النيابة العامة للدولة :يجب على امل�صاب �إبالغ
اجلهات ال�صحية عند الإ�صابة بفريو�س كورونا

�ص 07

�رشطة �أبوظبي تطيح بع�صابة «احتيال

•• �أبوظبي  -وام:

هاتفي» بالتعاون مع �رشطة عجمان

�أكدت النيابة العامة للدولة  -من خالل تغريدة ن�شرتها على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل
االجتماعي� ..أن االبالغ عن الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد � 19 -إلزامي.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمواد  32و  33من القانون االحتادي رقم  14ل�سنة
 2014يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية والتي ن�صت على �أنه يجب على امل�صاب عند معرفة
�إ�صابته مبر�ض من الأمرا�ض ال��واردة باجلدول رقم ( ) 1املرفق بهذا القانون واملخالطني
له ،التوجه �إىل الوزارة �أو اجلهة ال�صحية لتلقي العالج وامل�شورة والتوعية مبخاطر الإ�صابة
وط��رق انتقال العدوى كما على امل�صاب عند معرفة �إ�صابته مبر�ض من الأم��را���ض الواردة
باجلدول رقم ( ) 1املرفق بهذا القانون ،االلتزام بالتدابري الوقائية وتنفيذ الو�صفات الطبية
والتقيد بالتعليمات التي تعطى له ،بهدف احليلولة دون نقل العدوى �إىل الآخرين .ويعاقب
من يخالف ذلك طبقا للمادة ِ 38من ذات القانون باحلب�س ،وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة
�آالف درهم وال تتجاوز خم�سني �ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
وي�أتي ن�شر هذه التغريدات القانونية يف �إطار حر�ص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة
القانونية بني كافة �أفراد املجتمع والتوعية والت�صدي جلائحة كورونا.
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�أخبار الإمارات

اجلوجيت�سو بالربازيل يتزين ب�شعار «م�سبار الأمل»

 32صفحة -الثمن درهمان

مفاو�ضات بني �سوريا و�إ�سرائيل لتبادل �أ�سرى

�أجرت  185,502فح�ص ك�شفت عن � 3,452إ�صابة

رو�سيا تن�سحب من مطار
التيفور ال�سوري خ�شية الغارات

«ال�صحة» تعلن �شفاء  3,570حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ستكملت القوات الرو�سية ،عملية ان�سحابها من مطار التيفور الع�سكري
�شرق حم�ص� ،إىل مطار تدمر الع�سكري وم�ستودعات مهني.
وقال م�صادر خا�صة ملوقع «عني الفرات» �إن القوات الرو�سية �أخلت مطار
التيفور الع�سكري ب�شكل كامل ،حيث �سحبت � 16شاحنة حمملة باملعدات
اللوج�ستية والذخائر والأ�سلحة الثقيلة ،بالإ�ضافة ل�سبع عربات ع�سكرية
و�أربع ناقالت جند لتدخل مطار تدمر الع�سكري عرب الطريق ال�شرقي.
و�أك����دت امل�����ص��ادر ب�����أ َّن االن�����س��ح��اب ج��اء بعد رف�����ض امليلي�شيات الإيرانية
توجيهات قاعدة حميميم الرو�سية ب�ضرورة اخل��روج من املطار لتقليل
احتمالية تعري�ضه للغارات اجلوية الإ�سرائيلية .و�أو�ضحت ب���أ َّن مطار
ال��ت��ي��ف��ور �سيبقى ع��ق��ب االن�����س��ح��اب ال��رو���س��ي حت��ت �سيطرة امليلي�شيات
الإيرانية ،مما �سيجعله عر�ض ًة للغارات اجلوية الإ�سرائيلية التي تهدف
�إ�سرائيل من ورائها ملنع حتويل املطار �إىل قاعدة ع�سكرية قد تكون الأكرب
لإي��ران �شرق حم�ص.وكانت امليلي�شيات الإيرانية رف�ضت ،بالثالث من
ال�شهر احلايل ،مطلباً لقاعدة حميميم الرو�سية ب�إخالء املطار ،مربر ًة
ذلك ب�أ َّن تواجدها داخل التيفور �سبق تواجد القوات الرو�سية ،وبالتايل
على الأخ�يرة مغادرة املطار ،لتبد�أ بعدها رو�سيا ب�إر�سال تعزيزات نحو
املطار انتهت باالن�سحاب.
�إىل ذلك ،ك�شفت و�سائل �إعالم ر�سمية �سورية الأربعاء ،العمل على تبادل
للأ�سرى بني �سوريا و�إ�سرائيل ،عرب و�ساطة رو�سية.
و�أعلنت وكالة الأن��ب��اء ال�سورية الر�سمية ،ق��رب حترير �سوريني اثنني
مقابل �شابة �إ�سرائيلية دخلت الأرا�ضي ال�سورية خط�أً.
و�أعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني ،الأربعاء� ،أن �إدارة �سجون الإ�سرائيلية
�أبلغت �أ�سريا �سوريا يبقع فيها منذ �سنوات �أنه �سيتم �إخالء �سبيله ،مبوجب
�صفقة متت بني دم�شق وتل �أبيب بو�ساطة رو�سية .و�أو�ضح النادي املعني
ب�ش�ؤون الأ�سرى الفل�سطينيني والعرب يف �إ�سرائيل ،ب�أن الأ�سري املعني هو
ذياب قهموز ،من قرية الغجر يف اجلوالن ال�سوري املحتل.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله الرئي�س ال�شي�شاين (وام)

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة من بوتني خالل ا�ستقباله الرئي�س ال�شي�شاين
•• �أبوظبي  -وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س ر�سالة خطية من فخامة
فالدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�سيا االحتادية ال�صديقة تت�صل
بالعالقات الثنائية و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق يف خمتلف املجاالت
يف �إط��ار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمع البلدين ال�صديقني..

�إ�ضافة �إىل عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم البلدين.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه ام�س يف �أبوظبي..فخامة رم�ضان
قاديروف رئي�س جمهورية ال�شي�شان ال�صديقة ال��ذي �سلم الر�سالة
�إىل �سموه .ورح��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
خالل اللقاء بالرئي�س ال�شي�شاين  ..وحمله �أطيب حتياته �إىل فخامة
الرئي�س فالدميري بوتني وخال�ص متنياته لرو�سيا و�شعبها ال�صديق
(التفا�صيل �ص)2
دوام التقدم واالزدهار.

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  85,681جرعة من لقاح
«كوفيد  »19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  5,284,406جرعات ومعدل توزيع اللقاح
 53.43جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة
لتوفري لقاح «كوفيد  »19 -و�سعياً �إىل ال��و���ص��ول �إىل املناعة املكت�سبة
الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة
على الفريو�س.من جهة �أخ��رى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع لتو�سيع وزي���ادة نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف
املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد »19 -
واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء  185,502فح�ص
ج��دي��د خ�لال ال�����س��اع��ات ال��ـ  24املا�ضية على ف��ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات
التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف
الك�شف عن  3,452حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من
جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  358,583حالة.
كما �أعلنت ال���وزارة عن وف��اة  14حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,055
حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
 و�أعلنت الوزارة عن �شفاء  3,570حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد «كوفيد  »19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيهم
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  343,935حالة.

بايدن يتوقع حت�سن كبري يف مواجهة كورونا بعد عام

بريطانيا تقر جتربة تعر�ض املتطوعني ملر�ض كوفيد 19-لتعزيز الأبحاث
•• عوا�صم-وكاالت:

�أ����ص���ب���ح���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا �أول دول����ة
يف ال����ع����امل �أم���������س مت���ن���ح ال�ضوء
الأخ�ضر لتجارب التحدي الب�شري
ال��ت��ي �سيتعر�ض فيها املتطوعون
ع��م��دا مل��ر���ض كوفيد -19لتعزيز
الأب����ح����اث يف امل���ر����ض ال��ن��اج��م عن
ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د .وقال
العلماء ،ال��ذي��ن و�ضعوا اخلطط،
ل��ل�����ص��ح��ف��ي�ين يف �إف��������ادة �صحفية
�إن ال��ت��ج��رب��ة ،امل���ق���رر �أن ت���ب���د�أ يف
غ�ضون �شهر� ،ستت�ضمن ما ي�صل
�إىل  90متطوعا �سليما ترتاوح
�أع���م���اره���م ب�ي�ن  18و 30عاما.
و���س��ي��ت��ع��ر���ض امل��ت��ط��وع��ون لأ�صغر
ك���م���ي���ة م����ن ال����ف��ي�رو�����س ال��ل�ازم����ة
لإحداث العدوى.و�سيجري فح�ص
امل��ت��ط��وع�ين بحثا ع��ن �أي خماطر
�صحية حمتملة قبل ال�سماح لهم
ب��امل�����ش��ارك��ة ،و���س��ي��ظ��ل��ون يف احلجر
ال�صحي حيث �سرياقبهم الطاقم
الطبي مراقبة دقيقة ملدة  14يوما
على الأقل يف وحدة متخ�ص�صة يف
م�ست�شفى رويال فري بلندن.
من جانبه قال الرئي�س الأمريكي
ج���و ب���اي���دن� ،إن����ه ي��ت��وق��ع �أن تكون

رئي�س الوزراء الربيطاين يتحدث اىل �سيدة تنتظر تلقي اللقاح باحد مراكز التطعيم يف لندن (رويرتز)
ال��ب�لاد يف و���ض��ع �أف�����ض��ل بكثري يف يريد املبالغة يف الوعود.
و�أو������ض�����ح ب����اي����دن «�إذا ك�����ان هذا
مكافحة ال��وب��اء بحلول �سبتمرب ،وقال بايدن :كل اخلرباء �أخربوين يعمل ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ،كما تقول
و�إن ال����ب��ل�اد ����س���ت���ك���ون يف ظ���رف �أن �أحر�ص على عدم توقع �أ�شياء ال وال���دت���ي ،بف�ضل اهلل وح�����س��ن نية
خمتلف متامًا بحلول عيد امليالد .ت��ع��رف��ه��ا ع��ل��ى وج���ه ال��ي��ق�ين ب�أنها اجل�ي�ران� ،أعتقد �أن���ه بحلول عيد
وع���ر����ض ب���اي���دن ج���دول���ه الزمني �ستحدث .وم�ضى يف تقدمي نظرة امليالد ال��ق��ادم� ،أعتقد �أننا �سنكون
للموعد الذي قد تعود فيه البالد م��ت��ف��ائ��ل��ة ل�ل�أ���ش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة التي يف ظ��روف خمتلفة متامًا� ،إن �شاء
�إىل �شيء �أق���رب �إىل حياة م��ا قبل ي�����س��اع��د ف��ي��ه��ا ل��ق��اح &  Johnsonاهلل ،عما نحن عليه اليوم» .
ال��وب��اء خ�لال ح��وار مفتوح �أجرته  Johnsonالبالد على الو�صول �إىل وت��اب��ع :بعد ع��ام م��ن الآن� ،أعتقد
�أن��ه �سيكون هناك ع��دد �أق��ل بكثري
«�سي �إن �إن» بينما حذر من �أن��ه ال مناعة القطيع ب�سرعة �أكرب.

ال�سودان ي�ستدعي �سفريه
يف �إثيوبيا بعد �أزمة احلدود
•• اخلرطوم-وكاالت:

ا�ستدعت وزارة اخلارجية ال�سودانية ،الأربعاء� ،سفري اخلرطوم يف �أدي�س
�أب��اب��ا للت�شاور ب�����ش���أن ت��ط��ورات �أزم���ة احل���دود املت�صاعدة ب�ين ال�سودان
و�إثيوبيا .وق��ال الناطق الر�سمي با�سم اخلارجية ال�سودانية من�صور
بوالد لـ�سكاي نيوز عربية �إن ا�ستدعاء ال�سفري ي�أتي بغر�ض الت�شاور ب�ش�أن
تطورات الأزمة .و�أ�ضاف �أن ال�سفري �سيعود �إىل مقر عمله يف �إثيوبيا بعد
انتهاء امل�شاورات.
ويف وق��ت �سابق من الأ�سبوع اجل��اري ،ذك��رت م�صادر ع�سكرية �سودانية
لـ"�سكاي نيوز عربية �أن �إثيوبيا ارتكبت �سل�سلة من التجاوزات خالل
ال�ساعات والأي���ام املا�ضية ،م�شرية �إىل �أن ال�سلطات ال�سودانية ر�صدت
ح�شودا �إثيوبية على احلدود بني البلدين.
وكانت اخلارجية ال�سودانية قد ا�ستنكرت يف بيان ما و�صفته بـ"التعديات"
بدخول قوات �إثيوبية �إىل الأرا�ضي ال�سودانية ،الفتة �إىل �أن احلادث من
�ش�أنه �أن تكون له انعكا�سات خطرية على �أمن وا�ستقرار املنطقة ،وح ّملت
�أدي�س �أبابا امل�س�ؤولية الكاملة عن التبعات.
ي�شار �إىل �أن ح���دود البلدين �شهدت مناو�شات ع��دة خ�لال الأ�سابيع
املا�ضية ،بعد �أن تقدمت القوات ال�سودانية وب�سطت �سيطرتها على غالب
منطقة الف�شقة.

م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ج��ب �أن
يكونوا متباعدين اجتماع ًيا ،و�أن
يرتدوا �أقنعة ،وما �إىل ذلك .لكننا
ال ن��ع��رف ،ل��ذل��ك ال �أري����د املبالغة
يف ال���وع���ود ب������أي ����ش���يء ه���ن���ا .لقد
�أخربتك عندما تر�شحت وعندما
مت انتخابي� ،س�أكون دائ ًما معكم.
و�أ���ض��اف ب��اي��دن �أن���ه م��ن امل�ستبعد
ج��دًا �أال نكون �أف�ضل ح��الاً بكثري
مما نحن عليه اليوم بحلول بداية
العام الدرا�سي يف �سبتمرب.
واخ��ت��ت��م ال��رئ��ي�����س ح��دي��ث��ه بدعوة
الأم�ي�رك���ي�ي�ن �إىل اال����س���ت���م���رار يف
ارت��داء الأقنعة وممار�سة التباعد
االجتماعي وغ�سل �أيديهم.
�إىل ذلك ،قال وزير ال�صحة الأملاين
ي��ن�����س ���ش��ب��ان �إن م��ت��غ�ير فريو�س
ك����ورون����ا امل��ك��ت�����ش��ف يف بريطانيا،
وال��ذي من املحتمل �أن يكون �أكرث
عدوى ،ينت�شر ب�سرعة يف �أملانيا.
وق���ال ال��وزي��ر ،يف ب��رل�ين �إن���ه وفقاً
لبيانات جديدة من معهد «روبرت
ك��وخ» الأمل���اين ملكافحة الأمرا�ض،
ارت���ف���ع���ت ن�����س��ب��ة ه����ذه ال���ط���ف���رة يف
العينات الإيجابية التي مت فح�صها
م��ن �أق���ل م��ن � 6%إىل �أك�ث�ر من
 22%يف غ�ضون �أ�سبوعني.

التحالف يدمر م�سرية مفخخة
�أطلقهااحلوثيونباجتاهال�سعودية

ا�ستمرار �أزمة التحوير الوزاري

تون�س :منظمة الأعراف ت�شعل ال�ضوء الأحمر!
•• الفجر – تون�س

تدخل ازمة التحوير الوزاري يف تون�س ا�سبوعها الرابع
وه��ي ت���زداد تعقيدا م��ع توا�صل التجاذبات واملناورات
ب�ين ر�أ���س��ي ال�سلطة التنفيذية يف الق�صبة وقرطاج،
ازم����ة �سيا�سية انعك�ست ع��ل��ى ال��و���ض��ع�ين االجتماعي
واالقت�صادي ب�شكل كارثي مل تعرفه البالد من قبل ،اذ
مت ت�سجيل تراجع النمو االقت�صادي ب�شكل غري م�سبوق
بن�سبة اال  8.8باملائة يف حني �سجلت البطالة ن�سبة
 17.4باملائة.

م�سلحون يخطفون مئات
ال���ت�ل�ام���ي���ذ يف ن��ي��ج�يري��ا
•• نيجرييا�-أ ف ب:

•• الريا�ض-وام:

�أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�شرتكة
لتحالف دعم ال�شرعية يف اليمن
اع�ترا���ض وت��دم�ير ط��ائ��رة بدون
طيار مفخخة �أطلقتها امليلي�شيا
احل��وث��ي��ة الإره���اب���ي���ة املدعومة
من �إيران باجتاه اململكة العربية
ال�سعودية.
و�أكد العقيد الركن تركي املالكي
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م قوات
حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن
�أن ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف امل�شرتكة
مت��ك��ن��ت ���ص��ب��اح �أم�������س الأرب����ع����اء
م���ن اع�ت�را����ض وت���دم�ي�ر طائرة
ب��دون طيار "مفخخة" �أطلقتها
امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احل��وث��ي��ة الإرهابية
ب���ط���ري���ق���ة مم��ن��ه��ج��ة ومتعمدة
ال���س��ت��ه��داف امل��دن��ي�ين والأعيان
امل��دن��ي��ة مبدينة خمي�س م�شيط
جنوب اململكة.

عميد املحامني عند قي�س �سعيد

�ستالني حي يف ذاكرة البع�ض

ذاكرة ت�ستع�صي على الن�سيان:

�ساندورمخ ،ب�ؤرة جرائم جوزيف �ستالني!
•• الفجر � -سيلفان بولوك – ترجمة خرية ال�شيباين

ليف كوبيليف ،يف �شهادته االنيقة حول عنف احلرب التي ارتكبها اجلي�ش
الأحمر على الأرا�ضي الأملانية ،ا�ستخدم عبارة «ليحفظ �إىل الأب��د» .وال
يزال �شعار املعار�ضة واالن�شقاق هذا �ضروريًا للتذكري باجلرائم ال�شيوعية
حيث ت�سعى ال�سلطة الرو�سية �إىل ن�سيانها( .التفا�صيل �ص)15

اقتحم م�سلحون م�ساء الثالثاء
م��در���س��ة داخ��ل��ي��ة يف والي���ة النيجر
ب�شمال نيجرييا خطفوا منها مئات
التالميذ وال��ع��دي��د م��ن املعلمني،
ك��م��ا ق����ال ل���وك���ال���ة ف���ران�������س بر�س
م�س�ؤول حملي وم�صدر �أمني.
ي����أت���ي ه���ذا االخ��ت��ط��اف اجلماعي
بعد �شهرين من خطف جمموعات
�إجرامية  344مراه ًقا من مدر�سة
داخلية يف والية كات�سينا املجاورة.
وبعد مفاو�ضات مع ال�سلطات  ،مت
�إطالق �سراح الطالب بعد �أ�سبوع.
وق���ال م�����س���ؤول حم��ل��ي يف املنطقة
ط���ل���ب ع�����دم ال��ك�����ش��ف ع����ن هويته
�إن ق���ط���اع ال���ط���رق دخ���ل���وا املعهد
احل����ك����وم����ي يف ك������اغ������ارا الليلة
املا�ضية وخطفوا مئات التالميذ
وم��ع��ل��م��ي��ه��م .و�أ�����ض����اف �أن ه�����ؤالء
امل�����س��ل��ح�ين ال���ذي���ن ج�����ا�ؤوا ب�أعداد
كبرية جدا ببزات ع�سكرية اقتادوا
التالميذ �إىل الغابة.

وق��د دع��ا احت���اد االع���راف التون�سي �أم�����س االرب��ع��اء كل
الأطراف ال�سيا�سية �إىل «حتمل م�س�ؤولياتها قبل فوات
الأوان» معتربا ان «ا�ستمرار �أزم���ة التحوير الوزاري
وتفاقمها يُنبئان مبزيد التعقيدات ومبا ال حتمد عقباه
ومبزيد امل�صاعب التي �ستكون تداعياتها وخيمة على كل
التون�سيني» معربا عن «ا�ستعداده الكامل للم�ساهمة �إىل
جانب بقية املنظمات الوطنية ومكونات املجتمع املدين
يف الدفع نحو �إيجاد حل للأزمة وفق ما متلي امل�صلحة
الوطنية العليا للبالد ومب��ا يجنبها املخاطر الكربى
التي �أ�صبحت حتدق بها»( .التفا�صيل �ص)11

وثيقة ا�ستخباراتية� :أردوغان
متهم بن�شر التطرف يف هولندا

•• �أم�سرتدام-وكاالت:

ح��ذرت وثيقة ا�ستخبارات هولندية م�سربة من وج��ود �صلة بني الرئي�س
الرتكي رج��ب طيب �أردوغ���ان و�صعود املتطرفني داخ��ل هولندا ،ح�سبما
�أفادت �صحيفة (�إن �أو �إ�س) الهولندية.
وقال املن�سق الوطني ملكافحة الإرهاب بهولندا  ،NCTVيف تقرير ال يزال
�سريا� ،أن �أه���داف �أردوغ����ان املتمثلة يف الأ�سلمة يف تركيا يتم ن�شرها يف
املجتمع الرتكي يف هولندا من خالل اجلمعيات الرتكية الهولندية.
وذكر التقرير املكون من � 30صفحة� ،أن املنظمات الدينية الرتكية تتمتع
بعالقات قوية م��ع املنظمات الرتكية يف هولندا ،ال �سيما م��ع املنظمات
ال�شبابية الرتكية الهولندية .وتتفاعل هذه املجموعات بدورها مع الدعاة
وتتفاعل على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث يُزعم �أنهم ميجدون
املتطرفني ويتبادلون الر�سائل املعادية للغرب وكذلك املعادية لل�سامية.
ويف �أحد �أجزاء الوثيقة التي حتمل عنوان ا�سرتاتيجية �أ�سلمة �أردوغان:
كيف ي�ستفيد املت�شددون ،ورد �أن الرئي�س الرتكي وفر م�ساحة للمت�شددين
يف تركيا ،حيث عزز �سلطته ال�سيا�سية مبرور الوقت.
كما ناق�ش التقرير العالقة بني مواقف �أردوغ��ان وهجوم ترام �أوتريخت
ع��ام  ،2019حيث �أو�ضح �أن ا�ستخدام �أردوغ���ان حجة �إط�لاق النار على
كراي�ست�شري�ش يف نيوزيلندا من قبل �شخ�ص �أبي�ض متع�صب واخلطاب
العام املعادي للغرب لعب دورا يف حتري�ض غوكمن تاني�ش على �شن الهجوم
يف هولندا.
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(منر) تطلق اجليل الثاين من �آليات عجبان وحفيت املدرعة خالل �آيدك�س
•• �أبوظبي -وام:

02

تطلق "منر" �شركة �إنتاج الآليات الع�سكرية املدولبة اخلفيفة واملتو�سطة،
اجليل الثاين من �آليات "عجبان  "4x4و"حفيت  "6x6خالل م�شاركتها
يف معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س . "2021
وت�سعى ال�شركة من خالل �إطالق هذه الآليات �إىل حتقيق تطور يف التميز
التقني والأداء الديناميكي والت�صميم الهيكلي النموذجي.
وتتميز الآليات اجلديدة مبوا�صفات متقدمة يف تخفيف �أث��ر االنفجارات
واحلماية م��ن القذائف البال�ستية ،وت��وف��ر م�ستويات عالية م��ن احلماية
يف �أق�سى البيئات .وبف�ضل ت�صميمها وهند�ستها الرامية �إىل تلبية �أكرث
متطلبات امل��ه��ام �صعوبة ،و هيكلها الأح����ادي ال���ذي ي��وف��ر درج���ة �أع��ل��ى من

�صالبة الهيكل التي ت�ساهم يف زيادة املرونة واال�ستجابة.
وتت�سم �إ�صدارات اجليل الثاين من هذه الآليات بقابلية حم�سنة لل�صيانة مع
�إطار زمني �أقل بكثري لإزال��ة جمموعة الطاقة يف الآلية ،حيث مت اخت�صار
ال��ف�ترة الزمنية ال�لازم��ة م��ن ع�شر �ساعات �إىل  20دقيقة فقط .و متت
م�ضاعفة �سعات التحميل الق�صوى من  1.2طن �إىل  2.5طن ل�ضمان �أن
تكون الآليات جاهزة لتحمل �أي �سيناريو ت�شغيلي.
وقد �أج��رت ال�شركة م�ؤخراً �أوىل اختبارات انفجار الألغام الأر�ضية بنجاح
يف �صحراء الإم��ارات بالتعاون مع ال�شركة ال�شقيقة "لهب" ،ومبا يتما�شى
مع املعايري الدولية املعتمدة .و�أُجريت االختبارات لإثبات فعالية م�ستويات
احلماية التي يوفرها اجليل الثاين من �آلية "عجبان" التكتيكية املدرعة.
ون��ظ��راً �إىل احل��م��اي��ة الفائقة للهيكل الأح����ادي اجل��دي��د ،حافظت الآلية

على �سالمتها �أثناء هذه االنفجارات القوية .وتتيح امل�ستويات العالية من
احلماية املعتمدة على هذا اجليل ميزة �إ�ضافية ن��ادراً ما تتوفر يف الآليات
املدرعة الرائدة الأخرى �ضمن هذه الفئة.
وعالوة على التح�سينات يف الأداء والت�صميم� ،أدرجت "منر" �أحدث التقنيات
وال��ب��ن��ى الإل��ك�ترون��ي��ة يف �آل��ي��ات��ه��ا .ك��م��ا �أن ال��ت��ن��وع ال��ك��ام��ل يف املن�صة يتيح
لل�شركة �إمكانية تعديل املن�صات ،حتى �أثناء عملية الإنتاج ،بهدف تلبية �أي
متطلبات م�ستجدة بناء على البيانات امليدانية والتجربة القتالية واملتطلبات
الت�شغيلية املتنامية للعمالء.
وب��ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال �آب���ري دو بلي�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة منر:
"�إن بناء جيل ثانٍ من املنتجات اجليل الأول ال يتحقق �سوى بالتعلم من
التجارب ال�سابقة واال�ستماع �إىل العمالء ومراقبة ال�سوق و�أحدث امل�ستجدات

التقنية .ونحن نتطلع �إىل امل�شاركة يف معر�ض و م���ؤمت��ر ال��دف��اع �آيدك�س
 2021ون�سعى �إىل ا�ستعرا�ض منتجنا املتقدم الذي يعد ثمرة �أع��وام من
اجلهود امل�ستمرة والر�ؤية امل�ستقبلية .وكلنا ثقة ب�أن هذه الت�شكيلة احلديثة
�ست�ساعدنا على تعزيز �إجنازاتنا التي متتد لأك�ثر من عقدين من الزمن
بهدف �ضمان ا�ستدامة عمل ال�شركة يف الأعوام القادمة".
وتقدم ال�شركة حلو ًال كاملة و�شاملة يف جم��ال تخ�ص�صها تت�ضمن تكامل
�أنظمة امل��ه��ام املتنوعة .وتتميز �آل��ي��ات من��ر بت�صميمها ال��ق��ادر على حتمل
جمموعة منوعة من املهام واملتطلبات ،وهي م�ص ّنعة يف �أحدث املن�ش�آت طبقاً
للمعايري الع�سكرية الدولية.
وتعد "منر" جزءاً من قطاع املن�صات والأنظمة التابع لـ"ايدج" ،جمموعة
التكنولوجيا املتقدمة التي ُت�صنف بني �أف�ضل  25مورداً ع�سكرياً يف العامل.

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة من بوتني خالل ا�ستقباله الرئي�س ال�شي�شاين

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة ام�����س ر�سالة خطية م��ن فخامة
ف�لادمي�ير بوتني رئي�س جمهورية رو�سيا االحت��ادي��ة ال�صديقة تت�صل
بالعالقات الثنائية و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق يف خمتلف املجاالت يف
�إطار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمع البلدين ال�صديقني�..إ�ضافة �إىل
عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم البلدين.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ام�س يف �أبوظبي..فخامة رم�ضان قاديروف
رئي�س جمهورية ال�شي�شان ال�صديقة الذي �سلم الر�سالة �إىل �سموه.
ورح���ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان خ�لال اللقاء
ب��ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي�����ش��اين  ..وح��م��ل��ه �أط��ي��ب حت��ي��ات��ه �إىل ف��خ��ام��ة الرئي�س
فالدميري بوتني وخال�ص متنياته لرو�سيا و�شعبها ال�صديق دوام التقدم
واالزدهار.
كما بحث �سموه وفخامة رم�ضان قاديروف..عالقات ال�صداقة والتعاون

ب�ين دول��ة الإم����ارات وال�شي�شان وف��ر���ص تنميتها وتطويرها يف خمتلف
املجاالت.
وهن�أ رئي�س ال�شي�شان� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ودولة الإمارات وقيادتها و�شعبها بنجاح و�صول "م�سبار الأمل" �إىل مدار
كوكب املريخ يف مهمته العلمية التاريخية ..فيما �أعرب �سموه عن �شكره
وتقديره �إىل الرئي�س رم�ضان قاديروف ملا �أبداه من م�شاعر �صادقة جتاه
جناح الإم��ارات يف تنفيذ م�شروعها العاملي متمنياً له ول�شعبه ال�صديق
التقدم والرخاء.
و�أع��رب فخامة الرئي�س ال�شي�شاين عن �شكره للقيادة احلكيمة يف دولة
الإم����ارات مل�ساعداتها وم��ب��ادرات��ه��ا الداعمة ل��دول ال��ع��امل خ�لال ظروف
جائحة "كورونا"  ..مثمناً الإم����دادات الطبية املتوا�صلة التي تقدمها
دول��ة الإم��ارات لتعزيز جهود العاملني يف قطاعات الرعاية ال�صحية يف
ال�شي�شان يف مواجهة اجلائحة واحتواء �آثارها.
ح�ضر اللقاء� ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان و�سعادة
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.

بعد «الأمل» الإماراتي و «تيانوين »1ال�صيني ..العامل يرتقب و�صول «مار�س � »2020إىل املريخ
•• �أبوظبي  -وام:

يرتقب العامل اليوم اكتمال عقد رحالت ا�ستك�شاف كوكب املريخ املجدولة
يف �شهر ف�براي��ر اجل���اري وذل��ك م��ع حلول امل��وع��د امل��ق��رر لو�صول مركبة
"مار�س  "2020التابعة لوكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" �إىل مدار
الكوكب الأحمر .
وكانت الإم���ارات �أول الوا�صلني �إىل كوكب املريخ يف ع��ام  2021وذلك
بعدما جنح م�سبار الأم��ل� ،ضمن م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ ،يف
الو�صول �إىل الكوكب الأحمر ،متوج ًة بذلك اخلم�سني عاماً الأوىل منذ
ت�أ�سي�سها عام  1971بحدث تاريخي وعلمي غري م�سبوق على م�ستوى
املهمات املريخية ال�سابقة ،حيث ت�ستهدف املهمة اال�ستك�شافية الإماراتية
ت��ق��دمي بينات علمية مل يتو�صل �إل��ي��ه��ا الإن�����س��ان م��ن قبل ع��ن الكوكب

الأحمر.
و�أعلنت الإمارات عن ا�ستقبال �أول �صورة لكوكب املريخ من م�سبار الأمل
التقطت من على ارتفاع  25000كيلو مرت من �سطح الكوكب با�ستخدام
كامريا رقمية متطورة هي �أح��د الأجهزة العلمية الثالثة املبتكرة التي
يحملها امل�سبار لدرا�سة مناخ الكوكب الأحم.
وتظهر يف ال�����ص��ورة قمة جبل " �أوليمبو�س " وال��ت��ي تعد �أع��ل��ى قمة يف
املجموعة ال�شم�سية ،كما تظهر يف ال�صورة الرباكني الثالثة وهي :قمة
ا�سكريو�س وقمة بافوني�س وقمة �أر�سيا – �إ�ضافة �إىل الغيوم الثلجية والتي
�سيعمل م�سبار الأمل على درا�ستها من خالل �أجهزته العلمية.
وحظي جناح م�سبار الأمل بتغطية �إعالمية غري م�سبوقة يف كربى و�سائل
الإعالم الإقليمية والعاملية التقليدية والرقمية� ،إىل جانب و�سائل الإعالم
املحلية ،حيث بلغ عدد امل��واد الإعالمية التي احتفت بالإجناز لغاية يوم

ال�سبت املا�ضي �إىل ما يزيد عن � 12ألف مادة ا�ستحوذ لإعالم الإقليمي
والعاملي فيها على ن�صيب الأ�سد بن�سبة  75%من �إجمايل التغطيات.
وتعد املركبة الف�ضائية ال�صينية "تيانوين  "1ثاين املهام التي جنحت
يف بلوغ كوكب املريخ خالل ال�شهر اجل��اري حيث �أعلنت ال�صني الأربعاء
املا�ضي �أنها جنحت يف املركبة يف املدار حول املريخ فيما تطمح �إىل �إنزال
روبوت �صغري على �سطح الكوكب الأحمر.
وتهدف املهمة ال�صينية �إىل الدوران حول الكوكب الأحمر يف مدار قطبي
لر�سم خريطة مورفولوجيا وجيولوجيا املريخ وقيا�س خ�صائ�ص الرتبة
وتوزيع اجلليد املائي ،كما �ستجمع بيانات عن الأيونو�سفري واملجاالت
الكهرومغناطي�سية واجلاذبية حول الكوكب.
ويرتقب العامل خ�لال ال��ـ � 24ساعة القادمة و�صول املركبة الف�ضائية
"مار�س  "2020التابعة لوكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" �إىل مدار

كوكب املريخ ،وهي الوحيدة من بني املهمات الثالث التي �ستهبط على
�سطح "الكوكب الأحمر".
ووفقا ملوقع "علوم �سي نت"  ،CNET SCIENCEف�إنه "رغم �أن
نا�سا ح�صلت على �سجل حافل من الهبوط على الكوكب الأحمر يف العقود
القليلة املا�ضية ،فال توجد �ضمانات للنجاح لأن املريخ �صعب.
وتتوقع "نا�سا" احل�صول على �أف�ضل لقطات للهبوط على الإطالق ،مع
جمموعة من الكامريات وميكروفون جاهز اللتقاط الدخول والنزول
والهبوط.
وتعترب مهمة املركبة "مار�س  "2020والتي تبلغ تكلفتها  3مليارات
دوالر ،املحطة الأوىل يف جهد �أمريكي�-أوروبي جللب عينات من املريخ �إىل
الأر�ض يف العقد املقبل ،للت�أكد مما �إذا كانت احلياة قد ازدهرت على كوكب
املريخ املائي الرطب قبل  3مليارات �إىل  4مليارات �سنة.

الوطني االحتادي يناق�ش جهود وزارة العدل يف �ش�أن تطوير مهنة املحاماة
•• �أبوظبي-وام:

تبنى املجل�س الوطني االحتادي  ،عددا من التو�صيات ،خالل مناق�شة مو�ضوع
" جهود وزارة العدل يف �ش�أن تطوير مهنة املحاماة " ،تناولت �ستة قطاعات
هي :الت�شريعات وال�سيا�سات ،والتوطني ،وحماية مهنة املحاماة ،والتن�سيق
والتوا�صل ،والربامج والدورات التدريبية ،ومبادرات جمتمعية و�صحية.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سته ال�سابعة من دور االنعقاد العادي الثاين للف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر ،التي عقدها �أم�س الأول يف مقره ب�أبوظبي ،برئا�سة

جملة اجلندي حتتفي
مب�سبار الأمل وو�صول
العرب �إىل املريخ
•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدرت جملة "اجلندي" التابعة لوزارة الدفاع ملحقا خا�صا مبنا�سبة
و�صول "م�سبار الأمل" بنجاح �إىل مدار كوكب املريخ ،بعد رحلة ا�ستمرت
�سبعة �أ�شهر ،قطع فيها �أكرث من  493مليون كيلومرت .
و�سلطت املجلة يف امللحق ال��ذي �صدر باللغتني العربية والإجنليزية
ال�ضوء على هذا الإجناز الذي �أ�صبحت الإم��ارات من خالله �أول دولة
عربية ت�صل �إىل امل��ري��خ ،واخل��ام�����س��ة عامليا ال��ت��ي حتقق ه��ذا االجناز،
والثالثة التي ت�صل �إىل املريخ من �أول مرة.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن ه���ذا الإجن����از ي���أت��ي اح��ت��ف��اال يليق باليوبيل الذهبي
لقيام االحت��اد ،وملخ�صا لق�صة الإم���ارات امللهمة كدولة جعلت ثقافة
الالم�ستحيل فكرا ونهج عمل وترجمة حية على الأر�ض.

معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س.
وطالب املجل�س يف تو�صياته التي قرر �إعادتها �إىل جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية
والت�شريعية وال��ط��ع��ون ،لإع���ادة �صياغتها وت�ضمينها املالحظات التي مت
طرحها من قبل ال�سادة الأع�ضاء خ�لال مناق�شة ه��ذا املو�ضوع ..بتعديل
القانون االحت��ادي رقم  23ل�سنة 1991م يف �ش�أن تنظيم مهنة املحاماة
ملواكبة متغريات �سري العمل الق�ضائي والتطورات االقت�صادية واالجتماعية
يف ال��دول��ة مب��ا يحقق احل���د م��ن ال��ت��داخ��ل يف االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ب�ين مكاتب
املحاماة ،ومكاتب اال�ست�شارات القانونية ،والتن�سيق والتعاون بني وزارة

العدل ومكاتب املحاماة و مكاتب اال�ست�شارات القانونية الأجنبية داخل
الدولة بتعيني حما ٍم �أو م�ست�شار قانوين مواطن من �أجل حتقيق م�ستهدفات
الدولة يف �ش�أن رفع ن�سب التوطني يف القطاع اخلا�ص ،والتن�سيق والتعاون
مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الدولية يف املناطق احل��رة لتعيني
حمامني مواطنني .
كما طالب املجل�س بالتن�سيق والتعاون بني وزارة العدل وجمعية الإمارات
للمحامني والقانونيني بتفعيل جلنة حماية مهنة املحاماة ملراقبة �سري
�أع��م��ال مكاتب امل��ح��ام��اة ،وتطوير �آل��ي��ات الرقابة ل���وزارة ال��ع��دل على عمل

م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة ل��ل��ح��د م��ن ظ��اه��رة حم��ام��ي ال��ظ��ل ،وق��ي��ام وزارة العدل
بالتن�سيق والتعاون مع هيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية لإعادة النظر
وتدار�س ا�شرتاطات الهيئة لتوفري معا�ش تقاعدي مالئم للمحامني ي�ضمن
احلياة الكرمية لهم ولأ�سرهم ،وتطوير الربامج الدرا�سية التي يقدمها
املعهد الق�ضائي ومواكبتها م��ع ال��ت��ط��ورات احلديثة مثل ت��دري��ب الطلبة
على اجلل�سات االفرتا�ضية و�إطالعهم على القوانني والت�شريعات احلديثة
ملواكبة امل�ستهدفات الت�شريعية لر�ؤية الإمارات 2071م ،وتب ّني وزارة العدل
مبادرة لتوفري الت�أمني ال�صحي للمحامني املواطنني.

�صحة دبي :تعديل مواعيد العمل يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
•• دبي  -وام:

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ب���دب���ي عن
تعديل �ساعات العمل يف جميع مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية لتكون من
الثامنة �صباحا وحتى الثامنة م�ساء
ب�إ�ستثناء املراكز ال�صحية التي تعمل
على م���دار ال�ساعة وك��ذل��ك مراكز
تقييم حاالت "كوفيد 19"-وخدمة
"طبيب لكل مواطن" ومركز املمزر
ال�صحي "الأمومة والطفولة" حيث
يدخل التعديل اجلديد حيز التنفيذ
�إعتبارا من  21فرباير اجلاري .
وقالت الدكتورة منال ترمي املديرة
التنفيذية للرعاية ال�صحية الأولية
يف هيئة ال�����ص��ح��ة ب��دب��ي �إن الهيئة

�أجرت هذا التعديل حر�صا منها على
مواكبة الفرتة احلالية ومقت�ضياتها
و�ضرورة توفري املزيد من اخلدمات
الطبية لأف���راد املجتمع وقبل ذلك

تلبية الطلب املتنامي على خدمات
امل����راك����ز ع���ال���ي���ة اجل�������ودة م����ن قبل
املتعاملني .
و�أ���ض��اف��ت �أن تعديل �ساعات العمل
يف امل��راك��ز ال�صحية يعزز يف الوقت
نف�سه من قدرات الهيئة يف الت�صدي
مل��ر���ض "كوفيد� 19"-إىل جانب
حت��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل يف الأدوار بني
من�ش�آتها الطبية ك��اف��ة مب��ا يدعم
ج��ه��وده��ا يف م��واج��ه��ة ه����ذا املر�ض
العاملي وي�ساعدها يف الوقت نف�سه يف
توفري خدماتها الطبية االعتيادية
للمتعاملني معها .
و�أك������دت ال���دك���ت���ورة م��ن��ال ت����رمي �أن
"�صحة دبي" متكنت خالل الفرتة الإمكانيات الهائلة ملراكز الرعاية وذل��������ك خل����دم����ة �أف�����������راد املجتمع الطبية بجميع مقوماتها الوقائية
امل���ا����ض���ي���ة واحل���ال���ي���ة م����ن توظيف ال�صحية الأول���ي���ة بال�شكل الأمثل و�إح���اط���ت���ه���م ب���امل���زي���د م���ن العناية والت�شخي�صية والعالجية .
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للق�ضاء على مظاهر الإزعاج وم�شوهات الرمي الع�شوائي والأطباق الالقطة

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حمالت ميدانية وعن بُعد للحفاظ على املظهر العام يف نطاقها اجلغرايف
•• �أبوظبي  -الفجر:

تنظم بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات والنقل ،حمالت ميدانية
وعن بُعد ب�شكل متوا�صل وم�ستمر طوال العام للحفاظ على املظهر احل�ضاري
العام من مظاهر الإزعاج وم�شوهات الرمي الع�شوائي والأطباق الالقطة ،يف
كافة املناطق الواقعة �ضمن النطاق اجلغرايف ملراكزها الفرعية ،تهدف �إىل
التوعية بالقوانني ولوائح املخالفات ،وتعزيز وتفعيل التوا�صل بني البلدية
وكافة �شرائح و�أف��راد املجتمع ،واحلفاظ على البيئة ال�صحية النظيفة التي
تتمتع بها �أبوظبي .وقد نظم مركز التواجد البلدي -مدينة خليفة حملة

للحفاظ على املظهر العام واحلد من امل�شوهات ،بالتعاون مع مركز �أبوظبي
لإدارة ال��ن��ف��اي��ات "تدوير" ،ا�ستهدفت توعية القاطنني وم�ل�اك العقارات
واملحالت التجارية يف  48حو�ضاً من مدينة خليفة ب�ضرورة االلتزام بالقوانني
وحماربة الظواهر وال�سلوكيات ال�سلبية التي ت�ؤثر على املظهر العام.
واعتمدت احلملة على ر�صد املفت�شني للمناطق التي �شملتها ،م��ع تطبيق
كافة الإج���راءات االح�ترازي��ة من فريو�س كورونا ،حيث عمل املفت�شون على
ر�صد املخالفات ،ومن ثم توعية املخالفني عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية
�أو االت�صال الهاتفي ،للحث على �إزال��ة �أ�سباب املخالفة يف مدة حم��ددة وفقاً
للقوانني املنظمة ل��ذل��ك .كما نفذ م��رك��ز بلدية م�صفح حملتني ع��ن بُعد

للحفاظ على املظهر ال��ع��ام ،الأوىل بعنوان "حافظ على مظهر مدينتك-
الرمي الع�شوائي" ،والثانية بعنوان "معاً للحد من مظاهر الإزعاج" ،ا�ستهدفت
امل�ستثمرين واملالك و�أفراد املجتمع يف املناطق الواقعة �ضمن النطاق اجلغرايف
للمركز ،والتي ت�شمل :منطقة م�صفح ال�صناعية ،ومنطقة املفرق ال�صناعية،
وال��ن��وف ،وحميم ،بهدف التوعية ب�ضرورة االل��ت��زام بقوانني املحافظة على
املظهر العام ،واحلفاظ على البيئة وال�صحة وال�سالمة ،و�إيجاد بيئة �صحية
للعمل .وت�ضمنت احلملتني �إر�سال ر�سائل ن�صية و�إلكرتونية ملختلف فئات
املجتمع �ضمن النطاق اجلغرايف للمركز ،حتث امل�ستثمرين واملالك والأفراد
على االه��ت��م��ام باملظهر احل�����ض��اري ال��ع��ام ،والق�ضاء على م�سببات ت�شويهه،

خ�صو�صاً الرمي الع�شوائي ،وكذلك الق�ضاء على م�سببات الإزع���اج لأفراد
املجتمع من �سكان املناطق �أو مرتاديها� .إىل ذل��ك ،نظم مركز بلدية مدينة
زايد "حملة الأطباق الالقطة" للحفاظ على املظهر العام يف مدينة ربدان،
الواقعة �ضمن النطاق اجلغرايف للمركز ،بهدف الق�ضاء على الآثار ال�سلبية
الناجتة عن ظاهرة الأطباق الالقطة التي يتم تركيبها ب�شكل خمالف �شوه
املظهر العام .ومت خالل احلملة توعية اجلمهور مبخاطر الظاهرة و�سلبيات
كرثة الأطباق الالقطة ،وت�أثريها على البيئة وامل�ساكن ،و�ضرورة احلد من
ت�شويه املظهر احل�ضاري العام ،وكذلك تر�سيخ دعائم املجتمع الآمن يف م�سكنه
و�سالمة �أفراده.
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مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم ندوة عن الرتاث املعماري للإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث
ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ت���راث الإم�����ارات �أم�س
الأول "الثالثاء" ���ض��م��ن مو�سمه
ال���ث���ق���ايف ،ن������دوة ب���ع���ن���وان "الرتاث
امل�����ع�����م�����اري يف دول��������ة الإمارات"،
مب�شاركة امل��ع��م��اري ال��دك��ت��ور حممد
جكة املن�صوري ،وامل��ع��م��اري الدكتور
ط�لال حممد ال�سلماين ،واملعمارية
ال��دك��ت��ورة الأم��ي�رة رمي بني ها�شم،
وال�����س��ي��د �سعيد امل��ن��اع��ي م��دي��ر �إدارة
الأن�����ش��ط��ة يف ن���ادي ت���راث الإم�����ارات،
والأ����س���ت���اذة �شم�سة ح��م��د الظاهري
ال��ب��اح��ث��ة يف م��رك��ز زاي����د للدرا�سات
وال����ب����ح����وث رئ���ي�������س���ة حت���ري���ر جملة
"تراث" ال���ت���ي ي�����ص��دره��ا ال���ن���ادي،
و�أدار الندوة الدكتور حممد الفاحت
ال��ب��اح��ث يف م��رك��ز زاي����د للدرا�سات
والبحوث.
و�أب��ان��ت الأ���س��ت��اذة فاطمة املن�صوري
م�����دي�����رة م����رك����ز زاي��������د ل���ل���درا����س���ات
والبحوث �أن الندوة تهدف لت�سليط
ال���������ض����وء ع���ل���ى الإرث احل�������ض���اري
ال��ع��م��راين ل��دول��ة الإم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،م��ن��وه��ة �إىل ���س��ع��ي الدولة
لت�سجيله �ضمن ال��ت�راث الإن�ساين
العاملي� ،إىل جانب العمل على ربط
ال��ت�راث ال��ع��م��راين ب�إ�سرتاتيجيات
التخطيط العمراين امل�ستدام �ضمن
خطة �أبوظبي .2030
كما �أ���ش��ارت �إىل �أن ال��ن��دوة ج��اءت يف
�إط����ار اه��ت��م��ام ن���ادي ت���راث الإم����ارات
وان�سجامه مع �أه��داف��ه الرامية �إىل

احلفاظ على الرتاث املعماري للدولة
وتوثيقه لأجيال امل�ستقبل ،وقالت �إن
ال��ن��ادي ب���ذل يف �سبيل ذل���ك العديد
م��ن اجل��ه��ود حيث مل يكتف النادي
ب���الإ����ص���دارات املختلفة ال��ت��ي ت�شكل
مراجع مهمة يف ال�تراث العمراين،
ب��ل ت��ع��دى ذل���ك �إىل ت�شييد املباين
الرتاثية لت�صبح مناذج حية و�شواهد
ق��ائ��م��ة لأمن�����اط ال���ع���م���ارة الرتاثية
الإماراتية لتتعرف عليها الأجيال.
وافتتحت الندوة بعر�ض فيلم وثائقي
من �إع��داد الباحثة �شم�سة الظاهري
ت����ن����اول واح������ة امل���ع�ت�ر����ض ومعاملها
امل��ع��م��اري��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ث��ل امل�ساجد
والق�صور والبيوت واملخازن ،يف حني
ا���س��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور حم��م��د الفاحت
ال���ورق���ة امل��ق��دم��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ة التي
تناولت فيها بالتف�صيل اجلغرافيا

الرتاثية للواحة و�سكانها وتاريخها
ال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي واملعماري
وامل����������وارد االق���ت�������ص���ادي���ة والن�شاط
الزراعي فيها.
ك���ذل���ك مت ع���ر����ض ف��ي��ل��م ع����ن بيت
علي ب��ن ح�سن يف ج��زي��رة ال�سمالية
التابعة لنادي ت��راث الإم���ارات حيث
ب�ين الفيلم النمط امل��ع��م��اري للبيت
و�أج���زاءه املختلفة وطابعه الرتاثي.
بعدها حت��دث ال�سيد �سعيد املناعي
عن جزيرة ال�سمالية م�شرياً �إىل �أنها
تعد م��رك��زاً ت��راث��ي��اً وم��ي��دان��اً تربوياً
لتعليم الأبناء عن تراثهم.
ونوه املناعي �إىل الدور الكبري الذي
ي��ل��ع��ب��ه ب��ي��ت ع��ل��ي ب���ن ح�����س��ن �ضمن
برامج نادي تراث الإمارات يف �إي�صال
ر�سالة الآباء والأجداد �إىل الأبناء من
خ�لال اجل���والت وال�برام��ج الرتاثية

ال��ت��ي يتم تنظيمها ف��ي��ه ،كما تناول
جماليات البيت وتفا�صيله املعمارية
وتوافقها مع البيئة وتلبية احتياجات
ال�سكان.
و�أ�شار املناعي �إىل �أن جزيرة ال�سمالية
حت��وي امل��زي��د م��ن ال��ن��م��اذج مثل بيت
علي بن ح�سن ،حيث حر�ص املغفور
له ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان
"رحمه اهلل" على �أن تكون املباين
الرتاثية حا�ضرة يف اجلزيرة لت�شهد
على اخلربات التي متتع بها الآباء يف
العمارة.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا �أو����ض���ح���ت ال���دك���ت���ورة
الأم��ي�رة رمي ب��ن��ي ه��ا���ش��م �أن ت�أليف
كتابها "تخطيط �أب��وظ��ب��ي ..تاريخ
ح�ضري" ن��ب��ع م���ن داف�����ع �شخ�صي
لكونها مهند�سة �إم��ارات��ي��ة ،م�شرية
�إىل �أن فرتتها التدريبية يف �إحدى

امل����ؤ����س�������س���ات امل���ع���م���اري���ة �أت����اح����ت لها
االط�ل�اع على املخططات وامل�شاريع
ال��ت��ط��وي��ري��ة ل�ل��إم���ارة مم���ا �أعطاها
ف����ك����رة ع�����ن اخل���ل���ف���ي���ة التاريخية
العمرانية لأبوظبي �ضمنتها كتابها
من �أجل معرفة كيف و�صلت �أبوظبي
�إىل ما هي عليه اليوم بناء على هذه
اخللفية.
ك��ذل��ك حت��دث��ت ع��ن ال��ل��ج��ن��ة الفنية
ل���ل�ت�راث الإم�����ارات�����ي احل���دي���ث التي
تتمتع بع�ضويتها ،وهي اللجنة التي
مت ت�شكيلها ع���ام  2020لتقدمي
اال���س��ت�����ش��ارات ملجل�س ال��ت�راث الذي
�أن�شئ قبلها بعام وي�شرف عليه ال�شيخ
�سامل القا�سمي.
وق��ال��ت �إن م��ن م��ه��ام اللجنة تقدمي
ال������دع������م يف جم��������ال ال���ت�������ش���ري���ع���ات
وال���ق���وان�ي�ن وت���ق���دمي ا�سرتاتيجية

احت����ادي����ة يف جم����ال ����ص���ون ال��ت�راث
العمراين احلديث ،وت�أكيد �أن الرتاث
احلديث جزء ال يتجز�أ من املنظومة
الثقافية للدولة.
�أما الدكتور طالل حممد ال�سلماين
فتناول يف حديثه الإجراءات الإدارية
والت�شريعات والقوانني التي نظمت
ال��ت�راث ال��ع��م��راين يف م��دي��ن��ة العني
وح���اف���ظ���ت ع��ل��ي��ه ،م�������ش�ي�راً �إىل دور
دائرة الآثار يف العني التي كانت تتبع
ل��دي��وان ممثل احل��اك��م �سمو ال�شيخ
طحنون ب��ن حممد �آل نهيان ،حيث
ك���ان���ت ت���ت���وىل ال��ت��ع��ام��ل م���ع املواقع
الأثرية.
وق���ال �إن ت��ع��ام��ل ال��ب��ل��دي��ة م��ع دائرة
الآث��ار كان يف �إط��ار �أن تتخذ البلدية
الإج������راءات ال��ت��ي ت�ضمن املحافظة
ع��ل��ى ه���ذه امل���واق���ع ،م����ؤك���داً �أن هذه

الإج�����راءات ك��ان��ت ترجمة لتوجهات
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" حيث كان
م��ع��روف��اً بح�سا�سيته ال��ع��ال��ي��ة جتاه
البيئة الطبيعية والعمرانية.
ك���م���ا ت����ن����اول اجل����ه����ود ال����ت����ي بذلت
لإدراج م����واق����ع ال����ع��ي�ن يف قائمة
اليون�سكو للرتاث العاملي .وق��ال �إن
من الت�شريعات التي �صدرت �أخرياً
�إ����ص���دار ���ص��اح��ب ال�����س��م��و حم��م��د بن
زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �أبوظبي
نائب القائد ال��ع��ام للقوات امل�سلحة
ت��وج��ي��ه��ات ب��ع��دم امل�����س��ا���س بالواحات
ال�����س��ت ل��ل��ع�ين وع�����دم ج�����واز �إق���ام���ة
�أي من�ش�آت عمرانية عليها �أو على
تخومها ما مل يخ�ضع هذا الإجراء
ل�سل�سلة م��ن ال��ت��دق��ي��ق��ات ث��م ترفع
�إىل ديوان ويل العهد ،م�ؤكداً �أن هذا

ال��ق��رار جعل كل ال��واح��ات ب�أفالجها
حممية.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ج��ه��ود احل��ف��اظ على
ال��ت�راث ال��ع��م��راين يف م��دي��ن��ة العني
ك����ان����ت مب���ث���اب���ة ت����أ����س���ي�������س ملمار�سة
معمارية ،منوهاً بتوجيه املغفور له
ال�شيخ زاي���د ع��ام  1984باحلفاظ
ع��ل��ى ال���ط���اب���ع ال���ع���رب���ي الإ�سالمي
وال��ت��اري��خ احل�����ض��اري للمنطقة من
خ��ل��ال ال�����ت�����زام اجل����ه����ات املخت�صة
ب����أن ت��ك��ون ت�صاميم امل��ب��اين العامة
واخلا�صة متوافقة مع هذا التوجه.
وقدم الدكتور حممد جكة املن�صوري
ع��ر���ض��اً م�����ص��وراً ل��ل��ع��م��ارة التقليدية
يف دول��ة الإم����ارات م��ن خ�لال درا�سة
الفريج والبيت التقليدي يف اجلزيرة
احل�����م�����راء ب������إم�����ارة ر�أ��������س اخليمة،
حيث حافظت اجل��زي��رة على بيئتها
العمرانية القدمية.
وق��ال �إن الدرا�سة هدفت �إىل توثيق
ال���ب���ي���ئ���ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة يف اجل����زي����رة،
وت��ن��اول ع���دداً م��ن النماذج املعمارية
مثل بيت احلكم ،وال�سوق ،وامل�سجد،
وب��ي��ت �أح���م���د ب���ن ع���م���ران ،مف�ص ً
ال
معمار املنازل التقليدية يف اجلزيرة
وم��ك��ون��ات��ه��ا وت�����ص��م��ي��م��ه��ا ،ك��م��ا �أ�شاد
ب���ع���م���ل���ي���ات ال��ت�رم����ي����م اجل������اري������ة يف
اجلزيرة مببادرة رئي�س الدولة.
ح�ضر ال��ن��دوة ���س��ع��ادة علي عبد اهلل
الرميثي املدير التنفيذي للدرا�سات
والإع��ل��ام يف ن���ادي ت���راث الإم�����ارات،
وال�سيد بدر الأم�يري املدير الإداري
يف مركز زاي��د للدرا�سات والبحوث،
ولفيف من املعماريني واملهتمني.

