
   

�أجرت 254,944 فح�صا ك�صفت عن 1,988 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 2,138 

حالة جديدة من كورونا
••  اأبوظبي- وام :

املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق  ال�سحة ووقاية  متا�سيا مع خطة وزارة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�ساعات  254,944 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف 
الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
كورونا امل�ستجد من جن�سيات  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   1,988
خمتلفة, وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة, 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 474,136 حالة. 
)التفا�سيل �س2(

ربط 95 % من م�شت�شفيات اأبوظبي على من�شة »ملفي«
•• اأبوظبي - وام : 

اأعلنت )ملفي( اأول من�سة مبتكرة لتبادل املعلومات ال�سحية على م�ستوى 
ربط  اأبوظبي عن   - ال�سحة  لدائرة  الرئي�سية  املبادرات  واإح��دى  املنطقة 
%95 من امل�ست�سفيات يف اإمارة اأبوظبي التي ت�ستخدم ال�سجالت الطبية 
االإلكرتونية. و يربط ملفي حالياً باأمان 1075 من�ساأة حكومية وخا�سة 
يف جميع اأنحاء االإمارة وفق اأعلى معايري االأمان واخل�سو�سية مما ي�سمح 
بتبادل املعلومات ال�سحية الهامة للمر�سى بني مقدمي الرعاية ال�سحية 
واإن�ساء قاعدة بيانات مركزية ل�سجالت املر�سى املوحدة ما ميثل خطوة 
مهمة نحو حتقيق هدفها املتمثل يف ربط جميع من�ساآت الرعاية ال�سحية 

يف اأبوظبي يف وقت الحق لهذا العام.                       )التفا�سيل �س9(

رئي�سا وزراء ايطاليا وليبيا خالل موؤمترهما ال�سحفي يف طرابل�س )رويرتز(

�سعيد ي�سع نقاطه على حروف االزمة

القبطان االيطايل يف قف�س االتهام

اإطالق ا�شم حممد بن زايد على �شارع 
رئي�شي يف العا�شمة ال�شي�شانية

•• جروزين-وام:

افتتح فخامة الرئي�س رم�سان قاديروف رئي�س جمهورية ال�سي�سان, �سارعاً 
رئي�سياً يف العا�سمة جروزين اأطلق عليه اإ�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
. واأكد الرئي�س ال�سي�ساين - يف كلمة خالل مرا�سم االفتتاح التي ح�سرها 
ومفو�س  الدولة  �سفري  اجلابر  �سلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �سعادة 
التي جتمع  املميزة  العالقات  - على  االحت��ادي��ة  رو�سيا  ل��دى  ال��ع��ادة  ف��وق 
قيادة البلدين, وتقديره اخلا�س ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان, م�سيداً بال�سفات واملكارم االإن�سانية التي يتحلى بها �سموه.                   
)التفا�سيل �س2(

اأبوظبي تت�شدر مدن العامل يف 
اال�شتجابة جلائحة كوفيد- 19

•• اأبوظبي-وام:

ت�سدرت اأبوظبي 25 مدينة عاملية قيادية يف اال�ستجابة جلائحة كوفيد-
جمموعة املعرفة العميقة عن  موؤخراً  �سدر  ت�سنيف  اأحدث  وفق   19
Deep knowledge Group التي تتخذ من لندن مقرا لها.
اعتمد الت�سنيف على 50 موؤ�سراً للقيا�س توزعت على 5 حماور رئي�سية 
�سملت الرعاية ال�سحية ومرونة االقت�ساد, ما يعك�س التاأثري وا�سع املدى 
ال�ستجابة االإمارة للجائحة. وجاءت اأبوظبي يف املقدمة عاملياً من خالل 
تدابري  عرب  املجتمع  و�سالمة  �سحة  وحماية  ا�ستجابتها,  وق��وة  �سرعة 
واإجراءات احرتازية �سارمة, بالتزامن مع تقدمي الدعم لالقت�ساد من 
االقت�ساد  لقطاعات  وامل�ستمر  ال��الزم  الدعم  وف��رت  حتفيز  حزم  خالل 
باأنها  املعروفة  امل��دن  العميقة  املعرفة  جمموعة  و�سنفت  كافة.  املحلي 

االأكرث كفاءة يف اال�ستجابة للجائحة.              )التفا�سيل �س3(

)بر�كة( .. �أوىل حمطات �لطاقة �لنووية �ل�صلمية يف �لعامل �لعربي تبد�أ ت�صغيلها �لتجاري

حممد بن زايد: اإجناز كبري يف اإطار روؤيتنا لتحقيق 
ازدهار اقت�شادي م�شتدام قائم على املعرفة

•• اأبوظبي -وام: 

ل�  التجاري  الت�سغيل  ب��دء  النووية  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
)براكة( اأوىل حمطات الطاقة النووية ال�سلمية يف العامل العربي.

واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأن االإجناز الكبري  نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بهذه املنا�سبة 
الذي حتقق يف حمطات "براكة للطاقة النووية ال�سلمية" ياأتي �سمن 
وروؤية  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  امل��دى  بعيدة  طريق  خارطة 

وطنية م�ستقبلية طموحة, لتحقيق ازدهار اقت�سادي م�ستدام.
تديره  ال���ذي  االإم���ارات���ي  ال�سلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  اإن  �سموه  وق���ال 
العاملية  اخل��ربات  جنب  اإىل  واملوؤهلة  املتخ�س�سة  االإماراتية  الكفاءات 
الدولة  يف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  ك��ب��رية  نوعية  نقلة  اإح����داث  يف  �سي�سهم 
يف  وري��ادي��اً  عاملياً  ي�سكل منوذجاً  الربنامج  العمل يف  اأن  اإىل  ..م�سرياً 

التعاون الدويل الوثيق يف مثل هذه امل�ساريع احليوية.
املكلفة  النووية - اجلهة احلكومية  االإم��ارات للطاقة  وكانت موؤ�س�سة 
بتطوير الربنامج النووي ال�سلمي االإماراتي, والتي تعد اإحدى �سركات 
"القاب�سة" ADQ واحدة من اأكرب ال�سركات القاب�سة على م�ستوى 
املنطقة - اأكدت اأن �سركة " نواة للطاقة " التابعة لها, وامل�سوؤولة عن 
بداأت  و�سيانتها  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  ت�سغيل 
الت�سغيل التجاري الأوىل حمطات براكة, بعد اإمتام جميع االختبارات 
ثابتة  اإمدادات  وتوفر  ميغاواط  النهائية للمحطة التي تنتج 1400 
يف  ال�ساعة,  م��دار  على  الكهربائية  الطاقة  من  وم�ستدامة  وموثوقة 
وقت ت�ستعد املحطات الثالث املتبقية للت�سغيل خالل االأعوام املقبلة, 
حيث اأ�سبحت موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية تقود اأ�سخم م�ساريع 

خف�س الب�سمة الكربونية يف جميع القطاعات يف دولة االإمارات.
)التفا�سيل �س2(

رئي�س �لوزر�ء �لإيطايل يجري حمادثات مع �ل�صلطة �ل�صيا�صية �جلديدة 

االأمم املتحدة ترحب بتاأ�شي�س مفو�شية ليبية للم�شاحلة الوطنية
 •• طرابل�س-اأ ف ب:

االإيطايل,  ال��وزراء  اأج��رى رئي�س 
ماريو دراغي الثالثاء, حمادثات 
اجلديدة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  مع 
يف ليبيا املتمثلة يف رئي�س الوزراء 
ع��ب��د احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة وحممد 
الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  املنفي, 
م�ستهاًل  طرابل�س,  العا�سمة  يف 
منذ  االأوىل  اخل��ارج��ي��ة  زي���ارت���ه 
توليه من�سبه قبل نحو �سهرين.

وحتمل الزيارة اإ�سارات هامة على 
بالتعايف  املت�ساعد  اأوروب��ا  اهتمام 
ال�سيا�سي يف ليبيا عقب عقد من 

الفو�سى واالنق�سام.
وق��������ال دراغ���������ي خ������الل م���وؤمت���ر 
الوزراء  رئي�س  �سحايف عقده مع 
يف  الدبيبة  احلميد  عبد  الليبي 
على  "دليل  ال��زي��ارة  اإن  طرابل�س 
بني  التاريخية  العالقات  اأهمية 

بلدينا".
واأ�ساف هذه حلظة فريدة لليبيا 
م��ع احل��ك��وم��ة امل��وح��دة اجلديدة 
امل�سوؤولة عن املرحلة االنتقالية , 
وفر�سة اإعادة بناء �سداقة قدمية 

وتقارب مل ي�سبق له مثيل.
من جهة اأخرى رحبت بعثة االأمم 

للم�ساحلة.
وقال املنفي يف موؤمتر �سحايف يف 
العا�سمة طرابل�س "نعلن خطوة 
بتاأ�سي�س  ج��م��ي��ع��ا,  ان��ت��ظ��رن��اه��ا 
العليا  ال����وط����ن����ي����ة  امل���ف���و����س���ي���ة 
الليبيني  جل���م���ع  ل��ل��م�����س��احل��ة, 

وجرب ال�سرر وحتقيق العدالة.
اأن  الرئا�سي  املجل�س  واأك��د رئي�س 
اأ�س�س  وف��ق  �سيقوم  امل�����س��روع  ه��ذا 
ي�سودها القانون وحقوق االن�سان 

يف ليبيا.
حملية,  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وبح�سب 
)احلكومية(  امل���ف���و����س���ي���ة  ف������اإن 
���س��ت��ع��م��ل ف��رق��ه��ا م���ي���دان���ي���اً على 
ليبيا,  اأن�����ح�����اء  ل���ك���اف���ة  زي���������ارات 
التي  امل�������دن  اأح���������وال  وم���ت���اب���ع���ة 
الع�سكرية,  للعمليات  ت��ع��ر���س��ت 
ب�سبب  �سكان  ن��زح  ب�سببها  والتي 

املخاوف االأمنية.
ال�سيا�سية  ال�����س��ل��ط��ة  وت���ع���ه���دت 
اجلديدة يف ليبيا التي مت تعيينها 
مطلع �سباط فرباير املا�سي, اإىل 
ال�سيا�سي  االنق�سام  اإن��ه��اء  جانب 
االنتخابات  مل��وع��د  وال��ت��ح�����س��ري 
االأول  ك����ان����ون   24 يف  امل����ق����ررة 
م�سروعا  ت���رع���ى  ان  دي�����س��م��رب, 

للم�ساحلة الوطنية يف ليبيا.

املتحدة للدعم يف ليبيا الثالثاء, 
بتاأ�سي�س املجل�س الرئا�سي الليبي 
للم�ساحلة  ع���ل���ي���ا  م���ف���و����س���ي���ة 
اأهميتها  على  م��وؤك��دة  الوطنية, 
كخطوة �سرورية لتاأمني ال�سالم 

الدائم واال�ستقرار.
يرحب  بيان  البعثة يف  واأو�سحت 
يان  ليبيا,  اإىل  اخل��ا���س  املبعوث 
كوبي�س, باإعالن املجل�س الرئا�سي 

اإن�ساء )مفو�سية عليا للم�ساحلة 
عملية  اإط���الق  بهدف  الوطنية( 
لتعزيز  ال���وط���ن���ي���ة  امل�������س���احل���ة 
والعدالة  وال��ت�����س��ام��ح  ال����وح����دة 
وحقوق االإن�سان وترميم الن�سيج 
االجتماعي بني مكونات املجتمع 

الليبي.
ليبيا  اإىل  االأمم���ي  املبعوث  واأك���د 
لدعم  امل��ت��ح��دة  االأمم  ا���س��ت��ع��داد 

ال�سلطات الليبية يف جهودها.
عملية  اإىل  احل���اج���ة  ج����دد  ك��م��ا 
م�����س��احل��ة ���س��ام��ل��ة ق��ائ��م��ة على 
باعتبارها  االإن�����������س�����ان,  ح����ق����وق 
�سرورية "لتاأمني ال�سالم الدائم 

واال�ستقرار.
رئي�س  امل���ن���ف���ي,  حم���م���د  واأع����ل����ن 
ليبيا,  يف  ال���رئ���ا����س���ي  امل���ج���ل�������س 
تاأ�سي�س املفو�سية الوطنية العليا 

قال �إنه لن يتحاور مع ل�صو�س:

قي�س �شعيد: خويف اأن تاأكل الد�شتور اجلديد اأتان...!

وزيرة �خلارجية �ل�صود�نية: �أثيوبيا تعنتت يف حمادثات كن�صا�صا

انتهاء مفاو�شات اأزمة �شد النه�شة بدون نتائج

الرئي�س االإ�شرائيلي يكلف نتنياهو بت�شكيل احلكومة 
•• القد�س-وكاالت:

بنيامني  الثالثاء,  اأم�س  االإ�سرائيلي,  الرئي�س  كلف 
م�ساورات  بعد  املقبلة,  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل  نتنياهو 

اأجراها مع االأحزاب.
وقال روؤوفني ريفلني يف بث تلفزيوين مبا�سر, اتخذت 
فر�سة  اإىل  اأ�سارت  التي  التو�سيات  على  بناء  ق��راري 
يكن  ت�سكيل احلكومة, م�سيفاً مل  لنتنياهو يف  اأك��رب 
املعنوي  ال�سعيد  �سواء على  بالن�سبة يل  �سهال  ق��رارا 

اأو االأخالقي.
كما تابع مل ينل اأي مر�سح 61 �سوتا لتكليفه بت�سكيل 

احلكومة.
حكومة  ت�سكيل  املر�سحني  الأح���د  ميكن  ال  واأ���س��اف 

حتظى بثقة الكني�ست.
و���س��ك��ل��ت االت���ه���ام���ات ال��ت��ي وج��ه��ت ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء 
خ���ي���اًرا غري  ب��ق��اء يف من�سبه  االأط�����ول  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
عادي لرئي�س الدولة حول ما اإذا كان ينبغي اأن تكون 

االأخالق عاماًل يف من يجب اأن يقود احلكومة.
فيما ينفي نتنياهو جميع التهم �سده ويتهم املدعني 
مبحاولة تقوي�س ثقة الناخبني وعزله من من�سبه.

كان  اإذا  م��ا  ح��ول  اآذار  م��ار���س   23 ان��ت��خ��اب��ات  ودارت 
الليكود  حزبه  وف��از  اخلدمة,  ملوا�سلة  الئًقا  نتنياهو 
م��ن ح�سد  يتمكن  لكنه مل  املقاعد,  م��ن  ع��دد  ب��اأك��رب 

اأغلبية حاكمة - 61 مقعًدا يف الكني�ست.
ل�ساحب  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  م��ه��م��ة  ري��ف��ل��ني  وي��وك��ل 

الفر�س االأكرب يف ت�سكيل ائتالف.

•• الفجر - تون�س:

وّجه الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد 
انتقادات  اإع��الم��ي��ة  ت�سريحات  يف 
تعليقا  ل��ل��ربمل��ان  اللهجة  ���س��دي��دة 
على اتهامات له بت�سببه يف تعطيل 
اإر����س���اء امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة بعد 
قانون  تنقيح  ق��ان��ون  م�سروع  رّده 
نواب  ملجل�س  الد�ستورية  املحكمة 
عليه  امل�سادقة  مّتت  الذي  ال�سعب 

يف اأواخر مار�س املنق�سي. 
بخرق  ات��ه��ام��ه  اأّن  �سعّيد  واع��ت��رب 
على  االإم�����س��اء  برف�سه  ال��د���س��ت��ور 
م�������س���روع ال���ق���ان���ون م�������ردود على 
الذي  ه��و  ال���ربمل���ان  الأّن  اأ���س��ح��اب��ه 
خرق الد�ستور بعدم ار�ساء املحكمة 
���س��ن��ة من  اأج������ل  ال���د����س���ت���وري���ة يف 
امل�سادقة على الد�ستور مثلما ن�ّس 
الد�ستور  هذا  �سعيد:  وق��ال  عليه. 

•• كن�سا�سا-وكاالت:

ان��ت��ه��ت, اأم�����س ال��ث��الث��اء, م��ف��او���س��ات ���س��د النه�سة يف 
اإثيوبيا  بني  الدميقراطية,  الكونغو  عا�سمة  كن�سا�سا 

وم�سر ال�سودان ب�ساأن �سد النه�سة بدون نتائج.
يومي  كن�سا�سا  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات  و���س��ه��دت 
الرابع واخلام�س من اأبريل خالفات و�سد وجذب بني 
م�سر واإثيوبيا حول اآليات التفاو�س قبل امللء الثاين 

لل�سد.
اإن جولة  ب��ي��ان  امل�����س��ري��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ُعقدت  والتي  االإثيوبي  النه�سة  �سد  حول  املفاو�سات 

مع اإثيوبيا وال�سودان يف كن�سا�سا مل حتقق تقدما.
وقالت زيرة اخلارجية ال�سودانية مرمي ال�سادق املهدي 
�سد  بخ�سو�س  االأحادية  اإثيوبيا  خطوات  اإن  الثالثاء 
ما  بح�سب  ال���دويل,  للقانون  وا�سح  انتهاك  النه�سة 

ذكرت رويرتز.
ال�سادق,  م��رمي  ال�سودانية  اخلارجية  وزي��رة  واأف���ادت 
عقدت  التي  املفاو�سات   يف  االإث��ي��وب��ي  اجل��ان��ب  بتعنت 
النه�سة  �سد  ح��ول  كن�سا�سا  يف  اأي���ام  ثالثة  م��دار  على 

االإثيوبي.

اإثيوبيا  خ��ط��وات  اأن  ال�����س��ودان��ي��ة  امل�����س��وؤول��ة  واأ���س��اف��ت 
االأح����ادي����ة ب��خ�����س��و���س ���س��د ال��ن��ه�����س��ة ان��ت��ه��اك وا�سح 

للقانون الدويل.
ولفتت اإىل اأن البيان اخلتامي ملفاو�سات كن�سا�سا ي�سرد 
فقط ما دار يف مفاو�سات كين�سا�سا, معربة عن اأملها 
وجهات  لتقريب  الدميقراطية  الكونغو  تتحرك  اأن 
يف  بالت�سريحات  ال�سودانية  امل�سوؤولة  واأدل��ت  النظر. 

ك�سا�سا بعد اإن دون حتقيق تقدم.
التي  اخل��الف��ات  اأوىل  اأن  كن�سا�سا  اإىل  موفدنا  وذك��ر 
املتحدة  ال��والي��ات  دور  يف  جتلت  امل��ف��او���س��ات  �سهدتها 
واالحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة يف املرحلة القادمة.

الو�ساطة  لتو�سيع  بالدعوة  ال�سودان وم�سر  ويتم�سك 
االأوروب����ي  واالحت����اد  امل��ت��ح��دة  واالأمم  اأم��ريك��ا  لت�سمل 
ب��رئ��ا���س��ة االحت�����اد االإف���ري���ق���ي, االأم�����ر ال����ذي ترف�سه 
اإثيوبيا, حيث تدعو االأخرية الختيار مراقبني ح�سب 

امل�سارات التفاو�سية بوا�سطة الدول الثالث.
وازداد ملف �سد النه�سة توترا, مع اإعالن اإثيوبيا نيتها 
البدء يف املرحلة الثانية من ملء خزان ال�سد يف يوليو 
تهديدا  واخل��رط��وم  ال��ق��اه��رة  تعتربه  م��ا  وه��و  املقبل, 

الأمنهما املائي, وترى اخلطوة االإثيوبية اأحادية. 

عملّية من كتب �لتج�ص�س �لكال�صيكية:
رائحة حرب باردة بني روما ومو�شكو!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�سوى  لي�ست  ه��ذه  رازوف,  �سريغي  اإيطاليا  يف  الرو�سي  لل�سفري  بالن�سبة 
حلقة موؤ�سفة, وياأمل اأن ال توؤثر �سلباً على العالقات البناءة ب�سكل عام بني 
بيوت,  والرت  اإيطالية,  فرقاطة  قبطان  على  القب�س  اإلقاء  لكن  البلدين. 
�سيارات  م��اأوى  �سيارة يف  ت��واج��ده يف  اأث��ن��اء  م��ار���س,  �سهر  نهاية  متلّب�سا يف 
�سوبر ماركت مع امللحق الع�سكري الرو�سي دمييرتي اأو�سرتوخوف, اأ�سعف 

العالقات الثنائية ب�سكل خطري.                     )التفا�سيل �س15(

ن�ّس  ك��ل  اأق���ف���اال يف  عليه  و���س��ع��وا 
املقامات".  اح��رتم��ن��ا  ون��ح��ن   ...
اأخرق  ل��ن  اأيّن  الق�سية  واأ���س��اف: 
ال����ذي قطعته  ال��د���س��ت��ور وال��ع��ه��د 
اأجل  من  اأعمل  اأن  هو  نف�سي  على 

خويف  وت��اب��ع:  ال��ت��ون�����س��ي.  ال�سعب 
من  لتون�س  ال��ق��ادم  الد�ستور  على 
اأن تاأكله اآتان جديدة اأو حمار من 

�ساللة احلمار االأّول.
)التفا�سيل �س15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:50            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:44  
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ري �أول  مدينة �ل�شيخ �شخبوط �لطبية تجُ
عملية تنظري ملف�شل �لورك يف �أبوظبي

�أخبار �لإمار�ت

�أي درو�ص تاريخية لبايدن 
قبل �لتفاو�ص مع �إير�ن؟

عربي ودويل

من�شور بن حممد: تكرمي �لرو�د تر�شيخ 
لقيم �لعطاء و�لوفاء يف �لقطاع �لريا�شي

�لفجر �لريا�شي

املغرب يعلن اإحباط عملية اإرهابية ت�شتهدف فرن�شا 
•• الرباط -رويرتز:

�ستنفذها  كانت  اإرهابية  عملية  اإح��ب��اط  الثالثاء  اأم�س  املغربية  ال�سلطات  اأعلنت 
مواطنة فرن�سية من اأ�سل مغربي وت�ستهدف كني�سة يف فرن�سا.

واملديرية  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  با�سم  الر�سمي  للناطق  بيان  يف  وج��اء 
اأن  لالأنباء  الر�سمية  العربي  املغرب  وكالة  ن�سرته  الوطني  ال��رتاب  ملراقبة  العامة 
االأمر يتعلق "مبواطنة فرن�سية من اأ�سل مغربي كانت ب�سدد التح�سري ال�ستهداف 
كني�سة بفرن�سا". واأ�ساف البيان اأن املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني, وهي 
ني�سان  اأبريل  اأوائ��ل  يف  الفرن�سية  املخابرات  زودت  املغرب,  يف  الداخلية  املخابرات 
مبعلومات دقيقة مكنتها من جتنب عملية اإرهابية لتنظيم داع�س واعتقال امل�ستبه 
بها. وتابع اأن ال�سلطات الفرن�سية املخت�سة با�سرت يف ليلة 3-4 اأبريل اجلاري, بعد 
ا�ستغالل هذه املعلومات اال�ستخباراتية الدقيقة عمليات توقيف وحجز مّكنت من 

حتييد خماطر هذا امل�سروع االإرهابي.
واأ�سار البيان اإىل اأن املعلومات التي قدمتها املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني 
فيها  امل�ستبه  ت�سخي�سية حول هوية  �سملت معطيات  الفرن�سية  االأمنية  للم�سالح 
الذي  االإرهابي  امل�سروع  عن  ف�سال  االإلكرتونية,  التعريفية  واملعطيات  الرئي�سية 

كانت ب�سدد التح�سري لتنفيذه بتن�سيق مع عنا�سر يف تنظيم داع�س.

االحتاد االأوروبي: لقاء فيينا �شيحدد التزامات طهران والعقوبات
•• فيينا-وكاالت:

مع انطالق املباحثات, اأم�س الثالثاء, يف فيينا بني الدول الغربية واإيران, 
اأنه  االأوروب���ي  االحت��اد  اأو�سح  املتحدة,  للواليات  مبا�سرة  غري  مب�ساركة 

ملتزم باإعادة االتفاق النووي اإىل م�ساره ال�سحيح.
من  �سحايف  ل��ق��اء  يف  االحت���اد  با�سم  امل��ت��ح��دث  م�سرللي,  نبيلة  وق��ال��ت 
طهران  عن  �سرتفع  التي  العقوبات  �سيحدد  فيينا  اجتماع  اإن  بروك�سل 

وااللتزامات النووية التي يجب اإعادتها.
علي  االإيرانية,  احلكومة  با�سم  املتحدث  قال  الت�سريحات,  تلك  وقبيل 
املحادثات  نتيجة  ب�ساأن  مت�سائمة  وال  متفائلة  لي�ست  ب��الده  اإن  ربيعي, 
الإحياء  ال�سحيح  امل�سار  على  اأن��ه��ا  م��ن  ثقة  على  لكنها  ال��ي��وم,  النووية 

االتفاق النووي لعام 2015.
كما اأ�ساف "اإذا اأثبتت اأمريكا اأن لديها االإرادة واجلدية, فقد يكون ذلك 
موؤ�سرا اإيجابيا مل�ستقبل اأف�سل لهذا االتفاق وتطبيقه بالكامل يف نهاية 

املطاف".

داع�����������������س ي���خ���ط���ف 
�شوريا  و�شط  يف  الع�شرات 

•• بريوت-اأ ف ب:

خ��ط��ف ع��ن��ا���س��ر م���ن ت��ن��ظ��ي��م داع�س 
�سخ�ساً   19 ال���ث���الث���اء  االإره�����اب�����ي 
هجوم  اإث���ر  امل��دن��ي��ني  م��ن  غالبيتهم 
يف  البادية  منطقة  يف  �سنوه  مباغت 
و���س��ط ���س��وري��ا, وف��ق م��ا اأف���اد املر�سد 
ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�����س��ان. واأو�سح 
املر�سد اأنه خالل ا�ستباكات مع قوات 
ال�سرقي, عمد  ريف حماة  النظام يف 
عنا�سر  ثمانية  خطف  اإىل  التنظيم 
كانوا  م���دن���ي���اً,  و11  ال�����س��رط��ة  م���ن 
قريبة,  منطقة  يف  ال��ك��م��اأة  يجمعون 
وال يزال هناك 40 �سخ�ساً مفقوداً.
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 254,944 فح�صا ك�صفت عن 1,988 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 2,138 حالة جديدة من كورونا
••   اأبوظبي-وام :

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 254,944 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  1,988 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 474,136 حالة.
4 ح���االت م�سابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1,516

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
2,138 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 458,885 حالة.

»ال�شحة« تعلن تقدمي 62,781 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   62,781 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  ج��رع��ات   8,659,503 اأم�����س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 87.55 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

بر�كة .. �أوىل حمطات �لطاقة �لنووية �ل�صلمية يف �لعامل �لعربي تبد�أ ت�صغيلها �لتجاري

حممد بن زايد : الت�شغيل التجاري ل�»براكة« اإجناز كبري يف اإطار روؤيتنا لتحقيق ازدهار اقت�شادي م�شتدام قائم على املعرفة

•• اأبوظبي -وام: 

للطاقة  االإم��ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
التجاري  الت�سغيل  ب��دء  ال��ن��ووي��ة 
حمطات  اأوىل   " ب�����راك�����ة   " ل������ 
ال���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة ال�����س��ل��م��ي��ة يف 
واأك������د �ساحب  ال���ع���رب���ي.  ال���ع���امل 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الكبري  االإجن��از  اأن  املنا�سبة  بهذه 
"براكة  ال���ذي حتقق يف حم��ط��ات 
ياأتي  ال�سلمية"  النووية  للطاقة 
�سمن خارطة طريق بعيدة املدى 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
وروؤية وطنية م�ستقبلية طموحة, 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ازده�����������ار اق���ت�������س���ادي 

م�ستدام.
النووي  الربنامج  اإن  �سموه  وقال 
تديره  ال���ذي  االإم���ارات���ي  ال�سلمي 
املتخ�س�سة  االإم��ارات��ي��ة  الكفاءات 
اخل�����ربات  ج���ن���ب  اإىل  وامل����وؤه����ل����ة 
نقلة  اإح���داث  يف  �سي�سهم  العاملية 
نوعية كبرية يف قطاع الطاقة يف 
العمل  اأن  اإىل  ..م�����س��رياً  ال��دول��ة 
يف الربنامج ي�سكل منوذجاً عاملياً 
وريادياً يف التعاون الدويل الوثيق 

يف مثل هذه امل�ساريع احليوية.
للطاقة  االإم��ارات  وكانت موؤ�س�سة 
النووية - اجلهة احلكومية املكلفة 

ف�ساًل  اليوم  نبداأ  االإ�سرتاتيجي, 
اإىل  االنتقال  م�سرية  من  ج��دي��داً 
م�سادر الطاقة ال�سديقة للبيئة, 
ت�����س��ت��خ��دم حم��ط��ات براكة  ح��ي��ث 
تقنيات اأثبتت فعاليتها يف خف�س 
بكميات  ال��ك��رب��ون��ي��ة  االن��ب��ع��اث��ات 
مل��واج��ه��ة ظاهرة  وذل�����ك  ك���ب���رية, 
التغري املناخي التي تعد من اأكرب 

التحديات التي يواجهها العامل .
واأ���س��اف احل��م��ادي اأن ف��رق عمل 
من اخلرباء املتخ�س�سني تقودهم 
موؤهلة  اإماراتية  وخ��ربات  كفاءات 
االإجناز  ه��ذا  يف  اأ�سهمت  وم��درب��ة 
ح��ي��ث عملت ب��ال ك��ل��ل ب��دع��م من 
وال�سركاء  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
هذا  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال���دول���ي���ني, 
االإجناز املحوري يف تاريخ دولتنا.

االأوىل"  "براكة  ���س��رك��ة  وك���ان���ت 
االإم��ارات للطاقة  ملوؤ�س�سة  التابعة 
االإ�سراف  عن  وامل�سوؤولة  النووية, 
واملالية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��وؤون  على 
ملحطات براكة .. قد وقعت اتفاقية 
����س���راء ال��ط��اق��ة م���ع ���س��رك��ة مياه 
وكهرباء االإمارات يف عام 2016 
الطاقة  ك��م��ي��ات  ج��م��ي��ع  ل�������س���راء 
الكهربائية التي تنتجها حمطات 
النووية على مدار  براكة للطاقة 
وكغريها من   .. مقبلة  عاماً   60
�ستزود  الكهرباء,  اإن��ت��اج  حمطات 
وقطاعات  املنازل  براكة  حمطات 

الريادي للدولة يف قطاع الطاقة 
ال�سديقة للبيئة, وحتقيق عوائد 
وبيئية  واق��ت�����س��ادي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
�سركائنا  جميع  نهنئ   .. ملمو�سة 
ب��ي��ن��م��ا ن���وا����س���ل دع�����م االزده�������ار 

والنمو امل�ستدام يف الدولة.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ����س���ع���ادة حممد 
الرئي�س  احل�����م�����ادي  اإب����راه����ي����م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة االإم��������ارات 
وبعد  اإن������ه   : ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
العمليات  م����ن  ع���ق���د  م����ن  اأك������رث 
والتخطيط  والتطوير  االإن�سائية 

1400 ميغاواط وتوفر اإمدادات 
من  وم�ستدامة  وم��وث��وق��ة  ثابتة 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ل��ى مدار 
املحطات  ت�ستعد  ال�ساعة, يف وقت 
خالل  للت�سغيل  املتبقية  ال��ث��الث 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة,  االأع�����وام 
موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية 
اأ����س���خ���م م�����س��اري��ع خف�س  ت���ق���ود 
جميع  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����س��م��ة 

القطاعات يف دولة االإمارات.
معايل  ق������ال  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
رئي�س  امل����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 

بتطوير الربنامج النووي ال�سلمي 
االإم�����ارات�����ي, وال���ت���ي ت��ع��د اإح����دى 
 /ADQ/ "القاب�سة"  �سركات 
واح����������دة م�����ن اأك��������رب ال�������س���رك���ات 
 - املنطقة  م�ستوى  على  القاب�سة 
 " " ن��واة للطاقة  اأن �سركة  اأك��دت 
التابعة لها, وامل�سوؤولة عن ت�سغيل 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات 
ال�سلمية و�سيانتها بداأت الت�سغيل 
براكة,  حمطات  الأوىل  ال��ت��ج��اري 
ب��ع��د اإمت������ام ج��م��ي��ع االخ���ت���ب���ارات 
ال���ت���ي تنتج  ل��ل��م��ح��ط��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

االإم����ارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
للطاقة النووية اإن دولة االإمارات 
و�سعت خطة وا�سحة ترتكز على 
تطوير  ل�سمان  اأ�سا�سية  م��ب��ادئ 
وفق  "براكة"  حم��ط��ات  م�����س��روع 
ال��ع��امل��ي��ة اخلا�سة  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
وال�سفافية  واجل����ودة  بال�سالمة 

التامة.
ا�ستثمارنا  ان   : معاليه  واأ���س��اف 
وخف�س  ال���ري���ادي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف 
اإنتاج  لقطاع  الكربونية  الب�سمة 
الدور  تعزيز  يف  اأ���س��ه��م  ال��ك��ه��رب��اء 

الدولة  اأرج���اء  االأع��م��ال مبختلف 
بالطاقة الكهربائية.

التجاري  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ب���دء  وي���اأت���ي 
"براكة"  يف  االأوىل  ل��ل��م��ح��ط��ة 
ب���ع���د اج���ت���ي���ازه���ا جم���م���وع���ة من 
ال�ساملة  والتقييمات  االختبارات 
الهيئة  ب�����اإ������س�����راف  مت�����ت  ال����ت����ي 
االحتادية للرقابة النووية, والتي 
عملية   312 االآن  ح��ت��ى  اأج����رت 
م�سروع  تطوير  ب��دء  منذ  تفتي�س 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات 
ال�سلمية اإ�سافة اإىل اأكرث من 42 
قبل  م��ن  وم��راج��ع��ة  تقييم  بعثة 
الذرية,  للطاقة  الدولية  الوكالة 
للم�سغلني  ال��ع��امل��ي��ة  وال���راب���ط���ة 
ال��ن��ووي��ني. وت��ع��د حم��ط��ات براكة 
للطاقة النووية ال�سلمية يف منطقة 

اإحدى  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الظفرة 
النووية  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  اأك����رب 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
متطابقة  مفاعالت  اأربعة  وت�سم 
 .APR1400 ط����������راز  م������ن 
خالل  االإن�سائية  االأعمال  وب��داأت 
التقدم  وت��وا���س��ل   ,2012 ع���ام 
وثبات,  ب���اأم���ان  االأع���م���ال  ه���ذه  يف 
االإن�سائية  االأع��م��ال  و�سلت  حيث 
يف املحطتني الثالثة والرابعة اإىل 
اإجناز  بن�سبة  النهائية  مراحلها 
تتجاوز %94 يف املحطة الثالثة 
و%89 يف املحطة الرابعة, وذلك 
امل�ستفادة  باالعتماد على الدرو�س 
والثانية,  االأوىل  املحطتني  م��ن 
بينما و�سلت ن�سبة االإجناز الكلية 

يف املحطات االأربع اإىل 95%.

احتفاالت الدولة بعام اخلم�شني مع  تزامنًا  ياأتي  براكة  • اإجناز 
للبيئة لدعم النمو والتنمية امل�شتمرة يف دولة االإمارات واملنطقة لعقود قادمة ال�شديقة  الكهربائية  الطاقة  من  جديدة  • حقبة 

م�شببات ظاهرة التغري املناخي اأحد اأكرث التحديات امللحة يف العامل مواجهة  يف  مبا�شر  ب�شكل  ي�شهم  براكة  حمطات  • م�شروع 

•• جروزين-وام:

�سارعاً  ال�سي�سان,  جمهورية  رئي�س  قاديروف  رم�سان  الرئي�س  فخامة  افتتح 
رئي�سياً يف العا�سمة "جروزين" اأطلق عليه ا�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .

واأكد الرئي�س ال�سي�ساين - يف كلمة خالل مرا�سم االفتتاح التي ح�سرها �سعادة 
العادة  الدولة ومفو�س فوق  �سفري  �سلطان اجلابر  اأحمد بن  الدكتور حممد 
البلدين,  قيادة  جتمع  التي  املميزة  العالقات  على   - االحت��ادي��ة  رو�سيا  ل��دى 
م�سيداً  نهيان,  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  وتقديره 

بال�سفات واملكارم االإن�سانية التي يتحلى بها �سموه.

البلدين  بني  العالقات  توطيد  يف  �سموه  جلهود  تقديراً  اإن��ه  ق��ادي��روف  وق��ال 
امل��رك��زي��ة واحل��ي��وي��ة يف جمهورية  ال�����س��وارع  اأح���د  ت��ق��رر ت�سمية  ال�����س��دي��ق��ني, 
ال�سي�سان با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان امتناناً وعرفاناً 
ملا قدمه �سموه من دعم مل�ساريع تنموية مل�ساعدة ال�سعب ال�سي�ساين يف ظل ما 
ال�سفري  �سعادة  تقدم  جانبه,  من  ك��ورون��ا.  جائحة  اأزم��ة  ج��راء  العامل  ي�سهده 

اجلابر بال�سكر اإىل القيادة ال�سي�سانية, م�سيداً بهذه اللفتة الكرمية من فخامة 
الرئي�س قاديروف, موؤكداً على تقدير �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان للعالقات التي جتمع بني االإمارات العربية املتحدة وجمهورية ال�سي�سان 
واالحتاد الرو�سي. وقد ازدانت �سوارع العا�سمة جروزين باأعالم دولة االإمارات 

واالحتاد الرو�سي وجمهورية ال�سي�سان.

اإطالق ا�شم حممد بن زايد على �شارع رئي�شي يف العا�شمة ال�شي�شانية

العامل يحتفي اليوم بيوم ال�شحة .. وحتذير من تفاوت التعامل مع كورونا
•• اأبوظبي-وام:

يحتفي العامل اليوم ب� " يوم ال�سحة العاملي" يف ظل التداعيات اخلطرية 
التي ت�سهدها اأغلب دول العامل جراء تف�سي وباء " كوفيد19- " الذي 
العاملية  احل��رب  منذ  الب�سرية  يواجه  حتد  باأكرب  املتحدة  االأمم  و�سفته 

الثانية.
وتزامنا مع املنا�سبة اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية حملة جديدة تهدف 
اإىل اإقامة عامل يتمتع بقدر اأكرب من العدالة ال�سحية, مو�سحة اأن جائحة 
"كوفيد19- " اأظهرت تفاوتا كبريا يف م�ستوى اخلدمات ال�سحية التي 
يح�سل عليها النا�س بني دولة واأخرى, حيث كان الوباء اأ�سد وطاأة على 
املجتمعات املحلية التي تعاين من �سعف منظومتها ال�سحية االأمر الذي 
الرعايا  وتقدمي  اجلائحة  احتواء  يف  جهودها  اأم��ام  حقيقيا  عائقا  �سكل 

الالزمة للم�سابني.
وي�ستنفر العامل اليوم جميع طاقاته وكوادره الطبية وال�سحية من اأجل 
و�سول  بعد  اإن�سانية  كارثة  ب��ات ميثل  " ال��ذي  " كورونا  لوباء  الت�سدي 
 210 اأك��رث من  ن�سمة يف  131.57 مليون  اإىل نحو  به  امل�سابني  ع��دد 
دول ومناطق, يف حني و�سل اإجمايل الوفيات الناجتة عن الفريو�س اإىل 

مليونني و995 األفا و975 حالة.

ولعبت اأزمة تف�سي وباء كورونا /كوفيد- 19/ دورا كبريا يف اإعادة ت�سليط 
ال�سوء على الدور احليوي الذي يقوم به قطاع ال�سحة يف كل البلدان, 
واالأهمية البالغة لتطويره ملواجهة االأزمات, خا�سة اأن الوقائع اأثبتت اأن 
الدول التي جنحت يف امتالك منظومة �سحية قوية كانت االأق��در على 

مواجهة هذا الوباء واحلد من تداعياته.
اأزمة  م����ع  ال�س�����حي  للقط�����اع  الناج����ح  التع�����امل  اأظ���هر  االإم���ارات,  ويف 
القطاع  التي يتمتع بها هذا  العالي����ة  " درجة اجلاهزية  " ك�����ورونا  وباء 
حيث تاأتي االإمارات يف املركز الث�����اين عامل������ياَ من ح���يث توزيع اللقاحات, 
اإج��راء الفحو�سات اخلا�سة بالفريو�س مقارنة بعدد  فيما تت�سدر ن�سب 
مت  ال��ت��ي  ال��ف��ريو���س  �سد  ال��ل��ق��اح  ج��رع��ات  جم��م��وع  بلغ  وق����د  ال�سك�����ان, 
ت������وزيع  ومب������عدل  جرع������ة   8,596,722 اأم�س  ي����وم  حتى  تقدميها 
الفحو�سات  اإجمايل  بلغ  فيما  �سخ�س,   100 ل����كل  86.92 جرعة  بلغ 

.38,788,906
ا�ستثنائية  اإج����راءات  تبني  اإىل  اجلائحة  ب��داي��ة  منذ  االإم����ارات  و�سارعت 
االأ�سعب,  املرحلة  لتخطي  الالزمة  واالأدوات  امل��وارد  كافة  فيها  �سخرت 
التي  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن  وك��ان��ت  الوطني  التعقيم  برنامج  اأطلقت  حيث 
املبتكرة للم�سابني بالفريو�س مثل عالج اخلاليا  ا�ستخدمت العالجات 
 " " كورونا  لفحو�سات  بالعامل  اأك��رب خمترب  بناء  اجلذعية, ف�سال عن 

امل�ستجد خارج ال�سني, كما اأنها تعترب من اأوائل دول العامل التي با�سرت 
يف حمالت التلقيح الوطنية �سد الفريو�س جلميع املقيمني على اأر�سها 

جمانا.
مع  متطورة  �سراكات  واإق��ام��ة  الطبية  البحوث  جهود  االإم���ارات  وع��ززت 
يف  الطبي  املجال  يف  مرموقة  بحوث  ومراكز  عاملية  و�سركات  موؤ�ّس�سات 
مواجهة اجلائحة, واإيجاد عالجات مالئمة لها, ويف هذا االإطار ا�ستقبلت 
االإمارات املرحلة الثالثة من التجارب ال�سريرية على لقاحي "�سينوفارم" و 
"�سبوتنيك v", فيما اأعلنت يف مار�س املا�سي عن بدء اإنتاجها للقاح م�ساد 
�سيكون  الذي  »حياة-فاك�س«,  ا�سم  الدولة يحمل  داخل  كورونا  لفريو�س 
اأول لقاح حملي ال�سنع على م�ستوى املنطقة, كما اأعلنت عن اإطالق مركز 
احليوية  والتكنولوجيا  احلياة  علوم  يف  متخ�س�س  والتطوير  لالأبحاث 

واإنتاج اللقاحات ليكون االأول من نوعه على م�ستوى الوطن العربي.
فائقة  عناية   1971 عام  الدولة يف  تاأ�سي�س  ال�سحي منذ  القطاع  ونال 
من �سانع القرار انطالقاً من االهتمام الكبري بتطوير اخلدمات املقدمة 
ملواطني الدولة وكل من يقيم فيها, حيث �سهد القطاع منذ ذلك التاريخ 
قفزات نوعية واإجنازات كبرية, تتنا�سب مع التحديات ال�سحية املتجددة, 
ال�سحة  ومنظمة  الدوليني,  اخل��رباء  ب�سهادة  العاملية  االأنظمة  وتواكب 

العاملية.

وحتتل دولة االإمارات املركز االأول عاملياً, يف عدد املن�ساآت ال�سحية املعتمدة 
ومنها امل�ست�سفيات التي يحوز اأكرث من 85 يف املائة منها على االعتماد 
الدويل وفقا لتقارير اللجنة الدولية امل�سرتكة العتماد املن�ساآت ال�سحية 

./JCI/
وتت�سدر االإمارات وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية, اإقليم ال�سرق االأو�سط يف 
يتعلق بالتعامل مع خماطر ال�سحة العامة, حيث  ومعياراً  موؤ�سراً   19
االأع�ساء  للدول  االأ�سا�سية  القدرات  تقييم  ن�سب يف  اأعلى  الدولة  حققت 

من خالل التقييم اخلارجي امل�سرتك.
ويعد القطاع ال�سحي اأكرث القطاعات منواً يف االإمارات, حيث يتوقع اأن 
اأك��رث من /300  اإىل  ال�سحي  بالقطاع  اال�ستثمار  النمو يف  ن�سبة  ت�سل 

باملئة/ خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة.
نظام  تطبيق  اإىل   2021 االإم����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  وتتطلع 
�سحي ي�ستند اإىل اأعلى املعايري العاملية, كما تتطلع اإىل تر�سيخ اجلانب 
الوقائي, وتخفي�س معدل اأمرا�س ال�سرطان, واالأمرا�س املتعلقة بنمط 

احلياة كال�سكري والقلب, لتحقيق حياة �سحية وعمر مديد.
التدخني, وتطوير  انت�سار  تقليل م�ستوى  اإىل  الوطنية  االأجندة  وت�سعى 
جاهزية النظام ال�سحي للتعامل مع االأوبئة واملخاطر ال�سحية, لتكون 

دولة االإمارات االأف�سل يف جودة الرعاية ال�سحية بحلول 2021.
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد : الت�شغيل التجاري الأوىل حمطات براكة اإجناز تاريخي ير�شخ ريادية االإمارات يف قطاع الطاقة
•• اأبوظبي -وام: 

احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
الظفرة, اأن النجاحات املتوا�سلة واالإجنازات الكبرية التي حتققها دولة 
االإمارات على �سعيد قطاع الطاقة النووية ال�سلمية, تاأتي بف�سل الروؤية 
احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  "حفظه اهلل", و�ساحب 
و�ساحب  اهلل",  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

االأعلى للقوات امل�سلحة.

الر�سيدة ما�سية يف  القيادة  االإم��ارات وبتوجيهات  دول��ة  اإن  وق��ال �سموه 
للبيئة على م�ستوى  ال�سديقة  الطاقة  الريادي يف قطاع  دورها  تر�سيخ 
موا�سلة  عن  اأجمع  العامل  واجهت  التي  التحديات  تثنها  ومل  ال��ع��امل, 
اإجناز امل�ساريع التاريخية, �سرياً على نهج االآباء املوؤ�س�سني وطموحاتهم 
ال��دول��ة منوذجا يف تنويع م�سادر  ال��ذي جعل من  االأم��ر  حُت��د,  التي ال 
امل�ستوى  على  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  على م�سادر  واالعتماد  الطاقة, 
التجاري  الت�سغيل  ب��دء  مبنا�سبة  ل�سموه  ت�سريح  يف  ذل��ك  ج��اء  العاملي. 
يف  تطويرها  اجل��اري  ال�سلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  الأوىل 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأع��رب  اأبوظبي.  ب��اإم��ارة  الظفرة  منطقة 
ياأتي متزامنا  الذي  اال�ستثنائي  باالجناز  واإعتزازه  نهيان عن فخره  اآل 

مع بدء العام اخلم�سني للدولة, وقال �سموه : ميثل الت�سغيل التجاري 
للمحطة االأوىل يف براكة حلظة فخر كبري لدولة االإمارات نظراً لدورها 
الهام يف دعم التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة, حيث اأ�سبحت املحطة االأوىل 
يف براكة اأكرب م�سدر منفرد للطاقة الكهربائية يف دولة االإمارات, والذي 

�سيدعم النمو االقت�سادي واالجتماعي يف الدولة لعقود قادمة.
حتققت  الظفرة,  منطقة  يف  براكة  اأر���س  وعلى  اليوم   : �سموه  واأ���س��اف 
اأبنائنا من  ب�سواعد  االإم�����ارات,  دول���ة  ال��ط��اق��ة يف  ق��ط��اع  ك��ب��رية يف  نقلة 
اخلربات  جانب  اإىل  ب��داأب  عملت  التي  املتخ�س�سة  االإماراتية  الكفاءات 
االأجيال  منه  تنهل  ج��دي��د  علمي  ق��ط��اع  تطوير  م��ن  ومتكنت  العاملية, 
احلالية والقادمة, وهو ما يوؤكد على �سواب نهج دولتنا يف الرتكيز على 

اال�ستثمار يف االإن�سان . وقال �سموه يف ختام ت�سريحه : واثقون من �سداد 
امل�ستقبل, وهو ما  ا�ست�سراف  املتميزة على  الروؤية واملقدرة  الراأي وعمق 
على  املتقدمة  احل�سارية  امل��راك��ز  تبوء  نحو  بثبات  دولتنا  �سري  ي�سمن 
االآن  ي�سكلون  الذين  واأبنائنا  بناتنا  يف  اأك��رث  ونثق   .. العاملية  اخلريطة 
الكبرية,  الفنية  واخل��ربات  املتطورة  التقنية  املعارف  من  حقيقية  ثروة 
والذين هم �سمانة امل�ستقبل امل�ستدام يف كافة القطاعات, ومن بينها قطاع 
الطاقة ال�سديقة للبيئة, الذي �سيمد االأجيال القادمة باحتياجاتها من 
60 عاماً, بينما  الكهرباء اخلالية من االنبعاثات الكربوينة الأكرث من 
يدعم جهود الدولة يف احلفاظ على البيئة والوفاء بالتزاماتها اخلا�سة 

مبواجهة ظاهرة التغري املناخي.

ت�صنيف �لإمارة بني 25 مدينة قيادية يعك�س �لتاأثري و��صع �ملدى ل�صتجابتها

اأبوظبي تت�شدر مدن العامل يف اال�شتجابة جلائحة كوفيد- 19 
•• اأبوظبي-وام:

ت�سدرت اأبوظبي 25 مدينة عاملية قيادية يف اال�ستجابة جلائحة " كوفيد-
جمموعة املعرفة العميقة  عن  موؤخراً  �سدر  ت�سنيف  اأحدث  " وفق   19
"Deep knowledge Group" التي تتخذ من لندن مقرا لها.
رئي�سية  حماور  اعتمد الت�سنيف على 50 موؤ�سراً للقيا�س توزعت على 5 
�سملت الرعاية ال�سحية ومرونة االقت�ساد, ما يعك�س التاأثري وا�سع املدى 

ال�ستجابة االإمارة للجائحة.
وجاءت اأبوظبي يف املقدمة عاملياً من خالل �سرعة وقوة ا�ستجابتها, وحماية 
�سحة و�سالمة املجتمع عرب تدابري واإجراءات احرتازية �سارمة, بالتزامن 
الالزم  الدعم  الدعم لالقت�ساد من خالل حزم حتفيز وفرت  مع تقدمي 

وامل�ستمر لقطاعات االقت�ساد املحلي كافة.
يف  كفاءة  االأك��رث  باأنها  املعروفة  امل��دن  العميقة  املعرفة  جمموعة  و�سنفت 

اال�ستجابة للجائحة.
واعتمد ت�سنيف املدن على اإدارة الرعاية ال�سحية من حيث البنية التحتية 
املن�ساآت  يف  االأ�سرة  واأع��داد  الت�سخي�س  نظم  وفعالية  الب�سرية  والكفاءات 
ال�سحية, وكفاءة منظومة احلجر  الرعاية  واالإنفاق على قطاع  ال�سحية 
للمحجورين  االقت�سادي  والدعم  ومدته  املنزيل  احلجر  نطاق  حيث  من 
خمالفي  على  املرتتبة  القانونية  واالإج�����راءات  ال�سفر  وق��ي��ود  واإر����س���ادات 
تعليمات احلجر املنزيل, ون�سب التطعيم من حيث توافر التطعيم ون�سبة 
احلا�سلني على اللقاح من اإجمايل عدد ال�سكان وخدمات التطعيم يف املنزل, 
وكفاءة احلكومة من حيث نظم الرقابة واإدارة االأزمات والثقة باحلكومة 

واخلدمات الرقمية, ومرونة االقت�ساد, من حيث حزم التحفيز واالإعفاءات 
والدعم االجتماعي والت�سنيف االئتماين وحلت بعد اأبوظبي يف الرتتيب 
ا�ستجابة  و�ساهمت  وبرلني.  واأوت��اوا  و�سنغافورة  و�سيدين  �سيوؤول  من  كل 
اأبوظبي القوية للجائحة يف احلفاظ على معدالت منخف�سة من احلاالت 
وتو�سع  ال�سحية  الرعاية  خدمات  فيه  تكيفت  الذي  الوقت  يف  االإيجابية, 
نطاقها حلماية جميع اأفراد املجتمع, وخالل اأ�سابيع, اأجنزت امل�ست�سفيات 
امليدانية ومن�ساآت ومراكز الفح�س, مبا فيها مراكز الفح�س من املركبة. 
االإ�سابة  ملخاطر  عر�سة  االأك���رث  الفئات  على  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرات  ورك���زت 
بالفريو�س, مبا فيها توفري فحو�سات "كوفيد19-" جماناً والفحو�سات 
برامج  جانب  اإىل  املجانية,  الوجبات  ماليني  وت��وزي��ع  االأخ���رى,  الطبية 

توعية �سحية بلغات عدة, مع مبادرات لدعم ال�سحة النف�سية.

