ف��رو���س  انت�شار 
وياأتي هذا املوؤمتر لتقدمي الدعم 
التمري�شية،  ل��ل��ك��وادر  وامل�����ش��ان��دة 
وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا وال���ث���ن���اء على 

جهودها املتميزة خالل اجلائحة.
�شعار  حت�����ت  امل�����وؤمت�����ر  و����ش���ي���ق���ام 
ويوفر  العامل"  حول  "التمري�س 
حمتوًى  تت�شمن  تفاعلية  من�شة 
مهماً عر جل�شات عامة وجل�شات 
م���ع عرو�س  رئ��ي�����ش��ي��ة وم��ت��زام��ن��ة 
ينتقل  ك���م���ا  ون��������دوات  ت��ق��دمي��ي��ة 
من  خمتلفة  مناطق  عر  احل��دث 
الأح����داث  م��ن  �شل�شلة  يف  ال��ع��امل 
�شتمنح  ال���ت���ي  وامل�����ش��ج��ل��ة  احل���ي���ة 
لعر�س  ال���ف���ر����ش���ة  امل����م����ر�����ش����ات 

خراتهن وابتكاراتهن.
ويتوقع اأن يكون املوؤمتر اأحد اأكر 
اإذ  بالتمري�س  املتعلقة  الأح����داث 
برناجماً  ال������دورة  ه����ذه  ت��ت�����ش��م��ن 
وكلمات  ال���ن���ط���اق  وا�����ش����ع  ع��ل��م��ي��اً 
العامليني  القادة  من  لعدد  رئي�شية 
اأبرزهم  م��ن  ال�شيا�شات  و�شانعي 
الأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة 
بان كي مون و�شاحبة ال�شمو امللكي 
الأم��رة منى احل�شني من اململكة 
ال�شحة  منظمة  راع��ي��ة  الأردن���ي���ة 
يف  وال��ق��ب��ال��ة  للتمري�س  ال��ع��امل��ي��ة 
منطقة �شرق املتو�شط??، ولورين 
اأندروود ممر�شة م�شجلة وع�شوة 
بالإ�شافة  الأم��ري��ك��ي  الكونغر�س 
رئي�شة  امل���ه���ري  ع��ائ�����ش��ة  ل��ل�����ش��ي��دة 
ج��م��ع��ي��ة ال��ت��م��ري�����س الإم���ارات���ي���ة 
يف  للتمري�س  التنفيذي  وامل��دي��ر 

�شركة "�شحة".

�أثنى على جناحات �خلدمة يف تعزيز �أمن �لإمارة على مد�ر 18 عاما

من�سور بن حممد يد�ّسن الهوية اجلديدة خلدمة الأمني يف دبي

•• دبي - وام:

د����ش���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س 
الأزم������ات  لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
املوؤ�ش�شية  الهوية  بدبي،  والكوارث 
التابعة  الأم���ني  خلدمة  اجل��دي��دة 
جلهاز اأم��ن ال��دول��ة يف دب��ي، حيث 
نوه �شموه بالنجاحات التي حققتها 
خدمة الأمني على مدار 18 عاماً، 
وما ت�شكله من ج�شر للتوا�شل بني 
الدولة  اأمن  اأف��راد املجتمع وجهاز 
يف دب�����ي، مب���ا ي���ع���زز ج���ه���ود حفظ 

الأمن والأمان يف الإمارة.
واأ����ش���اد ���ش��م��وه مب��ا ي��ق��وم ب��ه جهاز 

خدمة  م�شوؤوليات  يف  وال��ت��غ��رات 
الأمني.

واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
جهاز اأمن الدولة بدبي اأن الهوية 
ت��ع��ك�����س ح���ر����س خدمة  اجل���دي���دة 
جميع  م��ع  التوا�شل  على  الأم���ني 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ع���ن ط���ري���ق فتح 
مع  ومبا�شرة  اآمنه  ات�شال  قنوات 
وخ�شو�شية  �شرية  على  احل��ف��اظ 
امل���ت�������ش���ل، حت��ق��ي��ق��ا ل���روؤي���ت���ه���ا يف 
م�شتويات  اأع���ل���ى  اإىل  ال���و����ش���ول 
التنمية  وتعزيز  والأم����ان،  الأم���ن 
ورفاهيته،  للمجتمع  امل�����ش��ت��دام��ة 
موؤكداً  �شالمته،  على  واملحافظة 
اأن خدمة الأمني تعتر املتوا�شلني 

ثابتة،  الأم��ن وفق خطى  وحتقيق 
ال�شرتاتيجية  للخطط  م��واك��ب��ًة 

لإمارة دبي".
واأ�شاف: "ا�شتقبلت خدمة الأمني 
خالل الأع��وام الثالثة املا�شية ما 
يقارب 60 األف مكاملة عر و�شائل 
لتلقي  والذكية  احلديثة  الت�شال 
املعلومات الأمنية، من بينها اأكرث 
العام  خ��الل  مكاملة  األ���ف   20 م��ن 

املا�شي.
الكبر  "هذا احل��ج��م  ب���ال:  وت��اب��ع 
ي��ع��ك�����س م�شتوى  الت�������ش���الت  م���ن 
من  اجلمهور  ب��ني  الكبرة  الثقة 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني وخ���دم���ة 
الأمني، ومكانة اخلدمة باعتبارها 

اأمن الدولة يف دبي، بقيادة معايل 
ب���ال���ه���ول، مدير  ال���ف���ري���ق ط����الل 
ع����ام اجل����ه����از، م���ن ج���ه���ود حثيثة 
واأفكار  م��ب��ادرات  م��ن  يقدمه  وم��ا 
روؤية  حتقيق  على  تعمل  مبتكرة 
مكانة  تعزيز  يف  الر�شيدة  القيادة 
دبي كاإحدى اأكرث املدن اأمنا واأماناً 
والعمل  للعي�س  م��دي��ن��ة  واأف�����ش��ل 
اللواء  ���ش��ع��ادة  وق�����ال  ال���ع���امل.  يف 
ع��و���س امل��ه��ري، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
"حققت  بدبي:  الدولة  اأمن  جهاز 
خ��دم��ة الأم����ني م��ن��ذ اإط��الق��ه��ا يف 
العام 2003، توا�شال مثمراً بني 
اجل��م��ه��ور وج��ه��از اأم���ن ال��دول��ة يف 
دبي وكان كفيال بتعزيز ال�شتقرار 

اإح����������دى امل����ن���������ش����ات ال�������رائ�������دة يف 
الكرتونياً  اجلمهور  مع  التوا�شل 

وعر الزيارات امليدانية".
ولفت �شعادة اللواء عو�س املهري 
الأم�����ني على  خ��دم��ة  ح��ر���س  اإىل 
ت��ن��ظ��ي��م حم���ا����ش���رات ت���وع���وي���ة يف 
التجمعات  وم�����راك�����ز  امل������دار�������س 
الفئات واجلن�شيات بهدف  ملختلف 
املجتمع  �شرائح  جلميع  ال��و���ش��ول 
ع��ل��ى م���دار ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، ما 
عزز التوا�شل بني خمتلف �شرائح 
املجتمع وجهاز اأمن الدولة يف دبي، 
للجهاز  العليا  الدارة  ارت��اأت  حيث 
املوؤ�ش�شية اجلديدة  الهوية  اإطالق 
التطورات  ي���واك���ب  مب���ا  ل��ل��خ��دم��ة 

ال��دول��ة يف دب��ي، والعمل يداً  اأم��ن 
واأمان  اأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف  بيد 

املجتمع.
وت����رز ال��ه��وي��ة اجل���دي���دة خلدمة 
الت�شال  و����ش���ائ���ل  ع���ل���ى  الأم�������ني 
للجمهور  ومي����ك����ن  احل�����دي�����ث�����ة، 
ال���ت���وا����ش���ل مع  ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا يف 
من�شات  ع���ل���ى  الأم�������ني  اخل����دم����ة 
ال�����ت�����وا������ش�����ل الج�����ت�����م�����اع�����ي @

بجانب   alameenservice

اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع جنوداً  م��ع��ه��ا م��ن 
جم��ه��ول��ني ي��رف��ع��ون ل����واء اخلر 
واملحبة لالإبقاء على املجتمع اآمناً 
م�شتويات  ب��اأع��ل��ى  ينعم  م�����ش��ت��ق��راً 

الأمن والأمان.
اجلديدة  ال��ه��وي��ة  ت�شميم  وج����اء 
ل��ل��خ��دم��ة م��ت�����ش��م��ن��اً درع������اً متثل 
احلماية وال�شتقرار والأمن، ويداً 
عن  وت��ع��ر  املجتمع،  ت��ع��اون  متثل 
توا�شل اجلمهور مع جهاز  اأهمية 

املجاين  ال����رق����م  ع���ل���ى  الت�������ش���ال 
والر�شائل   ،8004444 اجلديد 
 /S.M.S/ ال��ق�����ش��رة  ال��ن�����ش��ي��ة 
يي�شر  م����ا   4444 ال����رق����م  ع���ل���ى 
على  ح��ري�����س  ���ش��خ�����س  اأي  ع��ل��ى 
ا�����ش����ت����ق����رار ال�����وط�����ن وي�����رغ�����ب يف 
اأو  ومالحظات  مقرتحات  تقدمي 
م��ع��ل��وم��ات، الت�����ش��ال ب��ج��ه��از اأمن 
ال��دول��ة يف دب��ي خل��دم��ة املنظومة 

الأمنية.

املا�سية  الثالثة  الأعوام  خالل  مكاملة  األف   60 ا�ستقبلت  • اخلدمة 
عرب  املجتمع  مع  التوا�سل  على  احلر�س  تعك�س  للخدمة  اجلديدة  الهوية  املهريي:  عو�س  • اللواء 

قنوات ات�سال مبا�سرة لتحقيق اأعلى م�ستويات الأمن والأمان

ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى والإمارات للتعليم املدر�سي تن�سران جمموعة ق�س�س ق�سرية كتبها طالب يف الإمارات
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�س  الإم���ارات،  اأنحاء دول��ة  املدار�س من جميع  �شهد جمموعة من طلبة 
ن�شر ق�ش�شهم الق�شرة ور�شومهم التو�شيحية حول جهود احلفاظ على 

بيئة الإمارات خالل معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية.
امل�شابقة  اختتام  بعد  بيئتنا"،  من  "ق�ش�س  بعنوان  الكتاب،  اإ�شدار  وياأتي 
الوطنية التي نظمها ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى، بالتعاون 

مع موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي.
 " باأقالمكم  البيئية  " الق�شة  الق�شرة  الق�شة  وانطلقت م�شابقة حتدي 
لعام 2021 خالل العام الدرا�شي املا�شي يف كل مدار�س الإمارات، وتوىل 
الطالب امل�شاركني بها اأدواراً متنوعة، �شملت الكتابة والت�شميم والتحرير 

والر�شم والإبداع.
وعر التعاون �شمن فرق عمل، مت تكليف الطالب بكتابة ق�ش�س موؤثرة 
الثالثة  املو�شوعات  اإح��دى  على  الرتكيز  مع  البيئة  على  املحافظة  ح��ول 
البيئة،  ع��امل  دور  الإم��ارات��ي��ة،  الثقافة  يف  احل��ب��ارى  طائر  اأهمية  التالية: 

واحلفاظ على الأنواع ال�شحراوية والتهديدات التي تواجهها.
30 م�شاركة منها  اإدراج  ليتم  امل�شابقة،  60 مدر�شة م�شاركات يف  وقدمت 
يف القائمة الطويلة. ومت اختيار 15 فريقاً فائزاً، ميثلون 15 عاماً منذ 
التو�شيحية  ر�شومها  مع  الفائزة  الق�ش�س  ن�شر  وجرى  ال�شندوق،  اإن�شاء 
ال��ط��ي��ورواحل��ي��وان��ات املحلية يف  اأن����واع  ال��وع��ي ح��ول  ب��ه��دف رف��ع م�شتوى 

الإمارات وروابطها الثقافية التاريخية باملنطقة.
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ري  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  معايل  وق��ال��ت 
اأن  املدر�شي  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العام  التعليم 
اأهمية احلبارى و�شبل احلفاظ  املوؤ�ش�شة ملتزمة برفع وعي طلبتها حول 

الق�ش�س  ت�شلط  الق�ش�شي،  ال�شرد  يف  وال��ت��ع��اوين  املبتكر  النهج  وبف�شل 
ال��ط��الب احل��ال��ي��ني جت��اه العامل  ال�����ش��وء على روؤي���ة  ال��ك��ت��اب  الق�شرة يف 
مع  البيئة،  منا�شرة  على  ال�شباب  اإلهام  اإىل  الكتاب  ويهدف  بهم.  املحيط 
البيولوجي  وال��ت��ن��وع  امل�شتدامة  التنمية  بتعزيز  ال��ع��امل��ي  ال��ه��دف  حتقيق 

واحلفاظ على البيئة وحمايتها.
توجه  ت���روي  ال��ت��ي  الق�ش�س  م��ن  املُ�����ش��ّور على م�شاهد  ال��ك��ت��اب  وي��ح��ت��وي 
العائالت اإىل ال�شحراء العربية وهي حماطة بغنى احلياة الرية واملوائل 
الطبيعية وقطعان املها والواحات ال�شحراوية، اإ�شافة اإىل اكت�شاف الطيور 
املحلية وبيئاتها الطبيعية املهددة بالنقرا�س، حيث يتم �شرد هذه الق�ش�س 
بطريقة تلقى �شدى م�شموعاً لدى دعاة احلفاظ على البيئة من ال�شغار 

والكبار.
الندا�س  ع��ل��ي  �شيخة  ق��ال��ت  ال��ك��ت��اب،  ه���ذا  اإح��ي��اء  يف  دوره����ا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
الكتبي التي تبلغ من العمر 17 عاماً وتدر�س يف مدر�شة الردي للتعليم 
الأ�شا�شي والثانوي ، والتي اأّلفت مع زمالئها ق�شة "�شفينتنا �شنحميها": 
على  و�شاعدتني  الأدبية،  مهاراتي  اإثراء  يف  التجربة  هذه  اأ�شهمت  "لقد 
يف  الفنية  م��ه��ارات��ي  تطبيق  على  �شجعتني  كما  ملخيلتي،  ال��ع��ن��ان  اإط���الق 
ال��ذي كان له دور كبر يف تطوير جوانب عديدة من  الإلكرتوين  الر�شم 
هذه  مثل  يف  جم���دداً  للم�شاركة  الفر�شة  يل  ت��ت��اح  اأن  واآم���ل  �شخ�شيتي. 

الأن�شطة املفيدة". 
الريطانية  هايت�س  اأ�شنب  مدر�شة  من  بطينة  حممد  عامر  قال  وب��دوره، 
يف اأبوظبي والذي �شارك يف امل�شابقة: "اأعتقد اأنها اإحدى اأف�شل امل�شابقات 
التي وفرت قيمة تعليمية فريدة �شاعدت على حتفيز ف�شويل للتعرف اأكرث 
اأدرك  للحفاظ عليها. كما  الدويل  ال�شندوق  على طيور احلبارى وجهود 
فخور  واأن��ا  اجلهود.  تلك  لدعم  امل�شتقبل  كاأجيال  دورن��ا  فهم  اأهمية  الآن 

عليها مبا ين�شجم مع توجهات الدولة يف هذا املجال، وتعمل املوؤ�ش�شة كذلك 
اأبعد  اإىل  على الذهاب مبهارات الطلبة بخ�شو�س احلفاظ على احلبارى 
مدى من خالل اإ�شراكهم يف اجلهود الرامية لن�شر الوعي حول هذا الطائر 

و�شبل احلفاظ عليه. 
احلبارى  على  باحلفاظ  اخلا�شة  الطلبة  ق�ش�س  ن�شر  ان  معاليها  وبينت 
ي�شكل دافعا لهم ليوا�شلوا جهودهم من اجل توعية اأقرانهم حول اأهمية 
احلبارى وتعريفهم مبدى ارتباطها باملوروث الإماراتي، م�شيفة معاليها: 
مم برنامج احلبارى التعليمي النموذجي لتاأ�شي�س دعاة احلفاظ على  "�شُ
البيئة يف امل�شتقبل، عر تاهيل طلبتنا بناء وعيهم البيئي واملعريف وجعلهم 
�شفراء للحفاظ على بيئة الإمارات من خالل الكتابة والر�شم ومتثل تلك 
الأدوات  خطوة مهمة نحو حتقيق ذلك الهدف، وي�شكل هذا الأمر اأ�شا�س 
النجاح على مدى اخلم�شني عاماً املقبلة من ق�شة دولتنا وحتقيق مفهوم 
ال�شتدامة �شواء على �شعيد الكوادر الب�شرية و احلفاظ على املوارد والبيئة 

كذلك". 
الدويل  لل�شندوق  امل��ن��ت��دب  الع�شو  امل��ن�����ش��وري،  علي  م��اج��د  م��ع��ايل  وق���ال 
التعبر عن امتناين  "اأود  امل�شابقة الوطنية:  للحفاظ على احلبارى، عن 
جلميع املدار�س والطالب الذين �شاركوا يف امل�شابقة، حيث اأظهر امل�شاركون 
م�شتوى عالياً جداً من املهارة، مما جعل اختيار الفائزين �شعباً، لذا نهنئهم 

جميعاً، وي�شعدنا ن�شر ق�ش�شهم".
الطالب يف  فئة  الق�ش�س  كتابة  امل�شاركون يف  "ا�شتهدف  معاليه:  واأ�شاف 
خمتلف املراحل الدرا�شية واأولياء اأمورهم وجمتمع احلفاظ على البيئة، 
من  ال��ع��امل  �شالمة  على  باحلفاظ  حقيقياً  �شغفاً  املكتوبة  امل���واد  وُتظهر 
حولهم. وُيعتر احلفاظ على بيئتنا وتراثنا اأحد اأولويات دولة الإمارات. 

ونوعية الق�ش�س املن�شورة اليوم ت�شر اإىل اأن امل�شتقبل يف اأيد اأمينة".

مب�شاركتي واأتطلع قدماً اإىل مثل هذه الأن�شطة". 
الأن��واع منوذج احلبارى، طيور احلبارى  برنامج احلفاظ على  وي�شتخدم 
املتعلقة  الق�شايا  ا�شتك�شاف  بهدف  التعليمي  للمحتوى  رئي�شي  كنموذج 
بال�شتدامة والإرث. ويعتمد النموذج على نهج التعلم املدمج، الذي ميزج 
مميزة  تعلم  جت��رب��ة  لتوفر  املبتكرة  التعليمية  والأدوات  التكنولوجيا 
اإثراء  وبهدف  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة  الإم���ارات.  اأنحاء  للطالب من جميع 
معلومات الطالب، مت ت�شميم الرنامج لإع��داد اجليل اجلديد من دعاة 
ال�شتدامة.  لتحقيق  الإم����ارات  اأه���داف  م��ع  متا�شياً  البيئة  على  احل��ف��اظ 
ب�شكل  مدجماً  احلبارى  من��وذج  اأ�شبح  الوطنية،  الأولوية  لهذه  وانعكا�شاً 

كامل يف املنهاج الوطني لدولة الإمارات.

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

كرمت هيئة الهالل الأحمر - فرع عجمان، الفائزات من الطالبات وامل�شرفات 
واأولياء الأمور يف مدر�شة منار الإميان اخلرية اخلا�شة، احلا�شالت على 
الدولة  الهيئة على م�شتوى  التي تنظمها  املجتمعية،  جائزة عون للخدمة 
لغر�س مفاهيم العمل التطوعي والإن�شاين بني الطالب والتوعية باأهميته 
يف امليدان الرتبوي وتاأهيل املجتمع الطالبي للم�شاهمة الفاعلة يف الرامج 

والأن�شطة اخلرية.
ح�شر حفل التكرمي، ال�شيخ علي بن حممد بن علي النعيمي، نائب الرئي�س 
العرياين،الأمني  حارب  و�شعادة  اخلرية،  الإمي��ان  منار  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
العام للموؤ�ش�شة، و�شعادة نا�شر اجلنيبي، املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة، وفاطمة 
عمر  وحممد  اخلا�شة،  اخلرية  الإمي��ان  منار  مدار�س  مديرة  املطرو�شي 

ال�شمري، مدير الهالل الأحمر فرع عجمان وعدد من م�شوؤويل الفرع.
 18 وفاز فريق الهالل الطالبي ملدر�شة منار الإميان اخلرية املكون من 
عن  عجمان،  م�شتوى  وع��ل��ى  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الأول  باملركز  طالبة، 

رفا  ف��ازت  املبتكر،  الطالب  فئة  ويف  املتعففة"،  الأ���ش��ر  خدمة  فئة"م�شروع 
حممد عقيل، باملركز الثاين على الدولة واملركز الأول على اإمارة عجمان.

بينما فازت الدكتورة جنان حممود، باملركز الثاين على اإمارة عجمان، عن 
فئة امل�شرف املتميز، ويف فئة ويل الأمر املتميز، فازت ال�شيدة اإميان كردي، 

والدة اإحدى الطالبات، باملركز الأول على اإمارة عجمان.
يف  الرائد  الأحمر  الهالل  هيئة  ودور  بجهود  اجلنيبي  نا�شر  �شعادة  واأ�شاد 
تعزيز روح امل�شوؤولية املجتمعية وتاأ�شيل روح التعاون والتطوع لدى الن�سء 

وجعله منهج حياة عندهم.
وقال اإن العطاء وم�شاعدة الآخرين هو نهج قيادتنا الر�شيدة التي ل تاألوا 
الوطن للم�شاركة يف رفعة بالدهم والعمل  الفر�شة لأبناء  جهداً يف تهيئة 
بروح الفريق الواحد لإجناح كل املبادرات واجلهود التي تبذلها الدولة لن�شر 

العمل الإن�شاين وتقدمي كل عون لكل حمتاج.
خطتها  ���ش��م��ن  ت�شعى  اخل���ري���ة،  الإمي�����ان  م��ن��ار  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شرتاتيجية، اإىل تعزيز روح العمل التطوعي وغر�س امل�شوؤولية املجتمعية 

يف نفو�س الن�سء واإر�شاء ثقافة العمل التطوعي بني اأفراد املجتمع.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165753
 با�شم: الفردان لل�شرافة

وعنوانه: �س.ب. 2095 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/11/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 165753 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
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2021/12/17 وحتى تاريخ: 2031/12/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163147
 با�شم: يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ: 2013/03/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 163147 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
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املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163148
 با�شم: يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ: 2013/03/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 163148 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
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املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 166856
 باإ�شم :يونيليفر اآي بيه هولدينجز  بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 166856 

�شورة �لعالمة
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املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163723
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
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�شورة �لعالمة
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املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163724
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
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�شورة �لعالمة
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املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163725
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163725 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163726
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163726 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :28
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 166857
 باإ�شم :يونيليفر اآي بيه هولدينجز  بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 166857 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/12/20 وحتى تاريخ: 2031/12/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44523
 باإ�شم : ا�شتيكو لدارة العقارات 

وعنوانه: �س.ب.65361 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2002/04/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 44523 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/01 وحتى تاريخ: 2031/10/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163721
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163721 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163722
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163722 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163727
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163727 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163728
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163728 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163729
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163729 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163730
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163730 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163731
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163731 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163732
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163732 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163733
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163733 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163734
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163734 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355
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•• ال�شارقة-الفجر:

املقدمة  الجن����ازات  ح�شيلة  ارت��ف��ع��ت 
والتي  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  ال�شن  لكبار 
ي�شرف عليها ويتابعها مكتب ال�شارقة 
مراعية لل�شن  التابع لدائرة اخلدمات 
الجتماعية يف ال�شارقة، والذي تاأ�ش�س 
يف 2017، بعد ان�شمام ال�شارقة اإىل 
ال�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن، 
العربية  املدينة  ال�شارقة  تعتر  حيث 
لل�شبكة،  املن�شمة  وال��وح��ي��دة  الأوىل 
الن�شمام  و���ش��روط  معاير  وتختلف 
ال�����ش��ب��ك��ة، ع���ن غ���ره���ا من  اإىل ه����ذه 
العاملية، مثل ال�شحة  ال�شبكات واملدن 
وغرها،  الإع��اق��ة  وذوي  الطفولة  اأو 
ال�شتدامة  مبداأ  على  تعتمد  لكونها 
وال����ش���ت���م���راري���ة وج�������ودة اخل���دم���ات 
امل��ق��دم��ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، اأم����ا الأخ����رى 
فتعتمد على معاير وح�شابات رقمية 
اخل�شري  ا�شماء  وك�شفت  خمتلفة.  
امل��راع��ي��ة لل�شن،  امل����دن  م��دي��ر م��ك��ت��ب 
التابع لدائرة اخلدمات الجتماعية يف 
ال�شارقة، عن بع�س خمرجات اخلطة 
ال�شرتاتيجية 2021-2023 والتي 
يتم العمل بها وتنفيذها بالتعاون مع 
القطاع احلكومي واخلا�س والحتادي 
خمرجات  ا�شتيفاء  م��ن  النتهاء  بعد 
-2017 الأوىل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

معايرا   189 من  واملكونة   ،2020
اإ�شافة  رئي�شة،  8 حماور  على  موزعا 
اإجناز  ن�شبة  حققنا  مبادرات  عدة  اىل 
الأماكن  ب��ي��ن��ه��ا:  وم���ن  ف��ي��ه��ا،  ك��ب��رة 
املواطنني،  ل��ك��ب��ار  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ع��ام��ة 
لل�شن،  م���راع���ي���ة  م�����ش��اك��ن  وم����ب����ادرة 
وفعالة  ن�����ش��ط��ة  ���ش��ي��خ��وخ��ة  وم����ب����ادرة 
املواطنني  ك���ب���ار  م�������ش���ارك���ة  ل�����ش��م��ان 
املجتمعية، ومبادرة �شيخوخة معافاة، 
لكبار  �شديقة  "موؤ�ش�شات  وم���ب���ادرة 
املبادرات.   م��ن  وغ��ره��ا  املواطنني" 
مكتب  اأط��ل��ق  حاليا،  ب��ال��ق��ول،  وتعقب 
ا�شرتاتيجية  ل��ل�����ش��ن،  امل��راع��ي��ة  امل����دن 
اأهدافها  وتت�شمن   ،2023-2021
وغاياتها، اإيجاد بيئة مثلى تتيح لكبار 
مواردها  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة  امل��واط��ن��ني 
احلياة  ن���وع���ي���ة  وحت�������ش���ني  ب�����ش��ه��ول��ة 
ل��ه��م وذل����ك م��ن خ���الل ت��ط��وي��ع كافة 
الأن�شطة  ج��م��ي��ع  لأداء  الإم��ك��ان��ي��ات 
ت�����ش��م��ن حتقيق  ال����ت����ي  واخل�����دم�����ات 
دجمهم يف املجتمع. وتطوير املبادرات 
وتعزيز  لل�شن،  امل��راع��ي��ة  واخل���دم���ات 
كبار  نحو  اخلا�س  القطاع  م�شوؤولية 
املدن  معاير  ثقافة  ون�شر  املواطنني، 

ال�����ش��ارق��ة، ورفع  ل��ل�����ش��ن يف  امل���راع���ي���ة 
ال�شن،  مراعاة  حول  املجتمعي  الوعي 
يف  خراتهم  م�شاركة  م��ن  ومتكينهم 
املجتمع بالإ�شافة اإىل اإطالق مبادرات 
وا�شتطردت  اإدم���اج���ه���م.  يف  ت�����ش��اه��م 
بالقول، تهدف اخلطة ال�شرتاتيجية 
احلالية 2021-2023، اىل تطوير 
يف  املواطنني  لكبار  املوجهة  اخلدمات 
ا�شتدامتها  و�شمان  القطاعات،  كافة 
اخل����ارج����ي����ة  امل���������ش����اح����ات  يف جم�������ال 
وامل�شاركة  والإ�شكان  والنقل  والأبنية 
والندماج  والح������رتام  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الج����ت����م����اع����ي وامل���������ش����ارك����ة امل���دن���ي���ة 
واملعلومات  والت�����ش��الت  وال��ت��وظ��ي��ف 
والدعم املجتمعي واخلدمات ال�شحية، 
اأهمية  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ  مت  كما 
ت��ق��دمي اأن�����ش��ط��ة ت��خ��دم م��ع��اي��ر املدن 
منظمة  م��ن  ال�����ش��ادرة  لل�شن  املراعية 
اإ�شافة اإىل متكينهم  ال�شحة العاملية. 
وت�شارك  امل��ج��ت��م��ع  يف  الن���دم���اج  م���ن 
الت�شريعية  البيئية  بتعزيز  اخل��رات 
الداعمة واحلامية حلقوقهم. والعمل 
على ن�شر الوعي املجتمعي لال�شتعداد 
الدميوغرايف  الهرم  انقالب  ملواجهة 
الت�شيخ  ب�شبب  املواطنني  كبار  ل�شالح 
املدن  يف  وال��ت��و���ش��ع  لل�شكان  ال�����ش��ري��ع 
لل�شكان.  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وت��ط��ور 
تطوير اخلدمات  على  العمل  وكذلك 
املوجهة لهذه الفئة يف كافة القطاعات 
و�شمان ا�شتدامتها يف جمال امل�شاحات 
والإ�شكان  والنقل  والأبنية  اخلارجية 
وامل�����ش��ارك��ة الج��ت��م��اع��ي��ة والح�����رتام 
وامل�شاركة  الج���ت���م���اع���ي  والن�����دم�����اج 
امل���دن���ي���ة وال���ت���وظ���ي���ف والت���������ش����الت 
املجتمعي  وال������دع������م  وامل����ع����ل����وم����ات 
واخل�������دم�������ات ال�������ش���ح���ي���ة، واب����ت����ك����ار 
مبادرات موؤثرة يف خدمة ورف��اه كبار 

القطاع  م�شاركة  وزي���ادة  امل��واط��ن��ي��ن، 
اخل��ا���س يف ط��رح خ��دم��ات لهم لدعم 
اللتزام  و�شمان  احل��ك��وم��ي،  الن��ف��اق 
املراعية  ل��ل��م��دن  ال��دول��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ر 
لل�شن بني املوؤ�ش�شات واجلهات العاملة 
يف الإمارة، وتعزيز الثقافة املجتمعية 
وكذلك  ال�شن،  ي��راع��ي  جمتمع  ح��ول 
مل�شاركة  ال�شامنة  الت�شريعات  تعزيز 
املجتمع،  امل��واط��ن��ني يف  ك��ب��ار  واإدم�����اج 

وتطوير �شيا�شة ل�شمان حقوقهم.
وت��ع��ق��ب اخل�����ش��ري ب��ال��ق��ول: والأم����ر 
امل��ه��م ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا، ه���و ال��ع��م��ل على 
امل�شنني  ل��ك��ب��ار  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر 
وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة منها 
وا�شتخدامها  حلمايتهم،  وت�شخرها 
توفر  متميزة  خدمات  على  للح�شول 
عليهم الكثر من امل�شقة. وجتلى هذا 
كبار  ملتقى  تخ�شي�س  يف  اله��ت��م��ام 
الدائرة  ال�شنوي والذي تنظمه  ال�شن 
يوم اخلمي�س املوافق 2021/9/30، 
لكبار  ال��رق��م��ي  "املجتمع  �شعار  حت��ت 
ال�شحب  ا���ش��رتاح��ة  يف  وي��ق��ام  ال�شن" 
من  للم�شاركني  خ��ورف��ك��ان  مدينة  يف 
للجمهور،  واإفرتا�شيا  الخ�شائيني، 
الثانية  وح��ت��ى  �شباحا  التا�شعة  م��ن 
الباحثني  و�شيتناول  الظهر.  بعد  من 
الرقمية  ال��ف��ج��وة  اإ���ش��ك��ال��ي��ة  خ��الل��ه، 
وم�شتجدات  ال�����ش��ن،  ك��ب��ار  جمتمع  يف 
تدخالت  يف  لهم  الرقمية   اخل��دم��ات 
وب���رام���ج  ال���رع���اي���ة  ودور  ح��م��اي��ت��ه��م 
الرعاية  و���ش��ب��ك��ات  امل��ن��زل��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
اإ�شافة اىل حمور م�شتقبل  املوؤ�ش�شية، 
ال�شن  ل���ك���ب���ار  ال���رق���م���ي���ة  اخل�����دم�����ات 

وحتدياتها.

ثمانية حماور
ون���وه���ت ع��ائ�����ش��ة ه��ا���ش��م ن��ائ��ب مدير 

الهامة  الإجن��������ازات  ب��ب��ع�����س  امل��ك��ت��ب، 
التوا�شل  واأهمها  املكتب،  التي حققها 
للمدن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شبكة  م��ع  ال��ف��ع��ال 
املراعية لكبار ال�شن، وتبادل اخلرات 
قمنا  حيث  اأع�شاءها،  مع  واملمار�شات 
يف  الأع�����ش��اء  ب��ني  ممار�شة   70 بن�شر 
ال�شبكة، وكذلك نقل ممار�شات وجتارب 
 98 واملن�شقني عددها  للجهات  عاملية 
بع�س  ممثلي  وا���ش��ت�����ش��اف��ة  مم��ار���ش��ة، 
واملمار�شات  التجارب  تلك  لنقل  امل��دن 
حتت عنوان اأف�شل املمار�شات العاملية. 
اىل ان ن�شبة الجناز يف ال�شرتاتيجية 
بلغت   2020-2017 ال�������ش���اب���ق���ة 
متنا�شقة  وه����ي   87% الآن  ح��ت��ى 
املراعية  للمدن  الثمانية  امل��ح��اور  م��ع 
لل�شن، املتمثلة يف امل�شاحات اخلارجية 
والأبنية، والنقل، والإ�شكان، وامل�شاركة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، والح���������رتام والإدم��������اج 
املدنية  وامل���������ش����ارك����ة  الج����ت����م����اع����ي، 
واملعلومات،  والت�شالت  والتوظيف، 
وال������دع������م امل���ج���ت���م���ع���ي واخل������دم������ات 

ال�شحي.
مراعية  ال�شارقة  مكتب  ب���اأن  واأك����دت 
ا�شرتاتيجية  خ���ط���ة  و����ش���ع  ل��ل�����ش��ن، 
ع�شوية  مل��ت��اب��ع��ة  وط��م��وح��ة  واق��ع��ي��ة 
اإمارة ال�شارقة لل�شبكة العاملية للمدن، 
اأولها، تطوير  اأرب��ع غايات،  تركز على 
اخلدمات املوجهة لكبار ال�شن يف كافة 
ال��ق��ط��اع��ات و���ش��م��ان ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا يف 
حماور املدن املراعية لل�شن، ومت اجناز 
الوعي  ن�شر  وث��ان��ي��ا،  م��ن��ه��ا.   %  99
انقالب  املجتمعي لال�شتعداد ملواجهة 
ل�����ش��ال��ح كبار  ال���دمي���وغ���رايف  ال���ه���رم 
لل�شكان  ال�شريع  الت�شيح  ب�شبب  ال�شن 
الرعاية  وت���ط���ور  امل����دن  يف  وال��ت��و���ش��ع 
ال�شحية لل�شكان، بلغت ن�شبة الجناز 
94 %، وثالثا، متكني كبار ال�شن من 
الندماج يف املجتمع وت�شارك اخلرات 
الداعمة  الت�شريعية  البيئة  بتعزيز 
ن�شبة  وب��ل��غ��ت  واحل���ام���ي���ة حل��ق��وق��ه��م 
الرابعة،  وال���غ���اي���ة   ،82% الجن�����از 
حتقيق التميز الإداري لأعمال اللجنة 
لتهيئة  امل�����ب�����ادرات  ت��ط��ب��ي��ق  ل�����ش��م��ان 
اإمارة ال�شارقة كمدينة مراعية لل�شن 

واأجنزت بن�شبة 100%. 
امل�شرتكة  اجل���ه���ود  ه���ا����ش���م،  وث��م��ن��ت 
ل��روؤ���ش��اء وم����دراء وم�����ش��وؤويل خمتلف 
اجلهات احلكومية واخلا�شة يف اإمارة 
الإمكانيات  كل  تقدم  والتي  ال�شارقة، 
لأداء جميع الأن�شطة واخلدمات وفق 
حتقيق  ت�شمن  وال��ت��ي  املتاحة  امل���وارد 

اإدماج كبار املواطنني يف املجتمع. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

����ش���ارك���ت دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
العاملي  ب��ال��ي��وم  الح���ت���ف���ال  اأب���وظ���ب���ي 
من  الأول  ي���واف���ق  ال�����ذي  ل��ل��م�����ش��ن��ني 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام، وذل���ك يف اإطار 
ال��دائ��رة على الرت��ق��اء بجودة  حر�س 
"كبار امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف  ح��ي��اة 
احتياجاتهم،  كافة  وت��وف��ر  الإم����ارة، 
باعتبارهم الرثوة احلقيقية للوطن، 
واأ�شا�س الأ�شرة واملجتمع، ولهم الدور 
الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  و���ش��ع  يف  ال��ك��ب��ر 

لبناء الدولة وت�شييد اأركانها.
الدكتور  معايل  اأك��د  املنا�شبة،  وبهذه 
دائرة  رئي�س  اخلييلي،  خمي�س  مغر 
على  ال��دائ��رة  حر�س  املجتمع،  تنمية 
والهتمام  الرعاية  �شبل  كافة  توفر 
ب��ف��ئ��ة ك��ب��ار امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
م�شاركتهم  و���ش��م��ان  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
الن�شيج  ���ش��م��ن  وامل�����ش��ت��م��رة  ال��ف��اع��ل��ة 
اأن  اإىل  م�شراً  ال��دول��ة،  يف  املجتمعي 
جتاه  مب�شوؤوليتها  ت�شطلع  ال��دائ��رة 
اأ�شا�شاً  كبار املواطنني الذين ي�شكلون 
ومتا�شكها،  الأ���ش��رة  ل��رتاب��ط  حقيقياً 
ب�����ش��ك��ل دوؤوب  ال����دائ����رة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 

ومتوا�شل على رفع معدلت ال�شعادة 
املواطنني واملقيمني  والرفاهية لكبار 
يف الإمارة والرتقاء بجودة حياتهم يف 

خمتلف املجالت.
الر�شيدة  قيادتنا  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
الكبر يف تعزيز مفاهيم  الف�شل  لها 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  بكبار  اله��ت��م��ام 
العي�س  اأ�شا�شيات  وت��وف��ر  ال��دول��ة  يف 
ال��ك��رمي ل��ه��م، وذل����ك ت��ق��دي��راً للدور 
املجتمع  بناء  يف  لعبوه  ال��ذي  الكبر 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  مت��ا���ش��ك��ه  وت��ع��زي��ز 
التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  والزده�������ار 
توجيهات  اأن  اإىل  لف���ت���اً  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

القيادة الر�شيدة عززت احلافز لدينا 
للعمل على تطوير جودة حياة الأ�شرة 
لكبار  حتقق  نوعية  م��ب��ادرات  وو���ش��ع 
ومتكنهم  الدعم  واملقيمني  املواطنني 
من العي�س مب�شتوى لئق يف املجتمع. 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
توؤمن ب��دور كافة الأف��راد يف الرتقاء 
مب�شرة التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، 
وامل�شهد املزدهر الذي يعي�شه جمتمع 
اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، وال�����ذي ي��ق��وم على 
املجتمعات،  وت��راب��ط  الأ���ش��رة  متا�شك 
ومن هنا ياأتي دور القطاع الجتماعي 
تت�شم  اجتماعية  منظومة  اإر���ش��اء  يف 
باملرونة والفاعلية، وخلق جيل متعلم 
مب�شوؤولياته  وواع  و���ش��ح��ي  وم��ث��ق��ف 
وح��ق��وق��ه وواج���ب���ات���ه جت���اه جمتمعه 
موؤ�شر  اأن  معاليه  واأو����ش���ح  ووط��ن��ه. 
ال�����ش��ن الذين  ك���ب���ار  ل��ف��ئ��ة  ال�����ش��ع��ادة 
فوق  وم��ا  �شنة   60 اأعمارهم  تتجاوز 
نتائج  على  بناًء   10 من  بلغ 7.75 
يف  احل��ي��اة  ج���ودة  ا�شتبانة  خم��رج��ات 
ي�شعرون  اإنهم  حيث  الثانية،  دورت��ه��ا 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع الفئات  اأك����رث  ب�����ش��ع��ادة 
املوؤ�شر  ذلك  ويعتمد  الأق��ل،  العمرية 
ع��ل��ى ع��ن��ا���ش��ر رئ��ي�����ش��ي��ة ك��ال��ر���ش��ا عن 

احلياة وال�شكن، والوقت املثايل الذي 
والأ�شدقاء،  عائالتهم  م��ع  يق�شوه 
وم�����دى ���ش��ع��وره��م ب���الأم���ن والأم�����ان 
والراحة.  واأكد معاليه �شرورة تقدمي 
الدعم لكبار املواطنني ومتكينهم من 
م�شاركتهم  و�شمان  العطاء  موا�شلة 
الن�شيج  ���ش��م��ن  وامل�����ش��ت��م��رة  ال��ف��اع��ل��ة 
اأجندة  مع  تتما�شى  والتي  املجتمعي، 
املواطنني،  لكبار  الوطنية  ال�شيا�شة 
املواطنني،  كبار  �شيا�شة  �شتمثل  حيث 
التي تبذلها  الأمثل للجهود  النموذج 
اإمارة اأبوظبي نحو توفر اأق�شى �شبل 
العي�س الكرمي لكافة �شرائح املجتمع.
دائ���رة تنمية  ال�����ش��دد، تعمل  ويف ه��ذا 
امل��ج��ت��م��ع يف اأب���وظ���ب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  كافة  يف  ال�شركاء 
بالدولة،  امل�شنني  رعاية  القائمة على 
ورفع م�شتوى الوعي بالتحديات التي 
ت��واج��ه ك��ب��ار ال�����ش��ن واإي���ج���اد احللول 
املنا�شبة لها، اإ�شافة اإىل تقدمي رعاية 
اجلوانب  خمتلف  يف  اجل����ودة  ف��ائ��ق��ة 
الجتماعية وال�شحية والنف�شية التي 
ُتعتر  اإذ  رف��اه��ي��ت��ه��م،  م�شتوى  ت��زي��د 
رعاية كبار ال�ّشن والعناية بهم واجباً 

على كل فرد من اأفراد املجتمع. 