زار املراكز ال�صحية يف العوير والطويني وخت

وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يتفقد جودة اخلدمات ال�صحية
•• دبي-الفجر:

تفقد �سعادة الدكتور حممد �سليم
العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية
امل��ج��ت��م��ع ب��رف��ق��ة ���س��ع��ادة الدكتور
ي��و���س��ف حم��م��د ال�������س���رك���ال مدير
ع��ام م�ؤ�س�سة الإم����ارات للخدمات
ال�صحية كفاءة العمل يف  3مراكز
�صحية تابعة للوزارة �شملت مركز
ال���ع���وي���ر ال�����ص��ح��ي ب����دب����ي ،مركز
ال��ط��وي�ين ب��ال��ف��ج�يرة وم��رك��ز خت
ب����ر�أ�����س اخل���ي���م���ة ،وذل�����ك يف �إط����ار

ج��والت��ه��م��ا ال���دوري���ة ع��ل��ى املن�ش�آت
ال�صحية ل��ل��وق��وف ع��ل��ى امل�ستوى
احلايل للخدمات املقدمة ومعاينة
�أداء ال����ك����ادر ال��ط��ب��ي يف امل���ي���دان،
وم��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة ل���ك���ف���اءة الأداء
وتقدمي لقاح كوفيد -19وتطبيق
الإج���راءات االح�ترازي��ة والوقائية
وفق املعايري العاملية .و�أك��د �سعادة
ال���دك���ت���ور ال��ع��ل��م��اء �أن توجيهات
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وح��ر���ص��ه��ا على
ت�سخري كافة الإمكانيات والقدرات
لتح�صني املجتمع باعتبارها �أولوية

يف تعزيز اجلاهزية وتطوير �أدوات
و�آل���ي���ات ت�ضمن م��وا���ص��ل��ة تقدمي
�أف�ضل اخل��دم��ات ال�صحية لأفراد
املجتمع.

وطنية تدفعنا �إىل بذل املزيد من
اجلهود لتقدمي اخلدمات ال�صحية
ب��ج��ودة وك��ف��اءة متميزة ،مب��ا يعزز
الثقة باملنظومة ال�صحية بالدولة،
وقدرات دولة الإمارات على حماية
�صحة املجتمع وتعزيز روح التفا�ؤل كفاءة الأداء
وزي������ادة ن�����س��ب��ة االط��م��ئ��ن��ان بقرب حيث جال �سعادة الدكتور العلماء
م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف .م�����ش�يراً �سعادته وال��دك��ت��ور ال�سركال على الأق�سام
�إىل �أن اخلطط اال�ستباقية ل�ضمان املختلفة يف مركز العوير ال�صحي
ا����س���ت���م���راري���ة الأع����م����ال وتوظيف بدبي ،واطلعا على الأداء واخلطة
احل���ل���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة املبتكرة الت�شغيلية م��ع الإدارة والكوادر
والبنية التحتية املتقدمة� ،أ�سهمت ال�صحية وا�ستمعا لآرائ��ه��م حول

ال���ع���م���ل يف امل����رك����ز واحتياجاته
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ،ووج���ه
���س��ع��ادة ال��وك��ي��ل مب��وا���ص��ل��ة العمل
وتقدمي اخلدمات ال�صحية بكفاءة
وت�����وف��ي��ر ف���ح���و����ص���ات ول���ق���اح���ات
كوفيد -19و�إج��راء �صيانة ملرافق
امل��رك��ز وت��زوي��ده ب���أح��دث الأجهزة
الطبية ،م�شيداً باجلهود املبذولة
م�����ن ال����ف����ري����ق ال����ع����ام����ل بجميع
ت��خ�����ص�����ص��ات��ه وم��ه��م��ات��ه يف املركز
ال�صحي.
ك��م��ا �أو����ص���ى ���س��ع��ادت��ه ب��ع��د تفقده

بيت اخلري تطلق حملـتها الرم�ضانية (ويربي ال�صدقات)
•• دبي -وام:

�أط��ل��ق��ت جمعية ب��ي��ت اخل�ي�ر �أم�����س حملتها
الرم�ضانية اجل��دي��دة "ويربي ال�صدقات"
ال��ت��ي ت�ستمر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة رم�����ض��ان املبارك
امل��ق��ب��ل  .ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م����ؤمت���ر �صحفي
عقدته اجلمعية �أم�س يف فندق ك��راون بالزا
ب��دب��ي ح�ضره ع�ضو جمل�س الإدارة مريزا
ال�صايغ مدير مكتب �سمو ال�شيخ حمدان بن
را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية
م�ؤ�س�س هيئة �آل مكتوم اخل�يري��ة ال�شريك
اال�سرتاتيجي جلمعية بيت اخلري حيث نقل
حتيات �سموه ملجل�س �إدارة اجلمعية والقائمني
ع��ل��ى احل��م��ل��ة ...م�����ؤك����دا دع��م��ه جل��ه��ود بيت
اخل��ي�ر وث��ق��ت��ه ال��ك��ب�يرة ب����أدائ���ه���ا وعطائها
وجمل�س �إدارت��ه��ا متمنيا لها التوفيق  .كما
ح�ضر امل�ؤمتر �سعيد مبارك امل��زروع��ي نائب
املدير العام وعبد اهلل الأ�ستاذ م�ساعد املدير
ال��ع��ام للجمعية.ووجه معايل جمعة املاجد
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية خ�لال ر�سالة
هاتفية نقلها �سعادة عابدين طاهر العو�ضي
املدير العام للجمعية  ..التحية للح�ضور يف
ي��وم االحتفاء بانطالق احلملة الرم�ضانية
اجلديدة .
ك��م��ا ح�ضر امل����ؤمت���ر ع��ن ب��ع��د ع�ضو جمل�س
الإدارة �شرف ال��دي��ن �شرف وحممد م�صبح
�ضاحي م��دي��ر �إدارة امل���ؤ���س�����س��ات اخل�يري��ة يف
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي .

مركز الطويني يف الفجرية ومركز
خ����ت يف ر�أ��������س اخل���ي���م���ة بتحديث
املخزون الدوائي وتطوير خدمات
ال�����ص��ي��دل��ة مب��ا ي��واك��ب احتياجات
�أف����راد امل��ج��ت��م��ع ،و���ش��ك��ر �سعادتهما
اجلهود التي قدمها املركزين منذ
بدء كوفيد -19من ناحية توفري
خدمات الفحو�صات وتقدمي اللقاح
ل�سكان املنطقة ب�شكل منظم منعاً
للتزاحم بني املراجعني مع تطبيق
الإجراءات الوقائية املعتمدة.
برامج تطوير للمراكز ال�صحية

يف خ��ت��ام ال���زي���ارة �أث���ن���ى �سعادتهما
على �أداء الطاقم الطبي والإداري
يف امل��راك��ز ال�صحية و���ض��رورة بذل
املزيد من اجلهــود لتلبية احتياجات
امل����ر�����ض����ى ،م�����ؤك����دي����ن �أن ال��������وزارة
ل���دي���ه���ا ب����رام����ج وخ���ط���ط متقدمة
لر�صد احتياجات امل��راك��ز ال�صحية
وتوفري املتطلبات ال�لازم��ة للت�أكد
م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات رع��اي��ة �صحية
م��ت��م��ي��زة وم��وا���ص��ل��ة ت��زوي��د مراكز
احل�����ص��ول ع��ل��ى ل��ق��اح كوفيد-19
ب����ال����ك����وادر ال�����ص��ح��ي��ة املتخ�ص�صة

وامل��درب��ة وت��وف�ير امل��ع��دات الطبية،
وذل��ك �ضمن جهود دول��ة الإم���ارات
ال�شاملة واملتكاملة لتعزيز وقاية
�أف��راد املجتمع من جائحة كوفيد-
 19وت��وف�ير ك��اف��ة ال�سبل الآمنة
للحفاظ على �سالمتهم و�صحتهم.

جامعة ر�أ�س اخليمة للطب �سيف ال�سويدي :الطريان املدين ترفع احلظر
والعلوم ال�صحية حتتفل عن الطائرة  737ماك�س وت�صدر قرار ال�سالمة
بتخريج الدفعة العا�شرة

•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
���س��ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
نظمت جامعة ر�أ�س اخليمة للطب
وال���ع���ل���وم ال�����ص��ح��ي��ة ح��ف��ل تخرج
الدفعة العا�شرة لطالبها و�سط
�إجراءات احرتازية ووقائية.
وق��ام �سعادة حممد ح�سن عمران
ال�����ش��ام�����س��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �أمناء
اجل��ام��ع��ة خ�ل�ال احل��ف��ل بت�سليم
ال�شهادات للخريجني من خمتلف
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة .و�شملت كوكبة
اخل��ري��ج�ين  89ط��ال��ب��ا حا�صال
ع��ل��ى ب���ك���ال���وري���و����س ال���ط���ب العام
واجلراحة و 84على بكالوريو�س
ط��������ب الأ���������س��������ن��������ان و 52على
ب��ك��ال��وري��و���س ال�صيدلية و 5على
ماج�ستري ال�����ص��ي��دل��ة ال�سريرية
وط���ال���ب���ا واح������دا ع��ل��ى ماج�ستري
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،و19
على بكالوريو�س علوم التمري�ض
و 83م�����ن ب����رن����ام����ج التج�سري
للممر�ضني امل�سجلني احلا�صلني
ع��ل��ى دب��ل��وم التمري�ض و 14من
ماج�ستري التمري�ض.

•• �أبوظبي -وام:

قال �سعادة �سيف ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين �إنه
مت رفع احلظر عن الطائرة  737ماك�س و�إ�صدار قرار ال�سالمة لعودتها
للخدمة يف الأجواء.
و�أ�ضاف ال�سويدي �أن رفع احلظر عن الطائرة جاء نتيجة اجلهود املكثفة
التي قامت بها اللجنة الفنية املكلفة يف الهيئة من خ�لال تقييم جميع
املتطلبات الفنية التي وردت م��ن �إدارة ال��ط�يران الفيدرالية الأمريكية
و�شركة بوينغ بالإ�ضافة �إىل الوكالة الأوروب��ي��ة ل�سالمة الطريان والتي
�أثمرت عن حتديد اللجنة ال�شروط الفنية الواجب ا�ستيفائها من قبل
ال�شركات ل�ضمان عودة الطائرة �إىل الأجواء جمددا.
وذك��ر ال�سويدي �أن الإ���ص��دار النهائي للقرار يت�ضمن �سالمة الإجراءات
الت�صحيحية الواجب تطبيقها من قبل �شركات الطريان امل�شغلة للطائرات
البوينغ  737ماك�س و�أب���رزه���ا حت��دي��ث ن��ظ��ام تعزيز خ�صائ�ص املناورة
"  " MCASوحتديث �إج��راءات تدريب الطيارين واختبار جاهزية
الت�شغيل جميع الطائرات قبل عودتها �إىل اخلدمة بالإ�ضافة �إىل �إجراءات
ت�صاريح الطريان التي �ست�صدرها الهيئة لكل طائرة.
و�أ�ضاف �سعادته �أن قرار ال�سالمة ي�شمل � ً
أي�ضا "..املتطلبات الفنية الواجب
ا�ستيفا�ؤها "من ط��ائ��رات البوينغ  737ماك�س الأج��ن��ب��ي��ة وامل��ت��وق��ع �أن
ت�ستخدم �أجواء الدولة.
و�أكد ال�سويدي االلتزام الدائم من الهيئة العامة للطريان املدين ب�ضمان
العودة الآمنة للطائرة �إىل �أجواء الدولة وا�ستمرارها يف مراقبة العمليات
الت�شغيلية.
يف �سياق مت�صل – ق��ال �إ�سماعيل حممد البلو�شي امل��دي��ر ال��ع��ام امل�ساعد
لقطاع �ش�ؤون �سالمة الطريان بالهيئة العامة للطريان املدين �أن الهيئة
�سرتاقب عن كثب مرحلة �إعادة بدء الت�شغيل لطائرات  737ماك�س من
خالل مراقبة مدى تطبيق الإجراءات الت�صحيحية التي ن�ص عليها قرار
ال�سالمة من قبل ال�شركات بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من ال��ت��زام الطائرات
الأجنبية بال�شروط الفنية التي و�ضعتها الهيئة قبل ب��دء عملياتها �إىل
مطارات الدولة.
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�أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتب املفو�ض العام الإيطايل
امل�س�ؤول عن م�شاركة �إيطاليا يف �إك�سبو دبي  2020ام�س عن توقيع مذكرة
تفاهم ت��ه��دف �إىل ت�أ�سي�س امل��ب��ادرات امل�شرتكة ب�ين الطرفني خ�لال فرتة
املعر�ض العاملي.
وقع مذكرة التفاهم عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد  ..الدكتور عارف
�سلطان احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة وباولو غلي�سنتي
املفو�ض العام مل�شاركة �إيطاليا يف �إك�سبو دبي .2020
وقال الدكتور عارف �سلطان احلمادي "ي�سرنا �أن نوقع مذكرة التفاهم مع
مكتب املفو�ض العام امل�س�ؤول عن م�شاركة �إيطاليا يف �إك�سبو دب��ي 2020
للتعاون يف ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ش��ط��ة املتعلقة مبعر�ض �إك�سبو دب��ي 2020
وكم�ؤ�س�سة �أكادميية بحثية عاملية تتميز البحوث يف جامعة خليفة ب�أنها
متخ�ص�صة يف العديد من القطاعات اال�سرتاتيجية واالقت�صادية حمليا
وعامليا الأمر الذي �ساهم يف تعزيز مكانة اجلامعة على ال�صعيد الدويل يف

جامعة خليفة تتعاون مع اجلناح الإيطايل يف
�إك�سبو  2020دبي لتعزيز ال�شراكات العلمية
جمال البحوث العلمية.
و�أ�ضاف " تتيح هذه االتفاقية لنا الفر�صة للت�أكيد على جهودنا الرامية �إىل
فتح الباب ملزيد من ال�شراكات يف �إيطاليا و�أوروبا بهدف التعاون يف جماالت
التعليم والبحوث واملجاالت ال�صناعية و�إ�ضافة للعديد من ال�شراكات التي
جتمع بني جامعة خليفة واجلامعات وال�شركات ومراكز البحوث الإيطالية
ت�ساهم مذكرة التفاهم يف تر�سيخ مكانة اجلامعة ك�أف�ضل م�ؤ�س�سة �أكادميية
توفر اخل�برات يف خمتلف التكنولوجيات املتقدمة �إ�ضافة �إىل �أنها ت�سلط

ال�ضوء على مكانة دولة الإمارات واقت�صادها املعريف القائم على االبتكار يف
املجاالت العلمية احلديثة" .من جانبه قال باولو غلي�سنتي "ت�ساهم �شراكتنا
مع جامعة خليفة يف ت�أ�سي�س قناة رئي�سة على ال�صعيد الدبلوما�سي العلمي
بني �إيطاليا ودول��ة الإم���ارات والتي ت�ضع بدورها ال�شروط والأح��ك��ام التي
تهيئ �إك�سبو دبي  2020ليكون منوذجا دوليا للتعاون الذي �سيوجه م�سار
االبتكارات ويرثيها عقب اجلائحة".
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ي��ل��ت��زم اجل��ان��ب��ان ب��ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي والثقايف

والتخطيط للأن�شطة وامل��ب��ادرات وامل�شاريع امل�شرتكة خ�لال ف�ترة �إك�سبو
 2020املقام يف دبي .وت�سعى جامعة خليفة ومكتب املفو�ض العام الإيطايل
�إىل تعزيز تبادل املعرفة واخلربات بني دول منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ودولة الإمارات ب�شكل خا�ص وذلك
م��ن خ�لال ت��وف�ير امل��ن��ح الأك��ادمي��ي��ة وال����دورات التدريبية وت��ب��ادل الربامج
العلمية بني الطلبة والأ�ساتذة والباحثني وغريهم.
وتركز مذكرة التفاهم على تطوير مناذج امل�شاريع التجارية النا�شئة وتوفري
فر�ص التدريب قبيل وخالل فرتة انطالقة املعر�ض العاملي.
وتتعاون جامعة خليفة واجلناح الإيطايل امل�شارك يف �إك�سبو  2020الذي
يتمثل يف �شبكة اجلامعات الإيطالية واملراكز البحثية وال�شركات وامل�شاريع
النا�شئة يف تنفيذ امل��ب��ادرات وال�����ش��راك��ات يف القطاعات اال�سرتاتيجية ذات
االهتمام امل�شرتك وال��ت��ي ت�شمل علوم ال��ط�يران والعلوم الطبية احليوية
وال�صحة وعلوم احلياة وعلوم املواد والعلوم الإن�سانية واالجتماعية والطاقة
امل�ستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئة والعلوم النانوية وتكنولوجيا
املعلومات.

�إ�سحاق البلو�شي :متثيل رفيع امل�ستوى من  97دولة يف حفل افتتاح معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س2021
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�أكد �سعادة اللواء الركن طيار �إ�سحاق
����ص���ال���ح حم���م���د ال���ب���ل���و����ش���ي الوكيل
امل�ساعد لل�صناعات وتطوير القدرات
ال���دف���اع���ي���ة ب�������وزارة ال����دف����اع ونائب
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�ضي
"�آيدك�س ونافدك�س� ،"2021أن
م�شاركة  59دولة ت�ضم حتت مظلتها
�أك��ث��ر م���ن ��� 900ش��رك��ة يف ال�����دورة
احل��ال��ي��ة م��ن امل��ع��ر���ض�ين يج�سد ثقة
املجتمع ال����دويل يف ق���درة الإم����ارات
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م �أح������د �أه������م الأح�������داث
العاملية يف ق��ط��اع ال��دف��اع والأم����ن يف
ظ��ل ال��ظ��روف اال�ستثنائية الراهنة
التي مير بها العامل ج��راء جائحة "
كورونا" .
و�أ���ش��ار البلو�شي يف ح���وار م��ع وكالة
�أنباء الإم��ارات "وام" �إىل م�شاركة 5
دول��ة جديدة يف معر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س"  2021للمرة الأوىل يف
املنطقة يجمعون حتت مظلتهم 69

�شركة ت�ستعر�ض �أحدث التكنولوجيا
امل�����ت�����ط�����ورة يف ق����ط����اع ال�������ص���ن���اع���ات
الدفاعية والأمنية ما يعك�س املكانة
العاملية الرائدة للمعر�ضني ودورهم
امل�ؤثر يف جمال ال�صناعات الدفاعية
والأمنية على م�ستوى العامل.
ول��ف��ت �إىل �أن املعر�ضني �سي�شهدان
ح�ضورا دوليا كبريا �إذ مت دعوة �أكرث
من  97دولة حول العامل ومت ا�ستالم
ر���س��ائ��ل ت��رح��ي��ب م���ن م��ع��ظ��م ال���دول
بح�ضور حفل االفتتاح وبتمثيل رفيع
امل�ستوى من وزراء دفاع ور�ؤ�ساء �أركان
و�أ�صحاب القرار.
ونوه �إىل �أن زخم امل�شاركة يف الدورة
احل��ال��ي��ة م���ن م��ع��ر���ض��ي "�آيدك�س"
و"نافدك�س" ج��اء بناء على عاملني
�أ�سا�سيني وهما رغبة الدول يف دخول
م��رح��ل��ة ال���ت���ع���ايف مل���ا ب��ع��د "كوفيد-
 "19وتعزيز االقت�صاد العاملي من
خالل ال�صناعات الدفاعية والأمنية
�إ�ضافة �إىل الثقة الكبرية يف �إمكانات
الإمارات يف تنظيم احلدث واملدعومة

ببنية حتتية م��ت��ط��ورة وق����ادرة على
حتقيق الفارق.
و�أو�����ض����ح �أن ح��ف��ل اف��ت��ت��اح معر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س" 2021
���س��ي��ج�����س��د ا�����س����ت����ع����دادات الإم���������ارات
وطموحاتها للخم�سني عاما املقبلة
ت��زام��ن��ا م��ع يوبيلها ال��ذه��ب��ي ور�ؤي���ة
ال��ق��ائ��د ال���وال���د امل���ؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له
ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" مل�ستقبل الإمارات يف
جمال ال�صناعات الدفاعية والأمنية
وع���ل���وم ال��ف�����ض��اء ح��ي��ث ���س��ي��ت��م نقل
احل��دث مبا�شرة م��ن خ�لال املن�صات
العاملية.
و�أ�شار البلو�شي �إىل �أن �أكرث من 144
�شركة وطنية ت�����ش��ارك يف املعر�ضني
حتت مظلة جناح الإمارات الذي يعد
الأكرب من حيث امل�ساحة والذي يليه
ج��ن��اح ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
يليه جناح اململكة العربية ال�سعودية
يليه جناح جمهورية ال�صني ال�شعبية
ثم جناح جمهورية فرن�سا.

و�أ����ض���اف �أن ج��ن��اح الإم������ارات تقوده
�شركتا "توازن" و "ايدج" من حيث
امل�����ش��ارك��ات �إذ ي�����ض��م ج��ن��اح "ايدج"
حت���ت م��ظ��ل��ت��ه �أك��ث�ر م���ن � 26شركة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ج���م���ي���ع قطاعات
ال�������ص���ن���اع���ات ال���دف���اع���ي���ة والأم���ن���ي���ة
ال���س��ت��ع��را���ض �إم��ك��ان��ات��ه��ا وقدراتها
والأنظمة احلديثة واملتطورة يف هذا
القطاع احليوي والتي �ستكون متاحة
للزوار االطالع عليها .
وقال البلو�شي �إن طائرة ""B250
م���ن ك��ال��ي��د���س ال�����ش��رك��ة الإماراتية
ت�����ش��ارك ب���أن��ظ��م��ة ح��دي��ث��ة ومتطورة
�إ�ضافة �إىل �آلية "الوح�ش" املجهزة
ب�أنظمة دف��اع��ي��ة ،و�آل��ي��ة اال�ستطالع
اخل��ف��ي��ف��ة " "LRVو�آل���ي���ة القتال
اخلفيفة " "MCAV-20اللذين
يعر�ضان للمرة الأوىل يف "�آيدك�س".
ول��ف��ت ال��ب��ل��و���ش��ي �إىل �أن����ه مت �إن�شاء
م���ي���دان خم�����ص�����ص ل��ع��ر���ض ق����درات
و�إمكانات �آليات ال�شركات امل�شاركة يف
احلدث لإظهار قدراتها على املناورة

�أم���ام ال����زوار ويف ت�ضاري�س خمتلفة
حتاكي الطبيعة مبا يعزز من جتربة
امل�شاركني والزائرين على حد �سواء.
و�أو��������ض�������ح ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س اللجنة
العليا املنظمة ملعر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س" �أن���ه مت �إن�����ش��اء "حو�ض
جاف" ل���ل���م���رة الأوىل يف معر�ض
نافدك�س بطول � 110أمتار وبعر�ض
 40م���ت��را وذل�������ك يف ظ����ل زي������ادة
م�����س��اح��ة م��ع��ر���ض ال���دف���اع البحري
م��ق��ارن��ة ب���ال���دورات ال�����س��اب��ق��ة و�إب����داء
الدول امل�شاركة احل�ضور �إىل ر�صيف
ن��اف��دك�����س و�إت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة للزوار
لالطالع �سفنهم و�إمكاناتهم �إ�ضافة
�إىل �إتاحة الفر�صة لطواقم ال�سفن
احلربية امل�شاركة للتعرف على �أحدث
التكنولوجيا املتطورة يف قطاع الدفاع
البحري مبعر�ض نافدك�س .2021
ونوه �إىل �أن معر�ض الدفاع البحري
ن��اف��دك�����س � 2021سي�شهد تد�شني
ال��ق��وات البحرية الإم��ارات��ي��ة وجهاز
حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل

عددا من ال��زوارق احلربية اجلديدة
وامل���ت���ط���ورة ال���ت���ي ���س��ت�����ش��ك��ل �إ�ضافة
مهمة يف جمال ال�صناعات الدفاعية
البحرية ما يعك�س ق��درة ال�صناعات
الإم��ارات��ي��ة الع�سكرية على املناف�سة
عامليا.
وق����ال ال��ب��ل��و���ش��ي �إن ال��ل��ج��ن��ة العليا
املنظمة ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س
 2021ات������خ������ذت ال�����ع�����دي�����د من
الإج������راءات االح�ت�رازي���ة والوقائية
ل�ضمان �صحة و���س�لام��ة العار�ضني
وامل�����ش��ارك�ين وال�����زوار ،و�أ����ش���ار �إىل �أن
دول���ة الإم�����ارات تتمتع ببنية حتتية
متينة وم�ؤهلة ال�ست�ضافة الأحداث
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك�برى ع��ل��ى م�ستوى
العامل وفق �أعلى املعايري ،الفتا �إىل �أن
املعر�ضني �سيكونان امتدادا لنجاحات
الدولة يف تنظيم هذا احلدث العاملي
يف ظروف ا�ستثنائية ي�شهدها العامل
لت�ؤكد الإم���ارات دائما �إنها ال تعرف
امل�ستحيل وق���ادرة دوم���ا على تقدمي
ال��ن��م��وذج اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ل�ل�آخ��ري��ن يف

�صناعة التفوق والريادة.
و�أ�ضاف البلو�شي �أن معر�ضي �آيدك�س
ونافدك�س �سي�شهدان �إقامة العرو�ض
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ال��ق��ن��اة امل��ائ��ي��ة �أم����ام
"نافدك�س" وال��ع��رو���ض ال�بري��ة يف
منطقة �آيدك�س �أمام املن�صة الرئي�سية
�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ع��رو���ض اجل��وي��ة التي
ي��ن��ف��ذه��ا ف��ري��ق ال��ف��ر���س��ان يف حميط
املعر�ضني وذلك ب�شكل يومي.
ولفت �إىل �أن م�ؤمتر الدفاع الدويل
 2021امل�صاحب ملعر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س" �سيقام ل��ل��م��رة الأوىل
ب���������ص����ورة ه��ج��ي��ن��ة يف  20ف�ب�راي���ر
اجل���اري قبيل املعر�ضني بيوم واحد
ليجمع اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني من
جميع �أنحاء العامل على �أر�ض الواقع
يف م��رك��ز �أدن�����وك ل�ل�أع��م��ال وب�شكل
افرتا�ضي ملناق�شة �آث��ار االبتكار على
قطاع ال�صناعات الدفاعية وحماية
التكنولوجيا وا�ستغاللها الأمثل يف
ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة.
ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن�����ه ي���ج���ري تنظيم

معر�ضي "�آيدك�س " و"نافدك�س "
وم�����ؤمت����ر ال����دف����اع ال������دويل 2021
م���ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي الوطنية
ل��ل��م��ع��ار���ض "�أدنيك" ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات
امل�سلحة ال�ستعرا�ض �أحدث ما تو�صل
�إل���ي���ه ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ات الدفاعية
م���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم���ع���دات متطورة
ومبتكرة وتطوير قطاع ال�صناعات
الدفاعية الوطنية يف الدولة وكذلك
ع���ق���د ����ش���راك���ات ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة بني
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل�����ش��ارك��ة وكربى
ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف هذه
القطاعات.

عرب  7مراكز وعيادات على م�ستوى القوة

مركز �شرطة دبي ال�صحي يوا�صل جهوده يف تقدمي لقاح فايرو�س «كورونا»
•• دبي-الفجر:

بنا ًء على توجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد
العام ل�شرطة دبي ،ومتابعة �سعادة اللواء الدكتور ال�سالل �سعيد
بن هويدي الفال�سي ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الإدارة،
ب��ت��وف�ير خ��دم��ة التطعيم ب��ج��رع��ات ال��ل��ق��اح امل�����ض��اد لفريو�س
ك��ورون��ا " كوفيد � "19إىل املوظفني وذوي��ه��م ب�سهولة وي�سر
يف �أماكن عملهم وعرب النزول امليداين لها ،توا�صل الطواقم
الطبية العاملة يف مركز �شرطة دبي ال�صحي جهودها تقدمي

جرعات اللقاح �إىل املوظفني وذويهم وكبار املواطنني وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني.
و�أكد املقدم طبيب ا�ست�شاري دكتور بدر �سلطان بن قبا ،مدير
م��رك��ز �شرطة دب��ي ال�صحي� ،أن ال��ط��واق��م الطبية يف املركز
والبالغ ع��دده��ا � ،159ساهمت يف م�ساندة جهود ال��دول��ة يف
مكافحة فايرو�س كورونا ،وتعزيز املناعة املكت�سبة من خالل
ت��ق��دمي ال��ل��ق��اح ع�بر  7م��راك��ز وع��ي��ادات على م�ستوى القوة،
وعرب زيارة كبار املواطنني يف �أماكن �سكنهم� ،إىل جانب تقدمي
التطعيم �إىل املوظفني يف املراكز ال�شرطية من خالل النزول

امليداين لها.
ولفت �إىل �أن �شرطة دبي حتر�ص كل احلر�ص �ضمن جهود دولة
الإم��ارات العربية املتحدة يف ال�سعي نحو الو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم بجرعات اللقاح امل�ضاد لفريو�س
ك���ورون���ا ،مبيناً �أن ه��ن��اك �إق���ب���ا ًال م��ن امل��وظ��ف�ين الع�سكريني
واملدنيني الراغبني يف احل�صول على اللقاح يف املراكز ال�سبعة.
و�أثنى املقدم ابن قبا على جهود كافة الطواقم الطبية العاملة
على ت��ق��دمي التطعيم �إىل ك��اف��ة امل��وظ��ف�ين وذوي��ه��م وتقدمي
التعليمات والإر�شادات الطبية والفحو�ص ذات ال�صلة.

اختارت  10مر�شحني عن كل �إمارة ملرحلة التقييم النهائية

امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ت�ستقبل حوايل  400طلب لع�ضوية
الدورة اخلام�سة من جمال�س ال�شباب املحلية يف الإمارات
• �شما املزروعي :املجال�س ال�شبابية حلقة و�صل بني القيادة وال�شباب ومن�صة للو�صول �إىل جمموعة �أكرب من الطاقات ال�شابة
• �سعيد النظري :كفاءات �شابة تعمل ب�شغف لترثي بطاقاتها وقدراتها تطلعات املجال�س يف دورتها اخلام�سة
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب
�أك��ث��ر م���ن  400ط��ل��ب��اً لع�ضوية
جم���ال�������س ال�������ش���ب���اب امل���ح���ل���ي���ة على
م�ستوى الدولة يف دورتها اخلام�سة،
وال���ت���ي ت��ه��دف �إىل اال���س��ت��ف��ادة من
ط���اق���ات و�أف����ك����ار �إب���داع���ي���ة �شبابية
جديدة تعزز مكت�سباتها ،و�إجنازاتها
مب�سرية متكني ال�شباب الإماراتي
م���ن امل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف خدمة
م�سرية تقدم وازدهار دولة االمارات
و��������ص�������و ًال �إىل حت���ق���ي���ق اخل���ط���ط
والأه���داف اال�سرتاتيجية الوطنية
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
وب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ف���رز �أول���ي���ة ا�شتملت
على درا�سة معمقة جلميع الطلبات
امل����ق����دم����ة ل���ل���ت����أك���د م�����ن ا�ستيفاء
امل���ت���ق���دم�ي�ن ال���������ش����روط اخلا�صة
بع�ضوية ه��ذه املجال�س ال�شبابية،

اختارت جلنة حتكيم خمت�صة ت�ضم
جم��م��وع��ة مم��ث��ل�ين ع���ن امل�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب ،وم��ن املجال�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ح��ك��وم��ات �أبوظبي،
ودب�����ي ،وال�������ش���ارق���ة ،وع���ج���م���ان ،و�أم
القيوين ،ور�أ���س اخليمة والفجرية
12مرت�شحاً عن كل �إم���ارة ،فيما
ج���رى اخ��ت��ي��ار 10مرت�شحني بعد
االنتهاء من عملية الفرز النهائية.
ويف مرحلة متقدمة من عملية فرز
واختيار القائمة النهائية لأع�ضاء
جم��ال�����س ال�����ش��ب��اب امل��ح��ل��ي��ة ،والتي
�ست�ضم � 7أع�ضاء لكل جمل�س بكل
�إم�����ارة ،وم���ن امل��ق��رر الإع��ل��ان عنها
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �شهر ف�براي��ر اجل���اري،
�سيخ�ضع جميع املر�شحني ملجموعة
اخ��ت��ب��ارات مدرو�سة هدفها معرفة
قدرتهم على امل�ساهمة الفاعلة يف
تعزيز من��وذج العمل مع ال�شباب يف
دولة االمارات ،وت�شتمل املرحلة على

اختبار كتابي ،ومقابالت �شخ�صية
مع املتناف�سني ،كما تت�ضمن عملية
ت���ق���ي���ي���م ج���م���اع���ي���ة ل���ل���ت���ع���رف على
�أفكارهم الإبداعية الرامية لتطوير
املجال�س ال�شبابية ،وتعزيز دورها
بخدمة ال�شباب.
وق��ال��ت م��ع��ايل �شما بنت �سهيل بن
ف���ار����س امل����زروع����ي ،وزي������رة الدولة
ل�����ش���ؤون ال�����ش��ب��اب رئ��ي�����س امل�ؤ�س�سة
االحت���ادي���ة لل�شباب� ":إن متكني
ال�����ش��ب��اب واال����س���ت���ف���ادة الأم���ث���ل من
ط���اق���ات���ه���م ق����درات����ه����م الإب����داع����ي����ة
حم����وراً رئي�سياً يف اال�سرتاتيجية
والأج���ن���دة الوطنية لل�شباب التي
تعك�س توجيهات القيادة الر�شيدة
واهتمامها املتوا�صل بالعمل على
توفري كافة �أوج��ه الدعم والرعاية
ل���ل���م���واه���ب ال�������ش���اب���ة ان���ط�ل�اق���ا من
�إميانها ب��دوره��م احليوي واملهم يف
�صناعة امل�ستقبل م�شرق تتحقق فيه

جميع ال���ر�ؤى والأه����داف الوطنية
خالل اخلم�سني املقبلة ،وتكون فيه
دول����ة الإم������ارات ه��ي الأف�����ض��ل على
م�ستوى العامل".
و�أ���ض��اف��ت معاليها" :من هنا ي�أتي
دور املجال�س ال�شبابية لت�شكل حلقة
و�صل بني القيادة وال�شباب ،ومن�صة
ل��ل��و���ص��ول �إىل جم��م��وع��ة �أك�ب�ر من
ال��ط��اق��ات ال�����ش��اب��ة ،وال��ع��م��ل معهم
على خمتلف الق�ضايا التي تهمهم،
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى �إط���ل��اق العنان
لإب��داع��ات��ه��م ،واال���س��ت��ف��ادة الأمثل
م��ن م��ه��ارات��ه��م ،وت��وج��ي��ه طاقاتهم
للم�ساهمة يف م�سرية تطور وطنهم
وخدمة جمتمعهم".
وتابعت معاليها" :ن�سعى من خالل
ت�شكيل جمال�س ال�شباب يف جميع
�إمارة الدولة بدورتها اخلام�سة �إىل
�إتاحة املجال �أمام طاقات ،وابتكارات
و�إب�����داع�����ات ���ش��ب��اب��ي��ة ج���دي���دة تعزز

مكت�سبات دولة الإمارات ،وما حققته
جمال�س ال�شباب بدوراتها ال�سابقة،
ومت�����ض��ي ن��ح��و الأم����ام ب��ط��رح �أفكار
مبتكرة وبلورتها لت�صبح م�شاريع
واعدة تدعم حتقيق �إجنازات �أخرى
ت�ضاف �إىل �سجل النموذج االماراتي
يف ال��ع��م��ل م���ع ال�����ش��ب��اب ال����ذي بات
يحتذى ب��ه على م�ستوى العامل".
و�أ�ضافته معاليها" :فخورون مبا
قدمته جمال�س ال�شباب بدوراتها
ال�سابقة من �أفكار ومبادرات عززت
م�شاركة ال�شباب املجتمعية ،و�أتاحت
لهم فر�صة للم�ساهمة بفاعلية على
ق�ضايا تهم املجتمع وتدفع مب�سرية
التنمية والتقدم لوطنهم ".
وق����ال ���س��ع��ي��د ال��ن��ظ��ري ،م��دي��ر عام
امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب� " :شكلت
مبادرة "جمال�س ال�شباب املحلية"
منذ �إطالقها من�صة لتمكني ال�شباب
ودعمهم ،واال�ستفادة من مهاراتهم

و�أفكار لتعزيز النموذج الإماراتي يف
العمل م��ع ال�شباب ،وي���أت��ي ت�شكيل
جمال�س املحلية بدروتها اخلام�سة
م��ن منطلق ح��ر���ص��ن��ا ال���دائ���م على
رف��ده��ا ب��ك��ف��اءات وط��اق��ات وق���درات
�شابة ج��دي��دة لديها �أف��ك��ار مبتكرة
تدعم منوذج عملنا ،وت�شكل �إ�ضافة
ن���وع���ي���ة مل�������س�ي�رة �إجن�����������ازات قطاع
ال�����ش��ب��اب ع�ب�ر م��وا���ص��ل��ة التمكني
والإ���ش��راك وب��ن��اء ال��ق��درات وتفعيل
دوره يف خدمة املجتمع ،وامل�ضي يف
م�سرية التقدم والتنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها دولة الإمارات".
و�أ�ضاف �سعادته" نتطلع �إىل تدعيم
م�سرية العمل ال�شبابي بت�صورات
ومقرتحات جديدة ت�سهم يف تكري�س
مكانة دولة االمارات عرب دور ريادي
لل�شباب يف كافة القطاعات ،حيث يتم
اختيار �أع�ضاء املجال�س عرب مراحل
م��ت��ع��ددة م���ن خ��ل�ال ال��ت��ع��رف على

قدراتهم و�إمكانياتهم للم�ساهمة يف
حتقيق الأه���داف واال�سرتاتيجيات
الوطنية لل�شباب ،ومتنح الفر�صة
ملن لديه ر�ؤية وحلول مبتكرة لدعم
قطاع العمل ال�شبابي وفق النموذج
الإم�����ارات�����ي  ،ون���ح���ن ���س��ع��داء بهذا
امل�����س��ت��وى م��ن الإق���ب���ال ع��ل��ى طلبات
ع�ضوية جمال�س ال�شباب ونوعية
املتقدمني مبا يج�سد �شغف ال�شباب
الإماراتي لتوظيف طاقاته خلدمة
ت��اجم��ت��م��ع ،وامل�����س��اه��م��ة يف �صناعة
م�ستقبل مزدهر لوطنه".
وت��ت��ك��ون جم��ال�����س ال�����ش��ب��اب املحلية
من  7جمال�س موزعة على �إمارات
ال��دول��ة (�أب��وظ��ب��ي ،دب��ي  ،ال�شارقة،
عجمان� ،أم القيوين ،ر�أ���س اخليمة
وال���ف���ج�ي�رة) ،وجم��ل�����س�ين فرعيني
يف مدينة العني ومنطقة الظفرة،
وي���������ض����م ك������ل جم����ل���������س م������ن ه����ذه
امل��ج��ال�����س � 7أع�����ض��اء ،وي��ت��ع�ين على
ال��راغ��ب�ين ب��ال��ت��ق��دم لع�ضويتها �أن

ت�تراوح �أعمارهم بني � 20إىل 35
�سنة ،و�أن يكون لديهم �إط�لاع على
ال�سيا�سات ال�شبابية ،ومعرفة كاملة
باال�سرتاتيجيات الوطنية املعنية
بتمكني ال�شباب وتفعيل دوره��م يف
م�سرية التنمية ،كما يتعني عليهم
�أي�����ض��اً ام��ت�لاك �إجن�����ازات �أكادميية
وم��ه��ن��ي��ة وم�������س���اه���م���ات جمتمعية
فاعلة.
وت�����أت����ي م����ب����ادرة ت�����ش��ك��ي��ل املجال�س
ال�����ش��ب��اب��ي��ة جت�������س���ي���داً لتوجيهات
���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال����وزراء حاكم دبي،
رع�����اه اهلل ،ب��ت��وف�ير ب��ي��ئ��ة حا�ضنة
تفاعلية تقوم على التوا�صل امل�ستمر
مع ال�شباب للتعرف على �أفكارهم
واق�تراح��ات��ه��م وت��ع��زي��ز مهاراتهم
وم���ع���ارف���ه���م ل��ي�����ش��ارك��وا يف حتقيق
"ر�ؤية الإم��ارات  "2021و�أهداف
مئوية دولة الإمارات "."2071

موارد ال�شارقة تتيح خطتها التدريبية للعام  2021عرب من�صاتها االفرتا�ضية
•• ال�شارقة -الفجر:

�أتاحت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة خطتها التدريبية للعام 2021م
عرب كافة من�صاتها االفرتا�ضية  ،وذلك �ضمن �إطار جهودها الهادفة �إىل
تو�سيع فر�ص التدريب ودعم وتطوير الكوادر الب�شرية .
حيث �أتيحت عرب رابط �إلكرتوين و�شريط رمزي مت ن�شرها عرب من�صات
التوا�صل االجتماعي واملوقع الإلكرتوين للدائرة ،كما مت �إر�سالها عرب
ر�سائل ن�صية لكافة املوظفني العاملني يف حكومة ال�شارقة .لتمكني

جميع املتعاملني م��ع ال��دائ��رة م��ن االط�ل�اع على خطة التدريب للعام
2021م.
وت��ت�����ض��م��ن اخل��ط��ة م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال�ب�رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة التي
ت�ستهدف املوظفني العاملني يف جهات ودوائر وم�ؤ�س�سات احلكومة من
جميع امل�ستويات الوظيفية .متنوعة بني الربامج التطويرية  ،والربامج
التدريبية " حتت الطلب " التي تنفذ بنا ًء على احتياجات وطلب اجلهات
والدوائر احلكومية  ،والربامج الت�أ�سي�سية والدبلومات املهنية.
وت�صمم ال�برام��ج التدريبية املقدمة وف��ق خطة متكاملة م�صنفة �إىل

منظومات ت�شمل ال�برام��ج ال�سلوكية  ،والقيادية  ،وامل���وارد الب�شرية ،
والربامج املالية  ،و خدمة العمالء ،والتميز واالبداع ،والعالقات العامة
واالت�صال ،وخدمة العمالء ،والإح�����ص��اء ،وال�سكرتاريا و�إدارة املكاتب،
والت�سويق ،والتطوير والتميز امل�ؤ�س�سي ،والربامج القانونية ،وال�صحة
وال�سالمة ،والندوات ،وتقنية املعلومات.
وقد �أعدت خطة التدريب لتنفذ عن بعد عرب بيئة �إلكرتونية تفاعلية
متكاملة  ،ترفد موظفي احلكومة باملعارف واملهارات املهنية والتخ�ص�صية
والإثرائية املختلفة .وق��د و�ضعت بعد االط�لاع على �أف�ضل املمار�سات

والآليات االفرتا�ضية التي تقدمها �أبرز مراكز التدريب العاملية وبيوت
اخلربة الرائدة يف جمال التطوير والتدريب الإلكرتوين.
وت��رك��ز ال��دائ��رة على اال�ستثمار يف ال��ت��ح��ول التكنولوجي يف التدريب
ل�ضمان املرونة  ،وح�صول موظفي احلكومة على نهج تدريبي �إلكرتوين
م�صمم الحتياجاتهم الفعلية وموثوق اجلودة.
وتهدف �إىل �إي�صال براجمها التدريبية �إىل كافة املتعاملني واملهتمني
بالتطوير والتنمية � ،سعياً منها لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية يف دعم
الكفاءات احلكومية التي تقود دولة الإمارات نحو الريادة.
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حمدان بن را�شد يوجه ببناء مدر�سة وتنفيذ م�شاريع خريية يف قريغيز�ستان
•• دبي-وام:

وج���ه ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب
حاكم دب��ي وزي��ر املالية راع��ي هيئة �آل مكتوم اخلريية
ب��ب��ن��اء م��در���س��ة وت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع خ�يري��ة يف جمهورية
قريغيز�ستان.
ويف هذا ال�صدد  ..التقى �سعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب
�سمو ال�شيخ ح��م��دان ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ع�ضو جمل�س
�أمناء هيئة �آل مكتوم اخلريية يف مقر الهيئة بدبي معايل
�أملازبيك ب�س�شينالف وزي��ر الرتبية والعلوم بجمهورية

قريغيز�ستان بح�ضور �سعادة عبداللطيف جمعة باييف
�سفري جمهورية قريغيز�ستان لدى الدولة.
و�أبدى الوزير ترحيبه بتنظيم زيارة لوفد هيئة �آل مكتوم
برئا�سة �سعادة مريزا ال�صايغ ملعاينة الأر�ض التي �ستقام
عليها املدر�سة وت�سجيلها با�سم الهيئة م�سلطا ال�ضوء
على منوذج وفكرة املدر�سة .
وق���ال م�ي�رزا ال�����ص��اي��غ �إن ال��ل��ق��اء ت��ن��اول ك��ذل��ك ت�أ�سي�س
مكتب لهيئة �آل مكتوم اخلريية يف " بي�شكيك " عا�صمة
ق�يرغ��ي��ز���س��ت��ان و�إع���ط���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ف��ة الدبلوما�سية
واحل��ري��ة للعمل ومتابعة امل�شروعات املتفق عليها ومن

بينها املدر�سة.
ومت خ�لال اللقاء االت��ف��اق على ت�أ�سي�س مركز لتدريب
ال��ن�����س��اء ع��ل��ى اخل��ي��اط��ة لتمكينهن م��ن م��واج��ه��ة �أعباء
احلياة على �أن تتكفل الهيئة مب�صاريف التدريب وتوريد
مكائن اخلياطة الالزمة حيث �سيتم يف هذا اخل�صو�ص
توقيع اتفاقية مع الوزارة املعنية بال�ش�ؤون االجتماعية يف
قريغيز�ستان.
و�أ���ش��ار ال�صايغ �إىل �أن هيئة �آل مكتوم اخلريية تعهدت
�أي�����ض��ا ب��ت��وف�ير ال��ط��رود ال��غ��ذائ��ي��ة خ�ل�ال �شهر رم�ضان
املبارك لعدد من الأ�سر املحتاجة.

الأر�شيف الوطني يعلن عن الفائزين بجائزة امل�ؤرخ ال�شاب يف ن�سختها احلادية ع�شرة
•• ابوظبي-الفجر:

ن���ظ���م الأر�����ش����ي����ف ال���وط���ن���ي حفل
ت����ك����رمي ال���ط���ل���ب���ة ال����ف����ائ����زي����ن يف
الن�سخة احلادية ع�شرة من جائزة
امل�����ؤرخ ال�����ش��اب ،2020-2019
وال����ت����ي �����ش����ارك ف��ي��ه��ا ع�����دد كبري
م���ن ط��ل��ب��ة امل����دار�����س احلكومية
واخلا�صة.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة� ،أ����ش���اد �سعادة
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الري�سي مدير
ع���ام الأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي بتفاعل
الطلبة واملدار�س مع جائزة امل�ؤرخ
ال�����ش��اب ،م��ن��ذ �إط�لاق��ه��ا بالتعاون
م���ع وزارة ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف
عام  ،2009م�ؤكداً �أهمية الدور
الوطني ال���ذي ت��ق��وم ب��ه اجلائزة،
م����ن خ��ل��ال �إ����س���ه���ام���ه���ا يف غر�س
م����ب����ادئ امل���واط���ن���ة ال�������ص���احل���ة يف
ن��ف��و���س ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن ه��م ثروة
الوطن و�ضمان م�ستقبله ،وتنمية
الوعي التاريخي وت�أ�صيل القيم
الأخ��ل�اق����ي����ة وامل�����ب�����ادئ الوطنية
لديهم ،وتعزيز ال��والء واالنتماء
للوطن وقيادته احلكيمة� ،إ�ضافة
�إىل م�ساعدتهم يف تنمية مهاراتهم
البحثية.
وخ��ل��ال ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ي �أل���ق���اه���ا يف
حفل ب��ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال �سعادة
ع��ب��د اهلل م���اج���د �آل ع��ل��ي املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ل�أر���ش��ي��ف الوطني:
نحتفي اليوم بثمار جائزة امل�ؤرخ
ال�����ش��اب ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا الأر�شيف

ال��وط��ن��ي وي��رع��اه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارة ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ،والتي
�أثبتت متيزها يف حتقيق �أهدافها
املن�شودة.
و�أ�ضاف :لقد �أطلقت اجلائزة التي
ت��ع�� ّد ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات �سيدي
���س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن زاي���د
�آل ن��ه��ي��ان ،ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،يف
ع��ام  ،2009ومنذ ذل��ك التاريخ
وه����ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ تاريخ
دول��ة الإم���ارات وتراثها يف �أذهان
الطلبة ،بالتكامل ال���ذي حتدثه
ب���دع���م م����ا ه����و م����وج����ود باملنهاج
وم��ا ي�صل �إل��ي��ه الطالب بالبحث
العلمي التاريخي.

و�أ�شار �سعادته �إىل �أن جائزة امل�ؤرخ
ال�������ش���اب ،وال���ت���ي ك���ان���ت معروفة
بالرحالت املدر�سية ،قد �أ�سفرت
ع���ن ع����دد م��ه��م م���ن الإ�����ص����دارات
اجلادة التي بحثت يف تاريخ القائد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
ن��ه��ي��ان – ط��ي��ب اهلل ث����راه -الذي
يدعو للفخر ،ويف ر�ؤاه امل�ستقبلية
ال��ت��ي ي�شهد ح��ا���ض��رن��ا جت�سيدها
على �أي��ادي قيادتنا الر�شيدة ،ويف
جعبة الأر�شيف الوطني عدد من
البحوث الطالبية اجلديدة التي
�أ�سفرت عنها الدورات الأخرية من
اجلائزة ،والتي نعمل على ن�شرها
لتكون م�صادر ومراجع يفخر بها
الطلبة الذين �أ�سهموا ب�إجنازها.

ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ه���ن����أ الطلبة
الفائزين ب��اجل��ائ��زة ،ومت��ن��ى لهم
مزيداً من التوفيق والنجاح ،و�شكر
ال�����ش��ري��ك اال���س�ترات��ي��ج��ي الأول
وزارة الرتبية والتعليم واملدار�س
ال���ت���ي حت��م�����س��ت ل���ه���ذا امل�������ش���روع،
و���ش��ك��ر الأ����س���ر امل��خ��ل�����ص��ة للوطن
التي �ساندت �أبناءها و�أ�سهمت يف
تغذيتهم الفكرية ويف تن�شئتهم
ال�سليمة على حب الوطن وع�شق
تاريخه والعمل م��ن �أج��ل��ه .ومن
جانبه قال ال�سيد حمد احلمريي
م��دي��ر �إدارة ال��ب��ح��وث واخلدمات
امل��ع��رف��ي��ة يف الأر����ش���ي���ف الوطني،
رئي�س جلنة امل�����ؤرخ ال�����ش��اب :لقد
�أوىل الأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي جائزة

امل�������ؤرخ ال�����ش��اب اه��ت��م��ام��اً كبرياً؛
ف�����زاد م��ي��زان��ي��ت��ه��ا يف �أواخ������ر عام
2019م ،ك��م��ا ج���رى تخ�صي�ص
جل��ن��ة خ��ا���ص��ة ب��ا���س��ت��ق��ب��ال امل����واد
والتقييم ،والتن�سيق مع املدار�س
وم���ع ال�����ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني،
و�أ���ض��ف��ن��ا حم���اور ج��دي��دة تن�سجم
مع الظروف التي عا�شها املجتمع
مع بدايات انت�شار جائحة كورونا
ع����امل����ي����اً ،وم���ن���ه���ا :ا�سرتاتيجية
ال������دول������ة يف م���ك���اف���ح���ة جائحة
ف��ي��رو������س كوفيد ،19وج���ه���ود
ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة يف الت�صدي
للأزمة ،وفعالية برنامج التعقيم
ال����وط����ن����ي ،وال����ب����ح����ث يف ت���اري���خ
الأوبئة يف دولة الإم��ارات العربية

املتحدة ومنطقة اخلليج العربي،
وك��ي��ف ت�����ص��دّى ل��ه��ا املجتمع قبل
ق���ي���ام االحت��������اد ،وال����ف����ائ����دة التي
حتققت يف فرتة التعقيم الوطني
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي يف حتفيز
ال��ت��ق��ارب الأ���س��ري وال��ت��وا���ص��ل مع
كبار املواطنني ،وت�سجيل وتدوين
ق�ص�ص ووقائع التاريخ ال�شفاهي
من الرواة ،وكبار املواطنني يف هذه
ال��ف�ترة .ه���ذا ،وق���د �أ���س��ف��ر تقييم
ال��ب��ح��وث ال��ط�لاب��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف
فئات جائزة امل�ؤرخ ال�شاب التالية:
ال���ت���اري���خ ال�������ش���ف���اه���ي ،وال���ت���اري���خ
اجل��غ��رايف ،وال��ت��اري��خ االقت�صادي،
والتاريخ االجتماعي  -عن النتائج
الآتية :يف فئة التاريخ اجلغرايف،

فاز بحث "اجلزيرة احلمراء بني
املا�ضي واحلا�ضر" ،ال��ذي �أعدته
مدر�سة زينب للتعليم الأ�سا�سي
والثانوي ،وبحث "دملا يف مواجهة
كورونا" ،ال����ذي �أع���دت���ه مدر�سة
دمل��ا للتعليم الأ�سا�سي والثانوي،
وبحث "التاريخ اجلغرايف لدولة
الإمارات" ،ال��ذي �أع��دت��ه مدر�سة
امل����ت����ح����دة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م الأ�����س����ا�����س����ي
وال���ث���ان���وي يف �أب���وظ���ب���ي ،باملراكز
الثالثة الأوىل على التوايل.
وف��از البحث ال��ذي حمل عنوان:
(الطاقة ال�شم�سية) باملركز الثاين،
فئة التاريخ االقت�صادي ،وهو من
�إع��داد مدر�سة الإم���ارات الوطنية
اخلا�صة ف��رع ر�أ���س اخليمة ،فيما
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ف���از ال��ب��ح��ث ال����ذي ح��م��ل عنوان:
(ال��ط��ب��ل) ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف فئة
التاريخ ال�شفاهي.
ويف فئة التاريخ االجتماعي ،فاز
ب���امل���رك���ز ال����ث����اين ب���ح���ث" :جهود
حكومة الإم��ارات العربية املتحدة
وق��ي��ادات��ه��ا الر�شيدة يف الت�صدي
ل���ف�ي�رو����س ك�����ورون�����ا امل�ستجد"،
م��ن م��در���س��ة الإم������ارات الوطنية
اخلا�صة يف ر�أ�س اخليمة .فيما فاز
باملركز الثالث �سبعة بحوث هي:
"�شهداء الواجب وما يتعلق بهم
يف الأو����س���اط االجتماعية" ،من
مدر�سة اجلاهلي للتعليم الثانوي
للبنات يف العني ،وبحث "الإمارات
وطن الإن�سانية يف زمن كورونا"،
من مدر�سة �أمامة بنت احلارث يف
�أبوظبي ،وبحث "اال�سرتاتيجية
ال����ري����ادي����ة ل����دول����ة الإم����������ارات يف
م��واج��ه��ة حت���دي���ات ك���ورون���ا على
م�����س��ت��وى العامل" ،م���ن مدر�سة
�سعيد بن جبري للتعليم الأ�سا�سي
والثانوي ،وبحث "املر�أة الإماراتية
بني الريادة والقيادة" ،من مدر�سة
املتحدة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي
يف �أبوظبي ،و"بحث ال�سنع" ،من
مدر�سة املتحدة للتعليم الأ�سا�سي
والثانوي يف �أبوظبي �أي�ضاً ،وبحث
"املر�أة الإماراتية" ،من �أكادميية
ال�شيخ زاي���د اخل��ا���ص��ة للبنات يف
�أب����وظ����ب����ي ،وب���ح���ث "بني كثبان
الرمال" من �أكادميية ال�شيخ زايد
اخلا�صة للبنات يف �أبوظبي �أي�ضاً.