ت�سهيل  على  وعملت  والتطوير,  البحث  جهود  بقيادة  االإم���ارة  قامت  كما 
الدولية  اجل��ه��ود  يف  و�ساهمت  ال��ف��ريو���س,  ملعاجلة  العلمية  االك��ت�����س��اف��ات 
العاملية للمرحلة  ال�سريرية  التجارب  اأوىل  اللقاح, وتولت قيادة  الكت�ساف 

الثالثة من اللقاح غري الن�سط لفريو�س "كوفيد19-".
اإىل  اأدى  ما  للتطعيم,  الوطنية  احلملة  يف  رئي�سياً  دوراً  اأبوظبي  ولعبت 
اللقاح  على  املوؤهلني  االإم���ارات  دول��ة  �سكان  ع��دد  ن�سف  اأك��رث من  ح�سول 

جماناً.
جرعات  من  مليارات  توزيع  لتن�سيق  االأمل"  "ائتالف  اأبوظبي  واأطلقت 
لقاح "كوفيد19-" حول العامل, ومتكن االئتالف, القائم على �سراكة بني 
القطاعني العام واخلا�س بقيادة دائرة ال�سحة-اأبوظبي وعدد من ال�سركاء 

اال�سرتاتيجيني, من حتقيق و�سول اللقاحات عاملياً.

وكالة اأنباء االإمارات تطلق خدمتها االإخبارية اجلديدة باللغة العربية
•• اأبوظبي- وام:

"وام"  اأنباء االإم��ارات  اأطلقت وكالة 
خدمتها االإخبارية اجلديدة باللغة 
اإجمايل  ب��ذل��ك  ل��ريت��ف��ع  ال��ع��ربي��ة 
الوكالة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ات  ع���دد 
لغة   19 اإىل  خدماتها من خاللها 
متاحة للماليني من �سعوب الدول 

الناطقة بهذه اللغات.
االإخبارية  اخل���دم���ة  ه����ذه  وت���وف���ر 

ال��ع��ربي��ة ت�سهم  ب��ال��ل��غ��ة  اجل���دي���دة 
يف ت��وف��ري حم��ت��وى اإع���الم���ي يربز 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  يف  ال��ت��ق��دم 
اإ�سرائيل  ودول�����ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
ك��اف��ة وذل����ك يف �سوء  امل���ج���االت  يف 
الذي  لل�سالم  االإبراهيمي  االتفاق 
ال��ب��ل��دي��ن يف �سهر  ت��وق��ي��ع��ه ب��ني  مت 

�سبتمرب من العام املا�سي.
واأ���س��اف اأن وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات 
م�سريتها  يف  قدما  مت�سي  "وام" 

باللغة  متكامال  اإع��الم��ي��ا  حمتوى 
م������واد خربية  ي��ت�����س��م��ن  ال���ع���ربي���ة 
وت���ق���اري���ر م��ك��ت��وب��ة وم���رئ���ي���ة يتم 
للوكالة  الر�سمي  امل��وق��ع  ع��رب  بثها 
الر�سمي  ح�����س��اب��ه��ا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
و�سائل  ع���ل���ى  ال����ع����ربي����ة  ب���ال���ل���غ���ة 

التوا�سل االجتماعي.
الري�سي  �سعادة حممد جالل  وقال 
م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
االإخ���ب���اري���ة  اخل����دم����ة  اإن  "وام" 

التطويرية يف ظل دعم ورعاية من 
ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���س��ي��دة وحتر�س 
دائما على تعزيز ح�سورها وتاأثريها 
االإعالمي على ال�سعيدين االإقليمي 
اإعالمي  حمتوى  وتوفري  والعاملي 
ال��ت��ن��م��وي��ة التي  ي����ربز االإجن��������ازات 
مدار  على  االإم����ارات  دول��ة  حققتها 
ال�سامية  ر�سالتها  ون�سر  ع��ق��ود   5
للت�سامح  رائ��دا  منوذجا  باعتبارها 

والتعاي�س بني خمتلف اجلن�سيات.

واأ�سار �سعادته اإىل اأن دولة االإمارات 
حت��ت�����س��ن ع��ل��ى اأر����س���ه���ا اأك�����رث من 
تناغم  يف  يعي�سون  جن�سية   200
ت��ام وف��ري��د وي�سهم ه��ذا ال��ت��ن��وع يف 
التي تقدمها  االإخ��ب��اري��ة  اخل��دم��ات 
 19 "وام" ب�  االإم���ارات  اأنباء  وكالة 
لغة يف تلبية احتياجاتهم باالإ�سافة 
املكانة  اإب�����راز  يف  دوره  اأه��م��ي��ة  اإىل 
للت�سامح  ك��واح��ة  ل��ل��دول��ة  ال���رائ���دة 

والتعاي�س.

تخريج 42 م�شعفا وم�شعفة بطب الطوارئ يف �شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام: 

بتخريج  اأبوظبي  �سرطة  احتفلت 
دفعة  ك��اأول  وم�سعفة  م�سعفاً   42
م���ن ب��رن��ام��ج دب���ل���وم خ���دم���ات طب 
بالدرا�سة  اإحلاقهم  بعد  ال��ط��وارئ 
وتلقيهم  العليا  التقنية  كليات  يف 
ت����دري����ب����ات م���ي���دان���ي���ة م���ك���ث���ف���ة يف 
ت�سمنت  ال�����دول�����ة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
اال����س���ت���ج���اب���ة حل�������االت ال����ط����وارئ 
ميادين  يف  وال��ت��ط��وع  واالإ����س���ع���اف 
مع  كوفيد19  ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة 
واملمر�سني  االأطباء  من  زمالئهم 

يف خط الدفاع االأول.
واأكد اللواء خليفة حممد اخلييلي 
م���دي���ر ق���ط���اع امل���ال���ي���ة واخل���دم���ات 
القيادة  ح��ر���س  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
الكوادر  ك��ف��اءة  رف��ع  على  احلكيمة 
الوطنية وتوفري كل املمكنات التي 

الكوادر  الحتياجات  حتليلة  درا�سة 
االإ�سعاف  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
املنت�سبني  ��������س�������وؤون  وم����ت����اب����ع����ة 
عامني.  م�����دى  ع���ل���ى  ل���ل���ربن���ام���ج 
م�ساعفة  اإىل  اخل��ري��ج��ني  ودع�����ا 
امل�ستجدات  م��ت��اب��ع��ة  يف  اجل���ه���ود 
مبجاالت  ال����ت����ط����ورات  وم���واك���ب���ة 
عملهم والتن�سيق والتعاون الفعال 
م��ع ج��ه��ات االخ��ت�����س��ا���س يف اإم���ارة 
اأب��وظ��ب��ي مب��ا ي��ع��زز ت��ق��دمي اف�سل 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  يف  اخل���دم���ات 

واالإ�سعاف باملجتمع.
بدوره واأو�سح املقدم خليفه �سعيد 
تخطيط  اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ريي 
الدفعة  ان تخريج  الب�سرية  املوارد 
طب  دب���ل���وم  ب���رن���ام���ج  م���ن  االأوىل 
االوىل  ال����ث����م����رة  ه�����ي  ال������ط������وارئ 
جل��زء م��ن خطط وب��رام��ج القيادة 
لتوطني  ابوظبي  ل�سرطة  العامة 

ب�سورة  مهامهم  اأداء  على  تعينهم 
ال�ست�سراف  واإع�����داده�����م  ري����ادي����ة 
واالأمني  ال�سرطي  العمل  م�ستقبل 
وامل�ستجدات  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة 
املبذولة  اجلهود  يعزز  مبا  العاملية 

يف ن�سر االأمن واالأمان.
واملهارات  العملية  بالنتائج  ون���وه 
العالية والتفاعل املميز يف الدرا�سة 
تعزيزاً  واجل���اه���زي���ة  وال���ت���دري���ب 
ا�ستمرار  ل�سمان  املبذولة  للجهود 
ك��م��ج��ت��م��ع ينعم  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
ب���االأم���ن وال�����س��الم��ة ع���رب تقدمي 
للمواطنني  اجلودة  عالية  خدمات 

واملقيمني يف االإمارة.
ع���ث���م���ان حاجي  ال���ع���م���ي���د  واأث�����ن�����ى 
البعثات  ادارة  م���دي���ر  اخل�������وري 
الب�سرية  امل��وارد  قطاع  تعاون  على 
التقنية  وكليات  اأبوظبي  ب�سرطة 
تنفيذ  يف  ج���ه���وده���م  ع��ل��ى  ال��ع��ل��ي��ا 

والفنية  التخ�س�سية  ال��وظ��ائ��ف 
الوطنية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  واإع���داد 
الب�سرية  امل���وارد  قطاع  اأوىل  حيث 
موؤ�سرات  حتقيق  يف  كبري  اهتمام 
ال��ت��وط��ني يف اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي من 
خ��������الل ت����ب����ن����ي خ����ط����ط ل����ربام����ج 
وتاأهيل  وال���س��ت��ق��ط��اب  ال��ت��وط��ني 
اجلن�سني  م���ن  اإم���ارات���ي���ة  ك���ف���اءات 
ووظائف  م���ه���ام  ال����س���ت���الم  وذل�����ك 
�سمنها  وم���ن  وف��ن��ي��ة  تخ�س�سية 
االإماراتي"  امل�����س��ع��ف  "برنامج 
لتعزيز منظومة خدمات االإ�سعاف 
التي تقدمها �سرطة ابوظبي وهيئة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  امل���دين  ال���دف���اع 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
ك��اف��ة مقومات  ب��ت��وف��ري  ال��ر���س��ي��دة 
�سباب  واأع��������داد  ل��ت��م��ك��ني  ال���ن���ج���اح 
املجاالت  ���س��م��ن  ل��ل��ع��م��ل  ال���وط���ن 

احليوية واال�سرتاتيجية .

للتعليم  العاملية  ال�شراكة  لدعم  العطاء  ودبي  للتنمية  االإ�شالمي  البنك  من  دوالر  مليون   202.5

جمل�س قيادات ال�شرطة يناق�س نتائج موؤ�شرات االأداء اال�شرتاتيجية للدفاع املدين واإجنازات برنامج »اأقدر«

•• جدة - وام: 

ك�سف البنك االإ�سالمي للتنمية ودبي العطاء - جزء من مبادرات حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية - اأم�س عن تعهدهما بتقدمي 202.5 مليون دوالر 
"ارفع يدك" التمويلية املوّجهة لدعم قطاع التعليم  اأمريكي لدعم حملة 

بني عامي 2021 - 2025 والتابعة لل�سراكة العاملية للتعليم .
وتعهد البنك االإ�سالمي للتنمية بتقدمي مبلغ 200 مليون دوالر اأمريكي 

فيما بلغت م�ساهمة دبي العطاء 2.5 مليون دوالر اأمريكي.
ال�سرق  االأوىل من نوعها يف منطقة  - وهي  املالية  التعهدات  وترتكز هذه 
االأو�سط - على اأ�ساليب متويل مبتكرة �سُت�ساعد يف تطوير قطاع التعليم يف 

الدول منخف�سة الدخل.
يف  التعليمي  اال�ستثمار  ق�سية  اإط���الق  فعالية  خ��الل  االإع���الن  ه��ذا  وج��اء 
العامل على  قادة  ت�سجيع  بهدف  للتعليم  العاملية  لل�سراكة  االأو�سط  ال�سرق 
من  املُحتاجني  االأطفال  لتمكني  اأمريكي  دوالر  مليارات   5 ح��وايل  تقدمي 
وتتزامن  الدخل  منخف�سة  ومنطقة  دول��ة   90 يف  التعليم  على  احل�سول 
على  كوفيد19-  جائحة  فر�ستها  التي  ال�سلبية  االآث��ار  مع  اخلطوة  ه��ذه 
تعليمية  باأكرب حالة ط��وارئ  ت�سبب  واملناطق مما  ال��دول  تلك  االأطفال يف 

يف التاريخ املعا�سر.

ومن خالل تعهدها هذا العام بتقدمي 2.5 مليون دوالر اأمريكي �ساعفت 
دبي العطاء م�ساهماتها ال�سابقة لل�سراكة العاملية للتعليم يف عامي 2014 
و2018 حيث كانت اأول موؤ�س�سة اإن�سانية غري حكومية ت�ساهم يف متويل 
ال�سراكة كما تعد دبي العطاء حالياً اأول موؤ�س�سة اإن�سانية تتعهد بدعم حملة 
التزامها  ُيعزز  ما   "2025-2021" للتعليم  العاملية  لل�سراكة  التمويل 
بتعزيز م�ستقبل االأطفال وال�سباب املُحتاجني يف خمتلف اأنحاء العامل من 

خالل توفري فر�س احل�سول على التعليم ال�سليم.
وتعهد البنك االإ�سالمي للتنمية بتقدمي 200 مليون دوالر اأمريكي على 
�سكل قرو�س مي�سرة لتعزيز و�سول الدول منخف�سة الدخل اإىل التمويل 
املخ�س�س لدعم قطاع التعليم ومتثل م�ساهمة البنك ن�سف املبلغ االإجمايل 
البالغ 400 مليون دوالر اأمريكي الذي تعهدت بتقدميه جمموعة التن�سيق 

العربية التي ت�سم العديد من موؤ�س�سات التنمية املالية العربية.
و�سي�ساعد الدعم املايل الكامل بقيمة 400 مليون دوالر اأمريكي يف تاأمني 
اأمريكي من خالل االعتماد على  100 مليون دوالر  اإ�سايف بقيمة  متويٍل 
بال�سراكة  املبتكرة اخلا�سة  التمويلية   /Multiplier/ اأداة مالتيبالير
اإىل  للم�ساهمات  االإجمالية  القيمة  رف��ع  ذل��ك  و�سي�سمن  للتعليم  العاملية 
ال�سليم  التعليم  لتوفري  تخ�سي�سها  �سيتم  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار  ن�سف 
وتنتمي  للتعليم,  العاملية  ال�سراكة  �سمن  دولة  لالأطفال املُحتاجني يف 37 

."OIC" اأي�ساً ملنظمة التعاون االإ�سالمي
للتنمية:  االإ�سالمي  البنك  جمموعة  رئي�س  احلجار  بندر  الدكتور  وق��ال 
للتعليم  العاملية  وال�سراكة  للتنمية  االإ�سالمي  البنك  بني  ال�سراكة  توّفر 
مع  للتعامل  املنطقة  يف  العربية  التمويل  ل�سناديق  مبتكرة  متويل  فر�س 
اخلطر الذي تفر�سه اأزمة كوفيد19- على التمويل املحلي لقطاع التعليم 
العاملية  وال�سراكة  العربي  التن�سيق  جمموعة  بني  التمويل  اآلية  و�ستتيح 
اأ�سا�سية  خطوة  وه��ي  التعليم  لعملية  ال�سروري  التمويل  معظم  للتعليم 
ب�سمان  واملتمثل  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  م��ن  ال��راب��ع  ال��ه��دف  لتحقيق 

التعليم اجليد للجميع.
من جانبه قال معايل �سريين مباي ثيام نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سراكة 
متيزت  لطاملا  ال�سنغايل:  ال�سحي  وال�سرف  املياه  ووزي��ر  للتعليم  العاملية 
الدول اخلليجية بكرمها املتاأ�سل وم�ساعيها اخلريية كما لعبت دورا حيويا 
امل�ساهمات  ال��دول منخف�سة الدخل ومن خالل  التعليم يف  اأنظمة  يف دعم 
البنك االإ�سالمي للتنمية ودبي العطاء  املانحة مثل  التي قدمتها اجلهات 
للقادة  حقيقية  فر�سة  للتعليم  العاملية  ال�سراكة  م���وارد  جتديد  �سي�سّكل 
االإقليميني من اأجل تكثيف اجلهود الإحداث حتوٍل ممنهج يف تعليم االأطفال 
املحرومني حول العامل وينبع ذلك من اإمياننا باأهمية التعليم يف بناء عامٍل 

اأكرث �سالماً وعدالة وازدهارا.

وقال �سعادة الدكتور طارق حممد القرق الرئي�س التنفيذي لدبي العطاء 
جهود  دع��م  اإن  املنطقة:  يف  للتعليم  العاملية  لل�سراكة  االإقليمي  وال��رائ��د 
ال�سراكة العاملية للتعليم ب�سكل م�ستدام من خالل التجديد امل�ستمر للموارد 
وثيقا  وتعاونا جماعيا  روؤي��ة جريئة  تتطلب  املالية هو م�سوؤولية م�سرتكة 
والتزاما كبريا واإذا مل يتم منح التعليم االهتمام الذي ي�ستحقه االآن فقد 
يتخلف جيل كامل على كوكبنا عن تعليمه وبالتايل يفقد االأمل يف احل�سول 

على م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً .
دول  م��ن  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  ك��ل��م��ات  اإل��ق��اء  االإط����الق  فعالية  و���س��ه��دت 
الذين  امل�سوؤولني  كبار  من  جمموعة  وح�سرها  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ميثلون �سناديق التنمية العربية وانطلقت الفعالية يف اليوم االأخري لزيارة 
ا�ستمرت لثالثة اأيام قام بها معايل �سريين مباي ثيام نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�سراكة العاملية للتعليم اإىل اململكة العربية ال�سعودية.
التابعة لل�سراكة العاملية للتعليم مع مرحلة  ويتزامن دعم حملة التمويل 
اأزمة  اأنحاء العامل حيث فر�ست  حرجة مير بها قطاع التعليم يف خمتلف 
كوفيد19- تاأثريات �سلبية ُتهدد ب�سياع املكا�سب والنتائج االإيجابية التي 
اأُحرزت بجهود حثيثة على �سعيد تعليم االأطفال ولذلك حتتاج احلكومات 
والو�سائل  واملعلمني  االأدوات  على  احل�سول  ل�سمان  ال��ط��ارئ  ال��دع��م  اإىل 

لتقدمي تعليٍم عايل اجلودة جلميع االأطفال.

••  اأبوظبي - وام:

اأم�س  اجتماعه  الدولة خالل  م�ستوى  على  ال�سرطة  قيادات  ناق�س جمل�س 
عن بعد نتائج موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية للقيادة العامة للدفاع املدين 

واإجنازات برنامج خليفة للتمكني "اأقدر".
ال�سرطة  رئي�س  نائب  الفريق �ساحي خلفان متيم,  االجتماع معايل  تراأ�س 
واالأمن العام بدبي, رئي�س جمل�س قيادات ال�سرطة, بح�سور عدد من قادة 

ال�سرطة وكبار ال�سباط بوزارة الداخلية.

وناق�س املجل�س عدداً من املوا�سيع املطروحة على جدول اأعماله والتي تتعلق 
تطبقها  التي  التطويرية  واخلطط  الرئي�سية  االأداء  وموؤ�سرات  بال�سيا�سات 

وزارة الداخلية.
العامة  للقيادة  اال�سرتاتيجية  االأداء  موؤ�سرات  نتائج  على  املجل�س  واطلع 
التي  واالإجن����ازات  ال���وزراء,  جمل�س  رئا�سة  مبكتب  املرتبطة  امل��دين  للدفاع 
يف  العاملني  وت��دري��ب  جاهزية  جم��ال  يف  ك��ورون��ا  جائحة  ملواجهة  حققتها 
اأفراد  مع  التعامل  واأ�ساليب  للجمهور,  املقدمة  واخل��دم��ات  امل��دين  ال��دف��اع 
املجتمع ومدى جتاوبهم وتعاونهم مما �ساعد كثريا يف ت�سهيل واإجناح مهام 

الدفاع املدين.
واأهم  "اأقدر"  للتمكني  خليفة  برنامج  ح��ول  تقريرا  املجل�س  وا�ستعر�س 
امل�سرتكة  وامل��ب��ادرات  الربامج  الربنامج, من خالل  التي حققها  االإجن��ازات 
والفعاليات التي مت تطبيقها على م�ستوى الدولة على فئات املجتمع املختلفة 
وامل�ساريع امل�ستقبلية, بالتعاون مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للربنامج, ووجه 
معايل رئي�س املجل�س بالرتكيز على برامج التوعية واملبادرات التي ت�ستهدف 
الن�سء يف مراحل �سنية مبكرة وتر�سخ لديهم القيم االأمنية للدولة واحرتام 

القانون.

ال�سرطة يف  "مركز  تطبيق  البالغات يف  و�سع  تقريرا حول  ا�ستعر�س  كما 
ت�سجليها من  التي مت  البالغات  ونوع  اإجمايل  واإح�سائيات حول  هاتفك", 
واالإج����راءات  ال��دول��ة,  االل��ك��رتوين على م�ستوى  وامل��وق��ع  التطبيق,  خ��الل 

املتخذة من اجلهات املعنية.
وناق�س املجل�س تقريرا حول نظام الدوريات ال�ساملة, واإعادة ت�سكيل الهيكل 
لتحقيق  اخت�سا�سها  ومناطق  عملها  وطبيعة  يتنا�سب  مبا  لها,  التنظيمي 
النقاط  �سيا�سة  املجل�س على تقرير حول حماور  اطلع  النتائج, كما  اأف�سل 

ال�ساخنة للحوادث املرورية و�سبل مواجهتها.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام: 

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
اأم�س االول  ..انطلقت  ال�سارقة  حاكم 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ال�����س��ن��وي جلمعية 
االإم��ارات للفنون الت�سكيلية يف دورته 
للفنون  ال�����س��ارق��ة  مب��ت��ح��ف   37 ال����� 
مب�����س��ارك��ة 39 ف��ن��ان��اً م���ن االإم������ارات 
وال���ع���راق و�سوريا  وال�����س��ودان  وم�����س��ر 
وبريطانيا  واإ�سبانيا  وفرن�سا  ولبنان 

والهند وباك�ستان واملك�سيك .
ي�ستمر  ال������ذي   - امل���ع���ر����س  واف���ت���ت���ح 
فاهم  ال�سيخ   - املقبل  يونيو   5 حتى 
دائرة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي,  �سلطان  ب��ن 
بح�سور  احل����ك����وم����ي����ة,  ال����ع����الق����ات 
ال�سيخة نوار القا�سمي مدير موؤ�س�سة 
و����س���ع���ادة عمران  ل��ل��ف��ن��ون,  ال�����س��ارق��ة 
اأح��م��د ال�����س��وي��دي, ن��ي��اب��ة ع��ن �سعادة 
عبداهلل العوي�س رئي�س دائرة الثقافة 
دميا�س,  عائ�سة  و�سعادة  ال�سارقة,  يف 
ال�سارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للمتاحف نيابة عن �سعادة منال عطايا, 
للمتاحف,  ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير 
اإدارة  مدير  الق�سري  حممد  و�سعادة 
الثقافة,  ب��دائ��رة  الثقافية  ال�����س��وؤون 
و�سعادة �سامل اجلنيبي رئي�س جمعية 

ونخبة  الت�سكيلية,  للفنون  االإم���ارات 
من الفنانني من اأع�ساء جمل�س اإدارة 
اجلمعية واأع�ساء اجلمعية العمومية 
االإماراتيني  الت�سكيليني  من  ولفيف 
وال����ع����رب واالأج�����ان�����ب واالإع���الم���ي���ني 

وحمبي الفنون.
وت��اأت��ي ال���دورة اجل��دي��دة للمعر�س يف 
ظروف ا�ستثنائية لتوؤكد على قوة الفن 
يف م��واج��ه��ة ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة التي 
مير بها العامل جراء جائحة فريو�س 
من  املعر�س  وُيعلي  امل�ستجد,  كورونا 
م��ف��ه��وم ال��رتاب��ط ع��رب ال��ف��ن متخذاً 
�سعار دورته اجلديدة من هذا املفهوم, 
امل�ساركة  االأع����م����ال  ان��ط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 

ال���ذي  "ترابط"  ل�����س��ع��ار  م�����س��ت��ل��ه��م��ة 
اعتمدته اللجنة املنظمة للمعر�س يف 
الفنانني  جموع  بني  للتاأليف  �سبيلها 
تفعيل  على  والعمل  الفن  طريق  عن 
ط��اق��ات��ه اخل��الق��ة م��ن خ���الل تقدمي 
ومعا�سرة  ح��داث��ي��ة  ب�����س��ري��ة  اأع���م���ال 
مت���ث���ل ك���اف���ة االجت�����اه�����ات وامل����دار�����س 
اللوحة  ب���ف���ن  ت���ه���ت���م  ال����ت����ي  ال���ف���ن���ي���ة 
والفنون  وال�سوء  واحلركة  واملج�سم 
الفراغ  يف  التجهيز  وف���ن  ال��ط��ب��اع��ي��ة 
وف���ن ال�����س��ورة, ل��ي��وؤك��د امل��ع��ر���س على 
املعر�س  بو�سفه  ال��ت��اري��خ��ي  ر���س��وخ��ه 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة بدولة  ل��ل��ف��ن��ون  االأق������دم 
يوؤكد  كما  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

لكافة  واح��ت�����س��ان��ه  ال��ري��ادي��ة  مكانته 
االإبداعية  واالأج��ي��ال  الفنية  امل�ساريع 

االإماراتية والعربية واالأجنبية.
دائرة  رئي�س  العوي�س  ع��ب��داهلل  وق���ال 
جمعية  مّثلت   : ال�سارقة  يف  الثقافة 
الت�سكيلية, مبتابعة  للفنون  االإم��ارات 
دوراً  ال�سارقة,  يف  الثقافة  دائ���رة  م��ن 
امل��ت��ل��ق��ي عرب  ت��ع��زي��ز خميلة  ب�����ارزاً يف 
موازية  اإماراتية  فنية  حركة  تاأ�سي�س 
معر�سها  وي��ع��ّد  ال��ع��امل��ي��ة,  لنظريتها 
ال�سنوي واحداً من اأهم املعار�س التي 
ت��ك�����س��ف ع���ن ف��ن��ان��ني م��ب��دع��ني حول 
تاألقه  املعر�س  وا���س��ل  وفيما  ال��ع��امل, 
اليوم,  ي�سل  فاإنه  �سنوات,  مدى  على 

دورته  اإىل  ا�ستثنائية,  ظ��روف  و�سط 
الفت,  وب�سعار  ج��دي��دة,  بحّلة  ال�37 
التما�سك  اأهمية  ليعك�س  ترابط,  هو: 
عن  ال��وب��اء  مواجهة  يف  الفنانني  ب��ني 

طريق الفن.
�سعادة منال عطايا  اأكدت  من جانبها 
للمتاحف,  ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير 
ل�سهرين  ا�ستمراره  وعرب  املعر�س  اأن 
ن����اف����ذة ع���ل���ى تنوع  م���ت���ت���ال���ني, ي��ف��ت��ح 
امل�����س��ه��د ال��ف��ن��ي االإم�����ارات�����ي وث���رائ���ه, 
قفزات  ال�سنني  مر  على  �سهد  وال��ذي 
تطوره  م�������س���رية  وي���وا����س���ل  ن���وع���ي���ة, 
م���ع ظ��ه��ور ف��ن��ان��ني ���س��ب��اب يف مطلع 
هذا  اأن  اإىل  الفتة  الفنية,  م�سريتهم 

العديد  ي�ستقطب  ال�سنوي  امل��ع��ر���س 
من الزوار, مما ي�سري اإىل منو احل�س 
ال��ف��ن��ي ل���دى امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي. وقال 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلنيبي  ���س��امل 
الت�سكيلية:  للفنون  االإم��ارات  جمعية 
ال�سنوي  املعر�س  ير�سخ  ال��دورة  بهذه 
الت�سكيلية  للفنون  االإم���ارات  جلمعية 
املعر�س  ب��و���س��ف��ه  ال����ري����ادي  م��وق��ع��ه 
الفنانني  ل��ن��ت��اج��ات  اجل���ام���ع  االأق�����دم 
اأع�ساء  م��ن  امل��ح��رتف��ني  الت�سكيليني 
املقيمني  الفنانني  وك��ذل��ك  اجلمعية 

بالدولة من عرب واأجانب.
واأو�سح اأن اللجنة املنظمة لهذه الدورة 
الفني  امل�ستوى  بلوغ  قد حر�ست على 

املتميز لالأعمال املختارة للعر�س, من 
حتقيق  ع��ل��ى  اجل���اد  ا�ستغالها  خ���الل 
جمموعة من القيم االإبداعية املتعلقة 
بتنوع االأ�ساليب والطروحات والروؤى 
قاعات  يف  جن��د  حيث  واال�ستلهامات, 
االأعمال حداثية  العديد من  العر�س 
جنب  اإىل  ج���ن���ب���اً  ح���ا����س���رة  ال���ت���وج���ه 
ال��ف��ن��ون ىاملعا�سرة,  م��ن  غ��ريه��ا  م��ع 
اآخر,  على  فني  اجت��اه  يطغى  اأن  دون 
قوة  االختيار هي  تكون معايري  حيث 
التعبري  على  وقدرته  وفرادته  العمل 
وتاأكيد اخلربات املمار�ساتية للفنانني 
ال�سنوي يف  املعر�س  امل�ستغلني. وجنح 
دورت��ه اجلديدة يف دفع حركة احلياة 

الركون  دون  الطبيعي  م�سارها  نحو 
واأن  خا�سة  واال�ست�سالم,  ال��ن��اأي  اإىل 
احل�سارية  ال�����س��ب��ل  اأح�����د  ه���و  ال���ف���ن 
ال�ساهدة على عظمة الفعل االإن�ساين 
املنتج لكل جمال واإب��داع وفن وثقافة 
وم���ع���رف���ة, ك��م��ا ج�����اءت ه����ذه ال�����دورة 
للتواجد  ال��ف��ن��ان��ني  ط��م��وح  ل��ت��واك��ب 
جم����دًدا ع��رب ق��اع��ات ال��ع��ر���س الفني 
جموع  بني  املبتغى  الرتابط  واإح���داث 
ال��ف��ن��ان��ني. وي��ح��ظ��ى م��ع��ر���س جمعية 
ال�سنوي  الت�سكيلية  للفنون  االإم��ارات 
من  ك��ل  م��ع  وثقافية  فنية  ب�����س��راك��ات 
ال�سارقة,  ب��ح��ك��وم��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة 
اأجل  م��ن  للمتاحف  ال�����س��ارق��ة  وهيئة 
الهادفة  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ر���س��ال��ت��ه  م��وا���س��ل��ة 
بالدولة,  وال��ف��ن��ان��ني  ال���ف���ن  دع����م  يف 
الت�سكيلية  احلركة  رفد  على  والعمل 
االإماراتية باالأ�سماء الفنية اجلديدة, 
اإىل ج��ان��ب خ��ل��ق م�����س��اح��ة ك��ب��رية من 
التفاعل بني االأجيال الفنية املختلفة 
الفنان  دور  وت��ع��زي��ز  اخل����ربات  ل��ن��ق��ل 
العمل  وتاأكيد  باملجتمع  النهو�س  يف 
احل�����س��اري ال���ب���ارز ل���دول���ة االإم�����ارات 
طليعة  يف  تاأتي  التي  املتحدة  العربية 
املحت�سنة لالإبداع والفن  العامل  دول 
املنا�سبة لكل  البيئة  والثقافة وتوفري 
اإ�سافته  ميكن  ر���س��ني  اإب��داع��ي  عمل 

لر�سيد االإن�سانية يف عاملنا املعا�سر.

•• تل اأبيب-وام: 

و���س��ل ���س��ع��ادة حم��م��د حم��م��ود اآل 
خاجة �سفري دول��ة االإم���ارات لدى 
اأبيب  تل  اإىل  اأم�س  اإ�سرائيل  دول��ة 
ل�سركة  االأوىل  الرحلة  منت  على 

االحتاد للطريان من اأبوظبي.
وي�����اأت�����ي ب�����دء رح������الت ال���ط���ريان 
قبل  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  املنتظمة 
اأع����ق����اب  ل����ل����ط����ريان يف  االحت���������اد 
االتفاق االبراهيمي لل�سالم الذي 

 2020 �سبتمرب  يف  ت��وق��ي��ع��ه  مت 
لتعزيز  اآف�������اق  ف���ت���ح  يف  و����س���اه���م 
وال�سيا�سي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
دولة  بني  والثقايف  والدبلوما�سي 

االإمارات و دولة اإ�سرائيل.
وق����ال ���س��ع��ادة حم��م��د حم��م��ود اآل 
اال�ستقبال  ح��ف��ل  خ���الل   - خ��اج��ة 
غوريون  بن  مطار  يف  اأقيم  ال��ذي 
املعاهدة  ت��وق��ي��ع  م��ن��ذ   - ال�����دويل 
االإم���ارات  دول���ة  ب��ني  االإبراهيمية 
يعمالن  وبلدينا  اإ�سرائيل,  ودول��ة 

معاً لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة 
من التعاون املثمر.

ا�ستمرار  م��ع   : ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
دولتينا يف ال�سعي اإىل التعايف من 
جائحة "كوفيد - 19" فاإنه لدينا 
خالل  م��ن  اإل��ي��ه  لنتطلع  ال��ك��ث��ري 
والدبلوما�سي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

وال�سحي والتقني وال�سياحي.
دول����ة  ���س��ن��ع��ت  اأن  ب���ع���د   : وت����اب����ع 
التاريخ  اإ�سرائيل  ودول��ة  االإم��ارات 
م������ن خ��������الل ت����وق����ي����ع االت�����ف�����اق 

فاإنهما  ل���ل�������س���الم,  االب���راه���ي���م���ي 
على  ل��ل��ب��ن��اء  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى  االآن 
االإجن��ازات امل�سرتكة لبدء املرحلة 

التالية من التعاون.
وح��م��ل��ت رح��ل��ة االحت����اد للطريان 
متنها  على  اأب��ي��ب  ت��ل  اإىل  االأوىل 
رفيع  واقت�ساديا  دبلوما�سيا  وفدا 
نائي  اإي��ت��ان  ���س��ع��ادة  �سم  امل�ستوى 
رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة اإ����س���رائ���ي���ل يف دول���ة 
االإمارات, وتوين دوغال�س الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة االحتاد وذلك 

الثنائي  ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
وتعزيز ال�سياحة بني البلدين.

اإطالق  اأن  ت��وين دوغ��ال���س  واأك���د 
املجدولة  التجارية  رحالتنا  اأوىل 
مهمة  خ����ط����وة  وح�������س���ب  ي���ع���د  ال 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���الحت���اد ل��ل��ط��ريان بل 
بالن�سبة  ب��ارزة  حمطة  اأي�سا  يعد 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  ل�������الإم�������ارات 

واإ�سرائيل.
وقال : ي�سرنا ا�ستقبال هذا الوفد 
رحلتنا  م��نت  على  امل�ستوى  رف��ي��ع 

اأهمية هذه  ي��وؤك��د على  ال��ي��وم, م��ا 
ربط  اإىل  نتطلع  اأننا  كما  املنا�سبة 

اإ���س��رائ��ي��ل ب��اأب��وظ��ب��ي واالإم�������ارات 
العربية املتحدة وما بعدها لت�سل 

ح���ول  ال����وج����ه����ات  خم���ت���ل���ف  اإىل 
العامل.

•• عجمان - الفجر 

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  وق���ع���ت 
ع����ج����م����ان م������ذك������رة ت����ف����اه����م مع 
حم��اك��م م��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي 
وتبادل  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
اخلربات واملعلومات ذات االإهتمام 
وحتقيق  خل��دم��ة  �سعياً  امل�����س��رتك 
االأهداف وامل�سالح اال�سرتاتيجية 
اأج��ل دعم جمتمع  للطرفني, من 
االأعمال االإماراتي, وذلك بح�سور 
املويجعي  املهند�س عبداهلل  �سعادة 
غرفة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 

عجمان.
ال���ت���ف���اه���م يف مقر  م����ذك����رة  وق�����ع 
����س���ع���ادة عبداهلل  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
�سعيد النعيمي ع�سو جمل�س اإدارة 
القا�سي  و�سعادة   , عجمان  غرفة 
رئي�س  نائب  املهريي,  جمعة  عمر 

حماكم مركز دبي املايل العاملي.
غرفة  جانب  م��ن  التوقيع  ح�سر 
ع��ج��م��ان ���س��ع��ادة ���س��امل ب��ن اأحمد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي 

 � امل��رزوق��ي  وع��ب��داهلل عمر  االإدارة 
املدير التنفيذي لقطاع معامالت 
القانونية  واخل��دم��ات  الع�سوية 
وم�����روان ح���ارب ال��ع��ري��اين مدير 
اإدارة الرتويج والعالقات الدولية 
تنفيذي  املطرو�سي  عبيد  وهندي 
اإدارة اخلدمات القانونية,  رئي�سي 
وم���ن ج��ان��ب حم��اك��م م��رك��ز دبي 
املايل العاملي �سعادة القا�سي نا�سر 

ال نا�سر.
ال���ت���ف���اه���م على  ن�������س���ت م�����ذك�����رة 
القانون  ن��ظ��ام  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ع��اون 
االإجن�����ل�����و������س�����ك�����������س�����وين ب���ال���ل���غ���ة 
يف  وامل�ستقل  ال��ف��ع��ال  االإجن��ل��ي��زي��ة 
حم��اك��م م��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي 
ال���رتوي���ج خلدمة  ذل����ك  , مب���ا يف 
م���رك���ز دبي  امل���ح���اك���م يف  و����س���اي���ا 
امل����ايل ال��ع��امل��ي وت���ب���ادل اخل����ربات 

واملعلومات بني الطرفني. 
ك��م��ا اإت��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى اأهمية 
م��ب��ادرات توعوية موجهة  اإط��الق 
مل��ج��ت��م��ع االع����م����ال وال����ت����ع����اون يف 
ال����رتوي����ج خل����دم����ات ك����ل ط����رف, 
باالإح�ساءات  ج��ه��ة  ك���ل  وت���زوي���د 
والدوريات  واملجالت  واملن�سورات 
واللوائح  وال��ق��وان��ني  وال�����دالالت 
اأن�سطة  حت��ك��م  ال��ت��ي  التنظيمية 

اخلدمات العامة  لكل منهما وذلك 
ل�سالح امل�ستخدمني والعامة.

ه��ذا واأك���د ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل �سعيد 
غرفة  ج����ه����ود  ع����ل����ى  ال���ن���ع���ي���م���ي 
عجمان لتوفري بيئة اأعمال جاذبة 
وم�ستدامة ت�سمن احلقوق وتعزز 
االإقت�سادية,  االإم������ارة  تناف�سية 
التفاهم  م���ذك���رة  اأن   م��و���س��ح��اً 
املبا�سر بني  للتعاون  اآفاقاً  �ستفتح 

مركز عجمان للتوفيق والتحكيم 
حماكم  و  عجمان  لغرفة  ال��ت��اب��ع 

مركز دبي املايل العاملي.
االإحتادية  اجلهات  بجهود  واأ���س��اد 
الق�سائي  بال�ساأن  املعنية  واملحلية 
تناف�سية  ت��ع��زي��ز  يف  وال���ق���ان���وين 
و�سمان  االق���ت�������س���ادي  ال���ق���ط���اع 
ينعك�س  مب����ا  احل����ق����وق  وح����ف����ظ 
ومنوها  االعمال  اإ�ستمرارية  على 

يف م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
الدولة. 

التفاهم  اأهمية مذكرة  واأك��د على 
ت���ن���وي���ع اخل����دم����ات  ودوره�����������ا يف 
امل�سالح  حماية  بهدف  القانونية 
االإقت�سادية  امل���ك���ان���ة  وت���ر����س���ي���خ 
اإىل  الإم���������ارة ع���ج���م���ان, م�������س���رياً 
تعاونها  تعزيز  يف  ال��غ��رف��ة  ج��ه��ود 
احلكومية  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع 

لتحقيق  واالحت������ادي������ة  امل���ح���ل���ي���ة 
االهداف امل�سرتكة.

القا�سي  �سعادة  اأث��ن��ى  جانبه  م��ن 
جهود  على  امل��ه��ريي,  جمعة  عمر 
دبي ودولة االإمارات يف توفري بيئة 
لكافة  وت�سريعية حمفزة  قانونية 
وللقطاع  ع���ام  ب�سكل  ال��ق��ط��اع��ات 
االقت�سادي على وجه اخل�سو�س. 
املايل  اأن حماكم مركز دبي  واأك��د 
العاملي حري�سة على اإر�ساء دعائم 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع  ال��ت��ع��اون 
قيمة  ذات  خ��دم��ات  توفري  بهدف 
النمو  خ���ط���ط  ت����ع����زز  ُم�������س���اف���ة 
واالإ�ستدامة لدى كافة االأطراف.

دبي  م��رك��ز  اأن حم��اك��م  واأ�����س����اف 
تو�سع  خطة  تعتمد  العاملي  امل��ايل 
م�ستوى  على  خدماتها  تقدمي  يف 
ال������دول������ة ل���ت���ع���م���ي���م االإ�����س����ت����ف����ادة 
ممكنة  �سريحة  الأك��رب  والو�سول 
ال�سكر  ووج����ه  امل�����س��ت��ه��دف��ني,  م���ن 
حر�سها  على  عجمان  غرفة  اإىل 
وتبادل  امل�����س��رتك  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى 

اخلربات.

برعاية حاكم ال�شارقة ..انطالق املعر�س ال�شنوي جلمعية االإمارات للفنون الت�شكيلية 

�شفري االإمارات لدى اإ�شرائيل ي�شل على منت اأول 
رحلة لطريان االحتاد اإىل تل اأبيب

لتعزيز �لتعاون �مل�صرتك وتبادل �خلرب�ت

غرفة عجمان و حماكم مركز دبي املايل العاملي يوقعان مذكرة تفاهم 

•• دبي-وام:

 - والهبة  ال��وق��ف  ال�ست�سارات  العاملي  را���س��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
"حملة �سباب  ر بدبي - مبادرة  التابع ملوؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سّ
اخلري" التي تهدف اإىل ت�سجيع اأ�سحاب املطاعم من فئة ال�سباب على 

امل�ساهمة يف الوقف املبتكر والعمل االن�ساين.
تاأتي املبادرة يف �سورة وقف طاولة يف مطعم يخ�س�س ريعها يف اإن�ساء 
لالأفراد  املختلفة  املجتمعية  احل��اج��ات  تلبية  يف  ي�سهم  خ��ريي  وق��ف 
وامل�سرب  واملاأكل  ال�سحة  والرعاية  كالتعليم  احلياة  جماالت  �ستى  يف 

واالأبحاث الطبية وغريها.
وتعنى مبادرة "حملة �سباب اخلري" بن�سر ثقافة الوعي والعطاء بني 

ال�سباب وزيادة ن�سبة م�ساركة هذه الفئة يف الوقف والعمل االن�ساين 
العمل  ودع��م  الوقف  يف  امل�ساهمة  فر�س  وت�سهيل  تب�سيط  خالل  من 

اخلريي ف�سال عن تنويع االأوقاف وزيادة ن�سبة االأوقاف املبتكرة.
وقالت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون 
حممد  مركز  اأطلقها  اخلري" التي  �سباب  "حملة  مبادرة  اإن  ال�سباب 
رم�سان  �سهر  ق��دوم  مع  والهبة  الوقف  ال�ست�سارات  العاملي  را�سد  بن 
املبارك �ست�سهم برت�سيخ قيم العطاء كنمط حياة و�سلوك يومي لدى 

ال�سباب.
املا�سي  اأن تبعات جائحة كوفيد19- منذ رم�سان  واأ�سافت معاليها 
الذي  االإم����ارات  ل�سباب  امل��ع��دن احلقيقي  اأظ��ه��رت  ه��ذا  يومنا  وح��ت��ى 
جعل من التطوع واخلدمة املجتمعية اأولوية دائمة تعززها قيم حب 

الوطن وال�سعور بامل�سوؤولية ويف هذه االأيام الف�سيلة نتوقع املزيد من 
املبادرات واخلطوات لال�ستثمار يف طاقة ال�سباب نحو العمل االإن�ساين 
ودعم املحتاجني كمكون اأ�سا�سي لل�سخ�سية االإماراتية و�سفة م�ساحبة 

ل�سمعة االإماراتيني على م�ستوى العامل.
ال��ع��ام ملوؤ�س�سة االأوق���اف  امل��ط��وع االأم���ني  ���س��ع��ادة علي  ق��ال  م��ن جانبه 
و�سوؤون الق�سر بدبي اإنه وانطالقا من الدور الرائد ملركز حممد بن 
را�سد العاملي ال�ست�سارات الوقف والهبة يف غر�س قيم اخلري والعطاء 
يف املجتمع جاءت مبادرة "حملة �سباب اخلري" لتعزيز ثقافة الوقف و 
العمل االن�ساين يف نفو�س �سبابنا وت�سجيعهم على الن�ساطات اخلريية 

واأعمال الرب ومنحهم فر�سة امل�ساركة الفعالة يف تنمية االأوقاف.
زيادة  يف  ي�سهم  املتنوعة  اخلريية  امل��ب��ادرات  ط��رح  اأن  املطوع  واأ���س��اف 

والهبات ومتكني  االأوق��اف  االإن�ساين من خالل حتفيز  العمل  موؤ�سر 
التكافل  وبالتايل حتقيق  والعمل اخلريي  للوقف  التمويل اجلماعي 

االجتماعي الذي من �ساأنه تاأمني الرتابط بني اأفراد املجتمع.
اأفادت زينب جمعة مديرة مركز حممد بن را�سد العاملي  من جانبها 
ال�ست�سارات الوقف و الهبة اأن املطاعم التي �ست�سارك يف احلملة �سيتم 
منحها عالمة دبي للوقف تقديرا لها على م�ساهمتها يف دعم الوقف 

املبتكر.
اجلهات  لكل  املركز  مينحه  تقدير  هي  للوقف  دب��ي  عالمة  اأن  يذكر 
التي لديها م�ساهمات جمتمعية م�ستدامة مبنية على مفهوم الوقف 
املبتكر الذي يدعم العمل االإن�ساين ويلبي احتياجات الفئات امل�ستحقة 

للدعم.

)حممد بن را�شد ال�شت�شارات الوقف والهبة( يطلق مبادرة حملة �شباب اخلري 

رحمه  ب�سري  امل��دع��و/  فقد 
عبدالقادر ب�سري , ال�سودان   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )03684693P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0551801432

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل����دع����و  / ال���ت���ي���ا يف 
الفلبني     , الو�س  مارتينيز 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P4173672B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0545276384

فقدان جواز �شفر
املدعو/انا�ستازيا  ف���ق���د 
اوغ����ن����دا     , م���وك���ال���وي���ج���و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00261048A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0553914466

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ هاربريت �سينغ 
الهند    , �سينغ  جا�سويندر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )T5104496( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0568844661

فقدان جواز �شفر
دمييكي�س  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
اثيوبيا   , ه���اي���ل���ى  ك����ي����دز 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
)EP5559475( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة االثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ اي�����س��ت��و ولد 
اجلن�سية  اث��ي��وب��ي��ا   , ت����وال 
ج������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م 
)EP4818246( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة االثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ حم����م����د 
بنغالدي�س   , كبري  هيومايون 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )EE0446637(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
غ������الم   / امل����������دع����������و   ف������ق������د 
باك�ستان  م���و����س���ى,  ي���ا����س���ني 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)6801282(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
اإن�ساء  2021م ب�ساأن  املر�سوم االأم��ريي رقم /3/ ل�سنة  ال�سارقة  االأعلى حاكم 

وتنظيم نادي احلر�س االأمريي بال�سارقة.
ون�س املر�سوم على اأن ُين�ساأ يف االإمارة ناد خمت�س بال�سوؤون الريا�سية والثقافية 
يتمتع  االأمريي",  "نادي احلر�س  وُي�سمى  االأمريي  واملجتمعية الأفراد احلر�س 
بال�سخ�سية االعتبارية واالأهلية الكاملة الإجراء الت�سرفات القانونية الالزمة 
حتت  ويعمل  العامة  االإدارة  ويتبع  اخت�سا�ساته,  وممار�سة  اأه��داف��ه  لتحقيق 

اإ�سرافها.
ويكون مقر النادي ومركزه الرئي�س يف مدينة ال�سارقة, ويجوز بناًء على قرار 
مدن  باقي  يف  اأخ��رى  مكاتب  اأو  ف��روع  له  ين�ساأ  اأن  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ومناطق االإمارة بالتن�سيق مع االإدارة العامة.
ووفقاً للمر�سوم يهدف النادي اإىل حتقيق ما يلي : 

الأفراد احلر�س االأمريي وتعزيز ممار�ستها. الريا�سة  ممار�سة  ثقافة  ن�سر   .1
احلر�س االمريي واأ�سرهم يف املجتمع الريا�سي من  اأفراد  دمج  يف  االإ�سهام   .2

خالل االأن�سطة الريا�سية التي ينظمها النادي.
الريا�سية والثقافية واملجتمعية  االأن�سطة  جمال  يف  االإمارة  مكانة  تعزيز   .3

على امل�ستوى الداخلي واخلارجي للدولة.
الريا�سات ال�سرطية من كافة اجلوانب وتطويرها. خدمة   .4

القانونية  االأنظمة  لتطوير  منظومة حديثة ومتكاملة  و�سع  يف  امل�ساهمة   .5
واالإدارية املرتبطة بالريا�سات ال�سرطية يف االإمارة وفق اأف�سل املمار�سات.

اأف��راد احلر�س االأم��ريي يف االإم��ارة, وتوفري  من  الوطنية  الكفاءات  متكني   .6
مل��م��ار���س��ة االأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واملجتمعية  ال���الزم���ة  االإم��ك��ان��ي��ات 

املختلفة.
اأهدافه ممار�سة االخت�سا�سات  املر�سوم يكون للنادي يف �سبيل حتقيق  وبح�سب 

االآتية : 
يف  العمل  لتنظيم  اال�سرتاتيجية  اخلطط  وو�سع  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم   .1

النادي.
ال��ري��ا���س��ي��ة يف جم���ال الريا�سات  ال��ق��ي��ادات وال��ك��ف��اءات  م��ن  ج��ي��ل  ت��اأه��ي��ل   .2

ال�سرطية.
امل�ستويني الداخلي واخلارجي للدولة يف اجلهات ذات  على  االإم��ارة  متثيل   .3

ال�سلة بالريا�سات ال�سرطية بالتن�سيق مع احتاد ال�سرطة الريا�سي.
ثقافة  ت�ستهدف  ال��ت��ي  وال��رتوي��ج��ي��ة  التعريفية  احل��م��الت  وتنفيذ  اإع���داد   .4

الريا�سات ال�سرطية.
املهرجانات وامل�سابقات واملوؤمترات والتجمعات ذات ال�سلة  5. تنظيم وا�ست�سافة 
مبختلف االأن�سطة الريا�سية والثقافية واملجتمعية وامل�ساركة بها بالتن�سيق مع 

االإدارة العامة للحر�س االأمريي.
االأن�سطة  واأ�سرهم ملمار�سة  االأم��ريي  اأف��راد احلر�س  الفر�سة جلميع  اإتاحة   .6
الريا�سية و�سقل مواهب املتميزين لتهيئتهم للم�ساركة يف البطوالت وامل�سابقات 

املحلية واالإقليمية والدولية.
7. توفري كافة االإمكانيات واملتطلبات الالزمة لتمكني وت�سجيع اأفراد احلر�س 

االأمريي واأ�سرهم ملمار�سة االأن�سطة الريا�سية والثقافية واملجتمعية.
مع خمتلف االأندية واملوؤ�س�سات الريا�سية يف داخل وخارج الدولة. التعاون   .8

يف  التميز  وم��ع��اي��ري  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ع��م��ل  ومتطلبات  اجل����ودة  اأن��ظ��م��ة  تطبيق   .9
النادي.