•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��دت دول����ة الإم������ارات وك��ن��دا اأم�س 
الأول الدورة الثانية للجنة القن�شلية 
للجهود  ا�شتكماًل  بينهما  امل�شرتكة 
احل��ث��ي��ث��ة م����ن ال���ط���رف���ني ن���ح���و دفع 
املجالت  جميع  يف  ال��ت��ع��اون  وتر�شيخ 
وخدمة  لرعاية  امل�شرتكة  القن�شلية 
الجتماع  وت��راأ���س  البلدين.  مواطني 
�شعادة  الإم���������ارات  دول�����ة  ج���ان���ب  م���ن 
م�شاعد  وزارة  وك��ي��ل  ل��ط��ف��ي  في�شل 
لل�شوؤون القن�شلية يف وزارة اخلارجية 
تراأ�شت  ف��ي��م��ا  ال��������دويل،  وال����ت����ع����اون 
مار�شي  ����ش���ع���ادة  ال���ك���ن���دي  اجل����ان����ب 
الدولة.  لدى  كندا  �شفرة  جرو�شمن 
ون��ق��ل ���ش��ع��ادة ف��ي�����ش��ل ل��ط��ف��ي حتيات 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال���دويل 
واإ�شادته بعمق العالقات الثنائية بني 

البلدين يف املجال القن�شلي، كما نقل 
والنجاح  بالتوفيق  اأم��ن��ي��ات��ه  �شعادته 
لهذا الجتماع، موؤكدا على العالقات 
القائمة  والتاريخية  ال�شرتاتيجية 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��دي��ق��ني وال��ت��ي مت 
يف  م�شرتكة  رغ��ب��ة  على  ب��ن��اًء  �شونها 
تر�شيخ اأ�ش�س التعاون امل�شرتك. وبحث 
اجلانبان عدداً من املوا�شيع القن�شلية 

التعاون  امل�شرتكة وناق�شا �شبل تعزيز 
القن�شلي، ل�شيما التحديات املرتبطة 
اأف�شل  قن�شلية  رع��اي��ة  تقدمي  ب�شبل 
ي�شهده  م��ا  ظ��ل  يف  البلدين  مل��واط��ن��ي 

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

لتف�شي جائحة كوفيد19-، مما �شّكل 
نقلة نوعية يف العالقات الثنائية بني 
وامل�شي  تر�شيخها  واأ�شهم يف  البلدين 
م���وؤك���دا ح��ر���س واهتمام  ق���دم���اً،  ب��ه��ا 

وتعزيز  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال  الإم�������ارات  دول����ة 
فيما يخدم  وامل�����ش��اع��ي  اجل��ه��ود  ه���ذه 
م�شالح مواطني البلدين ال�شديقني. 
مار�شي  �شعادة  اأ���ش��ادت  جانبها،  وم��ن 

الثنائية  العالقات  بتطور  جرو�شمن 
بني البلدين خالل ال�شنوات املا�شية، 
خ��ا���ش��ة ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات خالل 
حيث  ال���ع���امل���ي���ة  كوفيد19-  اأزم�������ة 
وفرت جميع �شبل ال�شالمة والرعاية 
الأزمة  اإبان  اإع��ادة مواطنيها  لت�شهيل 
الإمارات  دول��ة  بتجربة  اأ���ش��ادت  ..كما 
والتي تعد من التجارب الرائدة يف هذا 
اإىل  تطمح  بالدها  اأن  موؤكدًة  املجال، 
مع  اخل��رات  وتبادل  التعاون  تطوير 
بالنفع على  الإم���ارات مبا يعود  دول��ة 
العالقات  وي��ع��زز  البلدين،  م��واط��ن��ي 

الثنائية بني البلدين ال�شديقني.
و�����ش����ارك يف الج���ت���م���اع مم��ث��ل��ون عن 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اإدارات 
والهيئة  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارة  ال����دويل 
ووزارة  واجلن�شية،  للهوية  الحتادية 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  ال���ع���دل، 

ال�شحية يف دولة الإمارات.

الإمارات وكندا تعقدان الدورة الثانية للجنة القن�سلية امل�سرتكة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم �سوقًا افرتا�سية 
لدعم املهن املنزلية وم�ساريع الأ�سر املنتجة

•• اأبوظبي –الفجر: 

مدينة  البلدي-  التواجد  مركز  خالل  من  والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
املنتجة،  الأ�شر  وم�شاريع  املنزلية  املهن  واإب��راز  دعم  بهدف  ُبعد،  الفرتا�شية" عن  "ال�شوق  فعالية  خليفة، 
و�شرائح  فئات  خمتلف  م��ع  والتوا�شل  الجتماعية  امل�شوؤولية  تعزيز  وك��ذل��ك  املجتمعية،  امل�شاركة  وتعزيز 
املجتمع.  وا�شتهدفت الفعالية الفرتا�شية ا�شتقبال عدد من �شيدات الأ�شر املنتجة �شاحبات الرخ�س التجارية 
للم�شاريع املنزلية مل�شاركة املجتمع ق�ش�س جناحهن والتعريف عن املنتجات التي يقدمنها، وكذلك ال�شتماع 
اإىل اآراء وتطلعات ومقرتحات اأفراد املجتمع الذين ح�شروا ال�شوق الفرتا�شية حول هذه امل�شاريع وفوائدها 

القت�شادية على الأ�شر املنتجة يف رفع م�شتوى الدخل، وكيفية الرتقاء بها والرتويج لها وملنتجاتها.

م�شيدة بدعم رئي�س �لدولة ونائبه لأ�شحاب �لهمم

جمعية الإمارات ملتالزمة دوان تطلق حملة »معًا لتحرير القدرات الكامنة« 
احتفاًل  ب�سهر التوعية مبتالزمة داون

تز�منا مع يومهم �لعاملي 

ال�سارقة للمدن املراعية لل�سن ت�سلط ال�سوء على 
خمرجات ا�سرتاتيجياتها لـ 2023-2021

تز�منًا مع �ليوم �لعاملي للم�شنني

دائرة تنمية املجتمع توؤكد دور كبار املواطنني يف ترابط املجتمع ومتا�سكه
د. مغري �خلييلي: رعاية كبار �ملو�طنني و�ملقيمني و�جبًا على �أفر�د �ملجتمع ككل   

•• دبي- الفجر

�شهر  اأكتوبر  �شهر  فعاليات  املتحدة  العربية  الإم��ارات  وبدولة  عاملياً  تنطلق   
الكامنة"  القدرات  " معا لتحرير  داون من خالل حملة  التوعية مبتالزمة 

وذلك لل�شنة الرابعة على التوايل
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ج��ع��رور  م��ن��ال  للدكتورة  ت�شريح  يف  ذل��ك  ج��اء 
اأكتوبر  �شهر  تاأتي هذه احلملة وعلى مدار  وقالت:  داون  ملتالزمة  الإم��ارات 
مواكبة ملا تقوم به املنظمات وجمعيات ذوي متالزمة داون على م�شتوى العامل 
من توعية وتر�شيخ للحقوق وما ي�شتحقه ذوي متالزمة داون من م�شتقبل 
واعد وم�شرق،ن�شعى دوماً لرتجمة �شعارنا فعاًل وعلى كافة امل�شتويات فتحرير 
قدراتهم الكامنة والرتكيز على اجنازاتهم وتوعية املجتمع ركيزة اأ�شا�شية يف 

الرتقاء باخلدمات املقدمة لهم ومتكينهم ودجمهم على كافة امل�شتويات.
واأ�شادت جعرور بالدعم الكبر الذي توليه القيادة الر�شيدة لأ�شحاب الهمم، 
من خالل �شن القوانني والت�شريعات وال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات التي تعزز 
من الوعي املجتمعي يف جمتمع متما�شك والعمل على تعزيز م�شاركة اأ�شحاب 
امل�شتهدفات  حتقيق  يف  لت�شهم  والجتماعية  القت�شادية  اجلوانب  يف  الهمم 
والبيئة  وال��ت��وظ��ي��ف  الجتماعية  واحل��م��اي��ة  والتعليم  ال�شحة  جم���الت  يف 
املوؤهلة  والتي توؤدي اإىل متتع اأ�شحاب الهمم بال�شتقاللية والتمكني والدمج  

وامل�شتوى املعي�شي الالئق و�شمان حقهم يف احلياة الكرمية.
و�شددت جعرور على حر�س جمعية الإمارات ملتالزمة داون من خالل جهودها 
التطوعية على اللتزام بتمكني ودمج هذه الفئة اإمياناً بهم ومبا يتمتعون به 
من قدرات ومواهب متنوعة حتتاج اإىل �شقل، بدءاً من مرحلة التدخل املبكر 
والتاأهيل املتخ�ش�س لتنميتهم وتطويرهم يف املجالت النمائية مروراً بالدمج 
التعليمي وانتهاًء بتاأهيلهم املهني ودجمهم الكامل يف املجتمع كاأع�شاء فاعلني 
فيه. ويت�شمن احتفال اجلمعية  ب�شهر اأكتوبر  �شهر التوعية  مبتالزمة داون 
التي  العمل التخ�ش�شية  الفعاليات والأن�شطة وور�س  جمموعة متنوعة من 
تركز على ذوي متالزمة داون اأنف�شهم وعلى اأ�شرهم وعلى املجتمع ب�شكل عام، 
وجمموعة من املبادرات املتميزة ت�شمل معر�س لر�شوماتهم وعر�س ملواهبهم 

وجمموعة من اللقاءات املميزة مع �شركاء ومتطوعني.
ملتالزمة  العاملي  الكونغر�س  �شيعقد  ب��ج��دارة حيث  ال��ع��ام مم��ي��زاً  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الفرتة  اأفريقيا  يف  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  2021 لأول مرة يف  دبي  داون 
بالغة  اأهمية  الكونغر�س  ه��ذا  ي�شكل  حيث  نوفمر2021،   20-18 م��ن 
ل�شموليته يف تغطية كافة املحاور التي تهم ذوي متالزمة داون يف جمالت 
ال�شحة والتعليم واحلماية الجتماعية والتوظيف والبيئة املوؤهلة بالإ�شافة 
مواهبهم  لعر�س  اأنف�شهم  داون  متالزمة  ل��ذوي  كبرة  م�شاحة  توفر  اإىل 

واإجنازاتهم والتحدث عنها.

•• عجمان-وام:

اأ����ش���در ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد 
 20 الأم��ري رقم  القرار  التنفيذي  املجل�س  عجمان رئي�س 
يف  الع�شوية  ت�شجيل  ر�شوم  تخفي�س  ب�شاأن   2021 ل�شنة 
املرخ�شة  اجلديدة  للمن�شاآت  عجمان  و�شناعة  جتارة  غرفة 
اإك�شبو  ملعر�س  الت�شويقية  الباقات  �شمن  احل��رة  املناطق  يف 

.  2020
ال��ع�����ش��وي��ة يف  ت�شجيل  ر���ش��وم  ع��ل��ى تخف�س  ال���ق���رار  ون�����س 
املرخ�شة  اجلديدة  للمن�شاآت  عجمان  و�شناعة  جتارة  غرفة 

اإك�شبو  ملعر�س  الت�شويقية  الباقات  �شمن  احل��رة  املناطق  يف 
2020 بن�شبة %50 يف حال طلبت الت�شجيل خالل الفرتة 

.  2022 مار�س   31 وحتى  من تاريخ 1 اأكتوبر 2021 
يف  وين�شر   2021 اأكتوبر  ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1 

اجلريدة الر�شمية.
تنتهجها  التي  القت�شادية  ال�شيا�شة  اإط��ار  يف  القرار  وياأتي 
حكومة الإمارة وفقا خلطتها الإ�شرتاتيجية وبعد الطالع 
باإ�شدار   2011 ل�شنة   11 رق���م  الأم����ري  امل��ر���ش��وم  ع��ل��ى 
وعلى  التنفيذية،  ولئحته  عجمان  حلكومة  امل��ايل  القانون 
املالية  دائرة  ب�شاأن   2012 ل�شنة  املر�شوم الأمري رقم 15 

4 ل�شنة  يف عجمان وتعديالته وعلى املر�شوم الأمري رقم 
2014 ب�شاأن اإعادة تنظيم املجل�س التنفيذي لإمارة عجمان 
 2018 ل�شنة   2 رق��م  الأم���ري  املر�شوم  وعلى  وتعديالته 
املر�شوم  وع��ل��ى  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  يف  الت�شريعات  جل��ن��ة  ب�����ش��اأن 
غرفة  تنظيم  اإع���ادة  ب�شاأن   2018 ل�شنة   4 رق��م  الأم���ري 
الأمري  املر�شوم  وعلى  وتعديالته  و�شناعة عجمان  جتارة 
رقم 1 ل�شنة2019 ب�شاأن الر�شوم وال�شرائب والغرامات يف 
 2018 4 ل�شنة  اإم��ارة عجمان وعلى القرار الأم��ري رقم 
ب�شاأن ر�شوم خدمات غرفة جتارة و�شناعة عجمان وتعديالته 

وبناًء على موافقة جلنة الت�شريعات.

عمار النعيمي ي�سدر قرارا ب�ساأن تخفي�س ر�سوم ت�سجيل الع�سوية يف غرفة عجمان

•• العني-وام:

اأعادت بلدية مدينة العني تطوير دوار الكرة الر�شية يف منطقة و�شط املدينة 
ليعر عن حدث اأك�شبو 2020 .

و  ل��ه.  وال��رتوي��ج  الدولة  الأب��رز يف  العاملي  ملواكبة احل��دث  امل�شروع  تنفيذ  ياأتي 
�شملت اأعمال التطوير تركيب �شعارات اأك�شبو يف بداية اجلزر الو�شطية لل�شوارع 
 28 البالغ طوله  الر�شية  الكرة  برج  وعلى  اأمتار   3 بارتفاع  بالدوار  املحيطة 
مرتا ، وت�شميم وتركيب قبة م�شيئة ب�شعار اأك�شبو بقطر 12 مرتا وارتفاع 6 
اأمتار با�شتخدام مادة الأملنيوم امل�شبوب التي تتميز مبقاومة ال�شداأ والتغيرات 
املناخية. كما ت�شمنت اأعمال التطوير ا�شتخدام مادة احلديد ب�شماكة 3 مل ، 

والتي متيزت بنظام طالء مقاوم لل�شداأ وعزل تام لالألوان ، مع تزويد حميط 
الإماراتيني  الطفلني  يف  متثلت  التي  اأك�شبو  ل�شخ�شيات  مبج�شمات  ال���دوار 
عن  امل�شوؤولني  الثالثة«  و»الأمناء  »�شالمة«  الغاف  و�شجرة  و»لطيفة«  »را�شد« 
اأجنحة الفر�س والتنقل وال�شتدامة ، بالإ�شافة اىل جتميل الدوار بالزراعات 
التجميلية املنا�شبة وا�شتخدام اإ�شاءة LED والتي تتميز بنظام عزل لالإ�شاءات 
من الرطوبة واملاء باللون الأزرق واللون الأبي�س الدافئ، مع ا�شتخدام اإ�شاءات 

احلدائق املركزة لإ�شاءات املج�شمات مبوا�شفات عالية.
عر�س  �شا�شات  بتفعيل  التطوير  م�شروع  على  امل�شرف  الفني  الفريق  ق��ام  و 
، عالوة على عر�س   2020 اك�شبو  التنازيل لفتتاح معر�س  للعد  الكرتونية 

فيلم يحكي ق�شة ال�شخ�شيات الرمزية الأ�شا�شية للحدث العاملي ال�شخم .

بلدية مدينة العني تنفذ دوار اأك�سبو 2020
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عربي ودويل
اإيران جتري مناورات قرب احلدود مع اأذربيجان

•• طهران-اأ ف ب

ع�شكرية  م��ن��اورات  �شيجري  اأن���ه  اخلمي�س  اأم�����س  الإي����راين  اجلي�س  اأع��ل��ن 
اأي��ام من  اأذربيجان اجلمعة، بعد  ق��رب احل��دود مع  البالد  يف �شمال غ��رب 
انتقادات وجهتها باكو لهذه اخلطوة. ونقلت وكالة الأنباء الر�شمية “اإرنا” 
عن قائد القوات الرية للجي�س العميد كيومرث حيدري قوله اإن املناورات 
البالد مب�شاركة وحدات  �شمال غرب  اليوم اجلمعة يف منطقة  “�شتنطلق 
مدرعة ومدفعية وطائرات م�شرة وبدعم من مروحيات اجلي�س«. واأ�شار 
اىل اأن هدفها “الرتقاء باجلهوزية القتالية للقوة الرية يف هذه املنطقة”، 
من دون اأن يحدد مداها الزمني اأو اجلغرايف. وكان رئي�س اأذربيجان اإلهام 
علييف انتقد يف حوار مع وكالة الأنا�شول الرتكية لالأنباء ن�شر الثنني، 
اإجراء اإيران مناورات قرب حدود بالده، معترا اأنها “حدث مفاجئ جدا«. 

واأ�شاف “هذا حقهم ال�شيادي. ولكن ملاذا الآن، وملاذا عند حدودنا؟«.

يف  نفوذها  لتعزيز  مو�شكو  ت�شعى  فيما  الوا�شحة  التعويقات  وت��اأت��ي 
حتى  تعتر  التي  بالفرن�شية  الناطقة  البلدان  يف  خ�شو�شا  اإفريقيا، 

الآن يف منطقة النفوذ الفرن�شية ب�شكل مبا�شر.
الو�شطى  املعنية بجمهورية افريقيا  اللجنة  وعملية تكليف خراء يف 
اخلا�شة  اللجنة  تفوي�س  وانتهى  اآب/اأغ�����ش��ط�����س.   31 منذ  متوقفة 

بجمهورية الكونغو الدميوقراطية يف الول من اآب/اأغ�شط�س.
ويف مايل، �شيكون على جلنة اخلراء تعليق عملها . اأما بالن�شبة اإىل 
متوز/ من  الول  منذ  حتقيقي  عمل  اأي  ينّفذ  فلم  ال�����ش��ودان،  جنوب 

يوليو.
واأدانت اللجنة املكلفة املراقبة يف جمهورية اإفريقيا الو�شطى هذا العام 
“النتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان” املن�شوبة اإىل عنا�شر م�شلحة 

•• الأمم املتحدة-اأ ف ب

قال دبلوما�شيون اإن التحقيقات التي جتريها جلان عدة من اخلراء 
مكلفة مراقبة المتثال حلظر الأ�شلحة الذي تفر�شه الأمم املتحدة 
تعرقلها،  م��ايل،  فيها  مبا  ال�شراع  مناطق  يف  القت�شادية  والعقوبات 

واأحيانا لأ�شهر، رو�شيا.
اأن  ا�شمه  ك�شف  ع��دم  طلب  بر�س  فران�س  لوكالة  دبلوما�شي  واأو���ش��ح 
“الرو�س يقولون اإن ثمة نق�شا يف التنوع اجلغرايف” داخل اللجان واأن 

لديها حتيزا للغرب.
ت���واج���ه ع��رق��ل��ة لعملها ه���ي يف ط���ور جتديد  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان  وج��م��ي��ع 

اأع�شائها.

هذه  اأن  ويعتقد  اخلا�شة.  الرو�شية  الأمنية  فاغرن  ملجموعة  تابعة 
املجموعة مقربة من الكرملني وهي جتري حمادثات مع حكومة مايل 

التي ي�شيطر عليها اجلي�س لإر�شال عنا�شر اإىل هناك.
تويل  م��ن  اخل���راء  بع�س  منعت  رو�شيا  اأن  اإىل  دبلوما�شيون  واأ���ش��ار 
يقدمون  خ��راء   10 م��ن  اأق��ل  م��ن  تتكون  التي  اللجان  يف  مراكزهم 
دولة  من  دبلوما�شي  وق��ال  العقوبات.  انتهاكات  عن  منتظمة  تقارير 
بر�س  فران�س  لوكالة  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الأم��ن  جمل�س  يف  ع�شو 
راف�شا ذريعة  “هناك العديد من اخل��راء الأفارقة من بني هوؤلء” 

مو�شكو باأن اللجان منحازة للغرب.
ومل تتمكن وكالة فران�س بر�س على الفور من احل�شول على تعليق من 

البعثة الرو�شية لدى الأمم املتحدة.

اتهام رو�سيا بعرقلة جلان املراقبة يف مناطق ال�سراع 

جنيف.  يف  املحادثات  من  ملمو�س”  “تقدم  ظهور  يف 
اأن  املتوقع  م��ن  ال�����ش��الح،  ن��زع  م�شاألة  اإىل  وب��ال���ش��اف��ة 
والف�شاء  اجل��دي��دة  التكنولوجيات  اجلانبان  يناق�س 
وال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، ك��م��ا ذك�����رت وك���ال���ة الأن���ب���اء 
امل�شيفة.  هي  رو�شيا  �شتكون  امل��رة  وه��ذه  ال�شوي�شرية. 
وع��ق��د الج��ت��م��اع الأخ���ر نهاية مت��وز/ي��ول��ي��و يف مقر 
البعثة الدائمة للوليات املتحدة على تل يف جنيف تبعد 

م�شافة مئات الأمتار فقط من مقر البعثة الرو�شية.
احلد  م�شاألة  على  وقتها  الطرفني  حمادثات  وتركزت 

من الت�شلح.
�شدد  حزيران/يونيو،   16 يف  التاريخية  قمتهما  ويف 
بايدن وبوتني اللذان يراأ�شان اأكر تر�شانتني نوويتني 
نقاط الختالف  العامل، على �شرورة احل��وار رغم  يف 
الباردة،  اأنه حتى يف ذروة احلرب  اإىل  واأ�شارا  املتعددة. 
اندلع  لتجنب  توا�شل  على  ووا�شنطن  مو�شكو  بقيت 

�شراع.

تتوقع  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  وق��وده��ا  نفد  م��ن حمطاتها  باملئة 
حت�شن الو�شع خالل 24 �شاعة.

يف  البنزين  حمطات  بع�س  اإن  روي��رتز  مرا�شلو  وق��ال 
واملفتوحة  مغلقة  ظلت  بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  ل��ن��دن 

منها بال وقود.
واأث������ارت اأزم����ة حم��ط��ات ال���وق���ود ال�����ش��خ��ري��ة يف بع�س 
اأن  اإىل  ب��ارزون  م�شوؤولون  واأ���ش��ار  الأوروب��ي��ة  العوا�شم 
ال�����ش��اح��ن��ات يعتر  ���ش��ائ��ق��ي  ن��ق�����س 
نتيجة وا�شحة ل�شتفتاء عام 2016 
ع��ل��ى خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت���اد 

الأوروبي )بريك�شت(.
اأن  م����رارا  ب��ري��ط��ان��ي��ون  وزراء  ون��ف��ى 
ذلك،  يف  دور  اأي  للريك�شت  ي��ك��ون 
الآلف  ع�شرات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
م����ن ���ش��ائ��ق��ي ال�������ش���اح���ن���ات م����ن دول 
ت��رك��وا بريطانيا،  الأوروب����ي  الحت���اد 
اإىل الإغ����الق ب�شبب  ال����وزراء  واأ���ش��ار 
دون  حال  ال��ذي  كوفيد-19  جائحة 
اإجراء اختبارات لع�شرات الآلف من 

�شائقي ال�شاحنات.

••  جنيف-اأ ف ب

جنيف،  يف  اخلمي�س  اأم�س  ووا�شنطن  مو�شكو  وا�شلت 
الرئي�شان فالدمير  بداأه  الذي  ال�شرتاتيجي  احلوار 
ب���وت���ني وج����و ب���اي���دن ع��ل��ى ���ش��ف��اف ب���ح���رة ل��ي��م��ان يف 
حزيران/يونيو، يف حماولة للحد من اخلالفات التي 

تقو�س العالقات بني البلدين.
وبداأ الجتماع اجلديد الذي يعقد خلف اأبواب مغلقة 
ويف غياب و�شائل الإعالم، قرابة الثامنة �شباحا بتوقيت 
غرينت�س، كما اأعلن ع�شو يف البعثة الدائمة لرو�شيا يف 
المم املتحدة. ويتوقع اأن جتري املحادثات بني الوفود 
ويندي  الأمركي  اخلارجية  وزي��ر  نائبة  تقودها  التي 
�شرمان من اجلانب الأمركي ونائب وزير اخلارجية 

�شرغي ريابكوف من اجلانب الرو�شي، معظم اليوم.
وكانت م�شوؤولة �شوؤون نزع ال�شالح يف وزارة اخلارجية 
تاأمل  وا�شنطن  اإن  �شابق  بوين جينكينز قالت يف وقت 

•• لندن-رويرتز

قالت بريطانيا  اأم�س اخلمي�س اإن اأزمة حمطات الوقود، 
التي نتجت عن نق�س حاد يف �شائقي ال�شاحنات،اأ�شبحت 
املحطات  م��ن  ال��ع��دي��د  زال���ت  م��ا  ل��ك��ن  ال�شيطرة  حت��ت 
ال�����ش��ي��ارات تنتظر  ال��ك��رى مم��ا ت��رك  امل���دن  مغلقة يف 

ل�شاعات طويلة مللء خزاناتها بالوقود.
بالفو�شى  ات�������ش���م  اأ����ش���ب���وع  وخ������الل 
املياه  وامل�����ش��اج��رات وم����لء زج���اج���ات 
وزراء  ق������ال  ب���ال���ب���ن���زي���ن  ال����ف����ارغ����ة 
تخف  الأزم����ة  اإن  م���رارا  بريطانيون 
ل��ك��ن��ه��م اأم�����روا اجل���ن���ود اأم�������س الأول 

الأربعاء بقيادة �شاحنات الوقود.
وقال �شاميون كالرك وكيل اأول وزارة 
لت�شبح  ع���ادت  الآن  “الأزمة  امل��ال��ي��ة 

حتت ال�شيطرة متاما«.
والأربعاء قالت جمعية جتار البنزين 
ال��ت��ي مت��ث��ل حمطات  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 
ثلثي  ت�شكل  وال��ت��ي  امل�شتقلة  ال��وق��ود 
8380 حمطة يف بريطانيا، اإن 27 

•• عوا�شم-وكالت

تك�شفها  ب������داأت  ج���دي���دة  م���وؤ����ش���رات 
القادة  ك��ب��ار  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ات 
الع�شكريني الأمريكيني يف الكونغر�س 
ملعرفة اأ�شباب الن�شحاب الكارثي من 
يعتقد  الإط���ار،  ه��ذا  ويف  اأفغان�شتان. 
الكاتب ال�شيا�شي يف موقع “ريل كلر 
اإدارة  اأن  ويغمان  فيليب  بوليتيك�س” 
رقابة  تكون  اأن  تتوقع قط  بايدن مل 

الكونغر�س على الن�شحاب، مريحة.
عندما كان امل�شرعون يوجهون اأ�شئلة 
الع�شكرية  القيادات  اأب��رز  اإىل  �شعبة 
با�شم  املتحدثة  ك��ان��ت  ال��ث��الث��اء،  ي��وم 
ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س ج���ني ���ش��اك��ي تبلغ 
جيدة  ال�شتماع  جل�شة  باأن  املرا�شلني 
و�شرورية، وجزء من الدميوقراطية، 
بال�شراحة  يرحب  بايدن  اأن  م�شيفة 
وبالنقا�س. لكن جل�شة ال�شتماع كانت 

م�شكلة للرئي�س ب�شكل خا�س.
عن  �شاكي  ت�شريح  م��ن  �شاعات  قبل 
الت�شريعية، قال رئي�س هيئة  الرقابة 
الأركان اجلرنال مارك ميلي ورئي�س 
امل���رك���زي���ة اجل������رنال فرنك  ال���ق���ي���ادة 
يف  امل�شلحة  للجنة اخلدمات  ماكنزي 
جمل�س ال�شيوخ، اإنهما اأ�شدرا تو�شية 
اأفغان�شتان  يف  جندي   2500 باإبقاء 

ملنع البالد من النهيار.
امل�����ش��ك��ل��ة، ح�شب وي��غ��م��ان، هي  ول��ك��ن 
اإنه مل  اأغ�شط�س )اآب(  قول بايدن يف 
يتلق قط هذه الن�شيحة، ويف حديث 
اإىل �شبكة اأي بي �شي، اأعلن بايدن اأن 
يو�شوا  مل  الع�شكريني  م�شت�شاريه 
“اأن  برتك قوة حم��دودة م�شراً على 
ل اأحد قال يل ذلك، ح�شب ما اأذكر«.

اإن  الأب��ي�����س  البيت  فيقول  الآن،  اأم��ا 
بايدن  اأن  تظهر  للن�س  اأوث���ق  ق���راءة 
جرنالت  ب��ني  “انق�شام”  اإىل  اأ���ش��ار 

•• برلني-وكالت

والعالقات  ال��الج��ئ��ني  مب��ل��ف��ات 
الإرهاب،  ومكافحة  وا�شنطن  مع 
ت��ت��ح��دد روؤي����ة ال��ت��ح��ال��ف اجلديد 
ال����ذي يقوده  اأمل��ان��ي��ا،  احل��اك��م يف 
الدميقراطي  ال�شرتاكي  احلزب 
الرملانية،  النتخابات  يف  الفائز 
حمتويات  اأ�����ش����خ����م  م�����ن  وه������ي 
خلَّفتها  ال���ت���ي  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال���رتك���ة 

امل�شت�شارة اأنغيال مركل.
خلالفة  م���ن���اف�������ش���ني   3 وظ����ه����ر 
من  �شولتز  اأولف  وه��م  م��رك��ل، 
احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي، 
واأرمني ل�شيت من حزب الحتاد 
وهما  امل�����ش��ي��ح��ي،  ال���دمي���ق���راط���ي 
اإ�شافة  الأوف����ر ح��ظ��ا،  امل��ر���ش��ح��ان 
حزب  م���ن  ب���رب���وك  امل���ر����ش���ح  اإىل 

اخل�شر.
واأو���ش��ح��ت ال��ن��ت��ائ��ج ف���وز احلزب 
ال�شرتاكي الدميقراطي ب� 25.7 
الأ�����ش����وات، وح�شول  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
 24.1 ع��ل��ى  امل�شيحي  ال��ت��ح��ال��ف 
ح��زب اخل�شر  ج��اء  بينما  ب��امل��ئ��ة، 
14.8باملئة،  ب��ن�����ش��ب��ة  ال���ث���ال���ث 
بن�شبة  ال���دمي���ق���راط���ي  واحل������زب 

11.5 باملئة.
حتديا  ال��الج��ئ��ني  ق�شية  م��ث��ل��ت 
كبرا اأمام مركل، بعد اأن اتبعت 
مع  املفتوح”  “الباب  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ال�شوريني،  وخ��ا���ش��ة  ال��الج��ئ��ني، 
النتقادات  رغ����م   2015 م��ن��ذ 
ملوقفها، واأ�شبحت اأملانيا من اأكر 
بنحو  ا�شت�شافة لالجئني  ال��دول 

1.7 مليون �شخ�س.
اأفغان�شتان،  اأزم�����ة  ت��ف��اق��م  وم����ع 

ب���اأن ي��ك��ون م��ب��ا���ش��راً و�شريحاً  واع����داً 
وبعد   الأم�����ري�����ك�����ي.  اجل����م����ه����ور  م�����ع 
دخوله  ع��ل��ى  ف��ق��ط  اأ���ش��ب��وع��ني  م�شي 
اأعلن  مذكرة  اأ���ش��در  الأبي�س،  البيت 
ممكن  ق���در  ب�”اأكر  امل��ط��ال��ب��ة  ف��ي��ه��ا 
ي��ت��ع��ل��ق بعمل  ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف م���ا  م���ن 
القومي،  ب��الأم��ن  املكلفة  موؤ�ش�شاتنا 
ال�شرعية  احل���اج���ات  م���ع  وم��ت��واف��ق��ة 
حلماية املوارد والأ�شاليب والعالقات 

اخلارجية احل�شا�شة«.
وح����ت����ى ب���ع���د ����ش���ق���وط ال�����ب�����الد بيد 
ط����ال����ب����ان، ك������رر ب�����اي�����دن ذل������ك عر 
ال�شحافية.  وامل���وؤمت���رات  اخل��ط��اب��ات 
باإر�شال  احل��رب  موا�شلة  رف�س  لقد 
الثالث  ال��ع��ق��د  ن��ح��و  “لتندفع  ق���وات 
رئي�س  راب��ع  وباعتباره  النزاع”.  من 
اأنظاره،  اأمريكي جتري احلرب حتت 
اإىل  امل�����ش��وؤول��ي��ة  “مترير ه��ذه  رف�����س 
رئ��ي�����س خ��ام�����س«. ���ش��األ م��وق��ع “ريل 
ال�شبب  عن  �شاكي  بوليتيك�س”  كلر 
الذي مينع البيت الأبي�س من ك�شف 
ك��ان��وا على  ال��ذي��ن  اأ�شماء اجل���رنالت 
���ش��ف��ت��ي الن���ق�������ش���ام، ح����ول ت����رك قوة 
ع�شكرية ب�شيطة، طاملا اأن اآخر اجلنود 
اأفغان�شتان.  غ���ادروا  ق��د  الأمريكيني 
ي�شتحق  “األ  ث����اٍن:  ���ش��وؤال  يف  وت��اب��ع 
اجل��م��ه��ور اأن ي��ع��رف م��ن ك��ان ي�شدي 
الف�شل  ذل���ك  يف  ل��ب��اي��دن  ال��ن�����ش��ائ��ح 
النهائي من التاريخ؟« مل جتب �شاكي 
“ما  لكنها  ال�����ش��وؤال��ني،  على  مبا�شرة 
معرفته  الأم��ري��ك��ي  اجل��م��ه��ور  ميكن 
�شرحب  ال��رئ��ي�����س  اأن  ه���و  وف��ه��م��ه 
اأكرث من  ويعمل ويطلب ويحث على 
راأي قبل كل قرار يتخذه ب�شاأن الأمن 
الأ�شا�شي  موقفها  وكررت  القومي”. 
الفردية،  املحادثات  تلك  نف�شل  “لن 
غرفة  يف  ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي  وال������ق������رارات 

العمليات، اأمام اجلمهور«.

قالوا اإن قوة حمدودة كانت �شرورية، 
و�شاألت  ال���ع���ك�������س.  ق����ال����وا  واآخ�����ري�����ن 
اجلميع  ع��ل��ى  ال���ذي  م��ا  “اإذاً،  ���ش��اك��ي 
اأن  ق��ب��ل  ذلك؟”  م���ن  ا���ش��ت��خ��ال���ش��ه 
جتيب “لقد كانت هنالك طائفة من 
وجهات النظر«. ويعقب ويغمان على 
تعليق �شاكي، قائاًل: “ميلي وماكنزي، 
كما اأو�شحت �شهادتهما الثالثاء، كانا 
عند الطرف اخلا�شر من احلجة. من 
فازوا  ال��ذي��ن  الع�شكريون  ال��ق��ادة  ه��م 
بالنقا�س؟ اإىل الآن، يبقى ذلك لغزاً«.
حني األح مرا�شل من اأي بي �شي على 
ه����ذا اجلانب،  ل��ل��ح��دي��ث ع���ن  ���ش��اك��ي 
رف�������ش���ت اإع����ط����اء اأ�����ش����م����اء. وق���ال���ت: 
كانت  الن�شائح  اأن  الرئي�س  “اأو�شح 

اإليه  م��ت�����ش��ارب��ة. مل ي��ح��دد م��ا ن��ق��ل��ه 
اأن  م�شيفة  خا�س”  ب�شكل  ف��رد  ك��ل 
كانوا  ال���دف���اع  وزارة  يف  م�����ش��وؤول��ني 
الكونغر�س  اأم���ام  ب�شهاداتهم  ي��دل��ون 
بدقة.  الأ�شئلة  على  ويجيبون  اليوم، 
اإن��ه��م ي��وف��رون امل��زي��د م��ن التفا�شيل 
ينبغي«.  ك����م����ا  ن�������ش���ي���ح���ت���ه���م،  ع�����ن 
“ل  اأن ه��ذه امل��ح��ادث��ات  واأ����ش���ارت اإىل 
كاأنكم  اأو  والأبي�س  بالأ�شود  حت�شل 
امل�شت�شارون  ي��ع��ر���س  فيلم”.  و���ش��ط 
“جمموعة من اخليارات حول تقييم 

خماطر كل قرار«.
مبنى  يف  م�������ش���وؤول���ون  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  مل   
بطريقة  ���ش��اك��ي  ج�����واب  ال��ك��اب��ي��ت��ول 
م�شاعد  ع��ن  الكاتب  ون��ق��ل  اإي��ج��اب��ي��ة، 

الكونغر�س، بعد نهاية �شهادة  بارز يف 
غر  “املحا�شبة  اأن  وم��اك��ن��زي،  كيلي 
الأبي�س  البيت  يوفر  ل  حني  ممكنة 
“اإذا  واأ����ش���اف  اأ�شا�شية”.  م��ع��ل��وم��ة 
جوهر  اإىل  ال����و�����ش����ول  ن����ري����د  ك���ن���ا 
البيت  ف�شيحتاج  حدث،  الذي  اخلطاأ 
���ش��ف��اف��اً حول  ي��ك��ون  اأن  اإىل  الأب��ي�����س 
مل  جهتها،  وم��ن  ب��اي��دن«.  �شمعه  م��ا 
اأي  وورن  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال�����ش��ي��ن��ات��ور  ت���ر 
ت��ن��اق�����س، وب��ع��د ط���رح الأ���ش��ئ��ل��ة على 
وورن  غ��ردت  الع�شكريني،  امل�شوؤولني 
ا�شتنتجتهما،  نقطتني  عن  متحدثًة 
هما اأن ترك ب�شعة اآلف من اجلنود 
النتيجة  ليغر  يكن  مل  الأمريكيني 
بل كان �شيت�شبب يف مقتل املزيد من 

الأم��ري��ك��ي��ني، وال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة هي 
بالن�شيحة  عمل  ب��اي��دن  الرئي�س  اأن 

الع�شكرية بالن�شحاب والإجالء.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال وزي����ر ال���دف���اع لويد 
امل�شلحة،  اخل��دم��ات  للجنة  اأو���ش��ت��ني 
اإن الإب����ق����اء ع��ل��ى ق����وة حم������دودة يف 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ���ش��ي��وؤدي اإىل ���ش��راع مع 
امل�شاعدون  ���ش��ارع  بيان  وه��و  طالبان، 
على  ترويجه  اإىل  الأبي�س  البيت  يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ليل 
م�شوؤولني  م���ع  ورف�������س  ال���ث���الث���اء، 
اآخ������ري������ن م�����ن ال����ب����ن����ت����اغ����ون اأدل��������وا 
املحادثات  مناق�شة  اأي�شاً  ب�شهاداتهم 

اخلا�شة مع الرئي�س.
الأمريكية  الرئا�شة  اإىل  بايدن  و�شل 

زادت خم���اوف الأمل���ان م��ن موجة 
جل�����وء ج����دي����دة ت���ه���دد ب���الده���م؛ 
ال���دع���وة  اإىل  م���رك���ل  دف�����ع  مم����ا 
جوار  دول  يف  ال��الج��ئ��ني  لإب���ق���اء 
ت��ق��دم لهم  اأن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ع��ل��ى 

برلني امل�شاعدات.
بركات،  وي��ت��وق��ع حم��م��د رج��ائ��ي 
خ��ب��ر ال�������ش���وؤون الأوروب�����ي�����ة، اأن 
الالجئني  ن��ح��و  اأمل���ان���ي���ا  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ل���ن تتغر  ال�����ش��وري��ني  وخ���ا����ش���ة 
ال�شرتاكي  احل��زب  مر�شح  بفوز 
حزب  م��ر���ش��ح  اأو  ال���دمي���ق���راط���ي 
امل�شيحي،  الدميقراطي  الحت���اد 
كما اأن حزب اخل�شر ممن يدعم 

الالجئني.
الأح���زاب  فاأ�شد  ب��رك��ات  وبح�شب 
التي  ه���ي  ل��الج��ئ��ني  ال���راف�������ش���ة 
ت����و�����ش����ف ب���ال���ي���م���ني امل����ت����ط����رف، 

ومل  ا�شتقبالهم،  بوقف  وطالبت 
حترز تقدما يف النتخابات.

ملوقع  ح���دي���ث���ه  يف  ذل�����ك  وي�������رر 
اأملانيا  ب��اأن  عربية”  نيوز  “�شكاي 
اأجنبية  عاملة  اأي��دي  اإىل  بحاجة 
بناء على ت�شريحات رجال اأعمال 
وم�شوؤولني اأملان، فقدوم ال�شوريني 
على  احل�����ش��ول  �شهل  اأمل��ان��ي��ا  اإىل 

الأيدي العاملة.
ال�شرتاكي  احل����زب  ع���ن  وع����رف 
ال����دمي����ق����راط����ي ت�������ش���ام���ن���ه مع 
برناجمه  �شمل  حيث  الالجئني، 
للنظام  ت����ط����وي����ر  الن����ت����خ����اب����ي 
ب�شكل  معهم  للتعامل  الأوروب����ي 
مر�شحيه  ب���ني  و����ش���م  اإن�������ش���اين، 

مهاجرين.
توترا  الأخ��رة  الأ�شابيع  و�شهدت 
وحلفائها  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني 

ق��رار الن�شحاب  اأوروب���ا، عقب  يف 
الذي  اأفغان�شتان،  من  الأم��رك��ي 
جدد دعوة داخل الحتاد الأوروبي 
موازي  اأوروب����ي  جي�س  بتاأ�شي�س 
بحثا عن ا�شتقاللية اأوروبية عن 

اأمركا.
اأ�شرتاليا  اإل��غ��اء  بعد  ال��ت��اأزم  وزاد 
فرن�شا،  م���ع  ال��غ��وا���ش��ات  ���ش��ف��ق��ة 
وتف�شيلها توقيع �شفقة غوا�شات 

مع اأمركا وبريطانيا.
ويف هذا ال�شياق، يو�شح بركات اأن 
الفرتة الأخرة رفعت احلكومتان 
�شعار  والأمل�����ان�����ي�����ة  ال���ف���رن�������ش���ي���ة 
“العتماد على النف�س” وت�شكيل 
ال�شريع  ل��ل��ت��دخ��ل  ع�شكرية  ق���وة 
الذي  الأم��ر  تابعة لالحتاد، وهو 
جو  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأغ�����ش��ب 
ال�شيا�شي  املحلل  اأن  غر  بايدن. 

ح اأن ترتاجع برلني عن فكرة  رجَّ
ب��ع��د حدوث  اجل��ي�����س الأوروب��������ي 
ان���ف���راج���ة م����وؤخ����را ب����ني ال�����دول 
الأوروبية اأع�شاء حلف الناتو مع 
داخل  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  وا�شنطن 
الأول  الجتماع  وانطلق  احللف. 
والتكنولوجيا  ال��ت��ج��ارة  ملجل�س 
امل�����ش��رتك ب��ني الحت���اد الأوروب����ي 
الأربعاء   الأول  اأم�������س  واأم���رك���ا 
لتعزيز النفوذ العاملي يف مواجهة 

التهديدات ال�شينية.
باقي  م��ع  ب��رل��ني  �شيا�شة  وت��ت��ف��ق 
ب�شاأن  الأوروب���������ي  الحت������اد  دول 
حم���ارب���ة امل���ت���ط���رف���ني. وم���وؤخ���را 
وت�شريعات  ق����وان����ني  اأ������ش�����درت 
ملكافحة الأموال املمولة لالإرهاب 
الدينية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  وم���راق���ب���ة 

واخلرية.
وت��واف��ق��ت ال��ق��وان��ني الأمل��ان��ي��ة مع 
اإلغاء  ح����ول  اأوروب�������ا  دول  ب��ع�����س 
احلاملني  م��واط��ن��ي��ه��م  ج��ن�����ش��ي��ة 
يف  ا���ش��رتك��وا  اإن  اأخ����رى  جلن�شية 
الإره�����اب؛ ول���ذا ي��وؤك��د ب��رك��ات اأن 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب�����ش��اأن م��ل��ف الإره�����اب 
���ش��ي��ظ��ل م�������ش���ت���م���را ب����ني اأمل���ان���ي���ا 
احل����ك����وم����ة  ظ������ل  والحت�������������اد يف 

اجلديدة.

ارتفاع عدد قتلى اأعمال
 �سغب يف �سجن بالإكوادور

•• كيتو-رويرتز

الإك���وادور جيرمو ل�شو  قال رئي�س 
التي  ال�����ش��غ��ب  اأع���م���ال  قتلى  ع���دد  اإن 
البالد  �شجون  اأك��ر  اأح��د  اندلعت يف 

ارتفع اإىل 116.
اآخ����ري����ن يف  ���ش��ج��ي��ن��ا   80 واأ����ش���ي���ب 
ال��ت��ي وق��ع��ت م�شاء يوم  ال���ش��ت��ب��اك��ات 
الثالثاء يف �شجن بينيتين�شياريا ديل 
ليتورال الذي يقع يف اإقليم جوايا�س، 
املا�شية  القليلة  ال�����ش��ه��ور  يف  و���ش��ه��د 
الع�شابات  ب���ني  دام���ي���ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 

للهيمنة على ال�شجن.
وقال ل�شو لل�شحفيني “من املوؤ�شف 

حت���اول  الإج����رام����ي����ة  اجل���م���اع���ات  اأن 
حتويل ال�شجون اإىل �شاحة معارك يف �شراعات على النفوذ«.

و�شبق اأن اندلعت اأعمال ال�شغب يف فراير �شباط ويوليو متوز يف منظومة 
ال�شجون يف الإكوادور، والتي ت�شم نحو 39 األف نزيل.