ال�شارقة للفنون تعلن عن برنامج لقاء مار�س 2021
•• ال�شارقة  -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون عن برنامج "لقاء مار�س  "2021والذي
يقام حتت عنوان "جتليات احلا�ضر" يف الفرتة من  23 - 21مار�س املقبل
ويت�ضمن جمموعة وا�سعة من اجلل�سات احلوارية االفرتا�ضية ،والفعاليات
وعرو�ض الأداء احلية التي تبحث �أهم ق�ضايا الفن املعا�صر.
ويعاين لقاء مار�س  2021ال�سنوات الثالثني املا�ضية من بينايل ال�شارقة،
م��ن خ�ل�ال ا�ستقطاب القيمني وال��ف��ن��ان�ين وامل����ؤرخ�ي�ن وال��ن��ق��اد الفنيني
امل�شاركني يف دورات البينايل املتعاقبة ،ملناق�شة دوره كمحفز للحوار النقدي
وت��ب��ادل الأف���ك���ار ،وا���س��ت��ع��را���ض ت��ط��وره واب��ت��ع��اده ع��ن الأمن����اط التقليدية
لتقييم الفن ،وامل�ضي نحو مناذج تتخطى احلدود اجلغرافية على �صعيد

تقدمي الفنون ،وا�ستقطاب اجلمهور عرب اال�ستفادة من الف�ضاءات غري
امل�ؤ�س�سية.
ويطرح اللقاء لهذا العام جملة من املو�ضوعات املت�صلة بالفن واخليال
املديني ،والتقييم الفني يف ع�صر الأزم��ات ،وكيفية تلقي بينايل ال�شارقة
وت�أثريه و�أهميته يف امل�شهد الفني الإقليمي والدويل املعا�صر طوال الثالثني
�سنة املا�ضية ،حيث يرتكز ال�س�ؤال الرئي�سي للم�شاركني حول �إنتاج الأ�شكال
الفنية املتنوعة لبينايل ال�شارقة وامل�ساهمات التي تقدمها ،وتن�سيقها
ون�شرها يف ال�سياقات التعليمية وال��ع��رو���ض املختلفة لتحقيق �سرديات
جديدة يف جتربة الفن احلديث واملعا�صر داخل املنطقة وخارجها.
ويت�ضمن برنامج اللقاء ثالث جل�سات حتت عنوان «الطاولة امل�ستديرة»
ت�ست�ضيف نخبة من الفنانني والقيمني واملنظمني ممن لعبوا دورا حموريا

يف ت�أ�سي�س بينايل ال�شارقة ،يتحاورون حول جتاربهم وخرباتهم ويدلون
ب�آرائهم التاريخية والنقدية حول مفهوم البينايل ،وتطوره منذ انطالقته
عام  1993حتى الإعالن عن منهجيته اجلديدة يف عام .2003
كما ي�ضم جل�ستني بعنوان «بينايل ال�شارقة يف �سياق �إقليمي» تركزان على
بينايل ال�شارقة يف �سياق البيناليات يف ال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق �آ�سيا،
و�شكل البيناليات �سواء فيما يتعلق بطابعها املحلي� ،أو عالقتها بالفن على
ال�صعيد الدويل.
وح���ول �شكل البينايل م��ن حيث عالقته بحالة الأم���ة يف ع�صر العوملة،
فت�ستعر�ض جل�سة «�أم���ة البينايل» �سبل حت��وي��ل البينايل �إىل ف�ضاءات
لت�صور الأمم ونقدها على ال�سواء ..فيما تبحث جل�سة «البيناليات وما
بعد اال�ستعمار» يف نظرية ما بعد اال�ستعمار ودوره��ا يف تفكيك مركزية

 346مليون راكب ا�ستخدموا و�سائل النقل اجلماعي ومركبات الأجرة يف دبي 2020
•• دبي -وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ص�لات �أن عدد
م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي والتنقل
امل�شرتك يف دبي بلغ يف عام  2020حوايل
 346م��ل��ي��ون راك����ب مب��ع��دل � 947ألف
راكب يومياً وذلك على الرغم من التحديات
العاملية التي فر�ضتها جائحة كورونا.
وت�شمل هذه الو�سائل " مرتو دبي وترام دبي
وحافالت املوا�صالت العامة وو�سائل النقل
البحري :العربات والفريي والتاك�سي املائي
والبا�ص املائي ومركبات احلجز الإلكرتوين
ومركبات الت�أجري الذكي و مركبات الأجرة
تاك�سي دبي و�شركات االمتياز.
وق���ال م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د ال��ط��اي��ر املدير
ال���ع���ام ورئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف هيئة
الطرق واملوا�صالت� :إن هذه النتائج ت�ؤكد
ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة الإج���������راءات االح�ت�رازي���ة
والوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية
اجلائحة حتى الآن يف جميع و�سائل النقل

واملن�ش�آت التابعة لها .
و�أ����ض���اف �إن الإج������راءات االح�ت�رازي���ة التي
طبقتها الهيئة ُتوجت بح�صولها على �شهادة
عاملية لفاعلية �إجراءاتها الوقائية لكوفيد
 19وهي �شهادة ت�أكيد الإجراءات الوقائية
لكوفيد -19مقدمة من �شركة "دي �إن يف -
جي �إل" الرنويجية وهي من اجلهات العاملية
ال���رائ���دة يف ت��ق��ي��ي��م ب���رام���ج �إدارة املخاطر
املتعلقة بالعدوى مبا يف ذلك الأداء املتعلق
ب����الإج����راءات ال�صحية وال��وق��ائ��ي��ة م�ؤكداً
�أن اجلهود التي بذلتها الهيئة �ساهمت يف
�سرعة تعايف قطاع النقل اجلماعي وعودته
التدريجية لو�ضع ما قبل اجلائحة وعززت
ث��ق��ة م�ستخدمي و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل اجلماعي
يف ك��ف��اءة الإج������راءات ال�صحية والوقائية
حلماية ركاب املوا�صالت العامة واملوظفني
العاملني يف و�سائل امل��وا���ص�لات واملحطات
واملن�ش�آت التابعة لها.
و�أظ��ه��رت االح�صائيات ال�����ص��ادرة م��ن ق�سم
الإح�����ص��اء وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات يف الهيئة �أن

�إجمايل عدد م�ستخدمي مرتو دبي بخطية
الأح��م��ر والأخ�����ض��ر بلغ  113.63مليون
راكب خالل عام  2020بواقع 74.455
مليون راك���ب للخط الأح��م��ر و39.172
م��ل��ي��ون راك���ب للخط الأخ�����ض��ر ون��ق��ل ترام

دب���ي  3.65م��ل��ي��ون راك����ب ف��ي��م��ا ب��ل��غ عدد
م�ستخدمي ح��اف�لات امل��وا���ص�لات العامة
 95.41مليون راكب ونقلت و�سائل النقل
البحري املختلفة  8.05مليون راكب وبلغ
ع��دد م�ستخدمي و���س��ائ��ل التنقل امل�شرتك

تعلن م�ؤ�س�سة الن�سر للخدمات البيئيه ومكافحة االفات
عن بيع حيوانات �سائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة � /أبوظبي
ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان  :ح�صان  -ذكر  -عدد املحتجز- 1 :مكان العثور على احليوان :ال�شليلة – ابو ظبي
– (عدد 1ح�صان)  -اللون  :لون رمادي
يعقد املزاد يف حظرية حجز احليوانات ال�سائبة �شركة الن�سر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات التابعة ملركز �أبو ظبي لإدارة النفايات
تدوير يف منطقة الرحبة وذلك يف تاريخ  20.02.2021ال�ساعة � 10:00صباحا للإ�ستف�سار يرجى االت�صال على الرقم 0506687551

ال��ت��ي ت�شمل م��رك��ب��ات احل��ج��ز الإلكرتوين
والت�أجري الذكي  15.29مليون راكب فيما
نقلت مركبات الأج��رة يف دبي التي ت�شمل:
/تاك�سي دبي و�شركات االمتياز 109.94
مليون راكب.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
 169/2021/18عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ارابتك لالن�شاءات � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار  -ذ م م
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة بف�سخ العقد و�سداد مبلغ �إجمايل وقدره
( 4.490.858 .24دره��م) والفائدة القانونية عنه بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
وحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق  2021/2/28ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

ع��امل الفن يف �سياق ظهور بيناليات "اجلنوب  /العامل الثالث" ..بينما
ويناق�ش امل�����ش��ارك��ون يف جل�سة «التقييم يف ع�صر الأزم�����ات» جت��ارب��ه��م يف
تقييم البيناليات ،وما يعنيه �إنتاج الفن يف ظل الأزمات ال�سيا�سية والبيئية
واالقت�صادية واالجتماعية الراهنة يف �أرجاء العامل .كما ي�شمل الربنامج
جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��ا���ض��رات والأب���ح���اث ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا مفكرون
وباحثون �أكادمييون ،يناق�شون من خاللها عددا من الق�ضايا.
العدد 13168
بتاريخ 2021/2/18

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�شركة خمازن لال�ستثمار (�ش.م.خ) عن للعام 2020
وذلك عن ُبعد بطريق تقنية الفيديو كول
تعلن �شركة خمازن لال�ستثمار (�ش.م.خ ).والكائن مقرها ب�إمارة �أبو ظبي �أنه
ا�ستنادا اىل القانون االحتادى رقم  2ل�سنه  2015بخ�صو�ص ال�شركات التجارية
وعطفا على احكام عقد الت�أ�سي�س و النظام اال�سا�سى ل�شركة خمازن لال�ستثمار
�ش.م.خ  ،ي�سر جمل�س ادارة �شركة خمازن لال�ستثمار �ش.م.خ دعوتكم حل�ضور
اجتماع اجلمعية العمومية لل�سنة املالية املنتهية يف  2020-12-31وذلك
للنظر فى جدول االعمال التايل:
 -1تقرير جمل�س االدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل خالل ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2020والت�صديق عليه.
 -2تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
والت�صديق عليه.
 -3مناق�شة امليزانية العمومية وح�ساب االرباح و اخل�سائر لل�شركة عن ال�سنة
املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  2020و الت�صديق عليها .
 -4ابراء ذمة اع�ضاء جمل�س االدارة ومدقق احل�سابات من امل�سئولية حتى
تاريخ ال�سنه املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب .2020
 -5املوافقة على مقرتح جمل�س االدارة بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني بواقع 2%
من ر�أ�س املال.
 -6النظر واملوافقة يف مقرتح جمل�س االدارة بتوزيع مكاف�أت على اع�ضاء
جمل�س االدارة.
 -7تعيني مدقق احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2021وحتديد
اتعابه.
وذل��ك يوم الأثنني املوافق  2021-03-22يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا
و�سيكون الإجتماع �صحيحا اذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون  % 50من
جمموع ا�سهم ر�أ�س مال ال�شركة  ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب لهذا االجتماع ف�سوف
ينعقد االجتماع الثانى يوم الأثنني املوافق  29مار�س  2021ال�ساعة الواحدة
ظهرا بذات الألية ((عن ُبعد عرب الفيديو كول)) و�سيكون االجتماع �صحيحا
مبن ح�ضر.
�سيتوىل �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية �إدارة الإجتماع و�سيتم �إر�سال روابط
الت�صويت واحل�ضور عرب تقنية الفيديو كول على �أرقام الهواتف امل�سجلة لدى
ال�سوق قبل موعد الإجتماع ويف حال تغيري �أرقام هواتفكم يرجى موافاتنا
بربيد الكرتوين �صالح ورقم هاتف متحرك داخل دولة الإم��ارات العربية
املتحدة الر�سال رابط الت�صويت ورابط احل�ضور وذلك على الربيد االلكرتوين
(.)samerdaher@hotmail.com
و ملزيد من اال�ستف�سارات هاتف 0569539650
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
بريليانت ملقاوالت امل�شاريع
رخ�صة رقم CN 2712710:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ا�ستوديو بالك اي
للت�صوير � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2859740:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صقر حممد �سلمان يعقوب احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف حممد �سلمان يعقوب احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ابعاد لتجارة االطارات
وميزان الكرتوين
رخ�صة رقم CN 2871495:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد علي �سامل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد علي عمري حممد ال�شرياين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ار�ض العجائب لالعالن
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1033554:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبدالباقي احمد زكريا %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رم�ضان كرمي بخ�ش البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بيت النور للخياطة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1037197:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حممد �سامل احمد �سامل املزروعى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سامل احمد �سامل املزروعى من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ثيفور حممد بيازيد كامل اهلل %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بلو
مارين بوتيك
رخ�صة رقم CN 1784569:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حافة ال�صخر للعدد املعدنية وادوات

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

الور�ش ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2765933:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /يحيى حممد بركات عبداهلل جابر من � % 25إىل %49

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/اجلزيرة للدراجات الهوائية
رخ�صة رقم CN 1044465:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /اجلزيرة للدراجات الهوائية
AL JAZEERA BICYCLES

�إىل /ايفن بالك لتجارة البخور

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خليل حممد ح�سن �شجاعى العبيدىل %51

EVEN BLACK INCENSE TRADING

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل خليل حممد ح�سن العبيديل

تعديل عنوان  /من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع الفالح  -ق � - C6شرق  - 3-18ط G

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

 م  2املالك ال�سيد مهري عبداهلل �سعيد الكتبي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 202100213641 202100213641العنود احمد بن حامد بطي
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع العود والبخور والطيب  -بالتجزئة 4772009
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها  -بالتجزئة 4763011
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح الدراجات الهوائية (ال�سياكل) 9529004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ريفال �ستارز بيوتي �سنرت و�سبا
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2222832:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
�إ�ضافة امريه ابراهيم حممد عبداهلل الكبي�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سناء ح�سني ال�شوم %24.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دينا حممد را�ضى �شحاده %24.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سناء ح�سني ال�شوم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فريح �سعيد هالل فريح القبي�سي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دينا حممد را�ضى �شحاده
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/شورت
وي للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2717202:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ديزاين
بود للهدايا االعالنية
رخ�صة رقم CN 1921232:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ذوالفقار
الديكور
رخ�صة رقم CN 2731399:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
حمم�صة الدلة
رخ�صة رقم CN 2129442:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/رد تراك للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1949141:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /رد تراك للنقليات واملقاوالت العامة
REDTRUCK GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

�إىل  /رد تراك للحدادة والنجارة امل�سلحة

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ر�سبون�س للهند�سة
وادارة امل�شاريع ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1033584:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جرا�س الند القاب�ضة ذ م م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/شاهني اجلبال لت�صليح
االطارات وتبديل الزيوت
رخ�صة رقم CN 1133892:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صقر خليفه �سامل خلف النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد علي عمري حممد ال�شرياين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

REDTRUCK BLACKSMITHING AND CARPENTRY

Grass Land Holding LLC

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال النجارة امل�سلحة 4390004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال حديد الت�سليح 4390005
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة 4923010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ويبكو لال�ست�شارات البيئية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

WEPCO ENVIRONMENTAL CONSULTANCY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون الربق
رخ�صة رقم CN 1030614:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد عبداهلل ح�سن احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عيد عبيد عيد عبيد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مركز حور لبنان
لتجميل ال�سيدات رخ�صة رقمCN 1158639:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي حمد �سعيد حمد الكلباين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى متعب �سعيد �سامل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون بدر
رخ�صة رقم CN 1106666:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�شد �سامل را�شد �سعيد الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر ح�سني الربيدي
تعديل وكيل خدمات
حذف من�صور �سامل ابراهيم �صغري الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1123668:باال�سم التجاري كافترييا املرطبات
الطازجة واللذيذة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقاً.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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الغاء �إعالن �سابق

اخلميس  18فبراير  2021م  -العـدد 13168

�أخبـار الإمـارات

18 February 2021 - Issue No 13168

Thursday

حممد بن حمد ال�شرقي يطلع على خطط مركز الفجرية للمغامرات
•• الفجرية -وام:

اطلع �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية،
على خطط عمل م��رك��ز ال��ف��ج�يرة للمغامرات وم�شاريعه املُ�ستقبلية
خالل العام  .2021جاء ذلك خالل اجتماع �سموه يف مكتبه بالديوان
الأمريي ،مع جمل�س �إدارة املركز ،حيث تع ّرف �سمو ويل العهد على ما
مت �إجنازه من م�شاريع واتفاقيات تتعلق بعمل املركز خالل العام املا�ضي،
ووقف على �أب��رز التحديات التي واجهت �سري العمل ومراحل �إجنازها
وتخطيها .وا�ستمع �سموه ل�شرح واف ومف�صل من �سعيد املعمري مدير
مركز الفجرية للمغامرات ،ح��ول �أه��م امل�شاريع التي �سيتم تنفيذها
خ�لال املرحلة القادمة ،والتي �ستت�ضمن �إط�لاق  50موقعا للت�سلق،

و 50كهفا ،و 50موقعاً للغو�ص ،و 50عني م��اء� ،إ�ضافة �إىل �إطالق
املتحف البحري وذلك يف  2دي�سمرب القادم ،تزامناً مع حلول الذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�س الدولة .ووجه �سمو ويل عهد الفجرية القائمني على
مركز الفجرية للمغامرات بتوفري جميع الإمكانيات وبذل املزيد من
اجلهود والعمل على �إجناز امل�شاريع مبا يليق ب�سمعة الإم��ارة ومكانتها
ال�سياحية والثقافية ،مثنياً على جهود فريق املركز وما يبذلونه لإجناح
م�شاريعهم .وت��ق��دم �أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز الفجرية للمغامرات
بال�شكر �إىل �سمو ويل عهد الفجرية على دعمه الدائم للمركز ،م�ؤكدين
على موا�صلة حتقيق الإجن���ازات واالرت��ق��اء بامل�شاريع �إىل م�ستوى ثقة
�سموه وتوجيهاته احلكيمة .ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير
مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

�شرطة �أبوظبي تطيح بع�صابة «احتيال هاتفي» بالتعاون مع �شرطة عجمان
•• �أبوظبي-الفجر:

�أل��ق��ت �شرطة �أب��وظ��ب��ي بالتعاون
مع �شرطة عجمان القب�ض على
ع�صابة مكونة م��ن � 5أ�شخا�ص
"�آ�سيويني" ب���ي���ن���ه���م ام��������ر�أة
ي�ستخدمون االح��ت��ي��ال الهاتفي
و���س��ي��ل��ة ل�ل��إي���ق���اع ب�ضحاياهم
واال����س���ت���ي�ل�اء ع��ل��ى مدخراتهم
و�أر�����ص����دت����ه����م ال���ب���ن���ك���ي���ة بطرق
اح��ت��ي��ال��ي��ة و���ض��ب��ط��ت بحوزتهم
ع�����دداً م���ن ال���ه���وات���ف املتحركة،
و���ش��رائ��ح االت�����ص��ال وال��ت��ي كانت
ت�ستخدمها ل�ل�إي��ق��اع بال�ضحايا
عن طريق الغ�ش .

و�أك��������د ال���ع���م���ي���د حم���م���د �سهيل
ال���را����ش���دي م��دي��ر ق��ط��اع الأم���ن
اجل��ن��ائ��ي ب�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي �إن
الأج�����ه�����زة ال�������ش���رط���ي���ة �ستكون
ب���امل���ر����ص���اد ل���ك���ل م����ن ت�������س���ول له
ن��ف�����س��ه امل�����س��ا���س ب����أم���ن املجتمع
واال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى �أم����وال النا�س
بالن�صب واالح��ت��ي��ال ،و�ستالحق
هذه الع�صابات الإجرامية �أينما
وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع
الذي ي�ستحقونه وفقاً للقانون.
وق���دم ال�شكر والتقدير للقيادة
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ،على
ج��ه��وده��ا وت��ع��اون��ه��ا م���ع �شرطة
�أب��وظ��ب��ي مم��ا �أ���س��ه��م يف القب�ض

ع��ل��ى ال��ع�����ص��اب��ة وك����ف �شرورها
و�أذاها عن النا�س.
وح������ذر ال��ع��م��ي��د ع����م����ران �أحمد
امل���������زروع���������ي ،م�����دي�����ر م���دي���ري���ة
التحريات والتحقيقات اجلنائية
يف �شرطة �أبوظبي �أفراد املجتمع
م�����ن ال������وق������وع ����ض���ح���اي���ا لتلك
ال��ع�����ص��اب��ات الإج����رام����ي����ة وع���دم
الك�شف ع��ن ح�ساباتهم البنكية
و�أرق�������ام ب��ط��اق��ات��ه��م االئتمانية
الفتا �إىل �أنهم يقومون ب�إيهام
ال�ضحايا ب�أنه مت حظر �أو جتميد
ح�ساباتهم �أو بطاقاتهم امل�صرفية
بغر�ض لال�ستيالء على �أموالهم،
م�����ش��دداً ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ج��اوب مع

ه��ذه االت�صاالت اخل��ادع��ة ،وعدم
�إف���������ش����اء م���ع���ل���وم���ات احل�سابات
البنكية والبيانات ال�شخ�صية �أو
م�شاركتها مع �أي �شخ�ص ،ويجب
احلفاظ عليها ب�سرية تامة.
و�أو�����ض����ح �أن ال���ب���ن���وك ال تطلب
حتديث البيانات امل�صرفية عرب
الهاتف ،مطالباً عمالء البنوك
ع��دم االن��خ��داع بتلك االت�صاالت
وال��ر���س��ائ��ل ال��وه��م��ي��ة ،والتوجه
�إىل �أق���رب ف��رع للبنك وحتديث
البيانات فقط من خالل موظفي
خدمة العمالء يف مقر البنك.
وذكر �أنه وردت عدة بالغات من
ال�ضحايا تفيد تعر�ضهم لعمليات

ن�صب واحتيال هاتفي ،من خالل
�إيهامهم من قبل �أفراد الع�صابة
ب�أنه مت جتميد ح�ساباتهم البنكية
�أو ح��ظ��ر ب��ط��اق��ات��ه��م امل�صرفية،
ويجب عليهم حتديث بياناتهم،
ح���ي���ث ي��ط��ل��ب��ون م���ع���ل���وم���ات عن
ت��ل��ك احل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�����س��اب��ات والبــطاقات
االئ���ت���م���ان���ي���ة وي�������س���ت���غ���ل���ون ه���ذه
امل��ع��ل��وم��ات يف ���س��ح��ب �أر�صدتهم
و�سرقتهم.
ودع�����������ا اجل������م������ه������ور �إىل ع�����دم
اال�ستجابة للمكاملات اخلادعة،
و����س���رع���ة �إب����ل���اغ ال�������ش���رط���ة عن
�أي ات�������ص���االت ت���رده���م م���ن قبل
جمهولني يطالبوهم بتحديث

بياناتهم امل�صرفية ،بالتوا�صل مع
خدمة �أم��ان على الرقم املجاين
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ح��ال��ة الن�صب االت�����ص��ال بالبنك
و�إبالغ �أقرب مركز �شرطة .

تعاون بني املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج و جممع اللغة العربية مبكة املكرمة لتطوير ون�شر تعليم لغة ال�ضاد
•• ال�شارقة-وام:

هيئة النقل تتفقد مركبات الأجرة والعداد الذكي
•• عجمان -الفجر:

تفقد ال�سيد احمد �صقر املطرو�شي املدير التنفيذي
لقطاع اخل��دم��ات ال��ت��ج��اري��ة ب��الإن��اب��ة لهيئة النقل يف
عجمان مركبات الأجره التابعه لهيئة النقل مع العداد
الذكي الذي اطلقته م�ؤخرا
�أكد املطرو�شي على �أهميه منظومة العداد الذكي الذي
�ساهم بتعزيز الرقابة و الأمن من خالل امكانيه تتبع
كافة مركبات الأجرة وعر�ض جميع الرحالت الن�شطة

،وامل��ل��غ��ي��ة وم��ع��رف��ة ع���دد ال��ك��ي��ل��وم�ترات ،ور�ؤي����ة حركة
الدخول واخلروج من الأنظمة ،ف�ض ً
ال عن �إيقاف نظام
العدادات وال�سائقني عن بُعد دون احلاجة �إىل ا�ستدعاء
ال�سائقني واملركبات مما يرفع م�ستوى جودة اخلدمات
التي تقدمها الهيئة للجمهور
و�أ�شاد يف ختام اجلولة بجهود الهيئة يف تطوير البنية
التحتية بقطاع النقل و�إع��داد منظومة نقل متكاملة
وم�ستدامة وتبنيها لأحدث االنظمه واال�سرتاتيجيات
التي تعتمد على التحول الرقمي

وقع املركز الرتبوي للغة العربية
ل���دول اخلليج بال�شارقة مذكرة
ت��ف��اه��م "عن ُبعد" م���ع جممع
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة مب���ك���ة املكرمة
لدعم التنمية امل�ستدامة ومواكبة
االجت�����اه�����ات ال���ع���امل���ي���ة احلديثة
يف تطوير تعليم اللغة العربية
وتعلمها وحمايتها.
ومن �ش�أن مذكرة التفاهم  -التي
وق��ع��ه��ا ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور عي�سى
احل��م��ادي مدير امل��رك��ز الرتبوي
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل����دول اخل��ل��ي��ج و
الأ���س��ت��اذ الدكتور عبدالعزيز بن
علي احلربي ممثل جممع اللغة
العربية مبكة املكرمة  -الت�أكيد
على جممل الأه����داف يف �أهمية
ال��دور ال��ذي ت�ؤديه ال�شراكة بني
امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف النهو�ض
مب�ستوى الأداء لتطوير ون�شر
تعليم اللغة العربية وحمايتها .
وت����ه����دف م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م �إىل
تعزيز التعاون وت��ب��ادل اخلربات

م���ع امل��� َّؤ���س�����س��ات المْ َ��� ْع��� ِن��� َّي���ة بغر�ض
تطوير وتنفيذ ب��رام��ج م�شرتكة
مع امل� َّؤ�س�سات التي ُت ْع َنى بتعزيز
وحماية اللغة العربية ،و�ستعمل
مذكرة التفاهم على التعاون يف
و�ضع وتنفيذ برامج و�آليات لن�شر
ال���وع���ي ب���أه��م��ي��ة ال��ل��غ��ة العربية
ودورها يف تعزيز الهوية واالنتماء
الوطني.
ك���م���ا حت���ق���ق م�����ذك�����رة التفاهم
ال����ت����ع����اون امل���������ش��ت�رك يف تنفيذ
ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات والربامج
التطويرية للغة العربية باملركز
واال���س��ت��ث��م��ار الأم���ث���ل للخدمات
واملوارد الب�شرية واملادية لتحقيق
ال���ط���م���وح���ات ال���ه���ائ���ل���ة ،وتقليل
ال�����س��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي ق���د ت��ن��ج��م عن
نق�ص امل���وارد وال��ك��وادر الب�شرية
يف ت��ن��ف��ي��ذ ال�ب�رام���ج والأن�شطة
ك��امل���ؤمت��رات ،وال��ن��دوات ،وحلقات
ال��ن��ق��ا���ش ،وج��م��ي��ع امل���ج���االت ذات
االهتمام امل�شرتك.
وتتيح ب��ن��ود امل��ذك��رة امل��وق��ع��ة �إىل
ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن ال���ط���رف�ي�ن فيما

يتعلق باخلدمات املقدَّمة خلدمة
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن امل� َّؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة توظيفها
للإفادة منها ،وتبادل الإ�صدارات
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة والثقافية
بني الطرفني /الكتب ،املجالت،
املطويات ،املن�شورات ،الإ�صدارات
الإلكرتونية.
و�أ���ش��اد الدكتور عي�سى احلمادي
بهذا التعاون امل�شرتك مع جممع
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة مب���ك���ة املكرمة

..م������ؤك�����دا �أن م���ذك���رة التفاهم
ت�ؤطر لو�ضع خطة عمل متكاملة
وب���رام���ج م�ستقبلية للم�ساهمة
الفعالة بني الطرفني يف حتقيق
�أه���داف���ه���م���ا م����ن خ��ل��ال اق��ت��راح
ال�ب�رام���ج وامل�����ش��اري��ع والأن�شطة
التي تزيد من فاعلية النهو�ض
ب��ت��ط��وي��ر ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة العربية
وتع ُّلمها وحمايتها.
و�أو���ض��ح �أن م��ذك��رة التفاهم من
�ش�أنها تعزيز التعاون يف تنظيم
ن����دوات وم����ؤمت���رات وور�����ش عمل
تخدم اللغة العربية و ُت�� َع�� ِّز ُز من
ح�ضورها وتن�شر الوعي ب�أهميتها
وارتباطها بالهوية ،وتعزيز �سبل
ال��ت��ع��اون ب�ين خمتلف امل� َّؤ�س�سات
والهيئات المْ َ ْع ِن َّية بتدري�س اللغة
العربية وخدمتها على م�ستوى
دول اخل��ل��ي��ج ،و�إت����اح����ة الفر�ص
ل��ت��ب��ادل اخل���ب��رات� ،إ����ض���اف��� ًة �إىل
ال��ت��ن�����س��ي��ق املُ����ت����ب����ادَل ح�����ول �أي����ة
م�شاريع �أو �أن�شطة �أو فعاليات �أو
دورات تدريبية ينفذها �أو يعتزم
ت��ن��ف��ي��ذه��ا �أح����د ال��ط��رف�ين ،ومن

املمكن �أن ُي�سهِم الطرف الآخر يف
دعمها �أو امل�شاركة فيها.
ولفت احلمادي �إىل �أن الطرفني
ات���ف���اق���ا ع��ل��ى ُت�����ش��ك��ي��ل "اللجنة
امل�شرتكة" ،ال��ت��ي ت��ت��وىل تفعيل
بنود م��ذك��رة التفاهم م��ن خالل
النظر يف قائمة امل�شاريع املقرتحة
ب�ين ال��ط��رف�ين ،وو���ض��ع اخلطط
واملقرتحات للأن�شطة والفعاليات
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا بالتعاون
ب�ين الطرفني ،وتقييم ومتابعة
العالقات بني اجلهتني وحتديد
امل��ع��وق��ات وال�����ص��ع��وب��ات واق��ت�راح
�آل����ي����ات ال���ت���ع���دي���ل والت�صحيح،
وو����ض���ع احل���ل���ول لأي�����ة خالفات
ق��د تظهر ب�ين اجلانبني ،وو�ضع
�آل��ي��ات �إدارة الأن�����ش��ط��ة والتعاون
امل�شرتك مبا يتما�شى مع �سيا�سة
و�إ�سرتاتيجية ال��ط��رف�ين ،وعقد
اج���ت���م���اع���ات دوري��������ة متوا�صلة
ل�ضمان املتابعة وتوحيد اجلهود
امل�����ش�ترك��ة م���ن ق��ب��ل الطرفني،
ورف����ع ت��و���ص��ي��ات��ه��ا �إىل الإدارات
العليا للطرفني العتمادها.

احلكومة الإلكرتونية تطلق حزمة جديدة للخدمات الذكية للمتعاملني يف ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أعلنت هيئة احلكومة الإلكرتونية يف ر�أ���س اخليمة �إط�لاق خدمات ذكية
ج��دي��دة تمُ��ك��ن املتعاملني م��ن �إجن���از معامالتهم احلكومية ع��ن طريق
التطبيق الذكي لإمارة ر�أ�س اخليمة  mRAKحيث ت�شمل هذه اخلدمات
كال من دائرة التنمية االقت�صادية ودائرة النيابة العامة.
ويبلغ عدد اخلدمات الذكية التي مت �إطالقها م�ؤخراً نحو  48خدمة ذكية
لدائرة النيابة العامة و  13خدمة ذكية لدائرة التنمية االقت�صادية وذلك
لتغطية احتياجات املتعاملني يف الإم��ارة مما يعك�س حر�ص حكومة ر�أ�س
اخليمة على تعزيز مكانة الإمارة التناف�سية وحت�سني جودة اخلدمات.
ومن �أبرز اخلدمات الذكية التي مت �إطالقها لدائرة التنمية االقت�صادية

خدمات الدفع ،وجتديد الرخ�ص ،وحجز �إ�سم جتاري ،وحماكاة الر�سوم .
�أما بالن�سبة لأهم خدمات دائرة النيابة العامة فهي احت�ساب مدة التوقيف،
وطلب تظلم يف �أمر احلفظ ،وطلب ارفاق م�ستندات يف الدعوى اجلزائية،
وا�ستالم رخ�صة القيادة ،وت�أجيل ق�سط يف الدعوى اجلزائية ،وطلب تظلم
يف الدعوى اجلزائية ،وطلب �أمر قب�ض دويل ،وطلب �إيداع مبلغ مايل يف
الدعوى ،وطلب �إيداع متهم �إحدى م�صحات عالج الإدمان من املخدرات،
وا�ستالم الهوية  .ويقدم تطبيق  mRAK 171خدمة ذكية لكل من
دائرة النيابة العامة ،و دائرة املحاكم ،و دائرة البلدية ،و دائرة اخلدمات
العامة ،و دائرة التنمية االقت�صادية ،و هيئة حماية البيئة والتنمية ،ودائرة
اجلمارك ،وغرفة جتارة و�صناعة ر�أ�س اخليمة.
كما يت�ضمن التطبيق خدمة الدفع ال�سريع جلميع الدفعات امل�ستحقة

ب��ع��م��ل��ي��ة واح������دة .وي��ع��ت�بر ال��ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��وة م��ه��م��ة يف م�����س�يرة التحول
الرقمي التي تنتهجها الهيئة لدعم ر�ؤي��ة ر�أ���س اخليمة ب�صورة تتما�شى
مع ا�سرتاتيجية ر�أ���س اخليمة  2030حيث ت�سعي حكومة ر�أ���س اخليمة
لتوفري خدمات يف متناول اليد تلبي احتياجات خمتلف �شرائح املجتمع
وذل��ك بتوفري خدمات حكومية عرب الهواتف الذكية من خ�لال من�صة
اخلدمات الذكية . mRAK
من جهتها تتوىل هيئة احلكومة االلكرتونية مهام اال�شراف والتطوير
ملنظومة اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة  -متمثلة بتطبيق  - mRAKم��ن كافة
اجل��وان��ب حيث مت ت�صميمه ليتالءم م��ع خمتلف �أنظمة الت�شغيل التي
تعمل بها الهواتف الذكية وفق �أف�ضل املمار�سات املتبعة لتح�سني جتربة
املتعامل.

مبادرة القيادات امل�ستقبلية الإماراتية من جامعة ال�شارقة لدعم الطاقات الب�شرية
•• ال�شارقة -وام:

يطلق معهد القيادة يف التعليم العايل بجامعة ال�شارقة "مبادرة
القيادات امل�ستقبلية الإماراتية يف جامعة ال�شارقة" ا�ستكما ًال
للربنامج الوطني للتوطني.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حميد جم���ول النعيمي م��دي��ر جامعة
ال�شارقة �إن الربنامج لإع���داد الطلبة املواطنني املتميزين يف
ال�سنة الأكادميية الثالثة واملقبلني على التخرج ممن لديهم
الإملام باللغة الإجنليزية والتفكري الإبداعي ويتميزون مبهارات
قيادية .
ون��وه ب���أن الربنامج ي�ستمر مل��دة �ستة �أ�شهر ،يخو�ض خاللها
الطلبة جتربة تعليمية جماعية لتطوير مهاراتهم القيادية
وامل��ع��رف��ي��ة ،ك��م��ا �سيتم ال�ترك��ي��ز يف ال�برن��ام��ج ع��ل��ى ا�ستقطاب

خمت�صني لديهم اخلربة يف �إي�صال فكرة الوعي الذاتي ،و�إن�شاء
خطط للتنمية ال�شخ�صية لدى الطلبة وتوفري الدعم لهم قبل
وبعد انتهاء الربنامج.
و�أو�ضح الدكتور �شريف �صدقي نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون
الأكادميية� ،أن هذا الربنامج يهدف �إىل دعم �سيا�سة التوطني،
و���س��وف ي���زود الطلبة امل��واط��ن�ين املتميزين ب��ف��ر���ص التدريب
والإر�شاد لتطوير املهارات الالزمة لديهم ل�سوق العمل.
وقال الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة يف التعليم العايل
�إن املعهد �سيعمل بالتعاون مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة
لتوفري جميع احتياجات الربنامج ل�ضمان فعاليته وجناحه،
م�ؤكداً ب�أنه �ستكون هناك عمليات تقييم دورية لهذا الربنامج
لتحقيق التوافق بني االحتياجات املجتمعية وتطوير املهارات
املعرفية يف الربنامج.

�أبوظبي للإعالم تعر�ض الفيلم الوثائقي احلياة الفطرية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

�أع��ل��ن��ت �شبكة ق��ن��وات ت��ل��ف��زي��ون �أب��وظ��ب��ي ع��ن ع��ر���ض الفيلم الوثائقي
اجلديد الـ ـ ــذي �أنتجت ـ ــه هيئة البيئة � -أبوظبي م�ؤخراً بعنوان "احلياة
الفطرية يف �أبوظبي� :سالحف الظفرة" ح�صرياً على قناتي "�أبوظبي"
و"الإمارات".
ي�أتي ذلك يف �إطار التعاون امل�شرتك بني الهيئة و�شركة �أبوظبي للإعالم
لدعم جهود حماية البيئة والتعريف بالتنوع البيولوجي الفريد يف
الإم���ارة ويتابع الفيلم الوثائقي ال��ذي ا�ستغرق ت�صويره عامني رحلة

جممـ ـ ــوعة من ال ـ ــباح ـ ــثني العاملني يف الهيئة خالل قيامهم مبهمتهم
ملراقبة ال�سالحف البحرية التي ت�أويها الإمارة مبا يف ذلك �سالحف منقار
ال�صقر وال�سالحف اخل�ضراء والتي تعترب من الأنواع املهددة باالنقرا�ض
وي�سلط ال�ضوء على جهود فريق الهيئة املتخ�ص�ص يف درا�سة ال�سالحف
و ُيع ّرف امل�شاهدين على �أمناط تع�شي�شها على �شواطئ الإمارة بالإ�ضافة
�إىل مراقبة ومتابعة حجم ووزن �صغار ال�سالحف.
وقـ ـ ــال �أحـ ـ ــمد الها�ش ـ ــمي امل��دي��ر التنفيذي ب��الإن��اب��ة لقطاع التنوع
ال��ب��ي��ول��وج��ي ال�ب�ري وال��ب��ح��ري يف هيئة ال��ب��ي��ئ��ة – �أب��وظ��ب��ي �إن عر�ض
"�سالحف الظفرة" على قناتي �أبوظبي والإمارات ي�أتي يف �إطار �شراكتنا

اال�سرتاتيجية امل�ستمرة لتعزيز ال��وع��ي البيئي وت�سليط ال�ضوء على
اجلهود التي تبذلها الدولة و�إمارة �أبوظبي للحفاظ على البيئة والتنوع
البيولوجي.
من جانبه قال جمعة الهوتي املدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة
يف �أبوظبي ل�ل�إع�لام ي���أت��ي عر�ض ه��ذا الفيلم يف �إط���ار حر�ص �أبوظبي
للإعالم على تقدمي حمتوى تفاعلي وتثقيفي وترفيهي هادف يركز على
متطلبات اجلمهور ويحاكي اهتماماتهم بجانب م�ساهمتها الوطنية يف
ن�شر الوعي املجتمعي و�إي�صال الر�سائل وال�صور الإيجابية عن املوا�ضيع
واملبادرات احلكومية بها فيها تلك التي ُتعنى بحماية البيئة وتنوعها.

مكتبة الذيد العامة تقدم لروادها
رحلة افرتا�ضية �إىل الف�ضاء اخلارجي
•• ال�شارقة  -وام:

قدمت مكتبة الذيد  -التابعة لهيئة ال�شارقة للكتاب  -م�ساء �أم�س الأول
لروادها رحلة للف�ضاء اخلارجي عرب عر�ض افرتا�ضي �أقامته بالتعاون
مع القبة الفلكية التابعة لأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء
والفلك عرفتهم خالله على املعارف املتعلقة مب�سبار الأمل الذي �أطلقته
الدولة يف يوليو املا�ضي وو�صل �إىل مداره حول املريخ يف فرباير اجلاري
بجانب مدارات الكواكب وحدود املجرة وغريها من املعارف.
وقدم كل من املر�شدين العلميني فاطمة اخلاطري وعمرو الأن�صاري يف
اجلل�سة التي �أقيمت "عن بعد" حت��ت ع��ن��وان "رحلة �إىل �أع��م��اق الكون"
�شروحات خا�صة للعديد من املعلومات املتعلقة بعلم الف�ضاء حيث �أو�ضحت
اخلاطري �أن كوكب املريخ "الكوكب الأحمر" ميتلك خ�صو�صية كبرية و�أن
رحلة م�سبار الأمل هي الطموح الذي غر�سه امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه . -
وعرفت اخلاطري بالقبة الفلكية التي تعترب الأكرب على م�ستوى املنطقة
حيث توفر لزوارها �إمكانية م�شاهدة نحو  10ماليني جنم المع والعديد
من الكواكب ال�سيارة يف املدارات كما حتدثت عن رحلة م�سبار الأمل.
من جانبه ق��ال عمرو الأن�صاري ي�سهم م�سبار الأم��ل يف درا���س��ات عديدة
فهو يجلب البيانات ليتم ا�ستخراجها وحتليلها يف عملية ميكن �أن متتد
لع�شرات ال�سنوات وهناك العديد من الأ�سباب العلمية التي حتفز للذهاب
�إليه منها البحث عن احلياة ودرا�سة املريخ وتطوره عرب الزمن.
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/290
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/02/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ديادونا (م د م �س )وميثلها مديرها /عبيده احمد اجلباوى و او�صاف املحجوزات على
النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
70,920
معدات و مكائن
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

�إعــــــــــالن

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة
عبداهلل علي ال�شام�سي العمال اال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1152005:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�صبغة اللم�سة
الالمعة رخ�صة رقم CN 1130059:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد �سيف حميد �شهيل الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة �سامل حممد عبداهلل التاجر الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2019/9155
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/02/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �سب�أ فري�ست للتجارة العامة �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
26,810
معدات طبيه و�أثاث مكتبي
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2019/1248
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/02/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �صالون جيني روز لل�شعر و التجميل �ش.ذ.م.م  +ناتاليا او�سبوفا و او�صاف املحجوزات على
النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
2,370
معدات �صالون
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء

املخطر:ح�سن امني يعقوب ح�سن  ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ويحمل بطاقة هوية
رقم - 784197743683985:العنوان:ال�شارقة  -هاتف رقم0567787778:
املخطر اليه�-1:شركة الركن االمين للمقاوالت الفنية ذ.م.م واملرخ�صة من الدائرة االقت�صادية
يف ال�شارقة بالرقم  - 562450املخطر اليه الثاين -2:اليج كونيل ابراهيم كونيل  ,اجلن�سية الهند
ويحمل بطاقة هوية رقم - 784197190262853:العنوان:ال�شارقة  -امل�صلى � -شارع الزهراء حمل
� - 2شقة رقم  203بناية علي عبدالغفار  -هاتف رقم0551778202:
املو�ضوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )2.200.000درهم مليونان ومائتي الف درهم
املخطر اليه حرر � 44شيك للمخطر مببلغ ( )2.200.000درهم مقابل اجراء معامالت جتارية حيث
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيكات اال انه ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد
كايف قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق  ,وبيانه كالتايل:

HOME NIRMAN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

AL REMAILA AL SHAABI MANDI AND MADHBI RESTAURANT

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة البنان لالعمال الكهربائية
وال�صيانة رخ�صة رقم CN 1035787:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة هيثم احمد مظهر النريبيه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل را�شد احلميدي علي اليماحي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /عبداهلل را�شد احلميدي علي اليماحي من  %100اىل %51
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة البنان لالعمال الكهربائية وال�صيانة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة
جبل اخلري العمال البال�سرت
رخ�صة رقم CN 1171023:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL BANAN ELECTRICAL WORKS & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�إىل� /شركة البنان لالعمال الكهربائية وال�صيانة ذ م م
AL BANAN ELECTRICAL WORKS & MAINTENANCE COMPANY LLC

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

فقد املدعو /اميلورد تابيك جوليالو  ،الفلبني
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم ()P3448164B
 ي��رج��ى مم���ن ي��ع�ثر ع��ل��ي��ه ت�سليمه بال�سفارةالفلبينية او اقرب مركز �شرطة باالمارات.

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة
الدقة للنقليات العامة رخ�صة رقمCN 1060196:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم بيرب مينت
رخ�صة رقم CN 2228342:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبدالعزيز حممد ح�سني املرزوقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بطى �سيف حممد بطى املهريى
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم بيربمينت

�إعــــــــــالن

فقدان جواز �سفر

�إعــــــــــالن

�إىل /مطعم الرميلة ال�شعبي للمندي واملظبي

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة

الكاتب العدل

�إىل /هوم نريمان لل�صيانة العامة

AL REMAILA AL SHAABI RESTAURANT

NIRMAN GEN. CONT.

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا
وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة
ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل
التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/نرمان للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1255072:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /نرمان للمقاوالت العامة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم الرميله
ال�شعبي رخ�صة رقم CN 1121005:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم الرميله ال�شعبي

�إعــــــــــالن

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

ال�شيك رقم  000750مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
و �شيك رقم  000749مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/5/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000748مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/4/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000747مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/3/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000746مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000745مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/1/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000744مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000743مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000742مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000741مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/9/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000740مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/8/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000739مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/7/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000738مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/6/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000737مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/5/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000736مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/4/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000735مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/3/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000734مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/2/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000733مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/1/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000732مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/12/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000731مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/11/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000730مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/10/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000729مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/9/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001008مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/9/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001007مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/8/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000987مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/12/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000988مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/1/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000989مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/2/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000990مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/3/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000991مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/4/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000992مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/5/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000993مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/6/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000994مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/7/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000995مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/8/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000996مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/9/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000997مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000998مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000999مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001001مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001000مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/1/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001002مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/3/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001003مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/4/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001004مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/5/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001005مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001006مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/7/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

PEPPER MINT RESTAURANT

�إىل /مطعم ق�سمة و م�شاوى  -فرع
KISMATH RESTAURANT AND GRILLS`-BRANCH

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اعالن بالن�شر
()2021/1464
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اعالن بالن�شر
()2021/1469
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اعالن بالن�شر
()2021/1468

رقم املحرر 2020/1/218827
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :لوانا تولوبانو�س دوملان  -فلبينية اجلن�سية
املو�ضوع
�-1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم  083645البالغة قيمته
 354.000.00درهم (ثالثمائة واربع وخم�سون الف درهم) وامل�ستحق الدفع يف 2016/3/15
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد كاف للوفاء
مبقابله.
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك امل�شار اليه البالغة قيمته
 354.000.00درهم (ثالثمائة واربع وخم�سون الف درهم) مع الفائدة القانونية  %12منذ تاريخ
ا�ستحقاقه  2016/3/15مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ ت�سلمه
هذا الإعالن بالن�شر.

الكاتب العدل

رقم املحرر 2020/1/218850
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه � :شاتراباتي �شيفتجي  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع
�-1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم 242842
البالغة قيمته  1.000.000درهم (مليون درهم) وامل�ستحق الدفع يف 2020/8/12
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد
كاف للوفاء مبقابله.
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإنذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك امل�شار اليه البالغة
قيمته  1.000.000درهم (مليون درهم) مع الفائدة القانونية  %12منذ تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك  2020/8/12مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ
ت�سلمه هذا الإعالن بالن�شر.
الكاتب العدل

رقم املحرر 2020/1/218836
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :كوثر زرينه هارون راجناري  -هندية اجلن�سية
املو�ضوع
�-1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم  289933البالغة قيمته
 297.000.00درهم (مائتان و�سبعة وت�سعون الف درهم) وامل�ستحق الدفع يف 2018/12/17
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد كاف للوفاء
مبقابله.
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك امل�شار اليه البالغة قيمته
 297.000.00درهم (مائتان و�سبعة وت�سعون الف درهم) مع الفائدة القانونية  %12منذ تاريخ
ا�ستحقاقه  2018/12/17مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه
هذا االعالن بالن�شر.

الكاتب العدل
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جامعة الإمارات ت�شارك يف �آيدك�س 2021
•• العني-الفجر:

ت�شارك جامعة االمارات بجناح يف الدورة اخلام�سة ع�شرة
من معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل "�آيدك�س ونافدك�س
 ،"2021والذي يقام حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض-
�أدن��ي��ك  -خ�لال ال��ف�ترة م��ا ب�ين  21ولغاية  25فرباير
اجلاري.
و�أك��د معايل زكي �أن��ور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة  ,الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات

العربية امل��ت��ح��دة� ،أن ُم�����ش��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف ه��ذا احلدث
العاملي ي�أتي �إبرازاً لدورها الريادي ك�أكرب جامعة بحثية
علمية و�أكادميية يف الإمارات،
ال ح��اف ً
و�أو���ض��ح ان جامعة االم����ارات متتلك �سج ً
�لا من
الإجنازات البحثية املُتم ّيزة يف جماالت الف�ضاء وال�صحة
والتغذية والهند�سة والدفاع ،و�أمن املعلومات ،والروبوتات
والطائرات بدون طيار والذكاء اال�صطناعي وغريها من
املوا�ضيع البحثية التي ُت�سهم يف �إي��ج��اد ح��ل��ولٍ مُبتكرة
ومُ�ستدامة ،للتحديات التي تواجهها ال��دول��ة واملنطقة
والعامل .و�أ�ضاف قائ ً
ال " :تزامناً مع احتفاالت الدولة
باليوبيل ال��ذه��ب��ي ل�لاحت��اد ،حت��ر���ص ج��ام��ع��ة الإم����ارات

العربية املتحدة على تعزيز م�ساهماتها الكبرية يف حتقيق
التنمية املُ�ستدامة القائمة على البحث العلمي واالبتكار،
ومب���ا يتما�شى م��ع مُ��ت��ط�� ّل��ب��ات الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة لدولة
الإمارات واال�ستعداد للخم�سني عاماً القادمة ،ودعم ر�ؤية
القيادة احلكيمة ب���أن تكون دول��ة الإم���ارات �ضمن �أف�ضل
دول العامل يف كافة املجاالت".
واختتم معايل زكي ن�سيبة ت�صريحه بالقول" :من امل�ؤكد
ب�أن تنظيم هذا املعر�ض الدفاعي العاملي يف ظ ّل الظروف
ال�صعبة التي تواجه العامل ب�أ�سره يُ�ش ّكل حدثاً وطنياً مُه ّماً
وفق ر�ؤية مُ�ستقبليةُ ،تع ّزز من مكانة وريادة الإمارات على
امل�ستوى العاملي".