10. اأية اخت�سا�سات اأخرى ُيكّلف بها النادي من �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
اأو املجل�س التنفيذي لالإمارة.

/ رئي�س  ي�سّكل من  اإدارة  النادي جمل�س  اإدارة  اأن يتوىل  املر�سوم على  كما ن�س 
من  وع��دد  للرئي�س  ون��ائ��ب  ب�سفته/  االأم���ريي  للحر�س  العامة  االإدارة  رئي�س 
االأع�ساء من االإدارة العامة اأو القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة ي�سدر بت�سميتهم 

قرار من احلاكم اأو من ينوب عنه.
للمجل�س  االأول  االجتماع  خالل  االأع�ساء  بني  من  الرئي�س  نائب  اختيار  ويتم 

توافقياً اأو عرب االقرتاع ال�سري املبا�سر.
وتكون مدة الع�سوية يف املجل�س اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ قرار ت�سكيله, ويجوز 
اأعماله لدى  اأن ي�ستمر املجل�س يف ت�سريف  اأو مدد مماثلة, على  متديدها ملدة 

انتهاء مدته اإىل اأن يتم ت�سكيل جمل�س جديد اأو التجديد للمجل�س املنتهى.
اأن يكون من مواطني   .1  : يلي  املجل�س ما  ُي�سرتط يف ع�سو  للمر�سوم  ووفقاً 

الدولة.
2. اأن يكون من العاملني يف االإدارة العامة اأو القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة.

ال�سرية, ح�سن ال�سمعة, مل ي�سبق  حممود  املدنية  باالأهلية  متمتعاً  يكون  اأن   .3
طبقا  اعتباره  اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  بال�سرف,  خملة  جرمية  يف  عليه  احلكم 

للقانون.
4. اأال يقل عمره عن 25 �سنة ميالدية.

يكون ع�سواً يف اأي من جمال�س اإدارات االأندية االأخرى. اأال   .5
اأال يقل موؤهله العلمي عن �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها.  .6

كما ن�س املر�سوم على اأن تفقد اأو ت�سقط ع�سوية املجل�س يف احلاالت االآتية :
 1. الوفاة.

�سروط الع�سوية املن�سو�س عليها يف املادة رقم /8/ من  من  �سرط  فقدان   .2
هذا املر�سوم.

العامة. االإدارة  من  وقبولها  اخلطية  اال�ستقالة   .3
اأو �ستة اجتماعات  اأربعة اجتماعات متتالية  عن اجتماعات املجل�س  التغيب   .4
من  حُت�سب  اأن  على  امليالدية,  ال�سنة  خالل  املجل�س  يقبله  عذر  ب��دون  متفرقة 

تاريخ اأول اجتماع للمجل�س.
ع�سو املجل�س الأي االأ�سباب الواردة يف البند /1/ من هذه  من�سب  �سغر  اإذا   .5
اأو من ينوب عنه تعيني بديل له ويكلف  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  امل��ادة, ل�ساحب 

الع�سو اجلديد مدة ع�سوية �سلفه.
يتوىل  ال�سلة,  ذات  واملحلية  االحتادية  واللوائح  والنظم  الت�سريعات  ومبراعاة 
اأهدافه,  حتقيق  على  والعمل  �سوؤونه  وت�سريف  النادي  اأعمال  مبا�سرة  املجل�س 
االخت�سا�سات  ذلك ممار�سة  �سبيل  وله يف  فيه,  العليا  ال�سلطة  املجل�س  ويعترب 

االآتية: 
وم�سروعاته  وب��راجم��ه  للنادي  العامة  واال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة  اعتماد   .1
النادي  يف  العمل  تطوير  تكفل  التي  اخلطط  وو�سع  تنفيذها  على  واالإ���س��راف 

والعاملني فيه.
ال�سارية  واالأنظمة  الت�سريعات  وف��ق  ال��ن��ادي  يف  العمل  �سري  على  االإ���س��راف   .2

واإ�سدار القرارات االإدارية والتعاميم الالزمة ومتابعة تنفيذها.
و�سروط  للنادي  الداخلية  العمل  ون��ظ��م  واالإداري�����ة  املالية  ال��ل��وائ��ح  و���س��ع   .3

الع�سوية فيه, وعر�سها على االإدارة العامة.

4. ت�سكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة مل�ساعدته يف اأداء مهامه وحتديد م�سمياتها 
ومهامها و�سالحياتها ونظام عملها واالإ�سراف عليها.

وعر�سها على  للنادي  اخلتامي  احل�ساب  واعتماد  ال�سنوية  املوازنة  اقرتاح   .5
االإدارة العامة التخاذ الالزم ب�ساأنها.

واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�سراكات بعد اعتمادها من  العقود  اإبرام   .6
االإدارة العامة.

فتح واإدارة احل�سابات امل�سرفية املالية والتجارية للنادي.  .7
التنفيذي والكوادر الفنية واالإدارية. املدير  تعيني   .8

واخلرباء واملتطوعني واجلهات املخت�سة  الفنيني  من  يراه  مبن  اال�ستعانة   .9
ملعاونته يف اأداء مهامه وحتقيق اأهدافه.

التنفيذي  املجل�س  اأو  احلاكم  قبل  من  بها  ُيكّلف  اأخ��رى  اخت�سا�سات  اأي��ة   .10
لالإمارة.

ون�س املر�سوم على : 
املجل�س بناًء على دعوة من الرئي�س اأو نائبه - حال غياب الرئي�س -  يجتمع   .1
مرة كل �سهر على االأقل اإال اإذا اقت�ست امل�سلحة اأن يجتمع ملرات اأكرث من ذلك.

2. تكون اجتماعات املجل�س �سحيحة اإذا ح�سرها اأكرث من ن�سف عدد االأع�ساء, 
�سريطة اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم.

باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين وعند ت�ساوى االأ�سوات  املجل�س  قرارات  ت�سدر   .3
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة وتدون قرارات املجل�س يف حما�سر يوقع 

عليها رئي�س اجلل�سة وجميع االأع�ساء احلا�سرين.
كما ن�س املر�سوم على اأن : 

1. يتحمل ع�سو املجل�س وحده امل�سوؤولية عما يبدر عنه من اأفعال اأو ت�سريحات 
اأياً كان �سكلها اأو و�سيلتها اإذا ترتب عليها اأي جزاءات اأو غرامات.

اأن ت�سريف �سوؤون النادي يتم بطريقة �سارة  املجل�س  اع�ساء  اأحد  ارتاأى  اإذا   .2
مب�ساحله, اأو اأن املجل�س يعتزم القيام بت�سرف اأو ميتنع عن القيام بت�سرف من 
�ساأنه اال�سرار مب�سالح النادي, فله احلق اأن يقدم طلباً لالإدارة العامة مدعماً 

بامل�ستندات الثبوتية الإ�سدار ما يراه من قرارات يف هذا ال�ساأن.
الثابتة  ال��ن��ادي  ممتلكات  م��ن  اأي  يف  الت�سرف  املجل�س  لع�سو  ي��ج��وز  ال   .3
واملنقولة بالبيع اأو الرهن اأو التنازل اأو اال�ستبدال اإال بقرار من املجل�س وموافقة 

االإدارة العامة.
الكفاءة  ذوي  من  متفرغ  تنفيذي  مدير  تعيني  املر�سوم  بح�سب  للنادي  ويجوز 
واخلربة يف املجال الريا�سي, ويتم تعيينه بقرار من املجل�س وبعد موافقة االإدارة 

العامة, وُيحدد املجل�س �سالحياته ومهامه ويكون م�سوؤوال اأمامه.
ووفقاً للمر�سوم تتكون املوارد املالية للنادي مما يلي : 

املخ�س�سات احلكومية.  .1
اخت�سا�ساته. ممار�سة  نتيجة  للنادي  الذاتية  االإيرادات   .2

ريع ا�ستثمار اأموال النادي.  .3
واال�سرتاكات. االنت�ساب  ع�سوية  ر�سوم   .4

الهبات والتربعات والو�سايا التي توافق عليها االإدارة العامة.  .5
املجل�س  اأو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  عليها  يوافق  اأخ��رى  م��وارد  اأي��ة   .6

التنفيذي لالإمارة.
ويتبع النادي يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته املالية االأ�سول والقواعد املحا�سبية 
وتنتهي  يناير  من  االأول  اليوم  يف  للنادي  املالية  ال�سنة  وتبداأ  العامة,  ل���الإدارة 
31 من دي�سمرب يف كل ع��ام, ويجوز ل��الإدارة العامة االط��الع على  ال�  يف اليوم 

ال�سجالت والك�سوفات املالية وامل�سرفية واالإدارية للنادي.
االإدارة  من  بقرار  للنادي  التنظيمي  الهيكل  ي�سدر  املجل�س  اق��رتاح  على  وبناًء 

العامة.
كما ن�س املر�سوم على : 

1. يلتزم املجل�س باملوازنة املعتمدة للنادي وال يجوز له جتاوزها اإال بعد موافقة 
االإدارة العامة.

اأو  العامة  االإدارة  عن  ال�سادرة  والتعاميم  ال��ق��رارات  بكافة  ال��ن��ادي  يلتزم   .2
اجلهات املخت�سة.

الرئي�س بناًء على موافقة االإدارة العامة القرارات واللوائح واالأنظمة  3. ي�سدر 
املتعلقة ب�سوؤون عمل النادي وتعديلها مبا ين�سجم مع اأهدافه واخت�سا�ساته.

حتدد �سالحيات الرئي�س ونائب الرئي�س واالأع�ساء واللجان بالنادي طبقاً   .4
لالئحة الداخلية للنادي.

االأوجه التي اأن�سئ من اأجلها. يف  اإال  اأمواله  اإنفاق  للنادي  يجوز  ال   .5
واملنقولة والهبات والتربعات واالإعانات ملكاً  الثابتة  املمتلكات  تعترب جميع   .6
للنادي ولي�س الأع�سائه حق الت�سرف بها ويف حال حله يوؤول كل ذلك اىل االإدارة 

العامة.
والر�سوم  ال�سرائب  جميع  م��ن  وتعفى  عامة  اأم���وااًل  ال��ن��ادي  اأم���وال  تعترب   .7

املحلية بكافة اأ�سكالها واأنواعها با�ستثناء الر�سوم اال�ستهالكية.
8. يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح ال�سادرة عن االحتادات الريا�سية املحلية 

والدولية واملتعلقة بن�ساطه.
للنادي يف كل اجتماع  ال�سهري  املايل  التقرير  على  باالطالع  املجل�س  يلتزم   .9

دوري له.
احل�سول على قرو�س مالية من اأي جهة بدون موافقة  للمجل�س  يحق  ال   .10

االإدارة العامة.
فيما  كلٌّ  تنفيذ  املعنية  اجلهات  وعلى  �سدوره,  تاريخ  من  املر�سوم  بهذا  وُيعمل 

يخ�سه, وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• ال�سارقة-وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي, �سباح اأم�س وبح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
�سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي, 

االجتماع االأ�سبوعي للمجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة.
املو�سوعات  من  ع��ددا   - احلاكم  �سمو  مكتب  يف  عقد  ال��ذي   - االجتماع  وبحث 
املدرجة على جدول اأعماله �سمن خطط التنمية امل�ستمرة التي تتبناها االإمارة 
يف كافة القطاعات ومبا ينعك�س على م�ستوى اخلدمات احلكومية وتوفري احلياة 

الكرمية للمواطنني والقاطنني على اأر�س اإمارة ال�سارقة.

ال�سارقة للتدريب املهني لعلوم املطارات  تاأ�سي�س مركز  واعتمد املجل�س مقرتح 
تاأهيل وتدريب املتخ�س�سني يف قطاع املطارات  اإ�سافة هامة يف  والذي �سي�سكل 
مبا ي�سهم يف تطوير مهاراتهم واالرتقاء بها, و�سيقدم املركز العديد من الربامج 

التدريبية وفقاً الحتياجات العاملني يف املطارات.
واطلع املجل�س على تقرير اجنازات دائرة املوارد الب�سرية يف التوظيف والتاأهيل 
اأع��داد امل�سجلني  2021م, الذي ت�سمن  والتدريب خالل الربع االأول من عام 
من الباحثني عن العمل خالل الربع االأول والبالغ عددهم 1249 وذلك ممن 

اأمتوا الت�سجيل االإلكرتوين عرب موقع الدائرة.
املحلية  التوظيف من اجلهات احلكومية  تلقي طلبات  الدائرة على  كما عملت 
581 طلبا وال��ت��ي مت تر�سيح  واالحت���ادي���ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 

4608 باحثني وباحثات الإجراء املقابالت اخلا�سة بها والتي تعقد عن طريق 
نظام االت�سال املرئي وفق تقنيات حديثة ومتطورة وقد نتج عنها اختيار اجلهات 
576 مر�سحا مت تعيينهم وفقاً الخت�سا�ساتهم وال�سواغر الوظيفية لكل جهة.
ويف قطاع التاأهيل نفذت الدائرة 63 برناجماً عرب االت�سال املرئي ا�ستفاد منها 
4427 من الباحثني عن العمل وقد تنوعت الربامج وفقاً ملتطلبات التاأهيل من 
باالإ�سافة  املهنية  والدبلومات  الذات  وتطوير  وال�سلوكية  التخ�س�سية  الربامج 

اإىل الربامج التاأ�سي�سية.
كما نفذت الدائرة 100 برنامج تدريبي تطويري ملوظفي حكومة ال�سارقة عرب 
االت�سال املرئي انت�سب لها 4115 موظفا وموظفة, وتناولت الربامج املتنوعة 
تلبي  والتي  الوظيفية  امل�ستويات  لكافة  واملتخ�س�سة  التطويرية  اجلوانب  اأهم 

احتياجات اجلهات احلكومية وترفع من م�ستوى املوظفني.
واأثنى املجل�س على جهود دائرة املوارد الب�سرية يف تنظيم عملية ت�سجيل وتر�سيح 
الباحثني عن العمل بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س باالإ�سافة 

اإىل تنوع الربامج التدريبية وفقاً لالأنظمة والتقنيات احلديثة.
واطلع املجل�س على التقرير املقدم من دائرة التنمية االقت�سادية حول م�سروع 
االأن�سطة االقت�سادية من خالل ال�سيارات املتنقلة, وت�سمن اأبرز االأن�سطة ومدى 

تنوعها وم�ستوى منوها االقت�سادي يف مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة.
كما ت�سمن التقرير اأبرز التحديات التي تواجه رواد اأعمال االأن�سطة االقت�سادية 
من خالل ال�سيارات املتنقلة وقد وجه املجل�س باعتماد عدد من التو�سيات التي 

من �ساأنها دعمهم وتوفري البيئة املحفزة لهم.

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية ور�سة عمل حول 
للتعريف  التوعوية  حملتها  �سمن  االإم��ارات��ي  اجلينوم  برنامج 
بالربنامج الفريد من نوعه يف املنطقة الذي يهدف اإىل و�سع 
واال�ستفادة  الدولة  ملواطني  الطبي  االماراتي  اجلينوم  خارطة 
منها يف و�سع اخلطط العالجية والوقائية واالرتقاء بالرعاية 

ال�سحية املقدمة ملواطني الدولة.
منت�سبي  ت�سجيع  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التوعوية  احلملة  و�سمن 
على  الرائد  الربنامج  هذا  يف  وامل�ساركة  التطوع  على  اجلامعة 
االت�سال  مدير  العو�سي  اأحمد  الدكتور  ق��دم  العامل  م�ستوى 
تعريفية  ور���س��ة  ال�سحية  للرعاية   G42 �سركة  يف  املجتمعي 

بح�سور الهيئتني االإدارية والتدري�سية والطلبة.

واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ظ��اه��ري م��دي��ر اجل��ام��ع��ة دعم 
اجل��ام��ع��ة ال��ك��ام��ل ل��ربن��ام��ج اجل��ي��ن��وم االإم���ارات���ي ال���ذي يعك�س 
ودفع  االإن�سان  بناء  يف  اال�ستثمار  على  الر�سيدة  القيادة  حر�س 

عجلة االكت�سافات العلمية.
وقال الظاهري : ي�سكل برنامج اجلينوم االإماراتي عالمة فارقة 
الربنامج  ه��ذا  يعد  اإذ  للدولة  ال�سحي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف 
اإجن��ازا جديداً ي�ساف اإىل قائمة االإجن��ازات امل�سرفة التي تعزز 
العلمي  واالب��ت��ك��ار  للتعاي�س  كحا�سنة  االم�����ارات  دول���ة  م��ك��ان��ة 
االأولويات اال�سرتاتيجية  ت�سكل هذه  والذكاء اال�سطناعي كما 
مقومات قيام ح�سارة اإن�سانية ا�ستثنائية اأر�سى دعائمها ال�سيخ 

زايد "طيب اهلل ثراه" وعلى نهجه ت�سري قيادة دولة الر�سيدة.
الكبرية  �سعادته  عن  العو�سي  اأحمد  الدكتور  عرب  جانبه  من 
بدعوة اإدارة اجلامعة الإلقاء ور�سة تعريفية عن م�سروع اجلينوم 

حما�سرة  ت�سمنت  ال��ور���س��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  االإم����ارات����ي 
مع  اال�سرتاتيجية  واأهميته  واأه��داف��ه  الربنامج  عن  تعريفية 
للمواطنني  املرجعية  اجلينية  اخل��ارط��ة  و�سع  اأهمية  تو�سيح 
وتقدمي  االأم���را����س  م��ن  خ��ايل  �سحي  م�ستقبل  لبناء  ودوره����ا 
رعاية �سحية ترتكز على توظيف الذكاء اال�سطناعي واحللول 
ملواطني  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  مب�ستوى  لالرتقاء  التقنية 

الدولة.
االماراتي  اجل��ي��ن��وم  ب��رن��ام��ج  امل�����س��ارك��ة يف  اأب����واب  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
زيارة  خ��الل  دم  بعينة  ال��ت��ربع  ع��رب  ال��دول��ة  مل��واط��ن��ي  مفتوحة 
لالأفراح  امل��ع��ار���س  قاعة  يف  العينات  جتميع  موقع  اإىل  واح���دة 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأبوظبي  األوفت  فندق  يف 
اإح�سار  ���س��رورة  مع  م�سدر  مدينة  يف  بيوجينك�س  وخم��ت��ربات 

بطاقة الهوية االإماراتية للتمكن من امل�ساركة يف الربنامج .

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم نادي احلر�س االأمريي

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�سارقة-الفجر:

االأعلى  املجل�س  موؤ�س�سات  اإح��دى  االأ�سرية  التنمية  مراكز  اإدارة  �ساركت 
ل�سوؤون االأ�سرة بال�سارقة متمثلة مبركز االإر�ساد االأ�سري �سمن برنامج 
ال�سقيقة,  البحرين  مملكة  يف  االإمي���ان  مدر�سة  نظمته  ال��ذي  حمطات 
االإدارة  وا�ستهلت  والثانوية,  االإعدادية  املرحلة  ا�ستهدف طالبات  والذي 
م�ساركتها بتقدمي حما�سرة توعوية بعنوان "هم�سات اأ�سرية وتربوية".

حيث ت�سمنت املحا�سرة التي قدمتها اأمرية اأحمد املرزوقي رئي�س ق�سم 
اال�ست�سارات النف�سية واالأ�سرية باإدارة مراكز التنمية االأ�سرية, احلديث 

والطاقات  بالقدرات  االإمي���ان  و���س��رورة  بالنف�س  الثقة  تعزيز  �سبل  عن 
على  املحا�سرة  خ��الل  امل�ساركات  اأطلعت  كما  تنميتها,  وط��رق  الكامنة 
على  املحافظة  واأ�سا�سيات  تطبيقه,  وكيفية  االإيجابي  التغيري  مفهوم 
التوازن النف�سي, وطرق التطوير الذاتي وحتقيق النجاحات من خالل 
العمل على حتديد االأهداف الواقعية بو�سوح ودقة, وو�سع جدول زمني 

منا�سب لتحقيقها.

حتقيق �لتو�زن �لنف�صي
واأ�سارت اأمرية اأحمد املرزوقي اإىل اأن م�ساركة اإدارة مراكز التنمية االأ�سرية 

يف هذا الربنامج ياأتي يف اإطار حر�سها على تعزيز التعاون وال�سراكة مع 
العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة ب�سوؤون االأ�سرة بهدف تبادل 
بتعزيز  تعنى  التي  املمار�سات  اأف�سل  على  واالط��الع  وامل��ع��ارف  اخل��ربات 
اأهمية  اإىل  م�سريًة  املتما�سك,  االأ�سري  للبناء  الداعمة  والثقافة  القيم 
للطالبات  النف�سية  ال�سحة  تعزيز  والرتبوية يف  التعليمية  دور اجلهات 
واالإر�سادية  التوعوية  املحا�سرات  تنظيم  النف�سي من خالل  ومتكينهن 
من قبل نخبة من املتخ�س�سني يف املجال الرتبوي والنف�سي واالأ�سري, 
وتزويد الطلبة باملعارف والقدرات التي ت�ساعدهم على حتقيق التوزان 
االجتماعي  اأو  الدرا�سي  ال�سعيد  على  �سواء  مهاراتهم  وتنمية  النف�سي 

ما ي�ساهم يف خلق جيل واعي باأهمية دوره االجتماعي واإمكانياته على 
تنظيم  على  االإمي��ان  مدر�سة  اإىل  بال�سكر  متوجهة  التحديات,  مواجهة 

هذا الربنامج وحر�سها على تعزيز ال�سحة النف�سية للطلبة.
برناجماً   19 قدمت  االأ�سرية  التنمية  مراكز  اإدارة  اأن  بالذكر,  اجلدير 
تدريبياً خالل الربع االأول من العام وذلك �سمن برامج حملة الوطن 
اأ�سرة 2021, وركزت الربامج على حمور متكني ال�سخ�سية االإن�سانية 
اأجل  م��ن  النف�سية  وال�سحة   ال�سخ�سية  تكوين  م��ب��ادئ  ت��ن��اول  وال���ذي 
الدورات  و�سهدت  احلياتية,  ال�سغوط  واإدارة  احلياة  يف  التوازن  حتقيق 

ح�سور نحو 2500 �سخ�س.

خالل م�صاركتها بربنامج حمطات    

التنمية االأ�شرية تنظم حما�شرة توعوية حول �شبل تعزيز ال�شحة النف�شية

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية تنظم حملة
 للتوعية بربنامج اجلينوم االإماراتي

•• ال�سارقة- وام:

ت�ساريح  اإ���س��دار  اإي��ق��اف  ع��ن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 
ع��ر���س االأط��ع��م��ة ع��ل��ى ال���ط���اوالت اأم����ام امل��ح��ال خ���الل �سهر 
رم�سان املبارك خالل العام اجلاري والتي ت�سمل العديد من 
اأ�سناف االأطعمة يف اإطار حر�سها على توفري اأعلى املعايري 
ال�سحية و�سمن االإجراءات الوقائية واالحرتازية للحد من 
انت�سار كوفيد 19. واأكدت ال�سيخة �سذا املعال م�ساعد املدير 
العام لقطاع ال�سحة العامة واملختربات املركزية اأن البلدية 
الثاين على  للعام  الت�ساريح  اإ�سدار هذه  اإيقاف  عملت على 
التوايل يف اإطار دورها الرقابي والتوعوي للحد من انت�سار 
يف  واالح��رتازي��ة  الوقائية  االإج���راءات  وتطبيق  كوفيد19- 
املن�ساآت الغذائية خا�سة خالل �سهر رم�سان حيث ت�سهد هذه 
املن�ساآت اإقبااًل متزايداً من قبل اجلمهور كما ياأتي هذا القرار 
امل�ستهلكني باعتبارها  اإطار احلفاظ على �سحة و�سالمة  يف 

اأولويات واأه��داف البلدية. واأو�سحت ال�سيخة �سذا  اأهم  من 
بداأ  ال�سارقة  بلدية مدينة  االأغذية يف  رقابة  ق�سم  اأن  املعال 
ت�ساريح  اإ�سدار  يف  الراغبة  الغذائية  املن�ساآت  طلبات  بتلقي 
بيع االأطعمة للجاليات غري امل�سلمة خالل نهار �سهر رم�سان 
الغر�س  لهذا  ن�ساطها  مبمار�سة  املن�ساآت  لهذه  ُي�سمح  حيث 
وفق الت�ساريح الالزمة وال�سوابط املعتمدة من قبل البلدية 
ويتم اإ�سدارها خالل ال�سهر الف�سيل. ونوهت اإىل اأن البلدية 
�ستقوم من خالل فرق التفتي�س التابعة لق�سم رقابة االأغذية 
مبتابعة كافة املواقع واملن�ساآت الغذائية للتاأكد من التزامها 
التزام  وكذلك  املحال  ماأكوالت خارج  اأية  بقرار عدم عر�س 
املن�ساآت التي تعمل خالل نهار �سهر رم�سان باإ�سدار ت�ساريح 
االإجراءات  واتخاذ  امل�سلمة  غري  للجاليات  اخلدمة  تقدمي 
املعتمدة  اجل����زاءات  الئ��ح��ات  وف��ق  املخالفني  بحق  ال��الزم��ة 
حيث خ�س�ست البلدية فريقاً مكوناً من 45 مفت�ساً للتاأكد 

من التزام هذه املن�ساآت.

بلدية ال�شارقة توقف اإ�شدار ت�شاريح 
عر�س االأطعمة خارج املحال خالل رم�شان
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العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
كرك  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وقناد رخ�سة رقم:2577337 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد علي را�سد علي الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جابر بطي نا�سر �سايع االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا بالنك بوتيك 

CN قد تقدموا الينا بطلب لالزياء  رخ�سة رقم:2777267 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سمه يافور غامن جمعه املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد جمعه غامن يافور املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
فيك�س  ال�س�����ادة/داميوند  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة والتنظيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3753910 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل احمد عبداهلل احمد عمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد عارف علي احمد احل�سنى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
بوتيك  ال�س�����ادة/جاز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وكافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2889102 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اليازى حممد �سعيد حوفان املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليل �سيف �سعيد خلفان املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
كوك  كويك  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1059640 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جابد احمد عبداملالق %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عي�سى حممد �سريف حممد احمد اخلورى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ا�سف ندمي بن ظهور احمد راجا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل �سامل �سالح عبداهلل �سمالن

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
كري  درمي  التجاري:  باال�سم   CN رقم:1489005 
للمقاوالت وال�سيانه العامة ذ.م.م ,بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال بومبا 

لتعهدات احلفالت
رخ�سة رقم:CN 1254306  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كالبيان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هاجرتي ال ال بيه
رخ�سة رقم:CN 1005043  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موده  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سفر وال�سياحة
رخ�سة رقم:CN 2240056  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كلرز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كورنر لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2018834  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جود لوك�س للرجال
رخ�سة رقم:CN 2775634  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيرت ديو وم�ساركوه - ذ م م 

رخ�سة رقم:CN 1011365 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حممد عبداهلل حمد عبداللطيف اجلابرى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حممد عبداهلل حمد عبداللطيف اجلابرى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بيرت هرنى ديو

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيرت ديو وم�ساركوه - ذ م م

PETER DEW AND ASSOCIATES - L L C
اإىل/ بيرت ديو وم�ساركوه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

PETER DEW AND ASSOCIATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زهراء جعفر للبالط والرخام 

رخ�سة رقم:CN 3760925 تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ن�سمه عبداهلل ابراهيم احمد الظاهرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زهراء جعفر باقر ا�سد رجب

تعديل اإ�سم جتاري من/ زهراء جعفر للبالط والرخام

ZAHRA JAFFAR TILE AND MARBLE WORKS

اإىل/ جرينك�س للبالط والرخام

GREENIX TILE AND MARBLE WORKS 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املركز الكندي الطبي واعادة التاهيل 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1532971 تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سي اأم �سي للرعاية ال�سحية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CMC HEALTH CARE L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 35% اىل %84 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف جابر نا�سر جابر احلمادى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مرزوق ح�سني خمي�س �سعدل املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مبارك را�سد احمد املانع املن�سورى

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 

�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ابوظبي الند للمقاوالت العامة -ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1085433 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اي ات�س �سي ريل �ستيت القاب�سة ذ.م.م

 IHC Real Estate Holding L.L.C

�ستاليونز  ذ.م.م  العقارية  االإمارات  �ستاليونز  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
االإمارات العقارية ذ.م.م

Emirates Stallions Properties L.C.C  999 999,000  %99.9  %99,9  999,000  999

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ستاليونز االإمارات العقارية - ذ م م
EMIRATES STALLIONS PROPERTIES - L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة اإليان�س للماأكوالت - ذ م م
alliance foods co. llc

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
ملعدات  باور  ال�س�����ادة/ريج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاأجري �سري في�سز ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3818887 

تعديل ن�سب ال�سركاء
حماد احمد خان عبدالوحيد خان من 49% اىل %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيخ رحيم نواب �ساب �سيخ %25

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
�سركة   - املتطورة  اأبان  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 2731875 تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة اأبان املتطورة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ABAN ADVANCED COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ميم لتكنولوجيا التحول الرقمي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MEEM DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة اأبناء بن حرمل ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1123600 تقدموا الينا بطلب
تعديل اإ�سم جتاري من/ جمموعة اأبناء بن حرمل ذ.م.م

BIN HARMAL SONS GROUP L.L.C

اإىل/ بي ات�س ا�س لالإ�ستثمار ذ.م.م
  BHS INVESTMENT L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تاأجري واإدارة العقارات اخلا�سة  6820011
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سراء وبيع االأرا�سي والعقارات  6810001

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499001
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماك�س للوكاالت التجارية
رخ�سة رقم:CN 1161310  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ربيع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الظفرة لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2743171  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�شيف بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س جودة احلياة الرقمية

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
الداخلية, اجتماع جمل�س  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
"عن بعد"  اأم�����س  وال���ذي عقد  الرقمية,  ج��ودة احل��ي��اة 
بح�سور معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية 
دولة  وزي��ر  العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل  املجتمع 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد  اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء 

العمل عن بعد .
يف  بعمله  املتعلقة  املوا�سيع  م��ن  ع��ددا  املجل�س  وناق�س 
االإماراتي  املجتمع  يف  ال��رق��م��ي��ة  احل��ي��اة  ج���ودة  ت��ع��زي��ز 

وامل�ستقبلية  القائمة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  وم�ستجدات 
امل����ه����ارات الرقمية  ت���ع���زز ج���ه���ود ت��ط��وي��ر وب���ن���اء  ال���ت���ي 
الق�سوى  واال�ستفادة  االإيجابية  بال�سلوكيات  وااللتزام 

من التقنيات احلديثة بوعي وم�سوؤولية.
�سعادة  امل��رئ��ي,  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب  االج��ت��م��اع,  ح�سر 
يف  احلكومي  االإ�سناد  دائ��رة  وكيل  الكيومي  �سامل  فهد 
اأبوظبي و�سعادة موزة اإبراهيم االأكرف ال�سويدي وكيل 
عبدالرحمن  املهند�س  و���س��ع��ادة  املجتمع,  تنمية  وزارة 
حممد احلمادي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للرقابة 

واخلدمات امل�ساندة.
العدل  وزارة  وكيل  املاجد  عبداجلبار  عبداهلل  و�سعادة   

امل�����س��اع��د ل��ل��خ��دم��ات امل�������س���ان���دة, و����س���ع���ادة ح��م��د عبيد 
ال��ع��ام��ة لتنظيم قطاع  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  امل��ن�����س��وري م��دي��ر 
العام  املدير  النظري  االت�ساالت, و�سعادة �سعيد حممد 
حممد  الدكتور  و�سعادة  لل�سباب  االحت��ادي��ة  للموؤ�س�سة 
ال��ك��وي��ت��ي رئ��ي�����س االأم�����ن ال�����س��ي��رباين حل��ك��وم��ة دول���ة 
العام  املدير  م�ساعد  نا�سر  اآل  يون�س  و�سعادة  االإم��ارات 
اإىل جانب حممد خمي�س املهريي  الذكية,  لدائرة دبي 
االأم���ور,  اأول��ي��اء  ع��ن  ممثلني  الطنيجي  عبيد  وح�سة 
املجل�س واملقدم  الذخري مقرر  را�سد  الدكتور  والعقيد 
دانة املرزوقي مدير عام مكتب ال�سوؤون الدولية بوزارة 

الداخلية.

الوطني االحتادي يوافق على م�شروعي قانونني احتاديني والرد على خطاب االفتتاح
•• اأبوظبي- وام:

االنعقاد  دور  التا�سعة من  خ��الل جل�سته  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  واف��ق 
العادي الثاين للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر, التي عقدها اأم�س " الثالثاء 
" مبقر املجل�س يف اأبوظبي, برئا�سة معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س, على 
االحتادي  القانون  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن  احتاديني  قانونني  م�سروعي 
املنازعات  يف  وامل�ساحلة  التوفيق  م��راك��ز  باإن�ساء   2016 ل�سنة   17 رق��م 
والتجارية,  املدنية  املنازعات  لت�سوية  الو�ساطة  وب�ساأن  والتجارية,  املدنية 

ووجه �سوؤاال حول " ا�ستغالل الوكاالت والربط االإلكرتوين ".
وا�ستحدث املجل�س وعدل عددا من مواد م�سروعي القانونني البالغة "43" 
مادة, واللذين يهدفان اإىل توحيد ن�سو�س الت�سريعات االإجرائية املختلفة 
ال�سارية يف الدولة, واإزالة التعار�س بينها و�سد بع�س اأوجه الفراغ الت�سريعي 

اأمام املحاكم وتخفي�س نفقات  يف ن�سو�س الت�سريع, وتقليل عدد الق�سايا 
اأن�سطة  التقا�سي وتعزيز تناف�سية الدولة عاملياً يف تقرير �سهولة ممار�سة 

االأعمال التي تت�سدر الدولة فيها الدول العربية وال� "15" عامليا.
كما وافق املجل�س على م�سروع الرد على خطاب �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل", مبنا�سبة انعقاد الدور الثاين 
للمجل�س الوطني االحتادي, الذي افتتحه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" بتاريخ 26 نوفمرب 2020م.
من  متبناة  منها   4 على  وواف���ق  عامة  مو�سوعات   7 على  املجل�س  واط��ل��ع 
وهي:  مناق�ستها,  على  املوافقة  لطلب  للحكومة  لرفعها  متيهدا  اللجان 
جنوح  وظاهرة  امل��خ��درات  مكافحة  ب�ساأن  الداخلية  وزارة  �سيا�سة  مو�سوع 
الكهرباء  خ��دم��ات  ا�ستدامة  ب�ساأن  احلكومة  �سيا�سة  ومو�سوع  االأح����داث, 

وتطوير  دع���م  ب�����س��اأن  للريا�سة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  �سيا�سة  وم��و���س��وع  وامل����اء, 
لل�سرائب  االحتادية  الهيئة  �سيا�سة  ومو�سوع  بالدولة,  الريا�سي  القطاع 
تلقى  فيما  االنتقائية,  وال�سريبة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  ب�ساأن 
العمل  3 مو�سوعات هي: مو�سوع تنظيم  موافقة احلكومة على مناق�سة 
نظام  تطوير  ب�����س��اأن  املجتمع  تنمية  وزارة  �سيا�سة  وم��و���س��وع  ال��ت��ط��وع��ي, 
ال�سمان االجتماعي, ومو�سوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية, وذلك 

الإحالتها اإىل اللجان املعنية.
ب�ساأن  للحكومة  �سادرتان  ر�سالتان  منها  ر�سائل   3 على  املجل�س  اطلع  كما 
طلب املوافقة على مناق�سة مو�سوعني عامني هما : مو�سوع �سيا�سة �سركة 
االإمارات العامة للنقل واخلدمات, ومو�سوع الت�سدي لالحتيال واالبتزاز 
االلكرتوين, والر�سالة الثالثة واردة من احلكومة ب�ساأن طلب �سحب م�سروع 
قانون احتادي ب�ساأن التعليم العام. واطلع املجل�س اأي�سا على ملخ�س تقرير 

قانون  م�سروع  ب�ساأن  وال��ط��ع��ون  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�����س��وؤون  جلنة 
 2016 احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم /17/ ل�سنة 
باإن�ساء مراكز التوفيق وامل�ساحلة يف املنازعات املدنية والتجارية, وم�سروع 

قانون احتادي ب�ساأن الو�ساطة لت�سوية املنازعات املدنية والتجارية .
واطلع املجل�س على 3 تقارير واردة من اللجان هي : تقرير جلنة ال�سوؤون 
وزارة  �سيا�سة  مو�سوع  ب�ساأن  املجل�س  تو�سيات  ح��ول  والبيئية  ال�سحية 
ال�سمكية  للموارد  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  ب�ساأن  والبيئة  املناخي  التغري 
والت�سريعية  الد�ستورية  ال�����س��وؤون  جلنة  وتقرير  وال��زراع��ي��ة,  واحليوانية 
والطعون حول تو�سيات املجل�س ب�ساأن مو�سوع جهود وزارة العدل يف �ساأن 
الدفاع والداخلية واخلارجية  �سوؤون  املحاماة, وتقرير جلنة  تطوير مهنة 
حول تو�سيات املجل�س ب�ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف �ساأن الدفاع 

املدين.

ملتقى االإعالم االأ�شري يناق�س الريادة والتميز يف بناء وتنمية االأ�شرة
•• ال�سارقة -وام:

عقد ملتقى االإعالم االأ�سري يف يومه الثاين جل�سة بعنوان "الريادة والتمّيز يف بناء وتنمية االأ�سرة واالإرتقاء بها" 
. قدمت الورقة االأوىل يف اجلل�سة الدكتورة خولة عبد الرحمن املال االأمني العام للمجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة 
"االإعالم واالأ�سرة.. الثانية  "تاأثري االإعالم يف ع�سر التحديات الرقمية" بينما تناولت الورقة  بال�سارقة بعنوان 

ال�سارقة لالإاذاعة  بهيئة  الربامج  وانتقاء  تقييم  العليلي مدير  اأعدتها خولة عبد اهلل حياز  وتاأثري",  اأثر  عالقة 
والتلفزيون, واختتمت اجلل�سة بورقة ثالثة بعنوان "م�سوؤولية االأجهزة االإعالمية يف تعزيز القيم االأ�سرية" قدمتها 

�سيخة حممد اجلابري امل�ست�سار االإعالمي مبوؤ�س�سة التنمية االجتماعية.
وي�سمل اليوم الثاين للملتقى حوراً مفتوحاً حول "ماذا حتتاج االأ�سرة من من�سات وموؤ�س�سات االإعالم االأ�سري", 
وور�سة "�سناعة برنامج اإعالمي موجه لالأ�سرة" قدمها االإعالمي �سالح العجريف, وجل�سة اأخرية يف امللتقى بعنوان 

االأ�سري". االإعالم  يف  "ممار�سات 

النيابة العامة للدولة : ال�شجن مدة ال تزيد على 5 �شنوات عقوبة وعد املوظف 
العام اأو تقدمي الر�شوة له مقابل ا�شتغالل نفوذه بهدف احل�شول على مزية

الفئات امل�شاندة باجلامعة القا�شمية ت�شارك يف مبادرة حافلة �شالمتك لتعزيز ثقافتها مبفاهيم الوقاية وال�شالمة 

ق�شاء اأبوظبي تختتم ور�شة االإ�شكاليات العملية للعدالة الت�شاحلية 

•• اأبوظبي-وام: 

اأو�سحت النيابة العامة للدولة من خالل مادة فيلمية ن�سرتها 
�سور  اإح���دى  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف  ح�ساباتها  على 
ج��رائ��م ال��ر���س��وة اخل��ا���س��ة ب��وع��د م��وظ��ف ع��ام بعطية اأو مزية 
ذلك  قبول  اأو  ع��ام  موظف  ل��دى  النفوذ  ا�ستغالل  او  للتدخل 

املوظف اأو طلبه لتلك الر�سوة مقابل ا�ستغالل نفوذه .
من  مكرر   237 للمادة  وفقاً  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  ونوهت 
قانون العقوبات االحت��ادي, فاإنه يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد 
�سخ�س  اأي  اأو  عاما  موظفا  وع��د  م��ن  ك��ل  �سنوات  خم�س  على 

اأو عر�سها عليه  اأو منحة غري م�ستحقة  اأو مزية  اآخ��ر بعطية 
مبا�سر,  غ��ري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ل��ه  قدمها  اأو  اإي��اه��ا  منحه  اأو 
لتحري�س ذلك املوظف العام اأو ال�سخ�س على ا�ستغالل نفوذه 
الفعلي اأو املفرت�س بهدف احل�سول على مزية غري م�ستحقة 
ل�سالح املحر�س االأ�سلي على ذلك الفعل اأو ل�سالح اأي �سخ�س 

اآخر من اإدارة اأو �سلطة عامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام اأو اأي �سخ�س اآخر طلب 
اأو قبل اأي عطية اأو مزية اأو منحة غري م�ستحقة مل�سلحته اأو 
مل�سلحة �سخ�س اآخر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر, لكي ي�ستغل 
ذلك املوظف العام اأو ال�سخ�س نفوذه الفعلي اأو املفرت�س بهدف 

احل�سول على مزية غري م�ستحقة من اإدارة اأو �سلطة عامة .
وي��ع��ت��رب جت���رمي ه���ذا ال�����س��ل��وك االإج���رام���ي م��ن ���س��ور حماية 
ال  الر�سوة  �سور  عليها من جميع  والقائمني  العامة  الوظيفة 
�سيما ما ي�ستهدف حتري�س املوظف العام على ا�ستغالل نفوذه 
اأي  وع��ق��اب  بتجرمي  ال��ع��ام  امل��وظ��ف  ذات  حتمي  كما  و�سلطاته, 
بالر�سوة  املوظف  بوعد  القيام  جمرد  نف�سه  له  ت�سول  �سخ�س 
ترغيبا له ال�ستغالل نفوذه. ياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار 
حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية 
بالقانون,  اجلمهور  وع��ي  م�ستوى  ورف��ع  املجتمع,  اأف���راد  ب��ني 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

•• ال�سارقة-الفجر:

يف  تعمل  والتي  القا�سمية  باجلامعة  امل�ساندة  الفئات  �ساركت 
الفعالية  والعمالة يف  واخل��دم��ات  واالأم��ن  ال�سيانة  جم��االت 
التوعوية اخلا�سة ب� "حافلة �سالمتك " والتي نظمتها هيئة 
الوقاية وال�سالمة بحكومة ال�سارقة يف اإطار تعاونها امل�سرتك 

مع اجلامعة .
 وجرى تنظيم الفعالية والذي ميثل اأحد الفعاليات التثقيفية 
لرفع املفاهيم املتجددة يف جمال الوقاية وال�سالمة وتاأهيل 
امل��ع��ن��ي��ني مب���ه���ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأخ���ط���ار وال��ت��ع��رف عليها 

وجتنبها.
مرئية  م���واداً  القا�سمية  اجلامعة  مبقر  امل�����س��ارك��ون  وتلقى   
عرب  الوقاية  جم��االت  يف  واالأردي���ة  العربية  باللغتني  قدمت 

���س��الم��ت��ك وه���ي ح��اف��ل��ة جم��ه��زة بالتقنيات  م���ب���ادرة ح��اف��ل��ة 
الوقاية  جم���االت  يف  الثقايف  التو�سع  ل��دع��م  وذل���ك  ال��الزم��ة 
الثقافة  لن�سر  الهيئة  واأه����داف  روؤي���ة  ولرت�سيخ  وال�سالمة 

التوعوية.
احل�سور  باإك�ساب  وال�سالمة  الوقاية  هيئة  رك��زت  وب��دوره��ا   
من امل�ساركني من قبل اجلامعة القا�سمية عدداً من املهارات 
الالزمة للتعامل مع االأخطار بكفاءة وبيان خمتلف االأخطار 
لالأخطار  الت�سدي  عن  ف�ساًل  العمل  مكان  تواجه  قد  التي 
املتعلقة بال�سحة وال�سالمة املهنية من خالل املبادرة ت�سهياًل 
للو�سول للفئات التي ي�سعب عليها ح�سور الربامج التوعوية 

واإر�سادها باأحدث برامج التوعية يف مقرات عملها.
 ومن �ساأن املبادرة التي تفاعلت معها الفئات امل�ساندة باجلامعة 
اال�سرتاتيجيات  من  للعديد  واإدراك��ه��م  اإك�سابهم  القا�سمية 

املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اأ�سا�سيات  يف  والنوعية  اجل��دي��دة 
واإدارة املخاطر من خالل احلافلة وما يلزم لها من �سالمة 
اإي��ج��اب��ي يف  اإط���ار تكامل ال��روؤي��ة الإح����داث تغيري  امل��ن�����س��اأة يف 
مقدمة  يف  تعد  والتي  املعنية  الفئات  اإىل  بالو�سول  املجتمع 

�سفوف املعنيني باالإجراءات.
اإط�����ار ت��ق��دمي��ه��ا ل��ع��دد م���ن العرو�س   وت��ن��اول��ت امل���ب���ادرة يف 
اأ�س�س  م��ن��ه��ا:  م��و���س��وع��ات  ع���دة  ع��رب  التثقيفية  التعريفية 
ال�سالمة العامة واإجراء التفتي�س اليومي والتاأكد من خمارج 

الهروب ونظام االإنذار و�سالمة امل�ساعد.
اأو  ومكنت املبادرة يف نهايتها بتعريف امل�ساركني على العيوب 
االأخ��ط��اء يف امل��ع��دات و ات��خ��اذ االإج����راءات ال��الزم��ة لت�سحيح 
هذه العيوب من منطلق �سالمة اجلميع  وفق معايري اجلودة 

وال�سالمة املهنية  .

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي ور�سة عمل  الق�ساء يف  دائ��رة  اختتمت 
للعدالة  العملية  " االإ�سكاليات  ناق�ست خاللها 
واملحاكم  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأم�����ام  ال��ت�����س��احل��ي��ة 
اجل��زائ��ي��ة " وذل��ك يف �سوء ق��ان��ون االإج����راءات 

اجلزائية والت�سريعات االأخرى.
ق�ساة  ال�سادة  من   90 ح�سور  الور�سة  �سهدت 
اجلزائي مبحكمة النق�س والتفتي�س الق�سائي 
وحمكمة اأبوظبي اجلزائية والدوائر اجلزائية 
مبحاكم العني والظفرة, باالإ�سافة اإىل اأع�ساء 
اإدارة  اأب��وظ��ب��ي وحم��ام��ي��ي  ال��ع��ام��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة 

ق�سايا احلكومة.
مدير  الظاهري  ال�ساعر  علي  امل�ست�سار  واأ���س��ار 
اإدارة التفتي�س الق�سائي اإىل اأن تنظيم الور�سة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  لروؤية  ا�ستجابًة  ياأتي 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ساء يف تطبيق 
الريادة  وحتقيق  الق�سائية  املمار�سات  اأف�سل 
اإثراء  خ��الل  من  اجل��ودة  عاملية  ناجزة  لعدالة 
اخلربات  وت��ب��ادل  الق�سائي  ال��ق��ان��وين  ال��ف��ك��ر 

ونقل املعرفة, وتوحيد الروؤى بني الق�ساة حول 
اأهم املمار�سات واالإ�سكاليات املتعلقة بامل�ستجدات 

الت�سريعية والق�سائية.
املرزوقي  من�سور  امل�ست�سار  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
ور�سة  اأن  اجل��زائ��ي��ة,  اأب��وظ��ب��ي  حمكمة  رئ��ي�����س 
ال��ع��م��ل ت���ه���دف اإىل ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات ال���ك���وادر 
العامة  النيابة  اأع�����س��اء  ال�����س��ادة  م��ن  الوطنية 

وال��ق�����س��اة مب��ف��ه��وم ال���ع���دال���ة ال��ت�����س��احل��ي��ة يف 
والت�سريعات  اجلزائية  االإج��راءات  قانون  �سوء 
االأخ��������رى, واإث��������راء ال��ن��ق��ا���س ب���ح���وار ت����داويل 
العدالة  لتطبيق  العملية  االإ���س��ك��ال��ي��ات  ح���ول 
واملحاكم  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأم�����ام  ال��ت�����س��احل��ي��ة 
اجلزائية  االإج���راءات  قانون  �سوء  اجلزائية يف 

والت�سريعات االأخرى.

ولفت اإىل اأن مفهوم العدال���ة الت�ساحلي���ة يعترب 
مكماًل لنظم العدالة الرا�سخة ولي�س ا�ستبداال 
ال�سيا�سة  يف  ب��ال��غ��ة  ب��اأه��م��ي��ة  يحظى  وه���و  ل��ه��ا, 
ملا  املتحدة,  العربية  االإم���ارات  لدولة  اجلزائية 
ال�سرر  اإ�سالح  حيث  من  اإيجابية  اآث��ار  من  له 
جميع  احتياجات  وتلبية  اجلرمية  عن  الناجم 
االأطراف عرب نهج مرن و�سامل واإن�ساين يحقق 
العدالة لل�سحية اإ�سافة اإىل التمكني وامل�ساءلة 
واإعادة دمج اجلاين يف املجتمع واإعادته اإىل حياة 
ال�سعور  اإع��ادة  اإىل  ي��وؤدي  القانون, مما  حت��رتم 
باالأمن والكرامة والعدالة لل�سحايا واملجتمع. 
وناق�ست الور�سة عددا من املحاور اأهمها, ال�سلح 
اجلزائي كمفهوم نوعي لت�سوية النزاعات وديا, 
الدعوى  يف  الت�سرف  يف  العملية  واالإ�سكاليات 
اجلزائية يف ق�سايا ال�سلح, وال�سلح والت�سالح 
وال�سداد والتنازل, واجلرائم التي يجوز ال�سلح 
اجلزائية  االإج������راءات  ق��ان��ون  يف  ال�����واردة  فيها 
ال�سلح,  جرائم  يف  والتو�سع  والقيا�س  وغ��ريه, 
اإ�سافة اإىل املاآخذ الق�سائية يف ال�سلح يف اإطار 
التطبيقات العملية, واملبادئ االأ�سا�سية للعدالة 

الت�ساحلية.

يت�سرف جمل�س اإدارة �سركة روتانا الإدارة الفنادق �س.م.خ. )"ال�سركة"( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية 
العمومية ال�سنوي وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً من يوم الثالثاء املوافق ال�سابع والع�سرين من �سهر  ابريل 
من عام 2021. يكون ح�سور امل�ساهمني عن بعد من خالل امل�ساركة االلكرتونية دون احل�سور ال�سخ�سي. ميكن لل�سادة 
اجراءات  عن  ولالإ�ستعالم   ,)ZOOM( زوم  املتكاملة  الرقمية  املن�سة  باإ�ستخدام  االل��ك��رتوين  الت�سجيل  امل�ساهمني 
الت�سجيل االلكرتوين ميكن التوا�سل مع ادارة ال�سوؤون القانونية يف ال�سركة على رقم الهاتف )97126994444+( او 
عرب الربيد االلكرتوين )head.office@rotana.com(. �سوف تناق�س اجلمعية العمومية امل�سائل املدرجة يف جدول 

االأعمال التايل:
1. �سماع تقرير جمل�س االإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ      31 دي�سمرب 2020 

والت�سديق عليه. )مرفق طيه(
2. �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020 والت�سديق عليه. )مرفق طيه(

3. مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020 والت�سديق 
عليهما. )مرفق طيه(

4. النظر يف مقرتح جمل�س االإدارة ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 
2020 والت�سديق عليها.

5. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س االإدارة ومدققي احل�سابات من امل�سوؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31 دي�سمرب 2020.
6. النظر يف مقرتح جمل�س االدارة ب�ساأن مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020.

7. تعيني مدققي احل�سابات لل�سنة املالية 2021 وحتديد اأتعابهم.
8. املوافقة على تعديل احكام النظام اال�سا�سي لل�سركة ليتوافق مع احكام املر�سوم بقانون احتادي رقم )26( ل�سنة 2020 
العربية  االم��ارات  لدولة  التجارية  ال�سركات  ب�ساأن   )2015( ل�سنة   )02( رقم  االحت��ادي  القانون  احكام  بع�س  بتعديل 
املتحدة, وليتوافق مع احكام املرا�سيم التطبيقية والقرارات الوزارية التي �ست�سدر تطبيقاً للمر�سوم بقانون احتادي رقم 

)26( ل�سنة 2020 املذكور.
مالحظات:

 1. يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم االجتماع يف 2021/4/27 هو �ساحب احلق يف الت�سويت يف اجلمعية العمومية.
2. يجوز لكل م�ساهم له حق ح�سور اجلمعية العمومية لل�سركة اأن يوكل غريه حل�سور االجتماع, مبوجب توكيل خا�س 
ثابت بالكتابة يف ال�سيغة املرفقة, علماً باأنه ال يجوز اأن يكون الوكيل من اأع�ساء جمل�س االإدارة, كما ال يجوز اأن يحوز 

الوكيل بهذه ال�سفة على اأكرث من )%5( خم�سة باملئة من راأ�س مال ال�سركة. 
3. يكون �ساحب احلق يف االأرباح هو مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم االجتماع يف 2021/4/27.

4. يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين يف االجتماع االأول فاإنه �سيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ 2021/5/4 يف نف�س 
املكان والزمان وااللية املعتمدة, ويعترب االجتماع املوؤجل �سحيحاً مبن ح�سر من امل�ساهمني ا�سالة او بالوكالة.

ال�سادرة حل�سور االجتماع االأول تعترب  التوكيالت  العمومية فاإن  القانوين للجمعية  الن�ساب  اكتمال  5. يف حال عدم 
�سحيحة ونافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة من قبل امل�ساهم املعني مبوجب اإ�سعار خطي موجه 
اإىل املكتب الرئي�سي لل�سركة يف اأبوظبي – االإم��ارات العربية املتحدة وذلك قبل ثالثة اأيام عمل على االأقل من موعد 

االجتماع الالحق.
6. �سوف يتم ار�سال ن�سخ عن البيانات املالية عن ال�سنة املالية لل�سركة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2020 يف مكان انعقاد 

االجتماع, وكذلك ن�سخة عن دعوات امل�ساركة االلكرتونية اىل امل�ساهمني مبوعد اق�ساه 15 ابريل 2021.
�صركة روتانا لإد�رة �لفنادق �س.م.خ.
جمل�س �لإد�رة

دعوة حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�صنوي
ل�صركة روتانا لإد�رة �لفنادق - �صركة م�صاهمة خا�صة
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�صمن فعاليات �أيام �ل�صارقة �لرت�ثية 18
البيئة اجلبلية .. بيوت واجهت الريح ورجال ب�شالبة ال�شخر 

•• ال�سارقة-الفجر:

حني تطوف بالغرف املبنية على الطراز املعتاد يف البيئة اجلبلية تن�سى اأنك 
تتجول يف "اأيام ال�سارقة الرتاثية 18", وما اإن تقرتب من اجلدران احلجرية 
اأن تقراأ ما كتبه االأول��ون على  اإىل  اأزمنة تدعوك  اأب��واب  اأمامك  حتى تنفتح 
اأنهم  وت�سعرك  حياتهم  مالمح  م��ن  بع�ساً  ل��ك  ل��رتوي  االأح��ج��ار,  �سفحات 
تتمكن عوامل التعرية من طم�سها.  اإنها  مل  اآثاراً  هنا" تاركني  من  "مروا 
ا�ستقبال  ب��ح��رارة  فيها  ت�سعر  تاريخها,  ن�سيان  على  الع�سية  ال��ذاك��رة  بيوت 
عبق رائحة القهوة, فال تنتظر طوياًل حتى يدق اأحدهم راأ�س الدلة بطرف 
الفنجان, مهدياً اإليك عبري �سيافة اأعدت على نار هادئة الإكرام الزائر. هكذا 

حتتفي "اأيام ال�سارقة الرتاثية" باأهل اجلبال, حيث تفوح رائحة املا�سي من 
بيئتهم ال�ساحرة.  وال ميكن لزائر البيئة اجلبلية يف منطقة قلب ال�سارقة اأن 
اأبو تركي الذي يحر�س على تعريف  اإىل ق�س�س  يرتكها من دون اال�ستماع 
زّواره بالعادات والتقاليد اجلبلية واحلرف والفنون واالأهازيج ال�سعبية التي 
متتاز بها, فهو الذي يحفظ التقاليد عن ظهر قلب, اإذ ي�سف طرق �سناعة 
بالر�ساد بعد حتمي�سها على  الهيل  القهوة وم�سادرها وكيف يتم دق حبوب 
النار, بعدها تطوف معه يف رحلة جميلة على احلرف اليدوّية الأبناء البيئة 
الرجال, وحرفة �سناعة  اأكف  تنزل من  التي ال  الريز  اجلبلية, ومنها ع�سا 
الطبل وغريها.  اأما عن مناذج البيوت ووظائف غرفها, فمنها "بيت القفل" 
ال�ستاء  يف  داف��ئ��اً  يكون  لذلك  �سم,   70 نحو  عر�سه  يبلغ  �سميك  ج��دار  ول��ه 

بقدر ما يكون بارداً يف ال�سيف, وله باب �سميك يغلق باإحكام, وكان ي�ستخدم 
قدمياً حلفظ املقتنيات, واالأ�سلحة, واملحا�سيل, واحلبوب؛ اإىل جانب غرفة 
الرحى"  "بيت  يقع  منها  وبالقرب  ال�سيوف,  تعد ال�ستقبال  "ال�سفة" التي 
الذي تطحن فيه احلبوب. يف زاوية مقابلة ين�سغل اأحدهم ب�سناعة الطبل, 
التي تعتمد على اأخ�ساب متنوعة مثل ال�سدر وال�سري�س والغاف, حيث ترتك 
ملدة عام حتى جتف, وبعد ذلك يتم حفرها من الباطن واجلوانب, ومن ثم 
"الريز", وهو �سالح تقليدي  يتم ك�سوتها باجللود. وغري بعيد عنه يعر�س 
عليه  واالتكاء  النف�س  عن  الدفاع  يف  ي�ستخدمونه  اجلبال  �سكان  كان  قدمي 
واحد,  طرف  من  مددبة  ح��ادة  حديدية  قطعة  من  ويتكون  االأمتعة,  وحمل 

بينما تكون الع�سا التي يثبت فيها من املزي اأو ال�سح�س اأو ال�سدر. 

مبادرة عطايا �لعا�صرة تنطلق مطلع رم�صان وت�صتمر حتى نهاية �ل�صهر �لف�صيل عرب من�صة �فرت��صية 

�شم�شة بنت حمدان: يف عام اخلم�شني يدخل عطايا عقده الثاين مبزيد من االإبداع واالبتكار يف العمل االإن�شاين

التوحد  ال��ف��رج وم��راك��ز  ���س��ن��دوق 
واأ�سحاب الهمم يف الدولة.

يعمل  ال����ع����ام  " ه������ذا  واأ�����س����اف����ت 
مع  والتعاون  بالتن�سيق  "عطايا" 
واملنظمات  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ع����دد 
الدولية العاملة يف جمال الرعاية 
يحقق  اأن  اإىل  ونتطلع  ال�سحية, 
كما  العام  هذا  " اأهدافه  " عطايا 
حققها يف ال�سابق وذلك من خالل 
املجتمع  ق��ط��اع��ات  جت����اوب ج��م��ي��ع 
�ستكون  وال���ت���ي  ال������دورة  ه����ذه  م���ع 
متميزة باإذن اهلل, ويف ختام كلمتها 
وتقديرها  ���س��ك��ره��ا  ع���ن  اأع����رب����ت 
العام وهم:  " هذا  " عطايا  لرعاة 
�سركة الظاهرة الزراعية, م�سرف 
ابوظبي  وبنك  االإ�سالمي  ابوظبي 

التجاري.
ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ك��م��ا حت���دث يف 
ال���ن���ي���ادي مدير  ال���دك���ت���ور ح���ام���د 
كلية  يف  احل���ك���وم���ي���ة  ال����ع����الق����ات 
ال�سريك  ال�سحية,  للعلوم  فاطمة 
املحلي يف مبادرة عطايا هذا العام, 

والبو�سنة",  األ��ب��ان��ي��ا,  م��وري��ت��ان��ي��ا, 
ال���ك���وادر من  اأن ه���ذه  اإىل  م�����س��رية 
�ساأنها اأن ت�ساهم يف تعزيز خدمات 
عامة,  ب�����س��ورة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ال�سالمة  درج����ات  اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق 
الوقت  وذل��ك يف  العامة,  وال�سحة 
حلوايل  ال��ع��امل  فيه  يحتاج  ال���ذي 
اإ���س��ايف للعمل يف  ك��ادر  ماليني   6
منظمة  بح�سب  التمري�س  جم��ال 
امل�ستوى  وع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة,  ال�سحة 
دعم  يف  ع��ط��اي��ا  �سي�ساهم  امل��ح��ل��ي 
للعلوم  ف���اط���م���ة  ك��ل��ي��ة   " ب����رام����ج 
التمري�س  جم���ال  يف  ال�سحية" 

والعالج الطبيعي.
الهيئة  وقالت م�ساعد �سمو رئي�س 
اختيار  اإن  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ل���ل�������س���وؤون 
بناء  مت  العام  هذا  عطايا  مو�سوع 
على درا�سات وم�سح �سامل للقدرات 
بع�س  يف  ال�����س��ح��ي��ة  واالإم����ك����ان����ات 
العامل, وقدرتها على  الدول حول 
ج��ائ��ح��ة كورونا,  م��واج��ه��ة حت���دي 
املو�سوع  ه����ذا  اخ��ت��ي��ار  مت  ل���ذل���ك 

املهني يف م�ست�سفيات �سركة �سحة 
يف ابوظبي ال�سريك اال�سرتاتيجي 

لكليات فاطمة للعلوم ال�سحية.
موؤكدا �سعي اجلميع الإجناح املبادرة 
اإليه,  يحتاج  م��ن  اإىل  العلم  ونقل 
لتن�سم  الكفاءات  اأف�سل  وتخريج 
جائحة  ملواجهة  االول  اخل��ط  اإىل 
ق��د و�سعنا  ك��ورون��ا, ون��ك��ون بذلك 
العاملية  اخل��ارط��ة  �سمن  ب�سمتنا 
للم�ساعدة يف ال�سيطرة واحلد من 

ات�سار هذا الوباء.
العفيفي  عائ�سة  قالت  من جانبها 
�سركة  يف  اخلا�سة  امل�ساريع  مدير 
املوؤمتر  خ��الل  الزراعية  الظاهرة 
ال�سحفي " نظرا ملا مير به العامل 
كوفيد-  جائحة  تبعات  من  حاليا 
الزراعية  الظاهرة  يف  فاإننا   ,19
كما  ال��ع��ام,  ه���ذا  ب��امل�����س��ارك��ة  ن�سعد 
مبادرة  لدعم  ال�سابقة  االأع���وام  يف 
املعر�س  ري��ع  تكر�س  ال��ت��ي  عطايا 
ممر�سني  ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ع�����ام  ه������ذا 
ومم���ر����س���ات ح����ول ال���ع���امل, ودعم 

العامل,  دول  م��ع��ظ��م  ب��ه��ا  ت���اأث���رت 
وكداأبها دائما كانت دولة االإمارات 
ت�سدت  ال���ت���ي  ال�����دول  م��ق��دم��ة  يف 
للجائحة على اأرا�سيها, ويف العديد 
م��ن ال����دول ح���ول ال��ع��امل, وعززت 
جتاهها,  االإن�����س��ان��ي��ة  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا 
الطبية  م�����س��اع��دات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
بف�سل  وذل������ك  ل���ه���ا,  وال���وق���ائ���ي���ة 

توجيهات قيادة دولة االإمارات.
واأ�سافت " مبا اأن ر�سالة "عطايا" 
تزال  وال  ك��ان��ت  االأول  ي��وم��ه  م��ن��ذ 
الدولة  ت��وج��ه��ات  م���ع  م��ن�����س��ج��م��ة 
حتقيق  يف  ال���ر����س���ي���دة,  وق��ي��ادت��ه��ا 
اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول 
النمو يف خمتلف  م��ن  االأق���ل حظا 
املجاالت, ونظرا لظروف اجلائحة 
وال��ت��ي اأظ��ه��رت حت��دي��ات ك��ب��رية يف 
بع�س  يف  ال�سحية  الرعاية  اأوج���ه 
هذه  تخ�سي�س  مت  ف��ق��د  ال�����دول, 
الدورة من عطايا لالإ�سهام يف دعم 
هي:  دول   7 يف  التمري�س  ك���وادر 
م�سر,  الفلبني,  والهند,  االإم��ارات 

للعلوم  فاطمة  كلية  " ي�سر  قائال 
فعاليات  يف  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
�سمو  ترعاها  التي  عطايا  م��ب��ادرة 
ال  ح��م��دان  ب��ن��ت  �سم�سة  ال�سيخة 
هيئة  رئي�س  �سمو  م�ساعد  نهيان 
الهالل االحمر االماراتي لل�سوؤون 
ال�سنوات  الن�سائية, وقد �سهدنا يف 
م�����ب�����ادرات يف هذا  ع�����دة  امل���ا����س���ي���ة 
امل�ست�سفيات  ان�ساء  منها  ال�����س��دد, 
وامل������راك������ز ال�������س���ح���ي���ة وامل�����دار������س 
امل�ساريع  م���ن  وغ���ريه���ا  وامل�����س��اك��ن 

الدولية واملحلية".
هذه  ن�����س��ه��د  ن��ح��ن  "ها  واأ�����س����اف 
�سموها  م��ن  مهمه  م��ب��ادرة  ال�سنة 
الطبية  الكوادر  تاأهيل  على  تعمل 
التعاون  عرب  العالية  الكفاءة  ذات 
للعلوم  فاطمة  ال�سيخة  كلية  م��ع 
اأف�سل  مت���ل���ك  ال����ت����ي  ال�������س���ح���ي���ة 
اجلامعات  م��ن  املعتمدة  ال��ربام��ج 
العايل,  التعليم  ووزارة  ال��ع��امل��ي��ة 
و�ستتلقى طالبات التمري�س اأف�سل 
والتدريب  التعليم  ط��رق  واأح���دث 

ب��ع��ن��اي��ة, واأ���س��اف��ت " ن��ح��ن عندما 
لالنخراط  الطالب  وناأهل  ن��درب 
واملهم,  احل���ي���وي  اجل���ان���ب  ه���ذا  يف 
تعزيز  يف  ���س��ي�����س��اه��م  ذل�����ك  ف������اإن 
االأث���ر االإي��ج��اب��ي ل��ه��ذه ال��ك��وادر يف 
ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا لدعم  ال����دول 
ال�������س���ح���ي���ة يف جم����ال  ق�����درات�����ه�����ا 
للمتدربني  و�سيكون  التمري�س, 
الرعاية  االأ�سا�سي يف توفري  الدور 
من  مل�ستحقيها  الالزمة  ال�سحية 
اخلطوط  يف  ت����واج����ده����م  خ�����الل 
انت�سار  م�����ن  ل���ل���ح���د  االأم�����ام�����ي�����ة 

اجلائحة يف تلك الدول".
"عطايا"  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ال�سابقة  االأع��������وام  خ����الل  ن���ف���ذت 
ال����ع����امل,  م�������س���اري���ع خم���ت���ل���ف���ة يف 
واملراكز  امل�ست�سفيات  اإن�����س��اء  منها 
وتغطية  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
جانب  اإىل  امل��ر���س��ى,  اآالف  ع���الج 
اإن�����س��اء امل��دار���س وامل�����س��اك��ن, عالوة 
املبادرة  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  على 
ل��ل��م�����س��اري��ع امل��ح��ل��ي��ة امل��ه��م��ة مثل 

•• اأبوظبي - الفجر

حمدان  ال�سيخ  �سمو  ح���رم  اأك����دت 
احلاكم  ممثل  نهيان,  اآل  زاي��د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة,  منطقة  يف 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي, �سمو 
بن  ح��م��دان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة 
�سمو  م�����س��اع��د  ن��ه��ي��ان,  اآل  حم��م��د 
الن�سائية,  لل�سوؤون  الهيئة  رئي�س 
رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل���ب���ادرة 
ع���ام  يف  "عطايا"  اأن  ع����ط����اي����ا, 
الثاين  ع���ق���ده  ي���دخ���ل  اخل��م�����س��ني 
مب��زي��د م��ن االإب�����داع واالب��ت��ك��ار يف 
املبادرات  وتبني  االإن�ساين,  العمل 
التي حتدث فرقا يف حياة االإن�سان 
" اأ�سبح عطايا  وقالت  ك��ان,  اأينما 
من العالمات الفارقة يف جماالت 
ومتكني  واالإع��������م��������ار,  ال���ت���ن���م���ي���ة 
االأف�����راد  امل��ج��ت��م��ع��ات وت��ع��زي��ز دور 
االإيجابي  التغيري  الإح����داث  فيها 
من خالل برامج ومبادرات تتعلق 
بال�سحة والتعليم والبنية التحتية 

ب�سورة عامة.
�سموها يف  كلمة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
االفرتا�سي  ال�����س��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر 
تقنية  ع����رب  اأم���������س  ع���ق���د  ال�������ذي 
االت�سال املرئي عن بعد, لالإعالن 
العا�سرة  ال�������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ن 
يف  �ستقام  ال��ت��ي  "عطايا"  ملعر�س 
رم�سان  �سهر  مطلع  م��ن  ال��ف��رتة 
من�سة  عرب  نهايته  وحتى  الكرمي 
عار�سا   50 مب�ساركة  افرتا�سية 
من داخل الدولة وخارجها, والتي 
حممد  ���س��ع��ادة  عنها  نيابة  األ��ق��اه��ا 
العام  االأم��ني  نائب  الفهيم  يو�سف 
للخدمات امل�ساندة يف هيئة الهالل 

االأحمر االإماراتي.
بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  وقالت   
الدورة  ه��ذه  اإن  نهيان  اآل  ح��م��دان 
من " عطايا " تاأتي يف ظل ظروف 
�سحية  وحت����دي����ات  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة, 
عديدة  واج��ت��م��اع��ي��ة  واق��ت�����س��ادي��ة 
التي  كوفيد19-,  جائحة  ب�سبب 

خط الدفاع االأول
واأ�سافت " من هذا املنطلق ي�سرنا 
وجزيل  ال�سكر  بعظيم  نتوجه  ان 
حم���دان  ال�سيخ  ل�سمو  االم��ت��ن��ان 
احلاكم  ممثل  نهيان  ال  زاي���د  بن 
هيئة  ورئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
و�سمو  االم��ارات��ي,  االحمر  الهالل 
ال  حم��دان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة 
الهيئة  رئي�س  �سمو  م�ساعد  نهيان 
جلنة  رئ��ي�����س  الن�سائية,  ل��ل�����س��وؤون 
من  ب��ذل��وه  م��ا  على  العليا  عطايا 
امل�ساريع  ه����ذه  ل���دع���م  ب���ن���اء  ج��ه��د 
االن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ورث����ن����اه����ا من 
م��وؤ���س�����س ال��ع��م��ل االن�����س��اين بدولة 
املغفور  املتحدة  العربية  االم���ارات 
له اهلل ال�سيخ زاي���د بن �سلط���ان ال 

نهيان "طيب اهلل ثراه"
واأكدت اأن دعم م�سروع مثل مبادرة 
ع���ط���اي���ا ي��ت�����س��ق مت���ام���ا م����ع روؤي�����ة 
واهداف الظاهرة يف عمل �سراكات 
م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة مب��ا يعود 
لي�س  ال��ف��ئ��ات,  جميع  على  بالنفع 
ف��ق��ط يف دول���ة االم�����ارات ول��ك��ن يف 

العامل اأجمع.
اإىل ذلك قال اأحمد �سامل الرا�سدي 
الرئي�س االإقليمي للتمويل العقاري 
اال�سالمي  اأب���وظ���ب���ي  م�����س��رف  يف 
"ي�سرفنا يف امل�سرف اأن نكون جزءاً 
من مبادرة "عطايا" ال�سنوية الذي 
اأ���س��ب��ح م��ن ال��ع��الم��ات ال��ف��ارق��ة يف 
والتنموي  االإن�ساين  العمل  جمال 
اخل�سو�س  وجه  وعلى  واملجتمعي 
ال�سحة  ب��دع��م  املتعلقة  امل���ب���ادرات 
االجتماعية,  واخلدمات  والتعليم 
وتعزيز دور الفرد يف املجتمع. كما 
الهالل  لهيئة  امل�سرف  دع��م  ياأتي 
التزامنا  م���ن  ان���ط���الق���اً  االأح���م���ر 
وم�سرية  الثاقبة  ال��روؤي��ة  بتحقيق 
العطاء التي ت�سطلع بها االإمارات 
بقيادتها الر�سيدة الإر�ساء مفاهيم 
اخل����ري, ع����الوة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
وال�سمو  امل��ح��ل��ي��ة,  امل�����س��اري��ع  دع���م 

بالر�سالة االإن�سانية العاملية."

تخ�شي�س ريع املبادرة لتعزيز اجلهود الدولية للت�شدي جلائحة كورونا من خالل توفري منح درا�شية لكوادر التمري�س يف االإمارات وعدد من الدول

G20 وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع ت�صارك يف �جلل�صة �لثانية ملجموعة �لعمل �ل�صحية للدول �لع�صرين

االإمارات توؤدي دورًا حموريًا يف اجلهود الدولية ملواجهة جائحة كوفيد- 19 

�شرف م�شتحقات الزكاة ل� 2409 اأيتام يف التمكني االجتماعي 

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ����س���ارك���ت 
وزارة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل���ج���ت���م���ع 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف 
العمل  ملجموعة  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة 
الع�سرين  مل���ج���م���وع���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
جمهورية  برئا�سة   G20 العاملية 
اإي��ط��ال��ي��ا وال���ت���ي ُع���ق���دت ع���ن بعد, 
اال�ستجابة  م�����س��ت��ج��دات  مل��ن��اق�����س��ة 
ال�������س���ح���ي���ة امل���������س����رتك����ة مل���واج���ه���ة 
واأهمية  كوفيد19-  ت���داع���ي���ات 
ل��ت��م��ك��ني النظم  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون 
ال�����س��ح��ي��ة م���ن م���واج���ه���ة خمتلف 
االأزم��ات م�ستقباًل, واالط��الع على 
تقارير الدول االأع�ساء عن التقدم 
الذي مت اإحرازه مبواجهة اجلائحة 

م�����س��ارك��ة دول�����ة االإم��������ارات ممثلة 
املجتمع يف  ال�سحة ووقاية  ب��وزارة 
العمل  ملجموعة  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة 
الع�سرين  جم��م��وع��ة  يف  ال�سحية 
اإط�����ار حر�س  ال���دول���ي���ة ج����اءت يف 
ت��اأدي��ة دور حموري  االإم����ارات على 
ف��ع��ال وم��وؤث��ر يف اجل��ه��ود الدولية 
كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة  مل����واج����ه����ة 
وتعزيز التعاون امل�سرتك والتن�سيق 
ل��ت��م��ك��ني االأن���ظ���م���ة ال�����س��ح��ي��ة من 
التنمية  اأه������داف  ودع�����م  ال���ت���ع���ايف, 
ال���رع���اي���ة  امل�������س���ت���دام���ة يف جم�����ال 
ال�����س��ح��ي��ة, م�������س���رياً ���س��ع��ادت��ه اإىل 
لتلبية  االأع�������س���اء  ال�����دول  ت��ك��ات��ف 
لدعم  ال�������س���روري���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
القدرات ال�سحية العاملية, وتوفري 
واللقاحات  والعالجات  امل�ستلزمات 

خالل  م��ن  واجل��اه��زي��ة  اال�ستعداد 
ب��ال��ت��وازي مع  م��وح��د,  نهج �سحي 
تخطيط ا�ستجابة من�سقة وتعاونية 
ل����الأزم����ات ال�����س��ح��ي��ة وال����ط����وارئ. 
الثاين ملجموعة  اليوم  كما ت�سمن 

و�سبل التن�سيق لتحقيق االلتزامات 
املربمة بني الدول.

ملجموعة  الثانية  اجلل�سة  وتهدف 
ح�سرها  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ع��م��ل 
����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف حممد 
موؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���رك���ال 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  االإم����������ارات 
وم�سوؤويل القطاع ال�سحي بالدول 
امل��دع��وة وممثلني  وال���دول   20 ال 
اإىل  املعنية,  الدولية  املنظمات  عن 
ال��دول��ي��ة ملكافحة  ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود 
جراء  ال�سحية  االأزم����ة  ت��داع��ي��ات 
انت�سار كوفيد19- وتبادل البيانات 

واخلربات بني الدول امل�ساركة.
حيث ا�ستعر�س امل�ساركون اأولويات 
والثالث  ال���ث���اين  ال�����س��ح��ي  امل�����س��ار 
خطط  بتحديد  املتعلق  العام  لهذا 

تقرير  ا�ستعرا�س  ال�سحية  العمل 
التقدم املحرز يف جهود  �سامل عن 
الدول واملنظمات وخطط االرتقاء 
باأداء االأنظمة ال�سحية. باالإ�سافة 
اإىل ذلك دارت مناق�سات حول دور 
جمموعة العمل ال�سحية يف تعزيز 
التوريد  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��ب��ك��ة  ت��ط��وي��ر 
اخل���ا����س���ة ب���ال���ل���ق���اح���ات, وح���ل���ول 
العاملني  ع���ل���ى  ال���ع���امل���ي  ال���ط���ل���ب 
املن�سات  دور  وت��ع��زي��ز  ال�سحيني, 
رقمنة  لت�سريع  احلالية  الرقمية 

النظم ال�سحية.

تعزيز �لتعاون �مل�صرتك
واأكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد 
موؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���رك���ال 
اأن  ال�سحية  للخدمات  االإم�����ارات 

•• ال�سارقة -الفجر:

للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  با�سرت 
االج�����ت�����م�����اع�����ي ع����م����ل����ي����ة �����س����رف 
واأ���س��ره��م  من  االأي��ت��ام  م�ستحقات 
م�سروع زكاة املال وموؤونة رم�سان 
الرم�سانية  "زك"  حملة  �سمن 
موؤخراً  امل��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
خل���دم���ة م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا ,ح���ي���ث بلغ 
امل�سروعني  م�����س��روف��ات  اإج���م���ايل 
لي�ستفيد  دره��م    1,436,600
منهما 2409 اأيتام منت�سبني اإىل 
مدينة  من  كل  يف  اأ�سرة   1021
الو�سطى  امل��ن��ط��ق��ة  و  ال�������س���ارق���ة 
اإطار  و�سمن  ال�سرقية.  واملنطقة 
والوقائية  االح���رتازي���ة  ال��ت��داب��ري 
لتحقيق  املوؤ�س�سة  بها  تعمل  التي 

جزا  اأواًل  قائلة:"  املوؤ�س�سة  جهود 
القائمني  جميع  اجل��زاء  خري  اهلل 
الرم�سانية  زّك  تنفيذ حملة  على 
جهود  ي����ب����ارك  اأن  اهلل  ,واأ�������س������األ 
اجلميع ,ونحن كل عام ننتظر هذا 
واملوؤونة بفرحة  الزكاة  الدعم من 
�سرورية  اح��ت��ي��اج��ات  ل�سد  ك��ب��رية 
الأ�سرتنا و�سراء م�ستلزمات غذائية 
خري  اهلل  ,ون�ساأل  الف�سيل  لل�سهر 
اجلزاء جلميع من تربع و�ساهم يف 
حملة زك الرم�سانية و يف ميزان 

ح�سناتهم اإن �ساء اهلل". 
م�سطفى  اأم  ال��و���س��ي��ة  وت��ق��دم��ت 
ب�����اأح�����ر ال����ت����ه����اين وال����ت����ربي����ك����ات 
مبنا�سبة قرب قدوم �سهر رم�سان 
قائلة:" َواأَِقيُمواْ  املبارك وحتدثت 
ُمواْ  ُتَقدِّ َوَما  َكاَة  الزَّ َواآُت��واْ  اَلَة  ال�سَّ

الرم�ساين , فتواكب حملة "زك" 
اح��ت��ي��اج��ات اأ���س��ر االأي��ت��ام م��ن ذوي 
املنت�سبني  م���ن  امل����ح����دود  ال���دخ���ل 
للموؤ�س�سة, وت�سخر عطايا وزكوات 
املزّكني وامل�ساهمني لدعم ومتكني 
لفري�سة  وم�ستحقة  م��ع��وزة  اأ���س��ر 
باأهمية  ب���دورن���ا  ون�����س��ي��د   , ال���زك���اة 
ر�سالة  ون��وج��ه  باحلملة  امل�ساركة 
بامل�ساهمة  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
يف هذه احلملة التي تعك�س احل�س 
االإن�ساين وقيم التكافل االجتماعي 
بني اأفراد جمتمع دولة االإمارات يف 
دعم اأيتام املوؤ�س�سة, والذي يرتتب 
املعي�سي  اال���س��ت��ق��رار  حتقيق  عليه 

بني االأيتام".
– م��ن االأمهات  اأح��م��د  اأم  وع���رَبت 
عن   - ل���ل���م���وؤ����س�������س���ة  امل���ن���ت�������س���ب���ات 

ال�سالمة للجميع , فقد عملت على  
اإج��راءات التحويل واالإيداع  اإمت��ام 
امل�ستحقة  االأ�سر  حل�سابات  البنكي 
املبالغ يف بطاقة  لو�سول  , �سماناً 
لكل  ,ليت�سنى  مبا�سرة  اأ���س��رة  ك��ل 
امل�ستحقات  �سرف  مبا�سرة  و�سي 
اآيل قريب  ���س��راف  ج��ه��از  اأي  م��ن 

منهم.
وق����د اأو����س���ح���ت ن�����وال احل���ام���دي 
االجتماعي  ال��رخ��اء  اإدارة  -م��دي��ر 
للتمكني  ال�������س���ارق���ة  م��وؤ���س�����س��ة  يف 
حتر�س   " –قائلة:  االج��ت��م��اع��ي 
امل���وؤ����س�������س���ة ك����ل ع�����ام ع���ل���ى �سرف 
م�����س��ت��ح��ق��ات االأ�����س����ر م���ن امل���وؤون���ة 
والزكاة قبيل دخول �سهر رم�سان 
ا�ستعداد  ي��ح��ق��ق  مم����ا  ال��ف�����س��ي��ل 
االأ����س���ر  ل�����س��راء م�����س��ت��ل��زم��ات املري 

قائلة:"قال  الدعم  بهذا  فرحتها 
َوَعِمُلوا  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ :)اإن  تعاىل 
َواآَتُوا  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاُموا  اِت  احِلَ ال�سَّ
َواَل  َربِِّهْم  ِعْنَد  اأَْجُرُهْم  َلُهْم  َكاَة  الزَّ
يحزنون(  ه��م  وال  َع��لَ��ْي��ِه��ْم  َخ����ْوٌف 
���س��اه��م بزكاته  اأ���س��ك��ر ج��م��ي��ع م���ن 
يف ت��ف��ري��ج ه��م��وم وت��ن��ف��ي�����س كرب 
االأيتام,  اأ�سر  ال�سعادة على  واإدخال 
ل��ك��م م��ن��ا دع�����وة ���س��ادق��ة يف ظهر 
تلبي  وزكاتكم  ,فعطاياكم  الغيب 
املوؤونة  ,وباأموال  اأبنائي  احتاجات 
اأ�ستطيع البدء بتجهري اإحتياجات 
الف�سيل  لل�سهر  الرم�ساين  امل��ري 
,ف���ج���زا اهلل خ���ري اجل�����زاء ك���ل من 

�ساهم يف حملة زك الرم�سانية".
للجميع  ال�سكور  عبد  اأم  وب��ارك��ت 
على  واأث��ن��ت  رم�سان  �سهر  ب��ق��دوم 

ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال���ر����س���ي���دة, 
قدرات  على  ال��دول��ة  برهنت  حيث 
وحوكمة  اإدارة  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
منظومتها  كفاءة  بف�سل  اجلائحة 
وا�ستباقيتها  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية 
والتدابري  االإج��������راءات  ات���خ���اذ  يف 
منوذجاً  ���س��ك��ل��ت  ال���ت���ي  احل��ك��ي��م��ة, 
عاملية  ط���ري���ق  خل���ارط���ة  م��ت��م��ي��زاً 
ل��ت��ج��اوز امل��رح��ل��ة ب��ث��ق��ة وت���ف���اوؤل. 
م�سيفاً �سعادته اأن املرونة الوطنية 
يف مواكبة جميع املتغريات والتعامل 

و�سولها  و�سمان  والفاعلة  االآمنة 
االطمئنان  لبث  للجميع,  ال��ع��ادل 

واالأمل لدى املجتمعات العاملية. 

حوكمة  يف  �لإمـــــار�ت  ريـــادة 
�جلائحة

ال�سركال  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأع���رب 
عن حر�س دولة االإمارات على دعم 
امل�سرتكة  الدولية  املبادرات  جميع 
كوفيد19-  اأزم�����ة  م���ن  ل��ل��خ��روج 
على  ب��ن��اء  التعايف  مرحلة  ودخ���ول 

م���ع ح�����االت ال����ط����وارئ واالأزم�������ات 
واال�سرتاتيجية  واق���ت���دار  ب��ك��ف��اءة 
طبقتها  ال��ت��ي  واملتكاملة  الفاعلة 
و�سدارتها  الدولة,  قطاعات  كافة 
ال���ل���ق���اح���ات,  ت����وف����ري  ال���ع���امل���ي���ة يف 
اأ�سهمت يف املحافظة على مكت�سبات 
ودعم  ال�سعد  جميع  على  ال��دول��ة 
اجل����ه����ود ال���ع���امل���ي���ة وامل�������س���ارك���ة يف 
لتخطيط  الدولية  القرارات  �سنع 
كوفيد19-  جائحة  عبور  مرحلة 

يف امل�ستقبل القريب.

اأهل  ,ون�سكر  اخل��ري  بلد  يف  نقيم 
اخلري مل�ساندتهم لنا وتعاونهم مع 
املوؤ�س�سة يف حملة زك الرم�سانية, 
وكما عودتنا املوؤ�س�سة وبف�سل من 
اأف��راد املجتمع  اهلل واملح�سنني من 

ُدوُه ِعنَد اهلّلِ  ْن َخرْيٍ جَتِ الأَنُف�ِسُكم مِّ
ملوؤ�س�سة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  ك��ل   ,  )
االجتماعي  ل��ل��ت��م��ك��ني  ال�������س���ارق���ة 
ع��ل��ى ج��ه��ودك��م ودوره����م يف رعاية 
من  امل�ساعدات  وتقدميهم  االأيتام 
مما  الرم�سانية  وامل��وؤون��ة  ال��زك��اة 
االأمهات  نحن  كاهلنا  ع��ن  يخفف 
) االأو�سياء( الكثري  من  الناحية 
املادية يف �سد جزء من االلتزامات 
ك����ل خري  امل���ال���ي���ة, وج����زاه����م اهلل 
االأج������ر  امل���ح�������س���ن���ني  اهلل  وج�������زى 

والثواب من عنده" 
خلم�سة  اأم  ع���دن���ان  ل��ي��ن��ا  وق���ال���ت 
اأيتام:"جزى اهلل كل اخلري جميع 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
للتمكني االجتماعي على اخلدمات 
التي يقدموها لنا ,ونحمد اهلل اأننا 

ت��ق��وم امل��وؤ���س�����س��ة ك���ل ع����ام بتوفري  
رم�سان  وم���وؤون���ة  ال���زك���اة  م��ب��ال��غ 
ل��ي��ك��ف��ي��ن��ا ال�����س��ه��ر ك��ل��ه ,ج����زى اهلل 
خرياً جميع امل�ساهمني يف دعم اأ�سر 

االأيتام وكل عام واأنتم بخري ".
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•• اأبوظبي -وام:

�سهد العميد الركن عبيد الزحمي قائد التدريب االنفرادي حفل تخريج الدفعة ال� 15 من جمندي 
اأقيم يف مع�سكر �سيح اللحمة بح�سور عدد من كبار  ", الذي  " املجموعة الثانية  اخلدمة الوطنية 

�سباط القوات امل�سلحة.
ق��دم اخلريجون  فيما  الكرمي,  ال��ق��راآن  اآي��ات عطرة من  ت��الوة  ثم  الوطني,  بال�سالم  االحتفال  ب��داأ 
اأكدت  الداخلية,  وزارة  من  باإ�سراف  عليها  تدريبهم  مت  التي  الداخلي  االأم��ن  لعمليات  ا�ستعرا�سا 

جاهزيتهم وا�ستعدادهم للم�ساركة يف تنظيم وتاأمني فعاليات معر�س "اإك�سبو 2020".
واأظهرت العرو�س ما يتحلى به اخلريجون من روح معنوية عالية ج�سدت مقدار ما يحملونه من 

والء وانتماء وحب خلدمة الوطن.
ويف ختام احلفل قام العميد الركن عبيد الزحمي بتوزيع اجلوائز على املتفوقني.

•• اأبوظبي -وام :

مع  بالتعاون  والنقل,  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي,  مدينة  بلدية  اأجن��زت 
الواقعة  بنت مبارك,  ال�سيخة فاطمة  القطاع اخلا�س, م�سروع تطوير حديقة 
اأبوظبي, وحتويلها من  عند تقاطع �سارع البطني و�سارع زايد االأول يف جزيرة 

حديقة م�سورة اإىل حديقة مفتوحة.
األ���ف مرت   46 ال��ت��ي متتد على م�ساحة  اإىل جعل احل��دي��ق��ة,  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

مربعاً,  م��رتاً   24035 على  فيها  اخل�سراء  امل�سطحات  م�ساحة  وتزيد  مربع, 
باالأن�سطة  دجم��ه��ا  خ��الل  م��ن  ب��احل��ي��اة,  وناب�سة  والت�سلية  بالرتفيه  مفعمة 
يف  متكاملة  جمتمعية  قرية  واإن�ساء  التجارية,  واملكونات  املجتمعية  والفعاليات 
و�سط احلديقة. وت�سم احلديقة منطقة للمغامرات ومنطقة خم�س�سة للن�ساء 
9 اآالف مرت مربع, عبارة عن وحدات  واالأطفال, وتوفر م�ساحة تاأجري تقارب 
خم�س�سة لالأطعمة وامل�سروبات والعيادات واملكاتب بت�سميم ع�سري مرن, يتيح 
على  واملطلة  الطبيعية,  باملناظر  املحاطة  ال�سرفات  اإ�سافة  وخيار  التو�سع  لها 

مرافق الفعاليات وامل�ساحات اخل�سراء املخ�س�سة لالأن�سطة يف الهواء الطلق.
كما ت�سم مالعب, وم�سجداً, و�ساحة ثقافية, و�سوقاً خارجية, ومقاهي خارجية, 
واأجنحة للتجزئة, مع م�ساحات لبيع االأطعمة وامل�سروبات على ال�سطح, وكذلك 
حديقة لالأطفال, وحديقة للتزلج, ونافورة تفاعلية مع م�سارح خا�سة للجلو�س 
اخلارجي, باالإ�سافة اإىل م�سار للم�ساة وم�سار لركوب الدراجات الهوائية, ومركز 
خا�س للن�ساء, وجناح للتعليم, وحديقة للفرا�سات, ومنطقة خ�سراء لالألعاب, 
خم�س�س  وم��ك��ان  املر�سى,  لتاأهيل  وحديقة  االأط��ف��ال,  الأل��ع��اب  مظللة  و�ساحة 

للياقة البدنية. ويج�سد امل�سروع �سعي حكومة اأبوظبي الر�سيدة وحر�سها على 
الرتفيهية  االأماكن  وتنويع  واملقيمني  للمواطنني  الكرمية  احلياة  �سبل  توفري 
لل�سكان, واإيجاد كافة �سبل احلياة الكرمية واخليارات الرتفيهية املتنوعة وفقاً 
وتنويع  اخل�����س��راء  امل�ساحات  خ��ارط��ة  تو�سيع  وك��ذل��ك  العاملية,  املعايري  الأع��ل��ى 
 ,2030 اأبوظبي  روؤي���ة  يحقق  مب��ا  الرتفيهية  واملتنزهات  احل��دائ��ق  منظومة 
واال�ستدامة  النمو  حجم  مواكبة  على  القادرة  التحتية  البنية  مكونات  وير�سخ 

الذي حتققه اأبوظبي يف جميع املجاالت.

•• اأم القيوين -وام: 

فرج  حم��م��د  ب��ن  �سهيل  م��ع��ايل  تفقد 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية يرافقه �سعادة حممد حممد 
االحتادية  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ���س��ال��ح 
امل�سوؤولني  من  وع��دد  وامل��اء  للكهرباء 
حمطة  م�سروع  يف  العمل  �سري  اأم�س 
القيوين  ب���اأم  اجل���دي���دة  امل��ي��اه  حتلية 
التي تعد املحطة االأ�سخم من نوعها 

فى املنطقة .
والبنية  الطاقة  وزي��ر  معايل  واط��ل��ع 
ال��ت��ح��ت��ي��ة خ���الل ال���زي���ارة ع��ل��ى ن�سبة 
اإجن�����از امل�����س��روع وال���ت���ي و���س��ل��ت حتى 
اجلاري  العام  من  االأول  الربع  نهاية 
يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  %70, حيث  اإىل 
امل�سروع  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اإجن�����از 
مبعدل  الفعلي  اإنتاجها  املحطة  وبدء 

50 مليون جالون يوميا خالل الربع 
االأخري من العام اجلاري.

امل���زروع���ي عن  م��ع��ايل �سهيل  واأع����رب 

امل�سروع  يف  ال��ع��م��ل  ب�����س��ري  ���س��ع��ادت��ه 
ال���ذي يعد م��ن اأه���م امل�����س��روع��ات التي 
م�ستهدفات  حت��ق��ق  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 

اال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن املائي 
اأر�س الواقع. على  وو�سعها   2036

�سعادة حممد حممد  ق��ال  من جانبه 

االحتادية  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ���س��ال��ح 
للكهرباء واملاء اإن هناك اأربعة خطوط 
رئي�سية خارجة من املحطة اجلديدة, 
مركز  اإىل  مدهما  �سيتم  منها  اإث��ن��ان 
مبنطقة  اجل�����دي�����دة  امل�����ي�����اه  ت�����وزي�����ع 
اخلريجة يف راأ�س اخليمة, و واحد اإىل 
اأم  اإىل  ومثله  ال��ربي��رات  توزيع  مركز 
املحطة  اإنتاج  اأن  اإىل  ..الفتا  القيوين 
املناطق  كافة  اال�ستفادة منه يف  �سيتم 
ال���ت���ي ت��خ��دم��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة 

للكهرباء واملاء ب�سمال االإمارات.
4000 عامل  نحو  اأن هناك  واأو�سح 
والتمديدات  االإن�ساءات  على  يعملون 
اإىل  .. م�����س��ريا  ب��امل��وق��ع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اأع���م���ال توريدات  االن��ت��ه��اء م��ن ك��اف��ة 

املواد الالزمة الجناز املحطة.
وقال حممد �سالح : من خالل م�سروع 
باأم  اجل��دي��دة  امل��ي��اه  التحلية  حم��ط��ة 

ماليني   10 نحو  اإكمال  مت  القيوين 
�ساعة عمل دون اأية خ�سائر يف االأرواح 
االإن�ساء  عمليات  ودق��ة  ح�سا�سية  رغم 
هناك  اأن  اإىل  ..الف���ت���ا  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة 
متابعة �سهرية لال�سرتاطات اخلا�سة 
حمطة  اأن  يذكر  البيئية.  بال�سالمة 
القيوين  ب���اأم  اجل���دي���دة  امل��ي��اه  حتلية 

ت��ق��ام ع��ل��ى م�����س��اح��ة 250 األ����ف مرت 
درهم  مليار   2.2 تبلغ  بتكلفة  مربع 
الوطنية  امل�سروعات  اأه��م  اأح��د  وتعد 
املائي  االأم���ن  حتقيق  يف  ت�ساهم  التي 
لدولة االإمارات وتنفيذ ا�سرتاتيجيته 

الوطنية.
للكهرباء  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ف��ذ 

اإن�����س��اء املحطة  وامل�����اء ب��ال��ت��زام��ن م���ع 
ع���ددا م��ن م�����س��روع��ات مت��دي��د وربط 
املياه  تخزين  وم�����س��روع��ات  ال�سبكات 
جمملها  يف  ت���ه���دف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�سمان  امل���ي���اه  اإم�������دادات  ت���اأم���ني  اإىل 
ا�ستدامتها يف الدولة عموما واملناطق 
ال�سمالية منها على وجه اخل�سو�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية, 
اإحدى اأكرب م�ست�سفيات دولة االإمارات 
ت��ق��دمي خدمات  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
احلرجة  للحاالت  ال�سحية  الرعاية 
وامل���ع���ق���دة, وامل�������س���روع امل�������س���رتك بني 
ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
"�سحة" و"مايو كلينك", عن جناحها 
يف اإجراء اأول تنظري ملف�سل الورك يف 
اإط��ار عملية  االإم��ارات��ي��ة, يف  العا�سمة 
ملري�سة  ال������ورك  يف  مت�����ّزق  الإ�����س����الح 

اإماراتية عمرها 69 عاماً.
املا�سية, عانت  االأربعة  االأع��وام  طوال 
ال���ورك  ���س��دي��د يف  اأمل  امل��ري�����س��ة م���ن 
ال�سيخ  زي���ارة مدينة  وب��ع��د  واالأرب���ي���ة, 
الفحو�سات  واإكمال  �سخبوط الطبية 
ت�سخي�س  مت  ال����الزم����ة,  وامل���واع���ي���د 
وهو  ال��ورك��ي,  ال�سفا  بتمزق  اإ�سابتها 

ل���ي���ف���ي���ة حتيط  ح���ل���ق���ة غ�������س���روف���ي���ة 
مف�سل  لتجويف  اخلارجية  باحلافة 
املف�سل  ُتو�ّسد  العظمي؛ حيث  ال��ورك 
مطاطية  ح�سية  اأو  ختم  مثل  وتعمل 
للكرة  املُ��ح��ك��م  االإم�������س���اك  ت�����س��اع��د يف 
اأع���ل���ى عظم  امل����وج����ودة يف  امل��ف�����س��ل��ي��ة 
ال��ف��خ��ذ داخ����ل جت��وي��ف ال�����ورك. وقد 
نتيجة  ال��ورك��ي  ال�سفا  مت���ّزق  ي��ح��دث 
اأو  الهيكلية  الت�سوهات  اأو  لل�سدمات 

احلركات املتكررة.
اختار فريق االأطباء يف مدينة ال�سيخ 
�سخبوط الطبية اإ�سالح متّزق ال�سفا 
م����ن خ�����الل ت��ن��ظ��ري م��ف�����س��ل ال�����ورك 
املري�سة,  ل���دى  االأع���را����س  لتخفيف 
الذي  االإج��راء  ومت بنجاح تنفيذ هذا 
ي�ستمل على اإدخال اأنبوب �سيق مت�سل 
بكامريا فيديو من االألياف ال�سوئية 
�سغرية  �سقوق  عرب  جراحية  واأدوات 
يف اجللد مُتاثل بحجمها عروة االأزرار 

ُم�سمماً  االإج���راء  ه��ذا  ويعّد  تقريباً. 
املفا�سل  اأم��را���س  وع���الج  لت�سخي�س 
اليوم  م���ن خ����الل خ���دم���ات ج���راح���ة 
�سيخ ح�سني,  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ال��واح��د. 
مدينة  يف  العظام  ج��راح��ة  ا�ست�ساري 
"ا�ستملت  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ 

تعاين  املري�سة  كانت  التي  االأع��را���س 
باالنغالق  م��وؤمل  اإح�سا�س  على  منها 
النظر  وبغ�س  املف�سل,  يف  والت�سلب 
عن عمرها, فقد كانت لديها تغيريات 
التهابية طفيفة يف املفا�سل اإىل جانب 
ال��ورك��ي, وك��ان ذلك  ال�سفا  التمزق يف 
قدماً  بامل�سي  لقرارنا  رئي�سياً  عاماًل 
يف ه��ذا االإج����راء, ع��رب االع��ت��م��اد على 
تكتيك خفيف التوغل يف اجل�سم بداًل 
التقليدية,  اجلراحية  الطريقة  ع��ن 
ال�����ورك  اآالم  ع���ل���ى  ل��ل��ق�����س��اء  وذل������ك 
با�ستكمال اإ�سالح ال�سفا. وبالنظر اإىل 
ع��م��ر امل��ري�����س��ة, ف��ق��د ك��ان��ت اجلراحة 
التقليدية �ستوؤدي اإىل مزيد من االأمل 

مع احلاجة اإىل وقت اأطول للتعايف".
للجّراح  ال���ورك  مف�سل  تنظري  ُيتيح 
واملناطق  ال��ورك  ملف�سل  عميقة  روؤي��ة 
بدون  العمليات  الإج���راء  ب��ه  املحيطة 
اإجراء �سق كبري. وت�ستمل فوائد هذا 

النهج على �سدمة حمدودة للمف�سل 
ُتقلل من اآالم الورك والندبات, وحتّد 
العالج  وف������رتة  ال�������س���ف���اء  وق�����ت  م����ن 
التعايف.  م��رح��ل��ة  خ����الل  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
االأ�ساليب  ف�����اإن  ذل�����ك,  ع���ن  وف�����س��اًل 
التقليدية جلراحة الورك ت�سبب ندبة 
لالأن�سجة,  ك��ب��رية  و���س��دم��ة  ط��وي��ل��ة 
عظم  يف  م�سامري  و�سع  على  وتعتمد 
ثانية,  اإزالتها جراحة  تتطلب  الفخذ 
مب����ا ي����زي����د م����ن خم����اط����ر االإ����س���اب���ة 
ب��ال��ع��دوى واجل��ل��ط��ات يف ال�����س��اق, مع 
امل�ست�سفى  يف  االإق����ام����ة  ف����رتة  زي�����ادة 

وطول مرحلة اإعادة التاأهيل.
"عادة ما  ال��دك��ت��ور ح�����س��ني:  واأ����س���اف 
مر�سى   10 ك���ل  م���ن  ت�����س��ع��ة  ي���خ���رج 
خ�������س���ع���وا ل��ت��ن��ظ��ري م��ف�����س��ل ال�����ورك 
وهم  ال��ي��وم,  نف�س  يف  امل�ست�سفى  م��ن 
ال��وق��وف, وخالل  ق��ادرون متاماً على 
اأ���س��ب��وع واح����د مي��ك��ن��ه��م ال��ت��وق��ف عن 

تنظري  ب��ع��د  العكازات".  ا���س��ت��خ��دام 
ال�سفا,  واإ�سالح متّزق  ال��ورك  مف�سل 
اأم�����س��ت اأّم ال��ول��دي��ن, واجل���دة ل��� 10 
واح��داً يف امل�ست�سفى قبل  اأحفاد, يوماً 
عودتها اإىل منزلها, وخ�سعت للعالج 
زيارة  بعد  فيما  تابعت  ثم  الطبيعي, 
الطبية  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة 
االأطباء؛  م��ع  حالتها  ت��ط��ور  ملراجعة 

لالآالم  قوي  انح�سار  اأبلغت عن  حيث 
وبدوره,  ال���ورك.  وظيفة  يف  وحّت�سن 
قال جنل املري�سة: "كانت اأمي تعاين 
لفرتة طويلة من اآالم الورك, مع اأمل 
الت�سخي�س  على  حمدود يف ح�سولها 
حّدد  وع��ن��دم��ا  احل���ا����س���م.  ال���ع���الج  اأو 
الطبي  وف���ري���ق���ه  ح�����س��ني  ال���دك���ت���ور 
امل�سكلة اأخرياً, قدموا لها احلّل اأي�ساً, 

اأ�سعدنا  ك��م��ا  ل��ل��غ��اي��ة,  �سعيدة  وك��ان��ت 
على  لهم  ممتنون  ونحن  اأي�ساً.  ذلك 
رع��اي��ت��ه��م احل��ان��ي��ة واخل���ب���رية, والتي 
باأ�سلوب  العملية  اإج����راء  لها  اأت��اح��ت 
مبتكر مل ي�سبب �سغطاً على �سحتها 
اإىل  باالإ�سافة  النف�سية,  اأو  اجل�سدية 
ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى ال���ع���الج ال����ذي كانت 

تنتظره".