�شباط  العنف يف فراير  اأعمال  يف  الأق��ل حتفهم  على  �شخ�شا   79 ولقي 
ال�شجن لطلب  اإىل  الع�شرات  22 يف يوليو مت��وز. وو�شل  وما ل يقل عن 
معلومات عن اأقاربهم وللمطالبة مبحا�شبة امل�شوؤولني عن �شالمة النزلء. 

وعززت احلكومة انت�شار اجلي�س خارج املن�شاأة.

اإ�سابات كورونا يف رو�سيا تقرتب من 8 ماليني حالة
•• مو�شكو-وام:

�شجلت اإ�شابات كورونا يف رو�شيا ااأم�س 23888 اإ�شابة مقابل 22430 
يف  ت�شجيلها  مت  التي  الإ�شابات  عدد  اإجمايل  بذلك  لرتفع  اأم�س  اإ�شابة 

البالد منذ بداية اجلائحة اإىل �شبعة ماليني و 511 األفا و 26 اإ�شابة.
يف  برو�شيا  ك��ورون��ا  ف��رو���س  مبكافحة  اخلا�شة  العمليات  غرفة  واأع��ل��ن��ت 
وفاة   857 “ باأم�س  مقارنة   “ وف��اة  حالة   867 ع��ن  اليومي  تقريرها 
بذلك  ،لي�شل   2020 مار�س   2 يف  اجلائحة  بداية  منذ  اأعلى ح�شيلة  يف 
207 األفا و255 حالة وفاة ، مع متاثل 18826  اإجمايل الوفيات اإىل 
�شتة  اإىل  املتعافني  ع��دد  اإجمايل  لي�شل  اأم�س،  منذ  التام  لل�شفاء  مري�شا 

ماليني و672 األفا و 767 حالة �شفاء.

اأفغان�ستان... التناق�س يظهر جمددًا بني اجلرنالت وبايدن

مع اقرتابها من مايل.. ما هي جمموعة »فاغرن« املثرية للجدل؟ •• عوا�شم-وكالت

ال��رو���ش��ي��ة يف دعم  “فاغرن”  اأوروب�����ا ح���ول دور جم��م��وع��ة  ث���ار ج���دل ك��ب��ر يف 
عنا�شر  لن�شر  بينهما  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع  وق���رب  م���ايل،  يف  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال�شلطات 
وفرن�شا  الأوروب���ي  الحت��اد  وانتقد  الإف��ري��ق��ي.  البلد  يف  الع�شكرية  املجموعة 
توجه ال�شركة الرو�شية للعمل يف مايل، وهو ما ردت عليه مو�شكو باأن احلكومة 
املتمردين،  �شد  القتال  يف  امل�شاعدة  املجموعة  من  طلبت  التي  هي  النتقالية 
اتفاق  حال  املنتظر  ومن  التعاون.  بهذا  لها  عالقة  ل  الرو�شية  احلكومة  واأن 
“فاغرن” مع ال�شلطات النتقالية يف مايل، ن�شر األف من عنا�شرها اإىل جوار 
القوات امل�شلحة املالية. وت�شبب الدور املنتظر ملجموعة “فاغرن” الرو�شية يف 
يدفع  قد  واإفريقيا، مما  ال�شاحل  الرو�شي مبنطقة  التدخل  ب�شاأن  قلق غربي 
 8 املمتد منذ  املنطقة  الع�شكري يف  النظر يف تواجدها  باإعادة  للتلويح  فرن�شا 
فيها  يثار  التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  وه��ذه  “برخان«.  ق��وة  يف  متمثال  �شنوات، 
حيث تنت�شر عنا�شرها يف دول عدة ومناطق  اجلدل حول جمموعة “فاغرن”، 

املنتمني  بع�س  عمل  عن  ف�شال  وليبيا،  �شوريا  منها  ال��ع��امل،  ح��ول  للنزاعات 
اإليها م�شت�شارين ع�شكريني لدول اأخرى. وت�شم املجموعة يف �شفوفها اأفرادا 
متقاعدين من القوات امل�شلحة الرو�شية، وت�شطلع بحماية عدة �شركات يف دول 
بها نزاعات، كما تن�شب لها عمليات يف بلدان خمتلفة. وي�شر خراء ومنظمات 
احلكومة  من  مبا�شر  بدعم  تتحرك  “فاغرن”  اأن  اإىل  الدولية،  العفو  منها 
فالدمير  للرئي�س  ال�شري  ب�”اجلي�س  و�شفها  البع�س  اأن  لدرجة  الرو�شية، 
العميد  اأوتكني،  اإىل دمي��رتي   2014 عام  “فاغرن”  تاأ�شي�س  ويرجع  بوتن«. 
ال�شابق يف ال�شتخبارات الع�شكرية الرو�شية، وظهرت لأول مرة �شرقي اأوكرانيا 
واجلوانب  امليدانية  القيادة  “اأوتكني”  ويتوىل  القرم،  جزيرة  يف  ن�شطت  ثم 
املن�شمني  ع��دد  رو�شية  �شحفية  حتقيقات  وت��ق��در  بعملها.  اخلا�شة  التقنية 
اأ�شول  ذوو  بع�شهم  مقاتل،  اآلف  و5   3500 ب��ني  ي���رتاوح  مب��ا  ل�”فاغرن” 

واعتر مراقبون يف  رو�شيا.  القريبة من  ال�شابق  ال�شوفيتي  الحت��اد  دول  من 
اأن ال�شركة الع�شكرية الرو�شية اخلا�شة  اأحاديثهم ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
من اأجل تر�شيخ تواجدها يف املناطق التي  “مبثابة ذراع غر ر�شمية ملو�شكو”، 
اإىل  الرنويجي   »CMI« اأب��ح��اث  معهد  وي�شر  اإليها.  نفوذها  مد  يف  ترغب 
ف�شال  “فاغرن”،  اأبرزها  رو�شيا  ع�شكرية خا�شة يف  �شركة   20 قرابة  تواجد 
اأن ال�شركات الع�شكرية الرو�شية ما  األف �شركة حماية خا�شة، ورغم   20 عن 
تزال حمظورة وغر مقننة يف بلدها، فاإنها توا�شل العمل يف الداخل واخلارج. 
“ال�شتخدام الرو�شي لل�شركات الع�شكرية  ويو�شح املعهد يف درا�شة له بعنوان 
اأن ال�شركات  والأمنية اخلا�شة.. التداعيات على الأمن الأوروبي والرنويجي”، 
ل ميكن و�شفها بالكبرة، لكنها ن�شطة  الع�شكرية الرو�شية، خا�شة “فاغرن”، 
للغاية. ويقول اخلبر الع�شكري امل�شري اللواء عالء عز الدين، اإن الأن�شطة 

املتعلقة با�شتخدام ال�شالح وال�شركات ذات الطابع الأمني والع�شكري ل ميكن 
وب��اإذن منها، وذل��ك لتوفر تراخي�س  العامل  دون علم دولتها  اأن تعمل حول 
حمل ال�شالح اأو الت�شريح بتدريب الأفراد.  واأ�شاف عز الدين يف حديث ملوقع 
اأن “عمل مثل هذه ال�شركات ل يتم من دون موافقات  “�شكاي نيوز عربية”، 
ر�شمية، اأو باأقل تقدير مع غ�س الطرف من جانب الدولة عن اأن�شطتها، لأنها 
تكون خمالفة للقانون«. ويوؤكد اخلبر الع�شكري اأن “فاغرن” اإحدى ال�شركات 
التي تعمل بتلك الآلية، لكن “رو�شيا ل تنفرد بهذا الأمر، فهناك مثال �شركة 
العراق«.  دول منها  اأدوارا مماثلة يف عدة  اأدت  التي  الأمركية  ووت��ر(  )ب��الك 
واأ�شار اإىل اأن “حكومات البلدان التي تن�شاأ فيها هذه ال�شركات باإمكانها التهرب 
ارتكبت )بالك ووتر(  الدويل، فحينما  املجتمع  اأمام  القانونية  امل�شوؤولية  من 
جرائم يف العراق تراأت منها اأمركا، مثلما تتراأ رو�شيا من )فاغرن( حاليا«.

على  ت�شاعد  ع�شكرية  �شبغة  حتمل  التي  “ال�شركات  اأن  ال��دي��ن  ع��ز  ويو�شح 
هذا  اإنكار  مت  مهما  معها،  واملتحالفة  لها  تنتمي  التي  ال��دول  م�شالح  حتقيق 

الأمر اأو نفيه ب�شكل ر�شمي اأو يف ت�شريحات امل�شوؤولني«.

لقاء جديد بني وا�سنطن ومو�سكو يف جنيف ما بعد مريكل.. كيف �ستدير اأملانيا امللفات ال�سائكة؟

بريطانيا: اأزمة حمطات الوقود حتت ال�سيطرة 
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عربي ودويل

 بداأت ال�شركات ال�شينية ال�شغرة التي تواجه اأزمة طاقة منذ فرتة 
طويلة يف التحول اإىل مولدات الديزل اأو اإغالق اأبوابها، بينما عر 
م�شوؤولون يف قطاع النفط عن خماوفهم ب�شاأن املخزونات قبيل ف�شل 
اأكر اقت�شاد عاملي. وت�شابق بكني  ال�شتاء وتراجع الت�شنيع يف ثاين 
ل�شتعادة  الكهرباء  حمطات  اإىل  الفحم  من  املزيد  لتو�شيل  الزمن 
للكهرباء  انقطاع  اأ���ش��واأ  ال��ب��الد  �شرق  �شمال  ي��واج��ه  ح��ني  ال��ت��ي��ار، يف 
وجيلني  وهليونغجيانغ  لياونينغ  مقاطعات  يف  �شيما  ل  اأع���وام  منذ 
اأن  ر�شمية  بيانات  وك�شفت  ن�شمة.  100 مليون  التي يقطنها قرابة 
منذ  مرة  لأول  اأيلول  �شبتمر  يف  انكم�س  ال�شني  يف  امل�شانع  ن�شاط 
اأكرث من مئة  اأبلغت  املا�شي  ومنذ الأ�شبوع   .2020 فراير �شباط 
�شركة، ت�شمل �شركات اإلكرتونيات و�شناعات حتويلية ومناجم ذهب، 
البور�شات باأنها �شتعلق الإنتاج. لكن بع�شها قالت اإنها ا�شتاأنفت العمل 
الوطنية  اجلمعية  ح��ذرت  وقت  يف  ذلك  ياأتي  املا�شيني.  اليومني  يف 
قبيل  الإم����دادات  ب�شاأن  متفائلة”  “غر  اأنها  من  للفحم  ال�شينية 
ال�شتاء، مو�شم ذروة الطلب، م�شيفة اأن خمزونات حمطات الكهرباء 
“منخف�شة بو�شوح” الآن. وتقول احلكومة اإن الأولوية بالن�شبة لها 
هي �شمان توفر الكهرباء واإمدادات التدفئة للمنازل خالل ال�شتاء، 
)�شينوبك(  البرتوكيماوية  لل�شناعات  ال�شينية  ال�شركة  وتعهدت 

التي تديرها الدولة بزيادة واردات الغاز الطبيعي امل�شال.

ُق���ت���ل ج���ن���دي اأوك�������راين اأم�������س اخل��م��ي�����س ع��ل��ى خ���ط امل���واج���ه���ة مع 
النف�شاليني املوالني لرو�شيا يف �شرق البالد، وهو ثالث قتيل خالل 

خم�شة اأيام يف هذه املنطقة التي ت�شهد اأعمال عنف ب�شكل منتظم.
اأطلقوا النار يومي  اإن انف�شاليني  وقال اجلي�س الأوك��راين يف بيان 
وقاذفات  ه��اون  بقذائف  اأوك��ران��ي��ة  مواقع  على  واخلمي�س  الأرب��ع��اء 
يدوية وقذائف مدفعية يف منطقتي دونيت�شك ولوغان�شك ما اأ�شفر 
اأبلغا  والنف�شاليون  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  وكانت  جندي.  مقتل  عن 
ر�شمية  ووف��ق ح�شيلة  ك��ل مع�شكر.  م��ن  ع��ن مقتل جندي  الث��ن��ني 
اأوكرانيا على  56 جنديا  اإىل م�شادر ر�شمية، قتل  بال�شتناد  اأعدت 
الأقل على اخلطوط الأمامية منذ بداية العام، مقابل 50 جنديا يف 
العام 2020 بكامله. ومن اجلانب النف�شايل، اأعلن مقتل اأكرث من 
30 مقاتال منذ كانون الثاين/يناير. قالت منظمة الأمن والتعاون 
يف  ال�شراع  منطقة  يف  منها  املراقبني  مئات  ينت�شر  التي  اأوروب���ا  يف 
250 انتهاكا  “الو�شع الأمني متقلب مبتو�شط اأكرث من  اأوكرانيا 
املنظمة،  وبح�شب  اأيلول/�شبتمر«.  يف  يوميا  ال��ن��ار  اإط���الق  لوقف 
“يثر العدد الكبر من ال�شحايا املدنيني ب�شبب الق�شف واإطالق 
النار القلق ب�شكل خا�س، مع و�شوله يف اأيلول/�شبتمر 2021 اإىل 

الذروة منذ وقف اإطالق النار يف متوز/يوليو 2020«.
 
 

 اأعلنت الوليات اأّنها ل ت�شمر لكوريا ال�شمالية “اأّي نوايا عدائية” 
اأّي �شروط م�شبقة، وذلك  وتدعوها جم��ّدداً للدخول يف ح��وار  دون 
دعوات  اأّن  ج���ون���غ-اأون  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  تاأكيد  بعيد 
احلوار الأمركية هدفها “اإخفاء خداع )الوليات املتحدة( واأعمالها 

العدائية” جتاه بالده.
وقال متحّدث با�شم وزارة اخلارجية الأمركية اإّن “�شيا�شتنا تهدف 
كوريا  مع  ودائمة  ج��اّدة  لدبلوما�شية  وعملية  تدريجية  مقاربة  اإىل 
ال�شمالية«. وجّدد املتحّدث التاأكيد على اأّن اإدارة الرئي�س جو بايدن 
م�شتعّدة للقاء م�شوؤولني كوريني �شماليني  دون اأي �شروط م�شبقة.

وقال “الوليات املتحدة م�شتعّدة للقاء م�شوؤولني كوريني �شماليني 
من دون �شروط م�شبقة، وناأمل اأن ت�شتجيب كوريا ال�شمالية اإيجاباً 

لعر�شنا«.
واأتى ت�شريح املتحّدث الأمركي ُبعيد رف�س كيم عر�س حوار قّدمته 
“لإخفاء  وا�شنطن  اإّياه حماولة من  املتحدة، معتراً  الوليات  اإليه 
يف  الر�شمي  الإع��الم  اأف��اد  ما  بح�شب  العدائية”،  واأعمالها  خداعها 
الر�شمية عن كيم  “رودونغ �شينمون”  بيونغ يانغ. ونقلت �شحيفة 
الإدارة  ت�شّلمت  “منذ  اإّن���ه  لل�شعب”  الأع��ل��ى  “املجل�س  اأم���ام  ق��ول��ه 
للوليات  الع�شكري  التهديد  ف���اإّن  مهامها،  اجل��دي��دة  الأم��رك��ي��ة 
بل  ل  الإط��الق،  على  يتغّرا  �شّدنا مل  العدائية  و�شيا�شتها  املتحدة 

اأ�شبحا اأكرث خداعاً«.

عوا�شم

بكني

كييف

وا�صنطن

املك�سيك تبداأ الرتحيل الطوعي ملهاجرين هايتيني 
•• مك�شيكو-اأ ف ب

عاد نحو 70 مهاجرا هايتي جوا اإىل بالدهم من املك�شيك ح�شبما اأعلنت 
ال�شلطات، يف اأول رحلة اإعادة طوعية �شمن اتفاق يهدف اإىل تخفيف اأزمة 

اإن�شانية متفاقمة.
العائدين  الهايتيني  اإن  بيان  املك�شيك يف  للهجرة يف  الوطني  املعهد  وق��ال 
ومن بينهم 13 طفال ا�شتقلوا رحلة جوية من مدينة فياهرمو�شا بجنوب 

�شرق البالد اإىل بور اأو برن�س.
الطوعية  الإع��ادة  “بدء  على  البلدين  بني  اتفاق  اأعقاب  يف  الرحلة  وتاأتي 

ملهاجرين” من املك�شيك.
وقد و�شل ع�شرات اآلف املهاجرين ممن ل يحملون وثائق، والعديد منهم 
هايتيون كانوا يقيمون يف اأمركا اجلنوبية يف الأ�شابيع القليلة املا�شية اإىل 

املك�شيك اأمال يف دخول الوليات املتحدة.
للبقاء  ي�شعى كثرون  الأمركية،  اأدراج��ه��م من احل��دود  اأع��ي��دوا  اأن  وبعد 
ب�شفة لجئني يف املك�شيك بدل من العودة اإىل بلدهم الذي يجتاحه الفقر. 
وترك مهاجرون هايتيون خميمات ع�شوائية على جانبي احلدود املك�شيكية 

الأمركية اجلمعة بعد اأن بداأت وا�شنطن رحالت ترحيل من تك�شا�س.
وتدر�س جلنة املهاجرين يف املك�شيك طلبات جلوء لنحو 13 األف �شخ�س 
امل�شرعني  اأم��ام  اإب��رارد  وزير اخلارجية مار�شيلو  اأعلن  من هايتي، ح�شبما 

الثالثاء.
لكن العديد من الهايتيني الذين و�شلوا ل ميكنهم التقدم بطلب جلوء يف 

املك�شيك كونهم ُمنحوا و�شع لجئني يف بلدان اأخرى، كما قال.
 

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

اإثيوبيا جتري انتخابات موؤجلة يف ثالث مناطق 
تاأخر  كما  الثاين/نوفمر،  ت�شرين  اندلع يف  دم��وي  ي��دور �شراع  حيث 

الت�شويت يف83 دائرة انتخابية اإما لأ�شباب لوج�شتية اأو اأمنية.
ولي�س هناك جدول زمني حمدد لالنتخابات بالن�شبة اإىل املقاعد ال�36 

املتبقية والتي ت�شمل 18 مقعدا يف منطقة اأمهرة وثمانية يف اأوروميا.
و�شهدت اأمهرة قتال عنيفا بني القوات احلكومية وجبهة حترير �شعب 

تيغراي فيما تكافح اأوروميا مترد جبهة حترير اأورومو.
كذلك، ي�شوت الناخبون على 108 مقاعد يف املجال�س الإقليمية .

اإثيوبيا، �شي�شارك قرابة 900 األف ناخب يف ا�شتفتاء  ويف جنوب غرب 
حول النف�شال عن الأمم اجلنوبية وت�شكيل منطقتهم اخلا�شة، وهي 
منطقة  اإىل  الفدرالية  الأم���وال  م��ن  امل��زي��د  توجيه  اإىل  تهدف  خطوة 

عرقل تقدمها تاريخ طويل من انعدام ال�شتثمار.

و�شل اأبيي اإىل ال�شلطة يف العام 2018 بعد �شنوات من الحتجاجات 
لإثيوبيا،  ال�شتبدادي  املا�شي  من  باخلروج  ووعد  للحكومة  املناه�شة 

عر اإجراء اأكرث النتخابات دميوقراطية يف تاريخ البالد.
اأغلبية يف عمليتي  اأحمد، وج��ود  اأبيي  ال��ذي حكم قبل  وزع��م الئتالف 
باملعاير  ت��ف��ي��ان  ل  اإن��ه��م��ا  م��راق��ب��ون  ق���ال  فيما  ال�شابقتني  الن��ت��خ��اب 

الدولية للنزاهة.
اأك����رث ان��ف��ت��اح��ا يف ال��ع��ام 2005 م��ك��ا���ش��ب كبرة  و���ش��ه��دت ان��ت��خ��اب��ات 
ب�شاأن  لالحتجاجات  دام��ي��ة  قمع  ح��م��الت  اإىل  اأدت  لكنها  للمعار�شة 

النتائج املتنازع عليها.
وهذا العام، اختارت بع�س اأحزاب املعار�شة خ�شو�شا يف منطقة اأوروميا، 
توقيف مر�شحيها  و�شكت من  النتخابات  اأبيي، مقاطعة  راأ���س  م�شقط 

وتخريب مكاتبها. وبالتايل، مل ي�شارك يف املناف�شة على اأكرث من 20 
حزب  اإل  حزيران/يونيو  يف  البالد  يف  النتخابية  الدوائر  من  املئة  يف 
وفقا  املئة،  يف   100 منها  العديد  يف  امل�شاركة  ن�شبة  وبلغت  الزده���ار، 

لبيانات املجل�س النتخابي.
واأعلن اأكر حزب معار�س يف منطقة �شومايل اجلبهة الوطنية لتحرير 
اوغادين يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري، اأنه لن ي�شارك يف انتخابات 

م�شتبها يف وجود خمالفات يف عمليات الت�شجيل.
هذا  بر�س  فران�س  لوكالة  مهدي  الرحمن  عبد  اجلبهة  رئي�س  وق��ال 
الأ���ش��ب��وع اإن����ه رغ���م ه���دف اأب��ي��ي امل��ع��ل��ن امل��ت��م��ث��ل يف اإدخ�����ال اإ�شالحات 
اأك���رث م��ا هي  “دعاية  ك��ان��ت  الن��ت��خ��اب��ات  ف���اإن  دمي��وق��راط��ي��ة حقيقية، 

جوهرية«.
واأ�شاف “النتيجة ُح�شمت قبل اإجراء النتخابات”. لكن اإعالن ان�شحاب 
اجلبهة جاء بعد فوات الأوان وبالتايل مل تتمكن من �شحب مر�شحيها 

من اأوراق القرتاع.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

املقاعد  لع�شرات  ان��ت��خ��اب��ات  ال�����ش��راع��ات  مزقتها  ال��ت��ي  اإث��ي��وب��ي��ا  جت��ري 
اأن  الرملانية الفدرالية، يف اجلولة الأخرة من عملية الت�شويت قبل 

ي�شكل رئي�س الوزراء اأبيي اأحمد حكومة جديدة الأ�شبوع املقبل.
املناف�شات  ل��ت��ب��داأ  اخلمي�س  ���ش��ب��اح  اأب��واب��ه��ا  الق����رتاع  م��راك��ز  وف��ت��ح��ت 
كما  اجلنوبية  والأمم  وه��راري  �شومايل  ولي��ات  يف  ال�47  النتخابية 
لوكالة  �شيميلي�س  �شوليانا  النتخابي  املجل�س  با�شم  الناطقة  قالت 

فران�س بر�س.
انتخابات  ال�شكان  ع��دد  اإفريقيا من حيث  دول��ة يف  اأك��ر  ث��اين  واأج���رت 
وطنية تاريخية يف حزيران/يونيو وحقق حزب الزدهار الذي يتزعمه 
اآبي فوزا �شاحقا بولية جديدة مدتها خم�س �شنوات بعدما ح�شل على 

410 من اأ�شل 436 مقعدا.
البالد  �شمال  الواقعة يف  تيغراي  ت�شويت يف منطقة  اأي  يجر  لكن مل 

•• عوا�شم-وكالت

يف الوقت الذي ي�شعى فيه ال�شودان لطي �شفحة النظام 
م��ت��ورط��ة يف حبائل  اخل��رط��وم  ن��ه��ائ��ي��اً، وج���دت  ال�شابق 
وراء  جديد  من  اأ�شابع  ظهور  بعد  جديد،  من  املا�شي 
النقالب الفا�شل، وب�شمات داع�س املتفرع عن التنظيم 
الأم، يف مواجهات مع الأمن، اأ�شفرت عن قتلى وجرحى، 
ما اأعاد ال�شودان اإىل الواجهة، يف حني ي�شر اللبنانيون 
)اآب(  اأغ�شط�س   4 انفجار  التحقيقات يف  على منع قر 
بعد �شغط حزب اهلل لإق�شاء القا�شي املكلف بالتحقيق.
ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�س اخلمي�س، تظاهر مئات 
اللبنانيني يتقدمهم اأهايل �شحايا انفجار مرفاأ بروت، 

بعد تعليق التحقيق الق�شائي فيه.

�إخو�ن د�ع�س
مراقبني  عن  نقاًل  اللندنية،  “العرب”  �شحيفة  قالت 
ال�شودان،  داع�س يف  ح�شور  ر�شمياً  اإع��الن اخلرطوم  اإن 
التنظيمات  واأكرث جدية مع  ملواجهات منتظرة  مقدمة 

الإرهابية يف البالد.
وُي�������ش���ل���ط الإع��������الن ال���ر����ش���م���ي ع����ن ال����ش���ت���ب���اك���ات بني 
لداع�س،  م��وال��ي��ة  وخ��ل��ي��ة  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
البالد،  يف  الإره��اب��ي��ة  للحركات  ال��ق��دمي  احل�شور  على 
هام�شية  ظاهرة  الإره��اب  يعد  “ل  ال�شحيفة  واأ�شافت 
من  العديد  وا�شتطاعت  ال�����ش��ودان،  يف  العهد  حديثة  اأو 
اخلاليا اأن حت�شل على موطئ قدم هناك منذ �شنوات، 
من  العديد  م��ع  ال�شابق  النظام  متاهي  م��ن  وا�شتفادت 
بات  م��ا  اأو  وامل��ت��ط��رف��ني،  ال�شيا�شي  الإ���ش��الم  تنظيمات 
نتيجة  اجلن�شيات،  خمتلف  من  املرنة  ب�الهجرة  يعرف 
غياب �شوابط اأمنية �شارمة ل�شتقبال املهاجرين، وهو 
انطالق  قاعدة  ال�شودانية  الأرا���ش��ي  توظف  جعلها  ما 

لتهديد بع�س دول اجلوار«.
وت�شيف ال�شحيفة “ح�شب تقرير للخارجية الأمريكية 
د���ش��ن ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ح�����ش��وره يف ال�������ش���ودان م��ن��ذ عام 
وزير  ل�شان  النتقالية،على  ال�شلطة  اأن  غر   ،2019

من  باخلال�س  مطالب  ال�����ش��ودان  اأن  ال��ك��ات��ب،  واأو���ش��ح 
الإخ�����وان امل�����ش��ل��م��ني، ن��ه��ائ��ي��اً، ل��ي�����س مب��ق��ارب��ة اأم��ن��ي��ة اأو 
ت�شم  عري�شة  وطنية  “جبهة  بتاأ�شي�س  ب��ل  ع�شكرية، 
الأح��زاب ال�شودانية كلها وتعزل الإخ��وان، وتكون هناك 
تنتهي هذه  واأن  ج��دي��ة،  ورئ��ا���ش��ي��ة  ب��رمل��ان��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
الو�شعية وتنتهي معها الت�شكيالت الإخوانية التي كانت 
ول تزال �شبب ويالت هذه املنطقة منذ عهد ح�شن البنا 

وحتى الآن«.

تارة بالتفجري 
و�أخرى بالغتيال

اأمام ق�شر العدل يف  اأم�س،  ويف لبنان، احت�شد الع�شرات 
بروت، احتجاجاً على تعليق التحقيق يف انفجار بروت، 

يف 4 اأغ�شط�س )اآب( 2020. 

الأوقاف وال�شوؤون الدينية ن�شرالدين مفرح، اأ�شارت اإىل 
اأن عنا�شر داع�س يف البالد تتمثل يف جمموعات �شغرة 

مل ت�شكل خطراً اأمنياً«.

�شيحاولون مرة �أخرى
ويف �شحيفة “ال�شرق الأو�شط”، يقول �شالح القالب اإن 
الإخوان امل�شلمني، رغم ف�شلهم يف حماولتهم النقالبية 
الأخ���رة يف ال�����ش��ودان، ل ي��زال��ون م��وج��ودي��ن وفاعلني، 
�شربة  ي��ت��ل��ّق��وا  مل  اأن��ه��م  ط��امل��ا  “جمدداً  و���ش��ي��ح��اول��ون 

قا�شمة«.
واأ�شاف الكاتب، اأن الإخوان “�شيحاولون جمدداً لي�س يف 
هذا البلد العربي فقط، واإمنا يف غره فامل�شاألة بالن�شبة 
لهم باتت م�شاألة حياة اأو موٍت بعد كل ما تعر�شوا له يف 

الفرتة الأخرة«.

“جوزيف”  ع��ن  “احلرة”  موقع  نقل  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
وهو واقف اأمام ق�شر العدل: “منذ العام 2005 ونحن 
منوت تارة بالتفجر وتارة بالغتيال وتارة بالر�شا�س. 
ال�شعب اللبناين �شار يعرف احلقيقة، وال�شعب اللبناين 
اليوم بحاجة حلماية دولية. ل اأحد يرد علينا ول اأحد 

يهتم لأمرنا من كل هذه املنظومة«.
وينقل املوقع عن رميا الزاهر، التي كانت حتمل �شورة 
وتعالوا  منازلكم  يف  اأجنداتكم  “اتركوا  وت��ردد  �شقيقها 
ر�شائل  ي��وج��ه  “من  ت�����ش��ي��ف  اأن  ق��ب��ل  معنا”  ل��ت��ق��ف��وا 
التهديد هو الذي يف�شح نف�شه ويف�شح حزبه، يف اإ�شارة 
اإىل وفيق �شفا، القيادي يف حزب اهلل اللبناين، وما فعله 
مع طارق البيطار” القا�شي الذي منع من التحقيق يف 

النفجار.

فّجرونا
“ال�شلطة  اإن  الوطن”،  “نداء  موقع  ق��ال  جهته،  وم��ن 
جرمية  يف  التحقيق  على  النق�شا�س  يف  ن�شبياً  جنحت 
مرفاأ بروت عر كف يد املحقق العديل طارق البيطار” 
قبل اأن ُي�شيف “لكنها ف�شلت حتماً يف الق�شاء على هّمة 
اأهايل ال�شحايا وال�شهداء، فنعتوها من اأمام ق�شر عدل 
للبيطار  بالتعر�س  منددين  الأو���ش��اف  باأب�شع  ب��روت 

وتهديده«.
ال�شهداء  اأبنائهم  �شور  الأه���ايل  “رفع  امل��وق��ع  واأ���ش��اف 
ال�شيا�شية  بال�شلطة  ب�����ش��دة  وت��ن��دد  ت�شتنكر  ولف���ت���ات 
املحقق  ي��د  ك��ف  رف�شهم  ع��ن  وت��ع��ر  لبنان  يف  احلاكمة 
العديل القا�شي طارق البيطار يف جرمية املرفاأ لتمييع 
والعدالة  باحلقيقة  وطالبوا  معاملها،  وطم�س  الق�شية 
لل�شهداء واجلرحى حتت عناوين: فجرونا ب� 4 اآب، وما 
تخلوهم يطّروا التحقيق، واآخر فر�شة للعدالة بالبلد، 
م�شددين على التدخل الوقح وال�شافر يف تهديد وحتذير 
القا�شي العديل حلرف العدالة عن م�شارها الطبيعي، 
وا�شتدعاءاته  لتحقيقاته  الكبر  دعمهم  على  م�شددين 
لعدد من ال�شيا�شيني والأمنيني مهما عال �شاأنهم حتى 

جالء احلقيقة الكاملة.

تاأهب بالربملان الليبي ب�ساأن انتخاب الرئي�س.. والكلمة عند ال�سعب •• طرابل�س-وكالت

رف���������س رئ����ي���������س جل����ن����ة ال���������ش����وؤون 
الليبي  ال��ن��واب  مبجل�س  اخل��ارج��ي��ة 
بتاأجيل  دعوات  اأي  العقوري  يو�شف 
تاأهب  اأن  م���ع���ت���را  الن����ت����خ����اب����ات، 
انتخاب  ق���ان���ون  مل��ن��اق�����ش��ة  ال���رمل���ان 
ال���رمل���ان ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه م���ن قانون 
انتخاب الرئي�س يوؤكد اإ�شراره على 

اإجرائها يف موعدها.
نيوز  “�شكاي  موقع  مع  مقابلة  ويف 
عربية” قال العقوري اإن “الرملان 
يهمه اإجراء النتخابات يف موعدها 
يحتاج  م��ا  وه���و  املقبل”،  دي�����ش��م��ر 
التي  ال�����ش��روط  ك��اف��ة  “تنفيذ  اإىل 
التفاق عليها يف ملتقى جنيف،  مت 
املرتزقة  ج��م��ي��ع  خ�����روج  واأب�����رزه�����ا 
والأج������ان������ب م����ن ل���ي���ب���ي���ا، وك���ذل���ك 
اللجنة  ال��وط��ن��ي��ة ودع���م  امل�����ش��احل��ة 
وحل   ،5+5 امل�����ش��رتك��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

امل�����ش��ل��ح��ة لعدم  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  ج��م��ي��ع 
عرقلة اإجراء النتخابات«.

يعمل  املجل�س  اأن  اإىل  ه  ن��وَّ ه��ذا  ويف 
النتخابات  ق��ان��ون  لإق����رار  بجدية 
النتخابات:  تاأخر  لعدم  الرملانية 
“الرملان ل يتفق مع دعوات تاأجيل 
�شي�شعنا  ذل����ك  لأن  الن���ت���خ���اب���ات؛ 
�شرورة  م��ع  ال�شرعيات،  م�شكلة  يف 
تعمل  التي  الرتتيبات  جميع  و�شع 

على انتخابات نزيهة وعادلة«.
وخرجت دعوات لتاأجيل النتخابات 
تنظيم  على  حم�شوبة  اأط���راف  م��ن 
اأن قانون  الإرهابي بدعوة  الإخ��وان 
انتخاب الرئي�س من ال�شعب مبا�شرة 
الذي اأقره الرملان يحتاج ملزيد من 

املناق�شة والتوافق.
وب��ح�����ش��ب ال��ن��ائ��ب ال����رمل����اين، ف���اإن 

ب  نتخا ا “
الرئي�س يجب اأن 
يكون من ال�شعب 
حتى  م���ب���ا����ش���رة، 
ي����ح���������ش����ل ع���ل���ى 
ال�شرعية الكاملة 
يف  ت�شاعده  ال��ت��ي 

عمله«.
وقال اإن “الرملان 
ل يتفق مع طرح 
الإخ���وان  جماعة 
الدولة  وجمل�س 
انتخاب  ب���اإج���راء 
من  ال�����رئ�����ي�����������س 

داخل الرملان اأو من قبل جمموعة 
انتخابه  �����ش����رورة  ون�����رى  م��ع��ي��ن��ة، 
لل�شعب  ليكون  ال�شعب  من  مبا�شرة 

فر�شة  ال���ل���ي���ب���ي 
اخ��������ت��������ي��������ار م����ن 

يحكمه«.
ت����ق����ي����ي����م����ه  ويف 
الأمم  بعثة  لأداء 
املتحدة اإىل ليبيا، 
ي������رى ال���ع���ق���وري 
“يوجد  اأن 
على  م���الح���ظ���ات 
اأداء البعثة لتاأخر 
بع�س  يف  ع��م��ل��ه��ا 
الهامة  امل���ل���ف���ات 
امل�شاحلة،  م��ث��ل 
البعثة  ون���ب���ه���ن���ا 
لذلك، ولكن اأي�شا من ناحية اأخرى 
نرى اأن البعثة تعمل كل ما بو�شعها 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال���ب���الد ل��الن��ت��خ��اب��ات ويف 

موعدها«.
اأطرافا  الدولية  البعثة  اتهام  وع��ن 
الطريق،  خريطة  مبخالفة  داخلية 
الطريق  خريطة  ي�شع  “من  ق��ال: 
ال�شرعي  اجل�شم  لأن��ه  الرملان؛  هو 
وامل��ن��ت��خ��ب م���ن ال�����ش��ع��ب، وه����و من 
للخروج  الد�شتورية  القاعدة  ي�شع 
القائمة، والبعثة دورها  من الأزم��ة 
ولي�س  ف��ق��ط  ال��دع��م  ع��ل��ى  يقت�شر 

حكم الليبيني«.
 كما دعا اإىل توقف دور جلنة احلوار 
ال�شيا�شي التي ت�شرف عليها البعثة 
جديد  ج�����ش��م  خ��ل��ق  ي��ت��م  ل  “حتى 

موازي«.
يف  بالبقاء  الأت����راك  مت�شك  وح���ول 
ل��ي��ب��ي��ا، ع��ّل��ق ال���رمل���اين ال��ل��ي��ب��ي باأن 
اأن  ت��رى  تركيا  يف  اجل��ه��ات  “بع�س 

يف  مل�شاحلهم  �شمان  ق��وات��ه��م  ب��ق��اء 
على  معهم  نتفق  ل  ون��ح��ن  ل��ي��ب��ي��ا، 
ذلك، بل على العك�س، اإن تواجدهم 
����ش���ي���وؤدي مل���زي���د م���ن ال��ت��وت��ر وع���دم 

ال�شتقرار«.
اأن يكمل جمل�س  ويرتقب الليبيون 
القاعدة  اإع�����داد  يف  مهمته  ال���ن���واب 
النتخابات  ل���ع���ق���د  ال���د����ش���ت���وري���ة 
24 دي�����ش��م��ر، ح��ي��ث ح�شم  امل��ق��ررة 
باإ�شدار  منها  “الرئا�شي”  ال�����ش��ق 
القانون رقم 1 ل�شنة 2021، ب�شاأن 
ال���دول���ة وحتديد  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب 

اخت�شا�شاته.
كانت  التي  جل�شته  ال��رمل��ان  واأرج����اأ 
م�����ق�����ررة الث�����ن�����ني ل���ب���ح���ث ق���ان���ون 
النتخابات الت�شريعية اإىل الأ�شبوع 
اإعداد  للجنة  وق��ت  لإت��اح��ة  املقبل؛ 
ُم�����ق�����رتح ال����ق����ان����ون ل���ت���ن���ت���ه���ي من 
با�شم  الناطق  بيان  ح�شب  اأعمالها، 

املجل�س، عبد اهلل بليحق.

•• الفجر –تون�س
اأم�س اخلمي�س، النائب عن  اأعلن     
الزمال،  العيا�شي  الوطنية  الكتلة 
رفقة  اجل��م��ع��ة  ال��ي��وم  �شيتوجه  اأن���ه 
ال��ن��واب اىل جمل�س نواب  ع��دد م��ن 
ال�����ش��ع��ب ل���ش��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ه��م وذلك 
بعد انتهاء فرتة العطلة الرملانية.    
وقال الزمال يف ت�شريح اإذاع��ي، اأنه 
يف حال كانت اأبواب الرملان مو�شدة 
قد يلتجئ النواب لالحتجاج وعقد 
ج��ل�����ش��ة ع����ن ب���ع���د ل���ل���ن���ق���ا����س ح���ول 
اخلطوات التي �شيقومون بها للدفاع 
الدميقراطي  وامل�شار  ال�شرعية  عن 
وف��ق ت��ع��ب��ره.     واأ���ش��ار الزمال ايل 
 90 الآن ح��وايل  اأن هناك ايل ح��د 
اأم�شوا على  نائبا من كتل خمتلفة 
البيان الذي بادر باإ�شداره رفقة كل 
وعيا�س  �شعيد  �شايف  النائبني  من 
ال��ن��واب ل�شتئناف  ل��دع��وة  ال��ل��وم��ي 
عملهم، م�شددا على اأن عدد النواب 
القائمة  وان   ، ���ش��رت��ف��ع  امل��وّق��ع��ني 
موقف  انتظار  يف  مفتوحة  م��ازال��ت 
ن���واب ال��ت��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي وعديد 
النواب الآخرين الذين مت الت�شال 

بهم للغر�س.
النواب  ان���ت���م���اءات  وب��خ�����ش��و���س     
امل��وق��ع��ني ع��ل��ى ال��ب��ي��ان، اأ���ش��ار زمال 
اأن تقت�شر  اأن��ه مت التفاق على  اإىل 
الإم�شاءات على �شفة النائب فقط 
الكتل  اإىل  الن���ت���م���اء  حت���دي���د  دون 

الرملانية اأو الأحزاب.  

مبمار�شة  اخل����ا�����ش����ة  ب���ال���ت���داب���ر 
ال�شلطة التنفيذية.

»تفرقة وفتنة«
   وق��د اعتر رئي�س كتلة الإ�شالح 
ب���ال���رمل���ان ح�����ش��ون��ة ال��ن��ا���ش��ف��ي، اأن 
املعّطلة  ال���رمل���ان  ل��ع��ودة  ال���دع���وات 
اإىل  ال����ب����الد  ي����اأخ����ذ  “قد  اأع���م���ال���ه 
داعيا  وفتنة”،  وت��ف��رق��ة  ���ش��راع��ات 
اإىل ����ش���رورة ت��وخ��ي م��ن��ه��ج احل���وار 
وال��ت��ع��ّق��ل م��ن اأج����ل جت����اوز الأزم����ة 
احل����ال����ي����ة.    وق�����ال ال��ن��ا���ش��ف��ي اإّن 
ا�شتئناف  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  “احلديث 
ب���داي���ة �شهر  ل��ن�����ش��اط��ه يف  ال���رمل���ان 
ت�شعيد  اإط������ار  يف  ي���دخ���ل  اأك���ت���وب���ر 
الأزمة يف البالد، رغم حر�شنا على 
العودة اإىل دولة القانون واملوؤ�ش�شات 
والد�شتور  ال�������ش���رع���ي���ة  واح���������رتام 
والتفكر يف امل�شاكل احلقيقية التي 

تعي�شها تون�س«.
املوقف  ه����ذا  اأن  “اأعتقد  وت���اب���ع    
الأزم���ة ول  اإط���ار ت�شعيد  يدخل يف 
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ح��ال لأن احل���ل يف 
اإل عر  ي��ك��ون  اأن  ت��ون�����س ل مي��ك��ن 
احل�����وار والتعق�ل واأن يقوم اجلميع 
مب��راج��ع��ات مب���ا يف ذل���ك الأح�����زاب 

ال�شيا�شية واملنظمات الوطنية«.
   ونّبه اإىل اأّن عودة الرملان اأو تنظيم 
اإىل  البالد  ياأخذ  “قد  عامة  جل�شة 
�شراعات وتفرقة وفتنة، قائال “اأنا 
واأحبذ  ال�شدامية  احللول  كل  �شد 
العقالنية وامل�شوؤولة والتي  احللول 

حترتم ال�شرعية الد�شتورية«.