ال�شارقة ت�شهد افتتاح الدورة الثانية النعقاد الربملان العربي للطفل مب�شاركة  16دولة عربية
•• ال�شارقة-الفجر:

�����ش����ه����دت ال���������ش����ارق����ة وبح�ضور
وم�شاركة �ست ع�شرة دولة عربية
اف��ت��ت��اح ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة النعقاد
ال�برمل��ان العربي للطفل يف حفل
ن��ظ��م��ه ال�ب�رمل���ان ال��ع��رب��ي للطفل
من خالل تقنية التوا�صل املرئي
لدواعي االح�ترازات احلالية من
جائحة كورونا .
و����ش���ك���ل احل����ف����ل ال�������ذي ح�ضره
االع�ضاء اجلدد للربملان وعددهم
ارب����ع����ة و����س���ت�ي�ن ع�������ض���وا وع�ضوة
�إيذانا با�ستكمال م�سرية الربملان
وال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت يف ع���ام 2019
مبباركة وح�ضور �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ومعايل �أحمد �أبو
الغيط الأمني العام جلامعة الدول
العربية انطلقت يف ظل تزايد عدد
الدول العربية امل�شاركة ب�أطفالها
يف ال�برمل��ان وان�ضمام دول عربية
يف الدورة الثانية وهي اجلمهورية
الإ���س�لام��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة و دولة
ل��ي��ب��ي��ا و اجل���م���ه���وري���ة اللبنانية
بجانب م�شاركة اململكة املغربية
ودول��������ة ال���������س����ودان وجمهورية
م�������ص���ر ال���ع���رب���ي���ة واجل���م���ه���وري���ة
التون�سية واجلمهورية اجلزائرية
ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة ال�شعبية
وج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق وجمهورية
ج���ي���ب���وت���ي وامل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة
ال�������س���ع���ودي���ة وامل���م���ل���ك���ة الأردن����ي����ة
الها�شمية ودولة االمارات العربية
املتحدة ودول���ة فل�سطني ومملكة
ال��ب��ح��ري��ن ودول����ة ال��ك��وي��ت ليعرب
الأط��ف��ال م��ن خ�لال برملانهم عن
�أراءه���م وطموحاتهم يف م�ستقبل
واعد .
وم����ن امل���ق���رر �أن ت��ع��ق��د اجلل�سة
الأوىل ب��ال��دورة الثانية للربملان
العربي للطفل يف الع�شرين من
�شهر فرباير اجلاري برئا�سة �أكرب
الأع�ضاء �سنا ملناق�شة مو�ضوع (
االبتكار من�صة امل�ستقبل ) عالوة

ع��ل��ى ت��ك��رمي الأع�����ض��اء ال�سابقني
ل��ل�برمل��ان يف ال������دورة الأوىل من
خالل حفل �سيقام الكرتونيا بعد
انتهاء �أعمال اجلل�سة الأوىل.
احلفل بد�أ بتالوة �أيات عطرة من
الذكر احلكيم بعدها تابع احل�ضور
عر�ضا م�صورا �سلط ال�ضوء على
�أه����داف ال�برمل��ان ال��ع��رب��ي للطفل
واخت�صا�صاته و�أدوار �أع�ضائه من
الأطفال .
ث���م �أل���ق���ى ����س���ع���ادة �أمي�����ن عثمان
ال���ب���اروت الأم��ي��ن ال���ع���ام الربملان
ال��ع��رب��ي للطفل كلمته مبنا�سبة
اف���ت���ت���اح دورة االن���ع���ق���اد الثانية
ل�����ل��ب��رمل�����ان ب�������دول�������ة االم�������������ارات
العربية املتحدة ب���إم��ارة ال�شارقة
امل�ست�ضيفة للمقر الربملان الدائم
ورح��ب يف كلمته ب�أع�ضاء الدورة
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل�برمل��ان وق�����ال يف هذه
املنا�سبة ي�سرين �أن �أرحب بكم من
دول���ة الإم����ارات العربية املتحدة،
وم��ن �إم���ارة ال�شارقة املقر الدائم
ل��ل�برمل��ان ال��ع��رب��ي للطفل ،ونحن
ن�شهد معاً ،عن بعد،،حفل افتتاح
ال����دورة الثانية ل��ل�برمل��ان العربي
ل��ل��ط��ف��ل .ب��ح�����ض��ور الأع�����ض��اء من
الدول العربية ،فلكم منا التهانئ
لثقة بلدانكم واختياركم لتمثيل
الطفولة يف ه��ذا املحفل العربي
املهم.
وت����اب����ع ال�����ب�����اروت يف ك��ل��م��ت��ه �:إن
م��ن ح�سن ال��ط��ال��ع �أن ت��ب��د�أ دورة
الربملان الثانية مبناق�شة مو�ضوع
مهم� ،أال وه��و االب��ت��ك��ار ،وذل��ك يف
وق��ت يتحدث فيه ال��ع��امل �أجمع،
ع��ن ا�ستقبال �أول ���ص��ورة للمريخ
م��ن م�سبار "الأمل" ،ه��ذا املنجز
العلمي الكبري ،الذي يد�شن فجراً
ج���دي���داً ،لي�س يف دول���ة الإم����ارات
العربية املتحدة فح�سب ،بل لكل
العرب.
و�أ����ش���ار �إىل �أن �إن ه���ذا الربملان
الذي ت�شرفتم بع�ضويته هو نتاج
فكرٍ وجهدٍ عربي كبري ،ومن هنا
ال بد من �أن نتوجه بجزيل ال�شكر
وع��ظ��ي��م ال���ع���رف���ان مل���ق���ام ح�ضرة

���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�شارقة
مل��ك��ارم��ه ودع��م��ه ال�سخي للربملان
العربي للطفل ،وال�شكر مو�صول
جلامعة ال���دول العربية و�أمينها
ال��ع��ام م��ع��ايل �أح��م��د �أب����و الغيط،
على ما تقدمه اجلامعة من دعم
للربملان العربي للطفل.
ووج���ه ال���ب���اروت ال��ك��ل��م��ة لأع�ضاء
وع�ضوات ال�برمل��ان بالت�أكيد على
ثقته ب���أدائ��ه��م وقيامهم بدورهم
ري
يف متثيل الطفولة العربية خ َ
قيام و�أن��ه��م �سيكونون خ�ير خلف
ل��زم�لائ��ك��م ال���ذي���ن ���س��ب��ق��وك��م يف
الدورة الأوىل وطالبهم بامل�شاركة
ب���ف���اع���ل���ي���ة م����ن خ���ل��ال االل����ت����زام
بربامج و�أن�شطة الربملان .خا�صة
و�أن يف هذه الدورة ب�شريات كثرية:
و�أبرزها ان�ضمام ثالث دول عربية
ل���ل�ب�رمل���ان ال���ع���رب���ي ل��ل��ط��ف��ل وهي
اجل���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ودول�����ة
ل��ي��ب��ي��ا واجل��م��ه��وري��ة الإ�سالمية
املوريتانية.
و�أعلن الباروت يف كلمته بتقدمي
املفاج�أة الكربى لأع�ضاء وع�ضوات
ال��ب�رمل����ان م���ن خ��ل�ال التحاقهم
ب��ال��دب��ل��وم امل���ه���اري امل��ع��ت��م��دة من
جامعة ال�شارقة والذي �سيح�صل
عليه الأع�����ض��اء على يف نهاية كل
دورة ..ابتداء من هذه الدورة.
واخ���ت���ت���م ك��ل��م��ت��ه يف ق���ول���ه � :إن
الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�برمل��ان العربي
للطفل ،ال ت�ألو جهدا يف االرتقاء
والتطوير ،و�سنقوم بعمل كل ما
م��ن ���ش���أن��ه حتقيق �أع��ل��ى املعايري
اجلودة يف �صقل املهارات القيادية
والريادية لأطفالنا ،وتقدمي كل
ما ي�ساعدهم ويدعم قدراتهم من
�أجل غد �أف�ضل ،متمنيا لكم دورة
حافلة بالإجنازات الكبرية �إن �شاء
اهلل.
ب��ع��ده��ا �أل���ق���ت الأم����ان����ة العامة
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة الكلمة
مبنا�سبة اف��ت��ت��اح ال����دورة الثانية
للربملان العربي للطفل و�ألقتها

الوزير املفو�ض دينا دواي مديرة
�إدارة امل����ر�أة والأ����س���رة والطفولة
بجامعة الدولة العربية .
وقالت ي�سعدين وي�شرفني با�سم
جامعة ال���دول العربية �أن افتتح
م��ع��ك��م �أع����م����ال ال��������دورة الثانية
ل���ل�ب�رمل���ان ال���ع���رب���ي ل��ل��ط��ف��ل حتت
�شعار (االب��ت��ك��ار من�صة امل�ستقبل
)�سعياً للنهو�ض بالطفل العربي
ف����ك����راً وع���ل���م���اً وث���ق���اف���ة واب�������داع،
����ش���ع���ار ي���ج���دد الأم�������ل يف ق�����درات
الأط��ف��ال وال�شباب العرب ويثبت
ب����أن ال��ك��ف��اءات العربية ت�ستطيع
�أن حتتل ال�����ص��دارة على امل�ستوى
ال��ع��امل��ي �إذ م���ا ات��ي��ح��ت ل��ه��ا بيئة
حمفزة ل�ل�أب��داع واالبتكار ونحن
ن�شهد الإجناز العلمي التي حققته
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف
اطالق "م�سبار الأمل" وهو احدى
مقومات ال���ر�ؤى االبتكارية التي
انتهجتها دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة يف تعليم وتدريب الأطفال
خا�صة يف املراحل التعليمية.
وت��اب��ع��ت يف ك��ل��م��ت��ه��ا �أغ��ت��ن��م هذه
الفر�صة لأتوجه بال�شكر والتقدير
للم�شاركني م��ن االل���ي���ات املعنية
ب��ال��ط��ف��ول��ة يف ال������دول الأع�ضاء
وح���ر����ص���ه���ا ع���ل���ى مت��ث��ي��ل بالدها
م����ن خ��ل��ال م�������ش���ارك���ة الأط����ف����ال
الربملانيني املعتمدين م��ن قبلها
خلو�ض هذه التجربة الربملانية،،
ومتنياتي الطيبة ل��ه��ذا الإجناز
ال��ه��ام يف م�����س�يرة ال��ع��م��ل العربي
امل�شرتك والذي يعد ثمرة اجلهد
وال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر ب�ي�ن الأمانة
ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال����دول العربية
وال���ب��رمل������ان ال���ع���رب���ي ل��ل��ط��ف��ل يف
حتقيق غاياته و�أه��داف��ه املن�شودة
�سعياً للنهو�ض بالتفكري العلمي
وال��ث��ق��اف��ة االب���ت���ك���اري���ة والإب������داع
الأدب������ي وال���ث���ق���ايف ل��ف��ئ��ة �ستتوىل
افرادها امل�س�ؤولية يف الغد القريب
فمنهم من �سيكون قادة هذه الأمة
ومفكريها وعلمائها ومبدعيها.
و�أردف��������ت ال����وزي����ر امل���ف���و����ض دينا
دواي مديرة �إدارة امل��ر�أة والأ�سرة

والطفولة بجامعة الدولة العربية
قائلة ي�أتي انعقاد الدورة الثانية
للربملان العربي للطفل بالتوازي
مع تو�صيات الدورة ( )24للجنة
الطفولة العربية ،وال��ت��ي عقدت
برئا�سة اململكة الأردنية الها�شمية
ع������ام ( ،)2019وا�����س����ت����م����راراً
للخطوات الناجحة لدورة الأوىل
ل��ل�برمل��ان ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل خالل
العامني املا�ضيني وما خرج منها
م���ن ت��و���ص��ي��ات خ��ط��ه��ا الأط���ف���ال
ال�ب�رمل���ان���ي�ي�ن ب����أن���ف�������س���ه���م والتي
تناولت ق�ضايا يف غاية الأهمية
لتعزيز حقوقهم يف كافة املجاالت
وو���ض��ع��ه��ا �أم�����ام م��ت��خ��ذي القرار
امل��ع��ن��ي�ين ب��ق�����ض��اي��ا ال��ط��ف��ول��ة من
خ�ل�ال ج��ام��ع��ة ال����دول العربية،،،
ويف ���ض��وء ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة من
ان��ت�����ش��ار ف�يرو���س ك���ورون���ا وت�أثري
ذلك على حياة الأطفال يف املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ك����ان لأع�������ض���اء الربملان
العربي للطفل دور هام يف ت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى ه���ذا االزم�����ة حيث
اطلقت الأم��ان��ة العامة والربملان
العربي للطفل ها�شتاج  #احكي
ق�صتك مع كوفيد  ،19بالتعاون
م��ع امل��ن��ظ��م��ات امل��ع��ن��ي��ة بالطفولة
بهدف ت�سليط ال�ضوء على و�ضع
الأطفال يف املنطقة العربية ودور
وباء كورونا يف تغيري منط احلياة
ل��دي��ه��م م���ن ال���ن���واح���ي النف�سية
واالجتماعية والتعليمية ،ور�صد
ال���ت���ج���ارب ال���ن���اج���ح���ة للأطفال
يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى الآث�����ار ال�سلبية
ال��ت��ي �أوج���ده���ا تف�شي ال��وب��اء من
خ��ل�ال ت��ق��دمي ار�����ش����ادات وقائية
بلغة مب�سطة ل�ل�أط��ف��ال (قدمها
الأط��ف��ال �أع�ضاء الربملان العربي
ل��ل��ط��ف��ل) ،ك��م��ا �أط���ل���ق���ت الأم���ان���ة
ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال����دول العربية
وال�برمل��ان العربي للطفل فيديو
ت��روي��ج��ي ل�ل�أط��ف��ال ح���ول �أهمية
االل��ت��زام ب��الإج��راءات االحرتازية
امل���ع���ت���م���دة م����ن م��ن��ظ��م��ة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة ،واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف
ال��دول الأع�ضاء وتقدمي ن�صائح

خمتلفة بكيفية التعامل مع هذه
االزمة.
و����ش���ددت يف كلمتها ب�����أن م�سرية
ال��ع��م��ل م�����س��ت��م��رة خ��ل�ال ال�����دورة
الثانية ل��ل�برمل��ان ال��ع��رب��ي للطفل
ل���ت���ع���زي���ز امل����ج����ال ل��ل��أط����ف����ال �إن
مي����ار�����س����وا ح���ق���ه���م يف امل�شاركة
وال����ذي ي��ع��د �أح����د امل���ب���ادئ الأرب����ع
الأ����س���ا����س���ي���ة ال���ت���ي ت��رت��ك��ز عليها
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل
والربتوكوالت االختيارية امللحقة
بها ،والتي �صادقت عليها معظم
ال���دول العربية ،حيث تكفل هذه
امل��واث��ي��ق ح��ق الأط���ف���ال يف حرية
ال��ت��ع��ب�ير ع��ن �آرائ���ه���م ،وح��ق��ه��م يف
اال���س��ت��م��اع اىل ر�أي��ه��م ،وحقهم يف
امل�����ش��ارك��ة ب�����أن ي�����ص��ب��ح��وا �أع�ضا ًء
ف���اع���ل�ي�ن وحم����رك��ي�ن �أ�سا�سيني
وقادرين على حتمل م�س�ؤولياتهم،
وم�����ش��ارك�ين وم�����س��اه��م�ين يف بناء
ب��ل��دان��ه��م ب��اع��ت��ب��اره��م �أم����ل الأم���ة
وق��وت��ه��ا ال��دّاف��ع��ة للم�ستقبل ،بل
و���ص��م��ام �أم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي �إزاء ما
يواجهونه من حتدياتٍ و�إرهابٍ ،،،
وا���ض��ع�ين ب��ذل��ك احل��ج��ر الأ�سا�س
لهذا العمل الكبري ال��ذي �سيتيح
ل��ك��ل ط��ف��لٍ يف وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي �أن
مي����ار�����س ح���ق���ه يف امل�������ش���ارك���ة من
خ�ل�ال ه���ذا امل��ن�بر الدميقراطي،
ولعلها م�س�ؤولية نت�شارك فيها

جميعاً نحو �أبنائنا الذين نعدهم
ث��روت��ن��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة ،وا�ستثمارنا
البناء يف غدٍ وم�ستقبلٍ َتنعم فيه
�شعوبنا ب��ال��ت��ق��دم والرفاهية،،،،
و�سط �أح��داث مت�سارعة ت�شهدها
منطقتنا العربية ،لها انعكا�سات
�سلبية وخيمة على و�ضع الأطفال
يف عدد من الدول العربية.
وا������ش�����ارت �إىل ح���ر����ص اجلامعة
العربية على دع��م العمل العربي
امل���������ش��ت�رك يف جم������ال النهو�ض
بق�ضايا الطفولة العربية ،و يف
ه��ذا امل��ق��ام ف�أننا ل��ن نبخل بوقت
�أو بر�أي �أو جهد ي�ساهم يف حتقيق
ال��ن��ه��و���ض ب����أو����ض���اع���ه���ا� ....آم ً
ال
�أن ي�ضع منربكم نهجا مل�ساعدة
الأطفال على التعبري عن �آرائهم
وامل�����ش��ارك��ة يف ���ص��ن��ع م�ستقبلهم
و�أن ي��ك��ون ه���ذا ال�ب�رمل���ان مبثابة
م��ن��ارة ت��ع��ط��ى لق�ضية الطفولة
االهتمام الواجب يف هذه املرحلة
اخل��ط�يرة وال��ه��ام��ة م��ن �أج���ل غد
ي�شارك فيه ذخرية الوطن العربي
يف �صناعة امل�ستقبل ،،،،فاملجتمع
ال����ذي ي����ويل ال��ط��ف��ول��ة اهتماماً
متوا�ص ً
ال ويعطي الأطفال مكان ًة
متميزة من خالل ما يوفره لهم
م��ن �أ���س��ب��اب تمُ كنهم م��ن التوجه
بثبات نحو م�ستقبلٍ ب�� ّن��اء وحيا ٍة
ح�����ر ٍة ك���رمي���ة ي���ك���ون ق���د جن���ح يف
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ال��ت���أ���س��ي�����س ل���غ���دٍ �أف�������ض���ل جلميع
�أبناءه و�أجياله.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يلهمنا
����س���واء ال�����س��ب��ي��ل ل��ن�����س��اه��م م��ع��ا يف
حت��ق��ي��ق م���ا ف��ي��ه خ�ي�ر الطفولة
العربية يف كل ربوع وطننا العربي،
ونحن علي ثقة �أن القرارات التي
���س��ت�����ص��در ع���ن ال��ب�رمل����ان العربي
للطفل �سيكون لهما ب��ال��غ الأثر
يف دف���ع ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�شرتك
نحو االرت��ق��اء بو�ضع الأط��ف��ال يف
منطقتنا العربية
واختتمت كلمته بتجديد جامعة
ال���دول العربية ال�شكر والتقدير
�إىل ال�برمل��ان العربي للطفل ويف
مقدمتهم ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ �أمين
ال��ب��اروت على اجل��ه��ود امل��ق��درة يف
تنظيم ال�����دورة الأوىل والثانية
ل��ل�برمل��ان ال��ع��رب��ي للطفل ،داعني
امل���وىل ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر �أن يوفقنا
جميعاً ملا فيه خري وم�صلحة �أمتنا
العربية.
ب��ع��ده��ا ج����رى ت���دري���ب الأع�ضاء
وال������ع�������������ض������وات ل�����ل��ب��رمل�����ان على
اال�ستعداد النعقاد اجلل�سة الأوىل
و�أل����ي����ات امل�����ش��ارك��ة مت��ه��ي��دا لبدء
ع��م��ل��ه��م ال�ب�رمل���اين ك��م��م��ث��ل�ين عن
الأطفال العرب يف مناق�شة �آمالهم
وطموحهم وطرح مو�ضوعها من
خالل الربملان .
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ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة يف حتدي
"هاكاثون الإم����������ارات 2021
" ،ال���ذي تنظمه الهيئة العامة
ل���ت���ن���ظ���ي���م ق�����ط�����اع االت�����������ص�����االت
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�برن��ام��ج الوطني
لل�سعادة وجودة احلياة ،يف ن�سخته
االفرتا�ضية الأوىل ،التي انطلقت
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  11ف�ب�راي���ر اجل���اري
وت�ستمر حتى ال�ساد�س من مار�س
املقبل.
وقالت �سلوى عبداهلل مدير �إدارة
امل�����ش��روع��ات وال�ب�رام���ج يف الهيئة
�إن م�������ش���ارك���ة ال��ه��ي��ئ��ة يف حتدي
ه���اك���اث���ون الإم��������ارات ل��ه��ذا العام
ت�أتي �ضمن حم��ور "كفاءة العمل
وتطوير الإنتاجية" ،حيث ت�سعى
�إىل �إي��ج��اد ح��ل��ول تقنية مُبتكرة

لتطوير كفاءة العمل احلكومي،
وتعزيز �إنتاجية موظفي الوزارات
واجلهات االحتادية.
وذك�����������رت �أن ال����ه����ي����ئ����ة ط���رح���ت
حت��دي��اً على ال��راغ��ب�ين بامل�شاركة
يف ه����اك����اث����ون الإم������������ارات �ضمن
حم����ور "كفاءة ال��ع��م��ل وتطوير
الإنتاجية" ،وه��و تطوير �أنظمة

ذك��ي��ة لقيا�س الإن��ت��اج��ي��ة وتعزيز
الأداء احل����ك����وم����ي ،با�ستخدام
ت���ق���ن���ي���ات ال�����ذك�����اء اال�صطناعي
و�آخ�����ر م���ا ت��و���ص��ل��ت �إل���ي���ه الثورة
ال�صناعية الرابعة ،الفت ًة �إىل �أن
ال��ه��ي��ئ��ة ت��ل��ق��ت ب��ال��ف��ع��ل ع����ددا من
املقرتحات املبتكرة التي من �ش�أنها
االرتقاء مبنظومة عمل احلكومة
االحتادية ،وتطوير الآلية املتبعة
يف قيا�س �إنتاجية املوظفني.
و�أو�����ض����ح����ت ����س���ل���وى ع����ب����داهلل �أن
ال��ه��ي��ئ��ة ���س��ت�����س��ت��ق��ب��ل مُقرتحات
وم�����ش��اري��ع امل�����ش��ارك�ين م���ن خالل
م��ن�����ص��ة ال��ه��اك��اث��ون ،ح��ي��ث �سيتم
تقييمها ج��م��ي��ع��اً م���ن ق��ب��ل جلنة
مخُ ت�صة ،داعي ًة موظفي احلكومة
االحت���ادي���ة وال��ط��ل��ب��ة واملخت�صني
وك���اف���ة ����ش���رائ���ح وف���ئ���ات جمتمع
الإم�����ارات للم�شاركة يف التحدي
ال��ذي طرحته �ضمن الهاكاثون،

وامل�ساهمة يف ر�سم مالمح م�ستقبل
العمل احلكومي بدولة الإمارات ،
من خالل تقدمي الأفكار اخلالقة
والإبداعية.
ويعد هاكاثون الإمارات� ،أكرب حدث
من نوعه يف املنطقة ،وه��و عبارة
ع��ن �سل�سلة فعاليات هاكاثونات
على امتداد �إمارات الدولة ال�سبع،
ت��ن��ظ��م��ه ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لتنظيم
قطاع االت�صاالت �ضمن جهودها
لن�شر ثقافة التحول الرقمي يف
دولة الإمارات.
ويجمع ه��اك��اث��ون الإم����ارات فئات
املجتمع كافة من طالب جامعات،
وطلبة مدار�س ثانوية ،وموظفني،
ورواد �أع���م���ال ،ومتخ�ص�صني يف
تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات وغريهم،
للعمل على تطوير حلول و�أفكار يف
املجاالت التي يحددها الهاكاثون،
با�ستخدام البيانات املتاحة.

 39فعالية جلمارك دبي يف �شهر الإمارات لالبتكار
•• دبي -وام:

ت��ن��ظ��م ج����م����ارك دب�����ي  39م���ب���ادرة
وف���ع���ال���ي���ة حت����ت ����ش���ع���ار "الفر�ضة
تبتكر��� "2021ض��م��ن م�شاركتها
يف �شهر الإم���ارات لالبتكار يف �إمارة
دبي خالل الفرتة من  21حتى 27
فرباير اجلاري .وتخاطب الفعاليات
املتنوعة كافة �شرائح املجتمع حيث
خ�ص�صت الدائرة  6فعاليات للعمالء
و  9لل�شركاء و  19للموظفني و 5للمجتمع.
وقال �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي �إن االبتكار يعد
ركيزة �أ�سا�سية يف دائ��رة جمارك دبي نظراً ملا ت�شهده خدماتها وعملياتها
من تطوير م�ستمر ان�سجاماً مع ر�ؤيتها بتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية
واالبتكارات يف العمل اجلمركي .

رئي�س الربملان العربي يزور م�ؤ�س�سة وطني الإمارات وي�ؤكد:

ندعو لال�ستفادة من التجربة الإماراتية يف متكني ال�شباب العربي
•• ابوظبي -الفجر:

�أ�شاد �صاحب املعايل ال�سيد عادل
بن عبدالرحمن الع�سومي رئي�س
الربملان العربي مبا توليه القيادة
احلكيمة بدولة الإم��ارات العربية
امل����ت����ح����دة ال�������ش���ق���ي���ق���ة ب���ال�ب�رام���ج
واخلطط اال�سرتاتيجية لتمكني
ال�شباب الإماراتي وت�أهيلهم كقادة
للم�ستقبل.
ون����وه خ�ل�ال زي�����ارة �إىل م�ؤ�س�سة
وط��ن��ي الإم�����ارات ب��امل��ب��ادرات التي
ت���ن���ف���ذه���ا امل����ؤ����س�������س���ة وامل������ب������ادرات
والفعاليات ال��ه��ادف��ة لكافة فئات
املجتمع الإم��ارات��ي م��ن مواطنني
وم��ق��ي��م�ين وزوار ل��ت���أك��ي��د الهوية

الوطنية والعمل على �إب��راز القيم
الأ�صيلة ملجتمع الإم��ارات ،م�ؤكدا
�أن م����ؤ����س�������س���ة وط���ن���ي الإم���������ارات
ا���س��ت��ط��اع��ت �أن ت�����ض��ع ب�صماتها
امل���ت���م���ي���زة يف ع�����دد م����ن امل���ج���االت
و�أ�صبحت بيت خربة تتطلع الدول
لال�ستفادة منها.
ون ّوه معاليه بقوة ومتانة العالقات
الأخ�����وي�����ة ال����وط����ي����دة وال���ت���ع���اون
املثمر بني الربملان العربي ودولة
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ،وما
ت�شهده ه��ذه العالقات من تطور
وازده���ار يف �شتى امل��ج��االت ،م�ؤكدًا
ح��ر���ص ال�ب�رمل���ان ع��ل��ى اال�ستفادة
م��ن ال��ت��ج��رب��ة الإم��ارات��ي��ة يف دعم
ومتكني ال�شباب ،وت�أهيلهم لقيادة

امل�ستقبل امل�شرق ب�إذن اهلل.
وخ��ل��ال ال���ل���ق���اء ا���س��ت��م��ع �صاحب
امل���ع���ايل رئ��ي�����س ال�ب�رمل���ان العربي
�إىل �����ش����رح م����وج����ز م�����ن �سعادة
����ض���رار ب��ال��ه��ول ال��ف�لا���س��ي ع�ضو
املجل�س الوطني االحتادي واملدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني الإمارات
حول ر�ؤية و�أهداف امل�ؤ�س�سة و�أبرز
م����ا ح��ق��ق��ت��ه م����ن جن����اح����ات ب�����ارزة
وبرامج نوعية ميكن تعميمها على
امل�ستوى العربي والعاملي كربملان
ال�شباب وي���وم العلم وغ�يره��ا من
املبادرات.
و�أع����������رب ����س���ع���ادت���ه ع����ن ترحيب
م�ؤ�س�سة وطني الإم���ارات للتعاون
م���ع ال��ب�رمل����ان ال���ع���رب���ي لت�صميم

وت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات ع��رب��ي��ة ت�ساهم
يف دع��م ال�شباب ال��ع��رب��ي ليكونوا
�سفراء وق��ادة جن��اح و�إب���داع ومتيز
لبلدانهم ،وتبادل اخلربات يف دعم
ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي وت��ع��زي��ز هويته
وانتمائه اال�صيل.
ح�������ض���ر ال����ل����ق����اء ال�������س���ي���د حممد
ب���ن خ��ل��ي��ف��ة امل���ه�ي�ري م��دي��ر �إدارة
االت�صال امل�ؤ�س�سي وال�سيد خالد
ج���ا����س���م احل���و����س���ن���ي م���دي���ر �إدارة
امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة يف م�ؤ�س�سة
وطني الإم���ارات ،وال�سيدة متيمة
حم���م���د ال���ن���ي�������س���ر م����دي����ر �إدارة
الأن�شطة الوطنية وامل�ست�شار حمد
ب��ن حم��م��د ع���ب���دال���رزاق ،وال�سيد
انور بن نغمي�ش الدو�سري.
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ترامب يدعو اجلمهوريني لعزل ماكونيل من من�صبه
•• وا�شنطن�-أ ف ب

10

دع���ا ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي ال�����س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب �أع�����ض��اء جمل�س
ال�����ش��ي��وخ اجل��م��ه��وري�ين �إىل ع���زل زع��ي��م��ه��م ميت�ش م��اك��ون��ي��ل بعد
االنتقادات ال�شديدة التي وجّ هها ال�سناتور عن والي��ة كنتاكي �إىل
قطب العقارات ال�سابق �إثر املحاكمة الربملانية الثانية التي خ�ضع
لها وانتهت بتربئته .وق��ال ترامب يف بيان �إ ّن احل��زب اجلمهوري
لن يتم ّكن من �أن يكون جمدّداً ّ
حمط احرتام �أو قوياً مع +زعماء+
���س��ي��ا���س��ي�ين م���ن �أم���ث���ال ال�����س��ن��ات��ور م��ي��ت�����ش م��اك��ون��ي��ل ع��ل��ى ر�أ�سه».
و�أ�ضاف �أ ّن “ميت�ش �سيا�سي متجهّم وعبو�س وال يبت�سم ،و�إذا كان
�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ اجلمهوريون �سيبقون معه ،فلن يفوزوا
مرة �أخ��رى» .وي�أتي بيان ترامب بعد �أن قال ماكونيل ال�سبت �إ ّنه

على ال ّرغم من �أ ّن��ه �صوّت مل�صلحة تربئة امللياردير اجلمهوري يف
حماكمة عزله� ،إال �أ ّن الرئي�س ال�سابق “م�س�ؤول عملياً و�أخالقياً”
عن الهجوم الدموي الذي �ش ّنه ح�شد من �أن�صاره على الكابيتول
يف  6كانون الثاين/يناير .وبعدما التزم �شبه �صمت مطبق منذ
خروجه من البيت الأبي�ض يف  20كانون الثاين/يناير ،ق ّرر ترامب
ببيانه هذا ّ
�شن حرب مفتوحة على ماكونيل ،ال�سيا�سي املح ّنك ذي
الر�ؤية اال�سرتاتيجية الدقيقة والذي كان لوقت طويل حليفاً وثيقاً
للرئي�س اخلام�س والأربعني للواليات امل ّتحدة .ويعك�س هذا الطالق
العلني بني الرجلني االنق�سامات العميقة التي يتخبّط فيها احلزب
اجلمهوري حالياً .ويف بيانه امل��ط��وّل ق��ال ترامب �إ ّن ا�ستطالعات
ال��ر�أي ت�شري “اليوم �إىل �أ ّن �أرقام” ماكونيل “هي �أدن��ى حتى مما
كانت عليه يف ال�سابق� ،إ ّن���ه ي��دمّ��ر اجلهة اجلمهورية م��ن جمل�س

ال�شيوخ ويف ال��وق��ت نف�سه يلحق �أ����ض���راراً ج�سيمة ببلدنا» .وكان
ماكونيل وجّ ��ه ال�سبت انتقادات الذع��ة لرتامب رغم ت�صويته على
تربئة الرئي�س ال�سابق من تهمة التحري�ض على التم ّرد ،معترباً
�أ ّنه “ما من �شك يف �أ ّن الرئي�س ترامب م�س�ؤول عملياً و�أخالقياً عن
�إثارة �أحداث ذلك اليوم» .و�أ�ضاف “ه�ؤالء املجرمون كانوا يحملون
راياته .يُع ّلقون �أعالمه وي�صرخون بالوالء له” ،وا�صفاً ت�ص ّرفات
ترامب التي �أدّت �إىل ذلك االعتداء ب�أنها “تق�صري م�شني يف �أداء
الواجب» .وذهب ماكونيل �أبعد من ذلك ،م�شرياً �إىل �أن ترامب قد
يواجه اتهامات الآن بعد �أن ترك من�صبه .وقال “الرئي�س ترامب
ال ي��زال م�س�ؤو ًال عن كل ما فعله عندما ك��ان يف من�صبه ( )...مل
يُفلِت من �أيّ �شيء بعد» .ورغم ذلك ،قال ماكونيل �إ ّنه �صوّت لتربئة
ترامب من تهمة التحري�ض على التم ّرد لأ ّنه من غري الد�ستوري

�آالف املتظاهرين البورميني جمدد ًا يف �شوارع رانغون

•• رانغون�-أ ف ب

يتظاهر �آالف البورميني �أم�س
الأرب���ع���اء يف ���ش��وارع ران��غ��ون �ضد
املجموعة الع�سكرية على الرغم
من خم��اوف من ت�صاعد العنف
ع�بر عنها م��ق��رر الأمم املتحدة
بعدما تلقى معلومات ع��ن ن�شر
قوات من اجلي�ش يف املدينة.
وي�سري املحتجون ب��اجت��اه و�سط
ال��ع��ا���ص��م��ة االق��ت�����ص��ادي��ة للبالد
ت���ل���ب���ي���ة ل�����دع�����وة �إىل ت���ظ���اه���رة
حا�شدة الأرب��ع��اء حلث املجموعة
الع�سكرية ع��ل��ى �إع����ادة ال�سلطة
واملطالبة بالإفراج عن �أونغ �سان
�سو ت�شي ،ح�سبما ذكر �صحافيون
من وكالة فران�س بر�س.
وقال �أحد الطالب لفران�س بر�س
“اليوم ي��ج��ب �أن ن��ك��اف��ح حتى
النهاية ونظهر وحدتنا وقوتنا
الن����ه����اء ال���ن���ظ���ام الع�سكري”،
داع��ي��ا ال��ن��ا���س �إىل “ ال��ن��زول اىل
ال�شوارع” بكثافة.
وك���ان م��ق��رر الأمم امل��ت��ح��دة توم
�أندروز �صرح الثالثاء �أنه يخ�شى
جتدد العنف بعدما �أبلغ ب�إر�سال
ق����وات “من امل��ن��اط��ق املحيطة”
برانغون �إىل املدينة.
ويف حم���اول���ة مل��ن��ع ق����وات الأم����ن
من االنت�شار ،قطع املتظاهرون
حم����اور ط���رق ع���دة بال�سيارات،
م����دع��ي�ن �أن����ه����ا ت���ع���ط���ل���ت .وذك����ر
���ص��ح��اف��ي��و ف��ران�����س ب���ر����س �أنهم
مل ُي�لاح��ظ��وا ان��ت�����ش��ارا للجنود
واملدرعات يف الوقت احلايل.
ل��ك��ن م��ق��رر الأمم امل��ت��ح��دة توم
�أن���������دروز ي��خ�����ش��ى جت�����دد العنف
ب��ع��دم��ا �أب���ل���غ ب�����أن ق����وات �أر�سلت
“من املناطق املحيطة برانغون”
�إىل امل��دي��ن��ة .ح���ذر �أن������دروز من
�أن��ه “يف املا�ضي� ،سبقت حتركات
م��ن ه��ذا ال��ن��وع ل��ل��ق��وات عمليات
قتل واختفاء واع��ت��ق��االت وا�سعة
النطاق” .وق�������ال �إن�������ه ي�شعر
“بهلع» .وم��ن حظر التجمعات

بر�أيه �أن يحاكم رئي�س يف جمل�س ال�شيوخ بعد تركه ملن�صبه .ومل
يكتفِ ترامب يف بيانه بالت�صويب على ماكونيل ،بل و�سّ ع نطاق
هجومه لي�شمل زوجة ال�سناتور وزيرة النقل ال�سابقة �إيلني ت�شاو.
وت�شاو مولودة يف تايوان وقد عيّنها ترامب وزيرة للنقل يف من�صب
ا�ستم ّرت فيه ما يقرب �سنوات عهده الأرب��ع بطولها .وق��ال البيان
�إ ّن “ماكونيل ال يتم ّتع ب�أيّة م�صداقية يف ما يتع ّلق بال�صني ب�سبب
امل�صالح التجارية الكبرية التي متتلكها �أ�سرته يف ال�صني» .ويف
�أيلول�/سبتمرب  2019ا�ستهدف حتقيق ب��رمل��اين ت�شاو ب�شبهة
ا�ستغاللها من�صبها ال��وزاري لتعزيز م�صالح �شركة �شحن متتلكها
عائلتها ،وال �سيّما يف ال�صني .وقدّمت ت�شاو ا�ستقالتها غداة الهجوم
على مبنى الكابيتول احتجاجاً على “حدث �صادم كان ميكن جت ّنبه
بالكامل».

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

الرا ترامب ،حبيبة اجلمهوريني اجلديدة...؟
•• لوك الليربتي

وق���ط���ع الإن��ت�رن����ت �إىل عمليات
االعتقاالت ليال وتعزيز الرت�سانة
الت�شريعية ،وا���ص��ل الع�سكريون
ت�صعيد حتركاتهم منذ انقالبهم
يف الأول م���ن �شباط/فرباير
ال��ذي �أنهى انتقاال دميوقراطيا
ه�شا دام ع�شر �سنوات.
واخلوف من الأعمال االنتقامية
م����اث����ل يف �أذه�����������ان اجل����م����ي����ع يف
ال������دول������ة ال����ت����ي ق����م����ع اجلي�ش
فيها االن��ت��ف��ا���ض��ت�ين ال�شعبيتني
الأخريتني يف  1988و.2007
و�أدت م��ظ��اه��رات ع���دة �إىل توتر
�شديد .و�أطلقت ال�شرطة الغاز
امل�������س���ي���ل ل���ل���دم���وع والر�صا�ص
املطاطي وا�ستخدمت ملقالع ،ما
�أدى �إىل جرح عديدين.
وم�����ن ب��ي�ن ه��������ؤالء ام��������ر�أة تبلغ
م���ن ال��ع��م��ر  20ع���ام���ا �أ�صيبت
بر�صا�ص  -حقيقي على الأرجح
 يف ال���ر�أ����س الأ����س���ب���وع املا�ضي،�أعلن موتها دماغيا.
وت����ويف ���ض��اب��ط ���ش��رط��ة الثالثاء
مت�أثرا بجروح �أ�صيب بها خالل

وول �سرتيت جورنال :بداية
غري موفقة لبايدن عاملي ًا

•• وا�شنطن-وكاالت

ك��ت��ب ال�����ص��ح��ايف وول��ت��ر را����س���ل م��ي��د يف
�صحيفة “وول �سرتيت جورنال” عن
ال�سيا�سة اخلارجية للرئي�س الأمريكي
جو بايدن ،الفتاً �إىل �أنه قبل م�ضي �أقل
م��ن �شهر على والي��ت��ه ،دخلت �إدارت���ه يف
م�شاحنات مع ال�صني ورو�سيا و�إيران.
واك��ت�����ش��ف��ت �أن ب��ع�����ض ح��ل��ف��اء الواليات
املتحدة مل يكونوا م�سرورين متاماً من
خطابه يف  4فرباير (�شباط) عن “عودة
�أمريكا” ،وف���ق م��ا ك���ان ي���أم��ل كثريون
م��ن الدميوقراطيني .ويف �آ�سيا� ،أثارت
�سيا�سة الإدارة حيال ميامنار-القائمة على فر�ض عقوبات من دون الت�أثري فعلياً
على قدرة اجلي�ش على احلكم -قلي ًال من احلما�سة .وكانت �إ�شادة وزير اخلارجية
الهندي بالتعاون الهندي-الياباين يف ما يتعلق مب�شاريع �إقليمية للبنى التحتية
تربط ميامنار بجريانها ،مبثابة �إ�شارة �إىل �أن الهند تعتزم امل�ضي يف التعاون مع
ميامنار ب�صرف النظر عما تريده وا�شنطن .وبالتزامن ،ف�إن اجلزء الأكرب من
ال�صحافة الهندية التي تدعم حزب بهارتيا جاناتا احلاكم ،كان ي�شتعل غ�ضباً
من مينا هاري�س ،ابنة �أخت نائبة الرئي�س الأمريكي كاماال هاري�س ،التي يبدو
�أنها تقف �إىل جانب املحتجني على �سيا�سات احل��زب احل��اك��م .ويرف�ض القادة
الأوروبيون الأخالقيات الأمريكية .وندد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
با�سترياد الن�شاط الأكادميي والثقايف الأمريكي باعتباره تهديداً لأ�سلوب احلياة
الفرن�سية ،بينما يدفع الرباغماتيون يف القارة �إىل تعزيز العالقات مع رو�سيا
وال�صني-متجاهلني فعلياً ج��ه��ود �إدارة ب��اي��دن ل��زي��ادة ال�ضغط على منتهكي
حقوق الإن�سان يف مو�سكو وبيجينغ .ومع �إع�لان املمثل التجاري الأمريكي ب�أن
التعريفات اجلمركية االنتقامية التي فر�ضت يف عهد الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب على النبيذ واجلنب واملواد الغذائية لن ترفع قريباً ،يكون قد انتهى �أ�سرع
�شهر ع�سل ديبلوما�سي يف التاريخ .ويف ال�شرق الأو�سط ،ال تبدي �إيران �أي حما�سة
لت�سهيل عودة �إدارة بايدن �إىل االتفاق النووي لعام  .2015بينما تبدي �إ�سرائيل
والدول العربية املحافظة ا�ستياء من م�ضي �أمريكا يف هذا االجتاه .ويف ما يتعلق
برتكيا الع�ضو امل�شاغب يف حلف �شمال الأطل�سي ،فقد وعد بايدن خالل حملته
االنتخابية مب�ساعدة املعار�ضة يف وجه الرئي�س رجب طيب �أردوغان .وحتى االن،
اكتفت الإدارة اجلديدة بانتقاد قمع تركيا للتظاهرات الطالبية امل�ؤيدة للمثليني،
ودع��ت �أنقرة �إىل الإف��راج عن رجل الأعمال املعار�ض عثمان كافاال .ويف اجلوار
الأمريكي ،ت�سبب �إلغاء خط �أنابيب الغاز “كي�ستون �إك�س� .إل ”.بغ�ضب الكنديني.
وتبدو �إدارة بايدن يف طريقها �إىل نزاع مع الرئي�س الربازيلي جايري بول�سونارو
ب�سبب قطع الغابات يف حو�ض الأمازون-الق�ضية احل�سا�سة بالن�سبة �إىل اليمني
الربازيلي .و�أق ّر الرئي�س املك�سيكي الي�ساري مانويل لوبيز �أوب��رادور الذي ت�أخر
يف تهنئة بايدن ،قانوناً يحد من التعاون املك�سيكي-الأمريكي ملكافحة الإجتار
باملخدرات ،وعر�ض اللجوء ال�سيا�سي على جوليان �أ�ساجن .ومع �أن العديد من
احلكومات يف �آ�سيا تت�شارك القلق حيال ال�صني ،لكنها ت�شعر �أنها مهددة من
الت�سويق الأمريكي للدميوقراطية .ويف ال�شرق الأو�سط ،ف�إن عنا�صر �أ�سا�سية يف
�أجندة بايدن قد حيّدت اجلميع فعلياً.

جتمع يف مانداالي (و�سط) ،كما
�أعلن الع�سكريون الذين و�صفوا
التجمعات ب�أنها “عنيفة” وهددوا
مرارا بفر�ض “عقوبات».
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ،ت�ستمر
ال�����دع�����وات �إىل ع�����ص��ي��ان مدين
مع الأط��ب��اء واملعلمني ومراقبي
احل��رك��ة اجل��وي��ة وع��م��ال ال�سكك
احل�����دي�����دي�����ة امل���������ض����رب��ي�ن �ضد
االن��ق�لاب .يتم ا�ستهداف ه�ؤالء
امل���������ض����رب��ي�ن خ�������ص���و����ص���ا خ��ل�ال
االع���ت���ق���االت .اع��ت��ق��ل �أك��ث��ر من
��� 450ش��خ�����ص��ا م���ن �سيا�سيني
وم�����س���ؤول�ين ون��ا���ش��ط�ين وطالب
منذ الأول م��ن �شباط/فرباير،
ح�����س��ب م��ن��ظ��م��ة غ��ي�ر حكومية
ت�����س��اع��د ال�����س��ج��ن��اء ال�سيا�سيني.
وم���ا زال  417منهم معتقلني
بينما �شري معلومات تقارير غري
م�ؤكدة �إىل اعتقاالت �إ�ضافية.
وتواجه �أونغ �سان �سو ت�شي البالغة
من العمر  75عاما تهمة جديدة
النتهاكها “قانون �إدارة الكوارث
الطبيعية” ،ح�����س��ب حماميها

ال����ذي مل ي��ت��م��ك��ن م���ن االت�صال
بها حتى الآن .وقالت املجموعة
الع�سكرية �إنها “ب�صحة جيدة”
و�أب��ق��ت��ه��ا ق��ي��د االق���ام���ة اجلربية
حر�صا على �سالمتها.
قطعت االت�صاالت عرب الإنرتنت
ب��ال��ك��ام��ل ت��ق��ري��ب��ا ل��ي��ل الثالثاء
الأربعاء قبل �أن تعود يف ال�صباح.
وع�����زز ال��ع�����س��ك��ري��ون الرت�سانة
ال��ق��م��ع��ي��ة �إذ ���س��م��ح��وا بعمليات
ال��ت��ف��ت��ي�����ش دون �أم������ر ق�ضائي
واالح��ت��ج��از ل��ف�ترة ق�����ص�يرة من
دون م��ذك��رة م��ن ق��ا���ض .وهناك
قانون م�شدد يحد من احلريات
ح��ول الأم���ن االل��ك�تروين يجري
�إعداده.
وي��ت��ج��اه��ل اجل��ن��راالت الإدان�����ات
الدولية املتعددة والعقوبات التي
�أعلنتها وا�شنطن .ولديهم حاليا
بلدان كبريان يتوليان دعمهم يف
الأمم املتحدة هما ال�صني ورو�سيا
اللتان تعتربا الأزم��ة احلالية يف
بورما “م�س�ألة داخلية».
و�أكد ت�شن هاي ال�سفري ال�صيني

يف ران����غ����ون ال���ث�ل�اث���اء “مل يتم
�إب��ل��اغ�����ن�����ا م�������س���ب���ق���ا بالتغيري
ال�سيا�سي” ال�������ذي ح������دث يف
بورما.
وك��ان املتظاهرون قد جتمعوا يف
اليوم ال�سابق �أم��ام مقر املمثلية
الدبلوما�سية ال�صينية متهمني
بكني بدعم اجلي�ش.
و�أ���ض��اف ال�سفري ال�صيني الذي
متتلك بالده م�شاريع وا�ستثمارات
كبرية يف بورما �أن الو�ضع احلايل
“لي�س على الإطالق ما تريد �أن
تراه ال�صني».
ودع�����ت وا���ش��ن��ط��ن اجل��ي�����ش مرة
�أخ���رى �إىل �إط�ل�اق ���س��راح جميع
امل��ع��ت��ق��ل�ين و “�إعادة احلكومة
املنتخبة دميوقراطيا».
وك��ان زعيم املجموعة الع�سكرية
م�ين �أون����غ ه�لاي��ن��غ ب���رر انقالبه
متحدثا عن تزوير يف االنتخابات
الت�شريعية التي جرت يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب وف��از فيها حزب
�سو ت�شي “الرابطة الوطنية من
�أجل الدميقراطية».

ما �إن انتهينا من الق�صة التي �أحاطت مبحاكمة
دونالد ترامب الثانية لعزله ،حتى بد�أنا نح�صي
ف��ر���ص ع��ودت��ه ع��ام ��� .2024س��واء غ��رق الرئي�س
اخل��ام�����س والأرب���ع���ون م���رة �أخ����رى �أو ا���ض��ط��ر �إىل
البقاء على الهام�ش ب�سبب مواجهته للق�ضاء ،فقد
جند ا�سم ترامب قري ًبا على بطاقات االقرتاع.
الأحد ،قال ال�سناتور اجلمهوري ليند�سي جراهام
لل�صحفيني� ،إن الرا ترامب متثل م�ستقبل احلزب
اجلمهوري .ويثري هذا الت�صريح قلق �أولئك الذين
م��ا زال���وا يعتقدون �أن��ه ميكن ح�شر عائلة ترامب
والعودة �إىل ت�شكيل �سيا�سي �أكرث اعتدالاً .
من غري امل�ستبعد� ،أن غراهام �أراد بب�ساطة توجيه
ر�سالة �إىل ال�سيناتور عن والية كارولينا ال�شمالية
ريت�شارد بور .فقد �أثار هذا الأخري غ�ضب العديد
م��ن زم�لائ��ه بالت�صويت ل�صالح حماكمة دونالد
ت���رام���ب ،وه���و ان�����ش��ق��اق غ�ي�ر م��ت��وق��ع .وه���ك���ذا ،مت
ت��ه��دي��ده ب��االن��ت��ق��ام م��ن خ�ل�ال اق��ت�راح �أن يخلفه
ممثل ع��ن ع�شرية ت��رام��ب يف انتخابات التجديد
الن�صفي لعام .2022
من هي الرا ترامب؟ هل تفكر ح ًقا يف القفز اىل
عامل ال�سيا�سة؟ تزوجت الرا ليا يونا�سكا من �إريك
ترامب عام  .2014وتنازلت زوج��ة ابن الرئي�س
عن من�صبها كمنتجة للمجلة الإخبارية “�إن�سايد
للن�شر” لالن�ضمام �إىل احلملة الرئا�سية لعام
� 2016إىل جانب بقية �أفراد الأ�سرة.
ط����وال ف�ت�رة والي����ة دون���ال���د ت���رام���ب ،ظ��ل��ت الرا
موالية للرئي�س اخلام�س والأربعني ،ومنحت دور
ك��ب�يرة م�ست�شاري حملة �إع���ادة انتخابه .ملتزمة
جدا ،دفعت � 180ألف دوالر �أمريكي مل�شاركتها.

مثلها مثل باقي �أفراد الع�شرية ،نقلت الرا ترامب
معلومات م�ضللة يف منا�سبات عديدة ،وانخرطت يف
العديد من اخل�لاف��ات .و�سواء تعاونت مع نا�شط
مييني متطرف يف فلوريدا �أو �ساعدت يف تن�صيب
�شقيقها يف وزارة الطاقة وه��و ال ميلك �أي خربة
قيمة ،فهي بالت�أكيد تعتنق �أ���س��ل��وب وال���د زوجها
و�أخالقه.
هل تفكر الرا ترامب بجدية يف الرت�شح ملن�صب
يف والية كارولينا ال�شمالية؟ رغم حما�س ليند�سي
جراهام� ،إال �أنها مل تعرب عن نواياها .ومع ذلك،
ف�����إن تر�شيحها ال يتمتع ب���الإج���م���اع .ف��ق��د �أعلن
�سيا�سيون �آخرون �أنهم يريدون خالفة بور ،ولي�س
من الوا�ضح ما �إذا كان ال ّزاد العائلي يعود بالفائدة
على زوجة ابن دونالد ترامب.
فاز دونالد ترامب بهام�ش �ضئيل للغاية يف والية
كارولينا ال�شمالية ،وهي والية حمافظة ب�شكل عام.
لذلك يبدو �أن ه��ذا النمط من ال�سيا�سة ال يجد
حما�سا ،و�أن���ه �سيتم البحث ع��ن �سيا�سي تقليدي
�أكرث .بل هناك من يطرح �إن تر�شيح الرا من �ش�أنه
�أن يعزز التعبئة الدميقراطية ،وخا�صة الناخبني
ال�سود ،وعددهم كبري مبا يكفي للت�أثري على نتيجة
الت�صويت.
�ستعطينا الأ�شهر القليلة القادمة �صورة �أف�ضل
للو�ضع داخ���ل احل���زب اجل��م��ه��وري .وبينما ي�أمل
الكثريون يف وج��ود ترامبية ب��دون ت��رام��ب ،هناك
ع�ضوة واحدة على الأقل من هذه الع�شرية ميكنها
املطالبة ب���إرث العائلة ب�شكل �شرعي .هل �ستكون
الرا ترامب مر�شحة عام 2022؟ كما هو احلال
يف ملفات �أخ��رى ،تعمل ف�صائل احل��زب ال�سيا�سي
�شر�سا.
املختلفة بجد ،و�سيكون ال�صراع ً

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

بدء حملة التلقيح يف اليابان

�أخبار �سارة  ...تراجع عدد الإ�صابات بكورونا يف العامل
••طوكيو�-أ ف ب

�أطلقت اليابان �أم�س الأرب��ع��اء حملة
التلقيح �ضد كوفيد 19-فيما �أ�شارت
منظمة ال�صحة العاملية اىل تراجع
بن�سبة  16%يف الإ�صابات اجلديدة
بالفريو�س يف العامل لكنها حذرت يف
الوقت نف�سه من �أن الأزم��ة مل تنته
بعد.
يف موازاة ذلك ،دعا الرئي�س الأمريكي
جو بايدن اىل “ال�ضرب بقوة” لدعم
ال�شعب اقت�صاديا يف مواجهة تداعيات
الوباء مع خطة �إنقاذ �ضخمة بقيمة
 1900مليار دوالر.
يف ال���ي���اب���ان ،ك����ان �أف�������راد الطواقم
الطبية �أوائ����ل ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا اللقاح
الأرب���ع���اء �إث���ر امل��واف��ق��ة ال��ت��ي �صدرت
الأح���د على ا���س��ت��خ��دام ل��ق��اح ف��اي��زر/
بايونتيك يف االرخبيل.
وقال الوزير املكلف توزيع اللقاحات
ت�����ارو ك���ون���و �إن ال��ت��ل��ق��ي��ح ل���ن يو�سع
ل��ي�����ش��م��ل الأ����ش���خ���ا����ص امل�����س��ن�ين قبل
ني�سان/ابريل على �أقرب تقدير ومل
يتم حتديد �أي موعد لبقية �شرائح
ال�شعب.
من جانب �آخر وفيما تكرر ال�سلطات
اليابانية القول �إن الألعاب الأوملبية
التي كان يفرت�ض ان تنظم ال�صيف
امل��ا���ض��ي� ،ستح�صل يف متوز/يوليو
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن و���ض��ع ال���وب���اء يف
�أماكن �أخ��رى يف العامل ،قال الوزير
�إن���ه ال ي���أخ��ذ ب��االع��ت��ب��ار ه��ذا احلدث
يف تنظيم اجل���دول الزمني العطاء
اللقاحات.
و���س��ت��ك��ون م�����س���أل��ة ال��ل��ق��اح��ات �أي�ضا
ع��ل��ى ج����دول �أع���م���ال جم��ل�����س الأم���ن
الدويل االربعاء .فقد �أعلنت املك�سيك
�أن���ه���ا ���س��ت��ط��رح م�����س���أل��ة الالم�ساواة
يف ح�����ص��ول دول �أم�ي�رك���ا الالتينية
على اللقاحات امل�ضادة لكوفيد19-
مقارنة بالدول املنتجة لها على غرار
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .وق����ال الرئي�س

امل��ك�����س��ي��ك��ي ان��دري�����س م��ان��وي��ل لوبيز
اوبرادور �إن التوزيع “لي�س عادال».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ���س��ت��دع��و ب��ري��ط��ان��ي��ا اىل
ممار�سة �ضغط من �أجل �إعالن وقف
�إطالق نار م�ؤقت يف مناطق النزاعات
من �أجل التمكن من تلقيح ال�سكان.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين
دومينيك راب “لدينا واجب �أخالقي
بالتحرك و�ضرورة ا�سرتاتيجية بان
نتحد من �أجل هزم هذا الفريو�س.
ك�شفت منظمة ال�صحة العاملية م�ساء
الثالثاء �أرقاما تظهر تراجعا كبريا
يف عد الإ�صابات والوفيات املرتبطة
بكوفيد 19-يف ال���ع���امل الأ�سبوع
املا�ضي .لكنها ح��ذرت من �أن الن�صر
مل يتحقق بعد.
وت���راج���ع ع���دد الإ����ص���اب���ات اجلديدة
بالفريو�س بن�سبة  16%لي�صل اىل
 2,7مليون �إ���ص��اب��ة بح�سب قولها.
وع����دد ال��وف��ي��ات اجل���دي���دة امل�سجلة

�أي�ضا تراجع بن�سبة  10%مقارنة
مع الأ�سبوع ال�سابق لي�صل اىل 81
�ألفا.
و�أب��ل��غ��ت خ��م�����س م���ن امل��ن��اط��ق ال�ست
التي ت�صدر بيانات عن تراجع عدد
الإ�صابات اىل رقمني ،وحدها منطقة
���ش��رق املتو�سط �سجلت ارت��ف��اع��ا بلغ
.7%
و�أع���ل���ن م��دي��ر ع���ام منظمة ال�صحة
العاملية تيدرو�س ادهانوم غيربي�سو�س
ان ع��دد الإ���ص��اب��ات اجل��دي��دة تراجع
ل�لا���س��ب��وع اخل���ام�������س ع��ل��ى التوايل
ل��ي��ه��ب��ط ب���ح���واىل ال��ن�����ص��ف مقارنة
باخلم�سة ماليني �إ�صابة التي �سجلت
يف �أ�سبوع  4كانون الثاين/يناير.
وقال “هذا يظهر �أن جمرد اجراءات
���ص��ح��ي��ة ع���ام���ة ت��ع��ط��ي ن��ت��ائ��ج ،حتى
يف ظ���ل ان��ت�����ش��ار ن�����س��خ م��ت��ح��ورة من
الفريو�س».
و�أ�ضاف �أن “ما يهم الآن هو الطريقة

التي �سنتجاوب فيها مع هذا االجتاه.
النريان مل تخمد ،وامنا قمنا بخف�ض
حجمها .اذا توقفنا ع��ن حماربتها
على �أي جبهة كان ،ف�ستعود بقوة».
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،داف���ع الرئي�س
ج������و ب������اي������دن ع������ن خ����ط����ة االن�����ق�����اذ
االق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي ي��رغ��ب يف �أن يتم
اعتمادها بدون انتظار توافق فر�ضي
يف الكونغر�س على �أمل “خلق �سبعة
ماليني وظيفة هذه ال�سنة».
وق����ال “يجب الإن���ف���اق الآن ،يجب
ال�ضرب بقوة” ،م�ؤكدا �أن “ 69باملئة
م��ن الأم�يرك��ي�ين ي���ؤي��دون خطتي!”
وذل����ك خ��ل�ال م��ن��ت��دى رد ف��ي��ه على
�أ�سئلة طرحها م��واط��ن��ون .و�أ�ضاف
“البلد لي�س منق�سما بالدرجة التي
يجري احلديث عنها».
�أم����ا ب��خ�����ص��و���ص ال���ع���ودة اىل احلياة
الطبيعية فقال “بحلول عيد امليالد،
�سنكون يف و�ضع خمتلف متاما عن

الو�ضع احلايل».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أع��ل��ن��ت امل���دي���رة املقبلة
ملنظمة التجارة العاملية ،النيجريية
ن��غ��وزي �أوك��وجن��و�-إي��وي�لا يف مقابلة
م���ع وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س الثالثاء
�أ ّن��ه يجب على املنظمة �أن ت�ساعد يف
ت�سهيل ح�صول ال��دول الفقرية على
اللقاحات امل�ضادّة لفريو�س كورونا.
وق������ال������ت اخل������ب���ي��رة االق����ت���������ص����ادي����ة
ال��ن��ي��ج�يري��ة “�أعتقد �أ ّن������ه ب�إمكان
منظمة التجارة العاملية �أن ت�ساهم
�أكرث يف ح ّل �أزمة جائحة كوفيد19-
من خالل امل�ساعدة يف ت�سهيل ح�صول
الدول الفقرية على اللقاحات».
و�أ�ضافت “من امل�صلحة الذاتية لكل
دولة �أن يكون اجلميع مطعّمني ،لأن
ال �أح��د �سيكون ب���أم��ان م��ا مل ي�صبح
اجلميع ب�أمان».
يف هولندا ،ق ّرر الق�ضاء تعليق تنفيذ
ح��ك��م �أ����ص���درت���ه حم��ك��م��ة يف اله���اي

ال����ث��ل�اث����اء و�أل�����غ�����ت مب���وج���ب���ه حظر
ال��ت��ج��وّل ال�����س��اري مل��ك��اف��ح��ة جائحة
كوفيد.19-
واعتربت حمكمة يف الهاي �أن “حظر
التجول ي�شكل انتهاكا جوهريًا للحق
يف حرية التنقل واحلياة اخلا�صة”،
بعدما جل�أ �إليها معار�ضون للقيود،
م�ضيف ًة �أن احلكومة ا�ستغلت قانون
ال����ط����وارئ وي���ج���ب �أن ت���رف���ع حظر
التجول املفرو�ض فوراً.
لكن الحقا ،ع ّلقت حمكمة ا�ستئناف
ال����ق����رار ال��ق�����ض��ائ��ي ،ف�������س���ارع رئي�س
ال��وزراء مارك روته لإط�لاق تغريدة
�أكد فيها �أن “حظر التجول �سا ٍر هذا
امل�ساء �أي�ضاً».
من جهتها ح�ضت املفو�ضية الأوروبية
ال���دول االع�����ض��اء على جتنب �إغالق
احل������دود وم���ن���ع ال�����س��ف��ر ب�����ش��ك��ل عام
مثل االج����راءات التي قررتها �أملانيا
وبلجيكا يف الآون���ة الأخ�ي�رة ملكافحة
الن�سخ املتحورة من فريو�س كورونا.
والتن�سيق الأوروب�����ي ال�صعب حول
ه�����ذه ال���ق���ي���ود ال���ت���ي ت���ع���رق���ل حرية
التنقل يف االحت��اد الأوروب���ي �سيكون
�أح����د امل��وا���ض��ي��ع الأب�����رز ع��ل��ى جدول
�أعمال قمة يف � 25شباط/فرباير.
يف �آ����س���ي���ا ح�����اول ق��را���ص��ن��ة كوريون
�شماليون اخ�ت�راق �أنظمة كمبيوتر
جمموعة “فايزر” العمالقة بحثاً
ع��ن م��ع��ل��وم��ات ح���ول ال��ل��ق��اح امل�ضاد
لوباء كوفيد 19-وعالجاته ،بح�سب
م��ا نقلت و���س��ائ��ل �إع��ل�ام ع��ن �أجهزة
اال�ستخبارات الكورية اجلنوبية.
يف ا���س�ترال��ي��ا� ،سريفع �أم���ر الإغالق
م�����س��اء �أم�����س الأرب���ع���اء ال����ذي ي�شمل
�ستة ماليني ن�سمة هم �سكان والية
فيكتوريا ،ثاين والية تعد �أكرب كثافة
�سكانية يف ال��ب�لاد ،لكن ال�شكوك ال
ت����زال حت��ي��ط ب�����ش���أن اح��ت��م��ال متكن
م�شجعي ك���رة امل�����ض��رب م��ن ح�ضور
بطولة ا�سرتاليا املفتوحة اجلارية
يف ملبورن.
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�أكرث من مليوين �إ�صابة بكوفيد 19-يف املك�سيك

اللقاحات امل�ضادة لكورونا ت�صل �إىل غزة
•• القد�س�-أ ف ب

�أكدت وحدة تن�سيق الأن�شطة احلكومية الإ�سرائيلية يف
املناطق (كوغات) �أن دفعة �أوىل من اللقاحات امل�ضادة
لفريو�س كورونا �ست�صل �إىل قطاع غزة املحا�صر �أم�س
الأرب��ع��اء ،بعد �أن منعتها االث��ن�ين على م��ا �أك���دت وزارة
ال�صحة الفل�سطينية .وقالت الوحدة “دخل �صباح اليوم
عرب معرب بيتونيا �أل��ف جرعة من لقاح �سبوتنيك-يف
قدمتها رو�سيا لنقلها �إىل ق��ط��اع غ��زة ب��ن��اء على طلب
ال�سلطة الفل�سطينية ومبوافقة امل�ستوى ال�سيا�سي».
و�أ�ضافت �أن “اللقاحات يف طريقها �إىل معرب �إيريز”
الذي يف�صل بني �إ�سرائيل والقطاع .وكانت وزيرة ال�صحة

الفل�سطينية مي الكيلة �أكدت الإثنني �أن ا�سرائيل متنع
�إدخال اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا �إىل قطاع غزة،
معتربة ذلك “تع�سفيا” .وردت “كوغات” �أن “الطلب
قيد الفح�ص وبانتظار موافقة امل�ستوى ال�سيا�سي».
م��ن جهتها ،و���ص��ف��ت ح��رك��ة ح��م��ا���س ال��ت��ي ت��دي��ر قطاع
غ��زة ال���ذي يعي�ش فيه نحو مليوين ن�سمة ،ق���رار املنع
الإ�سرائيلي ب�أنه “جرمية ومتييز عن�صري».
و�سجل يف قطاع غزة حتى �صباح الأربعاء نحو � 54ألف
�إ�صابة بفريو�س ك��ورون��ا و 538وف��اة ،يف حني �أح�صت
ال�ضفة الغربية حتى ظهر ال��ث�لاث��اء نحو � 116ألف
�إ�صابة و 1403وفيات .و�أعلنت احلكومة الفل�سطينية
ظ��ه��ر االث��ن�ين �إرج�����اء عملية تطعيم م��واط��ن��ي��ه��ا �ضد

Thursday

فريو�س كورونا ب�سبب ت�أخر و�صول اللقاحات املطلوبة.
وكان يفرت�ض �أن تبد�أ حملة التلقيح يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة منت�صف ال�شهر اجل��اري ،بعد االنتهاء من
تطعيم الطواقم الطبية .وت�سلمت ال�سلطة الفل�سطينية
يف رام اهلل الأ�سبوع املا�ضي ع�شرة �آالف جرعة من لقاح
�سبوتنيك-يف الرو�سي من �أ�صل مليوين جرعة ا�شرتتها.
وك��ان��ت �أع��ل��ن��ت ال�شهر امل��ا���ض��ي �أن��ه��ا وق��ع��ت �أرب��ع��ة عقود
للح�صول على لقاحات بينها اللقاح الرو�سي ،على �أن يتم
ت�سليمها خالل �شهرين .ونقلت �إ�سرائيل التي بد�أت يف
 19كانون الأول/دي�سمرب حملة التلقيح على �أرا�ضيها،
�إىل اجلانب الفل�سطيني� ،ألفي جرعة من لقاح موديرنا
من �أ�صل خم�سة �آالف وافقت عليها.