•• اأبوظبي - وام : 

مبتكرة  م��ن�����س��ة  اأول  "ملفي"  اأع��ل��ن��ت 
ال�������س���ح���ي���ة على  امل����ع����ل����وم����ات  ل����ت����ب����ادل 
م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة واإح�������دى امل����ب����ادرات 
اأبوظبي   - ال�سحة  ل��دائ��رة  الرئي�سية 
ع���ن رب���ط %95 م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف 
ال�سجالت  ت�ستخدم  التي  اأبوظبي  اإمارة 

الطبية االإلكرتونية.
 1075 باأمان  "ملفي" حالياً  يربط  و 
جميع  يف  وخ���ا����س���ة  ح��ك��وم��ي��ة  م��ن�����س��اأة 
اأع����ل����ى معايري  وف�����ق  االإم���������ارة  اأن����ح����اء 
االأمان واخل�سو�سية مما ي�سمح بتبادل 
للمر�سى  ال��ه��ام��ة  ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات 
واإن�ساء  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  بني 
قاعدة بيانات مركزية ل�سجالت املر�سى 
امل���وح���دة م���ا مي��ث��ل خ��ط��وة م��ه��م��ة نحو 
جميع  رب���ط  يف  املتمثل  ه��دف��ه��ا  حتقيق 

اأبوظبي  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  من�ساآت 
يف وق��ت الح��ق لهذا ال��ع��ام وم��ن املتوقع 
الطوارئ  �سجالت  جميع  رب��ط  يتم  اأن 
االأ�سهر  خ��الل  امل�ست�سفيات  يف  الطبية 

املقبلة.
اأ�سبح  اأن����ه  اإىل  االإجن������از  ه����ذا  وي�����س��ري 
طبيب   35,000 م���ن  اأك����رث  ب���اإم���ك���ان 
ومم���ر����س وم��ه��ن��ي خم��ت�����س م���ن فرق 
من�سة  اإىل  ال��دخ��ول  ال�سحية  الرعاية 
مدرو�سة  ق�������رارات  الت���خ���اذ  "ملفي" 
واأك���رث ك��ف��اءة ع��رب الو�سول االآم���ن اإىل 
زيارات  مثل  املهمة,  الطبية  املعلومات 
واحل�سا�سية  الطبية  وامل�ساكل  املر�سى 
املري�س  ل��ه��ا  خ�سع  ال��ت��ي  واالإج�������راءات 
االأ�سعة  وت��ق��اري��ر  االخ���ت���ب���ارات  ون��ت��ائ��ج 
واالأدوية جممعة من 37 نظاًما خمتلًفا 

لل�سجالت الطبية االلكرتونية.
وق�����ال ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ج���م���ال حممد 

الكعبي وكيل دائرة ال�سحة يف اأبوظبي: 
نقلة  نحقق  اأن  اأبوظبي  يف  ا�ستطعنا   "
نوعية هامة يف قطاع الرعاية ال�سحية 
من خالل ربط كافة م�ست�سفيات االإمارة 
الرعاية  م��ن�����س��اآت  م���ن  ك���ب���رية  ون�����س��ب��ة 
ال�سحية االأخرى حيث �سي�سهم ذلك بال 
القطاع وتقدمي  ب���اأداء  االرت��ق��اء  �سك يف 
ل�سكان  ال���رع���اي���ة  م�����س��ت��وي��ات  اأف�������س���ل 
االإمارة وبف�سل توجيهات ودعم القيادة 
خمتلف  ن��وظ��ف  اأن  ا�ستطعنا  الر�سيدة 
لتقوم  "ملفي"  مثل  املبتكرة  املن�سات 
ب��دور ب��ارز وحم��وري يف م�سرية القطاع 
منظومة  وتطوير  االإم����ارة  يف  ال�سحي 
املعرفة  اأقوى وقائم على  رعاية �سحية 

والبيانات الدقيقة".
من جانبه قال عاطف الربيكي الرئي�س 
اأب��وظ��ب��ي خلدمات  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�سغيل  عن  امل�سوؤولة  ال�سحية  البيانات 

من�سة "ملّفي" : " يعد هذا اإجناًزا بارزاً 
ما  لنا  فارقة  عالمة  ميثل  حيث  مللفي, 
يجعلنا اأقرب اإىل حتقيق روؤية كل مزود 
القطاعني  من  �سواء  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 

العام اأو اخلا�س .
تركيزنا  اأبقينا  املا�سيني  العامني  ويف   .
التبادل  لتمكني  مهمتنا  على  وا���س��ًح��ا 
للمر�سى  ال�سحية  للمعلومات  االآم���ن 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ج���ودة  تعزيز  ب��ه��دف 
من  مزيد  اإىل  ونتطلع  املر�سى  ونتائج 

النجاحات يف عام 2021".
م�ساركة  "ملفي"  م���ن�������س���ة  والق��������ت 
العاملة  املوؤ�س�سات  من  كبرياً  واهتماماً 
ك���ربى جمموعات  ال���س��ي��م��ا  ال��ق��ط��اع  يف 
الرعاية ال�سحية يف االإمارة مثل �سركة 
"�سحة"  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي 
للرعاية  وم����ب����ادل����ة  وم��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
ال�سحية واإن اإم �سي وجمموعة يف بي اإ�س 

وال�سرقية املتحدة للخدمات الطبية.
مل�ستخدمي  ا�ستق�سائية  درا����س���ة  ف��ف��ي 
�ساهمت  قد  املن�سة  اأن  "ملفي" لوحظ 
الفحو�سات  ازدواج����ي����ة  ان��خ��ف��ا���س  يف 
دورها  اإىل  باالإ�سافة  واالأ�سعة  املخربية 

املحوري يف الوقاية من احل�سا�سية.
املزايا  م���ن  ال��ع��دي��د  "ملفي"  ووف������رت 
ذل����ك حت�����س��ني �سرعة  االأخ������رى مب���ا يف 
ال��ت�����س��خ��ي�����س ودع�����م ات���خ���اذ ال����ق����رارات 
االأدوية واحلد  ال�سريرية وتقليل تكرار 
من االأخطاء الطبية ف�ساًل عن حت�سني 

كفاءة منظومة الرعاية ال�سحية.
م��ارت��ن ال�سكانو  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ب����دوره 
رئ��ي�����س ق�����س��م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 
"يت�سمن  اأبوظبي:   - كلينك  كليفالند 
من��وذج��ن��ا ال���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى امل��ري�����س يف 
كليفالند كلينك -اأبوظبي فرًقا متعددة 
اأن  ال�����س��روري  م��ن  لذلك  التخ�س�سات 

الرعاية  ي��ع��ل��م وي��ف��ه��م ج��م��ي��ع م��ق��دم��ي 
احتياجات املري�س.

 و�ستتيح من�سة"ملفي" ملقدمي الرعاية 
اأو�سح  ���س��ورة  على  احل�����س��ول  ال�سحية 
مما  للمري�س  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ت��اري��خ  بكثري 
على  وي�ساعدنا  املري�س  جتربة  يح�سن 
الثقة.ونعمل عن كثب مع فريق  تعزيز 
ملفي على التح�سينات امل�ستمرة للنظام 
وتعزيز اإمكاناته بطريقة ت�ساعدنا على 
اأف�����س��ل وي�����س��ع��ر املر�سى  ت��وف��ري رع��اي��ة 
االآن  لدينا  ب���اأن  علمهم  عند  بال�سعادة 
اأبوظبي مما يعك�س  مثل هذا النظام يف 
باأف�سل  بهم  لالعتناء  املكثفة  جهودنا 

طريقة ممكنة".
ويكمن جناح ملفي يف �سهولة دمج النظام 
الطبية  ال�سجالت  اأنظمة  يف  االأ�سا�سي 
ويف  بامل�ست�سفيات  املوجودة  االإلكرتونية 
الرعاية  مل��ق��دم��ي  ا�ستق�سائية  درا����س���ة 

KLAS وهي  �سركة  اأجرتها  ال�سحية 
���س��رك��ة ت��ع��م��ل م���ع امل�����س��ت��خ��دم��ني جلمع 
اإىل حت�سني تقدمي  التي تهدف  االأفكار 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ك�����ان امل��ع��ن��ي��ني يف 

النظام. عن  "ملفي" را�سني 
وذك���ر امل�����س��ارك��ون اأن ال��ن��ظ��ام اأف����رز عن 
ال��وق��اي��ة من  م��ن حيث  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج 
العالية  واجل����ودة  امل��ت��ك��ررة  الفحو�سات 
الو�سول  و�سهولة  دقة  االأكرث  والرعاية 
مقدمي  م�����ن  امل����ر�����س����ى  ب����ي����ان����ات  اإىل 

اخلدمات االآخرين.
واأفاد %25 من امل�ساركني تقريبا اأنهم 
اأك���رث من  ف��وري��ة و�سهد  نتائج  الح��ظ��وا 
�ستة  غ�سون  يف  ملمو�سة  نتائج   50%
اأن  املوؤ�س�سات  اأك��دت  كما   .. فقط  اأ�سهر 
اإليها  ال��و���س��ول  ميكنهم  التي  البيانات 
توفر قيمة حقيقية وتتطلع اإىل موا�سلة 

تعزيز وتو�سيع نطاق النظام.

بلدية اأبوظبي تنجز تطوير حديقة ال�شيخة فاطمة

وزير الطاقة يتفقد �شري العمل يف م�شروع حمطة حتلية املياه اجلديدة باأم القيوين

ري اأول عملية تنظري ملف�شل الورك يف اأبوظبي مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تجُ

تخريج الدفعة ال� 15 من جمندي اخلدمة الوطنية

دائرة ال�شحة : ربط 95 % من م�شت�شفيات اأبوظبي على من�شة »ملفي«
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االأع��م��ال حمد ح�سن  ت�سريف  ال�سحة يف حكومة  وزي��ر  اأك��د  ف��رباي��ر, 
ال�سوريني  اللبنانيني و�سي�سمل الالجئني  اللقاح �سي�سل اىل جميع  اأّن 
 480 من  اأك��رث  الوباء  تف�سي  بدء  منذ  لبنان  و�سّجل  والفل�سطينيني. 
اأنها تهدف اىل  6443 وفاة. واأعلنت وزارة ال�سحة  اإ�سابة بينها  األف 
تلقيح نحو ثمانني يف املئة من ال�سكان بحلول نهاية العام. لكّن حملة 
التلقيح ت�سري ببطء جراء حمدودية و�سول اللقاحات, ويت�سم تنفيذها 

وفق املنظمة. وفق املنظمة “بالتدخل ال�سيا�سي وغياب املعلومات”, 
اأبريل/ني�سان,   5 اعطاوؤها حتى  233,934 جرعة مت  اإجمايل  ومن 
ي�سكل غري اللبنانيني 2,86 يف املئة ممن تلقوا اللقاح, و5,36 يف املئة 
من امل�سجلني على املن�سة لتلقيه مع اأن بيانات االأمم املتحدة تظهر اأن 
يفوق  كورونا  والفل�سطينيني جراء  ال�سوريني  الالجئني  وفيات  معدل 

االأولويات املتبعة يف عملية التلقيح, ما اأثار انتقادات قا�سية وتلويحاً من 
البنك ال��دويل بتعليق الدعم امل��ايل. وق��ّدم البنك ال��دويل دعماً بقيمة 
34 مليون دوالر مل�ساعدة لبنان على احل�سول على اللقاحات, م�سرتطاً 
االحتاد  وي�سرف مع  االأولويات.  واملن�سف, وفق جدول  العادل  التوزيع 
الدويل جلمعيات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر على تنفيذ عملية 
لقاحات  با�سترياد  اخلا�س  للقطاع  ال�سحة  وزارة  �سماح  ومع  التلقيح. 
تخوفها  ووت�س  رايت�س  اأب��دت هيومن  التلقيح,  لت�سريع عملية  اإ�سافية 
من  ملنا�سريهم”  لقاحات  بتاأمني  بالفعل  ال�سيا�سيني  “بع�س  بدء  مع 
الفئات  وت�ستثني  ال�سيا�سي  االنتماء  اأ�سا�س  على  اللقاحات  “توزَّع  اأن 
املهم�سة, بدال من اتباع معايري توزيع �سفافة قائمة على االأدلة وتنطبق 

على جميع املقيمني يف لبنان بالت�ساوي«.

•• بريوت,-اأ ف ب

حّذرت منظمة “هيومن رايت�س ووت�س” يف تقرير اأم�س من اأّن برنامج 
الفئات  ي�ستثني  قد  ك��ورون��ا  فريو�س  �سد  للتلقيح  اللبنانية  احلكومة 
ثلث  ي�سكلون  الذين  املهاجرون,  والعمال  الالجئون  فيها  املهّم�سة, مبا 
لدى  واملهاجرين  الالجئني  حقوق  باحثة  وقالت  ال��ب��الد.  �سكان  ع��دد 
هو  لبنان  يف  اأ�سخا�س  ثالثة  كل  من  “واحد  ه��اردم��ان  نادية  املنظمة 
ال�سكان معر�سون خلطر اال�ستثناء  اأن ثلث  اأو مهاجر, ما يعني  الجئ 
“الو�سول  يف  اال�ستثمار  على  احلكومة  ت  وح�سّ التلقيح«.  خطة  من 
التلقيح  باءت جهود  واإال  ُهّم�ست,  فئات طاملا  لدى  الثقة  لبناء  الهادف 
�سباط/ منت�سف  التلقيح  حملة  انطالق  وم��ع  بالف�سل«.  ك��ورون��ا  �سد 

باأربعة وثالثة اأ�سعاف تباعاً املعدل الوطني, وفق التقرير. ويقّدر لبنان 
وجود مليون ون�سف مليون الجئ �سوري, نحو مليون منهم م�سجلون 
لدى مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني, اإ�سافة اإىل نحو 180 
العدد  يكون  اأن  تّرجح  اأخ��رى  تقديرات  اأن  فل�سطيني, رغم  األ��ف الجئ 
اأكرب بكثري وي�سل اإىل حدود 500 األف. ويوؤوي لبنان كذلك ع�سرات 

االآالف من العمال املهاجرين االأجانب.
ونظراً اإىل كمية اللقاحات املحدودة وبطء عملية التلقيح, تعمل بع�س 
املنظمات غري احلكومية على تاأمني التمويل ل�سراء لقاحات خم�س�سة 

لالجئني.
وتعر�ست حملة التلقيح لنك�سة يف لبنان, بعد تلقيح 16 نائباً على االأقل 
م��ن خ��ارج جدول  �سباط/فرباير   23 ال��ربمل��ان يف  م��ن موظفي  وع��دد 

هيومن رايت�س حتّذر من ا�شتثناء فئات مهم�شة من التلقيح بلبنان 

ا�شتخدمت تات�شر ال�شرطة كجي�س خا�س, لك�شر اإ�شرابات عمال املناجم بوح�شية

ل��ل��ت��ن��دي��د مب�����س��روع قانون   ه���ذا 
“م�سروع  ب��ع��ن��وان  للجدل  مثري 
ق�����ان�����ون ال�������س���رط���ة واجل����رمي����ة 
مت  ال���ذي  واملحاكم”,  واالأح���ك���ام 
جمل�س  يف  اأوىل  ق���راءة  يف  تبنيه 
ع��ّز احلجر  مار�س, يف  العموم يف 

ال�سحي ال�سامل.
بوري�س  ح���ك���وم���ة  م�����ن  ب����دع����م   
الن�س  ه����ذا  ي���ه���دف  ج��ون�����س��ون, 
ال�سرطة,  ���س��ل��ط��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اخل�سو�س,  وجه  على  وال�سماح, 
التظاهرات  ب���دء  م��وع��د  ب��ف��ر���س 
وان�����ت�����ه�����ائ�����ه�����ا, وو�������س������ع ح������دود 
وال���ت���دخ���ل يف حال  ل��ل�����س��و���س��اء, 
“تزعج  ال�����س��و���س��اء  ه����ذه  ك��ان��ت 

احلي اأو اأن�سطة منظمة”. 
 كما يهدف الن�س الت�سريعي اإىل 
الرد املبا�سر على تقنيات التعبئة 
�سد  “مترد  ملجموعة  اجل��دي��دة 
متكنت  ال����ت����ي  االنقرا�س”, 
االإجنليزية  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��ل  م��ن 
و2020,   2019 يف  الأ���س��اب��ي��ع 
دون تكييف الرت�سانة الت�سريعية 

لل�سرطة للتعامل معها.
   وهكذا اأ�سبحت بري�ستول بوؤرة 
حتى  القانون”.  “اقتلوا  حركة 

التجمع  ان���ح���رف  م����ار�����س,   21
االأول املكون من 3 االف �سخ�س, 
وتعر�س مركز لل�سرطة للهجوم, 
اأ���س��ف��ر ع��ن اإ���س��اب��ة ع�سرين  مم��ا 
بني االأمنيني. وتالحظ كاثرين 
علم  ال��دك��ت��وراه يف  ف���ارو, طالبة 
اأنه  اأك�����س��ف��ورد,  بجامعة  االإج����رام 
“عنف غري معتاد مقارنة بالعنف 
الذي �سوهد يف احتجاجات اأخرى 
تفجًرا,  اأك���رث  ت��ك��ون  اأن  يحتمل 
ال�����س��ود مهمة,  مثل ح��رك��ة ح��ي��اة 

التي مّتت ب�سكل �سلمي«.
   ميكن تف�سري هذا الغ�سب �سد 
اآخر:  ح��دث  خ��الل  ال�سرطة من 
اأوائل  يف  �سرطة,  �سابط  اغتيال 
اإيفريارد,  ل�����س��ارة  م���ار����س,  ���س��ه��ر 
م��دي��رة ت�����س��وي��ق ���س��اب��ة ت��ب��ل��غ من 
عائدة  ك��ان��ت  ع���اًم���ا,   33 ال��ع��م��ر 
حفال.  ح�سورها  بعد  املنزل  اإىل 
وت�����س��ب��ب��ت ال��ق�����س��ي��ة يف ح����دوث 
اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  �سدمة 
عناوين  وت���������س����درت  امل����ت����ح����دة, 
و����س���ائ���ل  ج���م���ي���ع  ال�������س���ح���ف يف 

االإعالم.
يف  الن�ساء  مئات  اجتمعت  عندما 
احتجاجية  وقفة  يف  م��ار���س   13
يف ل��ن��دن ل��ت��ك��رمي روح��ه��ا -رغم 

اللجوء  م����ن  ب������داًل  امل���ح���ي���ط���ني, 
اأن  رغ��م  الكهربائي,  ال�سعق  اإىل 
الفردية  احل���االت  يف  ا�ستخدامه 
ي���ت���زاي���د اأك�����رث ف����اأك����رث. واأث������ارت 
االأ�ساليب الع�سلية االأخرى, مثل 
التكتيكي”,  “اال�سطدام  اأ�سلوب 
ق��ب��ل عامني  اع���ت���م���اده  ال����ذي مت 
الدراجات  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ل  مل��ح��ارب��ة 

البخارية, جداًل.

عالقة متوترة مع �لأقليات
ال�سرطة  ����س���ورة  ع��ا���س��ت  ل��ئ��ن     
ال�ستينات,  حتى  ما  ذهبًيا  ع�سًرا 
ف����������اإن ا������س�����ت�����خ�����دام ال����ع����ن����ف يف 
�سوهها  والت�سعينات  الثمانينات 
تات�سر,  “مارغريت  ب�������س���دة. 
كجي�س  ال�������س���رط���ة  ا���س��ت��خ��دم��ت 
خا�س لها, لك�سر اإ�سرابات عمال 
املناجم بوح�سية. كما متيزت تلك 
���س��غ��ب عرقية,  ب��اأع��م��ال  ال���ف���رتة 
وب��ع��ن�����س��ري��ة ال�������س���رط���ة, ك��م��ا يف 
يوؤكد  لوران�س”,  �ستيفن  ق�سية 

�ساميون هيل رو�س.
  »ل���ق���د ���س��م��ح��ت االإ�����س����الح����ات 
ال�سحيح,  االجت���اه  يف  ب��ت��ط��ورات 
ال�سرطة  ق����ان����ون  م���ن���ذ  خ���ا����س���ة 
 ,1984 لعام  اجلنائية  واالأدل���ة 

احلظر املفرو�س على التجّمعات 
ال�سرطة  -ن��ف��ذت  ال��وب��اء  ب�سبب 
اع��ت��ق��االت ع�����س��ل��ي��ة, حت���ت اأعني 
جيدة  “العالقات  ال���ك���ام���ريات. 
ب�سكل عام مع ال�سرطة, وكان هذا 
ه���و احل����ال ب�����س��ك��ل خ��ا���س خالل 
والتي  املا�سية,  الع�سر  ال�سنوات 
كبرية  ا���س��ت��ب��اك��ات  اأي  ت�سهد  مل 
لندن  ال�����س��غ��ب يف  اأح������داث  م��ن��ذ 
�سيف 2011. واأظهر ا�ستطالع 
باملائة   75 اأن   2019 ع��ام  ُن�سر 
م����ن ال���ربي���ط���ان���ي���ني ي���ث���ق���ون يف 

ال�سرطة. 
منهم  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  واإن 
�سد  العنف  اأعمال  ا  اأي�سً �سجبوا 
تقول  ب��ري�����س��ت��ول,  يف  ال�����س��رط��ة 
عمل  يتم  ثقافًيا,  ف��ارو,  كاثرين 

ال�سرطة اأواًل بالرتا�سي.
ال�سرطة  ال�������س���ك���ان  وي����ح����رتم   
ال�سائدة  ال���ف���ك���رة  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 
ب��ط��ري��ق��ة عادلة  ت��ت�����س��رف  اأن���ه���ا 

ومتنا�سبة. 
فاإنه  احل���ال,  يتغرّي  اأن  ومب��ج��رد 

االأم����ن ب��ال��رتا���س��ي, ف���اإن حوايل 
ب���امل���ائ���ة م���ن االع�������وان غري   90
م�سلحني -وهو ا�ستثناء ملحوظ 
ا�ستخدام  “اأي  و  ال���ع���امل.  ح���ول 
مع  حتقيق  يتبعه  ن���اري  ل�����س��الح 
يحتفظ  ال���ذي  ال�سرطي  اإي��ق��اف 

براتبه, عند التحقيق.
الذين  ال�������س���رط���ة  ع��ن��ا���س��ر  ان   
جزء  ه��م  ن��اري��ة  اأ�سلحة  يحملون 
من وحدات خا�سة, مثل مكافحة 
االإرهاب, ويتلقون تدريًبا حمدًدا 
ي�سيف  ومتطلًبا”,  ل���ل���غ���اي���ة 
يقوم  ال��ذي  رو���س,  �ساميون هيل 
ا بتدريب املجندين ال�سباب. اأي�سً

االأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  ميكن  »ال     
ان  اأخ�������ري.  ك���م���الذ  اإال  ال���ن���اري���ة 
على  تركز  الربيطانية  ال�سرطة 
تقنيات االت�سال اللفظي وتقليل 
كاثرين  ت�����س��ي��ف  الت�سعيد”, 
فارو. اأثناء التدخل يف املظاهرات, 
ت�����س��ت��خ��دم ال�����س��رط��ة ع��ل��ى نطاق 
واملحا�سرة  ال��ع��زل  تقنية  وا���س��ع 
املتظاهرين  ت�����س��ت��ه��دف  ال����ت����ي 

للعقد  م����ن خ�����رق  ن����وًع����ا  ي��خ��ل��ق 
اإىل  ي���������وؤدي  االج����ت����م����اع����ي مم�����ا 
عن  واإح��ج��ام  فوري�ة  فع������ل  ردود 

التعاون ».

�أ�صول �ل�صرطة بالرت��صي
   لفهم العالقة الفريدة اإىل حد 
الربيطانيني  امل��واط��ن��ني  ب��ني  م��ا 
وال�������س���رط���ة, ي��ج��ب ال����ع����ودة اإىل 

تاأ�سي�سها.
التي  اجل�����رمي�����ة  م����واج����ه����ة  يف   
بداية  يف  ال��ت��ط��ور  يف  ا���س��ت��م��رت 
اأن�ساأ روبرت  القرن التا�سع ع�سر, 
�سرطة  الداخلية, قوة  بيل, وزير 
منظمة, قوية ب� 3 االف رجل يف 
ل��ن��دن, وال��ت��ي ح��ل��ت حم��ل رجال 
واحلرا�س  ال�����س��اب��ق��ني  ال�����س��رط��ة 
واجباتهم  ي����وؤدون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

بدوام جزئي دون اأي تدريب.
لت�سكيل  ال�سكان  مقاومة  واأم��ام   
ق����وة ���س��رط��ة حم��رتف��ة ق��وي��ة يف 
بيل,  روب�������رت  و����س���ع  اإجن�����ل�����رتا, 
االأوالن  امل����ف����و�����س����ان  وك�����ذل�����ك 

امل�سوؤوالن عن تطويرها, ت�سارلز 
و�سعا  م���اي���ن,  وري���ت�������س���ارد  روان 

اأ�س�س “ال�سرطة بالرتا�سي«.
    تقدم مبادئ خمتلفة فكرة اأن 
للمواطنني”:  “ملك  ال�����س��رط��ة 
يف  االع��������وان  ي���ك���ون  اأن  “يجب 
خدمة املواطنني اأكرث من خدمة 

الدولة. 
اجل����ار  ي���ك���ون  اأن  ب����وب����ي, مي���ك���ن 
امل��ق��اب��ل, ف��ه��و ق��ري��ب م���ن �سكان 
مطمئن,  ح�سور  ول��ه  منطقته, 
اإن����ه ي��ج��ع��ل ���س��ل��ط��ة ال���دول���ة اأقل 
جت���ّل, واأق���ل ق��م��ًع��ا, وودي���ة اأكرث, 
ي�����س��رح ال���دك���ت���ور ���س��امي��ون هيل 
رو����������س, ك���ب���ري امل���ح���ا����س���ري���ن يف 
جامعة  يف  اجل���ن���ائ���ي  ال����ق����ان����ون 
اإي��دج هيل. هذا هو مبداأ �سرطة 
وطنية  �سرطة  توجد  ال  ال��ق��رب, 
اإجنلرتا,  يف  املعنى  بهذا  حقيقية 
ولكن توجد �سبكة حملية الإدارة 
خم�س�سني  �سباط  م��ع  ال��ن��ظ��ام, 

لكل منطقة وبلدة وحي.
�سبط  فل�سفة  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً      

ال�سرطة  ���س��ل��ط��ات  ق�����ّ�  ال������ذي 
حت��ت الئ��ح��ة واح����دة, وم��ّك��ن من 
اإعادة التوازن بني حقوق االأفراد 
ال�سرطة,  حت��ق��ي��ق  و���س��الح��ي��ات 
ت��ق�����������������ول ك��اث��ري�����������������ن ف������ارو من 

جهتها.
من  االأول  ال��ع��ق��د  اأوائ������ل  ف��ف��ي   
ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن, مت 
للتحقيق  منظمة  اإن�����س��اء  ��ا  اأي�����سً
املكتب  ال�����س��رط��ة, وه���ي  يف ع��ن��ف 

امل�ستقل ل�سلوك ال�سرطة«.
ل�سلوك  امل�ستقل  املكتب  وه���ذا     
 18 مدنية,  وكالة  هو  ال�سرطة, 
اأع�ساء  اأو  ���س��رط��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
�سابقون يف قوات االأمن, وتطالب 
ع���ن وزارة  م��ع��ي��ن��ة  ب��ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 
“ين�سر  وال�������س���رط���ة.  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�سرطة  ل�سلوك  امل�ستقل  املكتب 
اإليه  املحالة  تقارير عن احلاالت 
على موقعه على االإنرتنت, لكنه 
مل يعد �سفافا مبا يكفي منذ عام 
غري  املعلومات  فجميع   .2018
متاحة بالكامل عرب االإنرتنت”, 
هذا ما تالحظه طالبة الدكتوراه 

يف جامعة اأك�سفورد.
   ال تزال امل�سكلة الرئي�سية لقوة 
عالقتها  ه���ي  ال���ي���وم,  ال�����س��رط��ة 
ال���������س����دام����ي����ة م������ع االأق�����ل�����ي�����ات, 
تنح�سر  ال  ال���ت���ي  وع��ن�����س��ري��ت��ه��ا 
اأوائل  يف  احلقيقي  ال��ت��ق��دم  رغ��م 
احلادي  القرن  من  االأول  العقد 

والع�سرين.
“العن�سرية  ات�����ه�����ام  وي�����ع�����ود   
القا�سي  تقرير  اإىل  املوؤ�س�سية” 
ماكفري�سون  وليام  االأ�سكتلندي 
يف ق�سية قتل �ستيفن لوران�س عام 
1993. ووفًقا الآخر االإح�ساءات 
الربيطانية,  للحكومة  الر�سمية 
يرجح اأن يتم القب�س على ال�سود 
اأك��رث من  م��رات  ت�سع  وتفتي�سهم 
ال�سود  اأن  اأظ��ه��رت  كما  البي�س, 
ي��ث��ق��ون ب��ال�����س��رط��ة ب��ن�����س��ب��ة 20 

باملائة اأقل من البي�س.
عن �صالت �ف �ر

مناه�سة قوية لعن�سرية ال�سرطة

�سكان لندن يكرمون �سارة اإيفريارد يف كالفام كومون , لندن

م�سريات �سد القانون اجلديد

تنطلق �سلمية ثم تنفجر

��صتباكات �أكرث عنفا يف �ملظاهر�ت:

اململكة املتحدة: اأزمة ثقة بني ال�شرطة وال�شكان...؟
ل توجد �صرطة وطنية حقيقية يف �إجنلرت�, و�إمنا �صبكة حملية لإد�رة �لنظام, مع �صباط خم�ص�صني لكل منطقة وبلدة وحي

عا�صت �صورة �ل�صرطة ع�صًر� ذهبًيا
 حتى �ل�صتينات, لكن ��صتخد�م �لعنف

 يف �لثمانينات و�لت�صعينات �صوهها ب�صدة

امل�شكلة الرئي�شية لقوة ال�شرطة 
اليوم, هي عالقتها ال�شدامية مع 

االأقليات, وعن�شريتها التي ال تنح�شر

اأظهرت ا�شتطالعات الراأي 
اأن ال�ش��ود يثق�ون بال�ش�رطة 

بن�شبة 20 باملائة اأقل من البي�س

ثــــالثــــة  بـــــعـــــد    
�صديدة  �حتجاجات 
�ل�صرطة,  مع  �لتوتر 
ــــــدوء  ــــــه عــــــــــاد �ل
تدريجًيا �إىل مدينة 
جنوب  يف  بري�صتول 
غرب �إجنلرت�.  لأول 
مرة منذ ع�صرة �أيام, 
خرجت م�صرية, م�صاء 
�لأربعاء, 31 مار�س, 
مع  ��صتباكات  دون 

�ل�صرطة..

•• الفجر –خرية ال�سيباين
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حث رئي�س الوزراء االإيطايل ماريو دراجي احلكومة الليبية الثالثاء 
على �سمان تنفيذ وقف اإطالق النار يف البالد وااللتزام ال�سارم به.

رئي�س  ج��ان��ب  اإىل  ي��ق��ف  وه���و  �سحفية  ت�سريحات  يف  دراج����ي  ق���ال 
الوزراء الليبي عبد احلميد الدبيبة اإن الزعيمني حتدثا عن الهجرة 
والتعاون االقت�سادي بني البلدين اللتني تربطهما اأوا�سر تاريخية 
اأول زيارة خارجية له منذ توليه من�سبه يف  قوية. وتابع دراجي يف 
ق��ادرة على  ليبيا  تكون  الأن  امل�سبق  “ال�سرط  املا�سي  �سباط  فرباير 
ال�سارم بوقف  االلتزام  ي�ستمر  اأن  ب�سجاعة وح�سم هو  امل�سي قدما 
املتحدة  االأمم  املدعومة من  الدبيبة  النار«. وتولت حكومة  اإط��الق 
واال�ستعداد  اخل��دم��ات  لتح�سني  بتفوي�س  املا�سي  ال�سهر  ال�سلطة 
النتخابات عامة يف دي�سمرب كانون االأول. وميزق العنف واالنق�سامات 
ليبيا منذ ع�سرة اأعوام عندما اأطاحت انتفا�سة مدعومة من حلف 
�سمال االأطل�سي بحكم معمر القذايف عام 2011 وانق�سمت البالد 

بني ف�سيلني اأحدهما يف الغرب واالآخر يف ال�سرق يف 2014.

االأمريكية  ال�سفارة  يف  باالأعمال  القائم  الكوبية  اخلارجية  ا�ستدعت 
تيموثي زون��ي��غ��ا-ب��راون الإب��الغ��ه ب��رف�����س ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ل���وزارة 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ح���ول ح��ق��وق االإن�����س��ان ول��ل��ت��ن��دي��د بوا�سنطن 
وذكرت  واخل��ارج.  املتحدة  الواليات  ترتكبها يف  التي  التجاوزات  ب�سبب 
اأن املدير العام للواليات املتحدة يف الوزارة  اخلارجية الكوبية يف بيان 
لالدعاءات  “رف�سه  زونيغا-براون  اأبلغ  كو�سيو  دي  فرنانديز  كارلو�س 
الكاذبة وامل�سي�سة املتعلقة بكوبا الواردة يف تقرير اخلارجية االأمريكية” 
ويف التقرير الذي ن�سر اال�سبوع  حول حقوق االإن�سان يف العام 2020. 
املا�سي اأ�سفت اخلارجية االأمريكية ال�ستمرار فر�س “قيود” على حرية 
التعبري يف كوبا ودانت االإعدامات التع�سفية واالختفاء الق�سري وحاالت 
التعذيب يف هذه الدولة “ال�سلطوية«. وذكرت هافانا القائم باالأعمال 
فا�سحة  “انتهاكات  ترتكب  نف�سها  املتحدة  ال��والي��ات  ب��اأن  االأم��ريك��ي 
ومنهجية حلقوق االإن�سان” على اأرا�سيها. وقالت اخلارجية الكوبية اأن 
هذه التجاوزات مرتبطة ب”العن�سرية وكره االأجانب ووح�سية ال�سرطة 
وتعذيب ال�سجناء وال�سجن لفرتة طويلة” وا�ستخدام ال�سجون ال�سرية 
الكوبي  الرئي�س  وك��ان  ال��ع��امل.  من  مناطق  يف  التع�سفية  واالع��دام��ات 
االأمريكية  اخلارجية  “اتهامات  اخلمي�س  رف�س  دياز-كانيل  ميغال 

الباطلة والكاذبة والالاأخالقية” بعد ن�سر تقريرها ال�سنوي.

1800 �سجني فروا يف جنوب  اأكرث من  اإن  الثالثاء  ال�سلطات  قالت 
�سجنا  بال�سالح  م��دج��ج��ون  م�سلحون  ه��اج��م  اأن  بعد  نيجرييا  ���س��رق 
م�ستخدمني متفجرات وقذائف �ساروخية. وقالت ال�سرطة النيجريية 
اإنها تعتقد اأن وراء الهجوم الذي وقع يف بلدة اأويري جماعة انف�سالية 
با�سم  متحدثا  لكن  بيافرا.  يف  االأ�سليون  ال�سكان  ت�سمى  حم��ظ��ورة, 
اجلماعة نفى م�ساركتها يف الهجوم. واحلركة االنف�سالية يف اجلنوب 
ال�سرقي واحدة من عدة حتديات اأمنية خطرية تواجه الرئي�س حممد 
ال�سرقي  ال�سمال  يف  �سنوات  ع�سر  منذ  م�ستمر  مت��رد  بينها  ب��خ��اري, 
وعمليات  الغربي  ال�سمال  يف  باملدار�س  اخلطف  عمليات  من  و�سل�سلة 
قر�سنة يف خليج غينيا. وقال املتحدث با�سم اإدارة ال�سجون النيجريية 
يف بيان يف وقت متاأخر اأم�س االثنني “تعر�س �سجن اأوي��ري يف والية 
�سجينا   1844 �سراح  اأطلقوا  �سنه م�سلحون جمهولون  لهجوم  اإميو 
واأ�ساف اأن املهاجمني داهموا ال�سجن يف حدود  كانوا حمتجزين به”. 
ال�ساعة 2.15 �سباحا )0115 بتوقيت جرينت�س( يوم االثنني. وقالت 
ال�سرطة اإن املهاجمني ا�ستخدموا عبوات نا�سفة لتفجري املبنى االإداري 
لل�سجن ودخلوا �ساحته. وتعر�س عدد من مراكز ال�سرطة لهجمات يف 
الثاين و�ُسرقت كميات كبرية  جنوب �سرق نيجرييا منذ يناير كانون 

من الذخرية, ومل تعلن اأي جماعة م�سوؤوليتها عن الهجمات.

عوا�سم

طر�بل�ص

هافانا

يناجو�

�شحف عربية: االأردن يئد الفتنة.. رب �شارة نافعة

ارتفاع ح�شيلة ا�شتباكات غرب دارفور اإىل 50 قتيال 
لوكالة فران�س  املدينة  واأك��د مواطنون من  دارف��ور.  عا�سمة غرب 
جنوب  ناحية  من  الثالثاء  �سباح  ن��ار  اإط��الق  دوي  �سماعهم  بر�س 
املدينة  اأحد �سكان  الرحمن  اأحمد عبد  املدينة. وقال حممد  غرب 
لفران�س بر�س عرب الهاتف “ليلة اأم�س )االثنني( كان هناك هدوء 
اإط��الق نار من ناحية حي اجلبل  اأ�سوات  لكن �سباح اليوم �سمعنا 
ا�ستمر حلوايل �ساعة«. واأكد مواطن اآخر �سماعه اإطالق النار, على 
الرغم من بعد م�سكنه بحوايل ثالثة كيلومرتات من حي اجلبل 

يف اجلنينة.
ويف �سوء ما حدث, اأعلن جمل�س الدفاع ال�سوداين ليل االثنني حال 

الطوارئ بوالية غرب دارفور واأر�سل قوات اأمن اإىل املنطقة.
وعلقت االمم املتحدة اأعمالها االن�سانية يف اجلنينة واألغت رحالتها 
امل�ساعدات  ل��ت��ق��دمي  ك��م��رك��ز  ُت�����س��ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  اإىل  اجل��وي��ة 

االن�سانية اإىل 700 األف �سخ�س. ويف كانون الثاين/يناير املا�سي 
اإىل  تنتمي  جمموعات  بني  ا�ستباكات  يف  �سخ�سا   50 ح��واىل  ُقتل 

القبائل العربية واأخرى تنتمي اىل قبيلة “امل�ساليت” االفريقية.
وي��ع��اين اإق��ل��ي��م دارف����ور ال��واق��ع غ��رب ال��ب��الد م��ن ا���س��ط��راب��ات منذ 
اأقليات  اإىل  تنتمي  جمموعات  ال�سالح  حملت  عندما   2003 عام 
حكومة  �سد  واقت�ساديا  �سيا�سيا  االقليم  تهمي�س  بحجة  اإفريقية 

اخلرطوم التي نا�سرتها جمموعات عربية.
وتراجعت حدة القتال يف االقليم خالل ال�سنوات الثالث االأخرية 
لالأمن  الرئي�سي  التهديد  م�سدر  ظلت  القبلية  اال�ستباكات  ولكن 
ر�سميا  اأنهت  املا�سي  االول/دي�سمرب  كانون  نهاية  ويف  االقليم.  يف 
بعثة حفظ ال�سالم امل�سرتكة بني االأمم املتحدة واالحتاد االإفريقي 

مهمتها يف االقليم التي بداأتها يف عام 2007.

••اخلرطوم-اأ ف ب
ال��ث��الث��اء ارتفاع  ال�����س��ودان ف��رع غ��رب دارف���ور  اأط��ب��اء  اأعلنت جلنة 
اإىل  ال�سبت  ال��والي��ة  يف  اندلعت  التي  القبلية  امل��واج��ه��ات  ح�سيلة 
“اأح�ست  50 قتياًل. وقالت اللجنة يف بيان تلقته و�سائل االعالم 
اللجنة ح�سيلة جديدة من ال�سحايا بلغت 32 قتيال و78 جريحا 
و132  قتيال   50 اإىل  االأح���داث  بداية  منذ  الكلي  العدد  لريتفع 
جريحا«. واأ�ساف البيان اأنه “على الرغم من الهدوء الن�سبي منذ 
تعاين  زال��ت  ما   ... الطبية  الطواقم  اأن  اإال  )االث��ن��ني(  اأم�س  ليلة 
االثنني  اأف��ادت  املتحدة  االأمم  وكانت  احل��رك��ة«.  يف  بالغة  �سعوبات 
دار بني  الذي  العنف  ب�سبب  الع�سرات  واإ�سابة  �سخ�سا   40 مبقتل 
اجلنينة  مدينة  يف  عربية  وقبائل  االإفريقية  “امل�ساليت”  قبيلة 

•• عوا�سم-وكاالت

انتهت االأزمة املفاجئة التي ع�سفت 
املا�سيني,  ال���ي���وم���ني  يف  ب��������االأردن 
امللكية  االأ������س�����رة  وداخ��������ل  ب����ه����دوء 

االأخ���رية,  ال��ه��زة  �سفحة  ع��م��ان  لتطوي  الها�سمية, 
وحتفظها يف �سجل طويل من هزات اأخرى على مدار 
قرن من عمر االأردن.  ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة 
اأم�س الثالثاء, ا�ستطاع االأردن رغم التوتر, احلفاظ 
على �سالمه الداخلي, بف�سل قوة موؤ�س�سات الدولة, 

والعالقة بني النظام و�سعبه.

عابر
انتهت االأزمة بعد توقيع االأمري حمزة بن احل�سني, 
ر�سالة تعهد فيها, بالوالء مللك البالد وويل عهده, يف 

بيت االأمري احل�سن.
الكناين,  جعفر  عبدالرحمن  ق��ال  ال�سدد,  ه��ذا  ويف 
االأردن جنح  اإن   اأونالين”,  اإي�ست  “ميدل  يف موقع 
“العابر”  ب���  يو�سف  ب��ات  ح��دث  خم��اط��ر  تخطي  يف 
بحكمة عهدناها على مر التاريخ ال�سيا�سي املعا�سر, 
واأدرك ال�ساعون للعبث بقواعد ا�ستقرارها, اأن هدفهم 
يبقى حما�سراً يف ظالم دهاليز مغلقة. واأ�ساف اإنه 
اأن  ت��داع��ي��ات احل���دث, قبل  اح��ت��واء  م��ا مت  “�سرعان 
ميتد باآثاره اإىل مركز ا�ستقرار �سيادي, ال يحتمل اإي 
� اأمني راهن«. واأو�سح  خلل يف ظرف حتد اقت�سادي 
اأن  اأخ��رى  اأن االأزم���ة االأخ���رية, ك�سفت م��رة  الكاتب, 
االأردن “رغم كل ما يقال يف اإعالم حتري�سي خارجي 
اأو داخلي, م�ستقر �سيا�سيا واأمنيا, ال يعرف اأي معنى 
اقت�سادياً  ومكتف  واملحكوم,  احلاكم  بني  للخ�سومة 
مب����وارده ال��ذات��ي��ة, دون ال��ت��ن��ازل ع��ن االرت��ق��اء برفع 
يف  العي�س  ك��رام��ة  ل�سمان  ال��ق��وم��ي��ة  م����وارده  �سقف 
العامل مكانة  يدرك  ي�سيف  اأن  قبل  اآمن”,  جمتمع 
الت�سامن  ب��ي��ان��ات  ع��ج��ل  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق  وه���و  االأردن, 
املطلق معه, يراه �سمام اأمان يف اأمن منطقة ال�سرق 
االأو�سط, يناأى بنف�سه عن اخلو�س يف دائرة �سراعات 

تزال اإىل هذا اليوم غري م�ستقرة, وال يزال ماليني 
يقا�سمون  االأردن  يف  واجل���دد  ال��ق��دام��ى,  ال��الج��ئ��ني 
ال�سيا�سية  امل��خ��اط��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة  معي�ستهم,  اأه��ل��ه 
واأ�ساف  الها�سمية«.  اململكة  ك��اه��ل  على  امل��رتاك��م��ة 
اأحرج  اأن, جتاوز االأزم��ة االأخ��رية يف االأردن,  الرا�سد 
“الذين كانوا يراهنون على اأنهم �سيحرجون النظام 
بعد اأن  ال�سيا�سي, ودفع البالد داخلياً نحو املحاور”, 
�سريحة  تاأييد  مظاهرة  اإىل  حتولت  اأنها  “اكت�سفوا 
ولكنه  وخارجياً”,  داخلياً  االأردنية,  والقيادة  للدولة 
االأردن  يف  ي��ح��دث  مل  ال���ذي  “احلدث  اأن  على  ���س��دد 
هذا االأ�سبوع جر�س اإنذار للجميع, يف منطقة مليئة 
باحلرائق امل�ستعلة, باأن منع عودة الزالزل ال�سيا�سية 

مطلب جماعي«.

االإرهاب  مع  اإال  له  خ�سومات  ال  دول��ي��ة,  اأو  اإقليمية 
الذي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الكيان  وم��ع  ال��ع��امل,  يف  املتف�سي 
ينق�س كل العهود واملواثيق الداعية اإىل اإقرار �سالم 

عادل دائم.

جر�س �إنذ�ر
الرحمن  قال عبد  االأو�سط”,  “ال�سرق  ويف �سحيفة 
ومكانته  موقعه  ب�سبب  معر�س  االأردن  اإن  الرا�سد, 
“الثمن  ودف���ع  االأه��م��ي��ة,  متفاوتة  �سيا�سية  ل��ه��زات 
م����رات ج����راء م���وج���ات ن����زوح ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني, ومن 
غزوه,  بعد  ال��ع��راق  م��ن  االآالف  ملئات  احل���دود  عبور 
2011. االأردن  اأك��رث من مليون �سوري بعد  وف��رار 
ث���الث دول ال  ب��ني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة,  �سحية اجل��غ��راف��ي��ا 

قلة توفيق
ويف �سحيفة “العرب”, قال الكاتب 
االأم����ري  “اأثبت  ال�������س���راف:  ع��ل��ي 
اأن  اأراد  م����ا  احل�������س���ني  ب����ن  ح���م���زة 
حمزة  االأم��ري  اأن  م�سيفاً  ينفيه”, 
مل يكن موفقاً يف النقد ويف تبيان عيوب, كان ميكن 
“االأردن يف و�سع  اأن  اإط��ار خمتلف, ذلك  عالجها يف 
اقت�سادي �سعب منذ عدة عقود, وظل يواجه اأزمات 
عليه«.  ال�سغوط  زادت  خارجية  اأزم��ات  عن  موروثة 
واأ�ساف الكاتب, اأنه “عندما تكون جزءاً من اأهل بيت 
احلكم, يجب تكون �سنداً, ال �سدعاً. واأن تكون ناقداً 
على قدر ما ت�ساء داخل البيت, وداعماً ال يرقى اإليه 
كان  حمزة,  “االأمري  اأن  مو�سحاً  خ��ارج��ه,  يف  ال�سك 
يجب اأن يعي خماطر النقد خارج الق�سر. فهو ويل 
عهد �سابق. واأي كلمة يقولها, �سغرية كانت اأم كبرية, 
مدلولها  من  ُيجردها  ت��اأوي��ٍل  من  عليه  توؤخذ  فاإنها 

اخلا�س, لي�سفي عليها مدلوال اآخر«.

رب �صارة نافعة
حمادة  ق���ال  االأردن����ي����ة,  “الد�ستور”  �سحيفة  ويف 
“رب �سارة نافعة حيث  فراعنة تعليقاً على االأزم��ة: 
ورغباتهم  اجتاهاتهم  خمتلف  على  االأردن��ي��ون  عرب 
حتري�سية  حم��اوالت  الأي  رف�سهم  عن  وتوجهاتهم 
اأو امل�س باأمن االأردن, وهذا يعود اإىل يقظة االأردنيني 
وليبيا  و�سوريا  العراق  اأه��ل  معاناة  من  وا�ستفادتهم 
بالدهم  دم��رت  باهظة,  اأثماناً  دفعوا  الذين  واليمن 
و���س��اده��ا اخل����راب, وب��ال��ت��ايل يتو�سل االأردن���ي���ون اإىل 
والتعددية  ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  حت��ق��ي��ق 
الكاتب  واأ���س��اف  االق���رتاع«.  �سناديق  اإىل  واالحتكام 
اأو  االإدان������ة  خ��ل��ف��ن��ا وجم����ال  غ���دت  ال��ف��ت��ن��ة  “اأحداث 
الرباءة للمتورطني �سيكون �ساحة املحاكمة العلنية, 
حق  تكليفهم,  �سيتم  ال��ذي��ن  ل��ل��م��ح��ام��ني  و���س��ي��ك��ون 
ق�ساة  لقرار  النهائية  النتائج  مع  والتكيف  ال��دف��اع 
على  ولي�س  امللمو�سة  االأفعال  على  اعتماداً  املحكمة, 

الظنون املحتملة«.

اأي درو�س تاريخية لبايدن قبل التفاو�س مع اإيران؟ •• وا�سنطن-وكاالت

م����ع ب����داي����ة امل����ح����ادث����ات ال���ن���ووي���ة غري 
املبا�سرة بني وا�سنطن وطهران يف فيينا 
وجد االأكادميي البارز يف معهد امل�سروع 

درو�س  عر�س  ال�سروري  من  اأن  روب��ني,  مايكل  االأمريكي 
تاريخية �سريعة على الرئي�س االأمريكي جو بايدن حتى ال 

يكرر اأخطاء املا�سي.
الواليات  اإ���س��رار  الأن   ”1945“ م��وق��ع  روب���ني يف  ي��اأ���س��ف 
هو  املجمدة,  االأم���وال  املزيد من  االإف���راج عن  على  املتحدة 
ال���ذي ه��ي��اأ ال��ظ��روف الإط���الق امل��ح��ادث��ات يف فيينا على ما 

يبدو.
ويف وقت يقول امل�سوؤولون ال�سابقون يف اإدارة اأوباما ومعهم 
اإن االتفاق فر�س قيوداً غري  جمموعات من ي�سار الو�سط, 
العديد من  اإىل  باالإ�سارة  روب��ني  ي��رد  اإي���ران,  م�سبوقة على 
املوجبات  من  ع��ق��وداً  قلبه  اإىل  اإ�سافة  االت��ف��اق  يف  الثغرات 

ال�سارمة لفر�س حظر االنت�سار.
فاإن  اإي����ران,  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  تعيد  احل��ال��ي��ة  االإدارة  اأن  ومب��ا 
عليها اإعادة التفكري يف الدرو�س امل�ستقاة من حقبة االتفاق 

النووي. وذكر روبني ثالثة منها.