اجلي�س ل يحب زعماء حزب العمال
الثالثة من اأجل البدء يف التاأ�شي�س 
لن���ت���خ���اب���ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة ج����دي����دة، 
الإج������راءات  “جميع  اأن  م��ع��ت��ري��ن 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��اط��ل��ة، ول��ي�����ش��ت اإل 

تاأ�شي�شا حلكم فردي ».
   ك��م��ا دع���ا ال���ن���واب امل��وق��ع��ون على 
�شعّيد  ق���ي�������س  ال���رئ���ي�������س  ال����ب����ي����ان، 
الإج���������راءات  ع����ن  “الرتاجع  اإىل 
الد�شتور،  اإىل  والعودة  ال�شتثنائية 

ك���ل من  ه���م  ن�����واب   3 اأن  ي���ذك���ر     
�شعيد  وال���������ش����ايف  زم�������ال  ع���ي���ا����ش���ي 
اأ�شدروا  قد  كانوا  اللومي،  وعيا�س 
بيانا دعوا فيه النواب اىل ا�شتئناف 
ع��م��ل��ه��م ال��ن��ي��اب��ي م���ع ح���ل���ول �شهر 

اكتوبر. 
اجتماع  اإىل ح�شور  ال��ن��واب  ودع���ا    
عام �شيحدد تاريخه لحقا بالتوافق، 
دورته  يف  ال��رمل��ان  عمل  ل�شتئناف 

بتدابر ا�شتثنائية جديدة تتمثل يف 
اخت�شا�شات  جميع  تعليق  موا�شلة 
وموا�شلة  ال�����ش��ع��ب،  ن����واب  جم��ل�����س 
الرملانية عن جميع  رفع احل�شانة 
اأع�����ش��ائ��ه، وو���ش��ع ح��د ل��ك��اف��ة املنح 
والمتيازات امل�شندة لرئي�س جمل�س 
والعمل  واأع�����ش��ائ��ه،  ال�����ش��ع��ب  ن����واب 
مبمار�شة  اخل����ا�����ش����ة  ب���ال���ت���داب���ر 
ال�������ش���ل���ط���ة ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة وك���ذل���ك 

وانتهاج احلوار بني جميع الأطراف 
وجمتمعيا”،  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا  ال���ف���اع���ل���ة 
ال�شريحة  “مقاومتهم  واأع���ل���ن���وا 
لهذه  القانونية  الأ���ش��ك��ال  ك��ل  ع��ر 
والأحكام  ال�شتثنائية  الإج�����راءات 
تهديدا  مت���ث���ل  ال����ت����ي  ال����ع����رف����ي����ة، 

ح�شب ذات البيان.  للجمهورية”، 
   يذكر اأن الرئي�س قي�س �شعّيد، اأ�شدر 
يوم 22 �شبتمر، اأمرا رئا�شيا يتعلق 

بعد �نتهاء �لعطلة �لربملانية

تون�س: نواب يدعون اإىل ا�ستئناف العمل الربملاين !؟
�لنا�شفي: دعو�ت عودة �لربملان �شت�شّعد �لأزمة و�حلل يف �حلو�ر
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /       

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163735
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163735 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :28
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163736
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163736 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163737
 باإ�شم : اأ�شتون مارتن لجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبري رود ، جايدون ،  وارويك ، �شي يف35  0دي بي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 163737 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 166895
 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2012/11/13 وامل�شجلة حتت الرقم: 166895 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/12/21 وحتى تاريخ: 2031/12/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163826
 با�شم: يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ: 2013/03/26 وامل�شجلة حتت الرقم: 163826 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165298
 با�شم: يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ: 2015/05/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 165298 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/11/17 وحتى تاريخ: 2031/11/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  356726  بتاريخ:  02 اأغ�شط�س 2021
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  بليد كرافت باربر اأكادميي، ال ال �شي
وعنوانه: 2719 ماين �شرتيت، دال�س، تي اك�س 75226، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات احلالقة؛ خدمات جتميلية للعناية بالب�شرة، وحتديداً اإزالة طبقات الب�شرة العليا؛ خدمات �شباغة 
العناية  والأطفال؛ خدمات  والن�شاء  للرجال  ال�شعر  ت�شفيف  ال�شعر؛ خدمات �شالون  ال�شعر؛ خدمات ق�س 
الوجه؛ تقدمي  والتدليك، وعالجات  اللحية،  وت�شذيب  الذقن،  ال�شعر، وحالقة  ت�شمل ق�س  والتي  بالرجل 

امل�شورة واملعلومات يف جمالت ت�شفيف ال�شعر والعناية بال�شعر واملحافظة على ال�شعر. 
44 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " BLADE CRAFT " باللغة الجنليزية. و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  356930  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
هيلز  جمرا  ملك   -1 مكتب   - القاب�شة  لدبي  الرئي�شي  املقر   ،3195-366 القطعة  رق��م   ،73000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت -  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة 
املالهي؛  الطابع اخلا�س وحدائق  ذات  والفنادق واحلدائق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  الأعمال وال�شت�شارات 
اإدارة م�شاريع الأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�شناعية؛ خدمات الت�شويق؛ خدمات 
الآخرين حتى  الب�شائع ل�شالح  ت�شكيلة من  املكاتب، خدمات جتميع  ت�شهيالت  العامة؛ توفر  الدعاية والعالقات 
يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�شائع ب�شهولة وي�شر؛ خدمات الإمداد للغر؛ الإدارة ال�شناعية؛ تنظيم 
املعار�س والأ�شواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجر امل�شاحات الإعالنية؛ تاأجر وقت لالإعالن يف و�شائل 
الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ 
بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفر اأك�شاك الطعام 
املعلومات فيما يتعلق بكافة  الريا�شية والرتفيهية؛ توفر  �شتاد للفعاليات  وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات يف 

 هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
35 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT " باأحرف لتينية  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44719
 با�شم: ريت�شرت جيديون  نرت.

وعنوانه: اإت�س-1103 بوداب�شت، جيومروي اأوت 21 ، املجر  
بتاريخ: 2002/11/12 وامل�شجلة حتت الرقم: 44719 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44721
 با�شم: ريت�شرت جيديون  نرت.

وعنوانه: اإت�س-1103 بوداب�شت، جيومروي اأوت 21 ، املجر  
بتاريخ: 2002/11/12 وامل�شجلة حتت الرقم: 44721 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44720
 با�شم: ريت�شرت جيديون  نرت.

وعنوانه: اإت�س-1103 بوداب�شت، جيومروي اأوت 21 ، املجر  
بتاريخ: 2002/11/12 وامل�شجلة حتت الرقم: 44720 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163825
 با�شم: يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ: 2013/04/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 163825 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�شر ���ش��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء حلماية يف: 

2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  356932  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب 1- ملك جمرا هيلز ديفيلومبنت 

-  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإدارة وتوجيه  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  التجارية وعقارات  العقارات  العقارات؛ خدمات  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وتاأجر العقارات التجارية وعقارات البيع بالتجزئة والعقارات ال�شكنية؛ خدمات العقارات والتاأجر والإيجار املقدمة واملزودة 
فيما يتعلق بال�شقق والفلل واملكاتب وال�شبا واملنتجعات ومالعب اجلولف والواجهات البحرية والفنادق واملمتلكات ال�شناعية 
اإدارة �شقق وفلل الإيجار؛  اإدارة امل�شتاأجرين؛  واملدن الرتفيهية ومدن الألعاب ومراكز الت�شوق وجممعات الت�شوق؛ خدمات 
خدمات �شم�شرة العقارات؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�شتثمار روؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ 
خدمات  التاأمني؛  خدمات  املمتلكات؛  �شناديق  خدمات  الأم��وال؛  اإدارة  خدمات  ال�شتثمار؛  خدمات  الأ�شول؛  اإدارة  خدمات 
العقارية؛  املحافظ  واإدارة  املمتلكات  اإدارة  خدمات  املمتلكات؛  تقييم  خدمات  املمتلكات؛  متويل  خدمات  امل�شرفية؛  الأعمال 
خدمات ال�شتثمار يف املمتلكات؛ خدمات �شم�شرة املمتلكات؛ خدمات التاأمني على املمتلكات؛ خدمات تطوير الأرا�شي؛ خدمات 
ا�شتمالك الأرا�شي؛ تثمني واختيار وا�شتمالك العقارات للتطوير وال�شتثمار؛ ا�شتمالك الأرا�شي لتاأجرها؛ اإ�شدار �شندات 
اإ�شدار وا�شرتداد  اإ�شدار وا�شرتداد قيمة ال�شندات ذات القيمة؛  ذات قيمة؛ توفر بطاقات دفع م�شبقة و�شندات ذات قيمة؛ 
قيمة الق�شائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا املدفوعة م�شبقاً؛ منح وترتيب اخل�شومات فيما يتعلق 
واملدن  الألعاب  وم��دن  ال�شياحية  والوجهات  الريا�شية  والفعاليات  وامل�شارح  وال�شينما  واملطاعم  والفنادق  ال�شفر  بخدمات 
الرتفيهية؛ تزويد املعلومات اخلا�شة بكل هذه اخلدمات، مبا يف ذلك تزويد املعلومات ب�شاأن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة 

36 حا�شوب عاملية.   الواق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  356933  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب 1- ملك جمرا هيلز ديفيلومبنت 

-  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

دور  ت�شغيل  ال�شيافة؛  �شناعة  جمال  يف  التدريب  ومرافق  الفنادق  ت�شغيل  التدريب؛  خدمات  والتعليم؛  الرتبية  خدمات 
احل�شانة؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�شية والثقافية؛ تقدمي ت�شهيالت �شالت الريا�شة البدنية والنوادي ال�شحية؛ 
تنظيم خدمات التدريب ال�شخ�شي؛ ت�شغيل األعاب املدن الرتفيهية؛ ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفر مرافق التن�س؛ خدمات 
وامل�شارح واحلفالت  الرتفيهية  الفعاليات  تذاكر  املرتبطة بحجز  ال��زوار  ال�شباحة؛ خدمات  برك  الرفاهية؛ توفر خدمات 
والدورات  واملعار�س  الجتماع  وجل�شات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  الرتفيهية؛  وامل��دن  الألعاب  وم��دن  الريا�شية  والفعاليات 
الكتب؛  ن�شر  الأل��ع��اب؛  وم��دن  الرتفيهية  امل��دن  ت�شغيل  واملحا�شرات؛  والجتماعات  الأعمال  ومعار�س  والور�س  التدريبية 
ال�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفر  البولنج؛  ���ش��الت  ت�شهيالت  توفر  الريا�شية؛  امل��راف��ق  توفر  ال�شينما؛  ت�شهيالت  توفر 
توفر ت�شهيالت ركوب اخليل و�شباقات اخليول؛ تدريب اخليول؛ تنظيم املباريات الريا�شية وم�شابقات الفرو�شية؛ خدمات 
ا�شتديوهات الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات ا�شتديوهات الأفالم ال�شينمائية؛ تقدمي ت�شهيالت ا�شتديوهات الت�شجيل؛ خدمات 
ا�شتديوهات الت�شجيل لالأفالم والتلفاز والفيديو والراديو؛ مناطق األعاب خم�ش�شة لالأطفال؛ توفر امل�شاحات الرتفيهية؛ 
توفر مالعب لالأطفال يف حمطات اخلدمات؛ تاأجر ا�شتديوهات الت�شجيل؛ حدائق احليوان؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ 
متنزهات احليوانات؛ حدائق ال�شفاري؛ معار�س احليوانات؛ عرو�س احليوانات؛ خدمات املعلومات والتعليم اخلا�شة بحدائق 
هذه  ب�شاأن  املعلومات  تزويد  ذل��ك  يف  مبا  اخل��دم��ات،  ه��ذه  بكل  اخلا�شة  املعلومات  وتزويد  احليوانات  ومعار�س  احليوانات 

41 اخلدمات عن طريق �شبكة حا�شوب عاملية.    الواق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  356934  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
هيلز  جمرا  ملك   -1 مكتب   - القاب�شة  لدبي  الرئي�شي  املقر   ،3195-366 القطعة  رق��م   ،73000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت -  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توفر الأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية(؛ الإيواء املوؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات فنادق ال�شتجمام؛ 
الفنادق؛ توفر  الفنادق؛ خدمات مطاعم  الفنادق؛ خدمات احلجز يف  الفندقية؛ خدمات متوين  الإقامة  خدمات 
وجل�شات  واملحا�شرات  والجتماعات  وامل��وؤمت��رات  الأعمال  وعرو�س  الأعمال  ملعار�س  الفنادق  يف  خم�ش�شة  اأماكن 
الجتماع؛ خدمات تخطيط الفعاليات؛ تقدمي الت�شهيالت )الإيواء( لإقامة املوؤمترات والندوات واملعار�س والعرو�س 
والعطالت؛ تاأجر غرف الجتماعات؛ خدمات ال�شيافة )الإيواء(؛ اأجنحة ال�شيافة الإيواء اأو الأطعمة وامل�شروبات 
التموين؛  وخدمات  واملقاهي؛  املطاعم  بالإيواء؛  املرتبط  والتخطيط  العطالت  عن  واملعلومات  الكحولية(؛  )غر 
الزوار  خدمات  الع�شائر؛  حانات  وامل�شروبات؛  الأطعمة  متوين  املقاهي؛  وحم��الت  ال�شفرية؛  الطلبات  ومطاعم 
املرتبطة بحجز الفنادق والإيواء واملطاعم؛ خدمات ال�شيف ال�شخ�شي؛ خدمات التعاقد ب�شاأن الأطعمة وامل�شروبات؛ 
من  وامل�شروبات  الأطعمة  تزويد  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  التموين؛  خدمات  املتنقلة؛  وامل�شروبات  الأطعمة  منافذ 
خالل �شاحنات متنقلة؛ ت�شهيالت حدائق الكرفانات؛ خدمات التموين املزودة يف حدائق املقطورات؛ توفر ت�شهيالت 
خدمات  اخلدمات؛  حمطات  يف  ال�شرتاحة  مناطق  لالأطفال؛  النهارية  احل�شانات  دور  املوؤقتة؛  املقطورات  حدائق 
التموين املتنقلة؛ خدمات الن�شح واملعلومات وال�شت�شارات املرتبطة بكل ما ورد اأعاله؛ جميع اخلدمات الواردة اأعاله 

مقدمة عر النرتنت اأو من قواعد بيانات الكمبيوتر اأو عر �شبكة ات�شالت عاملية.
43 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT " باأحرف لتينية  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  356935  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
هيلز  جمرا  ملك   -1 مكتب   - القاب�شة  لدبي  الرئي�شي  املقر   ،3195-366 القطعة  رق��م   ،73000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت -  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة 
املالهي؛  الطابع اخلا�س وحدائق  ذات  والفنادق واحلدائق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  الأعمال وال�شت�شارات 
اإدارة م�شاريع الأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�شناعية؛ خدمات الت�شويق؛ خدمات 
الآخرين حتى  الب�شائع ل�شالح  ت�شكيلة من  املكاتب، خدمات جتميع  ت�شهيالت  العامة؛ توفر  الدعاية والعالقات 
يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�شائع ب�شهولة وي�شر؛ خدمات الإمداد للغر؛ الإدارة ال�شناعية؛ تنظيم 
املعار�س والأ�شواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجر امل�شاحات الإعالنية؛ تاأجر وقت لالإعالن يف و�شائل 
الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ 
اأك�شاك  توفر  واملكافاآت؛  واحلوافز  ال��ولء  برامج  خدمات  ال��ولء؛  برامج  خدمات  العلنية؛  باملزادات  الأم��الك  بيع 
الطعام وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات يف �شتاد للفعاليات الريا�شية والرتفيهية؛ توفر املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية
35 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي القاب�شة للرتفيه " باللغة العربية  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  356936  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب 1- ملك جمرا هيلز ديفيلومبنت 

-  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

التجارية  العقارات  وتاأجر  اإدارة  وال�شكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
والتجزئة وال�شكنية؛ خدمات تاأجر وا�شتئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�شبة لل�شقق والفيالت واملكاتب وال�شبا 
واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�شناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س ومراكز 
خدمات  العقارية؛  الو�شاطة  خدمات  الإيجار؛  وفيالت  �شقق  اإدارة  للم�شتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�شوق؛  وقرى  الت�شوق 
الأ�شول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�شتثمار  العقارات؛  تثمني  الإيجارات؛ خدمات  حت�شيل 
التمويل  امل�شرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�شناديق  ال�شناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�شتثمار؛ خدمات 
العقاري؛  ال�شتثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات 
خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�شي؛ خدمات ا�شتمالك الأرا�شي؛ تثمني واختيار 
القيمة؛  ذات  ال�شراء  بطاقات  اإ�شدار  لتاأجرها؛  الأرا�شي  ا�شتمالك  وال�شتثمار؛  التطوير  لأغرا�س  العقارات  وا�شتمالك 
الق�شائم  وا�شرتداد  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  الق�شائم  وا�شرتداد  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  والق�شائم  الدفع  م�شبقة  البطاقات  توفر 
والكوبونات ذات القيمة؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا م�شبقة الدفع؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة
36 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي القاب�شة للرتفيه " باللغة العربية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021  املودعة حتت رقم: 356937  
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب 1- ملك جمرا هيلز ديفيلومبنت 

-  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

دور  ت�شغيل  وال�شيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�شهيالت  ت�شغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  وال��ت��ه��ذي��ب؛  التعليم  خ��دم��ات 
والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�شية  التدريبات  �شالت  توفر  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرتفيه؛  خدمات  احل�شانة؛ 
ال�شحية؛ ت�شغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفر ت�شهيالت التن�س؛ توفر ت�شهيالت 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�شباحة؛  ب��رك 
والجتماعات الر�شمية واملحا�شرات؛ ت�شغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�شر الكتب؛ توفر ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  ال�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفر  البولنغ؛  زق��اق  ت�شهيالت  توفر  الريا�شية؛  الت�شهيالت  توفر  ال�شينما؛ 
خا�شة بركوب اخليل و�شباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�شات الريا�شية ومباريات الفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
الت�شجيل  �شتوديوهات  الت�شجيل؛ خدمات  �شتوديوهات  ت�شهيالت  الأف��الم؛ توفر  �شتوديوهات  ال�شوتي؛ خدمات  الت�شجيل 
لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب لالأطفال؛ توفر مناطق الت�شلية؛ توفر مالعب الأطفال يف حمطات 
اخلدمة؛ تاأجر �شتوديوهات الت�شجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق ال�شفاري؛ 
معار�س احليوانات؛ عرو�س احليوانات؛ خدمات املعلومات والتعليم املتعلقة بحدائق احليوانات ومعار�س احليوانات؛ توفر 

املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية
41 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي القاب�شة للرتفيه " باللغة العربية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021  املودعة حتت رقم:  356938  
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  دي ات�س انرتتينمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب 1- ملك جمرا هيلز ديفيلومبنت 

-  ام �شقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خ��دم��ات ت��وف��ر ال��ط��ع��ام وال�����ش��راب )غ��ر ال��ك��ح��ويل(؛ الإق��ام��ة امل��وؤق��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؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�س الأعمال واملعار�س التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�س  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
العطالت فيما  الكحويل((؛ معلومات وتخطيط  ال�شراب )غر  اأو  الطعام  اأو  الإقامة  ال�شيافة )توفر  اأجنحة  )الإقامة(؛ 
املقاهي؛  التموين بالطعام وال�شراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛  الكافيهات؛ خدمات  يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ 
بالطعام  التزويد  خدمات  املتنقلة؛  وامل�شروبات  الأطعمة  بيع  منافذ  توفر  الع�شر؛  حمالت  وال�شراب؛  بالطعام  التموين 
وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�شورات 
املتنقلة )الكرفانات(؛ خدمات التزويد بالأطعمة وامل�شروبات التي تقدم يف مواقف املقطورات؛ توفر مرافق موؤقتة ملواقف 
املقطورات؛ دور ح�شانة الأطفال؛ مناطق ا�شرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�شا مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية 

اأو عر �شبكة الت�شالت العاملية
43 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي القاب�شة للرتفيه " باللغة العربية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  356994  بتاريخ:   04 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.اإ�س.ايه.، انك اا
املتحدة  ال���ولي���ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  م��ان��ه��ات��ن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  م��ان��ه��ات��ن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س 
الواق�عة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " TOUCHLESS FIT " باللغة الجنليزية
ال�ش��رتاطات: 

اأو  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355
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عربي ودويل

ــحــه  مــر�ــش ـــف  خـــل مـــتـــحـــًد�     
�حلــزب  تــفــادى  �شولتز،  �أولف 
�لنهيار  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي 
�لأول  ــز  ــرك �مل ليحتل  �ملــتــوقــع 
نهو�س  حتليل  �لنــتــخــابــات.  يف 
ذلك  كان  رمــادهــا:    من  �لعنقاء 
يف  بقليل.  عـــام  ــن  م ـــر  �أك قــبــل 
�شنعت   ،2020 �أغ�شط�س   10
ــة �ملـــ�ـــشـــاركـــة حلــزب  ــش ــ� ــي ــرئ �ل
�لدميقر�طيني  ــني  ــي ــرت�ك ــش �ل�
باإعالنها  �ملفاجاأة  ��شكن  �شا�شكيا 
�ملالية يف  �أولف �شولتز، وزير  �أن 
�حلملة  �شيقود  مريكل،  حكومة 
لعام  �لــفــيــدر�لــيــة  لالنتخابات 

 .2021

•• الفجر –خرية ال�شيباين 

�لنتخابات �لأملانية:حتليل �خباري

اأ�سباب »رميونتادا« �سولتز وال�سرتاكي الدميقراطي
بالن�شبة لالأحز�ب �ل�شرت�كية �لدميقر�طية �لأوروبية �لأخرى، ميكن �أن ي�شكل هذ� منوذًجا يحتذى 

عندما عنّي ال�سرتاكيون مر�سحهم، كانوا 
متاأخرين بـ 20 نقطة عن خ�سومهم التقليديني

جناح �سّفه نظرية الندثار التدريجي الذي
 كان متوقًعا حلزب ال�سرتاكيني الدميقراطيني 

��شتفاد �شولتز من �أخطاء �ملحافظني و�خل�شر، ومن وحدة �أن�شاره �أي�شا

هكذا تطورت اجلماعات الإرهابية منذ 11�سبتمرب
اهلل  ح��زب  عمليات  منطقة  وتو�شعت 

باإيفاد مدربني وم�شت�شارين اإىل �شوريا، والعراق، واليمن، واأ�شبحت قدراته يف 
دون  الطائرات  اأ�شطول من  مع  اأك��رث تطوراً  والت�شالت  املبكر،  الإن��ذار  جمال 
�شبكة  التقنيات من  واأح���دث  وع��ال،  نطاق منخف�س  ذات  رادي��و  واأج��ه��زة  طيار، 

األياف �شوئية تغطي كل لبنان.
كما ا�شتمر عنا�شره ومدربوه يف م�شاعدة اإيران على اإن�شاء ميلي�شيات يف العراق، 

و�شوريا، وهي املجموعات التي اأ�شافتها الوليات املتحدة اإىل لئحة الإرهاب.
اأ�شباب،  ثالثة  ع��ن  ناجم  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  تطور  اإن  للموقع  خ��راء  وق��ال 
مع  و���ش��راك��ات��ه��ا  امل����زدوج،  ال���ش��ت��خ��دام  ذات  التكنولوجيا  اإىل  ال��و���ش��ول  �شهولة 
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، وحتويل تركيز بع�س اجلماعات من تقوي�س 

الدولة، اإىل حماولة التحول اإىل دولة.
وقال اللواء عبد اهلل �شيد الها�شمي، وكيل وزارة الدفاع الإماراتية ال�شابق للموقع، 
اإن “حرب الوليات املتحدة على الإرهاب، تفتقر اإىل ا�شرتاتيجية حمددة بو�شوح، 
وانخرطت يف �شراعات ع�شكرية غر جمدية يف العراق، واأماكن اأخرى، اأدت اإىل 

•• عوا�شم-وكالت

ق����ال م���دي���ر م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��رق الأدن�����ى 
ريا�س  ال��ع�����ش��ك��ري  للتحليل  واخل��ل��ي��ج 
الإره���اب���ي���ة  اجل���م���اع���ات  اإن  ق���ه���وج���ي، 
عندما  املا�شيني  العقدين  يف  ت��ط��ّورت 
اأطلقت الوليات املتحدة احلرب العاملية 
على الإرهاب بعد هجمات 11 �شبتمر 
قوياً  بع�شها  واأ�شبح   ،2001 )اأيلول( 
مبا يكفي لي�شعى اإىل التحول اإىل لعب 

�شيا�شي.
ملوقع  ت����ق����ري����ر  يف  ق����ه����وج����ي،  وك�����ت�����ب 
اأن  الأم���ري���ك���ي،  ديفن�س”  “بريكينغ 
“اأكرث  اأ�شبحت  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
تكنولوجياً  ذكاًء”  واأك������رث  ان���ت�������ش���اراً 
من  وحت���ول���ت  ت�شليحاً”،  و”اأف�شل 
الر�شا�شة،  املدافع  ت�شتخدم  جمموعات 
العتماد  اإىل  ال�����ش��اروخ��ي��ة،  وال��ق��ذائ��ف 
والذخرة  ط��ي��ار،  دون  ال��ط��ائ��رات  على 

املوجهة، وال�شواريخ البالي�شتية.
القدرات  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ول  ي��ق��ت�����ش��ر  ومل 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ن��د ب��ع�����ش��ه��ا، ب���ل تغرت 
طبيعتها من جهات فاعلة غر حكومية، 

اإىل جهات حكومية.
بعد اإط��الق��ه��ا احل��رب على الإره����اب يف 
على  املتحدة  ال��ولي��ات  رّك���زت   ،2001
حم���ارب���ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة، ث���م و�شعت 

اأهدافها لت�شمل لعباً رئي�شياً اآخر يف الإرهاب الدويل، حزب اهلل اللبناين، املدعوم 
من اإيران. وكانت للمجموعتني اأ�شلحة من احلقبة ال�شوفيتية حلرب الع�شابات، 
اآر ب��ي ج��ي، و���ش��واري��خ اجل��ي��ل الأول امل�شادة  م��ن ب��ن��ادق، ور���ش��ا���ش��ات، وق��ذائ��ف 
الت�شالت  اأنظمة  وبع�س  ملم،  و122  ملم،   107 عيار  و�شواريخ  للدبابات، 
اجلماعات  ا�شتخدمت  املا�شيني،  العقدين  خ��الل  لكن  الأ�شا�شية.  الال�شلكية 
املن�شقة عن القاعدة، مثل داع�س، طائرات دون طيار، وات�شالت م�شفرة، وحتى 

و�شائل التوا�شل الجتماعي، لتجنيد املقاتلني وحماربة جيو�س العامل.
اأمريكي  الأ���ش��ل��ح��ة، و”بع�شها  ب��اأح��دث  ت���زود ح���زب اهلل  ال��ف��رتة،  ه���ذه  وخ���الل 

.M4 وبنادق M-113 مثل ناقالت اجلنود املدرعة ال�شنع”، 
ووفقاً للتقرير، فاإن وحدات امل�شاة يف احلزب م�شلحة ب�شواريخ م�شادة للدبابات 
موجهة بالليزر مثل ال�شاروخ الرو�شي كورنيت، و�شواريخ كروز امل�شادة لل�شفن 
�شواريخ  بينها  اأن  يعتقد  اإي�����راين،  ����ش���اروخ   األ���ف   150 وح����وايل   ،C-802

بالي�شتية.

ظهور جماعات اإرهابية جديدة، ومتكني 
جماعات اأخرى، مب�شاعدة جهات فاعلة 
اإي��ران«. بالتوازي مع احلرب على  مثل 
ووكالت  اجليو�س،  ا�شتفادت  الإره���اب، 
التقّدم  من  العامل  حول  القانون  اإنفاذ 
ا����ش���ت���ف���ادت منها  ك���م���ا  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، 
اجلماعات املتمردة والإرهابية يف جميع 

اأنحاء العامل.
اآ�شيا  وق��ال ديفيد دي رو���س، من مركز 
بجامعة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل���ل���درا����ش���ات 
للموقع:  ب��وا���ش��ن��ط��ن  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع 
“ت�شمح الطائرات التجارية دون طيار، 
للمجموعات  ال�شناعية  الأقمار  و�شور 
ذات احل��د الأدن��ى من اخل��رة مبراقبة 
ي�شمح  كما  ومهاجمتها،  الآمنة  املن�شاآت 
ال�شغرة،  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  الإن�����رتن�����ت 
ب��اإر���ش��ال الأوام�����ر وال��ط��ل��ب��ات يف جميع 
وبكلفة  ال����ف����ور  ع���ل���ى  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء 

�شئيلة«.
ورغم اأن اجلماعات الإرهابية قادرة على 
اجلديدة،  التكنولوجيا  اإىل  ال��و���ش��ول 
تقنيات  اإىل  الو�شول  مُيكنها  اأن��ه ل  اإل 
اإل  وفتكاً  ت��ط��وراً  اأك��رث  اأخ��رى  واأ�شلحة 
ع��ر ال�����دول، ويف ه���ذه احل��ال��ة اإي����ران، 

وبالتبعية حزب اهلل ولعبني اآخرين.
زودت  “اإيران  اأن  اإىل  الها�شمي  واأ���ش��ار 
اجلماعات الإرهابية يف العراق، ولبنان، 
و�شوريا، واليمن بطائرات هجومية دون طيار، و�شواريخ بالي�شتية، واأنظمة قيادة 
وحتكم. و�شمحت القيادة ال�شعيفة للحرب على الإرهاب بانت�شار هذه الأ�شلحة 

بني هذه اجلماعات«.
واجلرمية  الإرهابية  اجلماعات  بني  التعاون  بتزايد  العلماء  من  العديد  واأق��ّر 
املنّظمة يف العديد من الدول، بعد جناح الوليات املتحدة وحلفائها يف ت�شييق 
قوانني  اأرغ��م��ت  حيث  ل��الإره��اب��ي��ني،  التقليدية  التمويل  �شبكات  على  اخل��ن��اق 
التي  اخلرية  واجلمعيات  ال�شركات،  على  والعقوبات  الأم���وال،  غ�شل  مكافحة 
ع��ن �شركاء ج��دد، وو�شائل  البحث  الأخ���رة على  الإره��اب��ي��ة،  مت��ول اجل��م��اع��ات 

لتاأمني الأموال، والقدرة على تهريب الأ�شلحة، والعاملني.
القانون  الإره���اب، لأنها تقو�س  ت�شاعد  املنظمة  “اجلرمية  اإن  رو���س،  وق��ال دي 
الأ�شلحة  مثل  الإره��اب��ي��ون،  يحتاجها  التي  الأ���ش��ي��اء  تهريب  وي�شهل  وال��ن��ظ��ام، 
الإرهابية  املنظمات  م��ن  ك��ل  يف  يعمل  البع�س  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  وامل��ت��ف��ج��رات. 

والإجرامية، خا�شًة يف مناطق ال�شراعات«.

 م�سروع قانون اأمريكي لتفادي 
اإغالق الدوائر احلكومية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأنه �شي�شوت على م�شروع قانون متويل موقت  اأعلن جمل�س ال�شيوخ الأمركي 
ملنع اإغالق الدوائر احلكومية قبل �شاعات فقط، بحيث هناك اأمام النواب مهل 

تنطوي على خماطر كبرة لالقت�شاد والأجندة املحلية للرئي�س جو بايدن.
من املتوقع اأن تكون الأيام املقبلة الأكرث �شعوبة حتى الآن يف ولية بايدن، حيث 
دون  الديون  �شقف  لرفع  واإ�شالح  �شخمني  اإنفاق  م�شروعي  لتمرير  يتفاو�س 
دعم اجلمهوريني. لكن الأولوية الأكرث اإحلاًحا هي متويل الوكالت الفدرالية، 
ويقول الدميوقراطيون يف جمل�س ال�شيوخ اإنهم �شيمررون ت�شريًعا موقًتا �شباح 
 3 الدوائر حتى  ا�شتمرارية يف  اخلمي�س قبل �شاعات من نفاد الأم��وال ل�شمان 
يت�شمن  ال��ذي  القانون  م�شروع  يحظى  اأن  املتوقع  من  الأول/دي�شمر.  كانون 
6،3 مليار دولر مل�شاعدة الالجئني الأفغان و28،6 مليار دولر من امل�شاعدات 
يف حالت الكوارث، بدعم وا�شع من جميع الأط��راف على اأن ينتقل من جمل�س 

النواب اإىل مكتب بايدن بعد اإعطاء جمل�س ال�شيوخ ال�شوء الأخ�شر له.
م�شاء  �شومر  ت�شاك  ال�شيوخ  جمل�س  يف  الدميوقراطية  الأغلبية  زعيم  وق��ال 
الأربعاء “لدينا اتفاق على م�شروع القرار ملنع اإغالق الدوائر احلكومية. وينبغي 

اأن ن�شوت على ذلك �شباح غد«.
اإىل  احلكوميني  امل��وظ��ف��ني  اآلف  م��ئ��ات  اإر���ش��ال  ع���ادًة  الإغ����الق  عمليات  وتعني 

منازلهم مع توقف اخلدمات الفدرالية.
لكن مكتب  اجل��ائ��ح��ة،  ط���وارئ وطنية مثل  خ��الل حالة  اإغ���الق  هناك  يكن  مل 
2018-2019 كبد القت�شاد  اأن التوقف خالل  امليزانية يف الكونغر�س يقدر 

خ�شائر بقيمة 11 مليار دولر.
الرتكيز  ق��ادرة على  الدميوقراطية  القيادة  �شتكون  الإغ��الق،  ابتعاد تهديد  مع 
على رفع �شقف الديون وجتاوز جدول الأعمال املحلي املتعرث لبايدن - خطة بنى 

حتتية بقيمة 1،2 تريليون دولر وخطة اإنفاق بقيمة 3،5 تريليون دولر.
ب�شبب  يف�شل  قد  كالهما  لكن  بايدن،  لإرث  اأ�شا�شيني  القانون  م�شروعا  يعتر 

اخلالف بني اجلناحني التقدمي والو�شطي يف احلزب الدميوقراطي.
والدليل على التوتر ال�شائد يف املكتب البي�شوي، فقد األغى بايدن زيارة الأربعاء 
جمل�س  ت�شويت  قبل  املعار�شني  على  لل�شغط  وا�شنطن  يف  وبقي  �شيكاغو  اإىل 

النواب غر املوؤكد على البنى التحتية.
وكان من املقرر اأن ي�شدر النواب اأحكامهم ب�شاأن م�شروع القانون اخلمي�س رغم 
الي�شارية واملعتدلني للم�شي  الكتلة  الهوة بني  اأن ذلك بدا م�شتبعًدا مع تزايد 
اأن  تظهر  التي  ال��راأي  ا�شتطالعات  اإىل  بانتظام  الأبي�س  البيت  وي�شر  قدما. 
اأقل  اأنها  من  الرغم  على  وا�شعة،  ب�شعبية  لبايدن حتظى  الت�شريعية  الأولويات 

�شعبية يف بع�س املناطق الرئي�شية.

يعّد  ال��ق��رار  ه���ذا  اأن  نعلم  “نحن 
للبع�س”،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ن��ع��ط��ف��ا 
على  امل�شّنفة  ال��ن��ائ��ب  ه��ذه  كتبت 
ي�����ش��ار ع��ائ��ل��ت��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، على 
ل�شبب  ه��ذا  وك��ان��ت  �شولتز.  عك�س 
هزمته  اأ�شهر،  ب�شعة  قبل  وجيه: 
احلزب،  رئا�شة  ل��ت��ويل  ال�شباق  يف 
���ش��ك��ك��ت، خ�����الل ظهور  اإن����ه����ا  ب����ل 
احلزب  يف  ع�شويته  يف  تلفزيوين، 

ال�شرتاكي الدميقراطي.
ل��ق��د ج��ن��ى احل���زب ال�شرتاكي      
الختيار  ه��ذا  ثمار  الدميقراطي 
�شولتز  اأولف  اأن  رغ��م  العقالين، 
ا�شتهلك وقًتا طوياًل لالإقالع: مل 
على  اأغ�شط�س  نهاية  حتى  يتفوق 
حزب املحافظني )الحتاد امل�شيحي 
امل�شيحي  ال��دمي��ق��راط��ي-الحت��اد 
ا�شتطالعات  يف  الج����ت����م����اع����ي( 

الراأي.
ال�شرتاكيون  ي��ع��ود  ال��واق��ع،     يف 
عندما  بعيد:  من  الدميقراطيون 
خلالفة  م���ر����ش���ح���ه���م  ت���ع���ي���ني  مت 
ك��ان��وا متاأخرين  اأجن��ي��ال م��رك��ل، 
خ�شومهم  ع�����ن  ن���ق���ط���ة   20 ب������ 
فقط  باملائة   15 مع  التقليديني، 

من نوايا الت�شويت.
   واأخراً، ح�شل احلزب ال�شرتاكي 
ال��دمي��ق��راط��ي، ي���وم الأح�����د، على 

25 فا�شل 7 باملائة من الأ�شوات 
م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ني )24 
فا�شل 1 باملائة( ، حالة مل يعرفها 
عام  �شرودر  انت�شار غرهارد  منذ 
هو  ال���ن���ج���اح  ه����ذا  “اإن   .2002
للحزب  بالن�شبة  اأه��م��ي��ة  الأك����رث 
ال��دمي��ق��راط��ي، لأنه  ال����ش���رتاك���ي 
الندثار  ن��ظ��ري��ة  ت��ك��ذي��ب  جن��ح يف 
له،  متوقًعا  ك��ان  ال��ذي  التدريجي 
ال��ذي بدا حتميا”،  وقلب الجت��اه 
ت�����ش��ر ه��ي��ل��ني م���ي���ارد دي����الك����روا، 
اأ�����ش����ت����اذة احل�������ش���ارة الأمل����ان����ي����ة يف 
واملتخ�ش�شة  ال�����ش��ورب��ون،  جامعة 
يف هذا احلزب. وعلى عك�س احلزب 
به  ينتِه  مل  الفرن�شي،  ال�شرتاكي 

الأمر اإىل رفوف الن�شيان.

ما�شة على غالف جملة.
اإىل حتليل يقول،  »ل��ق��د و���ش��ل      
�شبب  ذات��ه��ا  ح��د  يف  امل�شت�شارة  اإن 
لختيار انتخابي لبع�س الناخبني، 
الباحث  ���ش��راي��ر،  بنيامني  ي�شر 
يف م��وؤ���ش�����ش��ة ف��ري��دري�����س اإي����رت، 
ال�شرتاكي  احل���زب  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
الدميقراطي، واأنه بعد ما ي�شميه 
ال�شرتاكية’  ‘الدمقرطة  البع�س 
حل�����������زب الحت�����������������اد امل���������ش����ي����ح����ي 
تاأثر مركل،  الدميقراطي حتت 
�شيعود ناخبون اإىل ح�شن احلزب 

ال�شرتاكي الدميقراطي«.
اأت�����ت      ه������ذه ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�شرتاكي  احل��زب  ح�شل  اأكلها: 
مليون   1.5 ع��ل��ى  ال��دمي��ق��راط��ي 

�أخطاء �لآخرين،
 وحدة منا�شريه

ت���ف�������ش���ر ه����ذه  ع��������دة ع������وام������ل     
الأخطاء  اأوًل،  “الرميونتادا”: 
ال��ف��ادح��ة امل��ت��ك��ررة مل��ر���ش��ح��ة حزب 
اأن��ال��ي��ن��ا ب��رب��وك، املتهمة  اخل�����ش��ر، 
جانب  اإىل  الأدب�����ي�����ة،  ب��ال�����ش��رق��ة 
اأرمني ل�شيت،  اأخطاء املحافظني، 
اأيام  ب��ع��د  �شحكاته  �شكلت  ال����ذي 
القاتلة،  ال��ف��ي�����ش��ان��ات  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة 
�شدمة لالأملان. لكن وحدة احلزب 
ال����ش���رتاك���ي ال��دمي��ق��راط��ي حول 

يرّف له جفن.    بو�شع امل�شاحنات 
ال��رام��ج ج��ان��ًب��ا، �شمح قادة  ح��ول 
الدميقراطي  ال���ش��رتاك��ي  احل��زب 
ل�شولتز باإدارة احلملة التي اأرادها. 
�شخ�شي  حتليل  اإىل  ا�شتند  ل��ق��د 
املعلن  فالرحيل  مربح:  اأن��ه  اأثبت 
�شاحبة  مركل،  اأجنيال  لل�شعبية 
ال�شيا�شة الو�شطية، �شيفتح اللعب 
قادر  ا�شرتاكي  دميقراطي  ملر�شح 
اأ�شكال  م���ن  ���ش��ك��ل  جت�����ش��ي��د  ع��ل��ى 
ال���ش��ت��م��راري��ة، و���ش��ول ح��ت��ى اإىل 
التقليد -اأعاد و�شع يديه يف �شكل 

مر�شحه كانت بنف�س الأهمية.
   بعدما لحظوا، واأق��روا برودة، 
للمحافظني  ه��زم��ه��م  ا���ش��ت��ح��ال��ة 
اعتر  امل���ق���ب���ل���ة،  الن���ت���خ���اب���ات  يف 
املعروفني  غ����ر  ال���ي�������ش���ار،  ق������ادة 
ما  لديهم  لي�س  اأنه  النا�س،  لعامة 
�شولتز.  اأولف  ب��دع��م  يخ�شرونه 
ال���ت���وازن يف  ن��ق��ط��ة  “اإنه ل مي��ث��ل 
الدميقراطي،  ال�شرتاكي  احل��زب 
واإمنا ميثل جناحه اليميني، تذّكر 
هيلني ميار ديالكروا. اإنه حمافظ 
بني ال�شرتاكيني الدميقراطيني، 

ب�شاأن  الكبرة  اليقظة  اأتباع  ومن 
املالية العامة، ويحجم عن التعاون 

مع الي�شار الراديكايل دي لينك.
   وتعززت هذه الوحدة خلف �شولتز 
ا�شتمرت  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��ف،  خ����الل 
ا���ش��ت��ط��الع��ات ال�����راأي ل�����ش��احل��ه يف 
كيفن  ذل��ك،  على  مثال  الت�شاعد. 
“جو�شو�س”،  رئ��ي�����س  ك���وه���رنت، 
ال���ش��رتاك��ي��ون ال�����ش��ب��اب: م���ع اأنه 
ال�شابق  يف  ���ش��ول��ت��ز  ���ش��ي��ا���ش��ة  ق���دح 
ام���ت���دح مزايا  ف���اإن���ه  ل��ل��ج��م��اه��ر، 
اأن  دون  ل���ق���اءات  ع����دة  يف  امل��ر���ش��ح 

ن��اخ��ب م��ن امل��ح��اف��ظ��ني، معظمهم 
م���ن ال���ذي���ن ت���زي���د اأع���م���اره���م عن 
60 عاًما. لكنه مل يكن لينجح يف 
 640 الأول  دون  امل��رك��ز  اح��ت��الل 
ا  األف �شوت التي ح�شل عليها اأي�شً
ا  اأي�شً هذا  “وياأتي  لينك.  دي  من 
من اقرتاحني قويني للي�شار: رفع 
احلد الأدنى لالأجور اإىل 12 يورو 
املعا�شات  واإعادة تقييم  ال�شاعة،  يف 
ترى  ال�شغرة”،  ال���ت���ق���اع���دي���ة 

هيلني ميار ديالكروا.
اأن  ي��و���ش��ح  ���ش��ول��ت��ز  جن����اح  »اإن     
يدافع  التي  الرئي�شية  املو�شوعات 
عنها ال�شرتاكيون الدميقراطيون 
اإىل  احل����اج����ة  م���ث���ل  ت���خ���ت���ف،  مل 
التنظيم الجتماعي، واحلاجة اإىل 
حل و�شط بني راأ���س امل��ال والعمل، 
ال�شعبية،  ال���ط���ب���ق���ات  واح��������رتام 
وحتى  �شراير،  بنيامني  يالحظ 
الناخبني،  تفّتت  نزعة  تاأكدت  وان 
الرئي�شية،  الأح����زاب  ح�شاب  على 
ف���ق���د ح���اف���ظ���ت م���ق���ارب���ة احل����زب 
ال���دمي���ق���راط���ي على  ال����ش���رتاك���ي 
اأه��م��ي��ت��ه��ا وراه��ن��ي��ت��ه��ا، ع��ل��ى الأقل 
النتخابات”.  ل���ه���ذه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال�شرتاكية  ل���الأح���زاب  بالن�شبة 
الأخرى،  الأوروبية  الدميقراطية 
ه�����ذا من���وذًج���ا  ي�����ش��ك��ل  اأن  مي���ك���ن 

يحتذى. 
عن �لك�شربي�س

�شولتز بعد النت�شار بفارق �شغرحملة انتخابية اتت اكلها

كوريا ال�سمالية تعر�س اإعادة فتح خطوط الت�سال مع اجلنوب
•• �شول-رويرتز

اأم�����س اخلمي�س ع��ن زع��ي��م كوريا  ال��ك��وري��ة  امل��رك��زي��ة  نقلت وك��ال��ة الأن��ب��اء 
الت�شال  لإع��ادة فتح خطوط  اإن��ه م�شتعد  اأون قوله  كيم جوجن  ال�شمالية 
باأنها  املتحدة  الوليات  اتهم  لكنه  املقبل،  ال�شهر  الكوريتني  بني  ال�شاخنة 