•• مك�سيكو�-أ ف ب

ال�صحة املك�سيكية �أنّ �إجمايل عدد الذين �أ�صيبوا بفريو�س
�أعلنت وزارة
ّ
كورونا يف البالد منذ بداية اجلائحة ّ
تخطى عتبة املليوين م�صاب تويف
منهم حوايل � 176ألفاً .وقالت الوزارة ال�صحة يف بيان �إنّ عدد الإ�صابات
امل�سجلة ر�سمياً بلغ مليونني و�أربعة �آالف و� 575إ�صابة ،من بينها 8,683
ّ
�سجلت يف ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين الأخ�يرة .و�أ�ضافت �أنّ العدد
�إ�صابة ّ
الإجمايل للوفيات الناجمة عن اجلائحة بلغ  175,986وفاة ،من بينها
�سجلت يف ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين الأخ�يرة .واملك�سيك
 1,329وف��اة ّ
البالغ عدد �سكانها  128مليون ن�سمة هي بعد الواليات املتحدة والربازيل
ث��ال��ث دول���ة يف ال��ع��امل على �صعيد ال��وف��ي��ات الناجمة ع��ن اجل��ائ��ح��ة ،وقد
ب��د�أت حملة التلقيح �ض ّد كوفيد 19-يف هذا البلد يف  24كانون الأول/
دي�سمرب.
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رئي�س منظمة الأعراف �سمري ماجول

ا�ستمرار �أزمة التحوير الوزاري

�أظهر م�سح ن�شرت نتائجه �أم�س الأربعاء �أن  18يف املئة من الأ�سر يف
جنوب �أفريقيا ذكرت �أن �أحد �أفرادها عانى من اجلوع يف نهاية العام
املا�ضي فيما ي�شري �إىل تدهور الو�ضع رغم �إعانات الرعاية التي ترمي
الحتواء تداعيات كوفيد .19-وقال الباحثون القائمون على امل�سح �إن
الن�سبة بلغت  14يف املئة يف م�سح ر�سمي خالل  2018فيما يربز �أثر
جائحة فريو�س كورونا .وبلغ عدد امل�شاركني يف امل�سح ع�شرة �آالف من
البالغني .وذكر الباحثون �أن “تقلي�ص احلماية االجتماعية يف وقت ال
تزال فيه معدالت اجلوع بني البالغني والأطفال عند �أعلى م�ستوياتها
منذ ع�شر �سنوات �سيكون له عواقب وخيمة» .وب�ين امل�سح �أن ن�سبة
الأ�سر التي تعاين اجلوع بلغت  23يف املئة يف �شهري مايو �أيار ويونيو
حزيران بعد احلجر ال�صحي الأول الذي فر�ضته جنوب �أفريقيا ب�أ�شد
الإج��راءات .وحت�سنت الن�سبة �إىل  16يف املئة يف �شهري يوليو متوز
و�أغ�سط�س �آب مع تخفيف �إج���راءات العزل و�صرف الإع��ان��ات لكنها
تدهورت مرة �أخرى يف الن�صف الثاين من العام.

عميد املحامني عند قي�س �سعيد

تون�س :منظمة الأعراف ت�شعل ال�ضوء الأحمر!...

الرباعي الراعي للحوار ال�سابق يعد مبادرة للخروج من الأزمة بعيدا عن الأحزاب
•• الفجر –تون�س

تدخل �أزمة التحوير الوزاري يف
تون�س �أ�سبوعها الرابع وهي تزداد
ت��ع��ق��ي��دا م���ع ت��وا���ص��ل التجاذبات
وامل�����ن�����اورات ب�ي�ن ر�أ����س���ي ال�سلطة
التنفيذية يف الق�صبة وقرطاج،
�أزم��������ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ان��ع��ك�����س��ت على
الو�ضعني االجتماعي واالقت�صادي
ب�شكل كارثي مل تعرفه البالد من
قبل� ،إذ مت ت�سجيل تراجع النمو
االق��ت�����ص��ادي ب�شكل غ�ير م�سبوق
بن�سبة �إىل  8.8ب��امل��ائ��ة يف حني
�سجلت البطالة ن�سبة .% 17.4
�أ�ضرارا كبرية
داخليا وخارجيا
وق������د دع������ا احت��������اد الأع���������راف
ال���ت���ون�������س���ي �أم���������س الأرب������ع������اء كل
الأط���راف ال�سيا�سية �إىل “حتمل
م�س�ؤولياتها قبل ف���وات الأوان”
م���ع���ت�ب�را �أن “ا�ستمرار �أزم������ة
ال���ت���ح���وي���ر ال����������وزاري وتفاقمها
يُنبئان مبزيد التعقيدات ومبا ال
حت��م��د ع��ق��ب��اه ومب���زي���د امل�صاعب
ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون ت��داع��ي��ات��ه��ا وخيمة
على ك��ل التون�سيني” معربا عن
“ا�ستعداده ال��ك��ام��ل للم�ساهمة
�إىل جانب بقية املنظمات الوطنية

مبادرة م�ؤمتر وطني �شـعبي للإنقاذ لي�سـت بديال عن احلوار الوطني الذي اقرتحه احتاد ال�شـغل
ا�ستمرارها ُينبئ مبا ال تحُ مد ُعقباه وعلى الأطراف ال�سيا�سية حت ّمل م�س�ؤولياتها قبل فوات الأوان
ومكونات املجتمع املدين يف الدفع
ن��ح��و �إي��ج��اد ح��ل ل�ل�أزم��ة وف���ق ما
مت��ل��ي امل�����ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة العليا
ل���ل���ب�ل�اد ومب�����ا ي��ج��ن��ب��ه��ا املخاطر
الكربى التي �أ�صبحت حتدق بها».
واع��ت�بر االحت���اد يف ب��ي��ان �صادر
ع��ن��ه ن�����ش��ره ب�صفحته ع��ل��ى موقع
ف��ي�����س��ب��وك �أن “�إر�ساء املحكمة
الد�ستورية �أ�صبح �أولوية مطلقة
و�أن�����ه ع��ل��ى ك���ل الأط�������راف املعنية
بهذه امل�س�ألة حت ّمل م�س�ؤولياتها
لإجن��������از ه������ذه امل���ه���م���ة يف �أ�����س����رع
وق���ت مم���ك���ن» .و�أك����د �أن الأزم���ة
الراهنة “�أحلقت بتون�س �أ�ضرارا
كبرية داخليا وخارجيا و�ساهمت
يف ارت��ف��اع من�سوب ال��ت�����ش��ا�ؤم لدى
التون�سيني و�ضاعفت خوفهم من
امل�ستقبل وزادت يف �ضبابية الر�ؤية
�أمام الفاعلني االقت�صاديني ولدى
���ش��رك��اء تون�س الأج���ان���ب ،يف وقت
ي��ح��ت��اج ال��ت��ون�����س��ي��ون �إىل ر�سائل
الطم�أنة وحتتاج البالد �إىل العودة

للعمل والإنتاج ب�أق�صى طاقاتها».
ون�� ّب��ه االحت���اد اىل �أن “الو�ضع
االق���ت�������ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي بلغ
م��رح��ل��ة ق�����ص��وى م���ن اخلطورة”
وان ذلك “ما تعك�سه �آخر امل�ؤ�شرات
الأ�سا�سية لالقت�صاد” الفتا اىل
ان ن�سب البطالة بلغت م�ستويات
ق��ي��ا���س��ي��ة ،واىل ان م��ن��اخ الأعمال
�سجل تدهورا كبريا جراء تداعيات
فريو�س كورونا اىل جانب تعطيل
م���واق���ع الإنتاج” .م�����ش��ددا على
“وجوب ب���ذل امل��زي��د م��ن اجلهود
وت�����س��خ�ير ك��ل الإم��ك��ان��ات القتناء
ال��ل��ق��اح��ات ���ض��د داء ال��ك��وف��ي��د يف
�أقرب وقت» .وجدّد الـت�أكيد على
“�أن احلوار يبقى ال�سبيل الوحيد
حلل هذه الأزمة ،ولتجنب الأ�سو�أ،
والقفز يف املجهول».
مبادرة للرباعي و�أخرى
�شعبية
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ك�شف عميد

املحامني �إبراهيم بودربالة �أم�س
الأرب����ع����اء �أن امل��ن��ظ��م��ات الوطنية
�ستعقد يف الأي��ام القليلة القادمة
اجتماعا للخروج بر�ؤية م�شرتكة
ل���ت���ق���دمي م�����ب�����ادرة ح�����ول ال������ر�ؤى
امل�ستقبلية يف البالد.
و�أك����د ب��ودرب��ال��ة �أن ل��ق��اء جمعه
الثالثاء مع الأمني العام لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل نور الدين
ال��ط��ب��وب��ي يف ه����ذا الإط��������ار ،و�أن
االخ��ي��ر ���س��ي��ت��وىل ال��ت��ن�����س��ي��ق بني
خمتلف الأطراف.
و�أ�شار بودربالة �إىل �أن الأطراف
املعنية هي الرباعي الراعي للحوار
الوطني �سابقا واملتمثلة يف االحتاد
ال��ع��ام التون�سي لل�شغل ومنظمة
الأع��������راف وال���راب���ط���ة التون�سية
للدفاع عن حقوق االن�سان وعمادة
امل����ح����ام��ي�ن ،الف���ت���ا اىل ان�����ه رمبا
ي�����ض��اف ال��ي��ه��ا احت����اد الفالحني،
واىل �أن ذل���ك �سيتم دون تدخل
الأحزاب.

و�أ������ض�����اف �أن م�ل�ام���ح امل����ب����ادرة
�ستتو�ضح يف القريب العاجل ،و�أن
ال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة �ست�صدر قريبا
يف ب��ي��ان وا���ض��ح ك��م��ب��ادرة م��ن هذه
املنظمات دون تدخل الأحزاب.
ويف �سياق مت�صل ،اعترب عميد
املحامني ال�سابق فا�ضل حمفوظ،
�أنّ مبادرة ائتالف �صمود مب�ؤمتر
وط��ن��ي �شعبي ل�ل�إن��ق��اذ ل��ن يكون
بديال ملبادرة احلوار الوطني الذي
اق�ترح��ه االحت����اد ال��ع��ام التون�سي
لل�شغل ،بدليل �أنّ املنظمة ال�شغيلة
�شاركت يف امل�ؤمتر االفتتاحي لهذه
املبادرة وقدمت ر�ؤيتها على غرار
ب��ق��ي��ة امل��ن��ظ��م��ات ال��وط��ن��ي��ة ل�شكل
امل�ؤمتر ،وفق قوله.
وقال حمفوظ �إنّ مبادرة االحتاد
ومبادرة �صمود يتكامالن ،معتربا
�أنّ ال��غ��اي��ة ه��ي واح���دة وتتمثل يف
�إيجاد ح ّل لإنقاذ تون�س.
وب��ّي��نّ حم���ف���وظ �أ ّن�����ه ال موانع
�أم����ام ال��ق��وى ال�سيا�سية واملدنية

م����ن ال���ق���ي���ام ب�����دوره�����ا وامل�����ب�����ادرة
ببحث حلول للو�ضع الذي تعي�شه
البالد طاملا مل تتم الدعوة ر�سميا
الن��ط�لاق احل����وار ال��وط��ن��ي الذي
دعا �إليه احتاد ال�شغل.
و�شدّد حمفوظ على �أنّ البديل
عن احلوار هو العنف ،وفق قوله،
م����ؤ ّك���دا �أ ّن����ه ال خ��ي��ار �أم����ام تون�س
�إ ّال اجل��ل��و���س على ط��اول��ة احلوار
وت��ق��دمي ب��دائ��ل لل�سلطات قابلة
للتنفيذ وقادرة على الإنقاذ.
ي�����ش��ار اىل ان رئ��ي�����س احلكومة
ه�����ش��ام امل�����ش��ي�����ش��ي ك����ان ق���د �أج����رى
ت��ع��دي�لا وزاري����ا يف منت�صف �شهر
ي��ن��اي��ر امل���ا����ض���ي ،وال�����ذي ن����ال ثقة
ال�برمل��ان ،حيث �شمل  11حقيبة
وزاري����ة ،بينهم الداخلية والعدل
وال�صحة وغريهم ،وه��و التعديل
الذي رف�ضه الرئي�س قي�س �سعيد،
م���ب��ررا رف�������ض���ه ب����وج����ود �شبهات
“ت�ضارب يف امل�صالح” وف�ساد لدى
بع�ض الوزراء.

نظام املاليل يخترب قدرات «بايدن» على حماربة �إيران يف العراق
•• عوا�صم-وكاالت

يبدو �أن نظام املاليل يف �إيران بد�أ لعبته ال�سيا�سية مع
الإدارة الأمريكية اجلديدة بقيادة جو بايدن ،وجتلى
ذلك يف تنفيذ الهجوم ال�صاروخي على مطار �أربيل يف
كرد�ستان باعتبار طهران �صاحبة امل�صلحة الأوىل يف
منع متركز املزيد من القوات الأمريكية يف الإقليم.
ووف��ق��اً ل�صحف عربية ���ص��ادرة �أم�����س الأرب��ع��اء ،ت�شري
�أ�صابع االت��ه��ام �إىل ت��ورط امللي�شيات امل���ؤي��دة لإيران
يف هذا الهجوم ال�صاروخي رغم تربئ امل�س�ؤولني يف
طهران من هذا الق�صف.
�إقالق راحة وا�شنطن
وق����ال م�����ص��در ك����ردي ع���راق���ي طلب
ع��دم الك�شف ع��ن هويته ل�صحيفة
“العرب” اللندنية �إنّ �إيران ت�ستخدم
امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف �إق�ل�اق
راحة القوات الأمريكية يف كرد�ستان
ال�����ع�����راق ،يف حم����اول����ة مل���ن���ع �إن�شاء
وج����ود ع�����س��ك��ري �أم��ري��ك��ي متوا�صل
م��ع ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة امل��وج��ودة يف
امل��ن��اط��ق ال��ك��ردي��ة ب�����س��وري��ا املجاورة
الأمر الذي �سيتيح للواليات املتّحدة
مراقبة حت ّركات امليلي�شيات التابعة
لإيران بني البلدين وتقييدها.
وم���ن ج��ان��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ه �أك����د م��اي��ك��ل نايت�س
املحلل يف معهد وا�شنطن ل�سيا�سة
ال�����ش��رق الأدن�������ى� ،إن ح��ج��م ونطاق
الهجوم ال�صاروخي على �أربيل كان
ك��ب�يرا ب�شكل غ�ير ع���ادي ،و�أن���ه على
الأرج ـ ــح كـ ـ ــان يهدف �إىل ت�شويه
�أو قتل املتعاقدين �أو �أف��راد اخلدمة
الأم�ي�رك���ي�ي�ن �أو احل��ل��ف��اء الأك������راد،

م�ضيفـاً “ه ــذا اختبـار لإدارة بايدن اجلديدة».
وذك����رت ال�صحيفة �أن �إي�����ران ال��ت��ي ت��خ��و���ض �صراع
نفوذ معلناً يف العراق وجتاهر امليلي�شياتُ التابع ُة لها
بعدائها للقوات الأمريكية امل��وج��ودة على الأرا�ضي
ال��ع��راق��ي��ة وت��ت��و ّع��د بـ”طردها” با�ستخدام خمتلف
ال��ط��رق وال��و���س��ائ��ل امل��ت��اح��ة ،ت��ب��دو �صاحبة امل�صلحة
الأوىل يف �إق�لاق راح��ة ال��وج��ود الع�سكري الأمريكي
يف �إقليم كرد�ستان ومنع حت ّول الأخري �إىل مالذ �آمن
للقوات الأمريكية املن�سحبة من عدّة قواعد يف �أنحاء
متف ّرقة من العراق.
العراق �أ�سري الإرهاب

وذك����رت �صحيفة “االحتاد” يف اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا �أم�س
الأربعاء� ،إن العراق املنكوب بامليلي�شيات امل�سلحة الزال
�أ�سري الإرهاب املتنقل الذي ال يح�صد �إال دماء املدنيني
والأبرياء.
وت�ساءلت ال�صحيفة عن هوية املنفّذين و�أهدافهم،
ال�سيما و�أن هناك الكثري من ال�شكوك حول اجلماعة
التي تبنّت امل�س�ؤولية ،والتي تطلق على نف�سها “�سرايا
�أول���ي���اء ال�����دم» .و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة �أن امل�ؤ�شرات
بانتظار نتائج التحقيق باالعتداء تقود باجتاه واحد،
هو الف�صائل املعروفة مبواالتها لإيران امل�شتبه ب�أنها
ك��ان��ت �أي�����ض��اً وراء ال��ه��ج��وم ال���ذي ا�ستهدف منت�صف

دي�سمرب املا�ضي حميط ال�سفارة الأمريكية يف بغداد.
وق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة “االحتاد” �إن ال���ع���راق ا�ستطاع
االن��ت�����ص��ار ع��ل��ى تنظيم داع�����ش الإره���اب���ي ،وه��ن��اك يف
ال��داخ��ل م��ن امليلي�شيات م��ن يريد الفو�ضى لتربير
بقائه على ح�ساب النظام ،و�إن مثل هذه الأعمال لن
ت���ؤدي �إال �إىل مزيد من ع��دم اال�ستقرار� ،إذا مل يتم
تقدمي اجلناة �إىل العدالة يف �أ�سرع وقت ممكن.
حما�سبة �أمريكية
وب��ح��ث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة �أن��ت��وين بلينكن
م��ع رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي،
اجلهود اجلارية لتحديد وحما�سبة
اجلماعات امل�س�ؤولة عن الهجمات،
بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولية احلكومة
العراقية وال��ت��زام��ه��ا ح��ي��ال حماية
�أف���راد ال��والي��ات املتحدة والتحالف
يف العراق.
و�أع���رب وزي��ر اخلارجية الأمريكي
بح�سب �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”
ع������ن اال�����س����ت����ي����اء م������ن ال���ه���ج���م���ات
ال�������ص���اروخ���ي���ة امل���ت���ع���ددة يف �أرب���ي���ل
العراقية.
و�أك��د بلينكن ،خالل ات�صال هاتفي
م��ع رئي�س ال���وزراء ال��ع��راق��ي� ،أم�س
عن ت�ضامنه مع «املدنيني العراقيني
الأبرياء الذين �أ�صيبوا وكذلك �إىل
�أف��راد التحالف امل�صابني وعائالت
وذوي امل��ق��اول امل��دين ال��ذي ُقتل يف
الهجوم” ،وحث بلينكن العراق على
موا�صلة العمل عن كثب مع حكومة
ك���رد����س���ت���ان الإق���ل���ي���م���ي���ة للت�صدي
للمتطرفني.

�أنقرة
ك�شفت نتائج ا�ستطالع ر�أي حديث عن ح�صول حزب العدالة والتنمية
احل��اك��م على ن�سبة ت���أي��ي��د يف ال�����ش��ارع ال�ترك��ي �أق���ل م��ن املعار�ضة.
ووف��ق ا�ستطالع ال���ر�أي ال��ذي �أج��رت��ه م�ؤ�س�سة م�تروب��ول للأبحاث
وا�ستطالعات ال����ر�أي ،يف يناير (ك��ان��ون ال��ث��اين) امل��ا���ض��ي ،ح�صدت
املعار�ضة ت�أييد  % 43من امل�شاركني ،بينما ح�صل حزب العدالة
والتنمية احلاكم على  ،% 37.2فيما بلغت �أ�صوات من مل يحددوا
موقفهم االنتخابي بعد  .% 18.6وبح�سب �صحيفة “زمان”
الرتكية عقب توزيع �أ�صوات الناخبني الذين مل يحددوا موقفهم
االنتخابي بعد يرتفع ر�صيد �أ�صوات حزب العدالة والتنمية احلاكم
�إىل  ،% 45.7بينما ارتفعت �أ�صوات املعار�ضة �إىل  .% 52.8ي�شار
�إىل �أن الرئي�س الرتكي رجب �أردوغ���ان �أعلن يف عدة منا�سبات �أنه
يرف�ض اللجوء �إىل انتخابات مبكرة ،ويقول مراقبون �إن ال�سبب يف
ذلك تراجع �شعبية التحالف احلاكم يف ظل الأزمة االقت�صادية التي
ت�ضرب تركيا.

�سيول
ظهرت زوجة الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جون �أون للمرة الأوىل
علنا منذ �أكرث من �سنة كما �أف��ادت و�سائل الإع�لام الر�سمية �أم�س
الأربعاء منهية غيابا عزاه البع�ض اىل فريو�س كورونا و�آخرون �إىل
حمل حمتمل .ورافقت ري �سول جو التي يقدر �أنها يف الثالثينات
من العمر ،زوجها اىل حفل مو�سيقي يف ذكرى مولد والد الزعيم
احلايل و�سلفه كيم جونغ ايل .وذكرى مولد ثاين زعيم من �ساللة
كيم ،يعرف بانه “يوم النجمة التي تلمع” ،وهو من �أب��رز الأعياد
يف كوريا ال�شمالية .ون�شرت �صحيفة “رودونغ �سينمون” الر�سمية
�صورا للزوجني وهما يبت�سمان وي�صفقان للفنانني الذين كانوا
ي�ؤدون عر�ضا يف م�سرح مان�سوداي للفنون يف بيونغ يانغ.

وا�شنطن
حثت الواليات املتحدة �ألبني كورتي رئي�س الوزراء املقبل لكو�سوفو
على �إعطاء الأولوية لتطبيع العالقات مع �صربيا ،بعد �أن وعد الأخري
باتباع نهج جديد يف هذا ال�صدد .قال املتحدّث با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية نيد براي�س لل�صحافيني �إن “الواليات املتحدة تدعم بقوة
احلوار الذي يي�سره االحتاد الأوروبي بني كو�سوفو و�صربيا بهدف
التو�صل �إىل اتفاق تطبيع �شامل ويعتمد على االع�تراف املتبادل».
و�أ���ض��اف “�سن�شجع احلكومة اجل��دي��دة ف��ور ت�شكيلها على �إعطاء
الأولوية لهذه املفاو�ضات” ،مهنئا كو�سوفو على انتخاباتها.
و�أك����د الإ���ص�لاح��ي ال��ي�����س��اري �أل��ب�ين ك��ورت��ي يف م��ق��اب��ل��ة م��ع وكالة
فران�س بر�س االثنني �أن املحادثات مع �صربيا يجب �أن تبد�أ على
�أ�سا�س “امل�ساواة” و”املعاملة باملثل” .وق��ال �إن ه��ذا احل��وار يجب
�أال يرتكز على تعوي�ض بلغراد عن خ�سارتها لكو�سوفو التي كانت
�إقليما تابعا جلمهورية �صربيا ذا �أغلبية �ألبانية .وترف�ض �صربيا
االعرتاف با�ستقالل كو�سوفو منذ انف�صال الإقليم يف  ،2008رغم
�أن البلدين اتفقا العام املا�ضي يف وا�شنطن على تعزيز العالقات
االقت�صادية بينهما.

ت�سجيل  2.6مليون فل�سطيني يف
�أول انتخابات عامة منذ  15عاما

•• رام اهلل-رويرتز

قالت جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية �أم�س الأرب��ع��اء �إنها انتهت من
ت�سجيل  2.6مليون مواطن ممن لهم حق االقرتاع يف �أول انتخابات عامة منذ
 15عاما .و�أ�ضافت اللجنة على موقعها الر�سمي �أنه بهذا يكون  93.3يف املئة
“من �أ�صحاب حق الت�سجيل البالغ عددهم  2.809مليون مواطن قد �سُ جلوا
للم�شاركة يف االنتخابات» .وتابعت “هذه الأرقام تعك�س �إقباال كبريا على عملية
الت�سجيل ،ما يعك�س رغبة املواطنني يف امل�شاركة بالعملية االنتخابية” ،م�شرية
�إىل �أن عملية الت�سجيل جرت “دون �أي م�شاكل تذكر» .وي�ستعد الفل�سطينيون
لإج��راء االنتخابات الربملانية يف  22مايو �أيار القادم مبوجب مر�سوم �صادر
عن الرئي�س حممود عبا�س .وذك��رت اللجنة �أنها �ستفتح يف  20مار�س �آذار
باب الرت�شح لهذه االنتخابات التي �ستكون وللمرة الأوىل مبوجب التمثيل
الن�سبي الكامل م��ن خ�لال الرت�شح ع�بر ق��وائ��م انتخابية .ويعطي القانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني ملن بلغ  18عاما يف يوم االنتخابات احلق يف امل�شاركة يف
عملية االقرتاع ب�شرط �أن يكون ا�سمه مدرجا يف �سجل الناخبني ،وحدد عمر
املر�شحني لع�ضوية الربملان بعمر  28عاما ف�أكرث .و�أجرى الفل�سطينيون �آخر
انتخابات برملانية يف عام  ،2006وفازت فيها حركة (حما�س) يف �أول م�شاركة
لها يف انتخابات عامة .و�أ�صدرت حمكمة د�ستورية يف عام  2018قرارا بحل
املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني الذي بقي معطال منذ عام  2007بعد �سيطرة
حركة حما�س على قطاع غزة .ومبوجب القانون الأ�سا�سي ،حتال �صالحيات
املجل�س الت�شريعي للرئي�س يف حال تعذر انعقاده �أو تعطله لأي �سبب.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 341792 :
رقم الأولوية90023656 :
تاريخ الأولوية2020/06/26 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :نوفي�شن بايو انك.
وعنوانه 1500 :برودواي� ،سويت  ،1401نيويورك ،ان واي  ،10036الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة5 :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان وا���ض��ط��راب��ات الأورام وم��ر���ض ال��زه��امي��ر وم��ر���ض باركن�سون
(ال�شلل الرعا�ش) واال�ضطرابات الع�صبية واال�ضطرابات املرتبطة بالعمر؛ امل�ستح�ضرات البيولوجية لعالج
ال�سرطان وا�ضطرابات الأورام ومر�ض الزهامير ومر�ض باركن�سون (ال�شلل الرعا�ش) واال�ضطرابات الع�صبية
واال�ضطرابات املرتبطة بالعمر؛ امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية والأمرا�ض
املرتبطة بالعمر؛ امل�ستح�ضرات البيولوجية لعالج الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية والأمرا�ض املرتبطة بالعمر
و�صف العالمة :كلمات  NUVATION BIOباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/10/21 :

بتاريخ 2020/12/23 :

بتاريخ 2020/12/09 :

املودعة حتت رقم 340803 :
با�ســم� :سينثتيك جينومك�س ،انك.
وعنوانه 11149 :نورث توري باينز رود ،ال جوال� ،سي ايه  ،90037الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة1 :
زيت الطحالب وبروتني الطحالب ال�ستخدامهما يف �صناعة وت�صنيع جمموعة متنوعة من ال�سلع؛ زيت
الطحالب ل�صناعة املواد الغذائية؛ البوليمرات احليوية امل�ستخدمة يف ت�صنيع املنتجات ال�صناعية ؛ زيت
الطحالب ال�ستخدامه يف تربية الأحياء املائية
و�صف العالمة :كلمة  VIRIDOSباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/12/09 :

املودعة حتت رقم 340802 :
با�ســم� :سينثتيك جينومك�س ،انك.
وعنوانه 11149 :نورث توري باينز رود ،ال جوال� ،سي ايه  ،90037الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة4 :
الوقود احليوي؛ زيت الطحالب للأغرا�ض ال�صناعية
و�صف العالمة :كلمة  VIRIDOSباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 337924 :
با�ســم :في�سبوك ،انك.
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خ��دم��ات معاجلة احل��رك��ات املالية ،وه��ي توفري املعامالت الإلكرتونية وخ��ي��ارات ال��دف��ع الآم��ن��ة؛ املعاجلة
الإلكرتونية لبيانات دفع الفواتري للم�ستخدمني عرب الإنرتنت و�شبكات االت�صاالت؛ خدمات حتويل الأموال
الإلكرتوين؛ خدمات معاجلة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات الدين وبطاقات الهدايا الإلكرتونية؛
خدمات معاجلة معامالت او حركات الدفع؛ تقدمي خدمات الدفع الإل��ك�تروين بوا�سطة الهاتف النقال
ل�ل�آخ��ري��ن؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات معاجلة ال��دف��ع؛ خ��دم��ات املعامالت املالية؛ ت�سهيل وترتيب جمع
التربعات وتوزيع التربعات املالية؛ اخلدمات اخلريية ،وهي تن�سيق م�شرتيات وتوزيع التربعات النقدية
من الأفراد وال�شركات �إىل الغري
بالفئة36 :
و�صف العالمة :ر�سم دائرة ت�شبه فقاعة الكالم مع �صورة متعرجة بداخلها ت�شبه �شرارة الكهرباء بااللونا
االبي�ض واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2020/12/23 :
املودعة حتت رقم 341796 :
رقم الأولوية90275535 :
تاريخ الأولوية2020/10/23 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ان�ستاجرام ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة9 :
برامج الكمبيوتر للتوا�صل االجتماعي والتفاعل مع املجتمعات عرب الإن�ترن��ت ؛ برنامج كمبيوتر قابل
للتنزيل لتعديل املظهر ومتكني نقل ال�صور ؛ برامج الكمبيوتر جلمع البيانات واملعلومات وحتريرها
وتنظيمها وتعديلها ونقلها وتخزينها وم�شاركتها ؛ برامج الكمبيوتر � ،أي تطبيق يوفر وظائف ال�شبكات
االجتماعية ؛ برامج الكمبيوتر لتمكني التحميل � ،أو التنزيل � ،أو الو�صول � ،أو الن�شر � ،أو العر�ض � ،أو و�ضع
العالمات � ،أو التدوين � ،أو البث � ،أو الربط � ،أو امل�شاركة � ،أو توفري الو�سائط الإلكرتونية �أو املعلومات عرب
�شبكات الكمبيوتر واالت�صاالت ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لعر�ض موجز لل�صور وال�صوت واملحتوى
ال�سمعي الب�صري والفيديو والتفاعل معه والن�صو�ص والبيانات املرتبطة به ؛ برامج الكمبيوتر القابلة
للتنزيل للعثور على نا�شري املحتوى واملحتوى واال�شرتاك يف املحتوى
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INSTAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2020/12/23 :

بتاريخ 2020/12/23 :

املودعة حتت رقم 341795 :
رقم الأولوية90023659 :
تاريخ الأولوية2020/06/26 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :نوفي�شن بايو انك.
وعنوانه 1500 :برودواي� ،سويت  ،1401نيويورك ،ان واي  ،10036الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة42 :
التطوير والبحوث ال�صيدالنية والبيولوجية؛ خدمات ا�ست�شارية يف جمال تطوير وبحوث للم�ستح�ضرات
ال�صيدالنية والبيولوجية؛ توفري معلومات البحوث الطبية والعلمية يف جماالت امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والبيولوجية
و�صف العالمة� :أحرف  RXباالتينية مت�شابكني ي�شكالن دائرة باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 341794 :
رقم الأولوية90023658 :
تاريخ الأولوية2020/06/26 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :نوفي�شن بايو انك.
وعنوانه 1500 :برودواي� ،سويت  ،1401نيويورك ،ان واي  ،10036الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة5 :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان وا�ضطرابات الأورام وم��ر���ض الزهامير وم��ر���ض باركن�سون
(ال�شلل الرعا�ش) واال�ضطرابات الع�صبية واال�ضطرابات املرتبطة بالعمر؛ امل�ستح�ضرات البيولوجية
لعالج ال�سرطان وا�ضطرابات الأورام ومر�ض الزهامير ومر�ض باركن�سون (ال�شلل الرعا�ش) واال�ضطرابات
الع�صبية واال�ضطرابات املرتبطة بالعمر؛ امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية
والأم��را���ض املرتبطة بالعمر؛ امل�ستح�ضرات البيولوجية لعالج الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية والأمرا�ض
املرتبطة بالعمر
و�صف العالمة� :أحرف  RXباالتينية مت�شابكني ي�شكالن دائرة باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/23 :

املودعة حتت رقم 341793 :
رقم الأولوية90023657 :
تاريخ الأولوية2020/06/26 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :نوفي�شن بايو انك.
وعنوانه 1500 :برودواي� ،سويت  ،1401نيويورك ،ان واي  ،10036الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة42 :
التطوير والبحوث ال�صيدالنية والبيولوجية؛ خدمات ا�ست�شارية يف جمال تطوير وبحوث للم�ستح�ضرات
ال�صيدالنية والبيولوجية؛ توفري معلومات البحوث الطبية والعلمية يف جماالت امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والبيولوجية
و�صف العالمة :كلمات  NUVATION BIOباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 341802 :
رقم الأولوية90275535 :
تاريخ الأولوية2020/10/23 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ان�ستاجرام ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة42 :
توفري مرافق عرب الإن�ترن��ت تتميز بالتكنولوجيا التي متكّن امل�ستخدمني عرب الإن�ترن��ت من امل�شاركة
يف ال�شبكات االجتماعية ؛ خدمات الكمبيوتر  ،وهي تنظيم املحتوى والإع�لان��ات التي يحددها امل�ستخدم
عرب الإنرتنت و�إن�شاء موجزات على و�سائل التوا�صل االجتماعي ؛ توفري ت�سهيالت عرب الإنرتنت متنح
امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة ال�صوت والفيديو وال�صور الفوتوغرافية والن�صو�ص
والر�سومات والبيانات
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INSTAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/23 :

بتاريخ 2020/12/23 :

املودعة حتت رقم 341801 :
رقم الأولوية90275535 :
تاريخ الأولوية2020/10/23 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ان�ستاجرام ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة41 :
توفري قواعد بيانات حا�سوبية و�إلكرتونية وعرب الإنرتنت يف جمال الرتفيه .ن�شر املجالت الإلكرتونية
و�سجالت الويب التي تعر�ض حمتوى حمددًا �أو �أن�ش�أه امل�ستخدمون ؛ خدمات الن�شر  ،وهي ن�شر املطبوعات
الإلكرتونية للغري
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INSTAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2020/12/23 :
املودعة حتت رقم 341799 :
رقم الأولوية90275535 :
تاريخ الأولوية2020/10/23 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ان�ستاجرام ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة38 :
خدمات االت�صاالت  ،وهي النقل الإلكرتوين للبيانات والر�سائل والر�سومات وال�صور واملعلومات ؛ خدمات
م�شاركة ال�صور بني الأقران � ،أي النقل الإلكرتوين مللفات ال�صور الرقمية بني م�ستخدمي الإنرتنت ؛ توفري
الو�صول �إىل قواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية وعرب الإنرتنت ؛ توفري منتديات عرب الإنرتنت
للتوا�صل � ،أي نقل املو�ضوعات ذات االهتمام العام ؛ توفري غرف حمادثة على الإنرتنت ولوحات �إعالنات
�إلكرتونية لنقل الر�سائل بني امل�ستخدمني يف جمال االهتمام العام ؛ خدمات البث عرب الكمبيوتر �أو �شبكات
االت�صال الأخرى � ،أي حتميل البيانات واملعلومات والر�سائل والر�سومات وال�صور ون�شرها وعر�ضها وو�ضع
عالمات عليها ونقلها �إلكرتونيًا ؛ خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية  ،وه��ي الإر���س��ال الإلكرتوين
لل�صور والفيديو
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INSTAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/23 :

املودعة حتت رقم 341798 :
رقم الأولوية90275535 :
تاريخ الأولوية2020/10/23 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ان�ستاجرام ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة35 :
الرتويج ل�سلع وخدمات الآخرين عرب الإنرتنت و�شبكات االت�صال ؛ توفري ت�سهيالت عرب الإنرتنت لربط
البائعني بامل�شرتين
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INSTAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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اخلمي�س  18فرباير  2021العدد 13168

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/29 :

املودعة حتت رقم 342220 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الألعاب؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ �أدوات اجلمباز والريا�ضة؛ �ألعاب �إلكرتونية؛ �ألعاب الطاولة �أو اللوح؛ العاب
البناء؛ �ألعاب احللقة؛ �ألعاب ال�شطرجن؛ كتل البناء �أو للبنات (اللعب)؛ الألغاز (لعبة تركيب القطع)؛ �أحجية
ال�صورة املقطوعة �أو بانوراما الألغاز؛ �شطرجن �صيني؛ ال�شطرجن الياباين (�ألعاب �شوغي)؛ الدومينو؛ ورق
اللعب؛ �ألعاب البنغو؛ بطاقات البنغو؛ �ألعاب الن�شاط الإلكرتونية؛ متاهات املتاهة؛ لعبة الداما؛ لعبة الداما
ال�صينية؛ �ألعاب الطاولة الزهر؛ �آالت لعبة الرافعة؛ �ألعاب خ�شبية؛ لعبة الع�صي؛ �أطواق كرة �سلة �صغرية؛
�أجهزة و�أدوات للألعاب؛ �أدوات �أو مواد ال�ستخدامها يف لعب ورق اللعب؛ �أدوات �أو مواد ال�ستخدامها يف لعب
�ألعاب الطاولة �أو اللوح؛ ملحقات �أو اك�س�سوارات و�أجزاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة �أعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  PLAY POPبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18فرباير  2021العدد 13168
منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
و امل�سجلة حتت الرقم 163101
املودعة بالرقـم 153214 :
بتاريخ 2012 / 1 / 25 :
با�سـ ـ ــم � :ش ميداي�ست �أك�سبورت�س
و عنوانه  :ناالم مايل  ،الوفا � ،أرناكولوم دي�سرتيكت كراال،الهند.
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري اعتباراً
من تاريخ2021 /2/20:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/29 :

املودعة حتت رقم 342219 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الألعاب؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ لعب االطفال الطرية؛ دمى اطفال؛ �أدوات اللعب لالطفال؛ �ألعاب الن�شاط
الإلكرتونية التي تت�ضمن �آلية التحدث؛ �أدوات اللعب �إلكرتونية؛ �ألعاب اال�ستحمام؛ مالب�س للعب بها
للر�ضع والأط��ف��ال؛ جمموعات اللعب بالدمى؛ اك�س�سوارات الدمى؛ �أزي��اء الدمى؛ مالب�س الدمى؛ بيوت
الدمى؛ �أث��اث للدمى؛ �أدوات رعاية الدمى؛ دم��ى مطاطية؛ لعبة عربة اطفال؛ عربات الأط��ف��ال الدمية
(اللعب)؛ جمموعات لعبة الطبيب؛ ملحقات �أو اك�س�سوارات و�أجزاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة �أعاله يف
الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  BABY blushمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية حول احرفها اطار باللون
اال�سود واالبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/29 :

املودعة حتت رقم 342218 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الألعاب ؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ لعب االطفال الطرية؛ دمى اطفال؛ �أدوات اللعب لالطفال؛ �ألعاب الن�شاط
الإلكرتونية التي تت�ضمن �آلية التحدث؛ �أدوات اللعب �إلكرتونية؛ �ألعاب اال�ستحمام؛ مالب�س للعب بها
للر�ضع والأط��ف��ال؛ جمموعات اللعب بالدمى؛ اك�س�سوارات الدمى؛ �أزي��اء الدمى؛ مالب�س الدمى؛ بيوت
الدمى؛ �أث��اث للدمى؛ �أدوات رعاية الدمى؛ دم��ى مطاطية؛ لعبة عربة اطفال؛ عربات الأط��ف��ال الدمية
(اللعب)؛ جمموعات لعبة الطبيب؛ ملحقات �أو اك�س�سوارات و�أجزاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة �أعاله يف
الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  BABY BLUSHبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/23 :

املودعة حتت رقم 341803 :
رقم الأولوية90275535 :
تاريخ الأولوية2020/10/23 :
بلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ان�ستاجرام ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة45 :
مقدمة اجتماعية ع�بر الإن�ترن��ت وخ��دم��ات التوا�صل وال��ت��ع��ارف ؛ توفري ال��و���ص��ول �إىل ق��واع��د البيانات
احلا�سوبية يف جماالت التوا�صل االجتماعي والتعريف االجتماعي والتعارف
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INSTAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/12/29 :
املودعة حتت رقم 342223 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الأل��ع��اب؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ من��اذج �سيارات (�أل��ع��اب �أو �أدوات اللعب)؛ مركبات لعب تعمل �إلكرتونيًا؛
جمموعات مناذج ال�سيارات ال�سباق؛ �ألعاب �سباقات ال�سيارات؛ �أجهزة حتكم لأجهزة الألعاب؛ �أجهزة حتكم
للعب؛ �سيارات لعبة؛ مناذج �سيارات؛ �سيارات لعبة �إلكرتونية يتم التحكم فيها عن بعد؛ املركبات امل�صغرة
كنونها لعب؛ مركبات جم�سمة �صغرية احلجم (�أل��ع��اب)؛ م�سارات من��اذج امل��رك��ب��ات؛ مركبات للأطفال؛
جمموعات لعبة حمطة ال�شرطة؛ جمموعات لعبة حمطة االطفاء؛ موقف �سيارات اللعب ومر�آب �سيارات
اللعب؛ �سيارات لعب كهربائية مع جمموعة م�سار جتميعي �أو م�سار �سباق جتميعي؛ �ألعاب تعمل بالبطارية؛
الألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد والألعاب التي يتم التحكم فيها بالأ�سالك؛ملحقات �أو اك�س�سوارات
و�أجزاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة �أعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  SPEED CITYمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية حولها اطار باللون
اال�سود واالبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/12/29 :
املودعة حتت رقم 342222 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الأل��ع��اب؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ من��اذج �سيارات (�أل��ع��اب �أو �أدوات اللعب)؛ مركبات لعب تعمل �إلكرتونيًا؛
جمموعات مناذج ال�سيارات ال�سباق؛ �ألعاب �سباقات ال�سيارات؛ �أجهزة حتكم لأجهزة الألعاب؛ �أجهزة حتكم
للعب؛ �سيارات لعبة؛ مناذج �سيارات؛ �سيارات لعبة �إلكرتونية يتم التحكم فيها عن بعد؛ املركبات امل�صغرة
كنونها لعب؛ مركبات جم�سمة �صغرية احلجم (�أل��ع��اب)؛ م�سارات من��اذج امل��رك��ب��ات؛ مركبات للأطفال؛
جمموعات لعبة حمطة ال�شرطة؛ جمموعات لعبة حمطة االطفاء؛ موقف �سيارات اللعب ومر�آب �سيارات
اللعب؛ �سيارات لعب كهربائية مع جمموعة م�سار جتميعي �أو م�سار �سباق جتميعي؛ �ألعاب تعمل بالبطارية؛
الألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد والألعاب التي يتم التحكم فيها بالأ�سالك؛ملحقات �أو اك�س�سوارات
و�أجزاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة �أعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  SPEED CITYبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2020/12/29 :

املودعة حتت رقم 342221 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الألعاب؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ �أدوات اجلمباز والريا�ضة؛ �ألعاب �إلكرتونية؛ �ألعاب الطاولة �أو اللوح؛ العاب
البناء؛ �ألعاب احللقة؛ �ألعاب ال�شطرجن؛ كتل البناء �أو للبنات (اللعب)؛ الألغاز (لعبة تركيب القطع)؛ �أحجية
ال�صورة املقطوعة �أو بانوراما الألغاز؛ �شطرجن �صيني؛ ال�شطرجن الياباين (�ألعاب �شوغي)؛ الدومينو؛ ورق
اللعب؛ �ألعاب البنغو؛ بطاقات البنغو؛ �ألعاب الن�شاط الإلكرتونية؛ متاهات املتاهة؛ لعبة الداما؛ لعبة الداما
ال�صينية؛ �ألعاب الطاولة الزهر؛ �آالت لعبة الرافعة؛ �ألعاب خ�شبية؛ لعبة الع�صي؛ �أطواق كرة �سلة �صغرية؛
�أجهزة و�أدوات للألعاب؛ �أدوات �أو مواد ال�ستخدامها يف لعب ورق اللعب؛ �أدوات �أو مواد ال�ستخدامها يف لعب
�ألعاب الطاولة �أو اللوح؛ ملحقات �أو اك�س�سوارات و�أجزاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة �أعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  play popمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية داخل م�ستطيل باللون اال�سود
واالبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل
•• عوا�صم-وكاالت

رغم �إع�لان الرئي�س الأمريكي جو بايدن نيته العودة �إىل االتفاق النووي،
يبقى حتقيق هذا الهدف �صعباً ،وفقاً لتقرير الكاتب ال�سيا�سي يف موقع “�آ�سيا
تاميز” ق��ور���ش �ضيبارى .ف����الإدارة الأمريكية وط��ه��ران تنتظران �أن يكون
الطرف الآخر هو البادئ بالعودة �إىل االمتثال ملوجبات االتفاق.
وو�صل غياب الثقة �إىل م�ستويات مرتفعة بني �إي��ران والواليات املتحدة كما
�أن اال�ستفزازات واالتهامات املتبادلة جتعل الإقدام على اخلطوة الأوىل مكلفاً
على كال الطرفني .وت�سعى �إيران �إىل التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها
بعد ان�سحاب الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب من االتفاق النووي .بينما تريد
ال��والي��ات املتحدة وجمموعة ال��دول الثالث الأوروب��ي��ة (بريطانيا ،فرن�سا،
�أملانيا) تو�سيع بنود االتفاق لت�شمل �سلوك طهران الإقليمي و�إ�شراك اململكة
العربية ال�سعودية والإم��ارات العربية املتحدة يف املحادثات املقبلة .يف الوقت
نف�سه ،يتقل�ص الوقت املتاح �أمام الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين الذي �أ�صبح
بطة عرجاء قبل �أقل من خم�سة �أ�شهر على مغادرة من�صبه ،من �أجل �إكمال
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�إحياء االتفاق النووي �صعب ...لكن املت�شددين يريدونه
تفاهم جديد مع �إدارة بايدن .يخ�ضع روحاين ل�ضغط جمل�س ال�شورى الذي
ي�سيطر عليه املحافظون ول�ضغط احلر�س الثوري .وال يرغب هذان الطرفان
بجولة حديثة من املفاو�ضات مع وا�شنطن ،على الأقل لي�س علناً .من جهة
�أخرى ،ال يتمتع روحاين بدعم حليف �إ�صالحي �شعبي يف االنتخابات املقبلة.
ويعتقد ع��دد من اخل�براء �أن ف�شل روح��اين يف �إحياء االتفاق النووي ورفع
العقوبات �سيمهد الطريق �أم��ام و�صول �سيا�سي مت�شدد �إىل الرئا�سة ،وعلى
الأرجح من �صفوف احلر�س الثوري .يف حديث �إىل املوقع نف�سه ،يقول اخلبري
يف الأمن الدويل والأ�ستاذ امل�ساعد يف جامعة لودز البولندية روبرت ت�شولدا
�إن فرتة �ستة �أ�شهر ق�صرية جداً و�ستكون �صعبة على كال الطرفني حني يتعلق
الأمر بخال�صات ملزمة قبل مغادرة روحاين الرئا�سة .و�أ�ضاف �أن �إدارة بايدن
�ستحتاج �إىل �إلغاء بع�ض العقوبات املفرو�ضة على �إيران ،الأمر الذي ي�ستغرق
وقتاً بح�سب ر�أيه ،مرجحاً �أي�ضاً �أن يقوم املحافظون بعرقلة امل�سار.

ع�لاوة على ذل��ك� ،سيحتاج ب��اي��دن �إىل جمع ت��واف��ق احل��زب�ين يف الكونغر�س
لإع���ادة �إح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي و�إل��غ��اء العقوبات التي فر�ضها ت��رام��ب .ثمة
عقوبات �أمريكية مفرو�ضة منذ  2018ال تتعلق باالتفاق النووي بل تقع
�ضمن �إطار قانون كات�سا بناء على دور �إيران يف رعاية الإرهاب.
ي�شكك �أ�ستاذ درا�سات ال�شرق الأدنى ومدير مركز �إيران ودرا�سات اخلليج يف
جامعة برين�ستون بهروز غاماري-تربيزي يف �إمكانية رفع العقوبات ب�سرعة،
�إن مل يكن ب�إمكانية رفعها على الإطالق .ويقول لـ”�آ�سيا تاميز” �إنه ال يعتقد
بوجود وق��ت ك��افٍ كي يبني بايدن توافقاً �أمريكياً لرفع العقوبات يف املدى
الق�صري .و�أ���ض��اف“ :يرى اجل��ان��ب الإي���راين �أن رف��ع العقوبات ه��و مقدمة
لإع��ادة �إحياء خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة� .إذا مل يح�صل ذل��ك ،وه��و ما
�أعتقد �أنه لن يح�صل ،فعندها �سينهي روحاين رئا�سته من دون �إعادة ت�أ�سي�س
االتفاق النووي» .يف الوقت نف�سه ،يرى رئي�س برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال

امل�صريف املحافظ ال�سابق غيريمو ال�سو

�أفريقيا يف املعهد ال�سويدي لل�ش�ؤون الدولية الدكتور روزبه بار�سي �أن الرئي�س
الإيراين املقبل قد ي�سعى �إىل التقرب من الإدارة الأمريكية و�إطالق ترتيب
ت�صاحلي حتى يتمكن من �ضخ احلياة يف االقت�صاد ومن ادعاء الف�ضل يف حل
واح��د من �أك�ثر التحديات الإيرانية ر�سوخاً يف الأزم��ن��ة احلديثة .وتوافقه
يف ذلك ال�سيا�سية الفنلندية والزميلة املتميزة امل�شاركة يف معهد �ستوكهومل
لأبحاث ال�سالم تارجا كرونربغ التي كانت ع�ضواً يف الربملان الأوروبي .وتقول
للموقع نف�سه�“ :إن �أي رئي�س منتخب �سي�شعر باحلاجة للتحدث �إىل بايدن
من �أجل العمل على حل كي تعاود الواليات املتحدة الدخول �إىل االتفاق”.
وتعتقد �أي�ضاً �أن الوقت املتبقي لروحاين يف الرئا�سة لي�س كافياً للتو�صل
�إىل ترتيب مع الإدارة الأمريكية .وتلفت النظر �إىل �أن “الأ�شهر املتبقية
لي�ست كافية للتفاو�ض ب�شكل �شامل وللتوافق على عودة كاملة �إىل االتفاق
النووي وال حلل بع�ض النقاط الإ�ضافية احلرجة مثل ال�صواريخ والت�صرفات
الإيرانية .لكن �إعالن نوايا وو�ضع جدول زمني وحتقيق بداية �إيجابية ميكن
�أن تعطي �أم ًال ب�إنقاذ �إيران خ�صو�صاً �إذا متت املوافقة على تخفيف العقوبات
ب�شكل ملمو�س خالل املراحل الأوىل».

•• الفجر -موي�سي�س نعيم –ترجمة خرية ال�شيباين
رغم ارتباطها بجزر غاالباغو�س (التي ت�شكل
مقاطعة) ،وت�ضم  32بركا ًنا مهي ًبا ،العديد منها
ن�شط ،و�أك�بر منتج للموز يف العامل ،ن��اد ًرا ما يتم
احلديث عن الإكوادور يف و�سائل الإعالم الدولية.
وع��ل��ى عك�س ال�برازي��ل واملك�سيك والأرج��ن��ت�ين،
عمالقة ق��ارة �أمريكا الالتينية .الإك���وادور �أقل
ا�ضطرا ًبا �سيا�س ًيا من جارتها بريو ومل ت�شهد الدمار
الذي عانت منه فنزويال.

�أندري�س �أراوز ،جت�سيد لال�ستمرارية يف الإكوادور!...