حقيقة �لتفاق
اتفاقية  اأو  م��ع��اه��دة  االت���ف���اق  ي��ك��ن  مل 
�سيا�سي  ال����ت����زام  جم�����رد  ب����ل  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اأو���س��ح��ت��ه م�ساعدة  م��ا  ���س��ع��ي��ف. وه����ذا 
الت�سريعية  ل��ل�����س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
ك����ريي, ج��ول��ي��ا فريفيلد  ع��ه��د ج���ون  يف 
يومها  االأم��ري��ك��ي  النائب  اإىل  ر�سالة  يف 

مايك بومبيو.
ي��ن��ت��ق��د م�������س���وؤول���ون م���ن ح��ق��ب��ة اأوب���ام���ا 
لف�سله  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�س 
لكن  ال�سيا�سي.  التفاقهم  االم��ت��ث��ال  يف 
مماثاًل  اتفاقاً  امل�سوؤولني  ه��وؤالء  متزيق 
م���ع اإي������ران ُوق����ع يف والي����ة ب��و���س االبن 
ي��ق��و���س م��وق��ف��ه��م ع��ن��د ت���ق���دمي حجج 

مماثلة.
وي�سيف روبني اأنه اإذا كان هناك جمال 
مع  امل�ستقبل  يف  ن��ووي  ات��ف��اق  اأي  لثبات 
معاهدة  ي���ك���ون  اأن  ���س��ي��ت��وج��ب  اإي��������ران, 
ي�سادق عليها الكونغر�س. لكن ال دلياًل 
على اأن بايدن اأو وزير خارجيته اأنطوين 

اأن م�سار التفاو�س قد يكون  اأظهر كريي للنظام االإي��راين 
مربحاً اأكرث من اأي اتفاق نهائي. واأ�سار روبني اإىل اأن الكرم 
بتخفيف  التم�سك  اأو  املزيد,  على طلب  االإيرانيني  �سيحفز 

القيود.
التفا�سيل مهمة اأي�ساً. مبا اأن احلر�س الثوري ي�سيطر على 
اإي��ران, يف  االقت�ساد االإي��راين, �سيوؤدي اأي �سخ لالأموال يف 
اال�ستثمار  م��ن  احل��ر���س  ا�ستفادة  منع  ت�سمن  رق��اب��ة  غياب 
املت�سددين  اإىل تعزيز قب�سة  العقوبات,  اأو تخفيف  اجلديد 

على االإيرانيني العاديني.
ال  خاطئ.  خيار  هو  وال�سيء  النووي  االتفاق  بني  فاخليار 
االأ�سلحة  انت�سار  م��ن  احل��د  معاهدة  يف  ع�سواً  اإي���ران  ت��زال 

النووية, ومع ذلك فاإنها تنتهكها.
باالمتثال  ك�����ريي  االإي�����ران�����ي�����ون  امل���������س����وؤول����ون  وع�����د  ل���ق���د 
عليها  امل�سادقة  دون  املعاهدة  يف  االإ�سافية  للربوتوكوالت 
وحتويلها اإىل ق��ان��ون. وي��ظ��ل ه��ذا االأم���ر واح���داً م��ن اأكرب 

اأخطاء كريي الفادحة.

بلينكن, اأو م�ست�ساره ل�سوؤون االأمن القومي جايك �سوليفان, 
االإيرانية روبرت مايل, ميلكون  لل�سوؤون  اأو ممثله اخلا�س 
اأي نية للتوا�سل مع امل�سوؤولني من احلزبني اأو لالعرتاف 
باأن االعرتا�س على �سيا�ستهم لي�س م�ساألة حزبية وح�سب, 

بل هو اأي�ساً اختالف �سادق يف وجهة النظر.
ل��وج��ه, بني  ت��ق��دمي ه��ذه احل��ج��ج وج��ه��اً  ويجمع ف�سلهم يف 
الغطر�سة من جهة, وانعدام ثقتهم يف تلك احلجج من جهة 
اأخرى. واأعرب الكاتب عن القلق الأن فريق بايدن حري�س 
على التفاو�س مع امل�سوؤولني االإيرانيني اأكرث من التفاو�س 

مع اجلمهوريني يف الكونغر�س.

�لنفوذ مهم و�لتفا�صيل �أي�صًا
ا���س��ت��ن��زف وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأ���س��ب��ق ج���ون ك���ريي التفوق 
لتاأتي  اإىل طهران  ال��دوالرات  املليارات من  االأمريكي بدفع 
املتحدة مل  اأن الواليات  اإظهار  التفاو�س, وعرب  اإىل طاولة 

تكن راغبة يف مغادرة املفاو�سات.

فهم �ل�صيا�صة �لإير�نية �لد�خلية
اأنهم  وم��ايل  و�سوليفان,  بلينكن,  يظن 
ي�����ع�����ززون م����وق����ع االإ�����س����الح����ي����ني قبل 
اإىل  ينظرون  لكنهم  املقبلة.  االنتخابات 
ال�سيا�سات الداخلية يف اإيران عرب عد�سة فهمهم لل�سيا�سات 
على  الو�سي  خامنئي  علي  االأع��ل��ى  املر�سد  يبقى  الغربية. 
النوروز  عيد  خطاب  ويف  واخلارجية.  الداخلية  ال�سيا�سات 
عن  خامنئي  حت��دث  املا�سي,  االأول(  )ت�سرين  م��ار���س   21
وحدد  مقبل.  رئي�س  اأي  يف  تتوفر  اأن  يجب  التي  ال�سفات 
ان��ط��ب��اق تلك  ال���ث���وري دوره اخل���ا����س يف ���س��م��ان  احل���ر����س 

االنتخابات مع حاجات النظام.
يوؤكد روبني اأن االإ�سالحيني ال يريدون تغيري النظام, واأن 
واخلالفات  اأ�سا�ساً.  بذلك  لهم  ي�سمح  لن  الثوري  احلر�س 
ال��داخ��ل��ي��ة ب���ني اجل��ن��اح��ني اأ���س��ب��ه ب����دور ال�����س��رط��ي اجليد 

وال�سرطي ال�سيئ.
النووي  الن�ساط  ك��ان معظم  مل��اذا  ي�سرح  اإ�سايف  �سبب  وه��ذا 
ال�����س��ري, يف ع��ه��د االإ���س��الح��ي��ني. وال�����س��ب��ب االآخ����ر ه��و اأن 
القادة ال�سيا�سيني املنتخبني ال ي�سيطرون على ال�سيا�ستني 
االأمنية والع�سكرية. اإذا كانت الواليات املتحدة تريد اتفاقاً 
مع  التفاو�س  فعليها  اإي��ران  مع  را�سخاً 
رمبا  الثوري.  واحلر�س  االأعلى,  املر�سد 
يوفر  رف�سهما  لكن  ذل���ك,  �سريف�سان 
ت�سوية  يف  ل�����س��دق��ه��م  م��ق��ي��ا���س��اً  اأي�������س���اً 
النزاعات. يرى روبني اأن حوافز اأحادية 
القاعدة  ت���ه���دئ  ق���د  الإي�������ران  اجل���ان���ب 
الدميوقراطي,  احل����زب  يف  ال��ت��ق��دم��ي��ة 
وال  االإي����راين,  ال�سلوك  تغري  ل��ن  لكنها 
املتزايدة,  النووية  اأهدافها  املخاوف من 
البال�ستية  ال�سواريخ  يف  ا�ستثمارها  وال 

وال جهودها يف اإخفاء اأر�سيفها النووي.

مل يتعلمو� �لدر�س
نحو  اال�ستعجال  اأّن  روبني ختاماً  يوؤكد 
اإىل  طماأنة  اإ���س��ارة  �سري�سل  املفاو�سات 
مبا  ال�سمالية,  ك��وري��ا  مثل  اأخ���رى  دول 

اأنها �ستدرك اأن التمرد يوؤتي ثماره.
وبلينكن,  ب���اي���دن,  ل����ّن  اأ���س��ف��ه  وي���ب���دي 
ارتكاب  ي��ف�����س��ل��ون  وم����ايل  و���س��ول��ي��ف��ان, 
اأخطاء املا�سي مرة اأخرى, عو�س التعلم 

منها.

الق�شاء االأردين يقرر حظر الن�شر بق�شية االأمري حمزة  •• عمان-اأ ف ب

الق�سائية  ال�������س���ل���ط���ات  اأع���ل���ن���ت 
االأردنية الثالثاء, حفاظا على �سرية 
امل�سوؤولية,  التحقيقات وحتت طائلة 
حمزة  االأم���ري  بق�سية  الن�سر  حظر 
ال���ت���ي ج����رى خ��الل��ه��ا اع���ت���ق���ال 16 
“اأمن  زع�����زع�����ة  ب���ت���ه���م���ة  ����س���خ�������س���ا 

وا�ستقرار االأردن«.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االأن�����ب�����اء االأردن����ي����ة 
العام  النائب  ع��ن  )ب���رتا(  الر�سمية 
ال��ع��ب��دال��الت قوله  يف ع��م��ان ح�����س��ن 
اإنه “وحفاًظا على �سرية التحقيقات 
االأمنية  االأج�����ه�����زة  جت���ري���ه���ا  ال���ت���ي 
امللكي  ��م��و  ال�����سِّ ب�����س��اح��ب  امل��رت��ب��ط��ة 
واآخرين,  االأم��ري حمزة بن احل�سني 
تقرر حظر النَّ�سر يف كل ما يتعلق بها 

يف هذه املرحلة من التَّحقيقات«.
�سيكون  �����س��ر  ال��نَّ “حظر  اَن  واأو����س���ح 
حل���ني ����س���دور ق����رار ب��خ��الف ذلك, 
وي�����س��م��ل احل���ظ���ر, و���س��ائ��ل االإع�����الم 

التَّوا�سل  وم��واق��ع  وامل�سموع  امل��رئ��ي 
اأي �سور  وت��داول  االجتماعي, ون�سر 
بهذا  تتعلق   ... م�����س��ورة  مقاطع  اأو 
امل�سوؤولية  ط��ائ��ل��ة  وحت���ت  امل��و���س��وع 

اجلزائية«.
وي���اأت���ي ه���ذا ال���ق���رار ب��ع��د ي���وم واحد 
م��ن اإع���الن االأم���ري ح��م��زة ويل عهد 
اأع�ساء  تدخل  بعد  ال�سابق,  االأردن 
م���ن ال��ع��ائ��ل��ة امل���ال���ك���ة حل���ل االأزم�����ة 
اإنه  ح�����س��ن,  االأم����ري  ع��م��ه  يتقدمهم 
���س��ي��ب��ق��ى خم��ل�����س��ا ل��ل��م��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الثاين وملتزما بالد�ستور.
ن�سر  امللكي  ل��ل��دي��وان  ب��ي��ان  وبح�سب 
االأم��ري حمزة يف  ق��ال  االإثنني  م�ساء 
الر�سالة التي وقعها بح�سور �سقيقه 
اأبناء  م���ن  واث���ن���ني  ه��ا���س��م  االأم������ري 
يدّي  ب��ني  نف�سي  “اأ�سع  ع��م��وم��ت��ه, 

جاللة امللك, موؤّكداً اأّنني �ساأبقى على 
الإرثهم,  االآب��اء واالأج���داد, وفياً  عهد 
�سائراً على دربهم, خمل�ساً مل�سريتهم 

ور�سالتهم وجلاللة امللك«.
“ملتزماً  �سيبقى  اأّن���ه  االأم���ري  واأّك���د 
الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  بد�ستور 
العزيزة, و�ساأكون دوماً جلاللة امللك 

وويّل عهده عوناً و�سنداً«.
االأمري  لعمه  االأردن  ع��اه��ل  واأوك����ل 
ح�سن الذي �سغل من�سب ويل العهد 
لنحو 34 عاما, التعامل مع مو�سوع 

االأمري حمزة, وفق الديوان امللكي.
اّت���ه���م���ت احل���ك���وم���ة االأح�������د االأم�����ري 
حمزة واأ�سخا�ساً اآخرين من احللقة 
ب���ال���ت���وّرط يف خمّطط  ب���ه  امل��ح��ي��ط��ة 
وا�ستقراره”,  االأردن  اأمن  “لزعزعة 
وُو����س���ع يف االإق���ام���ة اجل���ربي���ة فيما 

جرى اعتقال اأكرث من 16 �سخ�ساً.
وبني املعتقلني رئي�س الديوان امللكي 
وال�سريف  اهلل,  عو�س  با�سم  االأ�سبق 
���س��غ��ل �سابقاً  ال����ذي  ب���ن زي���د  ح�����س��ن 
اإىل  االأردين  العاهل  من�سب مبعوث 

ال�سعودية.
وقال املحلل ال�سيا�سي لبيب قمحاوي 
لوكالة فران�س بر�س اإنه “يف النهاية 
ح�سن  واالأم������ري  ارادوه,  م���ا  ح�����س��ل 
)74 عاما( ا�ستعمل مكانته العائلية 
وعمره ليوقع االأمري حمزة الر�سالة 
وينهي املو�سوع ويغلق امللف, فانتهت 

الق�سة«.
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ق���ال  ج��ه��ت��ه,  م���ن 
احمد عو�س مدير مركز “الفينيق” 
واملعلوماتية  االقت�سادية  للدرا�سات 
“االأزمة مل تنتِه, االأزم��ة �ستبقى  اإن 

بنف�س  امل�ستقبل  يف  العمل  وا�ستمرار 
�سوؤون  اإدارة  يف  ال�سابقة  ال��ط��ري��ق��ة 

البالد غالبا لن ينجح«.
بر�س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة  واأ�������س������اف 
اأخرى  اك��ون هناك ط��رق  ان  “يجب 
بالتحول اىل مزيد من االإ�سالحات 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س ي�سمن 
واال�ستقاللية  اال�ستقرار  من  مزيًدا 

يف عمل موؤ�س�سات«.
وقالت �سحيفة “الراأي” اليومية يف 
“تقاليد  اإن  الثالثاء  افتتاحي  مقال 
العائلة الها�سمية وتراثها ا�ستطاعت 
قيا�سي  زم��ن  يف  )امل�سكلة(  ا�ستيعاب 
مع تدخل حكيم العائلة �سمو االأمري 
احل�����س��ن ب��ن ط���الل ب��و���س��ف��ه املرجع 

امل�ستاأمن على م�ستوى االأ�سرة«.
�سحيفة  اأك�����������دت  ج����ان����ب����ه����ا,  م������ن 

الر�سمية  �سبه  اليومية  “الد�ستور” 
امللك  “لقد طوى  افتتاحي  يف مقال 
اأن  ال��ب��ع�����س  ل��ه  اأراد  م��ل��ف��ا  بحكمته 

يكون مدعاة للفتنة«.
اأبهج  اإع���الن���ه  “مامت  اأن  واأ����س���اف���ت 

�سدور االأردنيني جميعا«.
ومن جانب اآخر, ا�ستقبل نائب رئي�س 
ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأردين 
الثالثاء  ع��م��ان  ال�����س��ف��دي يف  اأمي���ن 
فرحان  بن  في�سل  ال�سعودي  نظريه 
�سلمان  امللك  ر�سالة من  ال��ذي حمل 
االأردين  العاهل  اإىل  العزيز  عبد  بن 
ال�سقيقة  ال�سعودية  “وقوف  ت��وؤك��د 
اإىل جانب اململكة يف مواجهة جميع 
ك���ل اخلطوات  ودع��م��ه��ا  ال��ت��ح��دي��ات 
التي يتخذها جاللته حلماية االردن 
وم�ساحله«. واأكد ال�سفدي واالأمري 
“اأمن  اأن  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ف��ي�����س��ل 
امل��م��ل��ك��ت��ني وا���س��ت��ق��راره��م��ا واح����د ال 
يتجزاأ واأنهما تقفان معا يف مواجهة 

كل التحديات«.

Date 07/ 4/ 2021  Issue No : 13209
Case File

Real Estate Summary 292/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party/ 1- Posoura Tiamyou Alibiusou

Unknown place of residence
The prevailing party/ Real Estate Investment Public Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 25-08-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 366,812 and the 
interest of 9 % per annum from the judicial claim date until the full payment and 
ordered him to pay the expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees 
and rejected other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service. The verdict is 
issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 07/ 4/ 2021  Issue No : 13209
Service by Publication

In Case No. 322/2021/387 Real Estate Appeal
Case Subject: Appealing the verdict issued in Case No. 98/2021 Real 

Estate Summary, the charges, the expenses and the fees.
Service Applicant : Aqaar Corporation
Capacity in the case : Appellant 
Parties to be notified : 1- Rakhemz Han Siorof 
Capacity in the case: Appellee
Service Subject : The verdict issued in Case No. 98/2021 Real Estate 
Summary was appealed and the hearing of Thursday 29-04-2021 
at 10:00 AM on online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you have to attend by yourself or your legal attorney and in 
case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Case Manager 
Hamda Jumaa'Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342551            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 09
النقالة؛ حافظات  والهواتف  الذكية  للهواتف  اأذرع, وحماالت, وقواعد وم�ساند  �سكل  للحمل على  مقاب�س 
ال�سوت  م��ك��ربات  املحمولة؛  الال�سلكية  ال��راأ���س  �سماعات  النقالة؛  وال��ه��وات��ف  الذكية  للهواتف  واأغ��ط��ي��ة 

الال�سلكية املحمولة؛ التذكارات املغناطي�سية التي تعلق على الثالجة؛ مغناطي�سات للتزيني
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342552            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

املتحدة  ال��والي��ات   ,90405 كاليفورنيا  مونيكا,  �سانتا  ن��ورث,  ل��وب  دوغ��ال���س  دون��ال��د   2772 وعنوانه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 16

والبطاقات  التهنئة  بطاقات  مل�سقات؛  �سارات؛  املالحظات؛  دفاتر  الكتابة؛  و�سادات  الكتابة؛  اأدوات 
الربيدية؛ اإ�سارات مرجعية؛ التقوميات

و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342553            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 18

اأكيا�س اأو حقائب؛ جزادين اأو �سنطات يد؛ حمافظ؛ مظالت اأو �سم�سيات
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342554            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 24

بطانيات اأو حرمات؛ منا�سف اأو فوط تن�سيف )ب�ساكري(
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342555            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 25

مالب�س؛ الب�سة القدم؛ اأغطية الراأ�س؛ اأغطية الوجه
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342556            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

املتحدة  ال��والي��ات   ,90405 كاليفورنيا  مونيكا,  �سانتا  ن��ورث,  ل��وب  دوغ��ال���س  دون��ال��د   2772 وعنوانه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 28

األعاب قطيفة )من ن�سيج البل�س وهو ن�سيج من احلرير والقطن وال�سوف اأو مزيج من هوؤالء ناعم(؛  
كرات ال�ساطئ؛ األعاب حو�س ال�سباحة؛ ورق اللعب )�سدة(

و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342557            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

خدمات البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342558            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

املتحدة  ال��والي��ات   ,90405 كاليفورنيا  مونيكا,  �سانتا  ن��ورث,  ل��وب  دوغ��ال���س  دون��ال��د   2772 وعنوانه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

النقالة؛  والهواتف  الذكية  للهواتف  وم�ساند  وق��واع��د  وح��م��االت,  اأذرع,  �سكل  على  للحمل  مقاب�س 
حافظات واأغطية للهواتف الذكية والهواتف النقالة؛ �سماعات الراأ�س الال�سلكية املحمولة؛ مكربات 

ال�سوت الال�سلكية املحمولة؛ التذكارات املغناطي�سية التي تعلق على الثالجة؛ مغناطي�سات للتزيني
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342559            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 16

اأدوات الكتابة؛ و�سادات الكتابة؛ دفاتر املالحظات؛ �سارات؛ مل�سقات؛ بطاقات التهنئة والبطاقات 
الربيدية؛ اإ�سارات مرجعية؛ التقوميات

و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342560           بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 18

اأكيا�س اأو حقائب؛ جزادين اأو �سنطات يد؛ حمافظ؛ مظالت اأو �سم�سيات 
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342561            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 24

بطانيات اأو حرمات؛ منا�سف اأو فوط تن�سيف )ب�ساكري(
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  343279            بتاريخ : 2021/01/16
رقم االأولوية: 90057186

تاريخ االأولوية: 2020/07/16
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ايه يف بي ماترك�س, ال ال �سي
وعنوانه: 7373 جيتواي بوليفارد, نيوارك, كاليفورنيا, 94560, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 12

املركبات الكهربائية واملكونات االإن�سائية والكرتونية لها
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة DREAMDRIVE باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 343280            بتاريخ : 2021/01/16
رقم االأولوية: 90057186

تاريخ االأولوية: 2020/07/16
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ايه يف بي ماترك�س, ال ال �سي
وعنوانه: 7373 جيتواي بوليفارد, نيوارك, كاليفورنيا, 94560, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات االإلكرتونية واملعنى بها مو�سل الطاقة الكهربائية املثبت على احلائط ل�سحن 
امل�سجلة  الكهربائية والربامج  ال�سيارات  الكهربائية املحمول ل�سحن  الكهربائية ومو�سل الطاقة  ال�سيارات 
والقيادة  الذاتية  والقيادة  املركبة  مالحة  يف  والتحكم  ت�سغيل  يف  ال�ستخدامها  كوحدة  املباعة  ال�سلة  ذات 
ووظائف  للمركبة  والفيديو  وال�سوت  للمركبة  ال�سوتية  واالأوام��ر  االآلية  و�سبه  االآلية  والقيادة  امل�ساعدة 

و�سا�سات التحكم باالإ�ساءة واملناخ؛ اأجزاء الكمبيوتر
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة DREAMDRIVE باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344839            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107292

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

الربجميات كخدمة تتميز بربنامج لتوفري من�سة مالية اإلكرتونية ت�سهل معامالت التحويالت عرب �سبكة 
الكمبيوتر؛ تخزين البيانات االإلكرتونية واملعنى بها تخزين العملة االفرتا�سية

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات RIPPLEX باحرف التينية  بااللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344840            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107292

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 38

�سبكات  ع��رب  املالية  للبيانات  االإل��ك��رتوين  النقل  اأي   , نظري  اإىل  نظري  م��ن  ال�سبكي  الكمبيوتر  خ��دم��ات 
االت�ساالت االإلكرتونية

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات RIPPLEX باحرف التينية  بااللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342562            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 25

مالب�س؛ الب�سة القدم؛ اأغطية الراأ�س؛ اأغطية الوجه 
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342563            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 28

األعاب قطيفة )من ن�سيج البل�س وهو ن�سيج من احلرير والقطن وال�سوف اأو مزيج من هوؤالء 
ناعم(؛  كرات ال�ساطئ؛ األعاب حو�س ال�سباحة؛ ورق اللعب )�سدة(

و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342564            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

خدمات البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

, اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342549            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

املتحدة  ال��والي��ات   ,90405 كاليفورنيا  مونيكا,  �سانتا  ن��ورث,  ل��وب  دوغ��ال���س  دون��ال��د   2772 وعنوانه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 41

خدمات التعليم, واملعنى بها تقدمي الدورات التدريبية والندوات وور�س العمل والندوات عرب االإنرتنت 
الت�سويق  جماالت  يف  واملوظفني  للم�ستخدمني  وال�سهادات  واالختبارات  االإلكرتوين  التعلم  ودورات 

واالإعالن لالألعاب النقالة وتطبيقات الهواتف النقالة والتجارة االإلكرتونية
و�سف العالمة: كلمات SNAP CONNECT بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342550            بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث, �سانتا مونيكا, كاليفورنيا 90405, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 41
خدمات التعليم, واملعنى بها تنظيم واإجراء الدورات والندوات عرب االإنرتنت والدورات التدريبية والتدريب 
عرب االإنرتنت والتدريب على تطبيقات برامج الكمبيوتر يف جماالت االإعالن والت�سويق وحتليالت الت�سويق 
املتعلقة  التدريبية  ال��دورة  مواد  وتوزيع  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  واالإع��الن  االإعالنات  وحتليالت 

بذلك
و�سف العالمة: كلمات SNAP FOCUS بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209
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عربي ودويل
فقد�ن �ملعايري يوؤدي �إىل تقدم �أطروحاته:

هكذا يفوز اليمني املتطرف مبعركة االأفكار...!
•• الفجر -غايل برو�ستيه –ترجمة خرية ال�سيباين 

�ليمني �ملتطرف يف  �لكبري -هكذ� يفوز     »�لرتباك 
�لذي كتبه فيليب كوركوف, يقدم  �لأفكار”,  معركة 
�حلايل  �لأفكار  لعامل  لالهتمام  مثرية  عامة  نظرة 
وميله �إىل �ل�صت�صالم, طوًعا �أم كرها, ملنطق �ليمني 

�ملتطرف.    عامل �جتماع, وموؤلف �لعديد من �لكتب, 
مل يخِف فيليب كوركوف �أبًد� �لتحالف �لذي مار�صه 
د�ئًما بني �خلطاب �لأكادميي و�خلطاب �ملنا�صل, وهو 
�لجتماع  علم  يف  در��صته  بد�ية  منذ  مار�صه  مترين 
كان  �لبد�ية,  يف  �ل�صيا�صي.     �لتز�مه  حيث  ومــن 
و�لرتبية  و�لــبــحــوث  ــات  �لــدر��ــص مــركــز  يف  عــ�ــصــًو� 

“�حلزب  لـــ  �لــذ�تــيــة  �لإد�رة  تــيــار  �ل�ــصــرت�كــيــة, 
بقيادة جان بيري �صوفنمان  �ل�صرت�كي يف �يبيناي”, 
وديدييه موت�صان, مّر عرب حركة �ملو�طنني, و�ن�صم 
�إىل �خل�صر, ثم �لتحق بالر�بطة �ل�صيوعية �لثورية, 
للر�أ�صمالية,  �ملناه�س  �جلــديــد  ــزب  �حل وبالتايل 
و�أخريً� �لحتاد �لأناركي.     يتبنى فيليب كوركوف 

ا تناق�صاته.  �أي�صً –ولكنه يتبنى  تطوره -وهو حمق 
�إىل �ليوم, يظل  �أنه من �لت�صعينات  وتبقى �حلقيقة 
�أحد �أكرث �ملمثلني �لفرن�صيني رمزية للفكر �لنقدي, 
و�أنه يتم�صك بتو�صيح ما يعر�صه بتو�ّصع و��صهاب, ويف 
م�صتوطن  �نت�صار خلط وت�صوي�س  هذه �حلالة, حول 

يف �لف�صاء �لعام.

منّظر ينتقد �ملرتبكني
ن��ق��دي, يطرح هذا  اإن��ه كمنّظر      
ال��ع��م��ل اجل��دي��د امل��ه��ي��ب ال���ذي هو 
الوا�سح  وم���ن  ال��ك��ب��ري.  االرت���ب���اك 
اأن ج��ودة ن��وع العمل ال��ذي ق��ام به 
ك��ورك��وف يف ه��ذا ال��ك��ت��اب اجلديد 
وو�سوح  ال��ع��ر���س  ب���ج���ودة  ت��ق��ا���س 
ا بعدد احلوا�سي  الكتابة, ولكن اأي�سً
واملراجع التي توؤكد درا�سة متاأنية 
ولي�ست  للمو�سوع.  جدا  ومو�ّسعة 
ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى كل 
واالع���رتاف  لالنتباه  اأط��روح��ات��ه 
بذلك. لكل هذا, ي�سعى الكتاب اىل 
اليمني  ينت�سر  “كيف  ي�����س��رح  اأن 

املتطرف يف معركة االأفكار«.
    انطالقا من اأفكارهم ولي�س من 
القيل والقال اأو االنطباع الب�سيط, 
يحاول كوركوف اإن مل يكن حتديد 
كبري  لتحّول  االجتماعي  ال��ت��وّل��د 
العامة,  لف�ساءاتنا  اليمني  نحو 
جينيالوجيا  تاأ�سي�س  االأق���ل,  على 
دفعات  على  عر�سه  يعمل  ممكنة. 
الذي  االأول  ال��ث��الث��ي  م��ت��ت��ال��ي��ة. 
اىل  خمتلًفا  يبدو  قد  فح�سه,  مت 
درجة اأننا ن�سك يف اأنهم متباينون 
متاًما: جاك جوليارد وفريديريك 
كوتيه.  ب�����وك  وم���اث���ي���و  ل��������وردون 
لكوركوف عالقة بعيدة مبا يكفي 
م���ع م��ف��ه��وم االأم�����ة اىل درج����ة اأن 
هجومه على هذا الثالثي, الذين 
يراهم من املرتبكني, مكتوم بقدر 

ما هو حا�سم لفهم بقية الكتاب.
    اأدى الرتكيز, على االأمة وجعلها 
���س��ن��م��ا ُي��ع��ب��د م���ن ق��ب��ل االأول�����ني 
-اإىل توحيد  ول���وردون  -ج��ول��ي��ارد 
حمافظة”  م��ت��ط��رف��ة  “قومية 
قد  كيبيك.  من  الثالث  ا�ستوردها 
ن�سبًيا  ن�����س��و���س��ه��م  ت��ف�����س��ري  ي��ب��دو 
جزئًيا, لكن حد�س كوركوف حول 
ال�سيا�سية”,  امل��ع��اي��ري  “�سبابية 
م��ن خالل  و���س��وًح��ا  اأك���رث  ي�سبح 
و�سعها يف منظورها من قبل عامل 
بالتايل  ي��و���س��ح  ال���ذي  االج��ت��م��اع, 
هذا  امل���ع���اي���ري  ف����ق����دان  اأن  ك���ي���ف 
يوؤدي اإىل تقدم اأطروحات اليمني 

املتطرف.

�ليمني �جلديد, �جلمهوريون 
�لقوميون, �إلخ

   لئن ثبت االحرتام الفكري من 
جانب فيليب كوركوف, الأالن دي 
بينوي�ست, مفكر اليمني اجلديد, 

فاإن املكانة التي مينحها له يف 
عملية الت�سوي�س تبدو مبالغ فيها 
اإىل حد ما. يف املقابل, اإنه ي�سكك 
يف تطورات اأخرى, منها تطورات 
اأحد موؤ�س�سي التيار الذي انتمى 
اإليه يف �سبابه, وهو جان -بيري 
�سوفنمان, اأو مار�سيل غو�سيه, 

مت�سيا مع اعمال دانيال ليندنربغ 
اأو عمل لوديفني بانتيجني. ويرى 

كوركوف اأن هذا التطور يرمز 
اإىل التحول اإىل اليمني, وكيف 

كان يعمل ب�سكل ثابت الأكرث من 
عقدين من الزمن من خالل 
ا�ستهداف جان بيري �سوفنمان 
ونظريته القومية-اجلمهورية 

ح�سب  )اأو “ال�سيادية القومية”, 
جو�ستني الكروا(.

   وه��ك��ذا, يف ع��ر���س��ه ح���ول تاأثري 
االرت��ب��اك, ح��دد ك��ورك��وف ك��اًل من 
حركة املواطنني التي انتمى اإليها, 
)موؤ�س�سة  م���ار����س   2 وم��وؤ���س�����س��ة 
تيار  اأو  ال�����س��اب��ق��ة(  ب���ل���وخ  م�����ارك 
ج��م��ع��ي��ة م��ن��اه�����س��ة ال��ع��ومل��ة اأت����اك, 
بقيادة برنارد كا�سن, املدير ال�سابق 
واملوؤ�س�س  ديبلوماتيك  للوموند 
االجتماعية  للمنتديات  امل�����س��ارك 
تطور  اإىل  ي�����س��ري  ك��م��ا  ال���دول���ي���ة؛ 
اإليزابيث ليفي, راعية كوزور, التي 
�سيعلم قاروؤها اجلاهل باأنها كانت 
الرتوت�سكية  ال��دوائ��ر  م��ن  قريبة 
عقدين.  ع��ن  قلياًل  يزيد  م��ا  منذ 
وق���ت ما  ت��ع��رث يف  ال��ع��ر���س  اأن  اإال 
بني هجمات 11 �سبتمرب 2001, 
اأب����ري����ل   9 يف  ب�����غ�����داد  و�����س����ق����وط 

.2003
    حلظة ت�سمل احلملة االنتخابية 
وحادثة   ,2002 ل��ع��ام  الرئا�سية 
وهي  ال�����س��ه��رية,  اأبريل”   21“
الفرتة التي �سهدت ت�سابك العديد 
م���ن اأب���ط���ال ح��م��ل��ة ���س��وف��ن��م��ان يف 

اجلدد  املحافظون  فيه  اأّث��ر  نقا�س 
االأمريكيون. ففي حني قال بع�س 
“ت�سي”  ل����  ال�����س��اب��ق��ني  امل���وؤي���دي���ن 
التي عرّبت  “ال” ل� “ال للحرب”, 
والثنائي  االأوروبية  ال�سعوب  عنها 
اآخرون  اأظ��ه��ر  االأمل����اين,  الفرن�سي 
العوملة. وهذا  دع��اة  واق��رتب��وا من 
عر�س  يف  ن�سبي  �سعف  ���س��ك  ب��ال 
ك���ورك���وف, ال����ذي ي�����س��ري م���ع ذلك 
واأكرث  راه��ن��ّي��ة,  اأك��رث  مفارقة  اإىل 
التقاء  اإثارة لالهتمام على الفور, 
�سخ�سيات مثل جاك جوليارد مع 

ال�سوفامنية احلالية.

من �ل�صاركوزية �إىل 
حتّلل؟ �لرت�مبي”:  “�لي�صار 

ال�ساركوزية برباعة  يتم حتليل     
العالمات  ت�سّو�س  حيث  من  �سواء 
الي�سار,  على  باالنفتاح  املرتبطة 
وال���ق���ط���ي���ع���ة ال����ت����ي ت�����ق�����ّرب بني 
ال���ي���م���ني على  ال���ي���م���ني واأق���������س����ى 
مناه�سة  اإن  اخل�����س��و���س.  وج����ه 
و�سورها  ل��ل��ف��ك��ر,  ال�������س���ارك���وزي���ة 
كوركوف  ي�سميها  )التي  الرمزية 
�سمات  ل��ه��ا  املفرط”(  “النقد 
م�����س��رتك��ة م���ع ال���رتام���ب���ي���ة, لكن 
ال��ن��ق��د امل��ف��رط ي��وؤث��ر ع��ل��ى دوائ���ر 
ال���ت���ي غزاها  ت���ل���ك  غ����ري  اأخ�������رى 

الرئي�س االأمريكي ال�سابق.
���ا اإىل  اأي�������سً    وي�����س��ري ك����ورك����وف 
“يل غ��ي��ن��ي��ول دو  ال���رتف���ي���ه, م���ع 
بالعربية(,  االخ��ب��ار  النفو”)دمى 
ال�سخ�سنة  ب�سبب  ينتقده  ال���ذي 
و�سائل  ن��ق��د  اأو  ل��ل��ن��ق��د,  امل��ف��رط��ة 
اأحياًنا  ي��الم�����س  ال�����ذي  االإع������الم 
مثل  م���ن�������س���ورات  يف  ال����ت����اآم����ري����ة 
ويرى  ب.  وخطة  يقرا  ال  للقراءة 

األيغر,  ك��ل��ود  ت���ط���ّور  م���ع  اأو  ك����ان, 
�ساركوزي  لنيكوال  املعلن  الناخب 
عام 2012, وامل�سكك يف املناخ كما 
هو معرو�س حتى يف املكتبات. كما 

ان فرن�سا املتمردة نف�سها متهمة.
   وب���رباع���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة, ي��ت��م تناول 
ومعاداة  االإ���س��الم��وف��وب��ي��ا  م�ساألة 
اأق�سى  ق��ط��ب  ��ا يف  اأي�����سً ال�����س��ام��ي��ة 
وحول  العام.  الف�ساء  من  الي�سار 
ي�ستهدف  االأخ����رية,  النقطة  ه��ذه 
لفريديريك  الفكرية  امل�سوؤولية 
ي��وردون, ال��ذي ال ي�سك, ب��اأي حال 
معاداته  ع����دم  يف  االأح��������وال,  م���ن 
خطري,  خطاب  بناء  يف  لل�سامية, 
الأن������ه ه�������س, ي��ج��ع��ل م����ن م���ع���اداة 
اأهلية  ع��دم  اإح��دى ط��رق  ال�سامية 
االحتجاج على النظام االجتماعي 
املوا�سيع,  ه���ذه  ك��ل  ويف  ال�����س��ائ��د. 
ي���ت���ح���دث ك������ورك������وف حم���ق���ا عن 
ال����ذي  املانوي”  “اال�ستقطاب 

يجعل الي�سار عاجزا.
��ا لالأخطاء  اأي�����سً    مت��ت االإ����س���ارة 
ال��رتام��ب��ي��ة جل��زء م��ن ال��ي�����س��ار. يف 
الواقع, تعامل كوركوف بحذر مع 
“الرتامبية الي�سارية الغريبة على 
وا�ستهدف  الفرن�سية”.  الطريقة 
ولوران  رام��وين  اإغنا�سيو  مواقف 
ميلين�سون  ل�����وك  وج������ان  ب���وف���ي���ه 
واإميانويل تود وجان كلود ميت�سيا 
خللطهم,   ... م��ون��ت��ب��ورغ  واأرن������و 
ترامب  ان���ت�������س���ار  ق����ول����ه,  ح�����س��ب 
“انت�سار  ن�����وع  م����ن  ب��ت��ح��ل��ي��الت 
“االأعداء  النخب”,  �سد  ال�سعب 
اأو حتى  هم )تقريًبا( اأ�سدقائي”, 
هو  والعوملي  هو اخلري,  “القومي 
اإىل  �سيوؤدي  كان  ذلك  كل  ال�سر”, 
خلط خطري مع اليمني املتطرف. 

ن���واٍح معينة,  م��ن  ك��ورك��وف,  فيها 
التي  امل��وؤام��رة,  نظريات  منطلقات 
اأ�سبحت االآن ت�ستوطن االإنرتنت.

ل�����وردون,  ن��ق��د ف��ري��دي��ري��ك  اإن     
مثل اأ�سدقائه يف �سحيفة لوموند 
ديبلوماتيك, �سريج حليمي وبيري 
رادي��ك��ايل متاًما من  نقد  رميبري, 
حيث اجل��وه��ر واالأ���س��ل��وب. وهكذا 
ع��ن مدونة  ك��ورك��وف  فيليب  كتب 
اأن  فينان�س”,  “م�سخة  ل���وردون 
ا�ستياء  “ت�سكيل  ب���  يتعلق  االأم����ر 
“ال�سعب”  با�سم  �سغري  برجوازي 

قيا�سا للق�سية االأوىل )الليربالية 
اجلديدة(.

���ا, اإىل  اأي�������سً    وي�����س��ري ك���ورك���وف 
املوؤامرة  نظرية  وارت��ب��اك  اخل��ل��ط 
اأثناء حركة “ال�سرتات ال�سفراء”, 
 19- ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  اأث����ن����اء  اأو 
للكمامات  املناه�سة  احل��رك��ة  م��ع 
وه��ك��ذا, يف  وج��ه اخل�سو�س.  على 
منا�سبات عديدة, متكنت املوؤامرة, 
وف����ًق����ا ل����ك����ورك����وف, م����ن اخ�����رتاق 
اال�سرتاكيون  ذلك  الي�سار, مبا يف 
�سرتاو�س  دومينيك  ق�سية  اأث��ن��اء 

الغطر�سة  و���س��ع��ي��ة  خ�����الل  م����ن 
نتيجة  ل���ل���م���ه���ي���م���ن  امل�����ف�����رط�����ة 
البورجوازية  م���ن  ع�����س��و  جت��رب��ة 
الربجوازية  م��ن  ق����ادم  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يتوافق,  م��ا  وه���و  االقت�سادية”. 
تقريبا, مع �سلوك لوردون يف قلب 

نوي ديبو عام 2016.
   وب��ح�����س��ب ك���ورك���وف, ف����اإن خطاأ 
بع�س الي�سار, فيما يتعلق بنظريات 
ل��وردون الذي  امل��وؤام��رة, �سيج�سده 
“ت�سويه  ر���س��ول  نف�سه  م��ن  ج��ع��ل 
ان��ت��ق��اد امل����وؤام����رة«.    وم���ن ميزات 

كوركوف, اأنه يحر�س على تعريف 
مفاهيمه, وال ي�سقط يف النميمة اأو 
التنديد حتى وهو ي�سري اإىل الذين 
تطورهم  اأو  م��واق��ف��ه��م  ل���ه  ت��ب��دو 
اأكرث  م��ن  املحتملة,  اأخطائهم  اأو 
التي  واخللط  الت�سوي�س  عالمات 
بع�س  خطاب  اأن  ويبدو  ي�سجبها. 
اجلديدة  الليربالية  حول  الي�سار 
ال�������س���ي���ط���ن���ة يثري  ع���ل���ى  ال����ق����ائ����م 
ال�سكوك بالن�سبة له, بقدر ما تبدو 
تاأثريات الليربالية اجلديدة التي 
ي�سميها “ما بعد الفا�سية”, ن�سبية 

ودعونا ن�سيف اإىل ظاهرة ترامب, 
ك���ورك���وف, ظاهرة  ال��ت��ي و���س��ف��ه��ا 
معاجلتها:  تتم  مل  اأخ��رى  قدمية 
والربل�سكونية  ب��رل�����س��ك��وين  دور 
ط��ي��ل��ة اأرب����ع����ني ع���اًم���ا يف اأوروب�������ا, 
اإىل  امل��ي��رتاين  الي�سار  وال��ت��ي, م��ن 
فرن�سا,  يف  ال�������س���ارك���وزي  ال��ي��م��ني 
برموز  ال����ع����ام  ال���ف�������س���اء  ط���ب���ع���ت 
ج���دي���دة, وك���ان���ت ع��واق��ب��ه��ا هائلة 

وحا�سمة.

كوركوف و�إريجون وموف
تكون  االأح�����ي�����ان,  م���ن  ك��ث��ري     يف 
امل�����ن�����اظ�����رات ال���ف���رن�������س���ي���ة ح����ول 
منحازة  الي�سارية”  “ال�سعبوية 
النا�س  م��ن  قلة  اأن  حقيقة  ب�سبب 
غرام�سي,  اأن��ط��ون��ي��و  ق�������راأوا  ق���د 
الإرن�ستو  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأع���م���ال  اأو 
اأعمال  اأو  م��وف,  و�سانتال  الك��الو 
الي�سار  حزب  بودميو�س,  موؤ�س�سي 

الراديكايل االإ�سباين.
   اإن نقدهم �سارم بقدر ما هو حمّفز, 
وخ���اٍل م��ن االإي��ح��اءات االفرتائية 
العام.  ال��ن��ق��ا���س  يف  االآن  امل��ع��ت��ادة 
الي�سارية”,  “ال�سعبوية  ول��ف��ه��م 
الكالو  ك��ت��اب  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ل��ي��ن��ا 
واال�سرتاتيجية  “الهيمنة  وموف 
على  ي��ف��ت��ح,  ال����ذي  اال�سرتاكية” 
يحمل  منظورا  اخل�سو�س,  وج��ه 
م�سروعا “لدميقراطية راديكالية 
االأخ�����ذ  خ�����الل  م����ن  وتعددية”, 
يف االع���ت���ب���ار ت���ع���ددي���ة احل���رك���ات 
االج����ت����م����اع����ي����ة, وان����ط����الق����ا من 

مناه�سة النزعة اجلوهرية.
تناولت  االأخ���������رية,  االآون��������ة  يف     
�سانتال موف, مع اإينيغو اإيريخون, 
خطاب.  م�ساألة  اأنها  على  الهيمنة 
املطاف,  ن��ه��اي��ة  يف  ت��ن��ت��ق��ده,  وم����ا 
مثري  ولكنه  م��دع��وم,  ع��ر���س  بعد 
يف  ه��و  النقا�س,  ي�ستحق  م��ا  ب��ق��در 
الواقع امليل الذي يعتقد كوركوف 
متناق�س”  “ميل  عن  يك�سف  اأن��ه 
ن��ح��و جوهرية  ح���داث���ي  ب��ع��د  م���ا 
حقيقة  اإىل  باالإ�سافة  اللحظة”, 
تدريجيا  ح��ول��ت  “الوحدة”  اأن 
ي�سكل  ك��ان  م��ا  دم���اء  اىل م�سا�س 
ق��وة اأط��روح��ات م��وف والك��ل��و عام 
الليربتاري.  امل���رج���ع   :1985
اإينيغو  اأن  ل��ن��الح��ظ  ذل����ك,  وم���ع 
لكتاب  امل�سارك  امل��وؤل��ف  اإي��ري��خ��ون, 
خمل�س  ال���ي�������س���اري���ة,  ال�����س��ع��ب��وي��ة 
ممار�سته  يف  االإ���س��ارة  لهذه  متاًما 
االإ�سباين,  ال��ربمل��ان  يف  ال�سيا�سية 
على راأ�س التحالف ال�سغري ما�س 

باي�س -اإكو )اخل�سر االإ�سبان(.

بو�صلة مثرية لالهتمام
واملدّعمة  املف�سلة  ان املالحظة,     
على نطاق وا�سع, هي هنا: الي�سار 
املانوي,  امل�ستقطب,  ان��واع��ه,  بكل 
“التقاطعات  ل����  ي�ست�سلم  ال����ذي 
امل�����������س�����و������س�����ة م��������ع امل����ح����اف����ظ����ني 
ومع  ع��اج��ًزا.  اأ�سبح  املتطرفني”, 
هناك  ل��ك��ورك��وف,  بالن�سبة  ذل���ك, 
حاجة ملحة الإعادة اخرتاع “ي�سار 
من  روح����ي,  ببعد  يتمتع  حت���رري 
م�ساألة  يف  اال�ستثمار  اإع��ادة  خ��الل 

معنى وقيم الوجود«.
فاإنه  املهيب,  التاأليف  ه��ذا     وم��ع 
ونظرية  ف���ك���ري���ة  ن����اف����ذة  ي����وف����ر 
معر�سة  حل����ظ����ة  يف  م���ن���ع�������س���ة 
الي�سار  ب���ني  خ���ط���رة  ل��ت��ق��اط��ع��ات 
وت��ث��ق��ل��ه��ا ح��ي��اة فكرية  وال��ي��م��ني, 
و�سيا�سية ال تقوم على الراديكالية 
الدميقراطية بل مبطر يومي من 
وحماكمات  ال��ع��ب��ث��ي��ة,  اخل���الف���ات 
اأي���دي���ول���وج���ي���ة ���س��ي��ئ��ة االأح����ك����ام, 
بغي�سة,  وت��غ��ري��دات  وا���س��ت��ب��اك��ات, 
رقمية,  وم�������س���اي���ق���ات  وه���ر����س���ل���ة 
لل�سيا�سة,  التام  العجز  وخ�سو�سا, 
ومن باب اأوىل, الأي حركة حمّررة. 
ان كتابه وثيقة تنويرية, وبو�سلة 
مدين  نقا�س  اإىل  ودع���وة  م��ف��ي��دة, 

م�ستنري بالعقل.
*ع�صو مر�صد �لر�ديكاليات 
�ل�صيا�صية يف موؤ�ص�صة 
جان جوري�س, باحث يف
 �لعلوم �ل�صيا�صية, متخ�ص�س يف 
�ليمني و�لأبعاد �لثقافية لل�صيا�صة, 
وموؤلف �لعديد من �لبحوث منها 
“�إىل �للقاء غر�م�صي” 
)من�صور�ت �صارف 2015(. 