تقرتح اإجراء حمادثات دون تغير “�شيا�شتها العدائية” جتاه بالده.
ملناق�شة  الثاين  لليوم  اجتمع  ال��ذي  الرملان،  اأم��ام  بالت�شريحات  كيم  اأدىل 
اأع��م��ال احل��ك��وم��ة ال�شيا�شي والق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي. واأج���رت  ج���دول 
اأطلقت  اأحدث جتاربها اخلا�شة بالأ�شلحة، حيث  بيوجنياجن هذا الأ�شبوع 
�شاروخا جديدا اأ�شرع من ال�شوت، لتن�شم اإىل �شباق تتقدمه قوى ع�شكرية 
بيوجنياجن  وطالبت  الأ�شلحة.  من  املتطورة  املنظومة  ه��ذه  لن�شر  ك��رى 
الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية بالتخلي عن “ازدواجية املعاير” فيما 

يتعلق بتطوير الأ�شلحة وذلك من اأجل ا�شتئناف املحادثات الدبلوما�شية. 
ال�شغط  �شنوات  منذ  اجلنوبية  كوريا  وحليفتها  املتحدة  الوليات  وحتاول 
على ال�شمال ليتخلى عن براجمه النووية وال�شاروخية يف مقابل تخفيف 
العقوبات. ورف�س كيم التخلي عن الأ�شلحة التي يقول اإن كوريا ال�شمالية 
اإ�شفني بني  الأح��ي��ان دق  الدفاع عنها وح��اول يف بع�س  اأج��ل  حتتاجها من 
فتح  لإع���ادة  ا�شتعداده  عن  ت�شريحاته،  اأح��دث  يف  كيم،  وع��ر  احلليفتني. 
كوريا  “اأوهام”  انتقد  لكنه  الكوريتني،  ب��ني  ال�شاخنة  الت�شال  خطوط 
اجلنوبية ب�شبب ما ت�شفه با�شتفزازات ع�شكرية من ال�شمال. وقال، ح�شب 
وكالة الأنباء املركزية الكورية، “لي�س لدينا هدف اأو �شبب ل�شتفزاز كوريا 
خطوط  قطعت  ق��د  ال�شمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت  ب��ه��ا«.  الإ���ش��رار  اأو  اجلنوبية 
الت�شال يف اأوائل اأغ�شط�س اآب، احتجاجا على تدريبات ع�شكرية م�شرتكة 
اإع��ادة فتحها  اأي��ام فقط من  بعد  وكوريا اجلنوبية،  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 

الت�شال  خ��ط��وط  تفعيل  ق���رار  اإن  كيم  وق���ال  ع���ام.  خ��الل  الأوىل  للمرة 
التعايف  يف  باأكملها”  الكورية  الأم���ة  ورغ��ب��ات  اآم���ال  “حتقيق  يف  �شي�شاعد 
عن  امل�شوؤولة  اجلنوبية  كوريا  يف  الوحدة  وزارة  ورحبت  ال��دائ��م.  وال�شالم 
ال�شاخنة،  الت�شال  خطوط  ب�شاأن  كيم  بعر�س  الكوريتني  بني  العالقات 
جتاه  اأ���ش��د  بنرة  كيم  وحت��دث  الأخ���رى.  ت�شريحاته  على  تعلق  مل  لكنها 
“با�شتخدام طرق واأ�شاليب  اإدارة الرئي�س جو بايدن  وا�شنطن، حيث اتهم 
ماكرة” من خالل موا�شلة التهديدات الع�شكرية وعر�س اإجراء حمادثات 
الدبلوما�شي‘  ‘للحوار  املتحدة  الوليات  “تروج  واأ�شاف  نف�شه.  الوقت  يف 
املجتمع  تافهة خل��داع  �شوى حيلة  لي�س  ه��ذا  لكن  �شروط‘  دون  و‘احلوار 
الأمريكي  املبعوث  كيم،  �شوجن  ق��ال  العدائية«.  اأعمالها  واإخ��ف��اء  ال���دويل 
التي  ال�شاروخية  التجارب  اإن  اخلمي�س  اأم�س  ال�شمالية،  بكوريا  اخلا�س 
اأجرتها بيوجنياجن ت�شكل تهديدا جلرانها واأكد اأن وا�شنطن “لي�س لديها 

نية عدائية” جتاه بيوجنياجن واأنها م�شتعدة لإحراز “تقدم ملمو�س” على 
اجتماعه مع نظره  بعد  الأمريكي  املبعوث  اأ�شاف  الدبلوما�شي.  ال�شعيد 
“ما  اإندوني�شيا، حيث يعمل �شفرا للوليات املتحدة،  الكوري اجلنوبي يف 

زلنا منفتحني على امل�شاركة... ملناق�شة كل الق�شايا الثنائية والإقليمية«.
اإن جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة �شيجتمع اليوم  وقال دبلوما�شيون 
اأحدث جتربة �شاروخية لكوريا ال�شمالية بناء على طلب  اخلمي�س لبحث 

من الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�شا.
ويقول حمللون اإن نهج الع�شا واجلزرة الذي تتبعه كوريا ال�شمالية يهدف 
اإىل �شمان العرتاف الدويل بها كدولة لديها اأ�شلحة نووية واإثارة اخلالف 
الكوري  الرئي�س  رغبة  م�شتغلة  اجلنوبية،  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 
اجلنوبي مون جيه-اإن يف حتقيق مكا�شب دبلوما�شية قبل انتهاء وليته يف 

مايو اأيار.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  357380  بتاريخ:   11 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ايه اإ�س اأي اأو واي ال تي دي )ارجو�س �شبيكرتوم انرتنا�شيونال(  
وعنوانه: ليتات�شيالنتي 3، اف اي-57170 �شافونلينا، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإن���ذار �شد احل��ري��ق؛ ك��ام��رات مراقبة الدوائر  اأج��ه��زة وم��ع��دات لك�شف واإط��ف��اء واإخ��م��اد احل��رائ��ق؛ اأج��ه��زة 
التلفزيونية املغلقة للك�شف عن احلرائق؛ اأجهزة ومعدات مكافحة احلرائق؛ اأجهزة ومعدات وتركيبات اإطفاء 
احلرائق؛ جم�شات احلريق؛ ر�شا�شات اإطفاء احلريق؛ اأجهزة واأنظمة ر�شا�شات اإطفاء احلريق؛ اأجهزة نوافر 
اأجهزة  من  جمموعة  احل��رارة؛  ك�شف  ومعدات  واأدوات  اأجهزة  احلريق؛  اإطفاء  لغايات  املياه  ور�شا�شات  املياه 
اإنذار �شد احلرائق واحلرارة والدخان واأجهزة واأدوات ومعدات الك�شف عنها؛ نقاط ات�شال ووحدات الإبالغ 
عن وجود حريق عن طريق ك�شر الزجاج وال�شغط على الزر؛ اأجهزة واأدوات الوقاية وال�شالمة من اأخطار 
احلرائق واحل��رارة والدخان؛ كبالت كهربائية مقاومة للحريق واحل��رارة؛ قطع غيار ول��وازم واإك�ش�شوارات 
والوحدات  والواجهات  املدى  الإ�شارات ومو�شعات  ترجمة  اأجهزة  ذلك  اأعاله مبا يف  املذكورة  املنتجات  لكافة 

والكا�شفات واملوؤ�شرات وامل�شبارات ونقاط الت�شال واملبيتات
9 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " ARGUS SPECTRUM " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  357381  بتاريخ:  11 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ايه اإ�س اأي اأو واي ال تي دي )ارجو�س �شبيكرتوم انرتنا�شيونال(  
وعنوانه: ليتات�شيالنتي 3، اف اي-57170 �شافونلينا، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والدخان؛  واحل��رارة  احلرائق  عن  والك�شف  الإن��ذار  واأدوات  واآلت  ومعدات  اأجهزة  واإ�شالح  و�شيانة  تركيب 
تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة اإطفاء احلرائق؛ تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة ومعدات الوقاية وال�شالمة 
بكافة اخلدمات  املتعلقة  وال�شت�شارات  واملعلومات  امل�شورة  والدخان؛ خدمات  واحل��رارة  اأخطار احلرائق  من 

املذكورة اأعاله 
37 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " ARGUS SPECTRUM " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  357383  بتاريخ:   11 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ايه اإ�س اأي اأو واي ال تي دي )ارجو�س �شبيكرتوم انرتنا�شيونال(  
وعنوانه: ليتات�شيالنتي 3، اف اي-57170 �شافونلينا، فنلندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
�شد  الإن���ذار  واأنظمة  احلريق  كبح  واأنظمة  الر�شا�شات  واأنظمة  احلماية  معدات  واختبار  وت�شميم  هند�شة 
ت�شميم  الكيميائية؛  والأبحاث  التحليل  التحكم؛  ولوحات  والدخان  احلرائق  عن  الك�شف  واأنظمة  احلريق 
البحث  امل���واد؛  اختبار  ال�شناعي؛  الت�شميم  الهند�شة؛  الت�شميم؛  خدمات  احلا�شوب؛  واأنظمة  برجميات 
والتطوير لالآخرين؛ الأبحاث التقنية؛ درا�شات امل�شاريع التقنية؛ وجميعها متعلقة باأنظمة الإنذار والك�شف 
املتعلقة  وال�شت�شارات  واملعلومات  امل�شورة  اإطفاء احلريق؛ خدمات  واأجهزة  والدخان  واحل��رارة  عن احلرائق 

بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله 
42 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " ARGUS SPECTRUM " باأحرف لتينية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  357388  بتاريخ:   11 اأغ�شط�س 2021 
 تاريخ اإيداع الأولوية    8 مار�س 2021

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثواب  لالأطفال )مالب�س(؛  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س للن�شف ال�شفلي من اجل�شم )مالب�س(؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�شولت )�شرتات ن�شوية ق�شرة(؛ عباءات؛ مالب�س 
الفرو  اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شورتات ال�شوف؛ الأ�شواف؛  الدنيم؛ ف�شاتني؛  اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز 
ذات  خفيفة  كنزات  قلن�شوة؛  ذات  بلوفرات  للراأ�س؛  لفاعات  اأك��م��ام؛  ب��دون  ق�شرة  بلوزات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛ 
قلن�شوة؛ قلن�شوات )مالب�س(؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ قم�شان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�شائية؛ مالب�س 
ال�شاق  ال�شيقان؛ قماطات  ن�شائية؛ مدفئات  للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية 
)بنطلونات(؛ بلوفرات بكم؛ قم�شان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالب�س النوم؛ مالب�س داخلية للرجال؛ قم�شان ريا�شية ما�شة 
النوم؛  مالب�س  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  لفاعات  )مالب�س(؛  اليدين  لتدفئة  اأغطية  نقود؛  اأحزمة  للرطوبة؛ 
مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات احلفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�شة؛ قم�شان بولو؛ قم�شان ن�شف كم )تي-�شرت( 
مطبوعة؛ معاطف املطر؛ مالب�س مقاومة للبلل؛ مالب�س جاهزة؛ اأرواب؛ لفاعات؛ �شالت؛ قم�شان؛ تنانر؛ جوارب ق�شرة؛ 
مالب�س الريا�شة؛ كنزات ف�شفا�شة؛ �شورتات ف�شفا�شة؛ �شرتات؛ بنطلونات ف�شفا�شة؛ مالب�س ا�شتحمام للرجال؛ مالب�س 
للن�شف  مالب�س  )تي-�شرت(؛  كم  ن�شف  قم�شان  اجل�شم؛  من  العلوي  للن�شف  اأكمان  ب��دون  مالب�س  لل�شيدات؛  ا�شتحمام 
العلوي من اجل�شم )مالب�س(؛ بنطلونات؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س مقاومة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب؛ 
لبا�س قدم للريا�شة؛ �شنادل؛ اأحذية؛ اأخفاف؛ اأغطية الراأ�س؛ كابات )اأغطية راأ�س(؛ قبعات؛ كابات ال�شتحمام؛ اأغطية وجه 

)خمار اأو حجاب(؛ اأقنعة نوم.    الواق�عة بالفئة:  25
تتكون العالمة من  الرقم  " 96" و   كلمة " HOURS " ياللغة الإجنليزية و�شف العالمة:  

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358495  بتاريخ:   31 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ليزاي كيومكولوك تي�شاريت اأنونيم �شركيتي 
وعنوانه: نورو�شماين كادي�شي رقم 62 كاجالوجلو فاحت، اإ�شطنبول/ تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والأحجار  واملجوهرات  والذهب  املقلدة(  املجوهرات  ذل��ك  يف  )مب��ا  املجوهرات  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
الكرمية والأ�شاور والقالئد والأقراط واخلوامت وزمامات )مرابط( لأكمام القم�شان ودبابي�س ربطات العنق 
امل�شنوعة منها والتماثيل والتماثيل ال�شغرة امل�شنوعة من معادن نفي�شة وال�شاعات الكبرة و�شاعات اليد 
واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة )مبا يف ذلك الكرونومرتات وقطع غيارها و�شيور ال�شاعات( وال�شبحات )اخلرز( 
مبا ميكن جمهور امل�شتهلكني من معاينتها و�شرائها ب�شهولة وي�شر )اخلدمات املحددة ميكن توفرها بوا�شطة 

حمالت التجزئة واجلملة والو�شائط الإلكرتونية والكتالوجات وغرها من الو�شائل امل�شابهة(.  
35 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتينى "LIZAY" بخط مميز، مع خط منحني اأعاله و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

31 اأغ�شط�س 2021  املودعة حتت رقم:  358496  بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ليزاي كيومكولوك تي�شاريت اأنونيم �شركيتي 
وعنوانه: نورو�شماين كادي�شي رقم 62 كاجالوجلو فاحت، اإ�شطنبول/ تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والقالئد؛  والأ�شاور  الكرمية  والأحجار  واملجوهرات  الذهب  املقلدة)؛  املجوهرات  ذلك  يف  )مبا  املجوهرات 
منها؛ متاثيل  امل�شنوعة  العنق  ربطات  ودبابي�س  القم�شان  لأكمام  )مرابط(  وزمامات  واخل��وامت  والأق��راط 
ومتاثيل �شغرة م�شنوعة من معادن نفي�شة؛ �شاعات كبرة و�شاعات يد واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة )مبا يف 

ذلك الكرونومرتات وقطع غيارها و�شيور ال�شاعات(؛ �شبحات )خرز(.
14 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتينى "LIZAY" بخط مميز، مع خط منحني اأعاله و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  357390  بتاريخ:   11 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية    25 مار�س 2021

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثواب  لالأطفال )مالب�س(؛  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س للن�شف ال�شفلي من اجل�شم )مالب�س(؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�شولت )�شرتات ن�شوية ق�شرة(؛ عباءات؛ مالب�س 
الفرو  اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شورتات ال�شوف؛ الأ�شواف؛  الدنيم؛ ف�شاتني؛  اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز 
ذات  خفيفة  كنزات  قلن�شوة؛  ذات  بلوفرات  للراأ�س؛  لفاعات  اأك��م��ام؛  ب��دون  ق�شرة  بلوزات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛ 
قلن�شوة؛ قلن�شوات )مالب�س(؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ قم�شان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�شائية؛ مالب�س 
ال�شاق  ال�شيقان؛ قماطات  ن�شائية؛ مدفئات  للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية 
)بنطلونات(؛ بلوفرات بكم؛ قم�شان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالب�س النوم؛ مالب�س داخلية للرجال؛ قم�شان ريا�شية ما�شة 
النوم؛  مالب�س  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  لفاعات  )مالب�س(؛  اليدين  لتدفئة  اأغطية  نقود؛  اأحزمة  للرطوبة؛ 
مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات احلفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�شة؛ قم�شان بولو؛ قم�شان ن�شف كم )تي-�شرت( 
مطبوعة؛ معاطف املطر؛ مالب�س مقاومة للبلل؛ مالب�س جاهزة؛ اأرواب؛ لفاعات؛ �شالت؛ قم�شان؛ تنانر؛ جوارب ق�شرة؛ 
مالب�س الريا�شة؛ كنزات ف�شفا�شة؛ �شورتات ف�شفا�شة؛ �شرتات؛ بنطلونات ف�شفا�شة؛ مالب�س ا�شتحمام للرجال؛ مالب�س 
للن�شف  مالب�س  )تي-�شرت(؛  كم  ن�شف  قم�شان  اجل�شم؛  من  العلوي  للن�شف  اأكمان  ب��دون  مالب�س  لل�شيدات؛  ا�شتحمام 
العلوي من اجل�شم )مالب�س(؛ بنطلونات؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س مقاومة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب؛ 
لبا�س قدم للريا�شة؛ �شنادل؛ اأحذية؛ اأخفاف؛ اأغطية الراأ�س؛ كابات )اأغطية راأ�س(؛ قبعات؛ كابات ال�شتحمام؛ اأغطية وجه 

25 )خمار اأو حجاب(؛ اأقنعة نوم. الواق�عة بالفئة:  
و�شف العالمة:  كتبت عبارة " GILLY HICKS GO COOLDOWN " باحرف لتينة 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم:  357389  بتاريخ:   11 اأغ�شط�س 2021 

تاريخ اإيداع الأولوية    18 مار�س 2021
با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

املتعلقة  التجزئة  متاجر  خدمات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
والغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
اأجهزة  واإك�ش�شوارات  الهواتف  واإك�ش�شوارات  الب�شرية  والنظارات  ال�شم�شية  والنظارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن( 
القرطا�شية واحلقائب  واأ���ش��ن��اف  وامل��ج��وه��رات  وامل��رئ��ي��ة  ال�شمعية  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة  واإك�����ش�����ش��وارات  احل��ا���ش��وب 
القدم  ولبا�س  باملالب�س  املتعلقة  املبا�شرة  التجزئة  متاجر  خ��دم��ات  ال�شعر؛  واإك�����ش�����ش��وارات  الن�شيجية  واملنتجات 
واأغطية الراأ�س وال�شابون والعطور والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل والغ�شول )لو�شن( لل�شعر وال�شموع 
والنظارات ال�شم�شية والنظارات الب�شرية واإك�ش�شوارات الهواتف واإك�ش�شوارات اأجهزة احلا�شوب واإك�ش�شوارات الأجهزة 
الإلكرتونية ال�شمعية واملرئية واملجوهرات واأ�شناف القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ 
تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج ولء املتعاملني؛ ت�شويق ال�شلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عر 

ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية وو�شائل الت�شال الجتماعي
35 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " WE THE TOURISTS " باللغة الإجنليزية و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

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

املودعة حتت رقم:  357387  بتاريخ:   11 اأغ�شط�س 2021 
 تاريخ اإيداع الأولوية    3 مار�س 2021 

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

املتعلقة  التجزئة  متاجر  خدمات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
والغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
اأجهزة  واإك�ش�شوارات  الهواتف  واإك�ش�شوارات  الب�شرية  والنظارات  ال�شم�شية  والنظارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن( 
القرطا�شية واحلقائب  واأ���ش��ن��اف  وامل��ج��وه��رات  وامل��رئ��ي��ة  ال�شمعية  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة  واإك�����ش�����ش��وارات  احل��ا���ش��وب 
القدم  ولبا�س  باملالب�س  املتعلقة  املبا�شرة  التجزئة  متاجر  خ��دم��ات  ال�شعر؛  واإك�����ش�����ش��وارات  الن�شيجية  واملنتجات 
واأغطية الراأ�س وال�شابون والعطور والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل والغ�شول )لو�شن( لل�شعر وال�شموع 
والنظارات ال�شم�شية والنظارات الب�شرية واإك�ش�شوارات الهواتف واإك�ش�شوارات اأجهزة احلا�شوب واإك�ش�شوارات الأجهزة 
الإلكرتونية ال�شمعية واملرئية واملجوهرات واأ�شناف القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ 
تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج ولء املتعاملني؛ ت�شويق ال�شلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عر 

ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية وو�شائل الت�شال الجتماعي.
35 الواق�عة بالفئة:  

يتم  حيث  بيع  ملتجر  اخلارجيه  الواجهة  على  امل��وظ  حليوان  �شكل  من  تتكون  مو�شوعه  عالمة  و�شف العالمة:  
تقدمي اخلدمات. يتم و�شع ت�شميم خمطط كتطبيق حليوان املوظ اأعلى اجلدار اخلارجي باإ�شاءة خلفية، ويظهر 
كما لو كان ي�شر يف مدخل واجهة املتجر. تظهر اخلطوط املقطوعة ثالثية الأبعاد كمو�شع عنا�شر العالمة ولي�شت 

جزًءا من العالمة.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:ب�شان  بال�شم   CN رقم:2940069 
الرخ�شة  تعديل   طلب  بالغاء   ، العامة  للمقاولت 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:بر�شتيج كابيتال العقارية ذ.م.م
 OTH-H 825 خلف  احمد  خلف  معايل  معايل  ال�شركة:مبنى  عنوان 

مكتب - C10 - جزيرة ابوظبي - �شرق 3 - ق
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1358319 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

  ،  2 اأبوظبي  فرع   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/مزارز  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/26  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/9/30   - بالرقم:2150019762   
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
للخدمات  اأدمرال  ال�ش�����ادة/ليجابوي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحرية املتكامله ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1469223 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ا�شامه احمد عبداهلل احلورى احل�شرمى  %51

تعديل ن�شب ال�شركاء / ليجابوي ا�س بي ايه
%49 اإىل   %  34.33 من   Ligabue S. P. A

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مرمي علوى احمد ابوبكر الها�شمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نورالمني كى عبدالودود        

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شناب ليدي لل�شيلة والعبايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2742592 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عبداهلل �شعيد �شامل على ال�شاعدى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة را�شد ماجناتيل اينثينكوتى ماجناتيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غريب را�شد �شامل �شليمان ال�شاعدى        

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

�إعــــــــــالن
كهرباء  لت�شليح  العيون  ال�ش�����ادة/ار�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شيارات  رخ�شة رقم:1124557 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حمد ابراهيم عبداهلل �شم�شان احلربى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد ابو الها�شم حاجى عبداملناف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيد عبدالقادر �شديقى

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد مطر حمد ال�شرحبى الظاهرى       

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
بروجيكت  كينارب�س  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوليو�شن�س - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1057505 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايه اي ايه لال�شتثمار �س ذ م م
AIA INVESTMENTS LLC

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممدامني ح�شن 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�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية  0910018

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : منى حممد احلمادي

Nails Room :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:2021/9/28 املودعة بالرقم : 360615 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : منى حممد احلمادي

hamad alhammadi7@hotmail.com :املوطن : نيلز روم، �شندوق الريد: 10990 - امييل 
�شورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شريه

و�شف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية Nails Room بحروف لتينية
ال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  ب��ه  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  م��ن  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شويتي �شاورما ذ ذ م

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : Tatli Durak تاتلى دوراك 
بتاريخ :2021/6/10 املودعة بالرقم : 353040 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : �شويتي �شاورما ذ ذ م

املوطن : اخلران / دبي في�شتيفل �شيتي �شنرت اف �شي 003 ، هاتف: 971566046004 ، �شندوق ، 
 admin@sweetyshawarma.com: الريد: 4017 امييل

�شورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
توفر الطعمة وامل�شروبات

و�شف العالمة : عبارة Tatli Durak تاتلى دوراك ب�شكل مميز
ال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  ب��ه  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  م��ن  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355
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املال والأعمال

الإمارات ت�ست�سيف التدريبات والتح�سريات الرئي�سية ما قبل مترين الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونفك�س - 3 براكة الإمارات

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����ظ����اه����ري، 
 “ املالية:  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق 
التداول  قاعة  بافتتاح  �شعداء  نحن 
واأن هذه اخلطوة  اجلديدة، خا�شة 
امل�شتمرة  ج��ه��ودن��ا  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي 
باعتبارنا  جناحاتنا  زخ��م  ملوا�شلة 
ب��وت��رة منو  م��زده��را مي�شي  �شوقا 
ومفهوم  ت�شميم  اأن  كما  مت�شارعة. 
م�شاعي  مع  يتما�شى  التداول  قاعة 
املالية  ل���������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���وق 
ب��ن��ي��ة حتتية  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
مبتكرة  ح���ل���ول  واإي����ج����اد  م���ت���ط���ورة 
اأما  امل���ايل.  ال�شوق  تطلعات  ت��واك��ب 
ال�شعار اجلديد، باأ�شلوبه ومالحمه 
ال�شوق  دور  ف��ي��ج�����ش��د  امل���ت���م���ي���زة، 
اأ�شواق  ب��ني  ال���ري���ادي ح��ل��ق��ة و���ش��ل 
روؤو�س الأموال الإقليمية والعاملية. 
وت��ت��ج��ل��ى ك���ل ه����ذه ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل يف 
الذي  ع����ام،  ب�شكل  اجل��دي��د  م��ق��رن��ا 
ي��ح��ت�����ش��ن جم���م���وع���ة م����ن اأح�����دث 
بذلك  مقدما  القطاع،  يف  التقنيات 
تطلعات  ت��خ��اط��ب  �شل�شلة  جت��رب��ة 
ك��اف��ة الأط������راف ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
اأ�شهمها يف �شوق  اإدراج  اأو  ال�شتثمار 

اأبوظبي لالأوراق املالية«.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ خالد بن حممد  افتتح �شمو 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي قاعة  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب 
تداول �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
ال��رئ��ي�����ش��ي اجلديد،  م��ق��ره  م��د���ش��ن��ا 
تو�شع  من  جديدة  ملرحلة  ا�شتعدادا 
اأحد اأ�شرع الأ�شواق الإقليمية منوا.

�شموه  ���ش��ل��ط  الف����ت����ت����اح،  وخ������الل 
اأه���م���ي���ة من����و �شوق  ال�������ش���وء ع���ل���ى 
امل���ال���ي���ة، كونه  ل��������الأرواق  اأب���وظ���ب���ي 
والتنويع  امل�شتدام  للتمويل  حمركا 

القت�شادي.
وت���زام���ن اف��ت��ت��اح ق��اع��ة ال���ت���داول يف 
امل��ق��ر اجل��دي��د م��ع اإط���الق العالمة 
اأبوظبي  ل�شوق  اجل��دي��دة  التجارية 
تطلعات  ل��ت��ع��زز  امل���ال���ي���ة،  ل�������الأوراق 
لتحقيق  ق��دم��ا  امل�����ش��ي  يف  ال�����ش��وق 
 ADX One ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
م�شتويات  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي 
قيمته  وم���������ش����اع����ف����ة  ال���������ش����ي����ول����ة 
الثالث  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال�شوقية 
امل��ق��ب��ل��ة. وي��ت��ح��ق��ق ذل���ك م��ن خالل 

ال�شوقية واإطالق حزمة جديدة من 
اأك���رث تطورا  امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات 
اإدراج  عمليات  ج��ذب  اإىل  بالإ�شافة 
التجارية  ال��ع��الم��ة  وت���وؤك���د  ق��وي��ة. 
املرموقة  مكانته  لل�شوق  اجل��دي��دة 
يف  �شوق  اأك��ر  ث��اين  باعتباره  اليوم 
املنطقة من حيث القيمة ال�شوقية، 

ي��وف��ر من�شة  امل��ق��ر اجل��دي��د  اأن  كما 
من الطراز الع�شري للم�شي قدما 
الطموحة  الأه����������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
ل�شرتاتيجية منو ال�شوق، مبا يدعم 
روؤية حكومة اأبوظبي لالعتماد على 

اقت�شاد متنوع بالكامل«.
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال ����ش���ع���ي���د حمد 

واملزيد  ا�شرتاتيجيا  م�شروعا   22
بالإ�شافة  الإدراج،  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
احلوكمة  اآل����ي����ات  ك���ف���اءة  رف����ع  اإىل 
جديدة  حمفظة  وتقدمي  املوؤ�ش�شية 
تلبي  التي  واخلدمات  املنتجات  من 
امل�شدرين  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات 

وامل�شتثمرين الدوليني.

الأموال  وروؤو���س  ال�شتثمارات  اأم��ام 
م��ك��ان��ت��ه مركزا  وت���اأك���ي���د  ال���دول���ي���ة 
حللول التكنولوجيا املبتكرة وبوابة 

بارزة للتمويل امل�شتدام.
ويف هذه املنا�شبة، قال معايل حممد 
رئي�س  احل����م����ادي،  ال�����ش��رف��اء  ع��ل��ي 
جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي لالأوراق 

وب���ح�������ش���ور كبار  وخ������الل احل����ف����ل، 
وال�شركاء  ال�����ش��وق  م��ن  امل�����ش��وؤول��ني 
مت عر�س فيلم ترويجي ي�شتعر�س 
جهود �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
املبذولة يف تلبية متطلبات �شريحة 
وامل�شاهمني،  العمالء  من  عري�شة 
ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة ال�شوق  م��ن خ���الل 

�شوق  ي���وا����ش���ل  “ ال����ي����وم،  امل���ال���ي���ة: 
امل��ال��ي��ة م�شرة  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
اإجنازاته الباعثة على الفخر، عقب 
مرور 20 عاما من تاأ�شي�شه، معلنا 
دخ����ول م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن النمو 
جاءت تكليال ل�شل�شلة من النجاحات 
قيمته  ارتفاع  �شملت  التي  النوعية 

�فتتح قاعة �لتد�ول يف �ملقر �جلديد ل�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 

خالد بن حممد بن زايد ي�سلط ال�سوء على اأهمية منو �سوق اأبوظبي لالأرواق املالية كونه حمركا للتمويل امل�ستدام والتنويع القت�سادي

ويعقد مترين الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونفك�س- 3 “براكة الإمارات” 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اإ���ش��راف  حتت  املقبل  اأكتوبر  �شهر  نهاية  يف 

ومب�شاركة اأكرث من 170 دولة ومنظمة دولية.
و يعد هذا التمرين من اأكرث التمارين تعقيدا ويتم تنفيذه كل 3 اأو 5 �شنوات 
بهدف تقييم قدرات ال�شتجابة والإنذار للطوارئ الدولية يف حالت الطوارئ 
النووية اأو الإ�شعاعية ح�شب التفاقيات املعتمدة كما يعد فر�شة لتقييم مدى 
مالءمة بروتوكولت الت�شال والتعاون اإ�شافة اإىل حتديد نقاط التح�شني يف 

اأنظمة ال�شتجابة الوطنية والدولية.
ا�شتعرا�س  بهدف  الإمارات”  “براكة  التمرين  الإم����ارات  دول��ة  وت�شت�شيف 
والإمكانيات  اجلاهزية  واإب��راز  النووية  للطوارئ  وال�شتجابة  التاأهب  قدرات 
الوطنية للمجتمع الدويل يف هذا املجال والتاأكيد على مبداأ ال�شفافية الذي 

تنتهجه الدولة.

للطاقة  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  ومب�شاركة  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  الحت��ادي��ة  للهيئة 
الدويل  والتعاون  ووزارة اخلارجية  لها  التابعة  للطاقة  نواة  و�شركة  النووية 

ووزارة الداخلية وعدد من اجلهات الأخرى املعنية.
يهدف التمرين اإىل اإبراز جاهزية الدولة وكفاءتها يف املجال النووي والتعامل 
مع خمتلف املخاطر والتهديدات وال�شتثمار يف اأنظمة الإنذار املبكر وامل�شاركة 
يف التدريبات املحلية والدولية بالإ�شافة اإىل اإبراز التكامل والتوافق الوطني 
املجال  يف  وال�شتجابة  والت�شغيل  والتدقيق  للرقابة  �شاملة  منظومة  بوجود 
النووي اإ�شافة اإىل تاأكيد اتباع الرنامج الإماراتي النووي ال�شلمي للمعاير 

الدولية يف اإطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واأكد معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �شرطة اأبوظبي 
املتميزة  املكانة  اأهمية  على  ال��ذري��ة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مترين  مدير 
التحتية  البنية  م�شاريع  تطوير  يف  ال�شلمية  النووية  للطاقة  براكة  ملحطة 

الوطنية ذات امل�شتوى العاملي ب�شكل اآمن وتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات 
يف قطاع الطاقة ال�شديقة للبيئة عاملياً .. م�شيداً مبهنية ومثابرة فرق العمل 
من الكفاءات الإماراتية واخلرات الدولية لتحقيق تطلعات قيادتنا الر�شيدة. 
تعزيزاً  ياأتي  الإمارات”  “براكة   3  - كونفك�س  ال��دويل  التمرين  اأن  واأو�شح 
للتن�شيق بني اجلهات احلكومية ب�شكل يعر عن روح املبادرة الوطنية والفريق 
الوطن  اأب��ن��اء  وج��دان  من  النابعة  الوطنية  امل�شوؤولية  من  انطالقا  ال��واح��د 
املخل�شني من خمتلف التخ�ش�شات عر ما يقدمونه من عطاء ودعم لكل ما 

من �شاأنه رفعة الوطن وتقدمه على جميع ال�شعد.
التمرين  لتنفيذ  الوطنية  ال�شتجابة  منظومة  جاهزية  على  معاليه  واأك��د 
والتعاون  التكامل  ي��ع��زز  مب��ا  الرئي�شني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
الوقاية  ���ش��روط  ا�شتيفاء  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��ط��وارئ  خطط  وتطبيق  امل�شرتك، 

وال�شالمة، بجاهزية عالية وتدريبية على مواجهة احلوادث الطارئة.

•• اأبوظبي -وام:

ا�شت�شافت دولة الإمارات العربية املتحدة التدريبات والتح�شرات الرئي�شية 
“براكة   3  - كونفك�س  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  مت��ري��ن  ق��ب��ل  م��ا 
ا�شتمرت ملدة  �شبتمر اجل��اري والتي  28 و29  على مدار يومي  الإمارات” 

36 �شاعة.
الوطنية  ال�شتجابة  منظومة  جاهزية  بقيا�س  الرئي�شية  التدريبات  وتعنى 
خارج حميط حمطة براكة للطاقة النووية ال�شلمية من خالل تنفيذ جمرى 
الأح��داث مبا يتوافق مع جمريات التمرين الدويل الرئي�شي والوقوف على 

التحديات ونقاط التح�شني.
من  وطني  ب��اإ���ش��راف  الإمارات”  “براكة   3  - كونفك�س  مترين  تنفيذ  ويتم 
الرقابي  والكوارث ووفقا لالإطار  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 

�لإمار�ت تر�شم طريق تعايف �ل�شياحة و�ل�شفر مع �نعقاد �إك�شبو دبي 

جمعية ال�سحفيني الإماراتية حتتفي باليوم العاملي لل�سياحة
مطار اأبوظبي يفوز بجائزة اأف�سل بيئة للبيع بالتجزئة 
�سمن جوائــز جتزئـــة ال�ســفر العامليـة للعـام 2021

ال�شوي�شرية m1nd-set الفريدة.
ال�شفر  جتزئة  جوائز  ت�شتمر  ال��راب��ع،  عامها  يف  والآن 
يف  امل�شتهلك  ثقة  وتر�شيخ  ملمو�شة  قيمة  ت��ق��دمي  يف 
الت�شويت  امل��ق��دم��ة - وال��ت��ي مت  امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات 

عليها من قبل - امل�شتهلكني.
وبهذه املنا�شبة قال فران�شوا بوريان، الرئي�س التنفيذي 

لل�شوؤون التجارية يف مطارات اأبوظبي: 
اجلائزة  ه���ذه  ع��ل��ى  بح�شولنا  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ع��داء  »ن��ح��ن 
امل��رم��وق��ة ال��ت��ي ُت���رز اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة وال��ع��م��ل اجلاد 
جلعل  التجزئة  جت��ارة  جم��ال  يف  و�شركائنا  لزمالئنا 
م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل وج��ه��ة ت��ق��ّدم جت��رب��ة ممّيزة 
البداية، حيث نتطلع  �شوى  لي�شت  للم�شافرين. وهذه 
لي�شتمر  بالتجزئة،  البيع  وبيئة  خيارات  لتنمية  ُقدماً 
وا�شتثنائية  رائ��ع��ة  ت��ق��دمي جت��رب��ة  اأب��وظ��ب��ي يف  م��ط��ار 

للم�شافرين.
بتكرمي  بالحتفال  ال�شيوف  ا�شتمتع  احل��دث  وخ��الل 
اأف�����ش��ل امل��ن��ت��ج��ات وامل���ط���ارات و���ش��رك��ائ��ه��م خ���الل حفل 
 TRBusiness( مُمّيز اأحّيته كل من الفرق املو�شيقية

.)Soul Beat( و )Rocks

•• اأبوظبي-الفجر:

ح�����ش��د م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ج��ائ��زة امل��رك��ز الأول 
للعام  التجزئة  بيئة  جم��ال  يف  مطار  “اأف�شل  فئة  عن 
ال�شفر  وذل��ك يف حفل توزيع جوائز جتزئة   ”2021
منذ  الأوىل  للمرة  لندن  و�شط  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  العاملي 

بداية اجلائحة.
ي�شتطيعوا  مل  مل��ن  مبا�شر  ب�شكل  احل��دث  نقل  مّت  كما 
ح�شور احلفل، وذلك يف يوم املنتدى الفتتاحي اخلا�س 

مب�شتهلكي جتزئة ال�شفر
 )20-22 �شبتمر(، يف فندق هيلتون لندن بادينغتون 

املرموق.
ووكالة  بيزن�س”  اآر  “تي  احل��ف��ل  رع����اة  ك�����ش��ف  وق���د 
عن   )m1nd-set( ال�شوي�شرية  امل�شتهلك  اأب��ح��اث 
اجلوائز التي طال انتظارها اعتماداً على تقييم �شامل 
يف  املتخ�ش�شني  امل��دون��ني  م��ن  جمموعة  ت�شم  للجنة 
اآلف  من  اخل��راء  لآراء  بالإ�شافة  امل�شتهلكني،  قطاع 
ب�شكل  عليها  احل�شول  مت  والتي  العامليني  امل�شافرين 
امل�شتهلك  اأب��ح��اث  وك��ال��ة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  م��ن  م�شتقل 

•• دبي-الفجر:

ال�شحفيني  ج���م���ع���ي���ة  اح���ت���ف���ل���ت 
لل�شياحة  العاملي  باليوم  الإماراتية 
الذي ياأتي للعام الثاين على التوايل 
و�شط حتدٍّ جائحة فرو�س كورونا 
العامل  ي��واج��ه  ال��ذي   19- كوفيد 
م��ن��ذ اأك���رث م��ن ع��ام��ني، يف الوقت 
الإم����ارات طريق  فيه  تر�شم  ال��ذي 
مع  وال�شفر  ال�شياحة  قطاع  تعايف 

انعقاد اإك�شبو دبي 2020.
رئي�س  احل�����م�����ادي،  حم���م���د  وق������ال 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
حتر�س  اجلمعية  اأن  الإم��ارات��ي��ة، 
الحتفال  يف  العامل  م�شاركة  على 
ب���ي���وم ال�����ش��ي��اح��ة ال���ع���امل���ي، يف 27 
م��ن خالل  ع���ام،  ك��ل  م��ن  �شبتمر 
ت��ن��ظ��ي��م ف���ع���ال���ي���ات وور���������س عمل 
ولقاءات تعريفية باأهمية ال�شياحة 
ودوره�������ا ال���ت���ن���م���وي، م�������ش���راً اإىل 
العاملية  ال�شياحة  منظمة  ح��ر���س 
لالحتفال  ���ش��ع��ارات  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 

وا�شعة وقوية يف اإك�شبو دبي والذي 
 6 م��دار  على  ي�شتقطب  ان  يتوقع 

اأ�شهر لنحو 25 مليون زائر«.

منو �شامل
بدوره، قال دكتور �شعيد البطوطى، 
م�شت�شار منظمة ال�شياحة العاملية، 
اأن املنظمة و�شعت �شعار »ال�شياحة 
من اأجل النمو ال�شامل« لالحتفال 
هذا   41 ال��  العاملي  ال�شياحة  بيوم 
العام وذلك بهدف زيادة الوعي يف 
ال�شياحة  باأهمية  ال��دويل  املجتمع 
والثقافية  الجتماعية  وتاأثراتها 
وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة والق���ت�������ش���ادي���ة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات وال�������ش���ع���وب. واأ����ش���اف 
ميثل  ال�����ش�����������������ع��ار  اأن  ال��ب��ط��وط�����ي 
عجل�����ة  دف��ع  على  ال�شياحة  ق���درة 
الذي  وال����دور  ال�شاملة  التنمي����ة 
تلعبه ال�شياحة يف منو املجتمع��������ات 
و�ش�بل  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  وتوفي�������ر 
ال��ن��ا���س يف  م��ن  ل��ل��م��الي��ني  العي��س 

جميع اأنحاء العامل.

باأن  العامل، مو�شحاً  م�شتوى  على 
الإع���الن ع��ن ه��ذا ال��ي��وم ك��ان لأول 
1970 حيث اختارته  مرة يف عام 
التابعة  العاملية  ال�شياحة  منظمة 
لالأمم املتحدة كيوم احتفال دويل.

القطاع  اأن  امل����ن����اع����ي،  واأ�������ش������اف 
مدار  على  ك��ث��راً  ع��ان��ى  ال�شياحي 
جائحة  ت����داع����ي����ات  م�����ن  ع����ام����ني 
ال�شفر  قيود  تخفيف  لكن  كورونا، 
والتو�شع  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
»كوفيد  �شد  التطعيم  عمليات  يف 
-19«، فاإن ع�شاق ال�شفر اأ�شبحوا 
م�شتعدين لالنطالق جمدداً وهو 
���ش��ري��ع للقطاع  ب��ت��ع��ايف  ي��ب�����ش��ر  م���ا 
املحلي  امل�����ش��ت��وي  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اح��ي 
وتابع  اأي�����ش��ا.  وال��ع��امل��ي  والإقليمي 
اليوم  الإم����ارات  “ترحب  امل��ن��اع��ي: 
انحاء  جميع  من  وال�شياح  بالزوار 
م�شتويات  اأعلى  توفر  مع  العامل 
اأف�شل  وتطبيق  وال�شالمة  الأم��ن 
ال��ت��داب��ر ال��وق��ائ��ي��ة والإج�������راءات 
م�شاركة  اإىل  وتتطلع  الح��رتازي��ة، 

�حتفال دويل
املناعي  ق����ال ح�����ش��ني  م���ن ج��ان��ب��ه، 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�شحفيني الإماراتية رئي�س جلنة 
اأن  باجلمعية،  ال�شياحي  الإع����الم 
يوم ال�شياحة العاملي يتم الحتفال 
به �شنوياً للتوعية باأهمية ال�شياحة 
الجتماعية  القيم  على  وتاأثرها 
والثقافية وال�شيا�شية والقت�شادية 

التطورات  مع  تتوافق  اليوم  بهذا 
ركز  ح��ي��ث  ال��ع��امل،  ي�شهدها  ال��ت��ي 
»ال�شياحة  العام احلايل على  �شعار 
ال��شامل«  ال���ن���م���و  اأج�����������������������ل  م�����ن 
الجتماعية  الث�������ار  ب���ع���د  وذل������ك 
التي  ال��ه��ائ��ل�����������������ة  والق���ت�������ش���ادي���ة 
ت�ش������رر  م��������ع  اجلائحة  �ش����ببتها 
والنامية  املتقدم����ة  الق��ت�����ش��ادات 
ال�شياحة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ف������اإن  ول������ذا 
النتع������ا�س  ب����دء  على  �شي�شاعد 

والنم���و من جديد.
حركة  اأن  احل�����م�����ادي  واأ�������ش������اف 
يف  بالفعل  ب��داأت  العاملية  ال�شياحة 
ان  املتوقع  التدريجي ومن  التعايف 
تقود دولة الإمارات امل�شهد يف قطاع 
الفرتة  خ��الل  وال�شفر  ال�شياحية 
انعقاد  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  ال���ق���ادم���ة 
 »2020 دب����ي  »اإك�������ش���ب���و  م��ع��ر���س 
وبف�شل جناحها يف جتاوز تداعيات 
من  لت�شبح  اجل��ائ��ح��ة  وت���اأث���رات 
و�شالمة حول  اأم��ان��اً  ال���دول  اأك���رث 

العامل.