�إنها دولة من �أمريكا الالتينية،
�إذا ج��از التعبري ،طبيعية :فقرية،
ي��ن��خ��ره��ا ال���ت���ف���اوت ،وغ�ي�ر عادلة،
وفا�سدة ،وي�سكنها �أنا�س حمرتمون
وجم��ت��ه��دون .دمي��ق��راط��ي��ت��ه��ا غري
م��ك��ت��م��ل��ة ،ل��ك��ن��ه��ا ت��ك��اف��ح م���ن �أجل
البقاء ،وم�ؤ�س�ساتها اله�شة تتمتع
بف�ضيلة انها قائمة� .أم��ا بالن�سبة
الق��ت�����ص��اده��ا ،ال���ذي يحتل املرتبة
الثامنة يف القارة من حيث الناجت
املحلي الإج��م��ايل ،فهو ي��ق��وم على
ت�صدير النفط وامل���وز واجلمربي
وال���ذه���ب ،ف�ضال ع��ن التحويالت
امل����ال����ي����ة م�����ن الإك����������وادوري�����ي����ن يف
ال�شتات.
�أندري�س �أراوز ،املهر
ل���ك���ن يف ه�����ذه الأي���������ام ،تت�صدر
الإك���������������وادور ع����ن����اوي����ن ال�صحف
ب�����س��ب��ب االن����ت����خ����اب����ات الرئا�سية
ال���ت���ي جت�����ري ه����ن����اك .ل���ك���ن وف ًقا
للمحللني ال�سيا�سيني ،ف�إن نتيجة
االنتخابات الإك��وادوري��ة ه��ذه املرة
تتنزل يف ديناميكية ميكن العثور
ع��ل��ى م�لاحم��ه��ا يف ب��ق��ي��ة �أمريكا
الالتينية� .أولها عودة الي�سار �إىل
ال�سلطة .بني نهاية القرن املا�ضي
وبداية القرن احل��ادي والع�شرين،

تبقى ال�شعبوية على اليمني والي�سار متثل ً
تهديدا كب ًريا ،لكن اال�ستمرارية ال�سيا�سية �أكرث خطورة
الرئي�س ال�سابق رافائيل كوريا ،ي�أمل بالت�أكيد يف حتريك اخليوط وراء الكوالي�س
وال��زع��ي��م االخ�ضر الي�ساري ومن
ال�سكان اال�صليني ياكو برييز ،الذي
ادان ال��ت��زوي��ر .ال��ن��ت��ائ��ج الر�سمية
�أعطت املر�شح غيريمو ال�سو (19
فا�صل  47باملائة) �أف�ضلية طفيفة
على ياكو برييز ( 19فا�صل 38
ب���امل���ائ���ة) .وحت���ت رع��اي��ة املجل�س
االنتخابي الوطني ،وافق الرجالن
ع��ل��ى م���ب���د�أ �إع�����ادة ال���ف���رز اجلزئي
للأ�صوات يف �سبعة ع�شر مقاطعة
م��ن �أ���ص��ل �أرب���ع وع�شرين مقاطعة
يف ال��ب�لاد ،قبل �أن يرتاجع ال�سيد
ال�سو .ورغم �أن العملية التي تتعلق
مبا يقرب من ن�صف �أوراق االقرتاع
تعد ب���أن تكون باهظة الثمن ،ف�إن
املجل�س الوطني لالنتخابات �أبط�أ
يف حتديد ال�شروط.
مر�شحو الواجهة
يف الطبق االنتخابي� ،إذن ،لدينا

رجل �أعمال يعد بالنجاعة والنمو
االقت�صادي والوظائف؛ وا�شرتاكي
يق�سم بانه �سيكون هناك املزيد من
امل�ساواة والعدالة وفقر �أقل؛ وزعيم
من الهنود احلمر يتعهد بالدفاع
ع����ن ح���ق���وق ال�������س���ك���ان الأ�صليني
وحماية البيئة .ها هي جمموعة
متنوعة (رج���ل �أع��م��ال وا�شرتاكي
وم��داف��ع ع��ن ال�����س��ك��ان الأ�صليني)
�سبق ان جت�سدت يف ب��ل��دان �أخرى
من �أمريكا الالتينية ،دون �أن تكون
النتيجة غ�ير متوقعة .الربازيل
ي���ق���وده���ا مي��ي��ن��ي ���ش��ع��ب��وي ،بينما
املك�سيك يقودها �شعبوي ي�ساري.
ال��ر�ؤ���س��اء م��ن اليمني حكموا على
الي�سار والعك�س �صحيح ...اجتاه
�سي�ستمر.
ول����ك����ن ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر
بانتخابات �أمريكا الالتينية ،جتدر
الإ���ش��ارة اىل �أن هناك ثاب ًتا واحدًا

ال مي���ك���ن �إه����م����ال����ه :ال���ل���ج���وء �إىل
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املك ّر�سة.
�إن ر�ؤ���س��اء ال��دول املنتهية واليتهم
ال���ذي���ن ال ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون الرت�شح
لوالية جديدة لديهم ميل م�ؤ�سف
�إىل “تعيني” �أحد �أفراد الأ�سرة �أو
ال�شريك املقرب على �أم��ل حتريك
اخليوط وراء الكوالي�س.
�إذا اح��ت��ل ال�������ص���دارة يف اجلولة
الأوىل م��ن االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية
الإك���وادوري���ة ،فذلك لأن �أندري�س
�أراوز ل��ي�����س ���س��وى ف��ت��ى الرئي�س
ال�سابق رافائيل ك��وري��ا� .أدي���ن هذا
الأخ���ي��ر ب��ال��ف�����س��اد ،وت����ع���� ّذر عليه
الرت�شح للمن�صب الأعلى.
لقد مت انتخاب كري�ستينا كري�شرن
رئي�سة للأرجنتني بف�ضل زوجها
ني�ستور كري�شرن (�أع��ي��د انتخابها
بعد وف���اة الأخ��ي�ر) .ويف املك�سيك،
ك��ان��ت ال��ن��ائ��ب م��ارج��ري��ت��ا زاف����اال،

زوج�����ة ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق فيليب
كالديرون ،مر�شحة يف االنتخابات
الرئا�سية لعام  2018التي فاز بها
�أندري�س مانويل لوبيز �أوب���رادور.
يف كولومبيا ،و�صل خ��وان مانويل
�سانتو�س و�إيفان دوكي �إىل الرئا�سة
بف�ضل دعم الرئي�س ال�سابق �ألفارو
�أوري��ب��ي .يف ال�برازي��ل ،مت انتخاب
ديلما رو�سيف رئي�سة بف�ضل لوال
دا �سيلفا .ويف بوليفيا ،كان الدعم
ال�ل�ام�������ش���روط و���ش��ع��ب��ي��ة زعيمها
ال�������س���اب���ق� ،إي���ف���و م���ورال���ي�������س ،وراء
ف���وز ل��وت�����ش��و �أر�����س يف االنتخابات
الرئا�سية.
والية واحدة
ت��ب��ق��ى ال�����ش��ع��ب��وي��ة ع��ل��ى اليمني
وال��ي�����س��ار -ب��وع��وده��ا ال��ت��ي ال تفي
ب��ه��ا ،و�أي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ت�ؤدي
دائ����� ًم�����ا �إىل ال���ف�������ش���ل ،وميولها

ريا،
اال�ستبدادية -متثل تهديدًا كب ً
اال ان اال����س���ت���م���راري���ة ال�سيا�سية
�أك����ث���ر خ������ط������ورة .ع���ن���دم���ا تنجح
الدميقراطية ،ميكن للمواطنني
دائ�� ًم��ا ابعاد ال��ق��ادة غري الأك��ف��اء �أو
الفا�سدين عرب �صناديق االقرتاع.
وتعرف ال��دول كيف تتجاوز فرتة
متيزت ب���أ���ض��رار رئي�س ���س��يء ،لكن
ميكن �أن تكون هذه اال�ضرار هائلة،
ان مل تكن ال رجعة فيها� ،إذا ظل
هذا الرئي�س امل�ؤذي يف ال�سلطة� .أو،
يتمكن بعد واليته ،من ممار�ستها
م�����رة �أخ�������رى م����ن خ��ل��ال و�سيط
�صوري ،رجل �أو امر�أة.
م��ن امل��ه��م ف��ر���ض ق��ي��ود قانونية
متنع احلكام من �إطالة �أمد ممار�سة
ال�سلطة �إىل �أجل غري م�سمى .ومن
ال��ن��اح��ي��ة امل��ث��ال��ي��ة ،ي��ج��ب �أال تفوت
مدتهم خم�س �سنوات على الأقل
و�ست �سنوات كحد �أق�صى ،تفوي�ض

تتن ّزل نتيجة االنتخابات هذه املرة يف ديناميكية جند مالحمها يف بقية �أمريكا الالتينية
الإكوادور �أقل ا�ضطرا ًبا �سيا�سيًا من جارتها بريو ومل ت�شهد الدمار الذي عانت منه فنزويال

عملية اعادة الفرز يف اجلولة االوىل
••اوتاوا�-أ ف ب

�صرح رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو �أن كندا ودوال �أخرى تدر�س
�إمكانية اعتبار معاملة ال�صني لأقلية الأويغور �إبادة جماعية.
وق��ال ت��رودو يف م�ؤمتر �صحايف “�إنها كلمة حمملة باملعاين وه��ي �أمر
يجب بالت�أكيد �أن ننظر �إليه يف حالة الأويغور” .و�أ�ضاف “�أعرف �أن
املجتمع الدويل ينظر باهتمام كبري يف هذا الأمر ،ونحن معه ولن نرتدد
يف �أن نكون جزءا من القرارات حول هذا النزع من الق�ضايا».
وكانت �إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب ذكرت �أن �سجن
بكني للأقليات امل�سلمة يف منطقة �شينجيانغ يف �أق�صى غ��رب ال�صني
يرقى �إىل م�ستوى الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية.
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املر�شح ياكو برييز و�أن�صاره خالل مظاهرة �أمام املجل�س الوطني االنتخابي

انتخابات حتت الأ�ضواء الكا�شفة:

ك����ان����ت ال�����ري�����ح ل�������ص���ال���ح �أ����ش���رع���ة
الر�ؤ�ساء الي�ساريني :نذكر منهم،
من بني اخ��ري��ن“ ،لوال”� ،شافيز،
�إيفو مورالي�س ،الثنائي كري�شرن،
مي�شيل با�شليه ورافائيل كوريا.
يف اجلولة الأوىل من االنتخابات
الرئا�سية الإك��وادوري��ة ،مل يح�صل
�أي مر�شح على �أ�صوات كافية للفوز
م��ب��ا���ش��رة ،وم���ن ه��ن��ا تنظيم جولة
ثانية مقرر �إجرا�ؤها يف � 11أبريل.
ال�شخ�ص ال���ذي ح�صل ع��ل��ى �أكرب
ع���دد م���ن الأ�����ص����وات ( 32فا�صل
 71باملائة) يف اجلولة الأوىل ،هو
املر�شح اال�شرتاكي �أندري�س �أراوز،
م��ه��ر ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق رافائيل
كوريا ،وهو � ً
أي�ضا ا�شرتاكي.
ج���رت م��ع��رك��ة ���ش��ر���س��ة م��ن �أجل
ال����ت�����أه����ل ل���ل���ج���ول���ة ال���ث���ان���ي���ة بني
مر�شحني متقاربني جدا :امل�صريف
امل��ح��اف��ظ ال�����س��اب��ق غ��ي�يرم��و ال�سو،

Thursday

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

ت�شكل اال�ستمرارية ال�سيا�سية خطرا �أكرب من ال�شعبوية

كندا تدر�س اعتبار معاملة ال�صني للأويغور �إبادة

وق��ال ت���رودو �إن��ه “ال �شك” يف �أن انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان
ح��دث��ت يف �شينجيانغ .وا���ض��اف “نحن ن�شعر بقلق ب��ال��غ ح��ي��ال ذلك
وعربنا عن خماوفنا مرات عدة .لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق كلمة
حمددة جدا هي �+إب��ادة جماعية +فنحن بب�ساطة بحاجة �إىل الت�أكد”
من الوقائع “قبل �أن اتخاذ قرار كهذا « .وتقول منظمات للدفاع عن
حقوق الإن�سان �إن مليونا على الأقل من الأويغور وغريهم من امل�سلمني
الناطقني بالرتكية حمتجزون يف مع�سكرات يف �شينجيانغ .وتفر�ض
ال�صني قيودا م�شددة على الو�صول �إىل املنطقة احل�سا�سة ما يجعل

واح��د ،يف نهايته مل يعد ب�إمكانهم
التطلع �إىل املن�صب الأعلى مطلقا.
ه��ذا احل��ل رادي��ك��ايل ومنقو�ص،
ول���ك���ن ب���الإم���ك���ان اع���ت���م���اده متامًا
وت����ظ����ل ع���ي���وب���ه م���ق���ب���ول���ة .ل�سوء
احل�������ظ ،م����ن الأ�����ص����ع����ب حم���ارب���ة
االح���ت���ف���اظ ب��ال�����س��ل��ط��ة م���ن خالل
و���س��ي��ط وق�����ادة ���ص��وري�ين اخرين.
لكن ،يبقى حتديد ه��ذه الظاهرة
و�شجبها وحم��اول��ة الق�ضاء عليها
�أمراً حا�سماً.

الإب�ل�اغ ع��ن ح��االت والتحقق منها �شبه م�ستحيل .لكن �شهودا عيان
ون�شطاء يقولون �إن ال�صني ت�سعى �إىل دمج الأويغور ق�سرا يف ثقافة الها
الذين ي�شكلون غالبية عرب الق�ضاء على العادات الإ�سالمية مبا يف ذلك
�إجبار امل�سلمني على �أكل حلم اخلنزير و�شرب الكحول ،مع فر�ض نظام
للعمل الق�سري .وتنفي ال�صني ذلك وت�ؤكد �أن املع�سكرات هي يف الواقع
مراكز للتدريب املهني تهدف �إىل احلد من انت�شار التطرف الإ�سالمي
يف �أع��ق��اب ه��ج��م��ات .وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم�ي�رك���ي ال�����س��اب��ق مايك
بومبيو �صرح يف كانون الثاين/يناير “ ن�شهد حماولة منهجية لتدمري

الأويغور من قبل دولة احلزب ال�صينية» .و�أكد وزير اخلارجية احلايل
�أنتوين بلينكن �أنه يوافق على هذا التو�صيف وتعهد مبوا�صلة املوقف
ال�صارم حيال ال�صني .وكانت كندا ك�شفت االثنني �أن وزراء خارجية 58
دولة وقعوا “�إعالن �ض ّد االعتقال التع�سفي يف العالقات بني الدول”
ي�ستهدف احتجاز رع��اي��ا �أج��ان��ب ب�شكل تع�سفي ،ت���ؤك��د �أوت���اوا �أن بكني
ا�ستخدمته �أخريا �ض ّد مواطنني كنديني .وقال وزير اخلارجية الكندي
مارك غارنو يف بيان �إن “هذه املمار�سة غري القانونية وغري الأخالقية
تع ّر�ض مواطني جميع الدول للخطر وتق ّو�ض �سيادة القانون �إنه �أمر
غري مقبول ويجب �أن يتوقف».
ومل يت�ضمن الإعالن ا�سم �أي دولة حمددة لكنّ �أوتاوا ت�شري با�ستمرار
التع�سفي” يف ال�صني.
�إىل ق�ضية كنديني تقول �إنهما قيد “االعتقال
ّ
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منوذج �إعالن الن�شر عن �إنتقال امللكية
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم
الوكيل� /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية . 2GIS :
املودعة حتت رقم  186114 :بتاريخ. 2013 / 2 / 4 :
و امل�سجلة بتاريخ2014 / 6 / 8 :
با�ســم2 :جي اي �إ�س ليمتد.
وعنوانه� :إ�سربيدون ، 12الطابق الرابع 1087 ،نيقو�سيا ،قرب�ص
�صورة العالمة

وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 9 :
الأقرا�ص الب�صرية؛ لوحات الإعالنات الإلكرتونية؛ �أجهزة بينية لأجهزة ات �إلكرتونية؛ لبادات الف�أرة؛
�أقرا�ص مدجمة (لذاكرة القراءة ُ فكر احلا�سوب؛ م فقط)؛ و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية؛ و�سائط
تخزين بيانات ب�صرية؛ برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب؛ برامج احلا�سوب (برجميات قابلة للتنزيل،
قواعد البيانات احلا�سوب) ،مبا يف ذلك كتب البيانات الإلكرتونية للهند�سة املدنية؛ املن�شورات الإلكرتونية
القابلة للتفريغ؛ الدارات املطبوعة؛ �أجهزة .معاجلة البيانات
* بيانات التعديل :
ا�سم من �إنتقلت اليه العالمة  :دبل جي �آي �إ�س � ،شركة ذات م�سئولية حمدودة.
عنوان :الطابق  7 ، 13كارل ماك�س �سكوير  ،نوفو�سيبري�سك  ،رو�سيا . 630078 ،
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 2 / 16 :
تاريخ تاريخ الت�أ�شري2021 / 2 / 17 :

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
و امل�سجلة حتت الرقم 163717
املودعة بالرقـم 153621 :
بتاريخ 2012 / 2 / 1 :
با�سـ ـ ــم  :نيا�س بدو فينجال حنيفه
و عنوانه � :ص.ب  ، 95794ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  153620 :و امل�سجلة حتت الرقم 153620
بتاريخ 2012 / 5 / 1 :
با�سـ ـ ــم  :نيا�س بدو فينجال حنيفه
و عنوانه � :ص.ب  ، 95794ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة..
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري اعتباراً
من تاريخ2021 / 2 / 28 :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري اعتباراً
من تاريخ2021 / 2 / 28 :

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  153215 :و امل�سجلة حتت الرقم 153215
بتاريخ 2012 / 5 / 28 :
با�سـ ـ ــم � :ش ميداي�ست �أك�سبورت�س
و عنوانه  :ناالم مايل  ،الوفا � ،أرناكولوم دي�سرتيكت كراال،الهند.
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري اعتباراً
من تاريخ2021 / 2 / 20 :
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منوذج �إعالن الن�شر عن �إنتقال امللكية
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم
الوكيل� /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية . 2GIS :
املودعة حتت رقم  186118 :بتاريخ. 2013 / 2 / 4 :
و امل�سجلة بتاريخ2014 / 6 / 8 :
با�ســم2 :جي اي �إ�س ليمتد.
وعنوانه� :إ�سربيدون ، 12الطابق الرابع 1087 ،نيقو�سيا ،قرب�ص
�صورة العالمة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 42 :
حتليل �أنظمة احلا�سوب؛ ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب؛ ت�صميم الر�سوم البيانية؛ درا�سات امل�شاريع التقنية؛ الهند�سة؛
تن�صيب برامج وقواعد بيانات احلا�سوب؛ الأبحاث اجليولوجية؛ البحث والتطوير ل�صالح الغري؛ اال�ست�شارات يف
جمال �أجهزة احلا�سوب؛ اال�ست�شارات يف جمال برجميات احلا�سوب؛ اال�ست�شارات املتعلقة بت�صميم قواعد بيانات
احلا�سوب؛ حتديث برامج احلا�سوب؛ حتديث برامج قواعد بيانات احلا�سوب؛ امل�سح اجليولوجي؛ �صيانة برامج
احلا�سوب؛ �صيانة قواعد بيانات احلا�سوب؛ حتويل البيانات من الو�سائط املادية �إىل و�سائل الإعالم الإلكرتونية؛
توفري حمركات بحث للإنرتنت؛ التحويل البياين لربامج وبيانات احلا�سوب ( حتويل غري م���ادي)؛ ت�صميم
�أنظمة احلا�سوب؛ ت�أجري خ��وادم ال�شبكة؛ ت�أجري برامج احلا�سوب؛ ت�أجري قواعد بيانات احلا�سوب؛ ا�ست�ضافة
مواقع الكمبيوتر ( املواقع الإلكرتونية )؛ ن�سخ برامج احلا�سوب؛ ت�صميم برامج احلا�سوب؛ ت�صميم قواعد بيانات
احلا�سوب؛ ت�صميم كتب البيانات الإلكرتونية يف جمال الهند�سة املدنية؛ ان�شاء و�صيانة املواقع الإلكرتونية ل�صالح
الغري؛ برجمة احلا�سوب.
* بيانات التعديل :
ا�سم من �إنتقلت اليه العالمة  :دبل جي �آي �إ�س � ،شركة ذات م�سئولية حمدودة.
عنوان :الطابق  7 ، 13كارل ماك�س �سكوير  ،نوفو�سيبري�سك  ،رو�سيا . 630078 ،
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 2 / 16 :
تاريخ تاريخ الت�أ�شري2021 / 2 / 17 :

منوذج �إعالن الن�شر عن �إنتقال امللكية
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم
الوكيل� /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية . 2GIS :
املودعة حتت رقم  186117 :بتاريخ. 2013 / 2 / 4 :
و امل�سجلة بتاريخ2014 / 6 / 8 :
با�ســم2 :جي اي �إ�س ليمتد.
وعنوانه� :إ�سربيدون ، 12الطابق الرابع 1087 ،نيقو�سيا ،قرب�ص
�صورة العالمة

وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 41 :
معلومات ع��ن الرتبية والتعليم؛ معلومات ع��ن اال�ستجمام؛ معلومات ع��ن الرتفيه؛ خ��دم��ات العرو�ض
بخالف ما كان منها لأغرا�ض الدعاية والإعالن؛ توفري املطبوعات الإلكرتونية عرب الإنرتنت ( غري قابلة
للتحميل )؛ الن�شر املكتبي الإلكرتوين؛ ن�شر ال�صحف والكتب الإلكرتونية عرب الإنرتنت؛ ن�شر الن�صو�ص
بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن؛ كتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية .والإعالن؛ خدمات مرا�سلي
الأنباء.
* بيانات التعديل :
ا�سم من �إنتقلت اليه العالمة  :دبل جي �آي �إ�س � ،شركة ذات م�سئولية حمدودة.
عنوان :الطابق  7 ، 13كارل ماك�س �سكوير  ،نوفو�سيبري�سك  ،رو�سيا . 630078 ،
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 2 / 16 :
تاريخ تاريخ الت�أ�شري2021 / 2 / 17 :

منوذج �إعالن الن�شر عن �إنتقال امللكية
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم
الوكيل� /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية . 2GIS :
املودعة حتت رقم  186116 :بتاريخ. 2013 / 2 / 4 :
و امل�سجلة بتاريخ2014 / 6 / 8 :
با�ســم2 :جي اي �إ�س ليمتد.
وعنوانه� :إ�سربيدون ، 12الطابق الرابع 1087 ،نيقو�سيا ،قرب�ص
�صورة العالمة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 35 :
تنظيم اال�شرتاكات يف خدمات االت�صاالت ل�صالح الغري؛ وكاالت املعلومات التجارية؛ وكاالت الدعاية والإع�لان؛ ت�أجري
امل�ساحات الإعالنية؛ �إدارة امللفات املربجمة؛ عر�ض ال�سلع؛ الن�سخ؛ ا�ستطالعات ال���ر�أي؛ درا���س��ات الت�سويق؛ املعلومات
والأخبار عن الأعمال؛ معلومات ون�صائح جتارية للم�ستهلكني ( حمل ن�صح امل�ستهلك )؛ �أبحاث الأعمال؛ �أبحاث الت�سويق؛
�إدارة الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ ا�ست�شارات تنظيم الأعمال؛ ا�ست�شارات �إدارة الأعمال؛ ا�ست�شارات الأعمال املهنية؛
خدمات العرو�ض لغايات الدعاية والإعالن؛ خدمات اقتطاع الأخبار واملعلومات املهمة من ال�صحف؛ حتديث مواد الدعاية
والإعالن؛ معاجلة الن�صو�ص؛ تنظيم املعار�ض للغايات التجارية والإعالنية؛ تنظيم املعار�ض التجارية للغايات التجارية
والإعالنية؛ البحث عن املعلومات يف ملفات احلا�سوب ل�صالح الغري؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال
التجارية �أو ال�صناعية؛ عر�ض املنتجات على و�سائل االت�صاالت لغايات البيع بالتجزئة؛ التنب�ؤات االقت�صادية؛ البيع باملزاد
العلني؛ عرو�ض املبيعات ل�صالح الغري؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛ ت�أجري مواد الدعاية والإعالن؛
ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن؛ الدعاية
والإع�لان؛ الدعاية والإع�لان املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب؛ الإع�لان بالطلب الربيدي؛ جتميع الإح�صائيات؛ جتميع
املعلومات يف قواعد بيانات حمو�سبة؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات حمو�سبة؛ �إعداد �أعمدة الدعاية والإعالن؛ الإدارة
التجارية؛ املعاجلة التجارية لأوامر ال�شراء خدمات مقارنة ال�سعر  ،جميع املعلومات من الكتب يف جمال الهند�سة املدنية .
* بيانات التعديل :
ا�سم من �إنتقلت اليه العالمة  :دبل جي �آي �إ�س � ،شركة ذات م�سئولية حمدودة.
عنوان :الطابق  7 ، 13كارل ماك�س �سكوير  ،نوفو�سيبري�سك  ،رو�سيا . 630078 ،
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 2 / 16 :
تاريخ تاريخ الت�أ�شري2021 / 2 / 17 :

منوذج �إعالن الن�شر عن �إنتقال امللكية
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم
الوكيل� /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية . 2GIS :
املودعة حتت رقم  186115 :بتاريخ. 2013 / 2 / 4 :
و امل�سجلة بتاريخ2014 / 6 / 8 :
با�ســم2 :جي اي �إ�س ليمتد.
وعنوانه� :إ�سربيدون ، 12الطابق الرابع 1087 ،نيقو�سيا ،قرب�ص
�صورة العالمة

وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 16 :
�أقالم احلرب؛ التقاومي؛ الأطال�س؛ الدفاتر؛ الكرا�سات؛ الكتيبات؛ الن�شرات الإخبارية الدورية؛ الفتات من
الورق �أو الورق املقوى؛ املن�شورات املطبوعة؛ �أكيا�س (مغلفات و�أجربة) من الورق �أو البال�ستيك للتغليف؛
الر�سوم البيانية؛ التقاومي؛ �أقالم ر�صا�ص؛ ملفات للوثائق ( قرطا�سية )؛ اخلرائط اجلغرافية؛ الكتالوجات
(بيانات م�صورة)؛ املطبوعات التخطيطية؛ جمالت ( دوري��ات )؛ املطبوعات؛ كتب البيانات الإلكرتونية
للهند�سة املدنية؛ القرطا�سية.
* بيانات التعديل :
ا�سم من �إنتقلت اليه العالمة  :دبل جي �آي �إ�س � ،شركة ذات م�سئولية حمدودة.
عنوان :الطابق  7 ، 13كارل ماك�س �سكوير  ،نوفو�سيبري�سك  ،رو�سيا . 630078 ،
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 2 / 16 :
تاريخ تاريخ الت�أ�شري2021 / 2 / 17 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك  :الفار�س العاملية للخيم والإن�شاءات املعدنية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :الفار�س العاملية للخيم واالن�شاءات املعدنية �ش.ذ.م.م
ALFARES INTL.TENTS & CONSTRUCTION METAL LLC

بيانات الأولوية :

بتاريخ 2021/2/15:
املودعة بالرقم 344996 :
ب�إ�سم  :الفار�س العاملية للخيم والإن�شاءات املعدنية
املوطن � :سيح �شعيب رقم اربعة مدينة دبي ال�صناعية  -امارة دبي
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 22 :
احلبال واخليوط وال�شبكات واخليم واملظالت وامل�شمع والأ�شرعة والغرارات والأكيا�س (غري
الواردة يف فئات �أخرى) ،مواد التبطني واحل�شو (عدا ما كان من املطاط �أو البال�ستيك) ،مواد
ن�سيج من الألياف اخلام� .إن�شاء املباين املعدنية وخدمات الرتكيب �أو التجميع
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغتني العربية واالجنليزية

ALFARES INTL. TENTS & CONSTRUCTION METAL LLC

الفار�س العاملية للخيم واالن�شاءات املعدنية �ش.ذ.م.م بحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
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عربي ودويل
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احلوثيون ميعنون يف الإرهاب بعد «�شطبهم» من قوائمه
•• القد�س-وكاالت

ر�أى املدير التنفيذي يف مركز ال�شرق الأو�سط لإعداد
التقارير والتحليالت �سيث فرانتزمان �أن احلوثيني
احتفوا برفعهم من قائمة الإره��اب عرب �شنّ هجمات
ُم��ت��زاي��دة ع��ل��ى ال�����س��ع��ودي��ة .وق���ال يف حتليل ل�صحيفة
“جريوزاليم بو�ست”� ،إن القيادة احلوثية وحليفتها
�إي���ران تلقّفتا ق��رار الإدارة الأمريكية برفع اجلماعة
م���ن الئ��ح��ة الإره������اب ال���دول���ي���ة ،ب�ت�رح���اب ك��ب�ير �إذ �أن
اخلطوة الأمريكية تعني جولة جديدة من الهجمات
الع�سكرية على اخل�صوم .و�شهدت الأي��ام الع�شرة بعد

القرار الأمريكي ،هجمات �شبه يومية لطائرات م�سرية
للحوثيني على ال�سعودية ،وا�شت ّد القتال يف اليمن .وي�أتي
هذا تزامناً مع �إع�لان الواليات املتحدة �أنها لن تدعم
حرباً هجومية يف اليمن ،رغم دعمها حلقّ الريا�ض يف
الدفاع عن النف�س .ووفقاً لفرانتزمان “مل يكن القرار
الأمريكي مفاجئاً� ،إذ �أن فريق بايدن معروف بانتقاده
لل�سعودية وبتعاطفه مع اليمن» .منذ عام  ،2015عمل
احلوثيون على تعزيز قدراتهم الع�سكرية ،من طائرات
دون طيار و�صواريخ بالي�ستية ف ّعالة و ّفرتها لهم ايران
التي قدّمت لهم امل�شورة الفنية لت�شغيلها اي�ضاً .و�شنّ
احل��وث��ي��ون ه��ج��وم��اً ك��ب�يراً ب��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار على

ال�سعودية وحتديداً على مطاري �أبها وجدة .وي�ستخدم
احلوثيون طائرة “قا�صف” دون طيار ،والتي ت�سمى
“قا�صف  ،»2Kال�شبيهة بطائرة “�أبابيل” الإيرانية
بدون طيار .وك�شفت �صحيفة “نيوزويك” الأمريكية
�أن �صوراً جوية �أظهرت يف منت�صف �شهر يناير (كانون
الثاين) طائرة “�شاهد  ”136-التي مل ي�سبق ر�ؤيتها
يف ال��ي��م��ن .وخ��ت��م ف��رن��ت��زم��ان ق ً
���ائ�ل�ا“ :منذ �أن علم
احل��وث��ي��ون ب�شطبهم م��ن قائمة الإره����اب الأمريكية،
رفعوا وت�يرة هجماتهم” ،مت�سائ ً
ال“ :هل هي خطوة
ل��دف��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة �أو ال�سعودية �إىل ���ش��نّ حملة
ع�سكرية مكثفة �أو نوع من االحتفال؟».

Thursday

�سفينة �أمريكية تبحر بالقرب من جزر خا�ضعة لل�صني

•• وا�شنطن-رويرتز

�أبحرت �سفينة حربية �أمريكية بالقرب من جزر ت�سيطر عليها ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي �أم�س الأربعاء يف عملية
حلرية املالحة تعد �أحدث خطوة تتخذها وا�شنطن حتديا ملزاعم بكني بال�سيادة يف املياه املتنازع عليها.
وقال الأ�سطول ال�سابع الأمريكي �إن املدمرة را�سل “�أكدت على حقوق وحريات املالحة يف جزر �سرباتلي مبا يتفق مع
القانون ال��دويل» .وتزعم ال�صني ال�سيادة على �أرخبيل اجلزر ب�أكمله ،فيما تطالب بروناي وماليزيا والفلبني وتايوان
وفيتنام بال�سيادة على بع�ض اجلزر �أو جميعها .ونددت وا�شنطن مبا و�صفته ب�أنه حماوالت من بكني لال�ستقواء على
جريانها ،فيما ا�ستنكرت ال�صني مرارا ما و�صفتها ب�أنها حماوالت �أمريكية لإ�شعال التوتر يف املنطقة والتدخل يف �ش�ؤونها.
ي�أتي مرور ال�سفينة الأمريكية بالقرب من جزر �سرباتلي يف �أعقاب تدريبات م�شرتكة �أجرتها هذا ال�شهر حاملتا طائرات
�أمريكيتان وجمموعاتهما القتالية يف بحر ال�صني اجلنوبي ومرور �سفينة حربية �أخرى بالقرب من جزر بارا�سيل التي
ت�سيطر عليها بكني .وت�شري هذه التحركات �إىل �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ال تعتزم خف�ض نطاق العمليات التي
تتحدى مطالب ال�صني بعد زيادتها خالل فرتة حكم الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
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•• الفجر �-سيلفان بولوك –ترجمة خرية ال�شيباين
ليف كوبيليف ،يف �شهادته الأنيقة حول عنف احلرب التي ارتكبها اجلي�ش الأحمر على الأرا�ضي
الأملانية ،ا�ستخدم عبارة “ليحفظ �إىل الأبد” .وال يزال �شعار املعار�ضة واالن�شقاق هذا �ضرور ًيا للتذكري
باجلرائم ال�شيوعية حيث ت�سعى ال�سلطة الرو�سية �إىل ن�سيانها.
كتاب �إيرينا فليج� ،ساندورموخ -الكتاب الأ�سود ملكان للذاكرة ،ي�شهد � ً
أي�ضا على هذا الطموح.
عمل تذكاري قام به العمل التذكاري
جغراف ّية التكوين ،تعمل �إيرينا فليجفي حول عامل مع�سكرات االعتقال منذ الثمانينات .و�أنتجت على
وجه اخل�صو�ص� ،أطروحة و�أطل�س حول �أرخبيل �سولوفكي� ،أول مع�سكرات �سوفياتية افتتحت يف عهد
لينني .ويف هذا العمل الدقيق ،متكنت من �إعادة بناء االدارة الكاملة لف�ضاء احلب�س واالعدام هذا.

ذاكرة ت�ستع�صي على الن�سيان:

�ساندورمخ ،ب�ؤرة جرائم جوزيف �ستالني!...

ملا يقرب من خم�سني عامًا ،ظل قتلة الذاكرة �صامتني

غالف الكتاب
انطالقا من الت�صنيع والتجميع
الق�سريني ،مت ا�ستبدال �سولوفكي
ب��ع��امل مع�سكر اعتقال ميتد �أو ًال
�إىل �أق�������ص���ى ال�����ش��م��ال ث���م يطال
االحت��اد ال�سوفياتي ب�أكمله .وظل
م��ع�����س��ك��ر ���س��ول��وف��ك��ي ن��� ً
��ش��ط��ا حتى
الثالثينات.
وا���ص��ل��ت �إي��ري��ن��ا فليج درا�ستها
ال��ري��ادي��ة بكتب �أخ����رى ع��ن نظام
مع�سكرات االعتقال ال�سوفياتية،
ك���م���ا �أك����م����ل����ت ذل������ك بالتزامها
النا�شط.
ف��ه��ي ت�����ش��ارك يف �إدارة جمعية
ال�����دف�����اع ع����ن ح����ق����وق الإن���������س����ان،
م����ي����م����وري����ال .مت ت����أ����س���ي�������س هذه
اجلمعية يف البداية حول احلفاظ
على ذاك��رة �ضحايا ال�شيوعية ،ثم
ان��ف��ت��ح��ت ع��ل��ى �إدان�����ة االنتهاكات
العديدة حلقوق الإن�سان يف رو�سيا
ب���وت�ي�ن ،مم���ا �أك�����س��ب��ه��ا يف املقابل
كراهية ال�سلطة.
وم���ع امل�����ؤرخ ي���وري دميرتييف،
قامت �إيرينا فليج � ً
أي�ضا باكت�شاف
ب���ال���غ الأه���م���ي���ة .ل��ق��د وج�����دا �آث����ار
�أح�����د امل��ق��اب��ر اجل��م��اع��ي��ة للحرب
الأهلية  .1921-1918وهكذا
اظهرا �أن لينني كان م�س�ؤو ًال عن
�أوىل عمليات الإع����دام اجلماعية
للمدنيني.
من جهة اخرى ،ن�صبت امل�ؤرخة
يف ���س��ان��ت ب��ط��ر���س�برغ ل���وح���ة من
احل���ج���ر ال�����ذي مت �إح�������ض���اره من
�سولوفكي ،تكرميا ل�ضحايا القمع
ال�شيوعي .وم��ن��ذئ��ذ ،وا���ص��ل��ت مع

الن�صب التذكاري عند مدخل �ساندورمخ ،كاريليا

كتاب تاريخ كتب مثل م�سرحية يف خم�سة ف�صول� ،شيدت ب�أ�سلوب الرتاجيديا

ف��رق اجلمعية حتقيقاتها للعثور
على �آث��ار لعمليات �إع��دام جماعية
�أخ�����رى ،وال��ت��ي ك��ان��ت �ساندورمخ
مرك ًزا لها.
يع ّد موقع �ساندورمخ يف كاريليا،
�أح��د م��واق��ع امل��ج��ازر الرئي�سية يف
املنطقة .خ�لال الرعب الكبري يف
ُ ،1938-1937ق��ت��ل 5130
���ش��خ��� ً��ص��ا ب��ر���ص��ا���ص��ة يف م����ؤخ���رة
العنق .ومنذ عملها يف �سولوفكي،
كانت �إيرينا فليج مقتنعة ب�أنه مت
�إج�لاء املحتجزين ليتم �إعدامهم
يف املنطقة.
يف الواقع ،ان�ضم  1111حمتج ًزا
مت �إجال�ؤهم من جزر �سولوف�سكي
�إىل هذا العدد املروع .وقتل ه�ؤالء
ب�سرعة وبنف�س ال��ط��ري��ق��ة .وبعد
عمل �شاق ،اكت�شفت فرق ميموريال
� ً
أي�ضا املقابر اجلماعية.

اجل���رمي���ة .ي��خ��ت��ف��ي الأف�������راد �إىل
الأبد ،دون ترك �أثر ،حمرومون من
“ع�شر �سنوات من املرا�سالت”...

تراجيديا �سوفياتية
ك���ت���ب���ت �إي����ري����ن����ا ف���ل���ي���ج كتاب
ال���ت���اري���خ ه����ذا م��ث��ل م�����س��رح��ي��ة يف
خم�سة ف�����ص��ول��� ،ش��ي��دت ب�أ�سلوب
ال��ت�راج����ي����دي����ا .ال���ف�������ص���ل الأول،
ي��ت��ط��رق �إىل ال��رع��ب ال��ك��ب�ير ،من
ال�صمت حول ال�ضحايا �إىل ن�سيان

ال ميكن للعائالت حينها البحث
عن ال�شخ�ص املفقود.
الف�صل الثاين ،الأقوى والأكرث

ت��اري��خ��ي��ة ،ي�����ص��ف ال��رع��ب الكبري
ك����أق���رب م��ا مي��ك��ن �إىل اجلرمية،
وي�شرح بالتف�صيل كيف ومتى يتم

قتل املواطنني العاديني .وقد �أتاح
العمل ال��ذي قامت ب��ه ميموريال
معرفة �أ���س��م��اء ال�ضحايا وكذلك

الن�صب التذكاري يف �ضاحية �سانت بطر�سربغ.

�أ�سماء اجل�لادي��ن .تبتّ الرتويكا
الق�ضائية يف عمليات الإعدام التي
نفذها رج��ال ال�شرطة ال�سيا�سية،
وي���ق���وم �أت����ب����اع ي����اغ����ودا ث���م برييا
بعملهم على �أكمل وجه.
مل يكن عدد البولي�س ال�سيا�سي
ك����ب��ي�را ،ل��ك��ن��ه��م ق����ام����وا بعملهم
ال�شرير كمحرتفني .وهكذا ،قتل
ع�شرين �ضابط �شرطة بر�صا�ص
ب��ارد �أك�ثر من � 1200شخ�ص يف
ال��ع��ن��ق ،وف�� ًق��ا ل�سجالت العمليات
القليلة املتاحة ،و ّ
مت��ت مكاف�أتهم
على اخلدمات املقدمة ،رغم �إدانة
القليل منهم.
ويتناول الف�صل الثالث �أماكن
الإع���دام املختلفة يف غابة كاريليا
ه��ذه .وت�صف �إيرينا فليج �أماكن
الإع�����������دام امل���خ���ت���ل���ف���ة يف منطقة
�ساندورمخ.
الف�صل الرابع ،يبحث يف خمتلف
ال��ذك��ري��ات ال��ت��ي حتملها عائالت
ال�����ض��ح��اي��ا ،م��ن جميع مقاطعات
و�شعوب االحتاد ال�سوفياتي الذين
خ�ضعوا لعمليات الإب��ادة املختلفة
ال���ت���ي ق���رره���ا ���س��ت��ال�ين و�أتباعه.
أخ�ي�را ،ي�ؤكد اخ��ر الف�صول على
و� ً
ا����س���ت���م���رار امل����ع����ارك ب��ي�ن الأم�������س

�أظهر فليج ودميرتييف �أن لينني كان م�س� ً
ؤوال عن عمليات الإعدام اجلماعية الأوىل للمدنيني

�صور ل�ضحايا التطهري ال�ستاليني يف ن�صب لتذكاري يف �ضواحي �سانت بطر�سربغ
•• ويلينغتون�-أ ف ب

�أعلنت نيوزيلندا �أنّ وجودها الع�سكري امل�ستم ّر يف �أفغان�ستان منذ عقدين
�سينتهي ر�سمياً يف �أيار-مايو املقبل حني �سيغادر �آخر جنودها املتبقّني يف
هذا البلد.
وقالت رئي�سة الوزراء جا�سيندا �أرديرن يف بيان “بعد  20عاماً من وجود
قوات الدفاع النيوزيلندية يف �أفغان�ستان ،حان الوقت لإنهاء انت�شارنا».
و�إذ اعتربت �أنّ عملية ال�سالم اجلارية حالياً يف الدوحة بني كابول وحركة
للتو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي دائم للنزاع
طالبان املتم ّردة هي الفر�صة املثلى
ّ
الأفغاين� ،أ ّكدت �أنّ وجود القوات النيوزيلندية يف هذا البلد مل يعد �ضرورياً.

الذاكرة وحقوق الإن�سان
هذا الكتاب هو �أي�ضا كتاب ن�ضايل.
مل��ا ي��ق��رب م��ن خم�سني ع��امً��ا ،ظل
قتلة الذاكرة �صامتني .لقد ظلوا
يف ال�سلطة الر�سمية ملا يقرب من
�سبعني عامًا ،و�أخفوا �أو ًال جرائم
لينني ثم جرائم �ستالني ،ثم �سعوا
لتدمري ذاكرة املوتى .كما يف كاتيو،
حيث �أقام ال�سوفيات ن�ص ًبا تذكار ًيا
ل�ضحايا ال��ن��ازي��ة ،وق���ام���وا ببناء
ن�صب تذكارية �أخرى ال�ستح�ضار
�ضحايا احل��رب الوطنية الكربى
ون�سيان �ضحايا الرعب الكبري.
و�إذا مل يكن الن�سيان كاف ًيا ،ف�إن
ال�سلطة ما بعد �سوفياتية حب�ست
� ً
أي�ضا املدافعني عن ال��ذاك��رة مثل
امل��������ؤرخ ي�����وري دم���ي�ت�ري���ي���ف ،ذاك
“الباحث اال�ستثنائي الذي كر�س
حياته لإنقاذ ع�شرات الأ�شخا�ص
م����ن ال���ن�������س���ي���ان ...والآالف من
�ضحايا النظام ال�ستاليني” ،وفقًا
ل���ـ ت��و���ص��ي��ف ن��ي��ك��وال���س وي�����رث يف
ال��غ�لاف .وي�ضيف امل����ؤرخ� ،أن هذا
ي�ؤكد �أن �ساندورمخ “مكان مركزي
لذاكرة القمع ال�ستاليني” ،يجب
حمايته �إىل الأبد.
متخ�ص�ص يف الأناركية
وال�شيوعية ،من م�ؤلفاته
“الفو�ضويون واحلروب
اال�ستعمارية” ،و”القوائم
ال�سوداء للحزب ال�شيوعي
الفرن�سي «.

�ستالني حي يف ذاكرة البع�ض

نيوزيلندا تنهي وجودها الع�سكري ب�أفغان�ستان يف مايو

ومنذ  2001خدم حوايل  3500نيوزيلندي يف �أفغان�ستان ،مبا يف ذلك
ع�سكريون من الوحدات اخلا�صة وطواقم لإعادة الإعمار ومدربون.
لكنّ هذا الوجود الع�سكري انخف�ض تدريجياً يف ال�سنوات الأخ�يرة وهو
يقت�صر حالياً على �س ّتة ع�سكريني ال غري ،هم ثالثة يف الأكادميية الأفغانية
لتدريب ال�ضباط وثالثة يف مق ّر قيادة حلف �شمال الأطل�سي.
ويف بيانها ق��ال��ت �أردي����رن �إنّ “انت�شارنا يف �أفغان�ستان ك��ان م��ن الأطول
يف تاريخنا” ،م�ستذكرة النيوزيلنديني ال��ع�����ش��رة ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا يف هذا

واليوم.

البلد خالل العقدين املا�ضيني .و�أو�ضحت رئي�سة ال��وزراء �أنّ ق��رار �إنهاء
الوجود الع�سكري النيوزيلندي يف �أفغان�ستان ا ّتخذ بالت�شاور مع “�شركاء
رئي�سيني».
وكان الأمني العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ قال هذا الأ�سبوع
�إنّ احللف �سي�سحب ق��وات��ه م��ن �أفغان�ستان فقط “عندما يحني الوقت
املنا�سب لذلك” .ومن املق ّرر �أن يجتمع وزراء الدفاع يف الدول املن�ضوية
يف حلف �شمال الأطل�سي هذا الأ�سبوع ملناق�شة م�ستقبل مهمة التدريب التي

ين ّفذها احللف يف �أفغان�ستان وي�شارك فيها  9600ع�سكري من  36دولة
ع�ضو يف احللف �أو �شريكة له.
ومب��وج��ب ات��ف��اق تاريخي �أب��رم��ت��ه وا�شنطن وط��ال��ب��ان يف �شباط/فرباير
 ،2020ت��ع��هّ��دت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة �سحب ق��وات��ه��ا ك��اف��ة م��ن �أفغان�ستان
بحلول �أيار/مايو  ،2021مقابل التزامات قطعتها احلركة املتمردة من
بينها خ�صو�صاً تعهّدها تقدمي �ضمانات �أمنية.
وخ ّف�ضت وا�شنطن يف  15كانون الثاين/يناير عديد جنودها يف �أفغان�ستان
�إىل  ،2500وهو �أدنى عدد للقوات الأمريكية يف هذا البلد منذ .2001
لكنّ �إدارة الرئي�س اجلديد جو بايدن ب�صدد مراجعة االتفاق امل�برم مع
طالبان ،يف وقت ت�شهد فيه وترية العنف يف �أفغان�ستان ارتفاعاً.
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العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  74/2021/16جتاري جزئي

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
 966/2021/60امر �أداء

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  421/2020/387ا�ستئناف تظلم جتاري
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/622تظلم جتاري
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :فرخاد احمدوف � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :جافني ادوارد يوجن � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/3ال�ساعة  17.30م�ساء بقاعة التقا�ضي
عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1284/2015/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهما مت�ضامنني مببلغ ( )195.353درهم والفائدة  %12من تاريخ
املطالبة يف دي�سمرب  2017وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /اخلط الالمع للتجارة العامة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :م�ؤ�س�سة ال�شامات للمقاوالت الكهربائية � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ال���زام امل��دع��ي عليهما مت�ضامنني مببلغ
( )195.353درهم والفائدة  %12من تاريخ املطالبة يف دي�سمرب  2017وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق بوتيم ()BOTIM
امام دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة على هاتف رق��م 0566039218:يف 2021/2/21:وذلك من ال�ساعة
� 8.30ص ولغاية ال�ساعة  12:30ظ لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :امل �سامل م�صبح �سامل احلبي�شي الكندي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :دار التمويل �ش.م.ع
وميثله�:شيخه حممد �سيف علي املحرزي
طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ 2021/2/14:اوال:بانفاذ
العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليه  -ثانيا:بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )117540.75درهم مئة و�سبعة ع�شر الف وخم�سمائة واربعون درهم وخم�سة و�سبعون
فل�سا  ,والفوائد القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامها
بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  7414/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/2444أمر �أداء ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (  2311365درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن� :شركة راك فيك�س ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :بن بليلة بايتور للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م  -2ابراهيم ازتورك -3
�صفا حممد دو غراماجى � -صفتهم بالق�ضية :منفذ �ضدهم  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره (  2311365درهم ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7831/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1593ل�سنة  2020جتاري جزئي
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  331.389.75درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية:
طالب التنفيذ  -وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم � -صفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اعالنه� -1 :سعود را�شد علي عبيد النقبي � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره (  331389.75دره��م ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فاطمة حممد بخيت �سعيد ال�سويدي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :دار التمويل �ش.م.ع
وميثله � :شيخه حممد �سيف علي املحرزي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2015/11/22يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /دار التمويل �ش.م.ع بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ (�ستة وثالثني الف
ومائتي وثالثة واربعني دره��م  -والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2015/8/11وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف دره��م مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  135/2021/305ا�ستئناف جتاري

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  27/2020/240تنفيذ احكام املركز املايل

مو�ضوع التنفيذ :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  sct-248/2018ال�صادرة من حماكم مركز
دبي املايل العاملي (حمكمة الدعاوي ال�صغريه) القا�ضي بالزام املنفذ �ضدها ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )207.937.58درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب اعالنه -1 :يا�سمني علي ور�سمه احلريي � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/8:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )207937.58درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار (عبارة عن قطعة ار�ض رقم - 1972
املنطقة الرا�شدية) والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات املادة رقم  152/2من الالئحة التنظيمية
لقانون االجراءات املدنية رقم  75ل�سنة  2018وتعديالته.

رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/ال��ك�ترو ف��و���س اليكرتوميكانيكال �����ش.ذ.م.م -2
�سا�سيكومار اوتايوت  -جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /وي�ست درايف
لت�أجري ال�سيارات ���ش.ذ.م.م (حاليا) الريامي اوت��و ليزجن ���ش.ذ.م.م (�سابقا)
وميثله�:شفيع حممد ابراهيم  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى
رق���م  2020/5138جت���اري ج��زئ��ي وح����ددت ل��ه��ا جل�سه ي���وم االث��ن�ين املوافق
 2021/3/1ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  78/2021/11مدين جزئي

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
 1442/2019/20جتاري كلي

مو�ضوع الدعوى :الق�ضاء ب�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم ب���أداء مبلغ وق��دره ()300,000
درهم ثالثمائة �ألف درهماً ل�صالح املدعني تعوي�ضاً جابراً و�شام ً
ال عما حلقهم من �أ�ضرار مادية ومعنوية جراء
وفاة مورثهم .و الق�ضاء ب�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
طالب االعالن :جايا ك��وم��اري ناجاراجانب�صفتها زوج��ة وم��ن ورث��ة امل��ت��وف��ى /ن��اج��اراج��ان  ،وب�صفتها الو�صي
ال�شرعي على �أبنائها الق�صر منه وهم /كارثيكا راين ناجاراجان  ،كارثريركر احا ناجاراجان � -صفته بالق�ضية:
مدعى
املطلوب اع�لان��ه��م -1 :ج��ان��اردان��ان بيالي ج��وب��اال بيالي ج��وب��اال ب��ي�لاي  -2راه��ومل��ون راج��و راج��و تيفاركونيل
دامودهاران  -3بيجو باول فاالباتوكاران � -صفتهم بالق�ضية :مدعى عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء ب�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم
ب�أداء مبلغ وقدره ( )300,000درهم ثالثمائة �ألف درهماً ل�صالح املدعني تعوي�ضاً جابراً و�شام ً
ال عما حلقهم من
�أ�ضرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم .و الق�ضاء ب�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم املوافق ال�ساعة يف لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ
من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.