من �صفات كوركوف �أنه يحر�س على حتديد مفاهيمه ول يقع يف د�ئرة �لنميمة و�لإد�نة
اإن مناه�شة ال�شاركوزية للفكر و�شورها الرمزية لها �شمات م�شرتكة مع الرتامبية

غالف الكتاباإينيغو اإيريخون وال�سعبوية الي�سارية

فقد�ن �ملعايري يوؤدي �إىل تقدم �أطروحات �ليمني �ملتطرف

ميلون�سون  انحراف الي�سار نحو الرتمبية�سوفنمان وال�سيادية القومية

كلود األيغر نظرية املوؤامرة تخرتق الي�سار

�شرح منهجي للعمليات التي اأدت اإىل 
االنت�شار الفكري لليمني املتطرف يف فرن�شا

الي�شار الذي ي�شت�شلم للتقاطعات امل�شو�شة
 م�ع املحافظني املتطرفني اأ�شب��ح عاج��ًزا

�ساركوزي ي�سبه ترامب
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 345157            بتاريخ : 2021/02/17
رقم االأولوية: 90122352

تاريخ االأولوية: 2020/08/18
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ايه يف بي ماترك�س, ال ال �سي
وعنوانه: 7373 جيتواي بوليفارد, نيوارك, كاليفورنيا, 94560, الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

بطاريات لال�ستخدام يف ال�سيارات التي تعمل بالكهرباء
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة SAPPHIRE باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345158            بتاريخ : 2021/02/17
رقم االأولوية: 90122352

تاريخ االأولوية: 2020/08/18
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ايه يف بي ماترك�س, ال ال �سي
وعنوانه: 7373 جيتواي بوليفارد, نيوارك, كاليفورنيا, 94560, الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 12

�سيارات تعمل بالكهرباء
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة SAPPHIRE باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344845            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107286

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

الربجميات كخدمة تتميز بربنامج لتوفري من�سة مالية اإلكرتونية ت�سهل معامالت التحويالت عرب �سبكة 
الكمبيوتر؛ تخزين البيانات االإلكرتونية واملعنى بها تخزين العملة االفرتا�سية

اال�سود  ب��االل��ون  ر�سمة  ي�سارها  على  التينية   باحرف   ripple net كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
والرمادي

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 344846            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107286

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 38

�سبكات  ع��رب  املالية  للبيانات  االإل��ك��رتوين  النقل  اأي   , نظري  اإىل  نظري  م��ن  ال�سبكي  الكمبيوتر  خ��دم��ات 
االت�ساالت االإلكرتونية

اال�سود  ب��االل��ون  ر�سمة  ي�سارها  على  التينية   باحرف   ripple net كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
والرمادي

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

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

املودعة حتت رقم : 344847            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107286

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 36

اخلدمات املالية االإلكرتونية , وهي اخلدمات النقدية لتلقي و�سرف املدفوعات والهدايا بالعمالت الورقية 
�سبكة  عرب  االفرتا�سية  والعمالت  الورقية  العمالت  وتبادل  كمبيوتر  �سبكة  عرب  االفرتا�سية  والعمالت 
والعمالت  الورقية  بالعمالت  والهدايا  املدفوعات  تلقي  وهي   , االإلكرتونية  املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر 
عرب  للتبادل  افرتا�سية  عملة  توفري  اأي   , املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  و�سرفها  االفرتا�سية 
�سبكة  الورقية والعمالت االفرتا�سية عرب  العمالت  تبادل  اأي   , العمالت  �سبكة كمبيوتر ؛ خدمات �سرف 
؛ خدمات  اإىل وجهة  والهدايا من م�سدر  املدفوعات  ت�سليم  اأي   , الدفع  التحقق من  ؛ خدمات  الكمبيوتر 
االإدارة املالية واالإدارة املالية , وهي ت�سهيل حتويل العملة الرقمية , وحتويل العملة الرقمية عرب �سبكات 

االت�ساالت االإلكرتونية , والنقل االإلكرتوين للعملة الرقمية
اال�سود  ب��االل��ون  ر�سمة  ي�سارها  على  التينية   باحرف   ripple net كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 

والرمادي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344842            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107288

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

الربجميات كخدمة تتميز بربنامج لتوفري من�سة مالية اإلكرتونية ت�سهل معامالت التحويالت عرب �سبكة 
الكمبيوتر؛ تخزين البيانات االإلكرتونية واملعنى بها تخزين العملة االفرتا�سية

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات ripplex باحرف التينية  على ي�سارها ر�سمة بااللون اال�سود والرمادي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344843            بتاريخ : 2021/02/11
رقم االأولوية: 90107288

تاريخ االأولوية: 2020/08/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ريبل البز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 38

�سبكات  ع��رب  املالية  للبيانات  االإل��ك��رتوين  النقل  اأي   , نظري  اإىل  نظري  م��ن  ال�سبكي  الكمبيوتر  خ��دم��ات 
االت�ساالت االإلكرتونية

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات ripplex باحرف التينية  على ي�سارها ر�سمة بااللون اال�سود والرمادي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 344844            بتاريخ : 2021/02/11

رقم االأولوية: 90107288
تاريخ االأولوية: 2020/08/11

البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�س��م: ريبل البز اإنك

وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 36
اخلدمات املالية االإلكرتونية , وهي اخلدمات النقدية لتلقي و�سرف املدفوعات والهدايا بالعمالت الورقية 
�سبكة  عرب  االفرتا�سية  والعمالت  الورقية  العمالت  وتبادل  كمبيوتر  �سبكة  عرب  االفرتا�سية  والعمالت 
والعمالت  الورقية  بالعمالت  والهدايا  املدفوعات  تلقي  وهي   , االإلكرتونية  املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر 
عرب  للتبادل  افرتا�سية  عملة  توفري  اأي   , املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  و�سرفها  االفرتا�سية 
�سبكة  الورقية والعمالت االفرتا�سية عرب  العمالت  تبادل  اأي   , العمالت  �سبكة كمبيوتر ؛ خدمات �سرف 
؛ خدمات  اإىل وجهة  والهدايا من م�سدر  املدفوعات  ت�سليم  اأي   , الدفع  التحقق من  ؛ خدمات  الكمبيوتر 
االإدارة املالية واالإدارة املالية , وهي ت�سهيل حتويل العملة الرقمية , وحتويل العملة الرقمية عرب �سبكات 

االت�ساالت االإلكرتونية , والنقل االإلكرتوين للعملة الرقمية
و�سف العالمة: عبارة عن كلمات ripplex باحرف التينية  على ي�سارها ر�سمة بااللون اال�سود والرمادي

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 344841            بتاريخ : 2021/02/11

رقم االأولوية: 90107292
تاريخ االأولوية: 2020/08/11

البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�س��م: ريبل البز اإنك

وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت , �سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا 94104 , الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 36
اخلدمات املالية االإلكرتونية , وهي اخلدمات النقدية لتلقي و�سرف املدفوعات والهدايا بالعمالت الورقية 
�سبكة  عرب  االفرتا�سية  والعمالت  الورقية  العمالت  وتبادل  كمبيوتر  �سبكة  عرب  االفرتا�سية  والعمالت 
والعمالت  الورقية  بالعمالت  والهدايا  املدفوعات  تلقي  وهي   , االإلكرتونية  املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر 
عرب  للتبادل  افرتا�سية  عملة  توفري  اأي   , املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  و�سرفها  االفرتا�سية 
�سبكة  الورقية والعمالت االفرتا�سية عرب  العمالت  تبادل  اأي   , العمالت  �سبكة كمبيوتر ؛ خدمات �سرف 
؛ خدمات  اإىل وجهة  والهدايا من م�سدر  املدفوعات  ت�سليم  اأي   , الدفع  التحقق من  ؛ خدمات  الكمبيوتر 
االإدارة املالية واالإدارة املالية , وهي ت�سهيل حتويل العملة الرقمية , وحتويل العملة الرقمية عرب �سبكات 

االت�ساالت االإلكرتونية , والنقل االإلكرتوين للعملة الرقمية
و�سف العالمة: عبارة عن كلمات RIPPLEX باحرف التينية  بااللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4440

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/04/12 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 
�ملحجوز�ت  �و�صاف  و  عمار   �صمري  �حمد   + ذ.م.م  حرة  منطقة  فا�صن  �يه  فى  فى  �يه  �يه  �صده 

على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                    �لو�صف  

                                                 مالب�س       3000 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3092

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
مز�د علني على موقع �لمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�صاعة 
يوم �لثنني 2021/04/12 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �صده كلور  م�صاء�   6:00

�صلو�صن �س.ذ.م.م + نهاد حممود معني حممد و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                        �لو�صف  

 86,000                                                          طابعات 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2566

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/04/12 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده كاجرى �صيزجيم كيزيالتي�س و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                            �لو�صف     �صعر �لتقييم  

                                                            �أثاث �صقه         2000 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 7 اإبريل 2021 العدد 13209

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الثلج االأبي�س للعقارات ذ.م.م
اآمنة بطي  0.6 , مبنى ال�سيدة  عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي , �سرق 

اأحمد خلف العتيبة واخرين
CN 1180121 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات , كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/3/31 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2122000417 
- تاريخ التعديل:2021/4/6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية
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عربي ودويل
  لندن قلقة من التحّركات الرو�شية على احلدود االأوكرانية 

•• لندن-اأ ف ب

ال��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون خالل حمادثة هاتفية مع الرئي�س االأوك��راين فولودميري زيلين�سكي عن  اأعرب رئي�س 
قلقه ب�ساأن االأن�سطة الع�سكرية التي تقوم بها رو�سيا يف �سبه جزيرة القرم وعلى احلدود مع اأوكرانيا. وقال مكتب جون�سون يف 
بيان اإّن “رئي�س الوزراء جّدد التاأكيد على دعم اململكة املّتحدة الثابت ل�سيادة اأوكرانيا ووحدة 
زيلين�سكي  الرئي�س  “اأعرب عن ت�سامنه مع حكومة  اأّن جون�سون  البيان  واأ�ساف  اأرا�سيها«. 
فاإّن  للبيان  ووفقاً  اأوكرانيا«.  مبقاربة  ورّح��ب  لال�ستقرار  املزعزع  الن�ساط  هذا  مواجهة  يف 
اأجل  م��ن  ال��دول��ي��ني  �سركائهما  م��ع  الوثيق  تعاونهما  “�سيوا�سالن  وجون�سون  زيلين�سكي 
مراقبة الو�سع و�سمان عدم حدوث مزيد من الت�سعيد«. وُبعيد املكاملة الهاتفية ن�سر الرئي�س 
االأوكراين تغريدة على تويرت �سكر فيها رئي�س الوزراء الربيطاين على موقفه, م�سّدداً على 
والواليات  وكندا  ال�سبع” )اأملانيا  جمموعة  دول  لوحدها” و”تدعمها  “لي�ست  اأوكرانيا  اأّن 
املتحدة وفرن�سا واإيطاليا واليابان وبريطانيا(. وكانت جمموعة ال�سبع اأّكدت يف اآذار/مار�س 

اأّنها لن تعرتف “مبحاوالت رو�سيا اإ�سفاء ال�سرعية على احتاللها” �سبه جزيرة القرم.

لل�صفري  بالن�صبة     
�إيطاليا  يف  �لرو�صي 
هذه  ر�زوف,  �صريغي 
“حلقة  �صوى  لي�صت 
�أن  وياأمل  موؤ�صفة”, 
على  �صلبًا  توؤثر  “ل 
�لبناءة  �لــعــالقــات 
بني  عام”  بــ�ــصــكــل 
�إلقاء  لكن  �لبلدين. 
قبطان  على  �لقب�س 
�إيطالية,  فرقاطة 
متلّب�صا  بيوت,  و�لرت 
ــهــر  �ــص نــــهــــايــــة  يف 

مار�س..

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�سيارة يف ماأوى  اأثناء تواجده يف   
امللحق  مع  ماركت  �سوبر  �سيارات 
دمييرتي  ال���رو����س���ي  ال��ع�����س��ك��ري 
العالقات  اأ�سعف  اأو���س��رتوخ��وف, 

الثنائية ب�سكل خطري.
    ط��ردت روم��ا على الفور عميل 
م�سوؤول  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  مو�سكو 
األيك�سي  ب��ال�����س��ف��ارة  اآخ�����ر  ك��ب��ري 
الع�سكري  امل���ل���ح���ق  من����������ودروف, 
والطريان.  البحرية  عن  امل�سوؤول 
منذ  ق�����س��ي��ة  اأخ���ط���ر  ه���ي  “هذه 
اع����ت����ربت  الباردة”,  احل���������رب 
ندد  ب��ي��ن��م��ا  ���س��ت��ام��ب��ا,  ال  �سحيفة 
وزير اخلارجية لويجي دي مايو, 
ب� “عمل عدائي �سديد اخلطورة«.
   لقد مرت �سنوات على اكت�ساف 
اجهزة مكافحة التج�س�س الغربية 
لوثائق  ت��ب��ادل عيني  ع��ن  ال��ن��ق��اب 
���س��ري��ة, ك��م��ا ه��و احل����ال يف رواي���ة 
ففي  قدمية ل� “جون لو كاريه”. 
ال�سيربانية,  امل���ع���ل���وم���ات  ع�����س��ر 
بيوت  والرت  التبادل بني  اأن  يبدو 
واجلوا�سي�س الرو�س م�ستوحى من 

كتّيبات التج�س�س الكال�سيكية.
التحقيق  ع��ن��ا���س��ر  وب��ح�����س��ب     

االأوىل, فقد مت االت�سال بقبطان 
ال��ف��رق��اط��ة االإي��ط��ال��ي��ة ق��ب��ل عدة 
اأ���س��ه��ر خ���الل ح��ف��ل ا���س��ت��ق��ب��ال يف 
التعاون  وب��داأ  الرو�سية,  ال�سفارة 
م�����ع ع����م����الء ال���������س����رق اخل���ري���ف 
املا�سي, مما اأثار �سكوك ال�سلطات 
االإيطالية. وو�سعت هذه االخرية 
الكامريات يف مكتب والرت بيوت, 
اأو�سرتوخوف  دمي��ي��رتي  وراق��ب��ت 

عن كثب.

�صريحة جو�ل و�لكول�صرتول
   يبلغ من العمر 56 عاًما, متزوج 

   وردا على �سوؤال من عدة �سحف, 
بررت زوجته ت�سرفات زوجها على 

النحو التايل:
3 االف  ال��ب��ال��غ  “مل ي��ع��د رات��ب��ه   
اأ���س��رة مكونة  الإع��ال��ة  كافيا  ي���ورو 
اأربعة كالب  اأطفال مع  اأربعة  من 
و268 األف يورو كقرو�س عقارية 

ل�سدادها«.
اأث�����ارت هذه     ويف ك��ل االح������وال, 
الق�سية جداًل �سيا�سًيا يف اإيطاليا. 
ت�ست�سيف  ال��ت��ي  اجل���زي���رة  ���س��ب��ه 
العديد من قواعد الناتو, متهمة 
من قبل جزء من ال�سحافة باأنها 

ال�سابط  عمل  اأطفال,  اأربعة  وله 
اأرك��ان الدفاع,  االإي��ط��ايل يف هيئة 
والتخطيط  ال�����س��ي��ا���س��ة  م��ك��ت��ب 
للق�ساة  وب��ال��ن�����س��ب��ة  ال��ع�����س��ك��ري. 
ريجينا  �سجن  اىل  احالوه  الذين 
اأنه �سّور  ُيزعم  الروماين,  كويلي 
�سا�سة كمبيوتره يف ثالث منا�سبات 
على االأق��ل لتقدمي معلومات اإىل 
جهة االت�سال الرو�سية. ويبدو اأن 

التبادل كان را�سًخا.
   مب��ج��رد ال��ت��ق��اط ال�����س��ور, يقوم 
اأربعة  وال����رت ب��ي��وت, ال����ذي ل��دي��ه 
�سريحة  ب��اإزال��ة  حممولة,  هواتف 

اأي م�سلحة  “مل يكن لدي  وق��ال 
�سيا�سية اأو اأيديولوجية«.

»خا�صرة �أوروبا �لرخوة«
بيوت  وال�����رت  ق��ل��ل  دف����اع����ه,     يف 
اإىل  املر�سلة  ال��وث��ائ��ق  اأه��م��ي��ة  م��ن 
الرو�س: “مل اأعّر�س اأمن الدولة 
 ”...“ ل��ل��خ��ط��ر  اأخ������رى  دول  اأو 
على  م�سنفة  الوثائق  اأن  �سحيح 
اأنها حمفوظة اأو حمفوظة للغاية, 
لكنني مل اأوفر م�ستندات ال ميكن 
ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى االإن����رتن����ت. 

“...” مل اأخن الوطن قط«.

اجل����وال م��ن ج��ه��ازه وو���س��ع��ه��ا يف 
علبة دواء للكولي�سرتول, ثم يقود 
���س��ي��ارت��ه اإىل احل���ي ال���روم���اين يف 

�سبينا�سيتو.
 ه�������ن�������اك, ي����ن����ت����ظ����ر دمي�����ي�����رتي 
اأو�سرتوخوف, الذي يغادر ال�سفارة 
ويركب املرتو اإىل حي مو�سوليني 
يف يورو, ومن هناك ي�ستقل حافلة 
ويقوم  �سبينا�سيتو,  اإىل  متوجهة 
بالطواف �سريا على االق��دام عدة 
للتاأكد من عدم مالحقته,  مرات 
���س��ي��ارة وال�����رت بيوت,  ي���رك���ب  ث���م 
م������اأوى  اإىل  ال�����رج�����الن  ل��ي��ت��ج��ه 

�سيارات ال�سوبر ماركت.
   ع��ن��دم��ا ت��دّخ��ل اع����وان مكافحة 
 30 يف  االإي������ط������ايل,  ال��ت��ج�����س�����س 
مفتاح  ع���ل���ى  ا����س���ت���ول���وا  م����ار�����س, 
وثيقة   181 م����ع  ب����ي  ال���ي���وا����س 
47 م�سنفة على  خمرتقة, منها 
ومكافاأة  للناتو”,  “�سرية  اأن��ه��ا 
ق��دره��ا 5 االف ي���ورو و���س��ع��ت يف 
القبطان,  واع������رتف  م����ظ����روف. 
ال�سجن  ع���ق���وب���ة  ي����واج����ه  ال������ذي 
التج�س�س  ب��ت��ه��م��ة  احل���ي���اة  م����دى 
اأجنبية,  ل��ق��وة  معلومات  واإف�����س��اء 
املال”.  اأج���ل  “من  ت�����س��رف  ب��اأن��ه 

اأوروبا”.  يف  ال��رخ��وة  “اخلا�سرة 
واأظ���ه���رت ح��رك��ة اخل��م�����س جنوم, 
بل واأك��رث من ذلك, رابطة ماتيو 
املتطرفة,  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ���س��ال��ف��ي��ن��ي 
ال�سنوات  يف  الكرملني  من  قربها 

االأخرية.
رئي�س  ا�ستقبل  املا�سي,  الربيع     
احل���ك���وم���ة ج���وزي���ب���ي ك���ون���ت���ي يف 
ت�سمى  عملية  اإط����ار  يف  اإي��ط��ال��ي��ا, 
فرقة  احلب”,  م��ع  رو���س��ي��ا  “من 
مو�سكو,  م���ن  ج��ن��دًي��ا   132 م���ن 
م����ك����ون����ة ج�����زئ�����ًي�����ا م������ن خ������رباء 
مكافحة  يف  مل�ساعدته  كيميائيني, 
فريو�س كورونا. ومن الوا�سح اأن 
و�سول ماريو دراغي اإىل ال�سلطة 
توجيه  اإع���ادة  اإىل  اأدى  فرباير  يف 
االإيطالية.  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
هذا  اأع������اد  م��ن��ا���س��ب��ات,  ع����دة  ويف 
التزام بالده  التاأكيد على  االخري 
التغطية  اأن  وي���ب���دو  االأط��ل�����س��ي. 
بيوت,  وال��رت  العتقال  االإعالمية 
مع  ال����ع����الق����ات  اأن  اإىل  ت�������س���ري 
تهاوًنا  اأق��ل  االآن  �ستكون  مو�سكو 

وجماملة.
عن ليرب��صيون

يف منطقة وزارة الدفاع يف روما القبطان االيطايل يف قف�س االتهام

عملّية من كتب �لتج�ص�س �لكال�صيكية:

رائحة حرب باردة بني روما ومو�شكو...!
�أثارت �لق�صية جدًل �صيا�صًيا يف �إيطاليا �ملتهمة باأنها خا�صرة �أوروبا �لرخوة 
»اأخطر ق�شية منذ احلرب الباردة«, و»عمل عدائي �شديد اخلطورة«

قال �إنه لن يتحاور مع ل�صو�س:

قي�س �شعيد: خويف اأن تاأكل الد�شتور اجلديد اأتان...!
�لرئي�س �لتون�صي: تون�س �نتقلت من �حلزب �لو�حد �إىل �للوبي �لو�حد

ال اأّت���ه���م اح���دا ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن هم 
مطلوبون للعدالة«.

ُيقدم  اإاّل مع من  “لن احت��اور  وتابع 
حلوال الأّن احلوار لي�س هدفا يف حّد 
ولكن  ن��ت��ح��اور  ان  ن�ستطيع  ذات�����ه... 
وا�سحا  الت�سخي�س  ي��ك��ون  اأن  يجب 
م�سيطرة  مازالت  القوى  بع�س   …

على جهاز الدولة ».

“انتقلنا من احلزب الواحد  وا�ساف 
الواحد وه��ذا خطري… اللوبي  اىل 
يف الظاهر توجد تعّددية حزبية ولكن 
يف الواقع انتقلنا اىل اللوبي الواحد 
للتعامل مع  اأب��دا  وان��ا ل�ست م�ستعدا 
ال��ل��وب��ي��ات وم���ع م��ن ���س��رق��وا و�سطوا 
الفتا  ال�سعب”  ه���ذا  م���ق���درات  ع��ل��ى 
احللول  ع���ن  ال��ت��ح��دث  ����س���رورة  اىل 

•• الفجر - تون�س:
وّجه الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد يف 
ت�سريحات اإعالمية انتقادات �سديدة 
اللهجة للربملان تعليقا على اتهامات 
املحكمة  اإر�ساء  تعطيل  بت�سببه يف  له 
قانون  م�سروع  رّده  بعد  الد�ستورية 
الد�ستورية  امل��ح��ك��م��ة  ق��ان��ون  تنقيح 
مل��ج��ل�����س ن�����واب ال�����س��ع��ب ال�����ذي مّتت 
مار�س  اأواخ�������ر  يف  ع��ل��ي��ه  امل�������س���ادق���ة 

املنق�سي. 
بخرق  ات���ه���ام���ه  اأّن  ���س��ع��ّي��د  واع���ت���رب 
ال��د���س��ت��ور ب��رف�����س��ه االإم�������س���اء على 
م�سروع القانون مردود على اأ�سحابه 
الأّن الربملان هو الذي خرق الد�ستور 
يف  الد�ستورية  املحكمة  ار���س��اء  بعدم 
اأجل �سنة من امل�سادقة على الد�ستور 

او جهة  ���س��خ�����س  امل���ق���ا����س وخل���دم���ة 
عدالة  اىل  ب���ح���اج���ة  ن���ح���ن  م��ع��ي��ن��ة 
اقبل  حقيقية وحماكم حقيقية ولن 
مقا�س  ع��ل��ى  ال��ن�����س��و���س  ت��و���س��ع  ان 
احل����ك����ام وه�����م ب��������داأوا احل����دي����ث عن 
اأح�سوا  ح���ني  ال��د���س��ت��وري��ة  امل��ح��ك��م��ة 

باخلطر«.
ان  حديثه  يف  �سعيد  قي�س  وا�ستبعد 
امل�سادق  الد�ستورية  املحكمة  ت��ك��ون 
ال�سعب  عليها من قبل جمل�س نواب 
“حمكمة  ب�����ل:  ح��ق��ي��ق��ي��ة  حم���ك���م���ة 
يف  ح��ق��ه  م��وؤك��دا  ح�سابات”  ت�سفية 
الن�سو�س  خ��ت��م  ع��ل��ى  االع����رتا�����س 
كما  االع��رتا���س  يف  وحقه  القانونية 
ين�س على ذلك الد�ستور التون�سي:” 
ه��م خ��ارج االآج���ال وخ��رق��وا الد�ستور 
فليتحملوا م�سوؤوليتهم ولن يجروين 

مثلما ن�ّس عليه.
و�سعوا  الد�ستور  ‘’هذا  �سعيد:  وقال 
ونحن   ... ن�����ّس  ك��ل  يف  اأق��ف��اال  عليه 
واأ������س�����اف:  املقامات”.  اح���رتم���ن���ا 
الد�ستور  اأخ���رق  ل��ن  اأيّن  ‘’الق�سية 
والعهد الذي قطعته على نف�سي هو 
اأن اأعمل من اأجل ال�سعب التون�سي’’. 
القادم  الد�ستور  على  “خويف  وتابع: 
اأو  اآت��ان جديدة  تاأكله  اأن  لتون�س من 

حمار من �ساللة احلمار االأّول.
الد�ستورية  املحكمة  “تذكروا  وق��ال 
بعد �سبات ونفاق دام اأكرث من خم�سة 
الن�سو�س  ان  م���ع���ت���ربا  �سنوات” 
ت��و���س��ع على  ي��ج��ب ان  ال��ق��ان��ون��ي��ة ال 
املقا�س وه��و ما ذه��ب اليه ال��ن��واب يف 
يجب  “ال  ت��ع��ب��ريه:  ح�سب  ال���ربمل���ان 
على  القانونية  الن�سو�س  تو�سع  ان 

اىل خرق الد�ستور«.
ب�:  و�سفهم  �سعيد ممن  قي�س  وح��ذر 
الوراء  اىل  ال��ع��ودة  ي��ري��دون  “الذين 
ان  م��وؤك��دا  التخلف”  م��ظ��اه��ر  واىل 
بذلك,  يقبل  ل��ن  ال��ت��ون�����س��ي  ال�سعب 
وات���ه���م ق��ي�����س ���س��ع��ي��د م���ن دع���اه���م ب� 
الدولة  ���س��رب  مب��ح��اول��ة  “هوؤالء” 
قائال:  واملجتمع  العمومية  واملرافق 
“هوؤالء الذين يريدون �سرب الدولة 
لكننا  واملجتمع  العمومية  وامل��راف��ق 
و�سنحا�سبهم  امل�����س��وؤول��ي��ة  �سنتحمل 
امام اهلل واملجتمع و�سنبقى �سامدين 
م���ن اج����ل اإع���ط���اء ال�����س��ع��ب احل����ق يف 

العي�س الكرمي«.
لالأزمة  حلول  اإيجاد  امكانية  وح��ول 
ال�سيا�سية الراهنة قال �سعّيد: “هناك 
اإذا  اليها ولكن  حلول ميكن التو�سل 

خل�ست النية وكانت �سافية«.
من جهة اأخرى اأعلن �سعّيد اأّن رئا�سة 
اجلمهورية انتهت من اعداد العديد 
من املبادرات الت�سريعية منها مبادرة 
واأخ���رى  اجل��زائ��ي  بال�سلح  متعّلقة 
متعّلقة مبوؤ�س�سة ال�سهداء واجلرحى 
تتعّلق  ت�سريعية  م��ب��ادرة  اإىل  اإ�سافة 

باملجل�س االأعلى للرتبية والتعليم.
واعترب الرئي�س التون�سي ان “تون�س 
انتقلت من احلزب الواحد اىل اللوبي 
اأّن��ه لن يتحاور اال  م��وؤّك��دا  الواحد” 

مع من يقدم حلوال.
ت�ساءل  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ح��وار  وبالن�سبة 
وهل  م����اذا؟  ح���ول  ح���وار  “هو  �سعيد 
كانت  اذا  بالوطني  يو�سف  ان  ميكن 
بع�س االطراف ال متلك اأّية ت�سّورات 
وطنيني  غ����ري  ان����ه����م  اق�������ول  …ال 

احلقيقية للتون�سيني من قبيل احلق 
يف امل�سكن والنقل وال�سحة وال�سمان 

االجتماعي.
االن�سان  ت��ه��م  ح��ق��وق  “هذه  وت���اب���ع 
حوارا  ارادوا  …اإذا  امل��واط��ن  ولي�س 
ف��ل��ي��ك��ن ح�����ول ه�����ذه امل�������س���ائ���ل ولكن 
ال ح�����وار م���ع ال��ل�����س��و���س وم����ا اأك���رث 

ل�سو�سنا«.

مقتل �شخ�س اإثر قمع ال�شرطة يف بنغالد�س احتجاجات 
•• دكا-اأ ف ب

قتل �سخ�س واأ�سيب ثالثة اآخرون على االأقل يف حالة حرجة بعدما اأطلقت 
ال�سرطة يف بنغالد�س النار على تظاهرة عنيفة �سد القيود املفرو�سة لكبح 

تف�سي فريو�س كورونا, على ما اأفاد م�سوؤولون الثالثاء.
ووقعت املواجهة االثنني يف بلدة �سال�سا يف اإقليم فريدبور يف و�سط البالد, 
بعدما انت�سرت �سائعات اأن رجال اأ�سيب فيما كانت ال�سرطة تنفذ التدابري 
ع��دد احل��االت يف  ارتفاع  �سوق جت��اري مع  الحتواء جائحة كوفيد-19 يف 

ارجاء البالد. وخرج اآالف اال�سخا�س اإىل ال�سوارع للتعبري عن غ�سبهم.
لل�سرطة  م��رك��زا  ر���س��ق��ت  املحتجني  م��ن  اأن جم��م��وع��ة  ال�����س��رط��ة  واأع��ل��ن��ت 
�سابط  ال��ن��ريان يف منزل  واأ���س��رم��ت  وخ��رب��ت مكاتب حكومية  ب��احل��ج��ارة 

وعربتني حكوميتني.
عن  “دفاعا  ال��ن��ريان  فتحوا  ال�سباط  اإّن  ال�سرطة  با�سم  متحدث  وق���ال 

النف�س” بعد مهاجمة املركز.
و�سّرح نائب قائد ال�سرطة يف فريدبور �سمينور رحمن اأّن طالبا لل�سريعة 
االإ�سالمية يبلغ 20 عاما قتل فيما اأ�سيب �سبعة ا�سخا�س على االأقل بجروح 

الطب يف  كلية  م�ست�سفى  م�سوؤول يف  واأو�سح  �سرطيون.  بينهم ثالثة  من 
فريدبور اأّن ثالثة م�سابني بطلقات نارية يرقدون يف حالة حرجة. واأفاد 
“اأحد اجلرحى  اأّن  عبد املتني وهو طبيب يف ق�سم اجلراحة فران�س بر�س 
يف  بالر�سا�س  الثالث  اأ�سيب  فيما  �سدره  يف  واالأخ���ر  موؤخرته  يف  اأ�سيب 
املت�سددة  االإ�سالم”  “حفظة  جماعة  اأن�سار  اإن  ال�سرطة  وقالت  �ساقيه”. 

ان�سموا للمواجهات.
وت����ورط اع�����س��اء ه���ذه اجل��م��اع��ة االإ���س��الم��ي��ة يف م��واج��ه��ات دام��ي��ة خالل 
احتجاجات على زيارة زيارة رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي اإىل دكا 
ال�سهر املا�سي. وفر�س احلكومة اإغالقا ملدة �سبعة اأيام اعتبارا من االثنني 
بعد ت�سجيل 7087 اإ�سابة بكوفيد-19 يف اأعلى ح�سيلة يومية يف البلد 
الواقع يف جنوب �سرق اآ�سيا. ويف اإطار التدابري املّتخذة الحتواء اجلائحة, 
وقطارات  وع��ب��ارات  ب��ا���س��ات  م��ن  امل�����س��رتك  النقل  و���س��ائ��ل  عمل  تعليق  مت 
وطائرات اعتبارا من االإثنني. واأغلقت املوؤ�س�سات التجارية ومراكز الت�سوق 

ملدة اأ�سبوع كما ُفر�س حظر جتول ليلي.
الذي  االإغ��الق  على  احتجاجا  دك��ا  يف  املتاجر  اأ�سحاب  من  املئات  وتظاهر 

يقولون اإّنه ي�سر اأعمالهم ب�سدة.

 اأعمال عنف على خلفية االنتخابات يف البنغال الهندية 
�سقوط قتلى. ويحتدم   بني حزبي “موؤمتر ترميانول” 
اأكرب  �سهدت  التي  الوالية  ه��ذه  يف  جاناتا”  و”باهاراتيا 
العام  خم�سني  ن��ح��و   - ال�سيا�سية  االغ��ت��ي��االت  م��ن  ع���دد 
منذ  القتلى  اآالف  �سقط  وحيث   - لل�سرطة  وفقا  املا�سي 
حزب  ترميانول”  “موؤمتر  وي��ت��ه��م  ال�����س��ت��ي��ن��ات.  ن��ه��اي��ة 
�سيا�سة االنق�سامات  ادخال  مبحاولة  “باهاراتيا جاناتا” 

اإىل البنغال الغربية حيث تقيم غالبية م�سلمة.
والثالثاء وقع حادث اطالق نار اأمام مكاتب اقرتاع اأثناء 
�سدامات يف مناطق خارج كالكوتا عا�سمة الوالية ما اأ�سفر 
عن �سقوط ع�سرين جريحا على االأقل بح�سب ال�سرطة. 
وذكر الزعيم املحلي يف “باهاراتيا جاناتا” ديليب غو�س اأن 
والدة اأحد منا�سري احلزب قتلت على يد اأن�سار “موؤمتر 

•• كالكوتا-اأ ف ب

البنغال  والي���ة  ال��ث��الث��اء يف  ج��دي��دة  اأع��م��ال عنف  ن�سبت 
رئي�س  يواجه  حيث  �سيا�سيا  �سراعا  ت�سهد  التي  الغربية 
اأ�سر�س خ�سومه يف  اأحد  ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي 

االنتخابات االقليمية.
الفوز  جاناتا”  “باهاراتيا  مودي  ناريندرا  حزب  وي�سعى 
باالقرتاع اأمام ماماتا بانريجي التي تقود حزب “موؤمتر 
90 مليون  املحلي وحتكم الوالية التي تعد  ترميانول” 

ن�سمة منذ 2011.
اأبريل,  ني�سان   29 يف  تنتهي  التي  االنتخابات  بدء  ومنذ 
ت����دور م��واج��ه��ات ب���ني م��ن��ا���س��ري احل���زب���ني ا���س��ف��رت عن 

انها  ال�سرطة  وقالت  احل��زب.  اأنكره  ما  وهو  ترميانول” 
“زيادة هجمات  اأن  اأ�سخا�س. واعلن غو�س  اأوقفت ثالثة 
اأن  وت��اب��ع  ك��ل �سيء”.  ت��رمي��ان��ول ن�سفت  اأن�����س��ار م��وؤمت��ر 
لثنيهم  القرى”  “يف مئات  للرتهيب  تعر�سوا  الناخبني 
عن التوجه اإىل مكاتب االق��رتاع. وجتري االنتخابات يف 
وتنظم  حني ت�سجل الهند ارتفاعا يف حاالت كوفيد-19. 
وتاميل  �سرق(  )�سمال  اأ���س��ام  والي��ات  اخ��رى يف  انتخابات 
ن���ادو )ج��ن��وب ���س��رق( وك����رياال )ج��ن��وب غ���رب( ومنطقة 

بوندي�سريي. وي�سارك يف االقرتاع 175 مليون ناخب. 
بعد  تاأتي  التي  االنتخابات  هذه  نتائج  ت�سدر  اأن  ويتوقع 
عامني على فوز مودي يف االقرتاع الوطني لوالية ثانية, 

يف الثاين من اأيار مايو املقبل.

�سعيد ي�سع 
نقاطه على 

حروف االزمة
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اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر 

رقم الدعوى 2021/215 جتاري جزئي 
بناء على طلب مدعي / احمد عبدالرحمن معاذ ح�سن ال�سحي - اجلن�سية /االإمارات العربية املتحدة 

اىل / مدعي عليه / العارفني ملقاوالت البناء - اجلن�سية 
فاأنت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�س اخليمة االإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف 
لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة   ,  2021/4/13 املوافق  الثالثاء  يوم  من   9.00 ال�ساعة 
من بيانات ودفوع , ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة 
�ستبا�سر الدعوى غيابيا , طالبا فيها 1- ا�ستدعاء املدعي عليه للمحكمة. 2- الزام املدعي عليه بدفع 
مبلغ وقدره 58300 درهم وذلك عن غرامة تاأخري ت�سليم امل�سروع 3-الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 
املدعي  4-ت�سمني  تقرير اخلبري.  ال�سيانة ح�سب  ا�سالح عيوب  وذل��ك مقابل  دره��م   1350 وق��دره 

عليها الر�سوم وامل�ساريف.  
املالحظات : االإمارات / را�س اخليمة / املعريي�س - بالقرب من ال�سوق 

مدير دعوى          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعالن للح�شور امام اخلبري احل�شابي    
دعوى رقم 2021/141 جتاري جزئي - حماكم راأ�ض اخليمة  

 املدعية / �سركة ميثاق للتاأمني - بوكالة / ال�سادة مكتب الرائد للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
املدعي عليه االول / ر�سا زكريا ال�سعيد علي عالم 

املدعي عليها الثالثة / مركز �سما االإمارات خلدمات ال�سيارات 
 Microsoft Teams يتعني ح�سور االإجتماع عن طريق برنامج مايكرو�سوفت تيمز
ت��وؤي��د موقفكم  ال��ت��ي  امل�ستندات وال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  واإح�����س��ار  امل��ذك��ور  لالجتماع م��ع اخل��ب��ري 
ي��وم االإثنني املوافق  , وذل��ك  راأ���س اخليمة  2021/141 جت��اري جزئي  يف الدعوى رق��م 

�سباحا.   10.30 ال�ساعة  متام  يف   2021/4/12
 jad.d@courts.rak.ae : الربيد االلكرتوين للخبري

 حماكم راأ�ض اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري احل�شابي 

جاد دو اليبي   

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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يف الدعوى رقم 2020/2763 جتاري جزئي    

�سد املدعي عليه 2/ �سفقات انرتنا�سونال لالإ�ست�سارات  
�سد املدعي عليه 3/ فرج احمد عبد الباقي  

املقامة من قبل املدعي : دريك اآند �سكل انرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة(,   
مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم امام حماكم دبي , حتت رقم  2020/2763 جتاري جزئي, 
الدعوى جابر  ال�سابق ندبه يف  : اخلبري  انه مت ندب جلنة خرباء مكونة من كل من  وحيث 
حممد عبدالنور  كلنرت و اخلبري املحا�سبي عادل عبداجلبار حممد كلنرت واخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد الظنحاين يف الدعوى,  فاإننا وعمال باأحكام قانون االثبات رقم  10 ل�سنة  1992 
ندعوكم حل�سور اجتماع جلنة خرباء او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا على 
العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/4/13 يف متام ال�ساعة 11 �سباحا.   
بناية الفجر ,  بردبي - منطقة عود ميثاء - �سارع اأم هرير , ا�سفل البناية مفرو�سات هوم ار ا�س / 

مول زعبيل , مكتب رقم 207 الدور الثاين. هاتف 043350095
عن جلنة اخلرباء

اخلبري املحا�شبي حممد �شعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
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اإنذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم )3070/2021(

املنذرة : الغرير للطباعة والن�سر �س.ذ.م.م
املنذر اإليها: فوك�ساد ذ.م.م - جمهولة حمل االإقامة 

مبوجب هذا االإنذار تنذر املنذرة - املنذر اإليها وتكلفها بان توؤدي لها مبلغا وقدره 
)355.148.00( ثالثمائة وخم�سة وخم�سون الف ومائة وثمانية واربعون درهم 
)خالل خم�سة اأيام( من هذا االإعالن , واإال �سوف تلجئ املنذرة اإىل الق�ساء التخاذ 
كافة االإجراءات القانونية الالزمة بحقكم مبا فيها ا�ست�سدار امر اأداء واإلزامكم 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع )%9(  التاأخريية  والفائدة  الدين  ب�سداد مبلغ 
الق�سائية ولغاية ال�سداد التام وبالتعوي�سات املنا�سبة, والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعـالن تغيري ا�شـم
املن�سوري(  العباد  يو�سف  غامن  )فوزيه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من )فوزيه( اىل)�سيخه(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر االعالن
منى على املروي 
موثق اأول  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 101
العربية  االإمارات  اجلن�سية   - ال�سريف  علي  عبداهلل  �سامل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة , يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ �سلطان بن 
, يف الرخ�سة امل�سماة )ور�سة بحر العرب  حممد بن �سلطان العمري , اجلن�سية �سلطنة عمان 
ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )625866( ال�سادرة من 

دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3046(

املنذرة : ثروة لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(
بوكالة املحامي / اإ�سماعيل ال�سفار وميثله امل�ست�سار القانوين / اأنور ح�سن الكرمي مبوجب وكالة م�سدقة 

اأ�سوال بتاريخ 2021/1/10 حمرر رقم 2021/1/7540 حماكم دبي
املنذر اإليه : راأفت طه احمد الورد - عنوانه: اإمارة دبي - منطقة املرابع العربية - مريادور - بوابة رقم 

)1( - �سارع 3 - فيال رقم 2011 - هاتف 0509999959
اأن امل��ن��ذرة ت��ت��وج��ه اىل امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا ب��ه��ذا االإن�����ذار ال�����س��ادر م��ن ك��ات��ب ال��ع��دل ب��دب��ي مب��وج��ب رق���م املحرر 
)2021/1/47924( بتاريخ 2021/3/28 وذلك ب�سرورة �سداد مبلغ قدره 16.020.517.65 
درهم )�ستة ع�سر مليونا وع�سرون األفا وخم�سمائة و�سبعة ع�سر درهما وخم�سة و�ستون فل�سا( و ذلك خالل 
اأي��ام من  اأق�ساها )5( ايام من تاريخ ا�ستالم االإن��ذار وعليه فاإننا ننذركم ب�سداد املبلغ خالل خم�سة  مدة 
ذل��ك �سنقوم باتخاذ كافة  ذل��ك ه��ذا االن���ذار و بخالف  االإع���الن يف ال�سحيفة وب��خ��الف  ت��اري��خ ن�سر ه��ذا 
االإجراءات القانونية الالزمة �سدكم التي حتفظ لها حق و ا�ست�سدار امر االأداء مع حتميلكم كافة ر�سوم 

و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

)2021/2946( 
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : عاملكري منظور لتجارة االأقم�سة - �س ذ م م 

مدة  يف  وذل��ك  للتجديد  املالية  امل�ستحقات  وت�سديد  العقد  بتجديد  اإليه  املخطر  يخطر 
30 يوم من تاريخ ا�ستالمه هذا االإخطار واخالء العقار بعد انتهاء العقد لعدم  اأق�ساها 
رغبته يف التجديد وت�سليمها للمخطر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع 
اإ�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح و�سداد م�ساريف ا�ستهالك 
التزام  ع��دم  على  ترتبت  اأخ��رى  اأ���س��رار  واأي  الفعلي  االإخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء 
للمطالبة  الالزمة  الق�سائية  االإج���راءات  اتخاذ  اإىل  املخطر  �سي�سطر  واإال  اإليه  املخطر 
مبا ذكر مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر وحتمل املخطر اإليه كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 387/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/98 عقاري 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : موؤ�س�سة عقار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- راخيمز هان �سيوروف  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
�سده. جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/98 عقاري 
 10.00 ال�ساعة  املوافق 2021/4/29   يوم اخلمي�س  لها جل�سه  وح��ددت  جزئي   
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر 
 1149/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حممد براء مفيد الدرغام -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م 

وميثله / �سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)155961( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر        
 1255/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- م�ستودع كري تات�س الطبي �س.ذ.م.م 2- قي�س علي ملحم  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�ستودع جلفار لالأدوية - موؤ�س�سة فردية
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

املدعي  بالزام  بتاريخ:2021/2/28  االبتدائية  دبي  حمكمة  قررت  فقد  اأداء  امر  ا�ست�سدار  طلب 
اماراتي  درهم  املدعية مبلغ )2.669.251.72(  يوؤديا اىل  بان  بالت�سامن  والثاين  االول  عليهما 
 ,  100645  ,  100633  ,  100695  ,  100664  ,  100761( ب��االرق��ام  ال�سيكات  قيمة 
القانونية  وبالفائدة  اال�سالمي  دبي  بنك  على  املح�سوبة   )100824  ,  100830  ,  100819
بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�س ما زاد عن ذلك من طلبات ولكم احلق يف ا�ستئناف 

االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر        
 365/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ا�سيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ االتفاقية واخالء املاأجور وت�سليمه خاليا 
والفائدة  دره��م   )1.440.343.47( ق��دره  اجمايل  مبلغ  و�سداد  وااللتزامات  ال�سواغل  من 
القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
, وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2021/4/12 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف  واالتعاب  
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بالن�شر        
 1169/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- كلداري لال�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة الدائرة اخل�سراء للتجارة ذ.م.م
وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان 

طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/22 اوال:بانفاذ 
العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )40912( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ �سدور اآخر فاتورة يف 
2019/2/7 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  

ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 727/2021/60 امر اأداء

مو�سوع الدعوى:  املطالبة با�سدار امر اداء اللزام املطلوب �سدهم ب�سداد مبلغ وقدره )500.000( درهم 
ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  باال�سافة  بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل 

ال�سيك وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي والر�سوم وامل�ساريف.
طالب االعالن:  الفارج االمارات لالأ�سمنت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:   1- عماد الدين عبد احل�سني عبداهلل 2- بهارات كومار موتى الل  - �سفتهما بالق�سية:  
مدعى عليهما

بالزام  بتاريخ 2021/2/6  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  :  طلب  االإع��الن  مو�سوع 
الل    موتى  كومار  ب��ه��ارات   , عبداهلل  احل�سني  عبد  الدين  عماد   , ����س.م.ح  بريكا�ست  راك  �سدهم/  املعرو�س 
وقدره  مبلغ  �����س.ذ.م.م   لالأ�سمنت  االم���ارات  الف���ارج  االم���ر/  طالبة  اىل  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�سامن 
ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  املبلغ  ذلك  على  القانونية  والفائدة  دره��م  الف  خم�سمائة   )500000(
يف  احل��ق  ولكم   , املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  امل�ساريف  والزمتهم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�سيك 

ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 728/2021/60 امر اأداء

وقدره  مبلغ  ب�سداد  �سدهما  املطلوب  ب��ال��زام  اداء  ام��ر  ب��ا���س��دار  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�سوع 
)270.000( درهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهما باال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12 

�سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي والر�سوم وامل�ساريف.
طالب االعالن:  الفارج االمارات لالأ�سمنت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:   1-راك بريكا�ست �س.م.ح 2- عماد الدين عبد احل�سني عبداهلل - �سفتهما 
بالق�سية:  مدعى عليهما

مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/4 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )270.000( درهم مئتان 
و�سبعون الف درهم , والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2020/2/15 وحتى متام ال�سداد مع 
الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل  

, ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر        
 32/2021/22 مدين كلي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سيف بن عبد املجيد �سليمان  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :حممد بن �سعيد بن عبداهلل الع�سا�سي
وميثله:حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي 

والفواتري  ال��دع��وى  ب�سحيفة  املبينه  ال�سيكات  ك��اف��ة  ت��زوي��ر  اث��ب��ات  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
باجراء  التزوير  حتقيق   , احلقيقة  وتغري  ما�سبق  لتزوير  باملدعي  اخلا�س  للمطعم  احل�سابيه  وال�سجالت 
امل�ساهاة يف حال تقدمي املدعي عليه ال�سل املحرر مو�سوع الدعوىواملبني ب�سحيفتها االفتتاحية واحالة 
�سهادة  ل�سماع  للتحقيق  الدعوى  باحالة  وبالتحقيق  تزويرها  للمخترب اجلنائي الثبات  املقدمة  امل�ستندات 
املوقعني ك�سهود على ال�سيكات وامر ال�سراء من �سركة ات�ساالت وفواتري وال�سجالت احل�سابيه واال�ستجواب 
, وحددت لها جل�سة  اتعاب املحاماة   الزام املدعي عليه بامل�سروفات ومقابل  والت�سريح للمدعي باعالنهم 
2021/4/12 ال�ساعة 9:00 �سباحا امام مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�ساد�سة عرب تطبيق البوتيم على 
الرقم 0566039218  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 653/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3528794.56( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  تيرتا لال�ستثمارات ال�سياحيه ذ.م.م �سابقا - حاليا - تيرتا لال�ستثمارات 
حمل  جمهول   - عليه   مدعي   : بالق�سية  �سفته  ذ.م.م   ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  ال�سياحيه 

االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )3528794.56(
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2021/4/12  ال�ساعة 9.00 �س يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 292/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- بو�سورا تياميو اليبيو�سو  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/8/25  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقداره )366.812( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام كما الزمته امل�ساريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 5108/2020/60 امر اأداء

مو�سوع الدعوى:  املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )61.875.0( 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االعالن:  �سركة دملا الر�سوان التجارية ذ.م.م - فرع دبي - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:   1- جممع مهر الطبي - موؤ�س�سة فردية  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/11/17 
الزام املدعي عليها/ جممع مهر الطبي - موؤ�س�سة فردية بان توؤدي للمدعية/ �سركة دملا الر�سوان 
التجارية ذ.م.م - فرع دبي مبلغ وقدره )61.875( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  �سيك  كل  ا�ستحقاق 

املحاماة , ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 23/2021/72 تظلم جتاري  

مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 2020/647 حجز 
حتفظي جتاري والق�ساء بالغاء القرار املتظلم فيه وحتميل املتظلم �سدها الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب االإعالن / 1-  باحل�سا للهند�سة واملقاوالت �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : متظلم 

املطلوب اإعالنه :1- الزهرة لتجارة ال�سقاالت ذ.م.م - �سفته بالق�سية : متظلم �سده 
 جمهول حمل االقامة

مو�سوع االإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف االمر على عري�سة رقم 2020/647 حجز حتفظي جتاري والق�ساء بالغاء القرار املتظلم فيه 
وحتميل املتظلم �سدها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة,  وحددت لها جل�سة يوم االحد 
املوافق  2021/4/18 ال�ساعة 8.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل , ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1443/2021/60 امر اأداء
درهم   )543124( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  االم��ر  با�سدار  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�سوع 
والر�سوم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  �سيك  ك��ل  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %12 قانونية  ف��ائ��دة  م��ع 

وامل�ساريف.
طالب االعالن:  نور ا�سالم لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:   1- �سمري ميخائيل بدرو  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/3/4 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )543124( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد الزمتها الر�سوم وامل�ساريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة , ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا االإعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر 
                  يف الدعوى رقم 163/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري

وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  املدعي  اإل��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�سوع   
واأتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.

طالب االعالن:  لو�س فيوت�سر انرجي ايه ا�س - �سفته بالق�سية:  متنازع 
املطلوب اعالنهم:  1- اكواري�س جلوبال ليمتد 2- اكواريو�س ماجنمنت م.د.�س.م 3- ريت�سارد ميلتون 
بري�س ? اأ�سرتايل اجلن�سية ب�سفته ال�سخ�س املفو�س ومدير املتنازع �سدهم االأوىل والثانية  - �سفتهم 

بالق�سية:  متنازع �سدهم
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع اإلزام املدعي 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم 
جل�سة يوم االثنني املوافق 12-04-2021 ال�ساعة 09:00 �سباحا �س بقاعة التقا�سي عن ُبعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل. 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2356/2020/11 مدين جزئي

للمدعى  ي��اأدوا  ب��اأن  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهم  املدعى  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:  مو�سوع 
مبلغ وقدره )100000 درهم( مائة الف درهم كتعوي�س عن ال�سرر املادى واالأدبي مع الر�سوم 

وامل�ساريف
طالب االعالن: حممد ال�سيد عبداجلواد ال�سيد  - �سفته بالق�سية: مدعى

بالق�سية:  -  �سفتهما  روخ�سانه حممد علي خان   -2 1- عمران علي خان  اعالنهم:  املطلوب 
مدعى عليهما

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن 
ال��ف دره��م كتعوي�س عن  ي��اأدوا للمدعى مبلغ وق��دره )100000 دره��م( مائة  ب��اأن  فيما بينهما 
ال�سرر املادى واالأدبي مع الر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة 12-04-2021 ال�ساعة 9�س امام 
فاأنت مكلف  لذا   0566039218 الرقم  على  البوتيم  تطبيق  ال�ساد�سة عرب  الدعوى  ادارة  مكتب 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

Date 07/ 4/ 2021  Issue No : 13209
Defendant Notification by Publication at the Office of Case Management, 

Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance,
for the Case No. SHCFICIREA2021/0001446/ Civil (District)

To defendant: Brendan Ikechukwu Onah
The residence is unknown: the notification is sent to his place of residence in the Emirate of 
Sharjah, Azra area, Sheikh Salem bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah taxi drivers' housing 
building, phone number 0565429688
The notification by publication is made in both Arabic and foreign languages.
At the request of the plaintiff: Sharjah Taxi (LLC). The aforementioned case has been filed 
asking you to: - Issuing a travel ban order to the defendant and disseminating the same to all 
State ports. - Obliging the defendant to pay the plaintiff an amount of (16996.55 dirhams) sixteen 
thousand nine hundred and ninety-six dirhams and fifty-five fils. - Obligate the defendant to pay 
fees and expenses. - You are assigned to attend the hearing of 14/04/2021 before the Office 
of Case Management, Sharjah Court, Civil Court of First Instance, Office No. (Case Director 
Office No. 2) in personally or by an authorized representative. You have to submit a plea to the 
case accompanied by all the documents within a period not exceeding ten days from the date of 
publication in order to consider the case mentioned above. - You are a defendant.
Judicial Services Office
Mohammed Hussein Amin Al Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي–الفجر

بيدر�سون  ج���ي  م���ارت���ني  اأع���ل���ن 
رئ��ي�����س ���س��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
جتديد  ع���ن  "ايفزا"  ال���دول���ي���ة 
احلبتور  لبطوالت  اي��ف��زا  رع��اي��ة 
 2021 امل�����ق�����ب�����ل  ل����ل����م����و�����س����م 
مهرة  ف��ري��ق  ورع��اي��ة   -2022
م�سريا اإىل اأن فريق اإيفزا مهرة 
والتجديد  البناء  مرحلة  ي�سهد 
مهرة  و���س��ي��ك��ون  االآن  ال�����س��ام��ل 
املقبل  امل���و����س���م  يف  ���س��ع��ب��ا  رق���م���ا 
التعاقد  يتم  اأن  املقرر  حيث من 
حمرتفني  ج������دد  الع����ب����ني  م�����ع 
من  ال��ع��ايل  الت�سنيف  ميتلكون 
�سراء  �سيتم  ك��م��ا  ال��ه��ان��دي��ك��اب, 
40 ح�ساناً من االرجنتني حتى 
جميع  يف  ب��ق��وة  املناف�سة  مي��ن��ك 
البطوالت وخا�سة كا�س �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة وكاأ�سي دبي 
اىل جانب  وال��ف�����س��ي��ة  ال��ذه��ب��ي��ة 

العديد من األقاب البطوالت.

بالعنا�صر  تــزخــر  �لــلــعــبــة 
�ملو�طنة  

كما اأكد مارتني خالل ت�سريحات 
�سحفية عزم ايفزا تنظيم بطولة 
املواطنني  وال��الع��ب��ات  لالعبني 
جمتمعي  واج�����ب  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 
العريقة  ال���ت���ق���ال���ي���د  حت���ت���م���ه 
حوافز  هناك  و�ستكون  ل�سركته 
يف  و�سنفكر  للجميع  ت�سجيعية 

امل�ستقبل اىل اقامة بطوالت على 
�سعيد منطقة اخلليج, مو�سحاً 
ان اللعبة ا�ستقطبت العديد من 
وخا�سة  امل���واط���ن���ني  ال��الع��ب��ني 
العنا�سر ال�سابة واكدوا ح�سوراً 

قوياً ب�ساحات اللعبة.
بفاعليات  �صاملة  مهرجانات 

متنوعة 
وق��ال مارتن ان��ه مت االت��ف��اق مع 
ان  على  احلبتور  وحممد  را�سد 

تتحول بطوالت العام املقبل اىل 
م��ه��رج��ان��ات ���س��ام��ل��ة ول���ن تكون 
البولو  م��ب��اري��ات  على  مقت�سرة 
ب����ل ع���ل���ى ع����رو�����س فنية  ف���ق���ط 
وعرو�س  ومو�سيقية"  "غنائية 
تراثية وعرو�س ازياء لت�ستقطب 

كافة �سرائح املجتمع.