اأبوظبي لل�سادرات ي�ستعر�س حلوله التمويلية لدعم ال�سادرات الوطنية
•• اأبوظبي-وام:

افرتا�شية  ن����دوة  “اأدك�س”،  ل��ل�����ش��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  ع��ق��د 
وامل�شانع  لل�شركات  يقدمها  التي  التمويلية  احللول  ل�شتعرا�س 
لدعم  وال��ت�����ش��دي��ر،  ال�شناعة  ق��ط��اع  �شمن  العاملة  الإم��ارات��ي��ة 
العاملية  الأ���ش��واق  �شمن  تناف�شيتها  وتعزيز  الوطنية  ال�شادرات 

الواعدة.
واحللول  “اخلدمات  ب��ع��ن��وان  ج����اءت  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  وت��ط��رق��ت 
وح�شرها  الإماراتية”،  ال�شركات  ���ش��ادرات  لتنمية  التمويلية 
ال��وط��ن��ي��ة، اإىل عدد  امل�����ش��ان��ع وال�����ش��رك��ات  جم��م��وع��ة م��ن ممثلي 
قبل  من  املقدمة  احللول  فيها  مبا  ال�شلة،  ذات  املو�شوعات  من 
التمويل  خ��دم��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ال��ت��ق��دمي  واآل���ي���ة  “اأدك�س”، 
قبل  من  املقدمة  املزايا  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  منها،  وال�شتفادة 

وامل�شتوردين  الإماراتيني  للم�شدرين  لل�شادرات،  اأبوظبي  مكتب 
من خارج الدولة على ال�شواء.

اأبوظبي  “مكتب  ع����ام  م���دي���ر  ال���ظ���اه���ري،  ح��م��د  ���ش��ع��ي��د  واأك������د 
لل�شادرات” بالإنابة اأهمية الندوة الفرتا�شية بالتزامن مع بدء 
العد التنازيل لنطالقة معر�س “اإك�شبو 2020 دبي “ والذي 
ُي�شكل نقطة حتول اقت�شادية ومن�شة عاملية خللق فر�س جتارية 
“كوفيد- ب�شبب جائحة  العامل  بها  م��ّر  �شعبة  ف��رتة  بعد  اأك��ر، 
واآث����ار غ��ر م�شبوقة على حركة  ت��داع��ي��ات  لها  ك��ان  ال��ت��ي   ”19

التجارة الدولية.
واأ�شار اإىل الدعم الذي تتلقاه ال�شركات وامل�شانع الوطنية العاملة 
الإماراتية،  ال�شركات  متتلك  واأ�شاف  القطاعات،  خمتلف  �شمن 
العاملية  ال���ري���ادة  م��ن حت��ق��ي��ق  وم��ت��ن��وع��ة متكنها  ع��دي��دة  م��زاي��ا 
الواعدة،  العاملية  الأ���ش��واق  خمتلف  �شمن  املطلوبة  والتناف�شية 

ب��ال��دور املنوط  اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ادرات، وال��ت��زام��اً  ون��ح��ن يف مكتب 
ودرا�شة  ال�شركات  ه��ذه  م��ع  التوا�شل  تعزيز  على  نحر�س  ب��ن��ا، 
متطلباتهم مبا مُيكننا من موا�شلة م�شرتنا يف دعم هذا القطاع 
احليوي عر ت�شخر كافة اإمكاناتنا التمويلية وخراتنا املعرفية، 
تعزيز  ظل  يف  الإم��ارات��ي��ة  لل�شادرات  م�شتداماً  من��واً  ي�شمن  مبا 
مكتب  مدير  وتطرق  املختلفة.«.  العاملية  الأ���ش��واق  نحو  تو�شعها 
التي  ال�شادرات  متويل  خدمات  اإىل  بالإنابة  لل�شادرات  اأبوظبي 
يقدمها املكتب، والتي ت�شهم يف تنفيذ �شيا�شة التنويع القت�شادي 
وحتفيز  النفطية،  غر  القطاعات  �شمن  الدولة  تنتهجها  التي 
“نحر�س  واأ���ش��اف:  الوطنية.   لل�شركات  ال�شرتاتيجي  التو�شع 
يف  م��ب��ا���ش��راً  م�شاهماً  ل��ل�����ش��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ي��ك��ون  اأن  على 
حقيقياً يف حتقيق م�شتهدفات  و�شريكاً  التنموية  الدولة  م�شرة 
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اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/199983 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : جم�شر م�شطفى فاكاييل فاكاييل. 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   دره���م(  قيمته)58054.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���ش��داد   - اول 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى » ني�شان �شنرتا – لوحة رقم 24733   

- خ�شو�شي – كود w – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2019 »
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)58054.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية- املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0007034 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شاجد بر حممد بر حممد - العنوان : 9377512 
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�شالح / راي�شا خان عثمان �شيدو �شيخ  بالتايل :
ن�س احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/9/14
بعد الإطالع على الوراق 

الف  23000 درهم )ثالثة وع�شرون  يوؤدي للطالبة مبلغ  باأن  املقدم �شده  بالزام  ناأمر 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  5% من  والفائدة  درهم( 

ورف�شت ما عدا ذلك.  
حكما غر قابال لال�شتئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1040/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )306،529 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعى : موؤ�ش�شة عقار - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب 
رقم 9 - هاتف 0506767616 - بريد الكرتوين INFO3@OMALC.AE - مكاين 3244594826 

IBAN AE090500000000020106942 -
 وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي   املطلوب اإعالنه : 1- ايجور فاليتوف - �شفته : مدعى عليه 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )306،529 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2021/10/4 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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 تنازل/ بيع - اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم اإنه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني الأطراف املذكوره

من الطرف الأول : حممد على �شونا مياه - اجلن�شية : بنغالدي�س
)بوكالة ال�شيد / عثمان حامد ا�شماعيل �شبانه – م�شري اجلن�شية(

اإىل ال�شادة :
المارات  : اجلن�شية   ، النعيمي  �شامل  نا�شر  عبداهلل  نا�شر   -1

نهى طه طعيمه عمار ، م�شريه اجلن�شية  -2
ح�شن ن�شار ، م�شري اجلن�شية حممد  ح�شن  ا�شرف   -3

والأر�شيات،  )التك�شية  الرخ�شة  ن�شاط  والر�شيات(  التك�شيه  ملقاولت  الدرمكي  )احمد  التجاري  بال�شم 
رقم  جت��اري��ة  رخ�شة  ال�شارقة  كلباء  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�س  �شاد�شة(  فئة  م��ق��اولت 

ال�شادرة بتاريخ   2007/06/05 يف دائرة التنمية القت�شادية كلباء ال�شارقة   553744
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد اإنق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن
الكاتب العدل 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مركز الأوائل لتاأهيل اأ�شحاب الهمم  
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002864/ 

اإىل املحكوم عليه : مركز الأوائل لتاأهيل اأ�شحاب الهمم - العنوان : ال�شارقة الفيحاء �شارع ال�شيخ خالد بن 
حممد القا�شمي فيال رقم 3 0555361949 0501197081

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ و�شام النعيم حممد حمزة - اجلن�شية : �شوداين  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 5230
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الطريق املعبد للمقاولت الفنية   
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000695/ 

اإىل املحكوم عليه : الطريق املعبد للمقاولت الفنية 
العنوان : 0506778242 066778242 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ فخر الدين قمر الدين - اجلن�شية : بنجالدي�شي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 11600 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
ال�شبيل لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة �ص ذ م م عبدالرحمن ح�شن حممد حممود   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001777/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�شبيل لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة �س ذ م م - العنوان : اإمارة ال�شارقة ، الرقعة احلمراء خلف 

�شارع ال�شيخ حممد بن زايد - معر�س رقم 187 ملك ال�شارقة لإدارة الأ�شول 
بن  ال�شيخ حممد  �شارع  احلمراء خلف  الرقعة   ، ال�شارقة  اإمارة   : العنوان   - عبدالرحمن ح�شن حممد حممود  

زايد - معر�س رقم 187 ملك ال�شارقة لإدارة الأ�شول
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد بن نا�شر بن ع بدالعزيز الهزاع - اجلن�شية �شعودي  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 66344 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 

يف الدعوى رقم 2021/2430 جتاري جزئي ال�شارقة 
املدعي عليها ا�شتيلث تليكيوم �س . م . ح  - العنوان : جمهولة حمل القامة

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبر ح�شابي بالدعوى اأعاله واملرفوعة �شدكم
من املدعية / األ راديو براغ - اأ�س.اأر.اأو )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( 

وعليه فان�تم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�شور اإجتماع اخلرة واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 
07/10/2021 ال�شاعة 16:00 الرابعة بعد الظهر  وذل�ك مبق�ر مكتبن�ا ف�ى )اأم القيوين - �ش�ارع املل�ك 
في�ش�ل ال�دور الأول مكتب 103( اأو بالدخول على برنامج زووم  ب�����رقم الإجتم��اع 2361572619 
واحل�ش��ول ع�ل�ي كلم�ة ال�ش�ر بع�د التوا�شل مع اخلبر. يرجى احل�شوراأو الدخول علي الإجتماع باملوعد 
واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن 

اخلرة �شتبا�شر اأعمالها وفقا لل�شالحي�ات املخوله لها قانونا.
 لال�شتف�شار الت�شال ب� 00971558700130 

Rawasiat2020@gmail.com رقم هاتف اخلبر اأو بالإمييل
اخلبري احل�شابي / تامر عبداملجيد حممد      

اإجتماع خربة 

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
MOJAU_2021_ 0023936 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية  اإماراتي   - ال�شويدي  مطر  �شعيد  غامن  عبيد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ارغب يف التنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( اىل ال�شيد/ حمد �شامل علي املرزوع - 
اإماراتي اجلن�شية بن�شبة 50% لت�شبح ن�شبته 100% يف الرخ�شة با�شم )مركز ال�شريط 
 -  )503573( رقم  الرخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  اخلري(  والكتاب 

تغير ال�شكل القانوين من �شركة اأعمال مهنية اإىل موؤ�ش�شة فردية. 
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة / فاطمة الزهراء العوادي - مغربية اجلن�شية - ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( لل�شيد/ عماد حممد �شراباتي - �شوري 
دائرة  من  وال�شادرة   - للتجميل  لتينا  مركز   / امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف   ، اجلن�شية 
التنمية الإقت�شادية - حكومة ال�شارقة برقم )774698( - تغير وكيل اخلدمات ، تنازل 

�شاحب الرخ�شة لخر. 
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1699/2021/16 جتاري جزئي
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره )1،434،535.79( درهم )مليون درهم 
واربعمائة واربعة وثالثون الف وخم�شمائة وخم�شة وثالثون درهم وت�شعة و�شبعون فل�س(، مع اإلزامه باأداء 
فائدة قانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام لكامل مبلغ املديونية. اإلزام 

املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
طالب العالن : بنك ابوظبي التجاري )حاليا( بنك الحتاد الوطني )�شابقا( - �شفته بالق�شية : مدعى

حمل  جمهول   - عليه  مدعى   : بالق�شية  �شفته   - اللنجاوي  على  يو�شف  حممد  احمد   : اعالنه  املطلوب 
الإقامة.  مو�شوع العالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/5/30 مبثابة 
احل�شوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعى مبلغ 1،434،535.79 درهم )مليون واأربعمائة 
واأربعة وثالثون األف وخم�شمائة وخم�شة وثالثون درهم وت�شعة و�شبعون فل�س(، والقائدة القانونية بواقع 
وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات   2021-4-24 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  5% من 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب  الف درهم مقابل  ومببلغ 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع��الن. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اعالن بالن�شر        

 16/2021/3195 جتاري جزئي  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

احمد  بن  دروي�س  بن  2-علي   ، م  م  �س  العاملية  الدروي�س  عليهما/1-  املدعي  اإىل 
البلو�شي - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �شركة منتجات الأملنيوم املحدودة )الوبكو(  
اإ�شتئناف   913/2021 رق��م  الق�شية  اإح��ال��ة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  درج��ة.  اأول  حمكمة  اىل  الإ�شتئناف  حمكمة  من  جت��اري 
لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2021/10/3 املوافق  الأح��د 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

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

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�شوع التنفيذ : حيث اأن طالبة التنفيذ ب�شدد تنفيذ القرار ال�شادر بتاريخ 2021/6/29 يف الدعوى رقم )2020-
�شدها للمنفذ  وملزم  اجلري  للتنفيذ  قابال  القرار  اأ�شبح  اأن  وبعد  العاملي  املايل  دبي  مركز  حماكم   )CFI-048

طالب التنفيذ : بنك اآي �شي اآي �شي اآي املحدود )فرع مركز دبي املايل العاملي(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة 
- دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افنيو - �شقة مكتب رقم 205 -206 مقابل ديرة �شيتي �شنرت. املطلوب اإعالنهم 
: 1- مطبعة جلف الفنية التجارية موؤ�ش�شة فردية مملوكة لل�شيد/ ابراهيم حممد علي عبدويل الزرعوين )اإماراتي 
اجلن�شية( - �شفته : منفذ �شده  ، 2- فا�شوديف نار�شينجدا�س ليالراماين )هندي اجلن�شية( �شفته : منفذ �شده  ، 
3- رامي�س ليال راماين )هندي اجلن�شية( - �شفته : منفذ �شده ، 4- مطبعة العامل الرقمي )ذ م م( - �شفته : منفذ 
اأقام عليك��� الدعوى  5- راجي�س ليالراماين )هندي اجلن�شية( - �شفته : منفذ �شده. مو�شوع الإع��الن : قد   ، �شده 
التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 24810718.66 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

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

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املطعون �شدهم / الهداية لل�شياحة وال�شفر - �س ذ م م  

جمهويل حمل الإقامة 
مبا اأن الطاعن /  دريد اأحمد اجلرد وميثله مع�شومة ح�شن نا�شر 
اعاله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  ال��ط��اع��ن  ب��ان  نعلنكم  ال�شايغ 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اإىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز 
العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 

MOJAU_2021- 0024058 رقم املعاملة
اإعالن بالن�شر 

الإم��ارات، يرغب يف  النهدي - اجلن�شية:  ال�شيد : من�شرعلى ثابت  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : على عبدهادي احلرجان - 
اجلن�شية : العراق، يف الرخ�شة امل�شماه )عيادة الطب النف�شي( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم )503750( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة،
تعديالت اأخرى: -تغير ال�شكل القانوين من )�شركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(،

2013 يف  وعمالبن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة  
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
MOJAU_2021- 0023743 رقم املعاملة

اإعالن بالن�شر   
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / امني جان خمارك ، اجلن�شية: افغان�شتان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد / عبداجلميل انذر 
امل�شلحة(  النجارة  امل�شماه )فجر اخلر ملقاولت  افغان�شتان بالرخ�شة  – اجلن�شية:  كل 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )737218( 

القت�شادية بال�شارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

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

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر 

باك�شتان   : اجلن�شية   - ا�شرف  حممد  رفاق  حممد  ال�شيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد 
ل�شيانة  امل�شماة )عا�شق  الرخ�شة  بنغالدي�س يف   : - اجلن�شية  بيبارى  �شراج  رفيق حممد 
ال�شيارات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )778190(. 

تعديالت اخرى : تغير وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

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

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

يرغب يف  الهند   : - اجلن�شية  كالتيل  كون حامد  كالتيل  ال�شيد/ حنيفه  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
بارامبيل-  كول�شرى  �شاكر  ال�شيد/  اإىل  وذلك   )50%( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
يرغب  اجلن�شية:الهند   - حاجي  عبداهلل  ميثال  اكول  روؤوف  ال�شيد/  يرغب  وكذلك  اجلن�شية:الهند، 
ت�شاجنامبايل  �شهيل  ال�شيد/ حممد  اإىل  البالغة )50%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يف 
دائرة  من  ال�شادرة  الجتاهات(  )كافتريا  امل�شماه  الرخ�شة  يف  اجلن�شية:الهند،   - ماداثيلبارامبيل 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )725104( تعديالت اأخرى: - تغير وكيل خدمات.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

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

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : منر احمد بن فوجدار احمد - اجلن�شية : الهند ، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : �شم�شاد 
احمد منر احمد - اجلن�شية : الهند يف الرخ�شة امل�شماه )مغ�شلة عي�شى على( تاأ�ش�شت 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )26880( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 4808/2021/60 امر اداء
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

رويال  نيو  ل�شركة  مدير  ب�شفته  على  �شيد  حممد  ال��ق��ادر  /1-عبد  عليهما  امل��دع��ى  اإىل 
م - جمهويل حمل  م  ذ  ���س  الفنية  للخدمات  روي���ال  نيو   -2 م،  م  ذ  ���س  الفنية  للخدمات 
دب��ي وميثله مع�شومة  ف��رع  البناء ذ.م.م -  مل��واد  ال��دان��وب  املدعى �شركة  اأن  الإق��ام��ة.  مبا 
بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  فقد  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  طلب  ال�شايغ  نا�شر  ح�شن 
4-08-2021 باإلزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
53870 درهم )ثالثه وخم�شون األفاً وثمامنائة و�شبعون درهماً والفائدة القانونية بواقع 
متام ال�شداد، مع اإلزامهما بالر�شوم وامل�شاريف  وحتى   31/05/2020 تاريخ  5%من 
ومبلغ األف درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�شت طلب النفاذ املعجل ولكم احلق يف ا�شتئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
MOJAU_2021- 0023755 رقم املعاملة

اعالن بالن�شر    
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ نا�شر حممد كل زمني - اجلن�شية: باك�شتان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ وىل رحمن �شعيد 
الرحمن  اجلن�شية : باك�شتان، يف الرخ�شة امل�شماه )الفرح لنقل الثاث( ال�شادرة من دائرة 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )626951(،
تعديالت اأخرى: ليوجد، 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
MOJAU_2021- 0024059 رقم املعاملة

اعالن بالن�شر   
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : عبدالعزيز حممد عبداهلل ا�شماعيل اآل علي - اجلن�شية 
: الإمارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد 
امل�شماه  الرخ�شة  الإم���ارات، يف  - اجلن�شية:  اآل علي  احمد حممد عبدالرحمن �شعب   :
)ال�شعب ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )215308( 
ال�شكل  تغير  اخ���رى:-  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  ال�����ش��ادرة 
القانوين من )�شركة اأعمال مهنية( اإىل )موؤ�ش�شة فردية(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

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

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ اأحمد رحمة �شيف بوقريعة ال�شويدي - اجلن�شية: الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة/ رو�شنا بيكم 
حممد ابو�شالح مياه - اجلن�شية : بنغالدي�س يف الرخ�شة امل�شماه )قطر الندى للمفرو�شات( 
ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )525726(،  تعديالت اأخرى: 

تغير ال�شكل القانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(. 
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
MOJAU_2021- 0024055 رقم املعاملة

اعالن بالن�شر  
الإمارات،  اجلن�شية:   - حمزه  خمي�س  حممد  �شالح  ال�شيد:  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد: حممد 
�شرور عبداملعبود - اجلن�شية: بنغالدي�س، يف الرخ�شة امل�شماه )الن�شجام لتجارة الدوات 
الكهربائية وال�شحية( تف�شت مبارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )505521( ال�شادرة 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، 
تعديالت اأخرى:- تغير ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0017743

العامة  للتجارة  نوا  ل�شركة  املدير  ب�شفته  نيدومبالكاف  مويدف  نيدومبالكاف  الدين  �شم�س   / املخطر 
�س.ذ.م.م �شادرة من اإقت�شادية دبي حتت رقم 778639 

املخطر اإليه / زين هاير ماركت ذ.م.م وميثلها / �شاهني �شليمان اليادات بوتان فيتيل �شليمان ب�شفته �شريك 
يف الرخ�شة التجارية ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية حلكومة ال�شارقة حتت رقم 766097

ال�شرح
املخول  قبل  م��ن  امل��ح��رر  ال�شيك  مو�شوع  دره��م   29134.65 مببلغ  للمخطر  �شيك  ح��رر  اإل��ي��ه  املخطر 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك ال انه ارتد دون 
�شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل : ال�شيك رقم 00068 مبلبغ 29134.65 
درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/04/12 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني. وحيث ان املدعي عليه 
قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك، 
فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر 
لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اخطار منا بذلك...
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
 اإخطار بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0020823
املخطر : ف�شل ح�شني حممد الهيا�شي مينى اجلن�شية واعمل هوية رقم 784198930390582

اجلرف عجمان   : العنوان   - هاتف رقم : 0588558888 
املخطر اليه : عبداهلل �شعيد را�شد يليه الكعبي اماراتي اجلن�شية ويحمل هوية رقم 784198320438280 

- هاتف رقم : 0508010851 - 0508644242 
العنوان : ال�شارقة مدينة المارات بناية رقم بي 5 �شقة 1208

امل�و�ش�وع : اخطار علي بالوفاء
مببلغ  العدل  كتب  ال�شيد  طريق  عن  التنفيذي  ال�شند  مبثابة  مديونية  اق��رار  للمخطر  ح��رر  قد  املخطر 
ولكنه مل يقم ب�شداد ماهو مرت�شد بذمته   2021/3/15 يف  املبلغ  ب�شداد  يقوم  اأن  على  درهم   20000

من مديونية برغم كافة املحاولت الودية من قبل املخطر
بناء عليه ، فاإن املخطر يخطر املخطر اليه مبا ورد بباطن الخطار وذلك للمب��ادره ب�شداد ما تر�شد من 
مبالغ بذمتكم واملقدرة ب 20000 او بالت�شوية مع املخطر وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا 

الخطار وال �شي�شطر املخطر لتخاذ ما يلزم من اإجراءات قانونية للمحافظة على حقوقه واقت�شتها ،
وذلك للعلم 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0020021
املخط�ر : عمر حممد خليل البنا - فل�شطيني اجلن�شية ، واأحمل بطاقة هوية رقم )784194380215791(

العن�وان : ال�شارقة - الف�شت - هاتف رقم : )0506414988( )971545222396( 
املخطر اإليه : ها�شم علي جليل اأحمد - بنغالد�س اجلن�شية العن�وان : ال�شارقة - هاتف رقم )0559494555(

مو�شوع/ املطالبة ب�شداد مببلغ 57750 درهم )�شبعة وخم�شون األف و �شبعائة وخم�شني درهم(
حيث اأن املخطر اليه حرر �شيكات و بياناتهم كالتايل :-

)2020/03/20( بتاريخ  درهم   )5،500( بقيمة   )000080( رقم  �شيك   -1
)2020/08/20( بتاريخ  درهم   )13،750( بقيمة   )000085( رقم  �شيك   -2

3- �شيك رقم )000086( بقيمة )13،750( درهم بتاريخ )2020/11/20(
�شيك رقم )000082( بقيمة )5،500(درهم بتاريخ )2020/09/20(  -4

رقم )000084( بقيمة )13،750( درهم بتاريخ )2020/05/20( �شيك   -5
رقم )000081( بقيمة )5،500(درهم بتاريخ )2020/06/20( �شيك   -6

- ال�شيكات حمرره ل�شالح املخطر وهذه ال�شيكات م�شحوبه على )بنك المارات دبي الوطني( ول يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب،
- حيث اأن املخطر يطالب املخطر اإليه ب�شداد مبالغ ال�شيكات )57،750،00( درهم )�شبعة وخم�شون األف و�شبعمائة وخم�شني درهم( - 
وحيث اأن املخطر اإليه يرف�س �شداد قيمه ال�شيكات على الرغم من ا�شتنفاذ كافة الطرق الودية - وعليه فاإن املخطر يرغب يف انذار املخطر 
ا�شفا  لتخاذ الجراءات  �شوف ي�شطر  ا�شتالم الخطار وال  تاريخ  ايام من  اأق�شاها خم�شة  ال�شيكات يف فرتة  اليه ب�شرورة دفع قيمة 

القانونية �شده، وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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املال والأعمال

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

•• عجمان - وام: 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي،  عبداهلل  �شعادة  اأكد 
الإمارات  دول��ة  اأن  عجمان،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
اأهم  وا�شت�شافة  تنظيم  يف  العاملية  ريادتها  جت��دد 
واأب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ن��ا���ش��ب��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ن خالل 
“معر�س اإك�شبو2020” الذي ي�شكل نقلة نوعية 
يف م�����ش��رة دول��ت��ن��ا ن��ح��و ت��ع��زي��ز م�����ش��ارات التنمية 
والتي  لها  الداعمة  املن�شات  واإط���الق  امل�شتدامة، 
مظلة  حت��ت  الب�شرية  والب��ت��ك��ارات  العقول  جتمع 
واحدة من اإمارة دبي. وقال املويجعي “ بف�شل روؤية 
قيادتنا الر�شيدة ونظرتها ال�شت�شرافية للم�شتقبل، 
كمحرك  دبي”   2020 اإك�����ش��ب��و  “معر�س  يعمل 
اق��ت�����ش��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 19، والتي 
تتطلب  التي  التحديات  م��ن  العديد  معها  خلقت 
تعزيز البتكار يف املجتمعات ملعاجلتها وو�شع حلول 
الأعمال  قطاعات  وتطور  منو  يف  ت�شهم  لها  فعالة 
تواكب  جديدة  مب��وارد  ال��دول  وترفد  والقت�شاد، 

التغرات العاملية التي اأفرزتها اجلائحة«.
اأن  ال�شويدي، مدير عام غرفة جتارة و�شناعة عجمان،  �شامل  �شعادة  اأكد  ب��دوره   
معر�س “اإك�شبو 2020” ي�شكل تظاهرة اإن�شانية فريدة من نوعها، ويقدم فر�شا 
مذهلة لكافة القطاعات لتحقيق العديد من ال�شراكات والإجنازات القائمة على 
مفاهيم الإبداع والبتكار وتالقي العقول من خمتلف الثقافات. واأ�شار ال�شويدي 
اإىل حر�س غرفة جتارة و�شناعة عجمان على امل�شاركة النوعية يف احلدث العاملي 
واملجتمع  العامل  لتعريف  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة  يقام  ال��ذي 
القت�شادي من كل مكان باملقومات القت�شادية والفر�س ال�شتثمارية التي تتمتع 
الأعمال على  التناف�شية �شمن مدن  ترفع من قدرتها  والتي  اإم��ارة عجمان،  بها 
م�شتوى العامل، وحتمل معها اآفاق واعدة للنمو يف خمتلف املجالت. ولفت اإىل اأن 
اأوا�شر عالقاتها املثمرة  الغرفة �شتعمل خالل م�شاركتها يف احلدث على توطيد 
مع جمتمعات الأعمال وال�شركات يف دول العامل ور�شد فر�س التو�شع امل�شتقبلي 
يف اأ�شواقها، داعيا اأ�شحاب الأعمال وامل�شتثمرين لزيارة املعر�س العاملي لال�شتفادة 

من هذه الفر�شة الذهبية.

كهرباء ال�سارقة تبداأ الت�سغيل التجريبي للتوربني الغازي باملجموعة الثانية مبحطة احلمرية 
احل��م��ري��ة م��ن ث���الث جم��م��وع��ات ب��ق��درة اإج��م��ال��ي��ة ت�����ش��ل اإىل 
غازية  توربينة  م��ن  مكونة  جمموعة  ك��ل  م��ي��ج��اواط   1800
الدورة  بنظام  ا�شرتداد حرارة وتوربينة بخارية تعمل  وغالية 
املجموعة  ت�شغيل  600 ميجاواط ومت  اإنتاجية  املركبة بقدرة 
الأوىل يف اأبريل 2021 على اأن يتم اإجناز امل�شروع بالكامل يف 
مايو 2023. وقال �شعادة �شعيد ال�شويدي رئي�س هيئة كهرباء 
ومياه وغاز ال�شارقة يتما�شى م�شروع حمطة احلمرية مع روؤية 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شارقة لتلبية الطلب يف الإمارة  ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
على الطاقة الكهربائية وخطة الهيئة 2030 والرامية لتعزيز 
قدرة توليد الطاقة الكهربائية يف الإم��ارة لت�شل اإىل 4600 

م�شروعاً  ال�شارقة  حلكومة  التابعة  ال�شتثمار  ذراع  الأ�شول” 
لتوليد  امل�شتقلة  احلمرية  حمطة  �شركة  لتاأ�شي�س  م�شرتكاً 
حمطة  اأول  ليكون  وت�شغيله  وملكيته  امل�شروع  لبناء  الطاقة 

م�شتقلة لتوليد الطاقة بالدورة املركبة يف ال�شارقة.
يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��غ��ازي��ة  للتوربينات  الأول  الت�شغيل  اأن  واأ����ش���اف 
مثنيا   .. مهماً  اإجن���اًزا  يعد  الكهرباء  لتوليد  احلمرية  حمطة 
على اجلهود امل�شرتكة لفرق هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة 
و�شيبكو وجرنال اإلكرتيك حيث نعمل ب�شكل جماعي من اأجل 
ما  توليد  ت�شاعد يف  اأن  املتوقع  وم��ن  املهم  امل�شروع  ه��ذا  اإجن��از 
ي�شل اإىل 40 يف املائة من اإم��دادات الكهرباء يف ال�شارقة عند 

اكتمالها.

•• ال�شارقة - وام:

�شيبكو  مع  بالتعاون  ال�شارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
للتوربني  التجريبي  الت�شغيل  جن��اح  ع��ن  اإليكرتيك  وج���رنال 
الثانية مبحطة احلمرية  املجموعة  H من  الفئة  الغازي من 
بعد النتهاء من اأعمال الرتكيب . وتعتر حمطة احلمرية اأول 
حمطة م�شتقلة لتوليد الطاقة بنظام الدورة املركبة يف ال�شارقة 
. وميثل هذا امل�شروع اأكرث حمطات الطاقة الكهربائية كفاءة يف 
قطاع الطاقة مبنطقة ال�شرق الأو�شط وي�شهم يف حتقيق هدف 
ا�شرتاتيجية اإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات بخف�س النبعاثات 
م�شروع حمطة  ويتكون  الكهرباء.  اإنتاج  عملية  الكربونية من 

H الغازية من  ميجاواط ويعتر تركيب توربينات من الفئة 
لقطاع  ه��ام��اً  اإجن����ازاً  احلمرية  حمطة  يف  اإلكرتيك‘  ’جرنال 
الطاقة يف املنطقة ويعزز التزام الهيئة امل�شتمر بتوفر الطاقة 
احتياجات  لتلبية  تناف�شية  وباأ�شعار  ال�شرورية  الكهربائية 
يف  الطاقة  توليد  لعمليات  البيئي  الأث��ر  من  واحل��د  ال�شارقة 
الإمارة. واأو�شح اأن الهيئة وقعت اتفاقية مع �شريكي التطوير 
و”�شوميتومو”  املالية للطاقة”  اإلكرتيك للخدمات  “جرنال 
عاماً   25 لنحو  املحطة  تنتجها  التي  الطاقة  ل�شراء  اليابانية 
بعد تطوير وبناء وت�شغيل املحطة.. لفتا اإىل اأنه بعد التفاق 
على اإج��راءات التمويل يف العام 2019 �شكل �شركاء التطوير 
لإدارة  و”ال�شارقة  الكهربائية”  للطاقة  “�شيكوكو  جانب  اإىل 

دبي العطاء و�سركة »اإل جي اإلكرتونيك�س« توقعان �سراكة 
لتقدمي جتربة غامرة للزوار داخل جناح املوؤ�س�سة يف اإك�سبو 2020

باهر من خالل هذا  حتقيق جناح 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك خ���الل معر�س 

اإك�شبو 2020 وما بعده«.

اإلكرتونيك�س‘  ’اإل جي  رائ��دة مثل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأق�������ش���ى ا����ش���ت���ف���ادة من 
اأحدث  ابتكار  يف  الوا�شعة  خرتها 

بجزيل  نتقدم  واحللول.  التقنيات 
ال�شكر اإىل �شركة اإل جي مل�شاركتها 
اإىل  العطاء ونتطلع  يف حركة دبي 

•• دبي – د.حممود علياء

وق����ع����ت دب�����ي ال����ع����ط����اء، ج�����زء من 
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
مكتوم العاملية، �شراكة مع “اإل جي 
ا�شتمتاع  ل�شمان  اإلكرتونيك�س”، 
معر�س  يف  اخل��ا���س  جناحها  زوار 
دبي برحلة غامرة   2020 اإك�شبو 
تدعوهم من خاللها لأن ي�شبحوا 
تاريخ  ج��دي��د يف  ف�شل  م��ن  ج����زءاً 
التعليم.  �شيوفر جناح دبي العطاء 
“م�شتقبلنا  ���ش��ع��ار  يحمل  وال����ذي 
لزواره من جميع اأنحاء  اإن�شاين”، 
ق�شة  ا�شتكت�شاف  ف��ر���ش��ة  ال��ع��امل 
ت��دور ح��ول التعاون معاً  دب��ي التي 

واإن�����ش��اء ح��رك��ة ت��اأ���ش�����ش��ت م��ن قبل 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
 2007 يف ع��ام  “رعاه اهلل”،  دب��ي 
بو�شفه  بالتعليم  الرت��ق��اء  بهدف 
اأكرث الأدوات فعالية يف ك�شر حلقة 
التجربة  ه��ذه  �شتتحقق  ال��ف��ق��ر.   
احللول  م��ن  خ��الل جمموعة  م��ن 
احل���دي���ث���ة امل��ب��ت��ك��رة امل���ق���دم���ة من 
ابتكار  يف  الرائدة  العاملية  ال�شركة 
التقنيات، “اإل جي اإلكرتونيك�س”، 
وال��ت��ي ���ش��ت��زود ج��ن��اح دب���ي العطاء 
ال���الزم���ة وتدعم  ب��ك��اف��ة الأج���ه���زة 
اإتاحة  يف  املتمثلة  املوؤ�ش�شة  ر�شالة 

ال��ت��دّف��ق امل���زدوج وروب���وت “كلوي« 
حيث  ج�����ي،  اإل  م����ن   )CLOi(
بيئة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ك��ل منهما  ي��ع��م��ل 
الروبوت  ُيعد  وراح���ة.  اأم��ان��اً  اأك��رث 
 CLOi( ���ش��ي«   – يف  ي���و  “كلوي 
ذكياً  ح��اًل  جي  اإل  من   )UV-C
خدمة  يقدم  حيث  الآيل،  للتعقيم 
املناطق  يف  مل�����س  ب����دون  ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
ال�شديدة الزدحام التي يكرث فيها 
التالم�س والحتكاك، مثل املكاتب 

والفنادق واملدار�س.
وقال الدكتور طارق حممد القرق، 
العطاء  دب��ي  جلناح  ال��ع��ام  املُفو�س 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  يف 
رئي�س  ونائب  التنفيذي  والرئي�س 

فر�شة متكافئة لالأطفال وال�شباب 
للح�شول  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف جميع 

على التعليم ال�شليم.  
اإلكرتونيك�س”  ج���ي  “اإل  زودت 
عر�س  بتقنيات  العطاء  دبي  جناح 
“اإل  ���ش��ا���ش��ة  امل��ع��ل��وم��ات، وت�����ش��م��ل 
متعددة  اإ�شين�شيال”  دي  اإي 
 136 ب���ق���ي���ا����س  ال����ش���ت���خ���دام���ات 
تفاعلية  ع���ر����س  ول���وح���ة  ب��و���ش��ة 
وح����ل����ول ل���ع���ر����س ال���ف���ي���دي���و على 
احل���ائ���ط ل�����ش��م��ان ت��ق��دمي جتربة 
ذكية وغ��ام��رة.  ع��الوة على ذلك، 
اإلكرتونيك�س”  ج���ي  “اإل  وف����رت 
اأي�شاً يف اجلناح جهاز تنقية الهواء 
“بيوري كر« )PuriCare( ذو 

“َيعد  العطاء:  دب��ي  اإدارة  جمل�س 
جناح دبي العطاء يف معر�س اإك�شبو 
يف  بالنطالق  زواره  دب��ي   2020
من  كل  ت�شتك�شف  ا�شتثنائية  رحلة 
اإرث دولة الإمارات العربية الزاخر 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  الإن�شانية  ب��الأع��م��ال 
الأطفال  ح�����ش��ول  ف��ر���س  حت�شني 
وت�شليط  ال�����ش��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال����دور ال��رائ��د الذي 
م�شتقبل  م��الم��ح  ر���ش��م  يف  ت���وؤدي���ه 
العامل.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ول�شمان قدرة جناحنا على عر�س 
باأ�شلوب  الإم������ارات  دول����ة  م�����ش��رة 
اأن  ي�شرنا  وت���اأث���راً،  اإل��ه��ام��اً  اأك���رث 
نعقد �شراكات مع موؤ�ش�شات عاملية 

•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
رئي�شة  تي�شي  دون��ات��ي��ال  ���ش��ع��ادة  م��ع 
تزور  التي  الإيطايل  اأومريا  اإقليم 
اإم��ارة ال�شارقة على راأ�س وفد رفيع 
امل�شتوى، فر�س التعاون القت�شادي 
العاملة  ال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  بني 
الإيطالية،  ونظراتها  ال�شارقة  يف 
و�شبل دعم ال�شراكات بني اجلانبني 
واملجالت  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
الق���ت�������ش���ادي���ة، ف�����ش��ال ع����ن بحث 
املجالت  يف  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �شبل 
والأكادميية  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والتكنولوجية.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شعادة عبد 
العوي�س رئي�س جمل�س  اهلل �شلطان 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
)اخلمي�س(  اأم�س  الإي��ط��ايل  للوفد 
ب��ح�����ش��ور فاطمة  ال��غ��رف��ة،  يف م��ق��ر 
خليفة املقرب مديرة اإدارة العالقات 
ال��دول��ي��ة ب��غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة، وجمال 
�شعيد بوزجنال مدير اإدارة الإعالم 

يف الغرفة.
وناق�س اللقاء عددا من املو�شوعات 
ت�شهم  التي  امل�شرتك،  الهتمام  ذات 
ال��ت��ع��اون التجاري  يف دف��ع ع��الق��ات 
وال�شتثماري بني ال�شارقة والإقليم 
حتقق  م�����راح�����ل  اإىل  الإي�������ط�������ايل 
ت��ط��ل��ع��ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س لدى 
ب���ن���اء مزيد  ك���ل ج���ان���ب وت�����ش��ه��م يف 
والتعاون  ال���ت���وا����ش���ل  ج�����ش��ور  م���ن 

البلدين  ب��ني  ال�شعد  خمتلف  على 
امل�شاركة  تفعيل  وبحث  ال�شديقني، 
يف املعار�س والفعاليات يف كل طرف، 
يف  التعاون  على  التاأكيد  جانب  اإىل 
وقطاع  والأك��ادمي��ي  الثقايف  امل��ج��ال 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات، وذل�����ك يف 
تعزيز  اإىل  امل�شرتك  التوجه  ���ش��وء 
لتعاون  يوؤ�ش�س  ما  القطاعات  تلك 

بّناء ومثمر يف امل�شتقبل.
�شلطان  اهلل  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  ورح�����ب 
اأومريا  اإق��ل��ي��م  برئي�شة  ال��ع��وي�����س، 
الإيطايل والوفد املرافق لها، موؤكدا 
عالقات  تربطها  ال�شارقة  اإم��ارة  اأن 
اإيطاليا قائمة  وثيقة وتاريخية مع 
ع��ل��ى اأ���ش�����س را���ش��خ��ة م��ن الح����رتام 

للبحث  مقرا  كونها  اإىل  بالإ�شافة 
كرى  وت�شم  والأك���ادمي���ي  العلمي 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
م�شرا  امل���ن���ط���ق���ة،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
يف  متنوعة  ب��رام��ج  للغرفة  اأن  اإىل 
من  العديد  ترعى  كما  ال�شاأن  ه��ذا 
البحث  بت�شجيع  اخلا�شة  امل��ب��ادرات 
اإر�شال  اإىل جانب  العلمي والبتكار، 
العامل  دول  اإىل  وال���وف���ود  ال��ب��ع��ث��ات 
ل���ت���ع���زي���ز ع����الق����ات ال�������ش���راك���ة بني 
والعامل  امل��ح��ل��ي  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع 

والطالع على الثقافات املختلفة.
اهتمام  ع����ن  ال���ع���وي�������س،  واأع����������رب 
م��ن�����ش��ة م�شرتكة  ب��اإي��ج��اد  ال��غ��رف��ة 
ال�شارقة  ب���ني  ال��ع��الق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 

امل���ت���ب���ادل وامل�������ش���ال���ح امل�������ش���رتك���ة يف 
�شيما  ول  امل����ج����الت  م���ن  ال���ع���دي���د 
الثقافية منها، موؤكدا حر�س غرفة 
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
الإقليم الإيطايل لتطوير العالقات 
اإىل  منوها  والتجارية،  القت�شادية 
بني  امل�شتقبلي  التعاون  جم��الت  اأن 
اجل��ان��ب��ني ك���ث���رة وم��ت��ن��وع��ة حيث 
يوجد يف ال�شارقة اأكرث من 4000 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وعاملية  ف��ع��ال��ي��ة حم��ل��ي��ة 
جاذبة، ف�شال عن موقعها اجلغرايف 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي وق���رب���ه���ا م���ن دول 
اإىل جانب  والعامل،  منطقة اخلليج 
لال�شتثمار  مثالية  لبيئة  امتالكها 
احليوية،  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

والإق�����ل�����ي�����م الإي�������ط�������ايل، وت����ب����ادل 
واخل��رات بني  والبيانات  املعلومات 
�شركات  حتفيز  واأه��م��ي��ة  ال��ط��رف��ني، 
امل��ح��ل��ي ونظره  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س 
املعار�س  امل�شاركة يف  على  الإيطايل 
تقام  التي  القت�شادية  والفعاليات 
م���ق���رتح���ا فكرة  اجل���ان���ب���ني،  ل�����دى 
ال�شارقة  يف  ���ش��ن��وي  ملتقى  تنظيم 
لبحث الفر�س ال�شتثمارية املتاحة، 
للتعاون  جم��الت  اإيجاد  عن  ف�شال 
يف خمتلف القطاعات الأخرى التي 

جتمع البلدين ال�شديقني.
دوناتيال  �شعادة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
تي�شي، �شعادتها بهذه الزيارة لإمارة 
زيارتها  بها  افتتحت  التي  ال�شارقة 
ت�شلمها  ب��ع��د  الإم�������ارات  دول����ة  اإىل 
اإنطالقا  وذل�����ك  احل���ك���م،  م��ق��ال��ي��د 
تتمتع  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  ال�شمعة  م��ن 
الأ�شعدة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة  ب��ه��ا 
وتعزيز  ال��ث��ق��ايف  اجل���ان���ب  وخ��ا���ش��ة 
واإث������راء �شناعة  امل��ع��رف��ة،  اق��ت�����ش��اد 
الكتاب والثقافة من خالل معر�س 
اأكر  ثالث  للكتاب  الدويل  ال�شارقة 
معر�س يف العامل، اإىل جانب الزخم 
الكبر للفعاليات التي ترثي امل�شهد 
الثقايف يف الإمارة، ولفتت فخامتها 
الإيطايل  اأوم���ري���ا  اإق��ل��ي��م  اأن  اإىل 
وب��ال��رغ��م م���ن ���ش��غ��ر م�����ش��اح��ت��ه اإل 
اأن ت��اري��خ��ه ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف عريق 
خ��ا���ش��ة م���ع ام��ت��الك��ه ل���واح���دة من 
اأق�����دم اجل��ام��ع��ات الإي��ط��ال��ي��ة التي 

يعود تاأ�شي�شها اإىل نحو 700 عام.