مدير دعوى

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه � -1 :سوق دبي املايل � -شركة م�ساهمة عامة  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:صالح بن جميل بن �صالح مالئكه
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام اخل�صم املدخل االول واخل�صم املدخل ال�سابع بتقدمي امل�ستندات
التي حتت يدهم واحلكم على املدعي عليها الثالثة واخل�صم املدخل الثاين ببطالن وف�سخ وانحالل عقد
بيع اال�سهم امل�ؤرخ يف  2018/9/6واحلكم على املدعي عليها الثانية ببطالن وف�سخ وانحالل عقد بيع اال�سهم
امل�ؤرخ يف  2018/9/6والزام ال�شركات املدخلني من الثالثة وحتى ال�ساد�سة بنقل ملكية جميع اال�سهم وعددها
(� )29.700.000.00سهم ال�سم املدعي والزام املدعي عليه االول بان ي�ؤدي له مبلغ وقدره ()251.810.635.00
درهم ومبلغ ( )16.315.604.60درهم والزامهم بالت�ضامن والتكافل بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/2/22ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .علما بان قرار القا�ضي بت�سليم جميع امل�ستندات التي حتت
يدكم للخبري املخت�ص

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن حكم بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم  196/2020/322ا�ستئناف عقاري
مو�ضوع اال�ستئناف� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  440/2019عقاري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :حممد م�صطفى الق�شالن � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه � -4 :سلطان را�شد �سعيد الظاهري � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
�ضده - .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :مب��ا ان امل�ست�أنف /حممد م�صطفى الق�شالن ق��د اق���ام الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه وعليه نعلنكم بانه قد �صدر حكم متهيدي بتعيني خبري يف الدعوى
وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/25:ال�ساعة � 10:00صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد
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اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  427/2019/209تنفيذ عمايل
مو�ضوع التنفيذ :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/11130عمايل جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  73306درهم ) ل�صالح العامل باال�ضافة اىل مبلغ قدره ( )1467درهم
ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ ( )3860درهم ر�سوم الدعوى االبتدائية ل�صالح املحكمة
طالب االعالن :عمر عطاهلل تامر العانى � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنه� -1 :شركة جلف تكنيكال كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
 جمهول حمل االقامةمو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �شقة �سكنية
منطقة الرب�شاء جنوب الرابعه رقم االر�ض  1260مبنى بارك كورنر رقم الوحده  207وفاءا ملبلغ
املطالبة يف امللف اع�لاه وذل��ك للعلم مبا ج��اء به ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على ق��رار املحكمة
ال�صادر بتاريخ.2021/1/12:

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و/ف�����ض��ل الرحمن
حم��م��د غ����ايل  ،افغان�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
()00077671يرجىممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الأفغان�ستانية او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

ف����ق����د امل�����دع�����و/راج�����ه�����ون�����اث
ك��ول��ه��ارى رام��دي��ف كولهارى
 ،الهند اجلن�سية ج��واز �سفره
رق��������م ()N0254237
ي�����رج�����ى مم������ن ي����ع��ث�ر عليه
ت�سليمه بال�سفارة الهندية او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد دل�شارد
حممد م�شهور � ،سريالنكا
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق����م ()N8812428
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0586266860

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و /ام������ل �صديق
طلحه ع��ب��دال��ق��ادر  ،ال�سودان
اجل����ن���������س����ي����ة ج�����������واز ����س���ف���ره
رق�������م ()p02128516

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0522114666

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ
تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  24فرباير  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
 WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.
ΕΎυΣϼϣ

ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ
ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ
ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
2016/1553 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2016/523 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2017/1335 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2018/1049 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2010/6092 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2013/2679 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2007/6873 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/9521 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2012/618 ϱ έΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2013/1900 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1766 ϱέΎΟΗ ΫϳϔΗ
2015/1558 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/1701 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/1701 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/860 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/885 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/1788 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/430 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
207\2017\1217
2017/1888 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2273 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2273 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2693 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2730 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2730 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2825 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2858 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/323 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3884 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1081 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/1457 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3793 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3793 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3810 ϱέΎΟΗ ΫϔϳϧΗ
2018/4202 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1766 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1554 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2770 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4890 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/6834 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1203 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1203 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2465 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2013/890 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2238 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2238 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2013/514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/4904 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/4904 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2206 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/3736 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/3736 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/1334 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2011/2065 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2018/3227 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2016/31 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2013/298 ΔϳέΎΟΗ ΕΎΑΎϧ
2012/813 ΕέΎΟϳ ΫϳϔϧΗ

ΓέΎϣϹ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
17485
78984
92114
27842
17840
9718
84264
63154
83196
33629
93285
93284
56631
16774
39238
94721
99504
67134
98562
87850
49402
35722
16773
42955
81697
81808
43076
90047
66712
16372
14874
75850
38501
39202
73070
74219
34571
39201
11941
43268
39370
22154
38997
75600
94645
96406
37717
32557
13402
52881
48056
73706
82730
45421
45157
46637
48689
22083
27312
78796
72691
87713
34081
27506
87560
54692
83751
40925
3406
64396
76374

Ωϭϛϟ
Q
PublicTransportation
I
B
K
PublicTransportation
νϳΑ ϲλϭλΧ
D
B
F
I
I
PublicTransportation
K
R
D
E
F
E
H
K
N
K
E
L
E
A
J
A
E
F
J
G
L
D
D
J
L
J
B
K
A
E
A
P
H
K
J
PublicTransportation
J
E
M
B
J
J
R
B
B
I
I
H
S
O
F
E
Q
G
Q
ϡΎϋ ϝϘϧ
K
H

ϲγΎηϟ ϡϗέ
JL7B6G1P7EK009272
JL7BCE1J0DK017690
JHHUCK1H4EK008412
JL6B6E6P5FK012366
JL7BCE1J78K006174
LZGJLNV448X004729
ZCFA1RGH0VB034713
JN6BW12S27Z021740
KMFGE17F08C079975
JL5B3J6PX7PE01212
MB1KH1H6L72Y21358
MB1KH1H6L72Y21331
WMAHW2ZZ58P001682
MAT38906780L02419
WJMS3TST30C198002
JNCMDFOH44AL00374
JNCUZD1HXAA510932
JL7BCE1J05K013432
DVH077321
MB1PBEJA682122934
MAT38906790L00174
VLUR4X20009094113
MAT38906780L02550
JL7BCE1J66K014800
CAT0216BTRLL09078
JAAKP34GX87P15147
ZFH107369
WMAHW2ZZ78P004678
9BSP6X40053564827
WDB9536431K735270
100483
MC221FFL981158148
JL7BCE1J65K014553
LGDCM91L7AB111598
MB1PBEJA6AH1B1973
JL7BCE1J1AK014017
MB1PBEJA882124555
AB112626
JL7BCE1J97K032810
L90DV17680
MB1PBEJA782133229
CAT0966HAA6J00951
YFH385639
****0171135B05353
MB1PBEWA4EE1N2386
NCHH04341
MB1PBEJA182133274
JL7BCE1J2AK014804
YV2RS02D5EA766699
JTGFK518XE4020619
MC221CCLX81169406
*KL2FL50AEP003768
JL7B6E1PXFK022264
MB1PBEJA582124643
MB1PBEJA982124290
JL7BCE1J47K011413
JNCMDF0HXWGL00010
JL5B3G6P46PD04170
MAT41206571L00277
MAT38906670L02022
JTGFK4182G4006856
JAAKP34H5G7P37094
JTGFK5181E4015308
JL7BCE1J35K003638
JL7BCE1K04K010425
JL7B6E17XFK016710
KMFGE17F36C025762
JAAJP24F9F7L00041
JAAKP34G487P14284
SDR137743
WFH110283

ϡΎϋ
2014
2013
2014
2015
2008
2008
1997
2007
2008
2007
2007
2007
2008
2008
N/A
2004
2010
2005
N/A
2008
2009
2009
2008
2006
1994
2008
N/A
2008
2005
2001
2004
2008
2005
2010
2010
2010
2008
2010
2009
2001
2008
2010
2006
N/A
2014
2012
2008
2010
2014
2014
2008
1999
2015
2008
2008
2007
1997
2006
2007
2007
2016
2016
2014
2005
2004
2015
2006
2015
2008
2006
2007

ϝϳΩϭϣ
N/A
Canter
FDͲTruck
Canter
Canter
4254
Eurotech
Civilian
N/A
N/A
Falcon
Falcon
TGA33.400
IsuzuGenuineSpareparts
Trakker
Diesel
Diesel
Fuso
Falcon
Bus
1316C
420
IsuzuGenuineSpareparts
Canter
N/A
NPR
Falcon
ΔΑϼϗ ΔϧΣΎη
ΔΑϼϗ ΔϧΣΎη
Εϧϣγ ΔρϼΧ
Mach215
Bus
ΩέΑ ΔϧΣΎη
PickUp
Bus
Canter
Falcon
Ώ ϙϳΑ
Fuso
ΕϼΟόΑ ϝϳϭϳη
Falcon
966H
Falcon
4000
Bus
580T
Bus
AR65
FH12
Coaster
Pickup
Bus
Canter
Bus
Falcon
AR65
Diesel
Rosa
LPO15255
LPO131655
Coaster
REWARDNP
coaster
Fuso
Ώ ϙϳΑ έΗϧΎϛ
Canter
PickUp
Ώ ϙϳΑ
NPR
Falcon
Bus

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
N/A
Mitsubishi
Hino
Mitsubishi
Mitsubishi
Shacman
Iveco
Nissan
N/A
N/A
AshokLeyland
AshokLeyland
Man
N/A
Iveco
Nissan
Nissan
Mitsubishi
AshokLeyland
Foton
Tata
ΎϳϧΎϛγ
ϭ ϲΑ ϝ ΎΗΎΗ
Mitsubishi
CAT
Isuzu
AshokLeyland
TGA33360 ϥΎϣ
ΎϳϧΎϛγ
2628 αΩϳγέϣ
Thwaites
Foton
έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭΗγϳϣ
DongFeng
Foton
Mitsubishi
AshokLeyland
ώϧϳϓ ώϧϭΩ
Mitsubishi
voLvoL90F
AshokLeyland
Caterpillar
AshokLeyland
Thwaites
Foton
Case
Foton
Ammann
Volvo
Toyota
EICHER
Foton
Mitsubishi
Foton
AshokLeyland
Ammann
Nissan
Mitsubishi
ΎΗΎΗ
1216 ϭ ϲΑ ϝ ΎΗΎΗ
Toyota
Isuzu
Toyota
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Toyota
IsuzuQKR
Isuzu
AshokLeyland
Foton

ϲϧϳίΧΗϟ ϡϗέ
660733
616657
817208
820631
661152
661277
660597
663350
605405
630622
636699
661585
820628
628052
661953
662396
666988
626538
606733
636716
670940
661278
636736
671596
616874
636704
660220
661198
660265
670580
662983
665947
820433
628020
628033
628054
630602
630639
636400
661888
661892
661955
661028
662297
661654
662436
660201
635771
663062
670746
669969
657898
817176
608579
627437
674165
661276
660227
671373
671702
671501
818471
600949
660591
819361
616672
660601
667517
616873
636732
658586

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
()2021/1465

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2020/1617
مقدم الطلب �/شركة جلوبال فر�ش للخ�ضروات والفواكه  -ذ م م
وميثله اال�ستاذ /عبدالرحيم عبداملنعم جمعه ب�صفته وكيال عن املحامي /حممد
عبيد خلفان الر�ضه مبوجب وكالة م�صدقة بتاريخ 2019/4/14
�ضد  /املنذر اليها  :املدار الذهبي لتجارة اخل�ضار والفواكه � -ش ذ م م
�إنذار ب�سداد املرت�صد واالخالء
ينذر املنذر املنذر اليه ويكلفه ب�سداد مبلغ  114.065درهم واملرت�صد يف ذمته مع
الفائدة القانونية بواقع  %12وذلك خالل خم�س �أيام من تاريخ ت�سلمة هذا الإنذار
ويف حال عدم الوفاء �سيقوم املنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه مبا
يف ذلك ا�صدار امر �أداء.

رقم املحرر 2020/1/218832
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :لودميال فيكرتفنا ايفان يغورفا  -اردنية اجلن�سية
املو�ضوع
�-1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم  124836البالغة قيمته
 360.000.00درهم (ثالثمائة و�ستون الف درهم) وامل�ستحق الدفع يف 2019/2/10

� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد
كاف للوفاء مبقابله.
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإنذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك امل�شار اليه البالغة
قيمته  360.000.00درهم (ثالثمائة و�ستون الف درهم) مع الفائدة القانونية  %12منذ
تاريخ ا�ستحقاقه  2019/2/10مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة �أيام من
تاريخ ت�سلمه هذا الإنذار.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
()2021/1467

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
()2021/1470

رقم املحرر 2020/1/218835
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :فهد �شكيل �شكيل احمد  -باك�ستاين اجلن�سية
املو�ضوع
�-1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف ل��دى بنك دب��ي التجاري ال�شيك رق��م  287023البالغة
قيمته  543.600.00دره��م (خم�سمائة وث�لاث��ة وارب��ع��ون الفا و�ستمائة دره���م) وامل�ستحق ال��دف��ع يف
2020/1/12
� -2إرت���د ال�شيك �سالف ال��ذك��ر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وج��ود ر�صيد كاف
للوفاء مبقابله .عليه  ،ف���إن املنذر يوجه ه��ذا الإن���ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك امل�شار
اليه البالغة قيمته  543.600.00درهم (خم�سمائة وثالثة واربعون الفا و�ستمائة درهم) مع الفائدة
القانونية  %12منذ تاريخ ا�ستحقاقه  2020/1/12مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذل��ك خالل
خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإنذار.

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

رقم املحرر 2020/1/218840
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :عامر علي ي�سرب  -باك�ستاين اجلن�سية
املو�ضوع
�-1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم  276878البالغة قيمته
 360.000.00درهم (ثالثمائة و�ستون الف درهم) وامل�ستحق الدفع يف 2020/9/17
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد كاف للوفاء
مبقابله.
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك امل�شار اليه البالغة قيمته
 360.000.00درهم (ثالثمائة و�ستون الف درهم) مع الفائدة القانونية  %12منذ تاريخ ا�ستحقاقه
 2020/9/17مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإعالن
بالن�شر.

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 18/ 02/ 2021 Issue No : 13168

Date 18/ 02/ 2021 Issue No : 13168

Service by Publication
In case No. 421/2020/387 Commercial Grievance Appeal

Ajman Federal Court of First Instance
Notification of a ruling for publication
In case No.: 2846/2020 Order for Payment

Subject of case : Appealing the judgment rendered in Case No.
2020/622 Commercial Grievance, fees, expenses and attorney fees
Notifier: Farkhad Akhmedov - Its capacity : Appellant
Party to be Notified: Gavin Edward Young Its capacity :Appellee
The subject matter of Notification:The court has scheduled the
hearing of Wednesday corresponding to 03.03.2021 at 17:30 pm
to consider the case remotely at the litigation hall: therefore, you
or your legal representative are requested to appear. If you fail to
appear, the court will rule in absentia.
Section Manager
Abdul Rahman Saif Al Shamsi

To the Convicted: Abu Siddiq Haji Khalil al-Rahman
Debtor: Al Sabah International Electromechanical Contracting LLC - Unknown address
We inform you that on 10/24/2020 AD, this court ruled against you in the aforementioned
case in favor of the creditor: Fakhri & Brothers for Air Conditioning Trading LLC,
represented by Mr. Fakhruddin Diwan Asghar Ali. The court in attendance decided
the following decision:We order to compel the Debtors 1-Al-Sabah International
Electromechanical Contracting LLC 2-Abu Siddiq Haji Khalil al-Rahman to pay - jointly
- to the Creditor (Fakhri and Brothers for Air Conditioning Trading LLC) represented
by/ Fakhruddin Diwan Asghar Ali an amount of AED 211,965 (two hundred and eleven
thousand nine hundred and sixty-five Dirhams), and the legal interest at 9% from the
date of the claim corresponding to 18/10/2020 until the payment is completed, with an
'obligation to pay expenses and an amount of one thousand dirhams in return for attorneys
fees. Judgment can be appealed within 15 days from the day after you receive this
notification.
Corresponding to: 10/12/2020
Case Management Office
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الفجر الريا�ضي
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مركزية �شرطة �أبوظبي تفوز باملركز الأول لبطولة الرتايثلون
•• �أبوظبي-الفجر:

ت���وج ال��ل��واء ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ق��ط��اع امل��ه��ام اخل��ا���ص��ة ب�شرطة

�أبوظبي فريق قطاع العمليات املركزية باملركز الأول لبطولة الرتايثلون وح��از فريق قطاع املهام اخلا�صة املركز الثاين ،وف��از فريق قطاع الأمن وا�شاد مدير قطاع املهام اخلا�صة باللياقة البدنية والفنية التي حتلى بها
والتي �أقيمت يف جزيرة احلديريات ب�أبوظبي � ،ضمن درع معايل قائد عام اجلنائي باملركز الثالث وت�ضمنت البطولة ال�سباحة يف البحر مل�سافة املت�سابقون ،م�ؤكداً دعم القيادة ال�شرطية ملثل هذه ال�سباقات ،بهدف رفع
�شرطة �أبوظبي للتفوق الريا�ضي للمو�سم  2021-2020وت�ضمنت ثالث  700مرت والدراجات الهوائية مل�سافة  20كيلو مرتاً واجلري مل�سافة  5الكفاءة البدنية والذهنية للمنت�سبني الفتاً �إىل اهتمام �شرطة �أبوظبي
باالرتقاء مبنظومة الريا�ضة وت�شجيع وحتفيز كافة املنت�سبني على حتقيق
كليومرتات .
م�سابقات للتتابع مب�شاركة  18فريقا ميثلون القطاعات ال�شرطية.

االحتاد الآ�سيوي ُيقرر ت�أجيل مباريات الت�صفيات امل�شرتكة �إىل يونيو بنظام التجمع
العام امل�ساعد ل�ش�ؤون كرة القدم يف
•• دبي –الفجر:
االحتاد الآ�سيوي وممثلي االحتادات
ق��رر االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم الوطنية للمجموعة ال�سابعة وهي
ت�أجيل مباريات املجموعة ال�سابعة احت��ادات الإم���ارات  ،فيتنام  ،تايلند
للت�صفيات امل�����ش�ترك��ة امل���ؤه��ل��ة �إىل  ،ماليزيا و�إندوني�سيا .
ن���ه���ائ���ي���ات ك�����أ�����س ال����ع����امل  2022وقال حممد عبداهلل هزام الظاهري
ون��ه��ائ��ي��ات ك���أ���س �آ���س��ي��ا � 2023إىل الأم�ين العام الحتاد الإم��ارات لكرة
�شهر يونيو املقبل بنظام التجمع بعد ال���ق���دم �إن االج���ت���م���اع ن��اق�����ش كافة
�أن كانت مقررة يف �شهر مار�س املقبل ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل اخل���ا����ص���ة مبباريات
وذلك ب�سبب الأو�ضاع ال�صحية غري املجموعة  ،حيث ا�ستعر�ض م�س�ؤولو
امل�ستقرة يف ق���ارة �آ���س��ي��ا  .ج��اء ذلك االحت���اد الآ���س��ي��وي ت��ق��ري��راً مف�ص ً
ال
خ�ل�ال االج��ت��م��اع التن�سيقي الذي ع���ن ال��و���ض��ع ال�����ص��ح��ي يف ك���ل دولة
عُقد �أم�س عرب تقنية االت�صال املرئي و���ص��ع��وب��ة �إق��ام��ة امل��ب��اري��ات يف �شهر
مب�����ش��ارك��ة ���ش�ين م��اجن��ي��ل الأم��ي�ن مار�س نظراً لقيود ال�سفر.

و�أ�ضاف بن هزام �أن احتاد الإمارات
مت�سك يف �إقامة مباراتي �شهر مار�س
�أم��ام ماليزيا ي��وم  25يف الإمارات
و�أمام �إندوني�سيا يوم  30من ال�شهر
ذات���ه يف �إن��دون��ي�����س��ي��ا �إال �أن القيود
املفرو�ضة يف هاتني الدولتني حالتا
دون ذلك  ،حيث �أكد ممثل االحتاد
املاليزي �أن الإج���راءات االحرتازية
يف ب��ل��ده متنعهم م��ن ال�سفر خارج
البالد خالل هذه الفرتة  ،كما هو
احلال لإندوني�سيا التي تفر�ض فرتة
حجر �صحي ب�شكل �إجباري  ،م�شرياً
�أن االحتاد تقدم كذلك مبقرتح �آخر
وه��و ا�ست�ضافة منتخب �إندوني�سيا

�إال �أن الإجراءات املفرو�ضة متنعهم
من ال�سفر خارج البالد .
و�أو����ض���ح الأم��ي�ن ال��ع��ام �أن االحت���اد
الآ����س���ي���وي ق���رر �إق���ام���ة الت�صفيات
وب�شكل ر�سمي يف �شهر يونيو بنظام
التجمع مع فتح باب تقدمي طلبات
اال�ست�ضافة وف��ق معايري و�شروط
ومتطلبات حددها االحتاد الآ�سيوي
م���ن���ه���ا اال�������ش���ت��راط������ات ال�صحية
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ،م�����ؤك����داً �أن احتاد
ال��ك��رة �سيتقدم بطلب اال�ست�ضافة
لأح��ق��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي الذي
ك���ان م���ن امل��ف�تر���ض �أن ي��خ��و���ض 4
م���ب���اري���ات ح��ا���س��م��ه م��ن��ه��ا  3على

�أر�����ض����ه م���ع ت���وف�ي�ر ك���ل املتطلبات
اخل���ا����ص���ة ب�����االحت�����اد ال�����ق�����اري من
مالعب مباريات وتدريبات وفنادق
وم��وا���ص�لات �إىل ج��ان��ب بروتوكول
�صحي ع��ايل اجل���ودة علماً �أن �آخر
موعد لتلقي طلبات اال�ست�ضافة هو
 5مار�س املقبل والإع�لان النهائي
هو  15من ال�شهر ذاته .
اجلدير بالذكر �أن املواعيد املقرتحة
لإق���ام���ة امل���ب���اري���ات ب��ن��ظ��ام التجمع -الإمارات  Vsماليزيا
�ستكون على النحو التايل
 7يونيو 2021
 3 :يونيو 2021
 فيتنام � Vsإندوني�سيا تايلند � Vsإندوني�سيا -الإمارات  Vsتايالند

 11يونيو 2021
 �إندوني�سيا  Vsالإمارات ماليزيا  Vsفيتنام 15يونيو 2021

تايلند  Vsماليزيا
الإمارات  Vsفيتنام
وي��ح��ق ل�لاحت��اد امل�ست�ضيف �إقامة
املباريات على مدار يومني بدال من
يوم واحد لكل جولة .

الرومانية �سيمونا هاليب تدافع عن لقبها يف بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س
•• دبي-وام:

ت�ترق��ب ب��ط��ول��ة ���س��وق دب���ي احلرة
ل��ل��ت��ن�����س  2021م�����ش��ارك��ة جنمة
التن�س الرومانية �سيمونا هاليب
ل���ل���م���رة ال���ث���ام���ن���ة ،وال����ت����ي ت�ستعد
للدفاع عن لقبها يف البطولة التي
ت��ع��د واح����دة م��ن �أك��ث�ر الفعاليات
ال���ري���ا����ض���ي���ة ����ش���ه���ر ًة ع���ل���ى �أج���ن���دة
بطوالت اجلولة العاملية وتنطلق يف
 7مار�س على �أر�ض ا�ستاد �سوق دبي
احلرة للتن�س.
وات�������س���م���ت م��واج��ه��ت��ه��ا يف املو�سم
املا�ضي �أمام الكازاخية الينا ريباكينا
باحلما�سة والت�شويق حمققة فوزاً

���س��اح��ق��اً ل��ت��ك��ون واح�����دة م���ن �أكرث
املواجهات �صعوبة يف تاريخ بطولة
دبي الدولية لتن�س ال�سيدات.
ول��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف �أرب����ع مباريات
حت��ت��اج ه��ال��ي��ب ،م�صنفة البطولة
الأوىل� ،إىل جمموعة ثالثة لك�سر
ال��ت��ع��ادل ق��ب��ل �أن حت�سم املواجهة
ل�����ص��احل��ه��ا ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة واح����دة.
وه���ذا م��ا ح���دث معها يف مباراتها
االفتتاحية مع �أُن�س جابر ،وكذلك
م���ع �أري���ن���ا ���س��اب��ال��ي��ن��ك��ا و�أخ���ي��راً مع
ري��ب��اك��ي��ن��ا .ك��م��ا ح���دث يف املواجهة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ت���ب���ادل ط���وي���ل للكرات
�أره����ق ال�لاع��ب��ت�ين ع��ل��ى ح��د �سواء،
ومل حت�سم النتيجة �إال م��ع الكرة

الأخرية.
وال ���ش��ك �أن ج��ائ��ح��ة كوفيد-19
قد جنم عنها ع��د ًد من التحديات
وال�صعوبات ال��ت��ي واجهتها جنمة
التن�س الرومانية والتي �أثرت على
جدول مباراتيها بعد �إلغاء العديد
م����ن ال����ب����ط����والت� ،إال �أن هاليب
ا����س���ت���ع���ادت م���رون���ت���ه���ا م����ن خالل
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ب��ط��ول��ة �أ�سرتاليا
امل��ف��ت��وح��ة وو����ص���ول���ه���ا �إىل ال����دور
ن�صف النهائي.
وك������ان������ت ه����ال����ي����ب ق������د ت���������ص����درت
الت�صنيف العاملي لالعبات التن�س
املحرتفات يف مدينة براغ الت�شيكية
بعد تغلبها على غاربني موجوروزا

�إىل ال�������دوري ال��ن��ه��ائ��ي��ات يف عدة
ب��ط��والت خ�ل�ال م��و���س��م��ي 2017
و .2018وم��ن��ذ �أن و���ص��ل��ت لأول
م�����رة �إىل ت���رت���ي���ب �أف�������ض���ل ع�شر
الع��ب��ات يف ال��ع��ام  ،2014وا�صلت
هاليب م�سريتها العملية حمققة
م���راك���ز ال�������ص���دارة الأوىل خلم�س
موا�سم متتالية وال���ذي يعد ثاين
�أطول �إجناز حمقق يف تاريخ التن�س
بعد الأمل��ان��ي��ة �شتيفي ج���راف التي
ح��ق��ق��ت  11ف�����وزاً م��ت��ت��ال��ي��اً خالل
الفرتة  .1996-1986وحتمل
هاليب  22لقبا مب��ا فيها بطولة
يف دوري ن�صف ال��ن��ه��ائ��ي لبطولة ب��ل��ي�����س��ك��وف��ا م���ن ال��ب��ط��ول��ة ،ليكون فرن�سا املفتوحة  ،2018وبطولة
روما ،م�ستفيدة من خروج كارولينا بذلك �أول لقب لها بعد و�صولها وميبلدون  ،2019كما و�صلت �إىل

الدور النهائي يف  17بطولة �أخرى
من بينها بطولة فرن�سا املفتوحة
وبطولة �أ�سرتاليا املفتوحة.
وتطمح هاليب ب�أن تكون �أول العبة
ت���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة ����س���وق دب����ي احل���رة
للتن�س ث�لاث م���رات ،لي�ضاف �إىل
�سجل انت�صاراتها املتتالية لنف�س
ال���ب���ط���ول���ة ،ح���ي���ث ف������ازت ببطولة
"جا�سنت هينني" �أرب�������ع م����رات
وثالثة �ألقاب يف بطولة "فينو�س
ويليامز".
وق��ال �صالح تهلك مدير البطولة
�إن �سيمونا هاليب واحدة من �أف�ضل
ال��ن��ج��وم وامل��ت��ن��اف�����س��ات يف ريا�ضة
التن�س �إذ حتظى ب�شعبية كبرية من

اجلماهري ،ونرحب بعودتها جمدداً
�إىل دب����ي .و���س��ي��ك��ون �أم�����ام هاليب
جمموعة من املناف�سات اال�ستثنائية
واحلا�سمة يف البطولة التي ت�ضم
جميع ال�لاع��ب��ات امل�صنفات �ضمن
قائمة الع�شرين الأوائ����ل تقريبا.
وت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة مع
مناف�سات ���س��وق دب��ي احل���رة لتن�س
ال�������س���ي���دات  1000ن��ق��ط��ة ،يف 7
م��ار���س وت�ستمر ح��ت��ى ت��اري��خ 13
م��ن ال�شهر نف�سه  ،وتليها بطولة
حم��ت��ريف ال���ت���ن�������س  500نقطة،
من  14وحتى  20م��ار���س ،والتي
�سين�ضم �إل��ي��ه��ا ك��وك��ب��ة م��ن �أ�شهر
العبي التن�س حول العامل.

بولو الإمارات يحلق يف الآفاق

فوز غنتوت وبنجا�ش يف افتتاح قوي ومثري لك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية
•• دبي-الفجر:

حقق فريقا غنتوت وبنجا�ش �أول
ف����وز ل��ه��م��ا يف م�����ش��وار ك����أ����س دبي
اي���ف���زا ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��ب��ول��و 2021
وقدما وجبة د�سمة لع�شاق اللعبة
يف افتتاح مناف�سات البطولة والتي
افتتحت �أول �أول م��ن �أم�����س على
م�لاع��ب ن����ادي وم��ن��ت��ج��ع احلبتور
للبولو والفرو�سية ب�ضاحية دبي
الن���د و���س��ط �إج�������راءات احرتازية
وت���ب���اع���د ت���ن���ف���ي���ذا ل���ل�ب�روت���وك���ول
ال�صحي  .ج���اء ف���وز غ��ن��ت��وت على

مناف�سه فريق احلبتور وبنتيجة
 12ه��دف��ا م��ق��اب��ل ت�سعة اهداف
بعد مباراة مثرية ا�ستمرت خم�سة
�أ�شواط بد�أت بتقدم فريق احلبتور
بهدف �سريع لفاكوندو �سوال ثم
ادرك ن��ا���ص��ر ال�����ش��ام�����س��ي التعادل
لغنتوت ث��م ع��اد احلبتور بالتقدم
ع���ن ط���ري���ق حم��م��د احل���ب���ت���ور ثم
ادرك غنتوت ال��ت��ع��ادل ع��ن طريق
بابلو لورنتي وقبل نهاية ال�شوط
ا������ض�����اف م����ارك����و�����س اراي���������ا ه���دف
الرتجيح والتقدم لفريقه .
ويحافظ فريق غنتوت على تقدمه

يف ال�شوط الثاين بل ويزيد الفارق
ب��ي��ن��ه وب��ي�ن احل���ب���ت���ور اىل ثالثة
�أه���داف م��ع نهاية ال�شوط بف�ضل
ت���أل��ق م��ارك��و���س اراي���ا جن��م املباراة
وه����داف غ��ن��ت��وت لتنتهي بنتيجة
ال�شوط بتقدم غنتوت ب�ستة �أهداف
مقابل ثالثة �أهداف للحبتور.
وي�شهد �شوط املباراة الثالث اربعة
اه�����داف م��ن��ا���ص��ف��ة ل��ي��ظ��ل الفارق
كما هو ثالثة �أه��داف اما ال�شوط
ال����راب����ع ���ش��ه��د ه���دف���ا واح������دا لكل
منهما لينتهي بتقدم غنتوت بت�سعة
�أهداف مقابل �ستة �أهداف للحبتور

وبلغت الإث���ارة ال��ذروة يف الدقائق
االربع االوىل من ال�شوط اخلام�س
واالخ��ي�ر ب��ع��د حم����اوالت متعددة
م��ن ج��ان��ب ف��اك��ون��دوا ���س��وال اال ان
اراي����ا ظ��ل ي���رد عليه ه��دف��ا بهدف
ح��ت��ى مت��ك��ن غ��ن��ت��وت م��ن احلفاظ
على فارق االهداف الثالثة منهيا
املباراة ل�صاحلة بـ 12هدفا مقابل
ت�سعة �أه���داف �أح���رز ك��ل م��ن ارايا
"غنتوت"و�سوال"احلبتور"�ستة
اه���داف .كما حقق فريق بنجا�ش
ف����وزا م�ستحقا ع��ل��ى ف��ري��ق ايفزا
مهرة وبنتيجة  12هدفا مقابل

ت�سعة �أهداف يف مباراة �سيطر فيها
فريق بنجا�ش ط��وال املباراة وظل
متقدما يف اال�شواط االول والثاين
وال��ث��ال��ث واخل��ام�����س ام���ا ال�شوط
ال��راب��ع فقد �شهد ت��ط��ورا الفتا يف
م�ستوى واداء ف��ري��ق اي��ف��زا مهرة
ح��ت��ى ظ��ن اجل��م��ي��ع ان���ه �سيخطف
الفوز من بنجا�ش ال��ذي ا�ست�سلم
متاما يف هذا ال�شوط ليدرك ايفزا اهداف مقابل ثالثة �أهداف  .وكان ال�����ش��وط ال��راب��ع ليخطف املباراة احرز ايفزا مهرة هدفه ىالتا�سع
مهرة التعادل ب� 8أهداف مقابل  8ال�شوط اخلام�س واالخري مفرتق وي��ق��ل��ب امل����وازي����ن اال ان انحازت واالخ��ي�ر لتنتهي امل���ب���اراة ل�صالح
�أه��داف بعد ان كان فريق بنجا�ش طرق للفريقني حيث ي�سعى فريق ملن اجتهد و�سيطر على جمريات بنجا�ش بـ  12هدفا مقابل ت�سعة
قد انهى ال�شوط الثالث بتقدمه بنجا�ش للعودة للمباراة ويف املقابل اللعب واح��رز �أربعة اه��داف تباعا �أهداف و�أحرز بنيامني بانيللوجنم
بفارق اربعة �أهداف وبنتيجة �سبعة يحاول ايفزا مهرة ان يكرر �سيناريو وه����و ف���ري���ق ب��ن��ج��ا���ش ويف املقابل بنجا�ش �سبعة �أهداف .

رباعية ذهبية لـ «مربط دبي» يف ختام دولية �أبوظبي جلمال اخليل العربية 2021
•• �أبوظبي-وام:

حققت خيول "مربط دبي" �أربعة �ألقاب ذهبية ،بالإ�ضافة �إىل برونزية واحدة
يف اليوم الأخري من فعاليات بطولة �أبوظبي الدولية جلمال اخليل العربية
 ،2021التي اختتمت �أم�س الأول بنادي �أبوظبي للفرو�سية.
كما حققت �إ�سطبالت "الأريام" ،وخيول ال�شيخ عبد اهلل بن ماجد القا�سمي،
ذهبية لكل منهما ،وتوجت الفر�س "ع ج براكة" ملربط عجمان بجائزة ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان.
�أقيمت البطولة بتوجيهاتٍ من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س جمعية الإمارات للخيول
العربية ،ومبتابعة من ال�شيخ زايد بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س اجلمعية.
و�شارك يف املناف�سات التي نظمتها جمعية الإم���ارات للخيول العربية على
م��دار � 3أي��ام 325 ،خي ً
ال من �أنقى �سالالت اخليول العربية الأ�صيلة من
داخل الدولة وخارجها  ..و�شهد فعاليات اخلتام و�شارك يف تتويج الفائزين
�سعادة اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي رئي�س احتاد الإمارات للفرو�سية
وال�سباق ،و�سعادة عارف حمد العواين �أمني عام جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
و���س��ع��ادة حم��م��د �أح��م��د احل��رب��ي امل��دي��ر ال��ع��ام جلمعية الإم������ارات للخيول
العربية.
وا�ستهلت الرباعية الذهبية ملربط دبي "دي بي�سان" التي انتزعت لقب املهرات

عمر �سنة ،تاركة املركز الثاين والف�ضية للمهرة "الأريام الظنة" لإ�سطبالت
"الأريام" ،فيما نالت الربونزية "ع ج العال" ملربط عجمان  ..و�أهدت "الأريام
بنف�سج" �إ�سطبالت "الأريام" ذهبية املهرات ،ونالت الف�ضية "�أم دي �أ�س هند"
لق�صي عبيد اهلل ،فيما ح�صدت الربونزية "دي فنانة" ملربط دبي.
وتو�شحت "دي �شيهانة" لـ "مربط دبي" ،بذهبية الأفرا�س ،تلتها يف املركز
الثاين وامليدالية الف�ضية "ع ج براكة" ملربط عجمان ،وذهبت الربونزية
للفر�س "�إي ا�س �شيخة" لل�شيخ عبد اهلل بن ماجد القا�سمي.
و�أ�ضاف "دي �شهري" اللقب الذهبي الثالث ملربط دبي ،عندما انتزع بطولة
الأمهار ،وجاء يف املركز الثاين ونال الف�ضية "الأريام �شكالن" لإ�سطبالت
"الأريام" ،فيما اكتفى بالربونزية "ع ج عجبان" لل�شيخ عبداهلل بن ماجد
القا�سمي.
و�أكمل "دي را�سل" الرباعية الذهبية ملربط دبي بعد �أن �أحرز املركز الأول
ون���ال ذهبية الأم��ه��ار عمر �سنة ،واح��ت��ل الو�صافة ون���ال الف�ضية "الأريام
ح�شيم" لل�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان ،فيما ذهب الربونز
اىل "مزيون البداير" ملربط البداير.
و�أه��دى "�أ �س برن�س" لل�شيخ عبد اهلل بن ماجد القا�سمي ،اللقب الذهبي
للفحول ،وحل ثانيا ونال الف�ضة "جيان دي نوتياك" لبدر عدنان �أحمد �آل
علي ،فيما ح�صد الربونزية "دي جربان" ملربط "الفالح".
وتوجه حممد �أحمد احلربي بال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ من�صور بن

زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س جمعية
الإمارات للخيول العربية ،على دعمه للخيول العربية الأ�صيلة والذي �ساهم
يف املحافظة على هذه ال�سالالت النقية  ..و�أ�شاد باملتابعة احلثيثة من ال�شيخ
زايد بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س اجلمعية ،الذي ي�شرف على كل تفا�صيل
عمل اجلمعية.
وقال احلربي �إن ن�سخة هذا العام من البطولة متيزت مب�شاركة النخبة من
الأبطال من �أج��ود ال�سالالت ،الأم��ر الذي جعل من ال�صعب عملية اختيار
الأجمل ،م�شريا �إىل �أن اجلمعية حر�صت على توفري �أق�صى درجات النزاهة
وال�شفافية حيث مت اختيار  8حكام يف ال�ساحة بالإ�ضافة �إىل �إلغاء �أعلى و�أقل
درجة.
و�أو���ض��ح احل��رب��ي �أن بطولة ه��ذا ال��ع��ام �شهدت ح�����ض��ورا ف��ع��اال م��ن الكوادر
الإماراتية حيث �شارك  3من املواطنني� ،أحدهم حكما لل�ساحة بالإ�ضافة
�إىل �إثنني يف اللجنة االن�ضباطية ،م�شريا �إىل �أن فعاليات البطولة �أقيمت يف
ظل التزام �صارم بالإجراءات االحرتازية ،حيث مل ي�سمح بالدخول �إال بعد
فح�ص "� "PCRسلبي ال يتجاوز � 48ساعة ،مع التطبيق التام للتباعد
االجتماعي.
واختتم حديثه ب�أن اجلمعية ت�سعى لال�ستفادة من جميع املالحظات والآراء
وذلك لتحقيق املزيد من التطوير والرتقية لهذه البطولة يف الن�سخ املقبلة
 ..وتقدم بالتهنئة للفائزين خالل البطوالت املختلفة.

احتاد اليد ينظم
بطولة تن�شيطية لفرق
ال�سيدات
•• دبي -وام:

ينظم احتاد الإمارات لكرة اليد ال�سبت املقبل على �صالة �صالح الدين
الريا�ضية بدبي ،بطولة تن�شيطية لفرق الن�صر ،واجل��زي��رة و�شركة"
 ،" DHCواجلالية التون�سية ،ا�ستعدادا النطالق الن�شاط الن�سائي
للمو�سم ال��ري��ا���ض��ي احل����ايل ،وذل���ك ع��ق��ب االن��ت��ه��اء م��ن �سحب قرعة
م�سابقات ال�سيدات للمو�سم الريا�ضي  ، 2020-2021والتي �ستجرى
يف العا�شرة والن�صف �صباحا بال�صالة نف�سها .
و�ستقام البطولة التن�شيطية بنظام ال��دوري من دور واحد بني الفرق
اخلم�س حيث �سي�شارك نادي الن�صر بفريقني ،و�ستلعب املباريات بزمن
 20دقيقة لكل مباراة ،موزعة على �شوطني مدة كل �شوط  10دقائق،
تتخللها فرتة راحة مدتها " "5دقائق.
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املواقع العاملية املتخ�ص�صة ترحب بانطالقة مو�سم الدراجات الدويل من الإمارات

اخلييلي  :الطواف ت�أكيد لنجاحات الدولة يف التعامل مع الظروف اال�ستثنائية
•• �أبوظبي-وام:

مع ق��رب انطالق الن�سخة الثالثة
م���ن ط����واف الإم��������ارات للدراجات
الهوائية -احل��دث العاملي الوحيد
امل��ع��ت��م��د دول��ي��ا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط -الذي يقام خالل الفرتة
م��ن � 21إىل  27ف�براي��ر اجلاري
مب�شاركة �أهم  20فريقاً يف العامل،
وم���ع �إع��ل�ان ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة عن
تفا�صيل ومراحل ال�سباق � ..أ�صبح
ال��ط��واف حديث امل��واق��ع وال�صحف
العاملية ،كونه الأول هذا العام الذي
يقام يف ظل جائحة " كورونا " بعد
ت��وق��ف �أغ��ل��ب امل�����س��اب��ق��ات الدولية،
مبا جعله نافذة ال��ع��ودة الرئي�سية
الن��ط�لاق��ة ري��ا���ض��ة ال���دراج���ات من
ج��دي��د ،و�سط �إج����راءات احرتازية
م�����ش��ددة م���ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م�ين على
احل����دث م���ن �أج����ل ���ض��م��ان �سالمة

اجلميع .
فمن جانبه �أورد م��وق��ع �سايكلنج
ن��ي��وز �أن منظمي ط���واف الإم���ارات
ال���ع���امل���ي �أع���������ادوا احل����ي����اة جم�����دداً
ل��ري��ا���ض��ة ال���دراج���ات ب��ع��د التوقف
ب�سبب فريو�س كورونا ،و�أن العودة
ب��ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة م���ن ط���واف
الإم�����ارات �ستكون و���س��ط �إج����راءات
احرتازية �صارمة وقوية من �أجل
�ضمان �سالمة اجلميع.
ولفت املوقع �إىل �أن��ه من املقرر �أن
ت��ك��ون الن�سخة املقبلة م��ن طواف
الإمارات �أول �سباق يف عام ،2021
ب��ع��د �إل��غ��اء ال��ع��دي��د م��ن ال�سباقات
حول العامل ب�سبب جائحة كورونا،
و�أن ����ص���رام���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م والعمل
والإج��������راءات امل��ت��ب��ع��ة ���س��ت��ك��ون هي
نقطة االرتكاز الرئي�سية من �أجل
ت��ق��دمي ن�سخة ا�ستثنائية ،منوها
�إىل �أن فريق الإم����ارات ال��ذي �أقام

م��ع�����س��ك��راً ت��دري��ب��ي��ا ق��ب��ل امل�شاركة
يف ال����ط����واف ،مت ت��ط��ع��ي��م دراجيه
وم���وظ���ف���ي���ه ب���ل���ق���اح ك���وف���ي���د ،19
لي�صبح �أول ف��ري��ق ع��امل��ي يح�صل
عليه".
من جهته �أو�ضح موقع يورو�سبورت
�أن االه��ت��م��ام ال����ذي ت��ظ��ه��ره دولة
الإم���������������ارات ب�����ط�����واف الإم������������ارات
والرتكيز ب�شكل كبري على ريا�ضة
ال����دراج����ات ل��ي�����س ب��غ��ري��ب عليها،
م���ؤك��دا �أن ان��دم��اج ك��ل م��ن طواف
دب��ي و�أب��وظ��ب��ي يف ح��دث واح���د هو
ط���واف الإم�����ارات ،زاد م��ن �أهميته
وجعل منه حدثاً عاملياً ا�ستثنائيا.
و�أك��د املوقع �أن ط��واف الإم���ارات يف
ن�����س��خ��ة  ،2021مي��ث��ل ع����ودة �إىل
نقطة البداية بعد توقف ال�سباقات
على م�ستوى العامل ب�سبب جائحة
ك����ورون����ا ،م�����ش�يرا �إىل �أن ط���واف
االم������������ارات ����س���ي���ك���ون االن���ط�ل�اق���ة

احلقيقية للك�شف ع��ن �أب��ط��ال عام
 2021يف خم��ت��ل��ف الطوافات
العاملية والك�شف عن م�ستوياتهم،
حيث يتواجد باحلدث العاملي �أبرز
الدراجني من خمتلف الفرق ودول
العامل.
و�أ�شار موقع � ،eluniversoإىل
�أن النجاح الذي حتقق يف الن�سختني
املا�ضيتني من طواف الإمارات كان
له دور يف �إب��راز التفا�ؤل بالن�سخة
الثالثة التي تنطلق ال�شهر اجلاري
و�سط �إجراءات احرتازية قوية من
�أج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة جميع
امل�شاركني ،وت�شهد م�شاركة نخبة
الدراجني من خمتلف دول العامل
مب�����س��ت��وي��ات��ه��م ال��ع��ال��ي��ة م���ا يجعل
الإثارة والندية حا�ضرة.
وب���������������ح�������������������������������س���������������ب م�������������وق�������������ع
 mundociclisticoف�إن
ط�����واف الإم���������ارات ي�����ش��ك��ل ملتقى

خ��ا���ص��ا وم��ث��ال��ي��ا لنخبة الدراجني
ال��ع��امل��ي�ين يف جت��رب��ة ف��ري��دة و�سط
اجلبال وال�صحراء والطق�س املميز
يف ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام ،م��ا يعني
�أن الأج��واء مثالية خلو�ض جتربة
ج���دي���دة ل��ري��ا���ض��ة ال����دراج����ات بعد
فرتة من التوقف.
ول����ف����ت �إىل �أن ح���������ض����ور نخبة
ال�����دراج��ي��ن ال���ع���امل���ي�ي�ن م���ث���ل بطل
ج���ول���ة ف��رن�����س��ا ت������ادي بوجات�شر
ال��ذي �سيفتتح مو�سمه الثالث مع
فريق الإم��ارات� ،سيعطي انطالقة
ق��وي��ة ل��ه ول�سباقات ال���دراج���ات يف
الفرتة املقبلة ،مع الإث��ارة والندية
املتوقعة من قبل جميع الدراجني
العامليني.
و�أك����������������������������������������������������������������د م����������������وق����������������ع
� procyclingstatsأن كل من
جبل حفيت ،وجبل جي�س يعتربان
�أبرز املناطق املهمة واملميزة لطواف

الإمارات ،وتلعب دوراً مهما يف �أبراز
ق��درات و�سرعات وت���أل��ق الدراجني
امل�شاركني ،ما يعزز مكانته العاملية
بني �أبرز الطوافات.
وقال معايل الدكتور مغري خمي�س
اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع
� " :إن �إق��ام��ة الن�سخة الثالثة من
ط����واف الإم�������ارات ال�����دويل يف ظل
ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة ال��ت��ي مي���ر بها
العامل ب�سبب جائحة كورونا ،دليل
على النجاحات التي حققتها الدولة
يف التعامل مع الظروف اال�ستثنائية
بفاعلية كبرية ،ودليل كذلك على
ثقة املنظمات واالحت��ادات الدولية
يف م��ك��ان��ة وق��ي��م��ة دول����ة الإم������ارات
يف ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات الريا�ضية
مبنتهى االح�تراف��ي��ة و���س��ط �أعلى
معايري ال�سالمة والوقائية" .
و�أ������ض�����اف  " :ن���ح���ن ع���ل���ى موعد
م���ع ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن طواف

الإم���ارات وال��ذي ي�ؤكد على مكانة
الدولة ،وير�سخ ا�ستمرار النجاحات
ال��ت��ي حققتها الن�سختني الأوىل
وال���ث���ان���ي���ة ،و����س���ط م�����ش��ارك��ة نخبة
م���ن �أب�����رز دراج�����ي ال���ع���امل والفرق
املحرتفة ،حيث ا�ستطاعت الدولة
ومن خالل ما قدمته يف ال�سنوات
امل��ا���ض��ي��ة ت���أك��ي��د ج��دارت��ه��ا وفر�ض
�إمكانياتها ومعاملها ،لت�صبح واحدة
م���ن الأح�������داث الأ���س��ا���س��ي��ة �ضمن
الأجندة العاملية ل�سباقات االحتاد
الدويل ملو�سم ."2021
و�أرج������ع م��ع��ال��ي��ه ت��ل��ك النجاحات
ل��ل��دع��م ال��ل�احم����دود م���ن القيادة
ال��ر���ش��ي��دة ملختلف ال��ق��ط��اع��ات ويف
مقدمتها قطاع الريا�ضي ،م�شرياً
�إىل �أن ال���ط���واف جن���ح ع���ام���اً تلو
الآخ��������ر يف ت���ر����س���ي���خ ال���ع���دي���د من
الأ���س�����س ال��ري��ا���ض��ي��ة النبيلة التي
يحتاج �إليها املجتمع بكامل فئاته،

وال��ت��ي �أب���ه���رت ال��ع��امل بح�ضارتها
وتقدمها ومتيزها يف كل املجاالت.
و�أع��رب عن ثقته يف جناح الن�سخة
املقبلة يف ظل الإج��راءات الوقائية
ال���ت���ي ي��ت��خ��ذه��ا جم��ل�����س �أبوظبي
الريا�ضي وجمل�س دبي الريا�ضي،
وح��ر���ص��ه��م��ا ال��ك��ب�ير ع��ل��ى توفري
ك�����ل ع�����وام�����ل ال���������س��ل�ام����ة جلميع
امل�����ش��ارك�ين يف ال��ط��واف ومب���ا يعزز
م��ن جن���اح ال��دول��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع
ظروف اجلائحة با�ست�ضافة كربى
ال��ف��ع��ال��ي��ات ،و�أن ال���ط���واف �سيربز
للعامل هذا النجاح جمدداً باعتباره
واح������داً م���ن �أك��ب��ر الأح�������داث على
�صعيد ريا�ضة الدراجات الهوائية.

الدوري العاملي لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو بالربازيل يتزين ب�شعار «م�سبار الأمل»
•• كويتيبا -وام:

اختتمت �أم�����س الأول مناف�سات "البدلة" لبطولة ال����دوري املحلي لرابطة
�أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو يف الربازيل ،والتي �أقيمت يف مدينة كوريتيبا /
عا�صمة والية بارانا يف جنوب الربازيل /التي تعد واحدة من �أهم املدن يف جنوب
الربازيل ،ومركزا مهما من مراكز الثقافة واالقت�صاد يف �أمريكا الالتينية.
�شارك يف البطولة ما يقارب  1000العب والعبة من جميع الفئات العمرية،
و�شهدت املناف�سات ن���زاالت حما�سية ،م��ع التزامها بتطبيق كافة الإج���راءات
الوقائية واالحرتازية للم�شاركني ،والتي مل ت�سمح بتواجد اجلماهري حر�صاً
على �سالمتهم وتطبيقاً للربوتكول الطبي املعتمد من الرابطة.
�أم���ا بالن�سبة للمتناف�سني ال���ذي ق��دم��وا م��ن  11دول���ة ،فقد ت��وج��وا ب��ـ 179
ميدالية ذهبية ،و 160ميدالية ف�ضية ،و 129ميدالية برونزية ،وقدم كل
من امل�صنفني لوكا�س بينهريو ،ولوكا�س جوالبريتو �أ�صحاب احل��زام الأ�سود

عرو�ضا قوية قادتهم �إىل الفوز باملراكز الأوىل عن فئة  62كجم ،و 85كجم،
ما �ساهم يف منح الربازيل �صدارة ترتيب الدول امل�شاركة ،تلتها يف املركز الثاين
الباراجواي ،ثم ذهب املركز الثالث �إىل ت�شيلي ،وت�ساوت فرن�سا وكندا بر�صيد
 2000نقطة لكليهما يف املركز الرابع .
وعلى م�ستوى مناف�سات الأكادمييات تفوقت �أكادميية "ت�شيكمات" من الواليات
املتحدة الأمريكية واحتلت املركز الأول ،وحلت �أكادميية جرا�سي باها يف املركز
الثاين ،ثم �أكادميية �أليانز يف املركز الثالث.
و�أك���د ط���ارق ال��ب��ح��ري م��دي��ر ج���والت �أب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���س�لام للجوجيت�سو �أن
البطولة حققت جناحا وا�سعا يف الربازيل ،نظرا للإقبال الكبري على امل�شاركة،
والعدد املميز من �أ�صحاب احلزام الأ�سود الذين تواجدوا يف احلدث مبا يزيد
عن  250العبا والعبة ،م�شريا �إىل �أن التطبيق الدقيق للربوتوكول الطبي
املعتمد خرج بالبطولة �إىل بر الأمان ،و�أتاح لالعبني خو�ض جتربة ا�ستثنائية
يف املناف�سات.

وقال  :حر�صا منا على ا�ستثمار النجاح الكبري الذي حققته الإمارات وجتربتها
الناجحة مع م�سبار الأم��ل الذي جنحت مهمته من �أول حماولة ،وبالتن�سيق
مع ال�شركاء املنظمني املحليني يف الربازيل ،ومبوجب العالقات الطيبة بيننا
مت االحتفاء بنجاح مهمة م�سبار االمل ،من خالل و�ضع الفتات كربى يف �أكرث
من مكان بهذه املنا�سبة حتمل �صور م�سبار الأمل ،كما كانت �صور م�سبار االمل
حا�ضرة على من�صة تتويج الفائزين.
وت���ن���درج "بطولة ال�����دوري ال��ع��امل��ي ل��راب��ط��ة �أب��وظ��ب��ي مل��ح�تريف اجلوجيت�سو
يف الربازيل" ال��ت��ي �أقيمت على م��دى ي��وم واح���د �أم�����س �ضمن �أج��ن��دة املو�سم
الريا�ضي لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو  .. 2021 - 2020وتعد
�سل�سلة ج��والت اجلوجيت�سو حتت مظلة الرابطة ،فر�صة للم�شاركني جلمع
�أكرب عدد من النقاط التي من �ش�أنها �أن ترفع ر�صيدهم يف الت�صنيف الدويل
اخلا�ص بالرابطة ،وت�أهيلهم خلو�ض البطولة الأهم واالكرب يف عامل ريا�ضة
اجلوجيت�سو وهي بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو ،حيث فتحت

البطولة �أب��واب��ه��ا �أم���ام جميع ف��رق اجلوجيت�سو املحلية والعاملية للم�شاركة
مبختلف الأحزمة والفئات العمرية.
وت�أتي بطولة الدوري العاملي لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو يف الربازيل
لت�ؤكد التزام دول��ة الإم���ارات بتنظيم �أق��وى البطوالت العاملية خ��ارج الدولة،
ولتثبت جم��ددا �أن �أبوظبي هي عا�صمة اجلوجيت�سو العاملية ،و�أه��م مركز يف
العامل لن�شر وتطوير هذه الريا�ضة.
و�شهدت البطولة ارتفاعاً ملمو�ساً يف ن�سب امل�شاركة �إثر ا�ستقطابها للعديد من
الأندية الريا�ضية والأكادمييات والأبطال والنجوم من الربازيل التي ت�ضم
�أك�ثر من مليوين ممار�س لتلك الريا�ضة وم�سجل يف �سجالت االحت���اد ،وما
يقرب من � 20ألف �أكادميية موزعة على خمتلف الواليات  ..ومت بث نزاالت
البطولة مبا�شرة عرب من�صات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة مع حتميل مقاطع
الفيديو على قناته على موقع "يوتيوب" ما �أت��اح للجماهري فر�صة م�شاهدة
الفعاليات واملناف�سات بالكامل.

�أول ظهور لفيكتور و�إيفان غدا اجلمعة

انطالقة مناف�سات الدور التمهيدي لبطولة جراند �سالم تل �أبيب اليوم
•• �أبوظبي-الفجر

تنطلق ال��ي��وم اخلمي�س مناف�سات
ب���ط���ول���ة ج����ران����د ����س�ل�ام ت����ل �أبيب
للجودو لعام  2021التي ينظمها
االحت��������اد الإ�����س����رائ����ي����ل����ي للجودو
ب���إ���ش��راف االحت���اد ال���دويل للجودو
 ،وذل��ك مب�شاركة  422العبا من
 60دول��ة من خمتلف دول العامل
من بينهم منتخب الإمارات للجودو
،وهي من البطوالت املكملة لقائمة
الالعبني املت�أهلني ل���دورة طوكيو
للألعاب الريا�ضية الأوملبية امل�ؤجلة
،2021مما ي��رف��ع م��ن م�ستوى
املناف�سة تطلعا للت�أهل بالرغم من
الإج�����راءات االح�ت�رازي���ة ال�صارمة
ال����ت����ي و����ض���ع���ه���ا االحت��������اد ال������دويل

للجودو للحد من جائحة «كورونا»
وت�������ش���دي���د ال�������س���ل���ط���ات ال�صحية
الإ�سرائيلية بهذا اخل�صو�ص .
و����س���ت���ك���ون ان����ط��ل�اق����ة املناف�سات
بت�صفيات ال��دور التمهيدي لأوزان
ال�سيدات اخلفيفة على الب�ساطات
ال����ث��ل�اث����ة ب���ال�������ص���ال���ة الريا�ضية
ال��ك�برى خ�لال ال��ف�ترة ال�صباحية
 ،وتتحول لب�ساط واح��د يف الفرتة
امل�����س��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��د املباريات
النهائية وال��ت��ت��وي��ج لتلك الأوزان
،ف��ي��م��ا ي��ع��ق��ب ذل���ك ع��م��ل��ي��ة امليزان
ب���ف���ن���دق الإق�����ام�����ة مل���ن���اف�������س���ات يوم
اجلمعة ث��اين �أي���ام البطولة الذي
ي�����ش��ه��د ظ��ه��ور الع��ب��ي��ن��ا ع��ل��ى �ضوء
ق��رع��ة البطولة ال��ت��ي ج��رت م�ساء
�أم�����س الأرب��ع��اء -م��ن بعد  -بفندق

هيلتون حيث تقيم املنتخبات ،حيث
يخو�ض العبنا فيكتور �سكرتوف
مناف�سات وزن حتت  73كغم وت�ضم
قائمة املناف�سة  45العبا من �أبرز
امل�صنفني ع��ل��ى م�ستوى البطولة
وال����ذي����ن ي��ت��ق��دم��ه��م الإ�سرائيلي
بوتبل توهار ال�ساد�س على م�ستوى
العامل ،بينما يحتل فيكتور املركز
 21على م�ستوى العامل والعا�شر
يف البطولة.
اما الالعب الثاين ايفان رميارينكو
وال����ذي ي�����ش��ارك يف م��ن��اف�����س��ات وزن
حتت  100كغم حيث ت�ضم قائمة
مناف�سته  33العبا ويحتل العبنا
ايفان املركز  27يف الرتتيب العام
 ،بينما يحتل �صدارة الرتتيب العام
لتلك املجموعة الالعب الإ�سرائيلي

ب��ي�تر بالت�شيك وه���و ال��ث��اين على
م�����س��ت��وى ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي ،وقد
ا�ستعد فيكتور وايفان للبطولة يف
مع�سكر م�شرتك مل��ده �أ�سبوع حتت
�إ���ش��راف امل���درب املولديفي اجلديد
ب��اك��ال فيا�سي�سالف ال����ذي تعاقد
معه االحت���اد م���ؤخ��را لي�شرف على

تدريب منتخب اجلودو الأول الذي
ي�ستعد للم�شاركة يف دورة طوكيو
للألعاب الريا�ضية الأوملبية امل�ؤجلة
يونيو..2021وتتوا�صل املناف�سات
ي��وم��ي��ا ع��ل��ى ف�ت�رت�ي�ن ح��ت��ى م�ساء
الأح���د ال��ق��ادم ال���ذي حت��دد موعدا
خلتام البطولة .
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الإع�صار مبابي وفى بوعده ملدربه

�س�أل مهاجم باري�س �سان جرمان كيليان مبابي مدربه االرجنتيني ماوريت�سيو
بوكيتينو قبل املواجهة �ضد بر�شلونة اال�سباين عن عدد االنت�صارات التي
حققها على الأخري عندما كان مدربا ال�سبانيول الطرف الآخر يف املقاطعة
الكاتالونية ،فجاءه ال��رد بانه حقق ذلك مرة واح��دة ،فوعده الفائز بك�أ�س
العامل  2018ب�أنه �سريفع العدد اىل انت�صارين.
و���س��ج��ل م��ب��اب��ي ث�لاث��ي��ة رائ��ع��ة وك���ان االول ب��ع��د تلقيه ك���رة داخ���ل املنطقة
وفى مبابي بوعده ملدربه م�سجال ثالثية رائعة يف مرمى بر�شلونة ليقوده فتخل�ص برباعة من مواطنه كليمان النغليه بحركة فنية رائعة قبل ان
اىل ف��وز تاريخي  1-4يف عقر دار االخ�ير ملعب كامب نو ليخطو خطوة ي�سدد كرة قوية بي�سراه يف �سقف ال�شباك ،ثم ا�ستغل خطا يف ت�شتيت الكرة
عمالقة نحو الدور ربع النهائي.
من املدافع العائد جريار بيكيه ليودع الكرة ال�شباك ،قبل ان ينهي املهرجان
كانت امل�س�ؤولية كبرية على مبابي ال �سيما يف غياب النجمني الربازيلي نيمار بالهدف االروع من هجمة مرتدة �سريعة ومتريرة متقنة من االملاين يوليان
واالرجنتيني انخل دي ماريا ،كما ان��ه ك��ان عر�ضة النتقادات ح��ادة املو�سم درك�سلر لي�سدد كرة لولبية �سكنت الزاوية البعيدة ملرمى احلار�س االملاين
املا�ضي عندما ف�شل يف ت�سجيل اي هدف يف االدوار االق�صائية على الرغم مارك اندريه تري �شتيغن.
من بلوغ فريقه املباراة النهائية وخ�سارته امام بايرن ميونيخ �صفر.-1
وبف�ضل ثالثيته ،رفع مبابي ر�صيده اىل  5اهداف هذا املو�سم واحتل املركز
بيد انه كان على املوعد �ضد بر�شلونة الذي تع ّر�ض خل�سارة فادحة املو�سم الثاين رفقة اربعة العبني اخرين علما بانه يت�صدر ترتيب الدوري الفرن�سي
املا�ضي ام��ام بايرن ميونيخ  8-2و�ضرب بقوة ،لي�سجل نقاطا يف ال�سباق اي�ضا بر�صيد  16هدفا .مل مي ّر ت�ألق مبابي مرور الكرام ال �سيما ب�أنه تفوّق
املبكر نحو الكرة الذهبية نهاية العام احلايل.
على جنم بر�شلونة االرجنتيني ليونيل مي�سي وا�شادت به ال�صحف االوروبية

وكالت له املديح بعبارات "غاالكتيك"" ،اع�صار" و"نووي".
واع��ت�برت �صحيفة "ليكيب" الفرن�سية ب��ان "�سان ج��رم��ان جن��ح يف الث�أر
للرميونتادا الرهيبة التي كان �ضحيتها قبل ارب��ع �سنوات" ،وا�ضافت "ان
ت�صفع النادي الكاتالوين بهذا العنف يف ذهاب ثمن النهائي ،ان حتبط �سحر
مي�سي بهذه الطريقة كما لو انك ت�ضع ولدا �صغريا يف الزاوية ،كان �ضربا
من اخليال ولي�س واقعا" .وتابعت "باالم�س ،تخطى �سان جرمان احلقيقة
بف�ضل قوة جماعية قوية وثالثية لكيليان مبابي النووي".
يف املقابل ،مل ت��ر�أف ال�صحف اال�سبانية برب�شلونة وو�صفت امكانية قلب
الطاولة ايابا باملعدومة .وقالت "ماركا" "بر�شلونة على م�سافة �سنوات
�ضوئية من عهد �سيطرته على ال�صعيد ال��ق��اري ،لقد اُذل م��رة جديدة يف
دوري االبطال" .وا�ضافت م�شيدة بنجم املباراة املطلق "م ّر مبابي مبعلب

كامب نو وع�صف به كاالع�صار ،لقد كان عر�ضا تاريخيا �سيبقى حمفورا يف
االذهان اىل االبد" .اما ال�صحيفة الكاتالونية االخرى "�سبورت" فاعتربت
ان "باري�س �سان جرمان دمر بر�شلونة" م�شرية اىل ان االخ�ير "�سقط يف
امتحان اوروبي جديد يف وجه مناف�س ت�ألق يف �صفوفه العمالق مبابي".
يف املقابل ،اعتربت ال�صحف االنكليزية بان النتيجة الكبرية وت�ألق مبابي
حتديدا ت�شري اىل ان امل�شهد الكروي العاملي قد ي�شهد انتقال ال�سلطة من
مي�سي اىل مبابي يف ال��ف�ترة املقبلة وق��ال��ت �صحيفة "ذي �صن" "ليونيل
مي�سي الذي اع ُترب لفرتة طويلة اف�ضل العب على الكرة االر�ضية لي�س يف
جيله فح�سب بل على مر االزمنة ،لعب دورا ثانويا امام مبابي" ،م�شرية اىل
ان النجم الفرن�سي "يبدو االن جاهزا خلطف تاج الكرة العاملية من مي�سي".
وكان ل�سان حال "ذي تيليغراف" مماثال تقريبا بقولها "كان مي�سي النجم
امل�سيطر يف ال�سنوات الع�شر االخرية و�سيكون مبابي حتما كذلك يف العقد
املقبل" .وختمت "حقق مبابي �أحد ابرز هاتريك يف ال�سنوات االخرية على
ال�صعيد االوروبي يف الوقت الذي خبا بريق مي�سي كال�شمعة التي تنطفىء
تدريجيا".

جمل�س دبي الريا�ضي يطلق برنامج تطوير قدرات الالعبني املحرتفني يف دبي
•• دبي-وام:

�أطلق جمل�س دبي الريا�ضي "برنامج
تطوير ق��درات الالعبني املحرتفني
يف ���ش��رك��ات ك��رة ال��ق��دم بدبي" الذي
اع���ت���م���ده ���س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور بن
حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم رئي�س
امل���ج���ل�������س ووج��������ه ب���ت���ن���ف���ي���ذه خ�ل�ال
املو�سم الريا�ضي احل��ايل حتت �شعار
"م�سريتك م�ستقبلك" وب��داي��ة من
�شهر ف�براي��ر اجل���اري ليكون �إ�ضافة
مهمة يف جهود املجل�س امل�ستمرة منذ
عدة �سنوات لتطوير جميع العاملني
يف �أن����دي����ة و����ش���رك���ات ك����رة ال���ق���دم يف
دب��ي مبختلف التخ�ص�صات الإدارية
وال��ف��ن��ي��ة وع���ل���ى م�����س��ت��وى املدربني
والالعبني.
واع��ت��م��د جم��ل�����س �إدارة جم��ل�����س دبي
ال��ري��ا���ض��ي يف اج��ت��م��اع��ه خ�ل�ال �شهر
ي��ن��اي��ر امل��ا���ض��ي ت��ف��ا���ص��ي��ل الربنامج
وخ��ط��ة العمل مل��دة  3ث�لاث موا�سم
ري��ا���ض��ي��ة ق���ادم���ة ،ومي��ث��ل الربنامج
�أحدث جهود املجل�س يف جمال تطوير
العمل وال��ت��ي انطلقت منذ ت�أ�سي�س

املجل�س وت���أك��ي��ده خ�لال م���ؤمت��ر دبي
الريا�ضي ال��دويل الأول �صيف العام
 2006على �أن االحرتاف هو احلل
الأم����ث����ل ل��ت��ط��وي��ر الأداء والنتائج
ل��ف��رق��ن��ا و�أن االح���ت���راف ل���ن يكون
ناجحا بدون تطوير جميع العاملني
يف منظومة ال��ري��ا���ض��ة عموما وكرة
القدم خ�صو�صا.
ويهدف الربنامج �إىل حتقيق االلتزام
املهني لالعبني املحرتفني ب�شركات
كرة القدم بدبي وهي :الن�صر و�شباب
الأه���ل���ي وال��و���ص��ل وح��� ّت���ا ،وا�ستثمار
ال�ل�اع���ب�ي�ن امل���ح�ت�رف�ي�ن /املواطنني
والأج���ان���ب /م��ن خ�لال �إ���ش��راك��ه��م يف
برامج امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة
وال�تروي��ج للرعاة واملنتجات ومتجر
ال��ن��ادي /م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج �شهري
لكل العب او جمموعة من الالعبني
مب���ا ي���ع���زز ف���ر����ص رب����ط ن�����ش��اط كرة
القدم باملجتمع واجلمهور والإعالم
وي�����ؤث����ر �إي���ج���اب���ا ع��ل��ى من���و القاعدة
اجل���م���اه���ري���ة ل�����ش��رك��ات ك����رة القدم
و���ش��رك��ائ��ه��ا واي���رادات���ه���ا م��ن القطاع
اخل����ا�����ص ،/وحت�����س�ين �أ����س���ل���وب حياة

«قمة اجلزيرة وبني يا�س»
�أبرز لقاءات اجلولة  17من
دوري اخلليج العربي
•• �أبوظبي-وام:

ت�شهد اجلولة  17من دوري اخلليج العربي ،التي تقام يومي اخلمي�س واجلمعة
 18و 19فرباير اجلاري ،مواجهات قوية ومثرية ،طابعها احلما�س ،و�ستكون
املقدمة �أمام �صراع من نوع خا�ص ،بني ال�شارقة واجلزيرة ،مت�صدري دورينا،
حيث يت�ساوى الفريقان يف عدد النقاط مع �أف�ضلية املواجهات ل�صالح ال�شارقة،
و�سط �ضغط متوا�صل من بني يا�س �صاحب املركز الثالث ،كما تبحث فرق
املراكز من الرابع �إىل الثامن عن "الثالث نقاط" ،للحفاظ على حظوظها يف
التقدم خطوة تلو الأخ��رى نحو املقدمة ،ويبحث �أ�صحاب املراكز املت�أخرة عن
الأمل يف اخلروج من "النفق املظلم" بتحقيق الفوز.
وت���أت��ي �ضربة ال��ب��داي��ة ،ال��ي��وم اخلمي�س ،مبواجهة قوية ب�ين عجمان و�ضيفه
الن�صر ،وي�سعى "�صاحب الأر�ض" للعودة �إىل طريق االنت�صارات مرة �أخرى ،بعد
الهزمية يف اجلولتني ال�سابقتني ،خلطف املركز  ،12على �أمل تعرث الفجرية
"مناف�سه املبا�شر" ،والتقدم خطوة لالبتعاد عن "�شبح" املراكز الأخرية ،فيما
يبحث الن�صر عن "الثالث نقاط" بعد خ�سارته لعدد كبري منها يف الفرتة
الأخرية ،حيث جمع  4نقاط فقط من  5جوالت �سابقة ،وهو معدل ال ير�ضي
طموح ع�شاقه ،وميثل الفوز تعزي ًزا لوجوده يف فرق املقدمة .ويلتقي الظفرة
مع �ضيفه ال�شارقة يف ذات التوقيت ،يف مواجهة يتطلع فيها الظفرة ،لتذوق
طعم االنت�صار الغائب عنه من اجلولة"  ،"10رغ��م �صعوبة املواجهة �أمام
ال�شارقة ،ال��ذي ي�سعى لتعوي�ض خ�سارته املا�ضية �أم��ام العني ،للحفاظ على
ت�صدر الرتتيب بفارق املواجهات املبا�شرة �أم��ام اجلزيرة ،حيث من املنتظر �أن
يدخل ال�ضيوف املواجهة بقوة ،بحثاً عن هدف مبكر يريح الأع�صاب ،لتكرار
�سيناريو اجلولة "  " 4التي حقق فيها الفوز بخما�سية دون رد ،يف ليلة ت�ألق
فيها ويلتون �سواريز و�إيجور كورنادو.
ويُختتم اليوم الأول مبواجهة من العيار الثقيل ،جتمع اجلزيرة و�ضيفه بني
يا�س ،يف قمة مرتقبة ،دائمًا ت�شهد قوة و�إثارة بحكم تاريخ مواجهات الفريقني،
ويتفوق اجلزيرة� ،صاحب الأر���ض ،يف عدد مرات الفوز ،مقارنة بـ "بني يا�س"
ال�ضيوف يف دوري اخلليج العربي بع�صر االحرتاف ،حيث حقق  12فوزاً مقابل
 3لـ"بني يا�س" ،وتعادال يف  4مرات يف  19مواجهة �سابقة.
وي�سعى اجلزيرة �إىل موا�صلة النتائج املميزة يف الفرتة الأخ�يرة ،و�سط ت�ألق
كبري من "الهداف" علي مبخوت وزمالئه ،للحفاظ على ت�صدره ترتيب دورينا
بالت�ساوي مع ال�شارقة ،ويف املقابل ،ين�شد العبو بني يا�س تعطيل انطالقة
�أ�صحاب الأر�ض ،خللق مناف�سة �أكرث �سخونة يف ال�صدارة ،ولريد على هزميته
يف اجلولة "  " 4بثالثة �أهداف مقابل هدف على ملعبه ،ويعول ال�ضيوف على
هدافهم الربازيلي جواو بيدرو ،الذي يناف�س على �صدارة الهدافني بـر�صيد
 12هد ًفا.
و�ستقام يف ذات التوقيت مباراة حتا مع �ضيفه �شباب الأهلي ،ويبحث فيها حتا
عن الفوز الثاين ،بعد �أن تذوق طعم االنت�صارات لأول مرة يف اجلولة املا�ضية،
يف الوقت الذي ي�سعى فيه �شباب الأهلي �إىل التقدم خطوة نحو فرق املقدمة،
بعد �أن فقد نقطتني يف اجلولة املا�ضية ،عطلت انطالقته املميزة يف الفرتة
الأخ�يرة .وت�ستكمل مواجهات اجلولة غدا اجلمعة ،ب�إقامة  3مباريات ،حيث
ي�ست�ضيف الوحدة خورفكان ،يف مواجهة لن تكون �سهلة على الفريقني ،يتطلع
فيها ال��وح��دة �إىل ف��وز غ��اب عنه يف اجلولتني ال�سابقتني ،ليتقدم نحو املربع
الذهبي ،فيما متثل نقاط املباراة الثالث لـ"خورفكان" �أم ً
ال جديداً للبعد عن
�أ�صحاب املراكز املت�أخرة .ويف ذات التوقيت يواجه الو�صل �ضيفه احتاد كلباء،
وين�شد �أ�صحاب الأر���ض الفوز الثالث على التوايل ،بعد �أن ح�سم "الديربي"
�أم��ام الن�صر يف اجلولة املا�ضية ،بهدف املت�ألق فابيو دي ليما ،يف الوقت الذي
ي���أم��ل فيه احت��اد كلباء "ال�ضيوف" اخل���روج م��ن �أزم���ة اخل�سارة "القا�سية"
�أم��ام اجلزيرة يف اجلولة املا�ضية ،ب�سدا�سية دون رد ،للحفاظ على موقعه يف
فرق الو�سط .وتختتم يف ال�سهرة مواجهات ذات اجلولة ،مبباراة العني و�ضيفه
الفجرية ،ويطمح �أ�صحاب الأر���ض يف موا�صلة الفوز ،بعد اخلروج من �صدمة
الهزمية باجلولة � 15أم���ام �شباب الأه��ل��ي ،بالفوز على ال�شارقة املت�صدر يف
اجلولة املا�ضية ،للتقدم �أكرث نحو املناف�سة ،فيما ي�أمل الفجرية "ال�ضيوف"
موا�صلة �سل�سلة النتائج الإيجابية التي حتققت يف  6جوالت متتالية ،ويعول
ال�ضيوف على الثنائي املت�ألق التون�سي فرا�س بالعربي وكر�ستيان �صموئيل.

ال�ل�اع���ب امل���ح�ت�رف وف����ق متطلبات
االحرتاف و�أف�ضل املمار�سات العاملية
يف هذا املجال.
وي�ستهدف الربنامج نحو  200من
الالعبني املواطنني من الفريق الأول
وف��ري��ق حت��ت ��� 21س��ن��ة ،والالعبني
امل���ح�ت�رف�ي�ن الأج�����ان�����ب واملقيمني،
ون��خ��ب��ة ال�لاع��ب�ين م���ن �أع���م���ار -14
� 19سنة ،وه��و يت�ضمن حما�ضرات
توعوية ،ودورات تثقيفية وحما�ضرات
لالعبني الأجانب حول ثقافة البلد
وتقاليده وتعلم اللغة العربية� ،إىل
ج��ان��ب حم���ا����ض���رات ودورات ملرحلة
م���ا ب��ع��د االع����ت����زال وت��ع��زي��ز ق�����رارات
ال�لاع��ب�ين ب��ات��خ��اذ ك���رة ال��ق��دم مهنة
لهم �ضمن القانون الريا�ضي.
ي�شارك يف الربنامج كمحا�ضر رئي�سي
اخلبري الكروي �أف��رام جرانت املدير
الفني ال�سابق ملنتخبا �إ�سرائيل وغانا
و�أندية ت�شيل�سي وبورت�سموث وو�ست
ه���ام الإجن��ل��ي��زي��ة وب���ارت���ي���زان بلغراد
ال�صربي وتريو �سا�سانا التايالندي،
ال��ذي ميتلك خ�برة تدريبية طويلة
وم��ت��ن��وع��ة م���ع الأن���دي���ة واملنتخبات

وال����ت����ي ي���وظ���ف���ه���ا ح���ال���ي���اً يف جمال
ت�أهيل املدربني من خالل ور�ش عمل
متقدمة وحما�ضرات ودورات تدريبية
م��ت��ق��دم��ة ل��ل��م��درب�ين يف ال��ع��دي��د من
الدول.
وقد مت االتفاق بني املجل�س واملدرب
ج��ران��ت على ال��ت��ع��اون يف ه��ذا املجال
خالل زيارة املدرب ملقر املجل�س خالل
�شهر نوفمرب املا�ضي ولقائه ب�سعادة
�أمني عام املجل�س حيث �أبدى جرانت
���س��ع��ادت��ه ب���زي���ارة ال���دول���ة وم�شاهدة
ال��ن��ه�����ض��ة احل�����ض��اري��ة ال��ت��ي تعي�شها
وت��وف��ر الأج����واء الإيجابية امل�ساعدة
لإن�شاء ومن��و الأع��م��ال ،كما عرب عن
�إعجابه بتطور القطاع الريا�ضي يف
الدولة وا�ست�ضافة الأحداث الدولية
املتنوعة ويف مقدمتها كرة القدم لعبة
ال�شعوب ،وذل��ك بف�ضل تطور جميع
قطاعات العمل وج��ودة احلياة فيها،
وعن تطلعه لتبادل اخلربات والتعاون
يف جمال تطوير كرة القدم.
وق���د �أط���ل���ق جم��ل�����س دب���ي الريا�ضي
خ��ل�ال ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة مبادرات
وبرامج عديدة ونظم دورات خمتلفة

لتطوير العاملني من بينها - :تعيني
وت���ط���وي���ر امل����درب��ي�ن امل�������س���اع���دي���ن يف
الفريق الأول لكرة القدم ثم جميع
ال���ري���ا����ض���ات م���ع ت���أه��ي��ل��ه��م وتوفري
الفر�صة لهم لتطوير م�ستوياتهم
عرب ال��دورات واملعاي�شة داخل وخارج
ال����دول����ة واحل�������ص���ول ع��ل��ى �شهادات
ت��دري��ب م��ت��ق��دم��ة تتيح ل��ه��م تدريب
الفريق الأول �أي�ضا.
 ال��ب��رام�����ج امل��خ�����ص�����ص��ة لالعبنيامل���وه���وب�ي�ن ويف م��ق��دم��ت��ه��ا مهاجم
امل�ستقبل وح���ار����س امل�ستقبل والتي
ت�ضمنت ف�ت�رات تدريبية م��ع نخبة
امل�����درب��ي��ن ال���ع���امل���ي�ي�ن داخ������ل وخ�����ارج
الدولة.
 ت��ط��وي��ر الإداري���ي���ن وامل�����ش��رف�ين يفالأندية و�شركات كرة القدم.
 ت���ط���وي���ر �أك����ادمي����ي����ات ك�����رة القدموال��ري��ا���ض��ات الأخ�����رى ب��ال��ت��ع��اون مع
االحت����������ادات وال������رواب������ط والأن�����دي�����ة
املحرتفة املتقدمة يف هذا املجال.
 تنظيم البطوالت املختلفة للنا�شئنيوالأكادمييات على مدار العام لتوفري
الفر�صة لالعبني املوهوبني من هذه

Thursday

الفئة للتناف�س مع �أقرانهم يف الأندية
العاملية املختلفة واكت�ساب اخلربات
التناف�سية من خالل اللعب معهم.
 ت��ن��ظ��ي��م امل���ح���ا����ض���رات التثقيفيةواللقاء مع النجوم ال�سابقني �ضمن
برنامج تبادل اخلربات والتي �شارك
ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن ال�لاع��ب�ين �أ�صحاب
التجربة االحرتافية الناجحة ومن
بينهم التون�سي زبري بية ،اجلزائري
راب���ح م��ادج��ر ،واال���س��ب��ان��ي��ان مي�شيل
�سلجادو و �سانز ،واملايل عمر كانوتيه،
ح��ي��ث ا�ستعر�ض جميع املحا�ضرين
م�سريتهم منذ البداية مع النا�شئني

ثم بداية االحرتاف وكيفية مواجهة
التحديات واملحافظة على امل�ستوى
الفني والبدين وكذلك املحافظة على
اجل��ان��ب امل��ايل ملرحلة م��ا بعد اللعب
وتكوين مهنة ت�ساعد الالعب على �أن
يعي�ش ب�شكل فاعل وم�ؤثر يف املجتمع
وي���ح���اف���ظ ع���ل���ى ����ص���ورت���ه ومكانته
ك�شخ�صية عامة.
وت�أتي موا�صلة جمل�س دبي الريا�ضي
�إط�ل�اق ال�برام��ج وامل���ب���ادرات وتنظيم
ال��دورات التطويرية بعد �أن �أظهرت
الأرق���������ام ال�����س��ن��وي��ة ���ض��م��ن تقارير
�أداء الأن���دي���ة و���ش��رك��ات ك���رة القدم
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بدبي من��وا وا�ضحا وت��ط��ورا �إيجابيا
على امل�ستفيدين م��ن ه��ذه الربامج
وامل���ب���ادرات ���س��واء ك���ان ال��ت��ط��ور ميثل
من���وا يف �أع����داد امل��م��ار���س�ين للريا�ضة
م��ن م��درب�ين وم�����س��اع��دي��ن و�إداري��ي�ن
والع���ب�ي�ن م���واط���ن�ي�ن� ،أو م���ن خالل
زيادة �أعداد العبي �شركات كرة القدم
بدبي من املواطنني الذين يتخذون
من ك��رة القدم مهنة لهم منذ العام
 2006حيث بلغت الن�سبة  20%يف
العام  ،2010وو�صلت �إىل  36%يف
العام  ،2015ثم اىل  57%يف العام
. 2020

خطوة عمالقة ل�سان جرمان وليفربول نحو ربع النهائي
خطا كل من باري�س �سان جرمان الفرن�سي وليفربول الإنكليزي خطوة عمالقة
نحو بلوغ ال��دور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروب��ا لكرة القدم بفوز الأول
التاريخي على بر�شلونة اال�سباين  1-4يف عقر داره بف�ضل ثالثية لنجمه كيليان
مبابي ،والثاين على اليبزيغ االملاين خارج ملعبه �أي�ضا بهدفني نظيفني.
يف املباراة االوىل ،خطف مبابي اال�ضواء من جنم بر�شلونة االرجنتيني ليونيل
مي�سي وو�ضع فريقه يف و�ضعية ممتازة لبلوغ ربع النهائي قبل مباراة االياب
املقررة على ملعب بارك دي بران�س يف  10اذار/مار�س املقبل.
وج����اءت اه����داف م��ب��اب��ي يف ال��دق��ائ��ق  32و 65و 85يف ح�ين �سجل زميله
االيطايل مويز كني الهدف االخر ( ،)70بعدما تقدم بر�شلونة بهدف ملي�سي
من ركلة جزاء (.)27
وبات �سان جرمان اول فريق فرن�سي يحقق الفوز يف ملعب كامب نو يف تاريخ
دوري ابطال اوروب��ا ،اما الفريق الفرن�سي االخر الذي حقق الفوز على امللعب
ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام  1984لكن يف م�سابقة
ك�أ�س الك�ؤو�س االوروبية.
يف املقابل ،يواجه بر�شلونة خطر اخل��روج خايل الوفا�ض هذا املو�سم بعد هذه
النتيجة املذلة ،النه خ�سر اي�ضا يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س ا�سبانيا امام ا�شبيلية
�صفر ،-2ويتخلف بفارق  8نقاط يف الدوري املحلي وراء اتلتيكو مدريد الذي
ميلك مباراة م�ؤجلة اي�ضا.
و�أ�سف مدرب بر�شلونة الهولندي رونالد كومان لنتيجة فريقه ال�سلبية بقوله
"تفوق علينا الفريق املناف�س يف ال�شوط االول وكان اكرث جاهزية من الناحية
البدنية .لقد اثبت باري�س �سان جرمان بانه ميلك فريقا اكرث كماال من فريقنا
ويجب االعرتاف بذلك".
وا�ضاف "تبقى هناك مباراة االياب لكن يجب ان اعرتف
لكم بان حظوظنا ا�صبحت �ضئيلة جدا".
ام��ا ق��ائ��د ���س��ان ج��رم��ان ال�برازي��ل��ي ماركينيو�س
ف��ق��ال "انها ام�سية ن��اج��ح��ة .ن��ع��ود اىل الديار
ب���ف���وز م���ع  4اه�������داف .ل��ك��ن ي��ج��ب ان نبقى
متوا�ضعني .اذا حافظنا على ه��ذه الذهنية
ن�ستطيع الذهاب بعيدا".
ويف غ����ي����اب ال��ب��رازي�����ل�����ي ن���ي���م���ار واجل����ن����اح
االرج��ن��ت��ي��ن��ي ان��خ��ل دي ماريا،
ق����رر م�����درب ب��اري�����س �سان
ج����رم����ان االرجنتيني

ماوريت�سيو بوكيتينو ا�شراك ثالثي خط املقدمة امل�ؤلف من االرجنتيني ماورو
ايكاردي وكني ومبابي.
يف املقابل ،عاد قطب دفاع بر�شلونة جريار بيكيه اىل �صفوف الفريق بعد غياب
دام من  21ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�ضي ب�سبب ا�صابة يف اربطة الركبة للعب
اىل جانب الفرن�سي كليمان النغليه.
بد�أ الفريقان املباراة بحذر �شديد قبل ان يح�صل الفريق الكاتالوين على اول
فر�صة حقيقية اثر متريرة بينية من بدري باجتاه الفرن�سي انطوان غريزمان
لكن االخري �سدد �ضعيفة بني يدي احلار�س الكو�ستاركي كيلور نافا�س (.)14
ثم احت�سب احلكم ركلة ج��زاء ل�صالح بر�شلونة اثر كرة م�شرتكة بني اليفني
كورزاوا والعب الو�سط الهولندي فرنكي دي يونغ ،فانربى لها مي�سي بي�سراه
م�سددا الكرة بقوة يف �سقف ال�شباك ( .)27والهدف هو الرابع ملي�سي هذا املو�سم
يف دوري ابطال اوروبا.
لكن الفريق الكاتالوين مل ينعم طويال بهدف ال�سبق الن فريق العا�صمة
الفرن�سية جنح يف ادراك التعادل بعد لعبة م�شرتكة رائعة بني ك��ورزاوا الذي
مرر كرة عر�ضية باجتاه االيطايل ماركو فرياتي فغمزها االخري باجتاه مبابي،
ليتخطى االخ�ير مواطنه النغليه وي�سدد بي�سراه ك��رة قوية يف اعلى ال�شباك
( .)32وك��اد ك���ورزاوا ي�ضيف ال��ه��دف ال��ث��اين ل�سان ج��رم��ان بكرة زاح��ف��ة لكن
احلار�س االملاين مارك اندري تري �شتيغن ت�صدى لها.
ورد بر�شلونة بفر�صة لغريزمان مرت اىل جانب القائم االمين (.)43
ويف ال�شوط ال��ث��اين �ضرب �سان ج��رم��ان بقوة بت�سجيله ثالثة اه���داف ،االول
اثر متريرة عر�ضية من الظهري االيطايل ال�ساندرو فلورنزي �أخط�أ بيكيه يف
ت�شتيتها ليتابعها مبابي داخل ال�شباك ( .)65ثم رفع االرجنتيني لياندرو
باريدي�س كرة متقنة داخ��ل املنطقة من ركلة حرة مبا�شرة تطاول لها
كني بر�أ�سه وزرعها داخل ال�شباك (.)70
واب��ى مبابي اال ان ي�سجل ثالثيته من هجمة مرتدة �سريعة
ومت��ري��رة رائ��ع��ة م��ن االح��ت��ي��اط��ي الأمل����اين ي��ول��ي��ان دراك�سلر،
فتابعها لولوبية يف الزاوية البعيدة ملرمى تري �شتيغن ()85
لي�سقط بر�شلونة بال�ضربة القا�ضية.
تنف�س ليفربول ال�صعداء بعد �سل�سلة من النتائج املخيبة،
وقطع ب��دوره �شوطا كبريا نحو ربع نهائي بفوزه خارج ملعبه
ع��ل��ى الي��ب��زي��غ �2-صفر .و�أق��ي��م��ت امل���ب���اراة يف ب��وداب�����س��ت عو�ضا
ع��ن �أملانيا ب�سبب القيود املفرو�ضة على ال��زائ��ري��ن �ضمن م�سعى
ال�سلطات لتجنب تف�شي ن�سخة متحورة م��ن ف�يرو���س كورونا،
وقد جنح ليفربول يف حتقيق نتيجة مثالية قبل ا�ست�ضافة
لقاء الإياب على ملعبه يف العا�شر من ال�شهر املقبل،
وذل��ك بف�ضل ه��ديف امل�صري حممد �صالح
وال�سنغايل �ساديو مانيه اللذين �سجال
الهدفني يف ال�شوط الثاين.

ودخل فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب اللقاء على خلفية ثالث هزائم متتالية
يف ال��دوري املمتاز ،فيما مل يفز �سوى يف ث�لاث من �آخ��ر  11مباراة يف جميع
امل�سابقات من دون احت�ساب لقاء الثالثاء ال��ذي ك��ان الأول بني بطل �إنكلرتا
والفريق ال��ذي حقق املفاج�أة العام املا�ضي بو�صوله حتى ن�صف النهائي قبل
اخلروج على يد باري�س �سان جرمان الفرن�سي.
وي��ع��اين ليفربول م��ن ك�ثرة الإ���ص��اب��ات ال��ت��ي حرمته م��ن خ��دم��ات الهولندي
فريجيل فان داي��ك وال�سنغايل جويل ماتيب وجو غوميز يف الدفاع ،والغيني
نابي كيتا والربازيلي فابينيو يف الو�سط الدفاعي ،والربتغايل ديوغو جوتا يف
الو�سط الهجومي.
وان�ضم اىل ه���ؤالء الع��ب الو�سط جيم�س ميلرن ال��ذي �أ�صيب يف ال�شوط من
مباراة ال�سبت �ضد لي�سرت �سيتي (.)3-1
وق��ال كلوب "كنا يف حاجة اىل هذه النتيجة ام��ام فريق ال ي�ستهان به .جنحنا
يف ال�سيطرة على جمريات اللعب امام فريق كان بعبعا للفرق االخرى ويتميز
العبوه باللياقة البدنية العالية" .وا�ضاف "لقد دافعنا ب�شكل جيد يف مباراة
�صعبة هي الثانية لنا يف غ�ضون ايام قليلة" .بد�أ الفريقان اللقاء بقوة وح�صال
على العديد م��ن الفر�ص� ،أب��رزه��ا لاليبزيغ يف الدقيقة اخلام�سة حيث كان
قريبا جدا من مباغتة احلار�س الربازيلي �ألي�سون لكن القائم تدخل يف وجه
ر�أ�سية الإ�سباين داين �أوملو ( ،)5فيما كانت �أبرز فر�صة لليفربول عندما مرر
اال�سكتلندي اندرو روبرت�سون الكرة اىل مانيه الذي ا�صطدم بخروج احلار�س
امل��ج��ري بيرت غوالت�شي م��ن م��رم��اه ،لكن ال��ك��رة ع���ادت اىل روب��رت�����س��ون الذي
حاول ت�سديدها "�ساقطة" فارتدت من �أعلى العار�ضة ( .)32وانتهى ال�شوط
على نتيجة التعادل ال�سلبي ،ث��م ب��د�أ اليبزيغ ال��ث��اين �ضاغطا
لكنه دفع ثمن خط�أ من النم�سوي مار�سيل �سبي�سرت يف
�إعادة الكرة لزميله لوكا�س كلو�سرتمان ،فخطفها
���ص�لاح و�أودع����ه����ا ب��ع��دي��ا ع���ن م��ت��ن��اول غوالت�شي
( )53لي�سجل هدفه الرابع والع�شرين يف جميع
امل�سابقات هذا املو�سم .ومل ينتظر ليفربول طويال
لتوجيه �ضربة قا�سية �أخ��رى ملناف�سه من هجمة
م��رت��دة و�صلت ع�بره��ا ال��ك��رة اىل م��ان��ي��ه ،فحاول
الفرن�سي ن����وردي موكييل اع�ترا���ض ال��ك��رة لكنه
�أخفق يف تدخله ما �سمح لل�سنغايل يف االنفراد
بغوالت�شي وت�سجيل الهدف الثاين
ل��ف��ري��ق ك���ل���وب يف غ�ضون
خ������م�������������س دق�������ائ�������ق
(.)58

تو�أم م�صري يحارب الأمية التكنولوجية بال�صعيد
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التكنولوجيا يف عاملنا ،ظهرت "الأمية التكنولوجية" ،فعدم قدرة ال�شخ�ص على التعامل مع الأجهزة الإلكرتونية
احلديثة� ،أ�صبح عائقًا بينه وبني �سوق العمل.
ولهذا ال�سبب ،انطلقت مبادرة "بزن�س �أونالين" على يد الأختني دعاء و�إ�سراء ف�ضل ،مل�ساعدة �أطفال ال�صعيد على
النجاة من الأمية احلديثة يف ع�صر التكنولوجيا.
وح�صلت املبادرة خالل عام واح��د على �أف�ضل مبادرة على م�ستوى اجلمهورية ،ويكرم وزي��ر ال�شباب والريا�ضة،
�أ�شرف �صبحي ،الأختني ف�ضل ،يف م�شهد يربز جهودهم منذ بداية امل�شوار ،ويثبت �أقدامهم لال�ستمرار.
وتقول دعاء ف�ضل ،م�ؤ�س�سة املبادرة� ،إن جتربتها ال�شخ�صية هي و�أختها ،كانت ال�سبب يف �إطالق املبادرة ،وت�ضيف:
"بعد تخرجنا من املعهد الفني ال�صناعي ،التحقنا يف كلية الرتبية النوعية ،ومل يكن متاح لدينا �سوى ق�سم واحد،
وهو تكنولوجيا التعليم".
وتتابع" :ولأننا من �أبناء ال�صعيد ،ومل تتوفر لنا �سبل تعليم التعامل مع الأجهزة التكنولوجية احلديثة ،وواجهنا
�صعوبة كبرية ،خالل �سنوات الدرا�سة ،فكنا حتى ال جنيد التعامل مع احلا�سب الآيل يف البداية ،فقد قررنا �أال
تواجه الأجيال القادمة نف�س ال�صعوبات التي واجهتنا".
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تعر�ض طفلتها للبيع على في�سبوك

وجبة ع�شاء حتول �سائق ًا �إىل
رجل ثري

�سادت حالة من الغ�ضب يف م�صر بعد �أن عر�ضت �سيدة
طفلتها البالغة م��ن العمر � 6شهور للبيع على موقع
التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" .وك�شف حتقيقات النيابة
يف منطقة �شربا اخليمة مبحافظة القليوبية ،املجاورة
للعا�صمة امل�صرية القاهرة� ،أن ال�سيدة التي يتم الك�شف
عن هويتها وزوج��ه��ا العامل عر�ضا طفلتهما التي تبلغ
من العمر � 6أ�شهر ،للبيع على موقع التوا�صل االجتماعي
"في�سبوك" مقابل � 50ألف جنيه� ،أي ما يعادل � 3آالف
دوالر .وقالت ال�سيدة وزوجها يف التحقيقات �إنهما اتفقا
مع �شخ�ص على بيع طفلتهما الر�ضيعة مقابل � 50ألف
جنيه ،واتفقا معه على التقابل مبيدان امل�ؤ�س�سة يف �شربا
اخليمة ،ومت القب�ض عليهما ومت��ت �إحالتهما للنيابة.
وق��ررت نيابة �شربا اخليمة �إج���راء حتليل "دي �إن �إيه"
على الطفلة الر�ضيعة للت�أكد من �صحة ن�سب الطفلة
للمتهمة وزوجها ،وبيان ما �إذا كانت ابنتهما من عدمه ،يف
ظل عدم ت�صديق النيابة نف�سها وجود �أب و�أم يتفقان على
بيع ابنتهما بهذا ال�شكل وهذه ال�سهولة املخزية.

ابت�سم احلظ ل�سائق حافلة تايلندي وحتول �إىل رجل ثري بعد
وجبة م�أكوالت بحرية كانت تطبخها له زوجته على الع�شاء .فقد
اكت�شف �أن حلزون البحر التي ا�شرتاها مببلغ زهيد حتتوي على
ل�ؤل�ؤة ثمينة تعترب من الأندر يف العامل.
ويف التفا�صيل ،الح��ظ ابنهما �أث��ن��اء ت��ن��اول امل��ح��ار وج��ود قطعة
ق��ا���س��ي��ة ج����داً يف ف��م��ه ،وع��ن��دم��ا ب�صقها وج�����دوا ل����ؤل����ؤة كبرية
برتقالية ،بحجم عملة معدنية بوزن  8غرامات .وللوهلة الأوىل،
ظنت العائلة �أنها جمرد بي�ضة حمار كبرية ،لكنهم �أدركوا الحقاً
�أن هذه املحارة التي ا�شرتاها الأب بدوالر واحد هي يف احلقيقة
ل�ؤل�ؤة "ميلو" التي تعترب من �أندر اللآلئ يف العامل.
ويعتقد ال�سائق مونثيان جان�سوك ( 40عاماً) �أن هذه الل�ؤل�ؤة
�ستغري حياته بثمنها الذي يقدر بنحو � 250ألف جنيه �إ�سرتليني
(� 348ألف دوالر �أمريكي) وفق �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وق���ال" :اجتمعت عائلتي وج�ي�راين جميعاً لإل��ق��اء ن��ظ��رة على
احل��ج��ر وات��ف��ق��وا ع��ل��ى �أن���ه ���ش��يء مل ن���ره م��ن قبل" .و�أ�ضاف:
"بالطبع ،نريد الت�أكد من �أنها واحدة من اللآلئ الباهظة الثمن،
لكن لدي �إح�سا�س ب�أنه ميكننا ك�سب الكثري من املال منها".
وت�أتي ه��ذه احلادثة بعد �أق��ل من �شهر على العثور على ل�ؤل�ؤة
مم��اث��ل��ة وزن��ه��ا اىل  7.68غ����رام م��ن ق��ب��ل ال�����ص��ي��اد التايلندي
هات�شاي نيومدي�شا ،حيث اكت�شفها �أثناء جمعه �أ�صداف املحار
يف �أحد �شواطئ بلدته مقدراً �أن قيمتها تتجاوز � 340ألف دوالر
�أمريكي.

�سوداين ي�صطاد مت�ساحا طوله � 5أمتار

جن��ح م���زارع ���س��وداين يف ا�صطياد مت�ساح �ضخم طوله
� 5أم���ت���ار وع��ر���ض��ه ن��ح��و ��� 50س��ن��ت��ي��م�ترا ،ب��ع��د مطاردة
ا�ستغرقت  21يوما .وذك��رت تقارير حملية �سودانية �أن
امل��زارع ال�سوداين حممد ف�ضل امل��وىل ( 52عاما) متكن
من ا�صطياد التم�ساح ،الذي �أثار الرعب يف نفو�س �سكان
امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ه��م �شخ�صني وع����ددا م��ن اخل����راف خالل
الأ�شهر املا�ضية .وقال ف�ضل املوىل يف ت�صريحات �صحفية
�إن التم�ساح ظل يظهر ويختفي منذ فرتة طويلة ،وظل
املزارع يرتب�ص بالتم�ساح املخيف ويتتبعه طوال الفرتة
املا�ضية� ،إىل �أن متكن م��ن �إ�صابته بعدة طلقات نارية
غط�س على �إثرها �إىل قاع النهر ،يف منطقة حجر الع�سل
بوالية نهر النيل ،الواقعة على بعد  110كيلومرتات
�شمايل العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم ،ونظرا حلجمه
الكبري ا�ستدعى الأم���ر م�شاركة �أك�ث�ر م��ن � 22شخ�صا
وع���ددا م��ن ال�سال�سل واحل��ب��ال الغليظة لإخ��راج��ه من
النهر .ومت توثيق ذلك يف فيديو مت تداوله على مواقع
التوا�صل االجتماعي.

�ألقى بزوجته من �أعلى جبل
�أق���دم زوج على �إل��ق��اء زوج��ت��ه م��ن �أع��ل��ى قمة جبلية يف حمافظة
موجال الرتكية ،بعد �أن ا�صطحبها اللتقاط �صورة �سيلفي.
وبح�سب �صحيفة "�صن" الربيطانية ف�إن "هاكان �أي�سال" البالغ
من العمر  40عاما �أُلقي القب�ض عليه ،لإقدامه على قتل زوجته،
�سيمرا �أي�سال ،البالغة من العمر  32عاما ،خ�لال رحلة بوادي
الفرا�شة يف موجال.
ويتهم االدع��اء �أي�سال بدفع زوجته من حافة جبل ارتفاعها �ألف
قدم ،حتى يتمكن من احل�صول على ت�أمني عقب وفاتها.
ول��ق��ي��ت ال��زوج��ة احل��ام��ل وجنينها ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر � 7أ�شهر،
م�صرعهما يف احلال.
وكان الزوجان يلتقطان �صورا �أعلى حافة اجلبل ،ويقول املدعون
�إن احل��ادث ك��ان يف حقيقة الأم��ر عملية قتل نفذها ال��زوج حتى
يتمكن من اال�ستفادة من الت�أمني.
ويقول ممثلو االدعاء �إن ال�سبب الوحيد وراء جلو�سهما على قمة
اجلرف ملدة � 3ساعات ،هو �أن يتمكن من الت�أكد من عدم وجود �أي
�شخ�ص حوله ،ومبجرد ت�أكده قتلها عمدا.
وذكرت الئحة االتهام املعدة جلرمية "القتل العمد" �ضد الزوج،
�أن��ه خطط لهذه اجلرمية من �أج��ل احل�صول على �ضمان قدره
 40865جنيه �إ�سرتليني من الت�أمني.

�ضبط �شبكة لتهريب
�أدوية باهظة الثمن
�أع��ل��ن ال���درك ال��وط��ن��ي الفرن�سي،
�أ ّن����ه ���ض��ب��ط �شبكة ام��ت��ه��ن��ت �شراء
�أدوي������ة ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن بو�صفات
طب ّية مز ّورة وب�أ�سعار بخ�سة لأ ّنها
مدعومة من ال�صندوق الفرن�سي
ل���ل���ت����أم�ي�ن ال�������ص ّ���ح���ي ث����م عمدت
لتهريب ه��ذه الأدوي����ة �إىل م�صر
ح��ي��ث �أع�������ادت ب��ي��ع ه����ذه الأدوي������ة
مببالغ طائلة.
وق��������ال ال����ك����ول����ون����ي����ل ل����ودوف����ي����ك
لريهارت لوكالة فران�س بر�س �إنّ
التحقيقات يف هذه الق�ضية بد�أت
قبل �أكرث من عام و�أدّت �إىل توقيف
� 15شخ�صاً ،غالبيتهم يف املنطقة
ال��ب��اري�����س��ي��ة و���ش��خ�����ص واح������د يف
�إيطاليا ،ف�ض ً
ال عن م�صادرة �أدوية
فرن�سية ت��زي��د قيمتها ع��ن 400
�أل���ف ي���ورو و���ض��ب��ط م��ب��ال��غ نقدية
بع�شرات �آالف اليوروهات.
و�أ���ض��اف �أنّ الأ���ض��رار التي حلقت
ب��ال�����ص��ن��دوق ال��ف��رن�����س��ي للت�أمني
ال�����ص ّ��ح��ي ال ت����زال ق��ي��د التقييم،
ولكن "ميكن تقديرها منذ الآن
مبئات �آالف اليوروهات".
و�أو�ضح ال�ضابط يف الدرك الوطني
�أنّ هذه ال�شبكة كانت تتاجر ب�أدوية
خم�ص�صة لعالج
ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن
ّ
�أمرا�ض ال�سرطان والكبد ويرتاوح
�سعرها من "�ألفي يورو �إىل � 14ألف
يورو للعلبة الواحدة" ،لذلك ف�إنّ
�إنتاجها كان يت ّم بكميات �صغرية.
وب�����د�أ ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ه���ذا الق�ضية
يف ن��ه��اي��ة  ،2019وق����د ت���ب�ّي�نّ يف
نهايته للمحقّقني �أنّ ال�شبكة كانت
ّ
"منظمة للغاية وهرمية للغاية"،
وفقاً للم�صدر نف�سه.

Thursday

حريق يدمر قرية �صينية عمرها  400عام

�صينيون يحرقون �أعواد البخور يف معبد وونغ تاي �سني يف هونغ كونغ ،حيث يحتفلون بالعام القمري اجلديد للثور .ا ف ب

يقتل جارته وهي ت�صلي ..ماذا قال يف التحقيقات؟

على بعد نحو  150كيلومرتا من العا�صمة امل�صرية القاهرة ،وقعت جرمية،
طالب مرتكبها ب�إ�صدار حكم ب�إعدامه ،من �شدة ب�شاعتها.
"عاوز �أم���وت و�أروح لها ت���أخ��د حقها م��ن��ي� ..أع��دم��وين ..املرحومة طول
عمرها خريها علي� ..أنا ا�ستاهل ال�شنق" ..هذا ما قاله �شاب م�صري �أمام
وكيل النيابة وهو يبكي خالل التحقيقات مطالبا ب�إعدامه.
وج��اء ذلك بعد �أن �أق��دم هذا ال�شاب ،وهو عاطل عن العمل من حمافظة
كفر ال�شيخ ،على قتل جارته ،التي كانت رب��ة منزل تبلغ  48عاما� ،أثناء
�أدائها �صالة الفجر.
وكان الدافع وراء اجلرمية هو �سرقة م�صوغاتها الذهبية وفك �ضائقته
املالية ،وفق ما ن�شرته �صحيفة "الوطن" امل�صرية.
واعرتف ال�شاب �أمام النيابة ب�أنه كان مير ب�ضائقة مالية وحاول االقرتا�ض
من كل املحيطني به ،وعندما مل يجد �أحدا يقر�ضه ،فكر يف �سرقة جارته
التي تقيم مع زوجها امل�سن.
وقال �إنه ظل يراقب �شقة ال�ضحية من نوافذ �شقته القريبة ملدة � 3أيام،
وبعد ذلك متلكه اخلوف فرتاجع عن فكرة ال�سرقة.
ولكنه �أثناء مراقبة �شقة ال�ضحية �أثناء �أذان الفجر �شاهد زوج القتيلة
يخرج من ال�شقة يف طريقه لأداء �صالة الفجر بامل�سجد ،والحظ �أنه ترك
مفتاح ال�شقة يف الباب من اخلارج.

م�س�ؤول يحذر ال�سكان من النمر الأ�سود

ب����د�أت ال�����س��ل��ط��ات الإي��ط��ال��ي��ة عملية ب��ح��ث مبنطقة "بوليا" ح��ي��ث �أفاد
ال�سكان املحليون عن ر�ؤي��ة منر �أ�سود طليقا ،وفقا ل�صحيفة "الغارديان"
الربيطانية .ويف الأ�سبوعني املا�ضيني ر�صد العديد من �شهود العيان قطا
�أ�سودا كبريا يطوف حول "مقاطعة باري" بالقرب من بلدتي "كا�ستيالنا
غروت" و"�أكوافيفا ديلي فونتي".
ويوم ال�سبت املا�ضي �أ�صدر دافيد كارلوت�شي عمدة �أكوافيفا ديلي فونتي
"�أمرا طارئا على الفور" يحث فيه ال�سكان على جتنب احلقول املحلية
ومناطق الريف حيث مت ر�صد احليوان.
وكتب كارلوت�شي يف من�شور على في�سبوك "وقعت على مر�سوم حظرت
مبوجبه الأن�شطة الريا�ضية والزراعية على الطرق الريفية يف �أرا�ضينا،
ويقوم رجال ال�شرطة بدوريات يف الغابات".
و�أ���ض��اف "من �أج���ل جتنب ه��ذا ال��ن��وع م��ن القطط ال��ت��ي يعترب �سلوكها
ع��دوان��ي��ا ،يجب على �أ���ص��ح��اب احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة احل��ف��اظ عليها ب�أمان
حلمايتها من �أي هجمات" .ومنذ حوايل � 10أي��ام تبنى عمدة كا�ستيالنا
غ��روت �إج���راء مماثال .وي��وم االثنني �أك��د الأط��ب��اء البيطريون واخلرباء
الذين مت ا�ستدعا�ؤهم لتحليل مقاطع الفيديو وال�صور �أن احليوان هو منر

هل هاتفك يدعم
�أندرويد  11اجلديد؟
ي��ت��وف��ر ن��ظ��ام ال��ت�����ش��غ��ي��ل �أن����دروي����د  11اجل���دي���د منذ
اخلريف املن�صرم ،لكن معظم امل�ستخدمني مل يتعرفوا
بعد على �أي الهواتف الذكية تدعم الإ�صدار اجلديد
من نظام الت�شغيل اجلديد.
ول����ه����ذا ال�����س��ب��ب ي���ق���دم جم��ت��م��ع امل���ط���وري���ن XDA
 Developersعرب الرابط https://www.xda-
 developers.com/android -11-update /trackerنظرة عامة للتعريف بال�شركة امل�صنعة
وال����ط����راز امل��ع��ن��ي امل���دع���م ل��ن��ظ��ام ال��ت�����ش��غ��ي��ل اجلديد،
وميكن معرفة ما �إذا كان هناك بالفعل �إ�صدار نهائي
للطراز املعني (� )Stable Rolloutأو �إ�صدار جتريبي
(.)Beta
و�إذا مت ت���أك��ي��د التحديث للهاتف ،ف�سيقدم الهاتف
الذكي التحديث بنف�سه يف مرحلة م��ا .وميكن �أي�ضا
بدء البحث يدويا يف الإعدادات ،وعادة ما ي�سمى عن�صر
القائمة لهذا (.)Software Update

دم��ر حريق كبري ،قرية �صينية عمرها  400ع��ام ،ومل
ينتج عن احلريق �أي خ�سائر ب�شرية ،بينما ال تزال �أ�سبابه
غري معروفة .وذك��رت �صحيفة "�ساوز ت�شاينا مورنينغ
بو�ست" ال�صينية ،ال��ث�لاث��اء� ،أن احل��ري��ق دم���ر القرية
الرتاثية ،التي تنتمي �إىل �أقلية "الباروق" العرقية يف
ال�صني .و�أ�ضافت �أن القرية التي كانت تتكون من نحو
� 105أكواخ تقليدية مت بنا�ؤها من الق�ش ،مل يبق منها �إال
� 4أكواخ فقط ب�سبب احلريق.
وتقع قرية "ونغ دينغ" التي اندلع فيها احلريق على بعد
نحو  30كيلومرتا من حدود ال�صني مع ميامنار ،بح�سب
ال�صحيفة ،التي �أ�شارت �إىل �أن �أقلية "الباروق" العرقية
تعي�ش يف مقاطعة يونان ،و�أن تعدادهم الذي مت ح�صره
عام  2000يبلغ نحو � 400ألف �شخ�ص.

هواتف اجليل اخلام�س ت�شو�ش �أنظمة املالحة

ح���ذرت �سلطات ال��ط�يران امل���دين يف فرن�سا
م��ن �أن ال��ه��وات��ف ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام ات�صاالت
اجليل اخلام�س قد ّ
تعطل عمل �أجهزة قيا�س
االرت��ف��اع يف ال��ط��ائ��رات ب�سبب ا�ستخدامها
موجات تردد م�شابهة ،مو�صية ب�إطفاء هذه
الأجهزة خالل الرحالت اجلوية.
و�أو�ضح ناطق با�سم املديرية العامة للطريان
امل��دين لوكالة فران�س بر�س �أن "ا�ستخدام
�أجهزة اجليل اخلام�س على منت الطائرات
ق��د ي����ؤدي �إىل خم��اط��ر ت�شوي�ش ق��د ت�سبب
�أخطاء يف قيا�س االرتفاع".
ه�����ذه ال����ظ����اه����رة امل��ح��ت��م��ل��ة ال���ن���اج���م���ة عن
"ت�شوي�ش يف الإ�شارة من موجة تردد قريبة
وب��ق��وة م�شابهة �أو �أع��ل��ى م��ن ت��ل��ك العائدة
�إىل مقايي�س االرتفاع الراداري" ،قد ت�سبب
�أخ��ط��اء "تت�سم بحرج خا�صة خ�لال مرحلة
ال���ه���ب���وط ع��ل��ى الأجهزة" ،وف����ق املديرية
الفرن�سية .وق��د �أ���ص��درت املديرية الأ�سبوع

املا�ضي ن�شرة تت�ضمن معلومات خا�صة بهذا
امل��و���ض��وع موجهة �إىل ال�����ش��رك��ات امل�شغلة يف
قطاع الطريان.
وتلحظ ه��ذه الوثيقة تدابري وقائية عدة،
�أب��رزه��ا "�إطفاء ك��ل الأج��ه��زة الإلكرتونية
العاملة بنظام اجليل اخلام�س �أو ت�شغيلها يف
و�ضع الطريان".
�إىل ذلك" ،يف حال ح�صول ا�ضطرابات ،على
ط���واق���م ال���ط���ائ���رات �إع��ل��ام م�����ش��غ��ل خدمات
امل��ل��اح�����ة اجل�����وي�����ة ك�����ي ت���ت���خ���ذ اخل����ط����وات
العمالنية الالزمة وتخطر �سلطة املراقبة
وهيئة �إدارة املطار" ،وفق امل�صدر عينه.
ك��ذل��ك �أ����ش���ارت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للطريان
املدين �إىل �أنها "و�ضعت �أطرا ل�شروط ن�شر
ه��وائ��ي��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س ع��ل��ى الأرا����ض���ي
ل�����ض��ب��ط خم���اط���ر ال��ت�����ش��وي�����ش ع��ل��ى �أنظمة
الطريان خالل مرحلة الهبوط يف املطارات
الفرن�سية".

توبا بويوك�ستون خائفة وهذا
ما فعلته من �أجل منزلها
يبدو �أن النجمة الرتكيةتوبا بويوك�ستون قلقة من �سرقة منزلها يف باري�س
وحت��دي��دا يف ح��ي �سان ج�يرم��ان دي ب��ري� ،إذ �إن��ه��ا غ�ّي رّ ت نظام الأم���ن لقفل
منزلها وحولته لنظام �أقوى ،خوفاً من ازدياد حاالت ال�سرقة التي ي�شهدها
احلي.
اجل��دي��ر ذك��ره �أن توبا بويوك�ستون �شاركت م���ؤخ��را املتابعني ���ص��ورة لها يف
�صفحتها على موقع للتوا�صل االجتماعي من جل�سة ت�صوير خ�ضعت لها
برفقة النجم الرتكي �أجنني �أكيوريك من �أجل ت�صوير بو�سرت م�سل�سل "ابنة
ال�سفري" ،ظهرت فيها وهي جتل�س على كتفه مبت�سمة وهو يرمقها بنظرة
�إىل �أعلى.

اجلائحة تهدد �سيارات
الأجرة يف نيويورك
�ش ّكلت ���س��ي��ارات الأج���رة ال�صفراء
لعقود طويلة �أحد رموز نيويورك،
لكن بعد ع��ام على ب��دء اجلائحة،
باتت هذه املركبات نادرة وم�ستقبلها
على امل��ح��ك ،رغ��م �أن رخ�صتها يف
ذات يوم و�صلت �إىل مليون دوالر.
فهذه ال�سيارات التي كانت ت�شاهد
يف ك��ل م��ك��ان ل��ي��ل ن��ه��ار يف �شوارع
مدينة الأع��م��ال الأم�يرك��ي��ة كانت
ت�����وازي ب��رم��زي��ت��ه��ا �أه��م��ي��ة مبنى
�إمباير �ستايت �أو قبعات البي�سبول.
���ص��ب��اح �أح�����د �أي������ام ف�ب�راي���ر كانت
ت�صطف يف �ساحة انتظار بالقرب
من مطار الغ��واردي��ا يف نيويورك
نحو خم�سني �سيارة �أج��رة �صفراء
ب�صرب رغ���م ال�ب�رد ال��ق��ار���س ،قبل
حتميل زب���ون م��ن �إح����دى بوابات
ال���و����ص���ول .ي��ق��ول ج����وي �أوليفو،
ال���ذي يعمل منذ  30ع��امً��ا �سائق
�أجرة ،قبل الوباء" :كانت ت�صطف
مئات �سيارات الأجرة ال�صفراء يف
موقف ال�سيارات هذا .كنا ن�صطف
يف خ��ط ط��وي��ل ون��ن��ت��ظ��ر ن��ح��و 20
دقيقة� .أما اليوم ،فنحن نحو 50
�سيارة ،وننتظر �ساعتني" ،بح�سب
تقرير لوكالة "فران�س بر�س".
ب�سبب العمل عن بعد يف الأحياء
التجارية و�إغالق املدار�س وتوقف
ح��رك��ة ال�����س��ي��اح��ة ،ت���راج���ع العمل
كثريا بالن�سبة له كما هي احلال
بالن�سبة جلميع �سائقي نيويورك.
ي��ق��ول �أول��ي��ف��و" :الو�ضع �صعب.
انخف�ض دخلي بن�سبة  .80%كنت
�أك�سب رمبا �ألف دوالر يف الأ�سبوع،
�أم���ا ال��ي��وم ف�لا ي��ت��ج��اوز م��ا �أجنيه
 300-200دوالر".