يف �أول زيارة لها لالإمار�ت بد�أتها من �ل�شارقة على ر�أ�س وفد رفيع �مل�شتوى

 غرفة ال�سارقة تبحث مع رئي�سة اإقليم اأومربيا الإيطايل تعزيز العالقات القت�سادية والأكادميية وتكنولوجيا املعلومات
وا�سعة  بولندية  م�ساركة 
ودبي  ويتيك�س  معر�س  يف 
 2021 ال�سم�سية  للطاقة 

•• دبي-وام:

معر�س  م��ن   23 ال����  ال�����دورة  �شجلت 
 “ والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 
ال�شم�شية  للطاقة  “ودبي  ويتيك�س 
2021، تو�شعاً ملحوظاً يف ال�شركات 
الأوىل  للمرة  ت�شارك  التي  البولندية 
ال�شركات  وت�����ش��ت��ع��ر���س  احل������دث.  يف 
يف اجل��ن��اح ال��ب��ول��ن��دي جم��م��وع��ة من 
املبتكرة  وخ��دم��ات��ه��ا  تقنياتها  اأح���دث 
واأنظمة  ال��ط��اق��ة  ت��خ��زي��ن  جم���ال  يف 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  وت��ق��ن��ي��ات  الإن�����ارة 
واحللول  واخل��دم��ات  الكهرو�شوئية 
املقدمة لالأفراد وال�شركات واملنظمات 
البيئة يف  ت��راع��ي  وال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
كهرباء  هيئة  وتنظم  جوانبها.  كافة 
ومياه دبي املعر�س بتوجيهات كرمية 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  من �شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
�شمو  رع���اي���ة  وحت����ت   ، اهلل”  “رعاه 
مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف 
اأكتوبر   7 اإىل   5 الفرتة من  دب��ي، يف 
2021 يف موقع اإك�شبو 2020 دبي. 
الطاير،  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  واأك����د 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
موؤ�ش�س  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
ورئي�س معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة 
منواً  ي�شهد  امل��ع��ر���س  اأن  ال�شم�شية، 
�شنوياً وح�شوراً متزايداً من ال�شركات 
وامل�شتثمرين  ال�����ق�����رار  واأ�����ش����ح����اب 

وامل�شرتين واملهتمني.

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/199993 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : وجيه توفيق وجيه ابوجي�س . 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   دره���م(  قيمته)55519.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���ش��داد   - اول 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى »كيا �شراتو – لوحة رقم 92027   - 

خ�شو�شي – كود  w – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2017 »
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)55519.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 202204  /2021 
املن�����ذر : بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : �شالح رجب حممد عبدالقادر 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته)43072.00 درهم( درهم  يف خالل املواعيد 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 
 – لن�شر  )ميت�شوبي�شي  ال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  الذن  بطلب 

لوحة رقم 29722   - خ�شو�شي – كود  E – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2016 (.
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)43072.00( درهم .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 202179  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه :  �شركة تيكنوبل�س التجارية ذ م م 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   قيمته)29756.00(  وال��ب��ال��غ  املديونية  مبلغ  – ���ش��داد  اول 

القانونية .
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 
 – بطلب الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )مت�شوبي�شي كانرت     

لوحة رقم 87698   - خ�شو�شي – كود  A – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2012 (.
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)29756.00( درهم .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/202169 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : ايفان بو�شكوفيك 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   دره���م(  قيمته)44692.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���ش��داد   - اول 

القانونية.
املخت�شة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �شوف  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
بطلب الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى »مازدا ا�س اك�س 5 – لوحة رقم 

U – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2014 » – كود   خ�شو�شي   -  64235
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)44692.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 202195  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : .موداليجي دون روهانا �شاميندا �شرا�شينغ 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   قيمته)53534.17(  وال��ب��ال��غ  املديونية  مبلغ  – ���ش��داد  اول 

القانونية .
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 
رقم  – لوحة  �شول  )كيا  ال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  الذن  بطلب 

O – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2013 (. – كود   خ�شو�شي   -    26931
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)53534.17( درهم .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/202214 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .
املنذر اليه : روزماري بينوبينو جاكوب 

)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   دره���م(  قيمته)57167.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���ش��داد   - اول 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة بطلب 
الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى »دودج ت�شارجر – لوحة رقم 50710   

- خ�شو�شي – كود  K – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2016 »
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)57167.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 199977  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : مد راقيب �شاهيد مياه. 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته)43638.00درهم( درهم  يف خالل املواعيد 

القانونية .
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 
– لوحة  بطلب الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى )رينولت ميغان 

رقم 95018   - خ�شو�شي – كود  V – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2018 (.
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)43638.00( درهم .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13355 بتاريخ 2021/10/1 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2021/199986 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : اناند كوزيكاتوت�شاليل جورج جورج اوغ�شتني 
)جمهول حمل القامة(
�شيغة العالن بالن�شر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   دره���م(  قيمته)71150.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���ش��داد   - اول 

القانونية.
املخت�شة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �شوف  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
بطلب الذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شالمى »مازدا ا�س اك�س 9 – لوحة رقم 

V – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2015 » – كود   خ�شو�شي   -  24693
وفاءاً للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)71150.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• اأبوظبي - وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمدان 
احلاكم يف  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن 
منطقة الظفرة، يقام اليوم  اجلمعة  
ال�شراعية  للمحامل  ال��ن��وف  �شباق 
قدماً-   43 لفئة  الثانية  -اجل��ول��ة 

مب�شاركة مئة حممل �شراعي.
اأبوظبي  ن�������ادي  ال�������ش���ب���اق  وي���ن���ظ���م 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت الذي 
ر�شد جوائز مالية للفائزين قدرها 
3 ماليني درهم، حيث يح�شل البطل 
على 210 اآلف درهم، والثاين على 

170 األفا، والثالث على 150 األفا، 
للجوائز  املالية  القيمة  تتدرج  فيما 

حتى املركز الثمانني.
وتنطلق املناف�شات عند الثانية ظهراً 
ال��ن��وف ومل�شافة  اأع����ايل ج��زي��رة  م��ن 
ميلني بحريني و�شوًل اإىل كورني�س 
اأبوظبي  ن��ادي  مقر  حيث  العا�شمة 
واليخوت  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

ومن�شة تتويج الفائزين.
وي��ع��د ���ش��ب��اق ال��ن��وف اأول ���ش��ب��اق من 
العودة  بعد  ال��ك��رى  ال�شباقات  فئة 
م��ن ال��ت��وق��ف ال�����ش��ي��ف��ي، ح��ي��ث اأقيم 
���ش��ب��اق��ان ل��ف��ئ��ة ال���ب���وان���ي�������س. وك���ان 

الت�شجيل  باب  فتح  اأعلن  قد  النادي 
اإغالقه  ومت  اأ�شبوع  قبل  للم�شاركة 

�شباح اليوم.
وح����������دد ال�������ن�������ادي جم����م����وع����ة من 
للراغبني  اخل��ا���ش��ة  ال����ش���رتاط���ات 
اأه��م��ه��ا الل���ت���زام التام  امل�����ش��ارك��ة،  يف 
ب���الإج���راءات الح��رتازي��ة للحد من 
على  ف�شاًل  كورونا،  فرو�س  انت�شار 
اجلرعات  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ح��ت��م��ي��ة 
الثالث امل�شادة للفرو�س، مع وجود 
تطبيق  م���ن  ل��ذل��ك  ث��ب��وت��ي��ة  اأوراق 

احل�شن املعتمد.
م��ن جهته وج��ه اأح��م��د ث��اين مر�شد 

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي 
ال�شراعية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر  وال��ي��خ��وت 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 
ال���ظ���ف���رة على  احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة 
ولالأحداث  ل��ل�����ش��ب��اق  ���ش��م��وه  رع��اي��ة 
الكرى التي ينظمها النادي، موؤكداً 
اأن رعاية �شموه هي الرافد الأ�شا�شي 
على  تتحقق  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  ل��ك��ل 

اأر�س الواقع.
دع���م  ف�������اإن  ت���اأك���ي���د  "بكل   : وق�������ال 
الرئي�شي  ال�شبب  الر�شيدة  القيادة 
الهتمام  واأن  ل�شيما  النجاحات،  يف 

بالرتاث الوطني الأ�شيل اإرث غر�شة 
ال�شيخ  له  املغفور  اجلميع  نفو�س  يف 
موؤ�ش�س  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 

الدولة - طيب اهلل ثراه".
ب�شرورة  اجلميع  الرميثي  وط��ال��ب 
الل������ت������زام ب����ال����ل����وائ����ح وال����ق����وان����ني 
التقيد  لل�شباق، ف�شاًل على  املنظمة 
املتبعة،  الح�����رتازي�����ة  الإج����������راءات 
تنفيذ  يف  تهاون  ل  اأن��ه  على  م�شدداً 
ه���ذه الإج��������راءات، ح��ي��ث ل��ن ي�شمح 
لأي �شخ�س خمالف بالتواجد �شمن 
امل��ح��ف��ل الرتاثي  امل�����ش��ارك��ني يف ه���ذا 

الكبر.

•• دبي-الفجر

تنطلق يف العا�شرة من �شباح اليوم اجلمعة بقاعة " دووم " بنادي الو�شل الريا�شي 
يف دبي بطولة الإمارات للمواي تاي للنا�شئني وال�شباب التي ينظمها احتاد الإمارات 
للمواي تاي والكيك بوك�شينج ،والتي ت�شتاأنف يف الواحدة من ظهر يوم غد ال�شبت 
مب�شاركة اأكرث من 120 لعبا ولعبة ، ميثلون اأكرث من 29 ناديا  ريا�شيا من 
وال�شرتاطات  الإج����راءات  كافة  تطبيق  ت�شهد  وال��ت��ي   .. ال��دول��ة  مناطق  خمتلف 
املرور  نظام  وتطبيق  للمدرجات  اجلماهر  بعودة  اخلا�شة  الح��رتازي��ة  ال�شحية 
اأجل  م��ن  وذل���ك  �شاعة   48 (وم��دت��ه��ا   PCR نتيجة فح�س)  وت��ق��دمي  الأخ�����ش��ر 

مناف�شات  نقل  ،و�شيتم  الكورونا  جائحة  من  وامل�شاركني  احل�شور  جميع  �شالمة 
  UAM ، البطولة التي يديرها وي�شرف عليها طاقم حتكيم اإماراتي عر تطبيق
والكيك  ت��اي  للمواي  الإم����ارات  لحت��اد  التابعة   الجتماعي  التوا�شل  و�شفحات 
بوك�شينج ليتمكن ع�شاق وحمبي  ريا�شة املواي تاي من متابعة مناف�شات البطولة 

التي ت�شهد م�شاركة كوكبة من الواعدين حر�شا على التباعد الجتماعي.
وكان ال�شيد طارق املهري املدير التنفيذي لالحتاد مدير البطولة قد وقف على 
الرتتيبات التي متت لإجناح البطولة التي تقام يف اأكادميية نادي الو�شل الريا�شي 
يف دب��ي  يف ظل التعاون القائم بني الحت��اد والأن��دي��ة املختلفة م�شاهمة يف اإجناح 

ن�شاط الحتاد .

دبي  يف  اليوم  تاي  للمواي  الإمارات  بطولة  يف  لعبًا   120

برعاية حمدان بن زايد.. انطالق �سباق »النوف« للمحامل ال�سراعية يف اأبوظبي اليوم

•• اأبوظبي-الفجر

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ت�شتعر�س 
وال���رام���ج ال��رتاث��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
يف  امل�شارك  جناحها  �شمن  اأبوظبي، 
والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  املعر�س 
خا�س  رك������ن  خ������الل  وم������ن   ،18
الأن�شطة  اأه���م  ال��ظ��ف��رة،  مب��ه��رج��ان 
وامل�����ش��اب��ق��ات ال���رتاث���ي���ة ال��ت��ي تعمل 
بدورته  امل��ه��رج��ان  يف  تنظيمها  على 

اخلام�شة ع�شرة.
وي�شمل مهرجان الظفرة خالل هذه 
تراثية  م�شابقات  �شبع  على  ال���دورة 
اإىل ج��ان��ب م�����ش��اب��ق��ة م��زاي��ن��ة الإب���ل 
)�شباق  وه����ي  امل���ح���ال���ب،  وم�����ش��اب��ق��ة 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة، �شباق  اخل���ي���ول 
ال�شلوقي  �شباق  بال�شقور،  ال�شيد 
مرت،   2500 ال�����رتاث�����ي  ال���ع���رب���ي 
ال�شقور،  مزاينة  الرماية،  م�شابقة 

الرتاثي،  العربي  ال�شلوقي  مزاينة 
خ�ش�س  وقد  النعيم(،  غنم  ومزاينة 
 27 على  م��وزع��ة  ج��ائ��زة   120 لها 
املعر�س  زوار  ح���ر����س  اإذ  ����ش���وط���اً، 
ع��ل��ى زي�����ارة اجل���ن���اح ل���الط���الع على 
تفا�شيل امل�شابقات و�شروط امل�شاركة 

ومواعيدها وكل ما يتعلق بها.
وي������ه������دف امل�����ه�����رج�����ان م������ن خ����الل 
امل�����ش��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة التي 
وت�شمل  ���ش��ن��وي��اً  تنظيمها  ع��ل��ى  داأب 
اأب�����رز م���ف���ردات ال�����رتاث الإم����ارات����ي 
املوروث  قيمة  اإب��راز  اإىل  واخلليجي، 
العريق وتر�شيخه يف نفو�س الأجيال 
والت�شجيع على ممار�شته كجزء من 
الوطنية  والهوية  ال�شعبية  الثقافة 
الإم��ارات والعمل على حفظه  لأبناء 
حياة  يف  ك��ان  كما  لي�شتمر  وتوثيقه 
الآباء والأجداد، حيث يعد املهرج�ان 
 2008 وم��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه يف ال��ع��ام 

ومنا�شبة  الأج��ي��ال  بني  و�شل  حلق�ة 
الذاكرة  وتخليده يف  الرتاث  لإحياء 
ال��وط��ن��ي��ة يف نفو�س  ال����روح  وت��ع��زي��ز 

الأبناء.
اخليول  �شباق  يف  امل�شاركة  وتقت�شر 
الأ�شيلة  ال���ع���رب���ي���ة  اخل����ي����ول  ع���ل���ى 
ويت�شمن  حم���ل���ي،  ت��ول��ي��د  )واه������و( 
ويح�شل  اأ�����ش����واط،  ث��الث��ة  ال�����ش��ب��اق 
ولغاية  الأول  امل��رك��ز  م��ن  ال��ف��ائ��زون 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث م���ن ك���ل ���ش��وط على 

جوائز نقدية قّيمة.
بال�شقور،  ال�شيد  م�شابقة  وت�شمل 
التي يتم تنظيمها بالتعاون مع نادي 
اأ�شواط  �شتة  لل�شقارين،  اأب��وظ��ب��ي 
مل�شابقات التلواح )اأربعة اأ�شواط لفئة 
اجلرنا�س(،  لفئة  و�شوطني  الفروخ، 
الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زون  ويح�شل 
يف كل �شوط على جوائز مالية قّيمة، 
الأول  امل��رك��ز  �شاحب  يح�شل  حيث 

على مبلغ )100 األف درهم(، املركز 
الثالث  دره�����م(،  األ����ف   25( ال��ث��اين 
)15 األف درهم(، الرابع )10 اآلف 

درهم(، واخلام�س )5 اآلف درهم(.
ال�شلوقي  ���ش��ب��اق  ب��ط��ول��ة  وتت�شمن 
مرت،   2500 ال�����رتاث�����ي  ال���ع���رب���ي 
�شوطني رئي�شيني لل�شلوقي من نوعي 
)احل�����س والأري�����س( )ذك���ور واإن���اث(، 
�شباقني؛  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ن��ق�����ش��م 
)الت�شفيات(،  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال�����ش��ب��اق 
بواقع  )التحدي(.  النهائي  وال�شباق 
����ش���وط ل���ل���ذك���ور و�����ش����وط ل����الإن����اث، 
من  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  ويح�شل 
قدرها  مالية  جائزة  على  �شوط  كل 
الثاين  امل��رك��ز  دره����م(،  األ���ف   100(
 20( ال���ث���ال���ث  دره�������م(،  األ�����ف   30(
األف درهم(، الرابع )5 اآلف درهم(، 

واملركز اخلام�س )5 اآلف درهم(.
الفئة  ال��رم��اي��ة  م�شابقة  وت�شتهدف 

العمرية من  16 �شنة فما فوق ذكور، 
بندقية  على  فيها  ال��رم��ي  ويقت�شر 
م�شافة  م���ن   )223 ع���ي���ار  )����ش���اك���و 
الفائزون  وي��ح�����ش��ل  م����رت،   200
الأوىل  على جوائز  الع�شرة  باملراكز 
�شاحب  يح�شل  حيث  قّيمة،  مالية 
درهم(،  األف  الأول على )60  املركز 
األ�����ف دره�����م(،  ال���ث���اين )25  امل���رك���ز 

والثالث )15 األف درهم(.
وت�شمل م�شابقة مزاينة ال�شقور التي 
حممية  م��ع  بالتعاون  تنظيمها  يتم 
)بيور  ف��ئ��ات  ث��الث  لل�شيد،  امل����رزوم 
�شاهني، بيور جر، وبيور قرمو�شة)، 
الأول يف كل  باملركز  الفائز  ويح�شل 
املركز  دره����م(،  األ���ف   75( على  فئة 
والثالث  دره����م(،  األ���ف  ال��ث��اين )50 

)25 األف درهم(.
ال�شلوقي  مزاينة  م�شابقة  وتت�شمن 
لنوعي  اأ������ش�����واط  اأرب����ع����ة  ال���ع���رب���ي، 

)احل�����س والأري�����س( )ذك���ور واإن���اث(، 
الأول يف كل  باملركز  الفائز  ويح�شل 
�شوط على )15 األف دره��م(، املركز 
والثالث  دره���م(،  اآلف   10( الثاين 

)5 اآلف درهم(.
ويف مزاينة غنم النعيم مت تخ�شي�س 
ويح�شل  للم�شابقة،  اأ�شواط  ثمانية 

كل  م��ن  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زون 
���ش��وط ع��ل��ى ج��وائ��ز ن��ق��دي��ة، اأعالها 
يف �شوط )اأجمل 10 روؤو���س(، حيث 
على  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  يح�شل 
املركز  دره�����م،  األ����ف  م��ائ��ة   )100(
الثالث  دره�����م(،  األ����ف   25( ال��ث��اين 
)15 األف درهم(، الرابع )10 اآلف 

درهم(، واخلام�س )7500( درهم.
وت��ن��ط��ل��ق امل�������ش���اب���ق���ات ال���رتاث���ي���ة يف 
مهرجان الظفرة مع بداية املهرجان 
مع   ،2022 ي���ن���اي���ر   13 ب���ت���اري���خ 
م�شابقة الرماية وتتوا�شل امل�شابقات 
اأي����ام امل��ه��رج��ان ل��غ��اي��ة اليوم  خ���الل 

اخلتامي يف 22 يناير 2022.

• ت�شمل م�شابقات ومز�ينات خا�شة بال�شقور و�خليول و�ل�شلوقي و�لرماية وغنم �لنعيم 
120 جائزة قيمة لها  خ�ش�س  م�شابقات   7 �شمن  �شوطًا   27 •

�شمن جناح جلنة �إد�رة �ملهرجانات يف معر�س �أبوظبي �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية

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

•• دبي-الفجر:

���ش��ل��ط امل��ل��ت��ق��ى ال�����دويل ال����ذي نظمه 
مع  بالتعاون  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
القدم  لكرة  الإ�شباين  الدوري  رابطة 
على  ال�����ش��وء  )لل��ي��غ��ا(  للمحرتفني 
حتديد  واأه��م��ي��ة  ال��ق��دم  ك���رة  فل�شفة 
ه��وي��ة واأ���ش��ل��وب ال��ل��ع��ب اخل��ا���س بكل 
ناد بداية من املراحل ال�شنية و�شول 

للفريق الأول.
اأمني عام  �شعادة �شعيد حارب  وافتتح 
الذي  امللتقى  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
حيث  الهجني  احل�شور  بنظام  اأق��ي��م 
الب���ت���ك���ار مبقر  ت����واج����د يف خم���ت���ر 
جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����ش���ي ع������دًدا من 
وامل����دراء  الإدارات  جم��ال�����س  اأع�����ش��اء 
الإداري�����ني  وامل�����ش��وؤول��ني  التنفيذيني 

وال����ف����ن����ي����ني وامل���������ش����رف����ني وم���������دراء 
الأكادمييات واملدربني يف �شركات كرة 
القدم بدبي اإىل جانب مايتا فينتورا 
الإ�شباين لكرة  ال��دوري  مدير رابطة 
"لليغا" ودانيال  للمحرتفني  القدم 
ال��راب��ط��ة يف دولة  ب��اري��خ��ا م�����ش��وؤول 
الإم������ارات ، ف��ي��م��ا ح�����ش��ره��ا ع��ن بعد 
من  وامل��خ��ت�����ش��ني  امل��درب��ني  م��ن   45
داخ��ل وخ��ارج دول��ة الإم���ارات العربية 
اأ�شلوب  ا���ش��ت��ع��را���س  ���ش��ه��د  امل���ت���ح���دة، 
العمل يف اأحد اأندية املقدمة الإ�شبانية 
ومنهجية التعامل مع النا�شئني لدى 
ال��دوري ال�شباين لكرة القدم  رابطة 

"لليغا".
امللتقى  تنظيم  اأن  على  ح���ارب  واأك���د 
ي����اأت����ي ����ش���م���ن ج����ه����ود جم���ل�������س دب���ي 
الريا�شي يف تطوير الكوادر الوطنية 

ال��ع��ام��ل��ة يف الأن����دي����ة و����ش���رك���ات كرة 
وفرق  الأكادمييات  بينها  ومن  القدم 
امل���راح���ل ال�����ش��ن��ي��ة، ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى اأن 
بني  والتكامل  اللعب  اأ�شلوب  توحيد 
ال���ف���رق يف داخ����ل ال���ن���ادي ي�����ش��اه��م يف 
اأف�شل  يحقق  ك��ون��ه  ال��ن��ج��اح  حتقيق 
الأج��واء وي�شهل يف تطوير الالعبني 
املتميزين وانتقالهم من فرق املراحل 
اإىل  و�شوًل  ال�شباب  فرق  اإىل  ال�شنية 
الوطنية  واملنتخبات  الأول  ال��ف��ري��ق 
م�شتوياتهم  ارت���ف���اع  يف  ي�����ش��اه��م  مب��ا 
على  ب��الإي��ج��اب  وينعك�س  التناف�شية 
�شمن  الأن�����دي�����ة  يف  ف���رق���ه���م  ن���ت���ائ���ج 
اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف 
الأندية العاملية املحرتفة. ودعا حارب 
امل�����ش��ارك��ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خرات 
املحا�شرين وتكوين النموذج املنا�شب 

لهم وف��ق ح��ال��ة ك��ل ن��اد و���ش��رك��ة كرة 
قدم واأهدافهم املو�شوعة. 

الت�شال  و����ش���ائ���ل  ع����ر  حت�����دث  و   
اأولبي  روبرتو  ا�شبانيا  بالفيديو من 
املدير الريا�شي لنادي ريال �شو�شيداد 
ال����ذي مي��ت��ل��ك خ���رة ت��زي��د ع���ن 20 
ك��رئ��ي�����س لالأق�شام  ف��ي��ه��ا  ع��م��ل  ع��اًم��ا 
ال�شبانية  الأن����دي����ة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
�شو�شيداد  وري���ال  اأمل��ري��ا  بينها  وم��ن 
الدوري  الثاين يف  املركز  الذي يحتل 
اأولبي  وا�شتعر�س  حاليا،  الإ�شباين 
يف  املعتمد  التطويري  الفني  الهيكل 
ن���ادي ري���ال ���ش��و���ش��ي��داد ال���ذي ميتلك 
اأح���د اأف�����ش��ل اأن��ظ��م��ة ان��ت��ق��اء وتطوير 
ال����الع����ب����ني ال���ن���ا����ش���ئ���ني وال�������ش���ب���اب 
اإ�شبانيا  يف  الأول  للفريق  وترحيلهم 
فل�شفة  م��و���ش��وع  اأولب������ي  وت���ن���اول   ،

ال�شتقطاب  وعمليات  اللعب  واأ�شلوب 
كرة  �شو�شيداد يف جم��ال  ري��ال  بنادي 
ال���ق���دم وم����ن ب��ي��ن��ه��ا الع���ت���م���اد على 
داخ���ل  م���ن  ال���الع���ب���ني  م���ن   80%
املدينة و%20 من خارج املدينة، اإىل 
الالعبني  من   60% حتديد  جانب 
الأول  للفريق  نقلهم  �شيتم  ال��ذي��ن 
اأكادميية  خ��ري��ج��ي  م���ن  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
النادي و%40 من خارج الأكادميية، 
اإىل جانب �شرح اأ�شلوب العمل وحتديد 
الأداء والعوامل املوؤثرة على الالعبني 
مبا يف ذلك التعليم واملجتمع، وكيفية 
اختيار العاملني يف تدريب الالعبني 
وتطويرهم وفق متطلبات كل مركز.    
كارلو�س  ��ا  اأي�����شً امل��ل��ت��ق��ى  يف  و����ش���ارك 
لكرة  "لليغا"  ب��رام��ج  من�شق  كا�شال 
اأخ�شائي  ك��ب��ر  ي��ع��د  ال�����ذي  ال���ق���دم 

ت���ط���وي���ر امل�������ش���اري���ع ال���ري���ا����ش���ي���ة يف 
املهنية  حياته  اأم�شى  وال���ذي  لليغا 
النا�شئني  وت��ط��وي��ر  الأك���ادمي���ي���ات  يف 
العديد  ���ش��اع��د  اأن�����ه  ك��م��ا  ب��ال�����ش��ني، 
براجمها  اإن�����ش��اء  يف  الحت������ادات  م���ن 
اخلا�شة، ويعمل �شمن م�شروع لليغا 

لتطوير الأندية وم�شاعدتها يف اتخاذ 
القرارات التنظيمية وال�شرتاتيجية.
وق����ّدم ك��ا���ش��ال ���ش��رًح��ا مل��ف��ه��وم فل�شفة 
اللعب  واأ�شلوب  القدم  كرة  يف  النادي 
يف  وامل��درب��ني  الالعبني  دم��ج  وكيفية 
اإىل  ال��ل��ع��ب،  واأ���ش��ل��وب  الفل�شفة  ه���ذه 

وتطويرهم  الالعبني  تاأهيل  جانب 
اللعب  ح���الت  خمتلف  م��ع  للتعامل 
ووج�����ود ق���اع���دة ب��ي��ان��ات خ��ا���ش��ة بكل 
لعب تت�شمن نقاط ال�شعف والقوة 
ال��الع��ب��ني لتح�شني  ت��اأه��ي��ل  وك��ي��ف��ي��ة 

الأداء وفق منظومة اللعب.

ملتقى جمل�س دبي الريا�سي ي�ستعر�س التجربة الإ�سبانية يف توحيد اأ�ساليب اللعب 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355



اجلمعة   1  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13355  
Friday    1   October   2021   -  Issue No   13355

19191919

الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام: 

ُتقام م�شاء اليوم اجلمعة مباراتا الدور ن�شف النهائي للت�شفيات التمهيدية لأندية 
الدرجة الأوىل املوؤهلة لدور ال�شتة ع�شر لبطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
لكرة القدم للمو�شم الريا�شي 2021-2022. ويلتقي يف املباراة الأوىل نادي دبا 
مع نادي العربي يف ملعب دبا ، ويف املباراة الثانية يواجه نادي البطائح نادي حتا يف 
ملعب البطائح ، وُتقام املباراتان ال�شاعة 5:15 م�شاًء. ويف حال انتهاء الوقت الأ�شلي 
اإىل ركالت الرتجيح  اللجوء مبا�شرة  ، يتم  بالتعادل  النهائي  ال��دور ن�شف  ملباراتي 

حل�شم النتيجة ، على اأن يتاأهل الفريقان الفائزان يف مباراتي الدور ن�شف النهائي 
للت�شفيات التمهيدية اإىل دور ال�شتة ع�شر لبطولة كاأ�س رئي�س الدولة ، حيُث �شيحل 
الفريق الفائز من مباراة دبا والعربي �شيفاً على فريق ال�شارقة ، و�شي�شت�شيف فريق 
الكاأ�س  لقرعة  وفقاً   ، البطائح وحتا  الفائز من مباراة  الفريق  كلباء مبلعبه  احتاد 
الأغلى التي اأُجريت اأم�س الول. اجلدير بالذكر اأن فريق البطائح �شمن التاأهل اإىل 
الدور ن�شف النهائي للت�شفيات التمهيدية بعد ت�شدره املجموعة الأوىل بر�شيد 7 
 0 –  5  / و�شيتي   ،  /  0 –  3  / نقاط ح�شدها من فوزين متتاليني على م�شايف 

/ وتعادل �شلبياً مع التعاون دون اأهداف.

اليوم .. دبا يواجه العربي وحتا مع البطائح يف 
املباريات املوؤهلة لدور الـ 16 لكاأ�س رئي�س الدولة •• هانغت�شو-الفجر

املقررة  ع�����ش��رة  التا�شعة  الآ���ش��ي��وي��ة  الأل���ع���اب  دورة  منظمة  اأع��ل��ن 
املوؤمتر  تفا�شيل  ع��ن   2022 �شبتمر  يف  بال�شني  هانغت�شو  يف 
و�شيعقد  امل��ق��ب��ل.    ال�شهر  يعقد  ال���ذي  الأول  ال���دويل  ال�شحايف 
و�شائل  و�شيطلع  اأكتوبر،  املوؤمتر عر الإنرتنت من 17 اإىل 19 
املجل�س  يف  الأع�شاء  الإعالم يف اللجان الأوملبية الوطنية ال� 45 
دورة  ح�شور  ومتطلبات  الإج���راءات  اآخ��ر  على  الآ�شيوي  الأومل��ب��ي 

الألعاب الآ�شيوية التا�شعة ع�شرة. 
خدمة  لختبار  خم�ش�شا  اأكتوبر   17 يف  الأول  اليوم  و�شيكون 
ال��رق��م��ي��ة لالعالميني  ال���ف���وري���ة  امل���رئ���ي وال���رتج���م���ة  الت�������ش���ال 
الرنامج  ع��ن  ع��رو���س  و�شيكون هناك  ال��ق��ارة.   اأن��ح��اء  يف جميع 

ال��ري��ا���ش��ي ل���الل���ع���اب، و���ش��ائ��ر ال��ع��م��ل��ي��ات الخ�����رى م��ن��ه��ا املركز 
البث  وم��رك��ز  ال�شحافية  امل��وؤمت��رات  وم��ق��ر  الرئي�شي  الع��الم��ي 
ال����دويل، وامل���ق���رات وامل��ع��ل��وم��ات الع��الم��ي��ة الخ����رى، ف�شال عن 
والنقل  اللوج�شتية  والأم���ور  ك��ورون��ا،  جائحة  مكافحة  عن  اأخبار 
وال�شكن والطعام، وعملية احل�شول على بطاقات العتماد وحفلي 
الفتتاح والختتام.  وتقام دورة الألعاب الآ�شيوية التا�شعة ع�شرة 
يف هانغت�شو، عا�شمة مقاطعة زهيجيانغ �شرق ال�شني، ف�شال عن 
وتت�شمن   ،2022 �شبتمر  خم�س مدن اأخرى، من 10 اإىل 25 
مناف�شات يف 40 لعبة ريا�شية موزعة على 61 تخ�ش�شا و482 
حدثا.  وتقع قرية الإعالميني التي تت�شع اإىل 5000 �شخ�س يف 
القرية الرئي�شية للريا�شيني وتت�شع اإىل 10500 ريا�شي واإداري 

وفني. 

منظمو اآ�سياد هانغت�سو 2022 ي�ستعدون للموؤمتر ال�سحايف الأول 

قارب خممور �أُهني مّرة �أخرى 

بر�سلونة على حافة الهاوية.. وكومان يف قلب العا�سفة 
بر�شلونة، ق���ارب خم��م��ور: م���ّرة اأخ���رى اأُه���ني الأرب��ع��اء يف 
م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا بخ�شارة مذّلة على يد م�شيفه 
بنفيكا الرتغايل )�شفر3-(. مثقل بالديون ويتيم بدون 
ليونيل  الرجنتيني  ال���دويل  الأ���ش��ط��وري  وق��ائ��ده  جنمه 
اأن  ميكن  لها  نهاية  ل  اأزم���ة  يف  بر�شلونة  يغو�س  مي�شي، 
من  القريب  كومان  رونالد  الهولندي  ملدربه  قاتلة  تكون 

الإقالة بعد عام من ا�شتالمه املهمة.
امل�شابقة  يف  بر�شلونة  م�شاركات  تاريخ  يف  بداية  اأ�شواأ  اإنها 
القارية العريقة حيث مني بخ�شارتني متتاليتني وبنتيجة 
اأمام �شيفه بايرن ميونيخ الملاين  واحدة بثالثية نظيفة 

يف اجلولة الأوىل واأمام بنفيكا يف ل�شبونة يف الثانية.
دور  يف  متتاليتني  مباراتني  الكاتالوين  النادي  يخ�شر  مل 
اأي��ل��ول/ منذ  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  مب�شابقة  امل��ج��م��وع��ات 
واملراهق  ال�شاب  مي�شي  ح��ّط  عندما   ...  2000 �شبتمر 

وقتها الرحال يف كاتالونيا.
يف مباراتيه الأولني يف امل�شابقة الأم هذا املو�شم، مل ي�شّدد 
بر�شلونة اأي كرة بني اخل�شبات الثالث، وبالتايل مل ي�شّجل 
فتعّر�س  اأه����داف،  �شتة  �شباكه  ا�شتقبلت  فيما  ه��دف  اأي 

ل�شفعتني مدويتني.
"هذا  "مدّمر"،  حرج"،  و����ش���ع  "يف  تامة"،  "كارثة 
كابو�س".. تلك هي عناوين ال�شفحات الأوىل من و�شائل 
تتاأخر يف توجيه  التي مل  والكاتالونية  املدريدية  الإع��الم 
ومدربه  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق  اإىل  ال�شديد  نقدها  �شهام 
الأ�شماء  ال��ع��دي��د م��ن  اأن��ه��ا ط��رح��ت  اإىل ح��د  ال��ه��ول��ن��دي 
ال�شابق  وق��ائ��ده  و�شطه  خ��ط  جن��م  مقدمتها  يف  خلالفته 

ت�شايف هرناندي�س املدرب احلايل لنادي ال�شد القطري.
امل��ب��اراة بقوله  داف��ع ك��وم��ان )58 ع��ام��ا( ع��ن نف�شه عقب 
على  راأي��ن��اه  ما  ترتجم  ل  اإنها  تقبلها.  ي�شعب  "النتيجة 

"لن  امللعب"، م�شيفا  اأر�س 
اأن���اق�������س م�����ش��ت��وى هذا 
ال��ك��ل يعرف  ال��ف��ري��ق. 
بر�شلونة  م�������ش���ك���ل���ة 
ميكنك  ل  ال�������ي�������وم. 

احل���ك���م ع���ل���ى ف���ري���ق مل 
ي��ع��د م��ث��ل��م��ا ك����ان م��ن��ذ ب�شع 

�شنوات".
عام  �شيف  يف  تعيينه  مت  ال���ذي  ال��ه��ول��ن��دي  الفني  امل��دي��ر 
2020 بدًل من كيكي �شيتيني لإعادة بر�شلونة اإىل اأجماده 

الغابرة، يواجه عا�شفة غر م�شبوقة من النتقادات.
رئي�س  التقى  الكاتالونية،  "�شبورت"  �شحيفة  وبح�شب 
مكاتب  يف  امل��ق��ّرب��ون  وم�شت�شاروه  لب��ورت��ا  ج���وان  ال��ن��ادي 
ال��ن��ادي ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة ف��ج��را، ب��ع��د ع��ودت��ه��م من 
للمنتخب  ال�شابق  امل��درب  م�شتقبل  لتقرير  لياًل،  ل�شبونة 
الهولندي... لكن وفًقا ل�شحيفة "موندو ديبورتيفو"، لن 
اإىل قرب  بالنظر  الفور، ل �شيما  اأي قرار على  اتخاذ  يتم 
خو�س الفريق لقمة املرحلة الثامنة من الدوري الإ�شباين 
اللقب  حامل  مدريد  اأتلتيكو  م�شيفه  �شد  ال�شبت  م�شاء 
بقيادة جنمه املعار من بر�شلونة الدويل الفرن�شي اأنطوان 
ف���وزا غاليا م��ن م�شيفه ميالن  ان��ت��زع  غ��ري��زم��ان وال���ذي 
للم�شابقة  الثانية  اجلولة  يف  )2-1(الثالثاء  الإي��ط��ايل 

القارية العريقة.
ولكن ما هي الثقة التي يحظى بها كومان الآن؟ اختيارات 
املدير الفني الهولندي يوم الأربعاء ملحاولة اإعادة بر�شلونة 
اأجواء املباراة عقب تخلفه �شفر1- بعد ثالث دقائق  اإىل 

من اللعب لقيت ا�شتقباًل �شيئاً جدا يف كاتالونيا.
ق��ام ك��وم��ان ب��اإخ��راج قطب دف��اع��ه ج���رارد بيكيه يف وقت 
مبكر وحتديدا بعد ن�شف �شاعة من انطالق املباراة، خوًفا 
اأعاد  مبكرة.  �شفراء  نيله  عقب  حمراء  بطاقة  تلقيه  من 
اإىل مركز قلب الدفاع، يف  لعب الو�شط فرنكي دي يونغ 
وقت كان فيه الأخر الوحيد الذي خلق م�شاكل يف الهجوم 

ويف منطقة جزاء النادي الرتغايل.
ون�شي كومان ال�شاب املعجزة اأن�شو فاتي على مقاعد 

البدلء وهو الذي كان قد �شّجل لتوه يف عودته الكبرة من 
الإ�شابة يف نهاية الأ�شبوع املا�شي �شد ليفانتي يف الدوري 
املحلي. بعدما دقَّ ناقو�س اخلطر املو�شم املا�شي عندما ُمني 
اأمام باري�س �شان جرمان  بر�شلونة بخ�شارة مدوية اأخرى 
الفرن�شي 1-4 يف �شباط فراير يف كامب نو، بات النادي 
مدربه:  اإق��ال��ة  قبل  مّرتني  بالتفكر  مطالبا  الكاتالوين 
�شيكّلف ذلك 14 مليون يورو خزينة بر�شلونة الذي يعاين 
من ديون ثقيلة بقيمة نحو 1.35 مليار يورو على املدى 
حتى  بر�شلونة  م��ع  بعقد  املرتبط  ك��وم��ان  وق��ال  الطويل. 
البقية  و�شلوكهم.  الالعبني  بدعم  "اأ�شعر   2022 �شيف 

ل اأعرف. من جانب النادي ل اأعرف".
القائد  ق��ال  النهاية.  �شافرة  عقب  بالفعل  لعبوه  دعمه 
�شرجيو بو�شكيت�س: "نحن يف و�شع حرج حًقا. �شيكون من 

ال�شهل جًدا اإقالة كومان، لكن لدينا جميًعا م�شوؤوليات".
تغير  اأن  اأع��ت��ق��د  "ل  ي��ون��غ:  دي  فرنكي  ق��ال  جهته،  م��ن 
املدرب ميكن اأن يحل اأي �شيء". ومع ذلك، فاإن ال�شحافة 
الكاتالونية طرحت بالفعل اأ�شماء اخللفاء املحتملني للفني 
ال��ه��ول��ن��دي: ي��ب��دو اأن اأ���ش��ط��ورة ك��ام��ب ن��و، ت�����ش��ايف، املدرب 
احلايل لل�شد يف قطر، مي�شك باحلبل، لكن اأي�شا الإيطايل 
اأندريا برلو، احلر منذ نهاية املو�شم املا�شي عقب اقالته 
يف  يوفنتو�س  مواطنه  ال�شابق  لفريقه  مدربا  من�شبه  من 

اأي������������ار م����اي����و، 
وروب������������رت������������و 
م���ارت���ي���ن���ي�������س 
امل���������������������������������درب 
الإ���������ش��������ب��������اين 
ل����ل����م����ن����ت����خ����ب 

البلجيكي.

اأطاح يوفنتو�س الإيطايل ب�شيفه ت�شل�شي الإنكليزي حامل اللقب عندما تغلب عليه -1 �شفر، واأنقذ 
�شيفه  اأم��ام  التعادل  فخ  من  الإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  فريقه  رون��ال��دو  كري�شتيانو  الرتغايل 
الثانية من دور املجموعات مل�شابقة دوري  2-1 يف اجلولة  فياريال ال�شباين بت�شجيله هدف الفوز 

ابطال اأوروبا يف كرة القدم.
ومني بر�شلونة ال�شباين بخ�شارة مذلة امام م�شيفه بنفيكا الرتغايل �شفر3-، فيما حقق بايرن 

ميونيخ الملاين فوزا كا�شحاً على �شيفه دينامو كييف الأوكراين -5�شفر.
يف املباراة الأوىل على ملعب "األيانز �شتاديوم" يف تورينو، يعود الف�شل يف الفوز الثاين لنادي "ال�شيدة 
العجوز" اإىل مهاجمه الدويل فيديريكو كييزا الذي �شجل الهدف الوحيد بعد 10 ثوان من انطالق 

ال�شوط الثاين.
وقال كييزا "لعبنا مباراة دفاعية بحثة وبكل تاأكيد ت�شل�شي هو اف�شل فرق ي�شتحوذ على الكرة، لكننا 

قدمنا مباراة رائعة وكان بامكاننا ت�شجيل اكرث من هدف واعتقد اننا حققنا فوزا م�شتحقا".
وهو الفوز الثاين تواليا ليوفنتو�س يف امل�شابقة بعد الأول بثالثية نظيفة على م�شيفه ماملو ال�شويدي، 
فرفع ر�شيده اإىل �شت نقاط بوف�س �شراكة �شدارة املجموعة الثامنة مع ت�شل�شي الذي تراجع اىل 
املركز الثاين بفارق املواجهات املبا�شرة عن زينيت �شان بطر�شبورغ الرو�شي الذي اأكرم وفادة الفريق 

ال�شويدي برباعية نظيفة يف وقت �شابق اليوم.
ديبال وهدافه  باولو  الرجنتيني  الدويل  العابه  املوؤثرة يف �شفوفه خ�شو�شا �شانع  الغيابات  ورغم 
الدويل ال�شباين الفارو مورتا والويلزي اأرون رام�شي ب�شبب الإ�شابة، جنح يوفنتو�س يف ك�شب ثالث 
نقاط ثمينة كرر بها �شيناريو املواجهة الأخرة له مع ت�شل�شي يف تورينو حني اكت�شح النادي اللندين 

يف دور املجموعات اأي�شاً.  2012 نوفمر  الثاين  ت�شرين  يف  -3�شفر 
الفرن�شي نغولو  الدويل  الغيابات خ�شو�شا لعب و�شطه  ت�شل�شي كثرا بدوره من  تاأثر  املقابل،  يف 

كانتي ل�شابته بب�شبب فرو�س كورونا وماي�شون ماونت.
وكان ت�شل�شي �شاحب الف�شلية وال�شتحواذ التي بلغت ن�شبته 70 باملئة، لكن يوفنتو�س عرف كيف 

ينتزع النقاط الثالث بهجماته املرتدة التي كان باإمكانه رفع غلته من الهداف عرها.
تلقى كرة  الثاين عندما  ال�شوط  الت�شجيل مطلع  افتتاح  املباراة يف  ن�شاطا يف  الأك��رث  وجنح كييزا 

بينية داخل املنطقة من برناردي�شكي ف�شددها قوية بي�شراه يف الزاوية اليمنى العليا ملندي 
.)46(

رونالدو  اأه���دى  مان�ش�شرت،  يف  ترافورد"  "اأولد  ملعب  على  الثانية  ويف 
فريقه فوزاً يف النف�س الأخر على �شيفه فياريال 2-1 �شمن مناف�شات 

املجموعة ال�شاد�شة التي �شهدت اأي�شاً انت�شاراً �شعباً لأتالنتا الإيطايل 
على �شيفه يونغ بويز ال�شوي�شري -1�شفر وانتزاعه لل�شدارة.

وافتتح باكو األكا�شر الت�شجيل لفياريال )53(، قبل اأن ُيدرك 
الرازيلي األيك�س التعادل لل�شياطني احلمر )60(، ليح�شم 
رونالدو النقاط الثالث لل�شياطني احلمر )90+5( معززا 
 136 بر�شيد  امل�شابقة  يف  اللقاب  عدد  يف  القيا�شي  رقمه 
قيا�شياً  رق��م��اً  خاللها  حّطم  التي  اأم�شيته  ومتوجا  هدفا 
القارية  امل�شابقة  يف  الالعبني ظهوراً  اأكرث  لي�شبح  جديداً 

مع 178 مباراة.
الإ�شباين  ري��ال مدريد  يف  ال�شابق  زميله  رونالدو  وتخطى 

حار�س املرمى العمالق اإيكر كا�شيا�س.
�شول�شاير  غ��ون��ار  اأويل  ال��رنوج��ي  ي��ون��اي��ت��د  م���درب  واأ����ش���اد 
التي حتدث يف  النوع من ال�شياء  "هذا  بفوز فريقه وق��ال 

اأولدترافورد. لقد حدث ذلك كثرا يف املا�شي"
ويف امل��ج��م��وع��ة ذات��ه��ا، م��ن��ح لع���ب ال��و���ش��ط م��ات��ي��و بي�شينا 

اأتالنتا النت�شار اأمام يونغ بويز بت�شجيله هدف الفوز يف الدقيقة 68.
وبات بي�شينا اأول لعب اإيطايل يهز ال�شباك لأتالنتا يف امل�شابقة القارية العريقة.

توا�شلت نك�شة فريق بر�شلونة عندما مني بهزميته الثانية توالياً يف دور املجموعات بخ�شارته املذلة 
اأمام م�شيفه بنفيكا الرتغايل بثالثية نظيفة تناوب على ت�شجيلها الأوروغوياين داروين نوني�س )3 

و79 من ركلة جزاء( ورافا �شيلفا )69(.
و�شبق للنادي الكاتالوين اأن �شقط بثالثية نظيفة يف اجلولة الأوىل على اأر�شه اأمام بايرن ميونيخ، 

ليبقى بالتايل يف قعر الرتتيب بدون ر�شيد يف اأ�شواأ انطالقة له يف امل�شابقة القارية العريقة.
ومل يحقق النادي الكاتالوين اأي فوز يف مبارياته اخلم�س الخرة يف امل�شابقة حيث خ�شر اربع مرات 

وتعادل مرة واحدة ودخل مرماه 14 هدفا مقابل ت�شجيله لهدفني فقط.
النجم  برحيل  متاأثراً  ك��وم��ان،  رون��ال��د  الهولندي  مدربه  مع  للغاية  �شعبة  بفرتة  بر�شلونة  ومي��ر 

الأرجنتيني ليونيل مي�شي اإىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي.
العا�شمة  يف  ال�شبت  تنتظره  �شعبة  مواجهة  قبيل  قا�شياً  بنفيكا  امتحان  يف  ال�شقوط  ه��ذا  وي��اأت��ي 

الإ�شبانية اأمام اأتلتيكو مدريد حامل اللقب يف الدوري املحلي.
وكان كومان ياأمل اأن يوؤجل قرار الإدارة بالتخلي عنه من خالل الفوز معوًل على املعنويات اجليدة 

لالعبيه بعد الفوز على ليفانتي -3�شفر الأحد يف املرحلة ال�شابعة من الدوري.
لكن الرياح الرتغالية جاءت عك�س ما ا�شتهته ال�شفن الكاتالونية. واأكمل بر�شلونة الدقائق الأخرة 
من املباراة بع�شرة لعبني، بعدما اأ�شهر حكم املباراة البطاقة ال�شفراء الثانية يف وجه مدافعه اإريك 

غار�شيا )87(.
وقال كومان "نحن يف موقف حرج، مل نفز يف اأول مباراتني، يجب اأن نحاول 
تغير �شيء ما )...( النتيجة النهائية ل تعك�س ما حدث على امللعب، الفارق 

الليلة كان فعالية اأ�شحاب الأر�س. اإذا مل ت�شجل فلن تفوز".
ويف املباراة الثانية، �شحق بايرن ميونيخ دينامو كييف بخما�شية نظيفة على 

ملعب "األيانز اأرينا" يف ميونيخ.
و�شجل اأهداف الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوف�شكي )12 و27( 
رافعا ر�شيده اىل 77 هدفا يف امل�شابقة القارية العريقة، �شرج غنابري )68(، 

لوروا �شانيه )74(، والكامروين اإريك ماك�شيم ت�شوبو موتينغ )87(.
 6 بر�شيد  اخلام�شة  للمجموعة  �شدارته  بايرن  عزز  الفوز،  وبهذا 

نقاط، فيما ا�شتقر دينامو كييف يف املركز الثالث بنقطة واحدة.
وافتتح بايرن الت�شجيل يف الدقيقة 12 من ركلة جزاء ترجمها 
النتيجة  ال��ب��ول��ن��دي  ي�شاعف  اأن  قبل  ب��ن��ج��اح،  ليفاندوف�شكي 

بت�شديدة قوية بعد متريرة من توما�س مولر )27(.
يف  بر�شلونة  م��رم��ى  يف  ثنائية  �شجل  ليفاندوف�شكي  وك���ان 
اجلولة الوىل، وهو رفع ر�شيده اىل 24 هدفا يف املباريات 

ال�18 الخرة يف امل�شابقة.
ويف ال�شوط الثاين، وا�شل بايرن �شغطه، الذي اأثمر هدفاً 
ال���ذي مرر  �شانيه،  ع��ن ط��ري��ق  �شريعة  م��رت��دة  م��ن  ث��ال��ث��اً 
لغنابري الذي �شدد �شاروخية ارتطمت بالعار�شة وا�شتقرت 

بال�شباك )68(.
اجلانب  من  قوية  بعر�شية  كييف  دينامو  حار�س  �شانيه  وخ��دع 
واختتم   .)74( ال�شباك  يف  الكرة  لت�شتقر  مرماه  من  فخرج  الأي�شر، 
قابل  عندما  خام�س  بهدف  ال��ب��اف��اري  الأه���داف  مهرجان  موتينغ  ت�شوبو 
ال�شباك  داخ��ل  متقنة  راأ�شية  ب�شربة  بافار  بنجامان  الفرن�شي  من  عر�شية 

.)87(

•• مونديو - �شقلية-وام:

للدراجات  الإم���ارات  فريق  �شائق  مولنو،  �شيبا�شتيان  ق��دم 
اأداء قويا يف املرحلة  الهوائية املتخ�ش�س ب�شباقات ال�شرعة، 
بطول  م�شار  على  اأقيمت  التي  �شقلية  جولة  م��ن  الثانية 
اإىل مونديو، حيث  �شيلينوت و�شول  173كم انطالقا من 

فاز اأم�س باملركز الأول لليوم الثاين على التوايل.
وهيمن الدراج الكولومبي على املرحلة الثانية من اجلولة، 
باردياين-�شي  متغلبا على مناف�شه فيليبو فيوريلي /فريق 
اإ�س اإف/ الذي تراجع اإىل نهاية املجموعة ب�شبب خمالفاته 
تغلب مولنو على مناف�شيه  كما  ال�شرعة.  �شباقات  لأنظمة 
/ ماري�شكو  وياكوب  /تريك-�شيغافريو/  موت�شيتي  ماتيو 

الثاين والثالث  املركزين  اللذين حال يف  فريق زابو واينز/ 
على التوايل.

و�شهدت املرحلة اأداء قويا من ت�شكيلة فريق الإمارات �شاهمت 
�شيطر  حيث  امل��ه��م،  ف��وزه  حتقيق  على  م��ولن��و  م�شاعدة  يف 
كري�شتيان  فيهم  مب��ن  امل�����ش��ار،  ط���وال  ال�شباق  على  الفريق 
املكونة  املتقدمة  باملجموعة  اللحاق  الذي متكن من  مونوز 
اأن يقود  النهاية، قبل  20كم من خط  6 دراج��ني قبل  من 
امل��ج��م��وع��ة ن��ح��و ���ش��ب��اق ال�����ش��رع��ة ال��ن��ه��ائ��ي. وق����دم ك���ل من 
األي�شاندرو كويف وديفيد دي ل كروز وبراندون ماكنالتي اأداء 
طيبا، حيث عملوا معا على التحكم بوترة ال�شباق ومواجهة 
النهاية. كما  اإىل خط  املناف�شني و�شول  الدراجني  هجمات 
اأف�شل الدراجني يف  اأحد  اأنه  اأثبت ماك�شيميليانو ريت�شيزي 
املجموعة بف�شل اأدائه املميز يف م�شاعدة زميله مولنو على 
احتالل مركز متقدم قبيل انطالق الأخر يف �شباق ال�شرعة 

النهائي.
اأداء  "كان  م��ولن��و:  �شيبا�شتيان  ق��ال  ف���وزه،  على  وتعليقا 

ال��ف��ري��ق م��ذه��ال ، ف��ق��د مت��ك��ن��ا م��ن ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى ال�شباق 
الفوز،  حتقيق  على  �شاعدين  ما  �شرعته،  بوترة  والتحكم 
باملجموعة  للحاق  كبرة  ج��ه��ودا  م��ون��وز  زميلي  ب��ذل  حيث 
ك���روز وم��اك��ن��ال��ت��ي وكويف  ���ش��اع��دين دي ل  بينما  امل��ت��ق��دم��ة، 
وذلك  النهائي،  ال�شرعة  �شباق  يف  لالنطالق  التقدم  على 
مب�شاعدة ريت�شيزي الذي دعمني و�شول اإىل �شباق ال�شرعة 

لأحقق هذا الفوز الرائع يف املرحلة الثانية من اجلولة".
وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة مت��ك��ن م���ولن���و م���ن الح��ت��ف��اظ بقمي�س 
الت�شنيف العام قبيل م�شاركته يف املرحلة الثالثة من اجلولة، 
والتي تقام على م�شار بطول 180كم انطالقا من ترميني 
اإمر�شي و�شول اإىل كارونيا. ويت�شمن امل�شار م�شافة ت�شلق 
%5.6، ف�شال  انحدار  11.4كم ومعدل  بولينا بطول  يف 
عن م�شافة الت�شلق الأخرة قبل الو�شول اإىل كارونيا، والتي 

متتد على م�شافة 3.6كم مبعدل انحدار 5.7%.

»الإمارات للدراجات« يوا�سل تاألقه يف املرحلة الثانية من جولة �سقلية

بايرن ي�شتعر�س.. وخ�شارة مذلة لرب�شلونة 

يوفنتو�س يطيح حامل اللقب ورونالدو ينقذ يونايتد 
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تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  �شركة جمموعة الدكتور �شليمان احلبيب للخدمات الطبية )م�شاهمة مدرجة(
وعنوانه: �س.ب. : 301578، الرمز الريدي 11372،  طريق امللك فهد، العليا، الريا�س، اململكة العربية ال�شعودية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية ب�شحة وجمال الكائنات الب�شرية واحليوانات؛ العيادات الطبية؛ الرعاية 
ال�شحية؛ جراحات التقوميية؛ دور التمري�س؛ دور العجزة واملقعدين؛ امل�شت�شفيات؛ خدمات القابالت؛ التمري�س؛ خدمات 
والرعاية  ال�شحة  ب�شاأن  والن�شائح  املعلومات  وتقدمي  وال�شت�شارات  امل�شورة  وخدمات  الطبية  امل�شاعدة  الب�شريات؛  فنيي 
خدمات  ال��ب��ول؛  و/اأو  الأم�شال  و/اأو  ال��دم  حتليل  خدمات  الطبية؛  وامل�شتح�شرات  واملنتجات  الطبية  وامل�شاكل  ال�شحية 
جتميع  الطبي؛  التحليل  خدمات  والطبي؛  ال�شحي  التقييم  خدمات  ال�شينية؛  بالأ�شعة  الت�شوير  خدمات  ال��دم؛  بنوك 
التحاليل  نتائج  تقدمي  ذلك  الطبية مبا يف  املعلومات  الطبية؛ خدمات  والفحو�شات  الختبارات  واإج��راء  الطبية  التقارير 
حالت  لت�شخي�س  الطبية  اخلدمات  ال�شحية؛  والرعاية  الطبية  والبيانات  املعلومات  توفر  امل��وؤي��دة؛  واملعلومات  الطبية 
املتعلقة  امل�شورة  خدمات  الطبية؛  واللياقة  ال�شحة  تقييم  خدمات  والطبية؛  ال�شحية  املعلومات  خدمات  الب�شري؛  اجل�شم 
بالأجهزة واملنتجات واخلدمات والعالجات الطبية؛ توفر املرافق الطبية؛ اخلدمات الطبية والوقائية والعالجية وخدمات 
الت�شخي�س الطبي اإعادة التاأهيل والرعاية ال�شحية؛ العالج الطبيعي؛ الن�شائح ال�شيدلنية؛ اخلدمات ال�شيدلنية؛ �شرف 
املنتجات ال�شيدلنية؛ خدمات العالج بالأع�شاب؛ خدمات طب الأ�شنان؛ طب الأ�شنان التجميلي؛ توفر املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن هذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. الواق�عة بالفئة:  44
تتكون العالمة من عبارة “DR SULAIMAN AL HABIB”   باللغة الإجنليزية و اأعالها  و�شف العالمة:  
“Medical Center”  " مكتوبة باللغة الجنليزية و ترجمتها باللغة  نف�س العبارة مكتوبة باللغة العربية.  عبارة 

العربية حتتها بخط اأ�شغر و يف اجلانب الأمين من العبارة �شكل ي�شبه احلرف الالتيني “H” داخل مربع
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358267  بتاريخ:   26 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ال�شيد �شمر حروكي و ال�شيد بالل اخلتوتى 
وعنوانه: رومين�شي�شتيندخ، 1/15، 01، 1800 فيلفورد، بلجيكا ري اإرن�شت �شايل، 1020،75 بروك�شيل، بلجيكا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الدواجن؛  حل��وم  م��رب��ي��ات؛  بال�شكر؛  مطبوخة  ف��واك��ه  اللحم؛  خال�شات  احل��ي��ة؛  غ��ر  الأ���ش��م��اك  البي�س؛ 
ف��واك��ه جم��م��دة؛ خ�شروات  ف��واك��ه جمففة؛  زب���دة؛ حليب؛  ل��الأك��ل؛  ه��الم )جيلي(  املحفوظة؛  اخل�����ش��روات 
جمففة؛ الزيوت والدهون املعدة لالأكل؛ منتجات احلليب؛ فواكه مطهوة؛ خ�شروات جممدة؛ زبادي؛ حلوم؛ 

خ�شروات مطهوة؛ فواكه حمفوظة؛ حلوم ال�شيد غر احلية؛ اجلنب 
29 الواق�عة بالفئة:  

 "sushi bar" والكلمتان  مميز  بخط   "makifornia" كلمة  من  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
بخط اأ�شغر مميز حتتها مع خط اأفقي على ي�شار الكلمتان.  فوق كلمة "makifornia" �شكل لقطعة من 

ال�شو�شي
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358268  بتاريخ:   26 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ال�شيد �شمر حروكي و ال�شيد بالل اخلتوتى 
وعنوانه: رومين�شي�شتيندخ، 1/15، 01، 1800 فيلفورد، بلجيكا ري اإرن�شت �شايل، 1020،75 بروك�شيل، بلجيكا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
النحل؛  املحفوظة؛ ع�شل  الأع�����ش��اب  ك���رمي(؛ اخل��ب��ز؛  البوظة )الآي�����س  ال��ك��اك��او؛ اخل��م��رة؛  الأرز؛  ال��ت��واب��ل؛ 
معجنات؛  مرطبة؛  مثلجات  البهارات؛  ال�شطناعي؛  ال��نب  الأ���ش��ود؛  الع�شل  ال�شاي؛  القهوة؛  ال�شوكولتة؛ 
الدقيق؛  مفروكة؛  توابل  ال�شكر؛  التابيوكا؛  مائية؛  مثلجات  ملح؛  احلبوب؛  من  م�شنوعة  م�شتح�شرات 

ال�شاغو؛ اخلل؛ احللويات؛ املعكرونة؛ النودلز؛ ال�شل�شات )التوابل(؛ ال�شو�شي 
30 الواق�عة بالفئة:  

 "sushi bar" والكلمتان  مميز  بخط   "makifornia" كلمة  من  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
بخط اأ�شغر مميز حتتها مع خط اأفقي على ي�شار الكلمتان.  فوق كلمة "makifornia" �شكل لقطعة من 

ال�شو�شي
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358269  بتاريخ:   26 اأغ�شط�س 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ش��م:  ال�شيد �شمر حروكي و ال�شيد بالل اخلتوتى 
وعنوانه: رومين�شي�شتيندخ، 1/15، 01، 1800 فيلفورد، بلجيكا ري اإرن�شت �شايل، 1020،75 بروك�شيل، بلجيكا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات املطاعم؛ الإقامة املوؤقتة 

43 الواق�عة بالفئة:  
 "sushi bar" والكلمتان  مميز  بخط   "makifornia" كلمة  من  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
بخط اأ�شغر مميز حتتها مع خط اأفقي على ي�شار الكلمتان.  فوق كلمة "makifornia" �شكل لقطعة من 

ال�شو�شي
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 1 اأكتوبر 2021 العدد 13355



تنجب 3 توائم متطابقة ت�سرتك بامل�سيمة نف�سها 
اأجنبت �شيدة بريطانية 3 توائم متطابقني ي�شرتكون يف امل�شيمة  
نف�شها  يف حالة نادرة ل تتكرر �شوى مرة واحدة كل 200 مليون 
الثالثة - جيمي وجن�شن وجاك�شون - قبل  وُول��د الأطفال  م��رة. 
للن�شاء  ليفربول  واح��د يف م�شت�شفى  ب�شهر  املحدد  ال��ولدة  موعد 
يوم 26 اأبريل )ني�شان(، وذلك بعملية قي�شرية وبفارق ثواٍن قليلة 
�شي�شاير، عندما علما خالل  الزوجان، من مدينة  دم  بينهم. و�شُ
فح�س املوجات فوق ال�شوتية بعد 13 اأ�شبوًعا من احلمل اأنهما مل 
اأطفال  اأول ثالثة  الأول فح�شب، بل كان  يكونا يتوقعان طفلهما 
30 ع�شواً  اأن  دي��ودين )34 عاماً(  ال�شيدة  دفعة واح��دة. وك�شفت 
من الفريق الطبي كانوا يف غرفة الولدة، لأن كل طفل يجب اأن 
ال�شيدة  حمل  واعتر  ال��ولدة.  حلديثي  خا�س  فريق  لديه  يكون 
ديودين عايل اخلطورة لأنه الأطباء وجدوا اأن الأطفال يت�شاركون 
نف�س امل�شيمة، ومن املرجح اأن يواجه الأطفال الذين يولدون بهذه 
الطريقة م�شاكل �شحية، لأن العنا�شر الغذائية والطعام من الأم 
يجب تق�شيمها على ثالثة. وجتري معظم عمليات احلمل بثالثة 
توائم من خالل التلقيح ال�شطناعي، ويقدر الأطباء اأن احتمالت 
وتقدر  منخف�شة  طبيعي  ب�شكل  متطابقني  اأطفال  ثالثة  اإجن��اب 
الأطفال  م�شاركة  فر�شة  اأن  كما  حالة،  مليون   200 من  بواحد 
الثالثة يف امل�شيمة اأقل من ذلك. وما يجعل الثالثي اأكرث متيزاً، 
هو اأن جاك�شون كان لديه كي�س �شلوي خا�س به، وهو جدار رقيق 

من البالزما يحيط باجلنني اأثناء احلمل.

تنتحر حتت عجالت املرتو
�شيدة  اأقدمت  ال�شهر،  ه��ذا  م�شر  ت�شهدها  انتحار  واقعة  راب��ع  يف 
مرتو  عجالت  حت��ت  النتحار  على  عمرها  م��ن  ال��راب��ع  العقد  يف 
ع��ي��ان على  �شاهد  وه��و  �شمعان،  �شامح  وق���ال  ب��ال��ق��اه��رة.  الأن��ف��اق 
يف  ال��رك��اب  اإن  عربية،  نيوز  �شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  ال��واق��ع��ة، 
حمطة مرتو عني �شم�س، �شمايل القاهرة، فوجئوا بال�شيدة تلقي 
اأحد  اأم��ام قطار املرتو حلظة دخوله املحطة ومل يتمكن  بنف�شها 
من منعها وحتولت جثتها لأ�شالء. وح�شب �شاهد العيان توقفت 
جانب  من  املتوفاة  جثة  لنت�شال  الوقت  لبع�س  القطارات  حركة 
الإ�شعاف  املحطة ومرفق  امل��دين وم�شوؤويل  والدفاع  الأم��ن  ق��وات 
الذين ح�شروا يف احلال. واجلمعة املا�شي، اأقدم �شاب م�شري على 
النتحار باإلقاء نف�شه يف مياه النيل فرع دمياط، من اأعلى ج�شر 

طلخا، يف مدينة املن�شورة مبحافظة الدقهلية، �شمايل القاهرة.
انتحار  باأ�شبوعني، �شهدت م�شر واقعتي  �شاب طلخا  وقبل واقعة 
اإحداها لطالبة يف كلية طب الأ�شنان قفزت من الطابق ال�شاد�س 
مبول �شيتي �شتارز يف مدينة ن�شر �شرقي القاهرة، نتيجة م�شاكل 
حتت  بنف�شه  األقى  مل�شن  ك��ان  الثاين  النتحار  بينما  اأ�شرتها،  مع 

عجالت مرتو القاهرة يف حمطة املعادي جنوبي العا�شمة.
عن  بالبحث  لها  �شابق  بيان  يف  امل�شرية  العامة  النيابة  وطالبت 

الأ�شباب وحماولة تن�شئة جيل قوي قادر على مواجهة الظروف.

ي�سطاد مت�ساحا عمالقا بحاوية قمامة
فوجئ �شاب ب�شيف غر مرحب به يف حديقة قرب منزله، وا�شطر 

للتعامل معه بالأدوات املتاحة اأمامه، واإن كانت ب�شيطة.
فقد جنح �شاحب ال�26 عاما يف الإم�شاك بتم�شاح �شخم، م�شتعينا 
ولية  يف  وذل��ك  داخلها،  العمالق  ال��زاح��ف  حب�س  قمامة  بحاوية 
اإيه  اإ���س  "يو  ل�شحيفة  ب��وزي  وق��ال يوجني  الأم��رك��ي��ة.  فلوريدا 
لكنه  التم�شاح،  وج��ود  اإىل  نبهوه  اأطفاله  اإن  الأمركية،  توداي" 

�شدم عندما راأى حجمه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأ�سرار مبئات مليارات اليورو جراء تلوث الهواء 
اأظهر تقرير ن�شرته الوكالة الأوروبية للبيئة اأن تلوث الهواء املتاأتي من الإنتاج ال�شناعي يف اأوروبا يلحق اأ�شرارا 

بيئية تراوح قيمتها بني 280 مليار يورو و430 مليارا.
% من اإجمايل الناجت املحلي لالحتاد الأوروبي  % اإىل 3  واأ�شارت الوكالة اإىل اأن هذه التقديرات توازي "حوايل 2 

وهو اأعلى من الإنتاج القت�شادي الإجمايل لدول اأع�شاء عدة".
وفيما حقق القطاع ال�شناعي الأوروبي تقدما "كبرا" على �شعيد تقلي�س اأثره البيئي واملناخي، "ل تزال التكاليف 
الجتماعية اأو "الآثار اخلارجية" الناجمة عن تلوث الغالف اجلوي يف القطاع مرتفعة"، بح�شب التقرير الذي 

ي�شتند اإىل بيانات من العام 2017.
وُترتجم هذه الأ�شرار من خالل اأمرا�س ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية واملوائل الطبيعية واملحا�شيل 

الزراعية، ما ُيرتجم من خالل اأكالف اقت�شادية.
ومن بني اأكرث من 1100 م�شنع اأعلنت عن اإ�شدارها انبعاثات م�شببة للتلوث، يتحمل 211 موقعا امل�شوؤولية عن 
ن�شف التكاليف، وفق التقرير الذي اأ�شار اإىل اأن اأكرثية هذه املواقع موجودة يف اأملانيا وبريطانيا وبولندا واإ�شبانيا 

واإيطاليا.
قطاع  يليه  والبيئة،  ال�شحة  على  الأك��ر  اخلطر  احل��راري��ة  املحطات  عن  الناجم  اجل��وي  الغالف  تلوث  ويحمل 

ال�شناعات الثقيلة واإنتاج املحروقات ومعاجلتها، بح�شب الوكالة الأوروبية.
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املنقر�سة  الأنواع  بقائمة  جن�سا   23
اأدرجت الوليات املتحدة 23 نوعا على قائمة الأجنا�س املنقر�شة، بينها نقار 
اخل�شب ذو املنقار العاجي الذي كان من اأبرز الطيور يف القارة الأمركية 
لكن مل ُير�شد له اأي اأثر منذ 1944. ومن بني هذه الأجنا�س ال�23 التي 
اآخ��ر ي�شمى هازجة  اإي��ج��اد من��وذج ح��ّي عنها، ط��ر  الأم���ل يف  العلماء  فقد 
بات�شمان ونوعان من اأ�شماك املياه العذبة وثمانية اأجنا�س من بلح البحر 
ال�شمكية  ال��رثوة  حلماية  الفدرالية  الهيئة  واأعلنت  النباتات.  من  ون��وع 
والرية يف بيان اأنها "خل�شت اإىل اأن هذه الأجنا�س انقر�شت". وقد اأطلق 

امل�شار الرامي اإىل �شحبها من قائمة الأجنا�س املهددة.
ميكن  التي  الطريقة  على  "ي�شيء  ال�شّيئ  النباأ  هذا  اأن  اإىل  البيان  ولفت 
من  والن��ق��را���س،  ال��رتاج��ع  اإىل  بالأجنا�س  تدفع  اأن  الب�شرية  الن�شاطات 
املفرط  وال�شتغالل  لل�شكن  القابلة  امل�شاحات  فقدان  يف  امل�شاهمة  خ��الل 

واإدخال اأجنا�س غازية والأمرا�س".
للتغر  املتنامية  الآث��ار  اأن تفاقم  "يجب توقع  بيانها  الهيئة يف  واأو�شحت 
املناخي هذه التهديدات". وينتمي نقار اخل�شب ذو املنقار العاجي اإىل عائلة 
عرف  مع  والأبي�س  الأ�شود  بري�شه  وُيعرف  اخل�شب(،  )نقار  القراع  طيور 

اأحمر للذكور، ويبلغ طوله حوايل خم�شني �شنتيمرتا.
واأجمع املتخ�ش�شون على اأن اآخر تاريخ �شوهد فيه هذا النوع من الطيور 

كان يف ني�شان-ابريل 1944 يف �شمال �شرق لويزيانا.

امل�سرح الفل�سطيني �سامد يف معركة البقاء
بينهم مقاعد  اأف��راده متباعدين، تف�شل  العدد يجل�س  اأم��ام جمهور �شغر 
الوطني  امل�����ش��رح  يف  امل�شرحية  عرو�شهم  ت��ق��دمي  املمثلون  ي��وا���ش��ل  خ��ال��ي��ة، 
عاما  وثالثني  ل�شبعة  باحلياة  ينب�س  ظل  الذي  "احلكواتي"،  الفل�شطيني 
يف قلب القد�س، واأ�شبح الآن مهددا بالإغالق. و اأثناء مهمة يف فرن�شا جلمع 
الأموال، اأو�شح عامر خليل مدير م�شرح احلكواتي لرويرتز كيف متثل ق�شوة 
للم�شرح.  القد�س، مت�شافرة مع جائحة كورونا، تهديدا وجوديا  الواقع يف 
وقال خليل اإنهم يواجهون �شعوبات ب�شبب اأزمة مالية ت�شببت فيها القيود 
الفل�شطينية.  ال�شلطات  من  اأم���وال  على  احل�شول  عن  والعجز  ال�شيا�شية 
بنف�س القلق حتدث طاقم امل�شرح واأع�شاء اجلمهور عن توقعاتهم مل�شتقبل 
واملخت�س  امل�شرحي  املمثل  فرح  فرا�س  قال  ال�شتمرار.  على  وقدرته  امل�شرح 
بامل�شرح  زهرة"  "ق�شة  م�شرحية  مل�شاهدة  ج��اء  ال��ذي  الثقافية  بال�شيا�شات 
الوطني الفل�شطيني "بخاف على )م�شرح( احلكواتي. اأغار على احلكواتي. 
لأن��ه هو ج��زء من  بالقد�س  ثقافة  ويبث  املكان يظل عاي�س،  ه��ذا  اإن��ه  بحب 
تعريف الآخر وتعريفنا نف�شنا اإحنا بثقافتنا وباملكان. وكمان ملا تقدر تطلع 
ثقافتك باملكان بت�شاهم بو�شع عالمة وطابع و�شيادة باملكان، فاإذا اأُخذت منك 
اأُخ��ذت منك ال�شيادة واأُخ��ذ منك الوجود يف املكان". وحتدث  هذه الفر�شة، 

اأجنلينا جويل ت�سجع املراهقني 
للتكلم علنًا �سد الظلم

اأجنلينا  الأمركية  املمثلة  عملت 
الدولية  العفو  منظمة  مع  ج��ويل 
كتاب  اإ����ش���دار  ع��ل��ى   ،Amnesty
امل���راه���ق���ني  مت���ك���ني  اإىل  ي����ه����دف 
وم�شاعدتهم للدفاع عن حقوقهم. 
و�شائل  ع�����ر  امل���م���ث���ل���ة  ون���������ش����رت 
ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي غ���الف 
 Know your ب��ع��ن��وان  ال��ك��ت��اب 
 rights and claim them
:"ال�شباب  ال�����ش��ور  ع��ل��ى  م��ع��ل��ق��ة 
للنزاع  الأمامية  اخلطوط  يف  هم 
والنزوح وال�شطهاد على م�شتوى 
ال��ع��امل. يف ال��وق��ت نف�شه، ه��م من 
الدفاع  يف  فعالية  الأ���ش��وات  اأك��رث 

عن حقوق الإن�شان".
الن�شطاء  م����ن  ال���ع���دي���د  ����ش���اع���د 
الكتاب  تاأليف  امللهمني يف  ال�شباب 
اأجنلينا، بالتعاون مع  الذي كتبته 
الإن�شان  الدولية حلقوق  املحامية 

جرالدين فان بورين.

�سن البلوغ الإلكرتوين 
يقلق الأهل واخلرباء 

م�شروعها  اأخ���را  في�شبوك  عّلقت 
ن�شخة  ل���ت���ط���وي���ر  ل���ل���ج���دل  امل����ث����ر 
ل��الأط��ف��ال م��ن اإن�����ش��ت��غ��رام، غ��ر اأن 
فوق  وم��ا  ع��ام��ا   13 �شن  يف  ر  الق�شّ
ال�شبكات  ملخاطر  عر�شة  يزالون  ل 
�شاعات  مي�����ش��ون  اإذ  الج��ت��م��اع��ي��ة 
طويلة يف ا�شتخدامها مع قليل من 
ال�����ش��واب��ط، م��ا ي��ث��ر ق��ل��ق الأه����ايل 
واخلراء. ويقول جو�س غولني من 
منظمة "فر بالي" غر احلكومية 
الأطفال  حماية  �شبيل  يف  النا�شطة 
من م�شاوئ حمالت الت�شويق، "على 
اأر�������س ال����واق����ع، ي��ع��ام��ل الإن���رتن���ت 
ال��ث��ال��ث��ة ع�شرة  ���ش��ن  الأ���ش��خ��ا���س يف 
"ل  وي�شيف  بالغون".  اأن��ه��م  ع��ل��ى 
اأظن اأّن كثرين يعتقدون اأن الوقت 
يف  )الأط��ف��ال(  لرمي  الآن  منا�شب 

عرين الأ�شد".
الأطفال  حماية  ق��ان��ون  اأن  ويعتر 
الوليات  ع��ق��دي��ن يف  ق��ب��ل  ال�����ش��ادر 
املتحدة والذي يحدد الثالثة ع�شرة 
�شن البلوغ الرقمي، مل يعد يتما�شى 
م���ع ال��ع�����ش��ر رغ����م اأن�����ه ب����ات ج���زءا 
في�شبوك  وت��ف��ر���س  ال����ع����ادات.  م���ن 
و�شنابت�شات،  توك  وتيك  واإن�شتغرام 
وه���ي م��ن�����ش��ات رائ���ج���ة ب�����ش��دة لدى 
اأن يكون  امل�شتخدمني الأ�شغر �شنا، 
امل�شتخدمون قد اأمتوا �شن 13 عاما 

كحد اأدنى.
ال�شيوخ  جمل�س  يف  اأع�����ش��اء  ووج���ه 
الأمركي اأم�س اخلمي�س اأ�شئلة اإىل 
م�شوؤولة �شوؤون �شالمة امل�شتخدمني 
اأنتيغون  في�شبوك  ل��دى  والطفولة 
ا�شتماع  ج��ل�����ش��ة  خ������الل  دي���ف���ي�������س 
لفي�شبوك  ال�شلبية  "الآثار  ب�����ش��اأن 

واإن�شتغرام".

ديليتا ليوتا تك�سف �سبب انف�سالها 
ليوتا   الإيطالية  ديليتا  ال��رام��ج  مقدمة  ك�شفت 
يامان   ال��رتك��ي  جان  النجم  ع��ن  انف�شالها  �شبب 
الق�شة  اإن  وق��ال��ت:  ر���ش��م��ي  بك�شل  الأم����ر  م��وؤك��دة 
انقطعت بوقت ق�شر جداً وكانت �شريعة للغاية".
 Verissimo ب��رن��ام��ج  م��ع  مقابلتها  خ���الل  م��ن 
"العالقة خلف  اأن  ديليتا  اأ�شارت  الأول،  اأم�س  يوم 
ال�����ش��ا���ش��ة ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ي����راه ال��ن��ا���س ع���ر مواقع 
م�شاركة  "اأحب  ف��ق��ال��ت:  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
ال�شا�شة  خلف  حقيقية  حياة  هناك  ولكن  حياتي 

وكان من ال�شعب اإبقاء كل �شيء حميمياً".
كل  "كان  احل�شناء:  الإيطالية  الإعالمية  اأ�شافت 
�شيء �شريعاً وجمياًل فالأمر معقد عندما تقع يف 
حب رجل م�شهور وتقوم بح�شاب كل �شيء قبل اأن 

ُتقدم باأي خطوة يف العالقة".
ي��ام��ان ق��ال��ت :" "اأنا  اإىل  ب��ال��ع��ودة  وع���ن رغ��ب��ت��ه��ا 
مازلت مغرمة بجان يامان ولكني فقدت الو�شوح 
واليقني ولكن هذا احلب ول اأعرف ماذا �شيحدث 

يف امل�شتقبل فاحلب ل ميكن التنبوؤ به".

جرمية مروعة.. اغت�ساب وقتل على يد �سرطي
ال�شابة  بقتله  اأق��ر  �شرطيا  اأن  الريطاين  الق�شاء  اأعلن 
���ش��اره اإي���ف���رارد، ال��ت��ي اأث���ارت ق�شيتها ت��اأث��را ك��ب��را لدى 
�شيوقفها  ب��اأن��ه  ال�شحية  اأوه���م  ق��د  ك��ان  ال��ري��ط��ان��ي��ني، 
بحجة خمالفتها تدابر احلجر املنزيل من اأجل خطفها 

ثم قتلها.
وكان واين كوزنز البالغ 48 عاما، وهو عن�شر يف �شرطة 
بذنبه  اأق��ر  الدبلوما�شية،  البعثات  حماية  املكلفة  لندن 
الت�شويقية  امل�شوؤولة  وقتل  واغت�شاب  خطف  جرمية  يف 
�شيال من  اأث���ارت  م��ار���س، يف ق�شية  عاما يف   33 البالغة 

ال�شهادات ب�شاأن �شالمة الن�شاء.
اأم��ام حمكمة  مثل  لطفلني،  والأب  املتزوج  الرجل  وه��ذا 
اأولد بايلي اجلنائية يف لندن، يف اليوم الأول من جل�شة 
يف  احلكم  اإثرهما  على  �شي�شدر  يومني  ت�شتمر  ا�شتماع 

حقه.
واأو�شح املدعي العام توم ليتل، اأن كوزنز اأوهم ال�شابة يف 
الثالث من مار�س باأنه �شيوقفها لدى عودتها م�شيا اإىل 
منزلها اإثر مغادرتها بيت اأ�شدقاء لها يف كالبهام جنوب 

العا�شمة الريطانية.
وكان ال�شرطي �شمن عنا�شر يجرون دوريات للتاأكد من 
اإىل  وعمد  كوفيد19-،  مكافحة  تدابر  ال�شكان  ال��ت��زام 

تقييد اإيفرارد بعدما اأظهر لها بطاقته الوظيفية.

عجوز نازية تفر قبل بدء حماكمتها 
موظفة  اأن  اخلمي�س  اأم�س  اأملانية   حمكمة  رئي�س  اأعلن 
اأن  وكان ُيفرت�س  96 عاماً  �شابقة يف مع�شكر نازي تبلغ 

تبداأ حماكمتها �شباح اأم�س اخلمي�س، "فارة".
حيث  اأمل��ان��ي��ا  ���ش��م��ال  يف  اإت�شيهو  حمكمة  ق��اع��ة  يف  وق���ال 
اأكرث  يف  قتل  عمليات  يف  لتواطوؤها  حُت��اك��م  اأن  يفرت�س 
من 10 اآلف حالة، اإن "املّتهمة فاّرة وقد اأُ�شدرت مذكرة 

توقيف بحقها".
ميلهوفر  فريديريكه  املحكمة  با�شم  الناطقة  واأو�شحت 
اأخذت  امل�شّنني( هذا ال�شباح.  "غادرت م�شكنها )دار  اأنها 

�شيارة اأجرة".
يف املقابل، كان حماميها فولف مولكننت حا�شراً يف قاعة 

املحكمة اإل اأنه مل يدِل باأي ت�شريح لل�شحافيني.
وطلب رئي�س املحكمة "القليل من ال�شر" يف وقت يبدو 
اأن بدء املحاكمة  اأم�س اخلمي�س مقّو�س. اإذ اإنه حتى لو 
اأوًل لفح�س طبي  اأن تخ�شع  ينبغي  املّتهمة،  توقيف  مّت 

لتحديد ما اإذا كانت قادرة على متابعة اجلل�شات.
وكانت اإيرمغارد فور�شرن التي كانت تبلغ وقت الأحداث 
قرب  للم�شّنني  دار  يف  ال��ي��وم  وتعي�س  ع��ام��اً   19 اأو   18
هامبورغ، �شكرترة لقائد املع�شكر بول فرنر هوبه بني 

حزيران-يونيو 1943 وني�شان-اأبريل 1945.
يف هذا املع�شكر القريب من مدينة غدان�شك حيث ق�شى 
يهود  "معتقلون  منهجي  ب�شكل  ُقتل  �شخ�س،  األ��ف   65
بح�شب  �شوفياتيون"،  حرب  و�شجناء  بولنديون  واأن�شار 

الدعاء.

علماء: العي�س فوق الـ130 عاما ممكن
ميكن لالإن�شان اأن يعي�س حتى �شن 130 عاما 
اأو اأكرث، رغم اأن هذا الحتمال يبقى �شئيال، 

وفق درا�شة ُن�شرت ب�شاأن هذا املو�شوع .
لالإن�شان  الأق�������ش���ى  احل���ي���اة  اأم�����د  ي�����زال  ول 
قد  باأنه  درا���ش��ات  حت��دده  اإذ  جدليا،  مو�شوعا 
اآخرون  يرف�س  فيما  ع��ام��ا،   150 اإىل  ي�شل 

فكرة وجود حدود علمية لعمر الإن�شان.
جملة  نتائجها  ن�شرت  التي  ال��درا���ش��ة  وت��ق��دم 
م�شاهمتها  �شاين�س"،  اأوبن  �شو�شايتي  "رويال 
بيانات جديدة عن  يف هذا اجل��دل مع حتليل 
�شنوات،   110 عتبة  تخطوا  الذين  املعّمرين 
اأو  ن��اه��زوا ه��ذه ال�شن وبلغوا  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك 

تخطوا عامهم اخلام�س بعد املئة.
وفيما يزداد خطر الوفاة طبيعيا مع التقدم يف 
الباحثون  قّدمه  الذي  التحليل  ال�شن، خل�س 
اإىل اأنه ي�شطدم بعدها ب�شقف لالأ�شخا�س يف 

املوت  احتمال  ي�شبح  اإذ  للغاية،  متقدمة  �شن 
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الإح�������ش���اء يف مدر�شة  ع��ل��م  اأ����ش���ت���اذ  واأو�����ش����ح 
اأنتوين  ل����وزان  يف  ال��ف��درال��ي��ة  البوليتكنيك 
�شن  "بعد  الدرا�شة  على  وّقع  الذي  ديفي�شون 
العي�س  اح��ت��م��ال  ت�شبيه  ميكن  ���ش��ن��وات،   110

�شنة اإ�شافية بالقرعة بالعملة املعدنية".
وقال لوكالة فران�س بر�س "اإذا ما وقعت العملة 
�شتحتفلون  فاإنكم  الوجه،  جهة  على  املعدنية 
ف�شتموتون  العك�س  ح��ال  يف  اأم��ا  اإ���ش��ايف،  بعام 

خالل العام".
يبدو  امل���ت���واف���رة،  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل  وب��ال���ش��ت��ن��اد 
عاما،   130 �شن  الإن�����ش��ان  يبلغ  اأن  حمتمال 
ميكن  ا���ش��ت��ق��راء  ع��م��ل��ي��ة  خ�����������الل  م���ن  لك�����ن 
وفق  الب�شر"،  لأم��د حياة  ح��دود  "األ  ا�شتنتاج 

الدرا�شة.

جوليان مور خالل ح�شورها �لعر�س �لأول لفيلم Dear Evan Hansen  يف لو�س �أجنلو�س، كاليفورنيا. � ف ب

�سبريز تتخل�س من ا�سطهاد 
والدها بعد 13 عاما 

قرار  اأجنلو�س  لو�س  يف  حمكمة  اتخذت  الو�شاية،  من  �شنة   13 بعد  واأخ���را 
والدها  من  �شبرز   العاملية  بريتني  الفنانة  على  املفرو�شة  الو�شاية  ب�شحب 
"انتهاك"  ب��اأن��ه  ال��ت��دب��ر  ه��ذا  ال��ت��ي ت�شف  املغنية  رغ��ب��ة  ن���زوًل عند  ج��امي��ي، 
�شوؤون  اإدارة  اأن ي�شلم  الأب يجب  اأن  القا�شية برندا بيني  حلقوقها. واعترت 
اأن هذا  اإىل  وق���ت مم��ك��ن، لف��ت��ة  اأ���ش��رع  خ��ب��ر حما�شبة يف  اإىل  امل��ال��ي��ة  اب��ن��ت��ه 
الثاين املقبل موعداً  12 نوفمر- ت�شرين  القرار غر قابل للطعن. وحددت 
للم�شادقة على اإنهاء الو�شاية. ومن املقرر عقد جل�شة ثانية يف 13 دي�شمر-

كانون الأول املقبل لبحث امل�شائل املالية. ومل حت�شر بريتني �شبرز ول والدها 
اجلل�شة التي ا�شتمرت اأكرث من �شاعتني وعلق �شام اأ�شغري، خطيب املغنية على 

�شفحته كاتباً: »اأطلقوا بريتني! تهانينا!«.