�صعيد بالرعاية 
من  االول  ال���ع���ام  جت���رب���ة  وع����ن 

ال��رع��اي��ة ق���ال م��ارت��ني اإن��ه��ا اأول 
م���رة وه���و را�����س مت��ام��ا و�سعيد 
قناعة  وع���ل���ى  ال��ت��ج��رب��ة  ب���ه���ذه 
اأن  ا�ستطاع  باملردود حيث  كبرية 
�سخ�س   2000 ن��ح��و  ي�ستقدم 
يف 5 ���س��ه��ور وه���و ع���دد ك��ب��ري يف 
ان  ظل ظ��روف اجلائحة منوها 
تفهمها  م�سرتكة  لغة  الريا�سة 
ك��ل ال�����س��ع��وب ب��ل وحت��ب��ه��ا اي�سا 
للرتويج  و���س��ي��ل��ة  اأف�����س��ل  وه����ي 

والرتويح معا.

وعائلة  �لتحتية  �لبنية 
�حلبتور

التي  التحتية  البنية  ان  واأ���س��اف 
ال��ب��ول��و بدولة  ت�����س��ه��ده��ا م��الع��ب 
وت�ساهي  م��ف��خ��رة  ت��ع��د  االم�����ارات 
بل  هاج�س  و�سكلت  ع��امل��ي��اً  االأك���رب 
ال��ل��ع��ب��ة عاملياً  داف����ع الب����رز جن���وم 
ل���ل���ت���واج���د ع���ل���ى ار�������س االم�������ارات 
االأن�سطة  م��ع��ظ��م  يف  وامل�������س���ارك���ة 
اأر�س  على  تقام  التي  والبطوالت 
املتحدة,  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
ووجه ال�سكر للجميع على تعاونهم 
امل���و����س���م وخ�س  اإجن������اح  اجل�����اد يف 
بال�سكر عائلة احلبتور بقيادة رجل 
االأع���م���ال خ��ل��ف احل��ب��ت��ور وجنليه 

را�سد وحممد واأجنالهما. 

تقاوؤل بامل�صتقبل 
االأج���������واء  اإن   : م�����ارت�����ني  وق��������ال 

بطوالت  خلقتها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة 
رغم  اللعبة  وع�ساق  ملحبي  البولو 
جهود  ب��ذل  اىل  تدفعنا  اجل��ائ��ح��ة 
للمو�سم  القوي  واال�ستعداد  اأك��رب 
ن�سعى  وال����ذي  االآن  م��ن  اجل��دي��د 
الكم  حيث  م��ن  ا�ستثنائياً  جلعله 
حيث  من  والنوع  البطوالت  بعدد 

الالعبني وت�سنيفاتهم اىل جانب 
لالعبني  ال��ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة  احل���واف���ز 
واجل���م���اه���ري وال���ت���ي ت���ت���واف���ق مع 
واملتنوعة  امل�����س��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي �ستقام على هام�س البطوالت 
والتي تر�سم البهجة وال�سرور على 

اجلميع.

•• دبي-الفجر:
حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س جمل�س  ب��ن را���س��د 
توجيهات  تنفيذ  على  الريا�سي  دب��ي 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ك��وم��ة دب���ي يف 
ال��ق��دم يف  ك��رة  جم��ال حتقيق �سركات 
دب��ي االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ب��اع��ت��ب��اره اأحد 
ويف  الناجح,  االح���رتاف  عنا�سر  اأه��م 
العمل  مقدمة حمفزات و�سع خطط 
للموارد  االأم��ث��ل  واال�ستثمار  الفّعالة 
�سركات  يف  اال�ستثمار  جانب  وتفعيل 

كرة القدم. 
�سموه على موا�سلة جمل�س  اأك��د  كما 
العمل  رواد  ت��ك��رمي  ال��ري��ا���س��ي  دب����ي 
ال����ري����ا�����س����ي ����س���م���ن ح���ف���ل ال���ت���ف���وق 
الريا�سي وذلك تر�سيخا لقيم العطاء 
والوفاء يف الريا�سة وتقديرا ملن ترك 
واأنديتهم  فرقهم  يف  وا�سحة  ب�سمة 
وامل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة, و���س��اه��م��وا يف 
اأندية  والتميز يف  النجاح  اأ�س�س  و�سع 
الريا�سية  م�����س��ريت��ه��م  خ�����الل  دب�����ي 
االجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال�سابقة. 
دبي  جم��ل�����س  اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال���ث���اين 
ال����ذي عقد   2021 ل��ع��ام  ال��ري��ا���س��ي 
بطريقة اللقاء عن بعد برئا�سة �سمو 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل 
الريا�سي,  دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
نائب  الطاير  مطر  معايل  وم�ساركة 
عبد  الفريق  ومعايل  املجل�س,  رئي�س 
جمل�س  واأع�����س��اء  امل����ري,  خليفة  اهلل 
حممد  ال�������س���ع���ف���ار,  اأح����م����د  االإدارة: 
ال���ك���رم, مرمي  ع��ب��د اهلل  د.  ال��ك��م��ايل, 
امل���ري, �سعيد حارب  م���وزة  احل��م��ادي, 
ونا�سر  ل��ل��م��ج��ل�����س,  ال����ع����ام  االأم�������ني 
العام  االأم��ني  م�ساعد  اآل رحمة  اأم��ان 
تنفيذ  مناق�سة  ف��ي��ه  ومت  للمجل�س, 
كرة  ل�سركات  الذاتي  االكتفاء  مبادرة 

الزمني  ال�سقف  القدم بدبي وحتديد 
املجل�س  ت��وج��ي��ه��ات  ي��ح��ق��ق  ل��ه��ا مب���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ك��وم��ة دب����ي واأه������داف 
مع  وين�سجم  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 
التحّول اىل االح��رتاف يف قطاع كرة 
ب��اإم��ارة دب��ي. ومت يف االجتماع  ال��ق��دم 
اأي�����س��ا ب��ح��ث ال��ت��ق��ري��ر ال��ف��ن��ي الذي 
و���س��ع��ت��ه ب��ل��دي��ة دب����ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
جمل�س دبي الريا�سي ل�سيانة "ا�ستاد 
يف  االأه����ل����ي  ����س���ب���اب  ب����ن����ادي  را�سد" 
بنادي  زعبيل"  و"ا�ستاد  الق�سي�س, 
ال��و���س��ل, وت��ط��وي��ر ع���دد م��ن املناطق 
فيها, ومت التوجيه باتخاذ االإجراءات 
وفق  ذل��ك  لتنفيذ  ال��الزم��ة  الر�سمية 
املوا�سفات الفنية والريا�سية املعتمدة 
حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا وال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
مكانة االأندية وقدرتها على ا�ست�سافة 
والدولية,  والقارية  املحلية  املباريات 
عموما  االإم��������ارات  دول�����ة  واأن  ���س��ي��م��ا 
املع�سكرات  ت�ستقبل  خ�سو�سا  ودب���ي 

الر�سمية  وامل����ب����اري����ات  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ال���ري���ا����س���ات  وال������ودي������ة يف خم���ت���ل���ف 
ال���ف���ردي���ة واجل���م���اع���ي���ة, ح��ي��ث يعمل 
جمل�س دبي الريا�سي ب�سكل دائم مع 
بلدية دبي يف جميع ما يتعلق بت�سييد 
الريا�سية  املن�ساآت  وتطوير  و�سيانة 
اأث��م��ر ع��ن ت�سييد  ال��ذي  وه��و التعاون 
االأحدث  الريا�سي"  حمدان  "جمّمع 
وت�سييد   2010 ع���ام  يف  ن��وع��ه  م���ن 
عام  الن�سر  ب��ن��ادي  م��ك��ت��وم  اآل  ا���س��ت��اد 
بن  ح��م��دان  ا�ستاد  وت�سييد   2019
را�سد يف نادي حّتا, وامل�سابح وال�ساالت 

وامل�سامري املختلفة يف االأندية.

يف  دبــي  ��صم  ��صتخد�م  �صو�بط 
�لبطولت �لريا�صية

تنفيذا لقرار املجل�س التنفيذي الإمارة 
جمل�س  اإدارة  جمل�س  ا�ستعر�س  دب��ي, 
و�سروط  ����س���واب���ط  ال���ري���ا����س���ي  دب����ي 
الفعاليات  يف  "دبي"  ا���س��م  ا���س��ت��خ��دام 

مع  يتنا�سب  مب��ا  املختلفة  الريا�سية 
م��ك��ان��ة اإم�����ارة دب���ي وم�����س��ت��وى اال�سم 
اأ���س��ب��ح رم���زا للتميز واالإب����داع  ال���ذي 
و�سيتم  امل��ج��االت,  جميع  يف  واالب��ه��ار 
اإىل  ال���������س����روط وال���������س����واب����ط  رف������ع 
اجلهات الت�سريعية الر�سمية يف اإمارة 
دب���ي ب��غ��ر���س اإ����س���داره���ا ���س��م��ن قرار 
العاملة  اجلهات  جلميع  ملزم  ر�سمي 
الريا�سية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

والقطاعات الداعمة لها.
تنظيم  اع���ت���م���اد  االج����ت����م����اع  يف  ومت 
التفوق  ح��ف��ل  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة  الن�سخة 
ال��ري��ا���س��ي ل���الأن���دي���ة و����س���رك���ات كرة 
للتفوق  دبي  وفق من��وذج  بدبي  القدم 

الريا�سي, وح�سب الفئات التالية:

  �أول- فئات �لتفوق �ملوؤ�ص�صي:
- التفوق الريا�سي لالأندية.

- ال��ت��ف��وق ال��ري��ا���س��ي ل�����س��رك��ات كرة 
القدم.

مواجهة  يف  و����س���رك���ة  ن�����ادي  اأف�������س���ل 
جائحة كوفيد 19.

جمال  يف  و����س���رك���ة  ن������ادي  اأف�������س���ل   -
الكفاءة املوؤ�س�سية.

ثانيا- فئات �لتفوق �لفردي:
االألعاب  اأول العبة يف  اأف�سل العب   -

الفردية.
االألعاب  اأو الع��ب��ة يف  اأف�����س��ل الع��ب   -

اجلماعية.
- اأف�سل العب يف كرة القدم.

اأ�سحاب  اأو العبة من  اأف�سل العب   -
الهمم يف االألعاب الفردية.

اأ�ساب  اأو الع��ب��ة م��ن  اأف�����س��ل الع��ب   -
الهمم يف االألعاب اجلماعية.

اأ�سماء  االإدارة  جمل�س  ا�ستعر�س  كما 
�سيتم  الذين  الريا�سية  ال�سخ�سيات 
فئة  ����س���م���ن  احل����ف����ل  يف  ت���ك���رمي���ه���م 
العمل  "رواد  ا���س��م  حت��م��ل  ت��ق��دي��ري��ة 
�سكر  ر�سالة  متثل  وال��ت��ي  الريا�سي" 

وتقدير للريا�سيني الذين �ساهموا يف 
اإر�ساء قواعد العمل الريا�سي وحتقيق 
واإخ��ال���س. ومت يف  االإجن����ازات بتفان 
وفعاليات  اأن�����س��ط��ة  ب��ح��ث  االج���ت���م���اع 
ن�����ادي دب����ي الأ����س���ح���اب ال��ه��م��م حيث 
ي��ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��وف��ري �سبل 
�سريحة  يرعى  ال��ذي  للنادي  النجاح 
هم  واملجتمع  الوطن  اأبناء  من  مهمة 
املجال  ومينحهم  الهمم  اأ�سحاب  فئة 
وخمتلف  املف�سلة  ريا�ساتهم  ملمار�سة 
اأ�سبح  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة,  االأن�������س���ط���ة 
الفعاليات  ال�ست�سافة  مف�سال  مكانا 
وال����ب����ط����والت ال���وط���ن���ي���ة وال���دول���ي���ة 

والعاملية يف خمتلف الريا�سات.

موؤمتر دبي �لريا�صي وحفل "دبي 
جلوب �صوكر"

االإدارة على خطة عمل  اطلع جمل�س 
الريا�سي  دبي  ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة 
�سوكر"  ج��ل��وب  "دبي  وح��ف��ل  ال���دويل 

خالل  تنظيمه  �سيتم  والذي   2021
�سهر دي�سمرب املقبل يف منطقة "اإك�سبو 
احلدث مع  �سيتزامن  2020" حيث 
اإقامة اأكرب معر�س وملتقى اقت�سادي 
و���س��ي��اح��ي وم��ع��ريف يف ال���ع���امل, ووجه 
بن  حم��م��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم بتنظيم ن�سخة مميزة 
م���ن امل����وؤمت����ر واحل���ف���ل ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
مكانته الريا�سية العاملية ومع اقامته 
يف مقر اإك�سبو واأنه �سيجمع بني جنوم 
ال�سخ�سيات  العاملية وكبار  القدم  كرة 
التي  امل���ج���االت  ال��ع��امل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف 

�ستح�سر فعاليات اإك�سبو.

تعزيز �لبتكار
ومت يف االجتماع االطالع على تقارير 
االإم����ارات  م��ن  احلكومية  االب��ت��ك��ارات 
لالبتكار  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د  مل���رك���ز 
احلكومي والتي ت�سمنت اختيار جهاز 
مت  ال���ذي  الب�سرية"  امل����وارد  "نب�س 

�سممته ونفذته اإدارة الدعم املوؤ�س�سي 
ليقدم  ال���ري���ا����س���ي  دب�����ي  جم��ل�����س  يف 
للمنت�سبني اأكرث من 43 خدمة �سمن 
الذي  االأم���ر  وه��و  خمتلفة,  ف��ئ��ات   6
ي�ساهم بالتحّول اإىل موؤ�س�سة ال ورقية 
املوظفني  عدد  يخت�سر  كما  بالكامل, 
الب�سرية,  امل�����وارد  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
وي��ت��ي��ح ك��ذل��ك ح�����س��ول امل���وظ���ف على 
ر�سمية  اأية م�ستندات ور�سائل ووثائق 
ب�سكل  ثانية   30 وخ��الل  وق��ت  اأي  يف 
اأي  م��راج��ع��ة  اإىل  احل��اج��ة  ودون  اآيل 
جهود  االإدارة  جمل�س  وثمن  موظف. 
فريق العمل كما اأكد على تعزيز جانب 
االب��ت��ك��ار يف ال��ع��م��ل مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
نهج العمل احلكومي الذي يوؤكد على 
و�سناعة  امل�ستمر  واالبتكار  التطوير 
امل�����س��ت��ق��ب��ل االأف�������س���ل. واط���ل���ع جمل�س 
االإدارة على عدد من الق�سايا االأخرى 
امل����درج����ة ع��ل��ى ج�����دول االأع����م����ال ومت 

اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

جمل�س دبي �لريا�صي يعتمد تنظيم موؤمتر دبي �لريا�صي وحفل »دبي جلوب �صوكر« يف �إك�صبو

من�شور بن حممد: تكرمي الرواد تر�شيخ لقيم العطاء والوفاء يف القطاع الريا�شي

�إيفز� جتدد رعايتها  لبولو �حلبتور للمو�صم �ملقبل

مارتني : نفكر يف تنظيم بطولة للمواطنني والبطوالت �شتتحول اإىل مهرجانات فنية 

•• دبي - وام:

اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإم��ارات لكرة القدم اأن االحتاد 
ي�سع كل اإمكانياته حتت ت�سرف االأندية االإماراتية امل�ساركة يف دوري اأبطال اآ�سيا, 
البطولة  هذه  يف  النجاح  والوحدة  والعني  االأهلي  و�سباب  ال�سارقة  لفرق  متمنيا 

القارية املهمة.
ودعا رئي�س االحتاد .. ممثلي الكرة االإماراتية اإىل تقدمي اأف�سل ما لديهم, والقتال 
من اأجل بلوغ من�سة التتويج, موؤكداً اأن الفرق االإماراتية لديها مقومات املناف�سة 
اأ�سعب  خلو�س  موؤهلني  حمرتفني  والع��ب��ني  واع���دة  م��واه��ب  المتالكها  القارية 

التجارب والتغلب على اأقوى التحديات, م�سيداً بعمل اإدارات االأندية وحر�سها على 
اإعداد الفرق ب�سورة جيدة تن�سجم وحجم املناف�سة.

اإ�سعاد  على  وحر�سهم  بالالعبني  ثقته  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  واأك���د 
جماهريهم الذين ينتظرون منهم نتائج اإيجابية واأداًء م�سرفاً يليق ب�سمعة الكرة 
االإماراتية وتاريخها, جمددا دعمه الكامل للفرق االإماراتية يف رحلتها االآ�سيوية, 

متمنياً لها النجاح والتوفيق.
وحر�س احتاد كرة القدم على توفري ُكل احتياجات الفرق وتقدمي الدعم لها من 
جميع النواحي االإدارية واللوج�ستية والطبية, وقام باإر�سال مرافق اإداري وطبي مع 

ُكل فريق للقيام بالتن�سيق مع االحتاد االآ�سيوي حول هذه امل�ساركة.

جدير بالذكر اأن فريق ال�سارقة �سي�ست�سيف مباريات املجموعة الثانية التي ت�سم 
املتاأهل من  والفريق  االأوزبكي  وباختاكور  االإي��راين,  وتراكتور  :" ال�سارقة,  اأندية 
نادي  �سيلعب  فيما  العراقي",  اجلوية  القوة  اأو  ال�سعودي  الوحدة  اإم��ا  الت�سفيات 
�سباب االأهلي مباريات جمموعته االأوىل يف العا�سمة الريا�س, بينما �سيواجه نادي 
العني يف الت�سفيات نادي فوالذ خوز�ستان االإي��راين والفائز منهما �سيلعب �سمن 
املجموعة الرابعة التي ت�سم اأندية " ال�سد القطري, والن�سر ال�سعودي, والوحدات 
نادي  الوحدة مع  نادي  و�سيلعب  الريا�س,  مبارياتها كذلك يف  " و�ستقام  االأردين 
�سُتلعب  التي  اخلام�سة  املجموعة  �سمن  �سيلعب  منهما  والفائز  العراقي  ال��زوراء 

مبارياتها يف الهند.

را�شد بن حميد: اأندية االإمارات متتلك مقومات املناف�شة القارية

Date 07/ 4/ 2021  Issue No : 13209
Case  File

Real Esatate Summary 299/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Kahin Mawing Soui

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Represented by/Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi. Filed the case against you which subject is a claim to order 
the defendant to pay an amount of (AED 295,877), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment. The hearing of Wednesday 14-04-2021 at 
08:30 AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and you have to submit the memos or documents you have to the court 
three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• الكويت-الفجر

وم�����درب�����ة  مب�ساركة12مدربا 
م���ن االإم���������ارات وه����م ع���م���رو حممد 
ع�سام  اأب��وزي��اد,ول��ي��د  �سامية  ب���دوي, 
عثمان,هالة  ال�سيد,ر�سا  عظيم,هيام 
حم���م���د ل���ي���ل���ى,م���ن���ال راغ����ب,اأح����م����د 
عبديو�سف  جوالق,ثائر  علي,موؤن�س 
معلم,  اأح��م��د  فتحي  الدراغمة,فايز 
دورة  اأول  ح��ق��ق��ت  امل�������س���ريى  ه�����س��ام 
اأ�سا�سية فى ريا�سة  اإقليمية  تدريبية 
بتنظيمها  ق��ام  اجلليد  على  اجل���ري 
االأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ال��ك��وي��ت��ي حتت 
وبح�سور  االقليمية   الرئا�سة  رعاية 
اخلبري العاملى �سيلف�سرت بلوك , وقام 
يحيى اجلنبيى من االأوملبياد اخلا�س 
حيث   , الرتجمة  بعملية  االإم��ارات��ي 
حققت الدورة  جناحا كبريا  وخرجت 
بالعديد من التو�سيات الهامة , وقد 

اأم�س  اختتمت  ال��ت��ى  ال����دورة  �سهدت 
االأول  م�ساركة اأكرث من مائة مدرب 
13 دول���ة عربية , هى  وم��درب��ة م��ن 
العراق   , فل�سطني   , ق��ط��ر   , م�����س��ر 
,امل����غ����رب,االردن ,  ل��ب��ن��ان , االم����ارات 
,ليبيا,ال�سودان  ,ال�سعودية,اجلزائر, 
ال���دول���ة  ال���ك���وي���ت  اىل  ,ب���االإ����س���اف���ة 

املنظمة.
وتاأتي اإقامة تلك الدورة �سمن خطة 
الن�ساط ال�سنوى التى اأقرها املهند�س 
اأمين عبد الوهاب الرئي�س االقليمى 
, وتاأتي ا�ستكماال للدورات التدريبية 
ي�سمها  ال���ت���ى  ال���ري���ا����س���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
اأقيمت  ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س  وال��ت��ى 
عام  و�سهدت  املا�سيني,  العامني  فى 
2020 ب�سبب جائحة كورونا اللجوء 
االفرتا�سيةبا�ستخدام  املن�سة  اىل 
, ومت تخ�سي�س    ZOOM تقنية 
دورات عام 2021 للريا�سة ال�ستوية 

القادمة  العاملية  االلعاب  وان  خا�سة 
الرو�سية  ب���ك���ازان  ت��ق��ام  ���س��وف  ال��ت��ى 
2022 ت�سهدم�ساركة عدد كبري من 
اجلري  ري��ا���س��ة  ف��ى  املنطقة  ب��رام��ج 

على اجلليد.
خرجت  ال��ت��ى  التو�سيات  اأب���رز  ك��ان��ت 
دورات  ا�ستكمال  ���س��رورة  ال���دورة  بها 
ال�ستوية  الريا�سات  لباقي  تدريبية 
امل�سابقات  و  االل��ع��اب  �سمن  امل��درج��ة 
بهدف   , اخلا�س  باالأوملبياد  اخلا�س 
ب��ن��اء ق���اع���دة م���ن امل���درب���ني ف���ى تلك 
امل�ساركون  ,وط�����ال�����ب  ال����ري����ا�����س����ات 
تدريبية  دورة  اإق�����ام�����ة  ب���������س����رورة 
م��ت��ق��دم��ة ف���ى اجل����ري ع��ل��ى اجلليد 
وطلبت رحاب بور�سلي املدير الوطنى 
لالوملبياد اخلا�س الكويتى با�ستعداد 
الكويت على ا�ست�سافة تلك الدورة , 
د. عماد حمى  �سيقوم كال من  حيث 
الدين مدير عام الريا�سة والتدريب 

االألعاب  ع��ام  مدير  ال��ف��ويل  و�سريف 
االقليمية  ال��رئ��ا���س��ة  يف  وامل�����س��اب��ق��ات 
االقليمى  للرئي�س  ت��ق��ري��ره��ا  ب��رف��ع 
دول  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  رغ��ب��ة  يت�سمن 
املنطقة باإقامة دورة تدريبية متقدمة 

فى ريا�سة اجلري على اجلليد.
الكرتوين  امتحان  يتم عقد   و�سوف 
خ��الل اأ���س��ب��وع م��ن خ��ت��ام ال����دورة من 
التخرج  �سهادات  على  احل�سول  اأجل 
% يح�سل   65 ع��ل��ى  يح�سل  وم���ن 
ع��ل��ى ���س��ه��ادة اج��ت��ي��از ال�����دورة والتي 
مت��ك��ن��ه م����ن امل�������س���ارك���ة ف����ى ال������دورة 
امل��ت��ق��دم��ة , وم���ن ال ي��ح��ال��ف��ه احلظ 

يح�سل على �سهادة م�ساركة.
وك���ان���ت م���ن اأب�����رز ال��ت��و���س��ي��ات التى 
خ��رج��ت ب��ه��ا ال�����دورة ����س���رورة و�سع 
بالالعبني   خا�سة  تدريبى  برنامج  
امل�����س��ارك��ني ف��ى تلك ال��ري��ا���س��ة  تبداأ 
 , ال��ت�����س��خ��ني  ب��ع��م��ل��ي��ة االإح�����م�����اء او 

و����س���رورة االل���ت���زام ب��اأح��ذي��ة اجلري 
وح�سول  امل���ع���ت���م���دة   وم���ق���ا����س���ات���ه���ا 
الالعب على ح�س�س تدريبية متكنه 
م���ن اإظ���ه���ار م���ا مي��ت��ل��ك��ه م���ن ق���درات 
ريا�سية , ومتابعة ما تقوم به اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ري��ا���س��ة م���ن حت��دي��ث فى 
الالعبني  ع���دد  وو���س��ول   , قوانينها 
 30 الريا�سة  تلك  ميار�سون  الذين 

األف العب حول العامل.
وريا�سة اجلري على اجلليد تت�سابه 
األعاب  ري���ا����س���ة  م���ع  ب��ع��ي��د  ح���د  اإىل 
القوى, وحتظى بنف�س مميزات تزلج 
اخرتاق ال�ساحية من حيث ما توفره 
ع�سلة  ت��ق��وي��ة  يف  تتمثل  ف��وائ��د  م��ن 
و  الدموية.  ال��دورة  وتن�سيط  القلب 

تت�سمن هذه الريا�سة م�سابقات
خمتلف  ع���ل���ى  ال����الع����ب����ني  جل���م���ي���ع 
امل�سابقات  يف  ق��درات��ه��م,  م�����س��ت��وي��ات 
الفردية لريا�سةاجلري على اجلليد 

 100 مل�سافة  ���س��ب��اق��ات  ب��ني  ت����رتاوح 
كيلومرتات,   5 م�����س��اف��ة  اإىل  م���رت 
امل�سابقات  ه����ذه  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  و 
اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد  يوفر  التقليدية, 
املنخف�سة  ال���ق���درات  ذوي  ل��الع��ب��ني 
امل�ساركة  م����ن  مت��ك��ن��ه��م  م�����س��اب��ق��ات 
مناف�سات املهارات االأ�سا�سية لريا�سة 
اكت�ساب  ويعد  اجلليد.  على  اجل��ري 
ه���ذه امل���ه���ارات وت��ط��وي��ره��ا م���ن اأهم 
ا����س���رتاط���ات ال���رتق���ي ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
م�سافة,وقد  االأط��������ول  امل�������س���اب���ق���ات 
اخلا�س  االأوملبياد  م�سابقات  اأجريت 

اجل���ري ع��ل��ى اجل��ل��ي��د ل��ل��م��رة االأوىل 
االأوملبياد  األ����ع����اب  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
 ,1997 ال�ستوية  العاملية  اخل��ا���س 
التي اأقيمت يف تورنتو بكندا كريا�سة 
ا�ستعرا�سية , و�سهدت االلعاب العاملية 
يف  اأق��ي��م��ت  2001,التي  ال�����س��ت��وي��ة 
اأال�سكا بالواليات املتحدة االأمريكية, 
�سبعة  م��ن  الع��ب��ا   140 ا�ست�سافت 
ريا�سة  م�سابقات  اأج��ري��ت  كما   , دول 
فعاليات  �سمن  اجلليد  على  اجل��ري 
 ,2005 ال�ستوية  العاملية  االأل��ع��اب 
وال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف ن��اغ��ان��و ال��ي��اب��ان.

وم�سابقات اجلري على اجلليد 100 
مرت, 200 مرت, 400 مرت, 800 
مرت, 1600 مرت, 5 كيلومرت, 10 
ك��ي��ل��وم��رت, ت��ت��اب��ع االأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
االأوملبياد  ت��ت��اب��ع  م���رت,   100  ×  4
تتابع  م����رت,   400  ×  4 اخل���ا����س 
 100 ×  4 امل����وح����دة  ال���ري���ا����س���ات 
 4 م���رت,. تتابع ال��ري��ا���س��ات امل��وح��دة 
امل�سابقات  ,وت���وف���ر  م���رت   400  ×
ذوي  لالعبني  مفيدا  تناف�سا  التالية 
املنخف�سة:�سباق  ال��ق��درة  م�ستويات 

مرت.  50 مرت,�سباق   25

يبحث باري�س �سان جرمان الفرن�سي عن الثاأر من 
خ�سارته نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املا�سي 
�سيتجدد يف  لقاء  االأمل����اين, يف  ميونيخ  ب��اي��رن  اأم���ام 
ربع نهائي امل�سابقة القارية العريقة يف هذا املو�سم, 
من  بالرغم  الباري�سي  ال��ن��ادي  اأداء  ت��راج��ع  ظ��ل  يف 
و�سول املدرب االأرجنتيني ماوريت�سيو بوكيتينو اإىل 

دكة املدربني.
العمالق  ه��داف  غياب  خرب  بفرح  باري�س  ا�ستقبلت 
امل�ساب  ليفاندوف�سكي  روب��رت  البولندي  البافاري 
عن مباراة الذهاب اليوم االأربعاء على ملعب "األيانز 
اأرينا", وعودة جنمها الربازيلي نيمار من االإ�سابة.

مل ي��ح��ت��ج ال���ن���ادي ال��ب��اري�����س��ي ن��ي��م��ار ح��ت��ى االآن يف 
اإق�ساء  م��ن  غيابه  يف  فتمكن  االأوروب���ي���ة,  امل�سابقة 
يف   2-5 املباراتني  اإج��م��ايل  يف  االإ�سباين  بر�سلونة 

دور ثمن النهائي.
ح��ي��ن��ه��ا, خ��ا���س الع����ب ال��و���س��ط االإي����ط����ايل ماركو 
اأن  غ��ري  كاتالونيا,  ن��ادي  اأم���ام  املواجهتني  ف��ريات��ي 
كورونا  فريو�س  ب�سبب  ميونيخ  موقعه  عن  غيابه 

�سيوؤرق املدرب االأرجنتيني.
جرمان  ل�سان  املالكة  القطرية  ال�سركة  تعاقد  اأت��ى 
لالأملاين  خلفاً  �سابقا,  الفريق  قائد  بوكيتينو,  مع 
اأف�سل  نتائج  حتقيق  مهمة  �سمن  توخل,  توما�س 

من �سلفه.
وكان توخل, قاد الباري�سيني يف املو�سم املا�سي للفوز 
دوري  نهائي  واإىل  املتاحة,  املحلية  االألقاب  بجميع 

االأبطال للمرة االوىل يف تاريخهم.
ي��ع��ت��رب ال��ب��ع�����س اأن ال�����س��غ��وط��ات ع��ل��ى ك��اه��ل �سان 

ج��رم��ان ه��ي اأك���رب ال���ي���وم, مم��ا ك��ان��ت عليه عند 
يف  ل�سبونة  يف  �سفر1-  بايرن  اأم��ام  اخل�سارة 

اآب/اأغ�سط�س املا�سي.
م�سابقة  اأع��رق  نهائي  اإىل  الو�سول  ك��ان 

ك��ب��رية لالأمام,  ل��الأن��دي��ة خ��ط��وة 
ربع  م���ن  اخل�����روج  اأن  غ���ري 

املو�سم  ه���ذا  ال��ن��ه��ائ��ي 
انتكا�سة  �سي�سكل 

وبوكيتينو,  ال��ب��اري�����س��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ل���ن���ادي  ك��ب��رية 
لب�سط  "ليغ1"  ال���  يف  يعاين  الفريق  اأن  خ�سو�سا 
ال�سبت,  �سفر1-  ل��ي��ل  اأم����ام  خ�سر  ح��ي��ث  هيمنته 
لينفرد االخري بال�سدارة بعد مباراة عا�سفة �سهدت 

طرد العائد نيمار يف الدقيقة 90.
�سّرح مدرب توتنهام هوت�سرب االنكليزي ال�سابق يف 
حديث لوكالة فران�س بر�س ال�سهر املا�سي اأنه يحتاج 
للوقت لرتك اآث��اره يف "بارك دي بران�س" واأن��ه لن 
يتمكن من القيام بالتغيريات التي ي�سعى اإليها قبل 

الفرتة التح�سريية املقبلة للمو�سم القادم.
كان  والذي  و�سّدد الالعب ال�سابق البالغ 49 عاما, 
جت��ّرع من كاأ�س م��رارة اخل�سارة يف عقر دار فريقه 
ال�سابق توتنهام اأمام بايرن 2-7, على هذه النقطة 
اأن حتكموا علّي  "بامكانكم  املا�سي, بقوله  اال�سبوع 

بدءاً من املو�سم املقبل".
واأ���س��اف "يف ح��ال ف��زن��ا ب���دوري االأب��ط��ال, اأو كاأ�س 
فرن�سا, اأو ال� "ليغ1", ف�سيكون تاأثرينا �سئياًل. كما 
االأمر  �سيعود  ب�سيء.  نفز  اأننا مل  لو  �ستكون احلال 

ب�سكل اأ�سا�سي لالعبني".
وم���ن ب��ني ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن خ��ا���س��وا ن��ه��ائ��ي العام 
القائد الربازيلي تياغو �سيلفا غادر  املا�سي, وحده 
انتقل  ف��ي��م��ا  االن��ك��ل��ي��زي(,  ت�سل�سي  )اإىل  ال��ف��ري��ق 
ت�سوبو-موتينغ  مك�سيم  اإريك  الكامريوين  املهاجم 

الذي دخل احتياطيا, اإىل بايرن.
املو�سم  يف  االنتقاالت  �سوق  يف  جرمان  �سان  ون�سط 
احل����ايل, ف��ا���س��ت��ق��دم امل��ه��اج��م االإي���ط���ايل م��وي��ز كني 
الوافد  ف�ساهم  ت�سوبو-موتينغ,  رح��ي��ل  لتعوي�س 
اجل���دي���د ب���� 15 ه���دف���اً, م��ن��ه��ا 3 
االأبطال,  دوري  يف  اأه���داف 

يف 29 مباراة بقمي�س فريقه اجلديد.
امل��ق��اب��ل, غ��اب الظهري االي�����س��ر االإ���س��ب��اين خوان  يف 
االإ���س��اب��ة, فيما  ب�سبب  امل��و���س��م  ع��ن معظم  ب��رين��ات 

يعاين �سان جرمان من م�ساكل يف مركز الظهري.
يكت�سف  اأن  ه��و  ن��ي��م��ار  م��ن  بوكيتينو  يحتاجه  م��ا 
جم���ددا اأف�����س��ل م�����س��ت��وي��ات��ه, وم���ن امل��ه��اج��م كيليان 
اأف�����س��ل مباريات  اأن  ع��ل��م��اً  اأك����رث,  ي��ت��األ��ق  اأن  م��ب��اب��ي 
خا�سها �سان جرمان بادارة االأرجنتيني كانت عندما 
مرمى  يف  ثالثية  ال�ساب  الفرن�سي  املهاجم  �سجل 
واأتبعها  نو" )4-1(,  "كامب  ملعبه  بر�سلونة على 
يف  بثنائية من رباعية فريقه يف مرمى ليون 2-4 
يف  االآم����ال  يخيب  اأن���ه  مبابي  على  يعّيب  ال����دوري. 
اأنه ال يظهر بال�سورة املرجوة  املباريات, كما  بع�س 

اإن كان حتت اإدارة توخل اأو بوكيتينو الحقا.
10 هزائم يف هذا املو�سم,  ل�  وتعّر�س �سان جرمان 
مبا فيها 3 هزائم يف مبارياته ال�ست االأخرية يف ال� 
3 نقاط  بفارق  ليتاأخر  ليل  اأم��ام  اآخرها  "ليغ1", 
ع��ن امل��ت�����س��در ق��ب��ل 7 م��ب��اري��ات م��ن ال��ن��ه��اي��ة )66 
لي�س فقط  ج���رم���ان,  ���س��ان  وي���واج���ه   .)63 م��ق��اب��ل 
خطر خ�سارة لقبه بطال للدوري يف االأعوام الثالثة 
االأبطال  دوري  اإىل  التاأهل  ع��دم  اأي�ساً  بل  املا�سية, 
املبا�سران  املقبل يف حال متكن مالحقاه  املو�سم  يف 

موناكو )62 نقطة( وليون )61( من جتاوزه.
�سيعترب هذا الف�سل, يف حال ح�سل, �سربة قا�سية 
اأمام  خ�سر  اأن  له  �سبق  جرمان  �سان  عيار  من  لناٍد 
يف  بافاريا  ملقاطعة  االأخرية  زيارته  يف  بايرن 3-1 
اال�سباين  ال�سابق  مدربه  باإ�سراف  املجموعات  دور 
ويعنّي  ي��رح��ل  اأن  قبل   ,2017 ع��ام  اإم���ري  اأون����اي 

توخل.
بعد  ماركينيو�س  الربازيلي  القائد  قال 
بلو�س":  "كانال  ل��ق��ن��اة  ل��ي��ل  م��ب��اراة 
"مررنا بالكثري من التقلبات, لذا 
علينا اأن نكون اأكرث ا�ستقرارا 
ع���ل���ى غ��������رار امل���وا����س���م 

املا�سية".

•• ال�سارقة -وام:

التن�سيقي  االجتماع  اأم�س  ظهر  االإماراتية  املحرتفني  رابطة  عقدت 
الفني ملباراة نهائي كاأ�س اخلليج العربي "كاأ�س اخلم�سني" التي جتمع 
على  املقبلة  اجلمعة  م�ساء   7:05 يف  والن�سر  االأهلي  �سباب  فريقي 

ا�ستاد نادي ال�سارقة.
اأن يكون فريق �سباب االأهلي على  وخل�س االجتماع اإىل االتفاق على 
وفريق  االأول,  النهائي  قبل  ال��دور  من  الفائز  باعتباره  املن�سة  ي�سار 
قبل  ال���دور  م��ن  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  باعتباره  املن�سة  مي��ني  على  الن�سر 
النهائي الثاين وفقا لنظام الئحة البطولة ..و�سريتدي فريق �سباب 
االأزرق  بالطقم  الن�سر  �سيلعب  بينما  ك��ام��اًل,  االأح��م��ر  ال��زي  االأه��ل��ي 

كاماًل.
ولن ي�سهد النهائي احت�ساب اأي اأ�سواط اإ�سافية وذلك ح�سب املادة 15 
االحتكام  تن�س على  والتي  العربي,  كاأ�س اخلليج  من الئحة م�سابقة 

اإىل ركالت الرتجيح يف حال انتهاء الوقت االأ�سلي بالتعادل .
املوؤمتر  ي��ق��ام  اأن  ت��ق��رر  فقد  اخلم�سني",  "كاأ�س  حملة  م��ع  وت��زام��ن��ا 
ع�سر  دب��ي  ب��اإم��ارة  االحت��اد  متحف  يف  للمباراة,  التقدميي  ال�سحفي 
 3:00 االأه��ل��ي يف  �سباب  ن��ادي  م��وؤمت��ر  املقبل حيث ينطلق  االأرب��ع��اء 

3:30 ع�سرا,  ال��ن�����س��ر يف  ب���ن���ادي  اخل���ا����س  امل���وؤمت���ر  ي��ل��ي��ه  ع�����س��را, 
ويح�سره املدير الفني للفريق والعب اأ�سا�سي.

التنفيذي لرابطة  امل��دي��ر  ول��ي��د احل��و���س��ن��ي  ال��ف��ن��ي  ت��راأ���س االج��ت��م��اع 
وال��ن�����س��ر, وممثل  االأه��ل��ي  �سباب  ن��ادي��ي  امل��ح��رتف��ني وح�����س��ره ممثلو 
�سرطة ال�سارقة, و�سركة االأمن اخلا�سة, وممثل جلنة احلكام, وفريق 

العمل من خمتلف االإدارات املعنية بالرابطة ونادي ال�سارقة.
للفريقني,  اللوج�ستية  الرتتيبات  ا�ستعرا�س  االجتماع  خ��الل  ومت 

واالأمور الفنية, والتنظيمية, واالإعالمية.
م�ساء  املباراة  ا�ستاد  على  للفريقني  الر�سمي  التدريب  يقام  اأن  وتقرر 
التدريبية  املقبل وملدة �ساعة لكل فريق, حيث تبداأ احل�سة  اخلمي�س 
�سباب  فريق  تدريب  يليها  م�ساًء,  ال�ساد�سة  يف  الن�سر  فريق  لفريق 
يكون  اأن  ال��ف��ري��ق��ان على  وات��ف��ق  م�����س��اء,  وال��رب��ع  ال�سابعة  االأه��ل��ي يف 

التدريب مغلقا با�ستثناء اأول ربع �ساعة املخ�س�سة لو�سائل االإعالم.

مب�صاركة  �إمار�تية مميزة وبح�صور �خلبري �لعاملي �صيلف�صرت بلوك

تو�شيات هامة يف ختام اأول دورة تدريبية اإقليمية لالأوملبياد 
اخلا�س للجري على اجلليد ا�شتعدادا لعاملية كازان 2022

»رابطة املحرتفني« تعقد االجتماع الفني لنهائي »كاأ�س اخلم�شني«هل يثاأر �شان جرمان من خ�شارته اأمام بايرن؟ 

منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : املالكي لتجارة االلبان

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : املالكي
بتاريخ :2021/3/25 املودعة بالرقم : 347712 

بيانات االأولوية :
باإ�سم : املالكي لتجارة االلبان

املوطن : اأبوظبى �سارع اليحر حمل رقم 3, هاتف: 0562220246
  wlrashwan@hotmail.com: امييل

�صورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات, االإيواء املوؤقت

و�سف العالمة : اأ�سم املالكى مع هالل وثالث جنوم
اال�سرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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فقدان �سهادات ا�سهم م�سرف ابوظبي االإ�سالمي با�سم كال من : 

فمن يعرث عليها ت�سليمها مل�سرف ابوظبي االإ�سالمي او االإت�سال على 0506633461

 فقدان �شهادات ا�شهم
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�سلطان نا�سر ح�سان العمراين 

�سيف �سلطان نا�سر ح�سان العمراين 

ودمية �سلطان نا�سر ح�سان العمراين 

�سغريه حموده باروت 

�ساملني  �سلطان نا�سر ح�سان العمراين 
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العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 770/2019/26 عقاري كلي
عى عليهما ومالحقها  عي الثاين واملدَّ مو�سوع الدعوى:  املطالبة بف�سخ اتفاقية االإجارة املو�سوفة بالذمة املربمة بني املدَّ
االأرا�سي  دائ��رة  وخماطبة  ال�سواغل,  من  خاليا  للمدعيني  وت�سليمه  االإج���ارة  اتفاقية  من   )9( امل��ادة  لن�س  طبقا  وذل��ك 
�سهادة ملكية  واإ�سدار  الدعوى  بالوحدة مو�سوع  امللكية اخلا�سة  �سهادة  املوجود على  االإج��ارة  تاأ�سرية  واالأم��الك الإلغاء 
عيني مبلغ  للمدَّ يوؤديا  ب��اأن  عى عليهما  املدَّ وب��اإل��زام  اإج���راءات.  ذل��ك من  يتبع  وم��ا  امل��ذك��ورة  التاأ�سرية  جديدة خالية من 
عن  فل�سا(  واأرب��ع��ون  واث��ن��ان  دره��م  وت�سعة  وثالثمائة  األ��ف  ع�سر  واأرب��ع��ة  ومائتان  مليون  اثنني   ( دره��م   2,214,309/42
املبالغ التي �سددَّها وعن االأ�سرار التي تكبدها املدعيان جراء ف�سخ العقد وانخفا�س القيمة ال�سوقية للعقار ا�سافة اإىل 
عيني مبا يعادل  عى عليهما ب�سداد عوائد االيجار الفائتة على املدَّ م�سروفات ت�سجيل العقار والكهرباء وغريها . والزام املدَّ
417.000 درهم �سندا الأجرة املثل من تاريخ مايو 2014 مع كافة عوائد امل�ستحقة حتى ت�سليم العقار خاليا من ال�سواغل. مع 

اإلزامهما بالغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد. والر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة.
طالب االعالن:  م�س�����رف دبي �س م ع - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- كري�سنا كومار الك�سمى ناراين 2- رامتا كري�سنا كومار كهيتان -  �سفتهما بالق�سية:  مدعى عليهما
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2021-03-23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ م�س�����رف دبي �س م ع اأواًل : بف�سخ اتفاقية االجارة املو�سوفة بالذمة املربمة بني املدعي الثاين واملدعى عليهما 
االإجارة  تاأ�سرية  الإلغاء  واالأم���الك  االأرا���س��ي  دائ��رة  وخماطبة  ال�سواغل  من  خالية  للمدعيان  وت�سليمها  ومالحقها 
: باإلزام املدعى  اآثار . ثانياً  املوجود على �سهادة امللكية اخلا�سة بالوحدة مو�سوع الدعوى وما يرتتب على ذلك من 
عليهما بالت�سامن باأن يوؤديا للمدعيان مبلغ وقدره 1047280 )مليون و�سبعة واربعون الفا ومئتان وثمانون درهما( 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنوياً على املبلغ املق�سى به من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام . ثالثاً : 
اإلزام املدعى عليهما باأن يوؤدي للمدعيان مبلغ وقدره 46.789 درهم تعوي�ساً عما حلقها من �سرر والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ �سريورة احلكم نهائي وحتى متام ال�سداد . رابعاً : اإلزام املدعى عليهما بت�سليم املدعيان ما يفيد 
بالت�سامن  عليهما  املدعى  واألزمت  التام  االخ��الء  حتى  التداعي  حمل  للوحدة  والغاز  والكهرياء  امل��اء  فواتري  �سداد 
قابال  ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  ورف�ست  املحاماة  اأتعاب  درهم مقابل  امل�سروفات وثالثمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.  �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

Date 07/ 4/ 2021  Issue No : 13209
Case File

Real Estate Summary 632/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Samia Bin Azouz

Unknown place of residence
The prevailing party/Ajman Properties Corporation (Aqaar)
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi. We 
notify you that the court judged in its hearing held dated 13-10-2020 in the above 
mentioned case in favour of Ajman Properties Corporation (Aqaar) 1- ordering the 
defendants to pay the plaintiff an amount of AED (194.138) and the interest of 9 
% per annum from the claim date until the full payment 2- ordering the defendant 
to pay the charges. the expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees 
and the court rejected other claims. The verdict is issued in absentia and may be 
appealed within thirty days from the day following publishing this service. The 
verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

•• عجمان-وام : 

اختتمت مناف�سات "بطولة عجمان 
البدنية"  واللياقة  االأج�سام  لبناء 
التنمية  دائ��������رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
بالتعاون  ع��ج��م��ان  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
مع احتاد االإم��ارات لبناء االأج�سام 
برعاية  واأقيمت  البدنية  واللياقة 
ال�����س��ي��خ ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ن حميد 
�سارك يف  الدائرة.  رئي�س  النعيمي 
فندق  يف  اأقيمت  التي   - البطولة 
جوائزها  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت  ع��ج��م��ان 
100 األف درهم - اأكرث من 220 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  الع���ب���ا 
ن�سف  من  اأك��رث  مبتابعة  وحظيت 

مليون متابع عرب و�سائل التوا�سل 
االجتماعي.

وفاز حممد ح�سني باملركز االأول يف 
فئة الفيزيك, وويليجماج ديا�س يف 
بانزون  وم��ارك  فيزيك,  كال�سيك 
و�سينيدو  ك��ال���س��ي��ك,  م��ا���س��رت  يف 
الفئة   - االأج�����س��ام  ب��ن��اء  يف  اوبيكيا 
العامة.. فيما مت تخ�سي�س فئتني 
�سوفيا  ف������ازت  ح���ي���ث  ل��ل�����س��ي��دات 
فئة  يف  االأول  باملركز  مالوليتوفا 
انيكييفا  ويوليانا  بيكيني,  وومنز 

يف وومنز فيت موديل.
وت�سمنت البطولة والأول مرة عاملياً 
اعتماد نظام التحكيم االإلكرتوين 
االأج�سام  ب��ن��اء  ال����ذي ط����وره ح��ك��م 

بالتعاون مع  ال��دويل ط��ارق خليل 
الربجمة  يف  خمت�س  عمل  ف��ري��ق 
احتاد  ودعم  وباإ�سراف  احلا�سوبية 
واللياقة  االأج�سام  لبناء  االإم���ارات 
باخت�ساره  النظام  ومتيز  البدنية 
مدة الت�سجيل مع خا�سية حتميل 
املطلوبة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال���وث���ائ���ق 
ل���ل���ت�������س���ج���ي���ل وحت����م����ي����ل امل���ق���اط���ع 
امل�ساركني مبا  لالأبطال  املو�سيقية 
االأقرا�س  الإح�سار  احلاجة  يلغي 
املتنقلة,  ال�����ذاك�����رة  اأو  امل����دجم����ة 
اإ�سافة اإىل اإمكانية حتميل �سعارات 
ال�������س���رك���ات ال����راع����ي����ة ل���الأب���ط���ال 
البطولة.  ���س��ا���س��ة  ع��ل��ى  ل��ع��ر���س��ه��ا 
ال�سيخ  بح�سور  البطولة  واأقيمت 

�سيف  ب�����ن  ح����م����د  ب�����ن  اهلل  ع����ب����د 
ال�����س��رق��ي رئ��ي�����س احت����اد االإم�����ارات 
البدنية,  واللياقة  االأج�سام  لبناء 
امل�ساعد  ف��ه��ي��م  ع�����ادل  وال���دك���ت���ور 
لرئي�س  االأول  والنائب  التنفيذي 
االحتاد الدويل ورئي�س االحتادات 
امل�������س���ري وال���ع���رب���ي واالأف���ري���ق���ي 
لبناء االأج�سام, و�سعود عبدالعزيز 
اجل�سمي, مدير ق�سم الفعاليات يف 
دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان, 
و عبد الكرمي �سعيد �سفري املعرفة 
االحتاد  اأكادميية  رئي�س  والتنوير 
بدبي,  ل���ب���ن���اءاالأج�������س���ام  ال�������دويل 
قا�سم  ال���ق���دي���ر  ال���ع���امل���ي  وال���ب���ط���ل 
ي���زب���ك, وال���دك���ت���ور ����س���الح طاهر 

جلامعة  الريا�سي  الق�سم  رئي�س 
موؤلف  النرباوي  واأحمد  ال�سارقة, 
واأثينا  االأج�����س��ام,  ك��م��ال  مو�سوعة 
ونائبة  ال���دويل  احلكم  بولبولوفا 
رئ��ي�����س االحت����اد اجل��ورج��ي لكمال 

حممود  وال����دك����ت����ور  االأج�����������س�����ام, 
دروي�س ع�سو جمل�س اإدارة االحتاد 

امل�سري لكمال االأج�سام.
كما اأقيمت برعاية عدد من اجلهات 
عجمان  يف  اأمينة  م�ست�سفى  منها 

ال�سحي  لل�سرف  عجمان  و�سركة 
التدابري  كافة  اتخاذ  مع  وغريها 
فح�س  �سملت  ال��ت��ي  االح���رتازي���ة 
الفعالية,  يف  امل�ساركة  قبل  كورونا 
وال����ت����ح����ق����ق م�����ن درج���������ة ح�������رارة 

والتاأكد  ال��دخ��ول,  قبل  امل�ساركني 
والقفازات  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء  م��ن 
بتواجد  ال�سماح  ع��دم  اإىل  اإ���س��اف��ة 
عدد كبري من الالعبني واحلفاظ 

على التباعد االجتماعي.

ُي��ع��ّد ك���ٌل م��ن ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���س يف 
�سفوف باري�س �سان جرمان الفرن�سي واالملاين 
االأمل���اين من  ميونيخ  ب��اي��رن  م��ن  نوير  مانويل 
مثرية  املواجهة  و�ستكون  املرمى,  حرا�س  اأب��رز 
بينهما عندما يلتقيان يف ذهاب ربع نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا االأربعاء يف ميونيخ.
ب��وب والذي  ايلي  ال�سابق  ب��وردو  ويقول م��درب 
لعب بني اخل�سبات الثالث يف م�سريته لوكالة 
 35( نوير  احل��ال,  "بطبيعة  بر�س"  "فران�س 
عاما( ونافا�س )34( هما من اف�سل احلرا�س 
"تري  ال��ث��الث��ي  اإىل  اأي�����س��ا  العامل" وي�����س��ري  يف 
يف  وج��م��ي��ع��ه��م  والي�سون"  اوب������الك  ���س��ت��ي��غ��ن, 

الثامنة والع�سرين.
وتابع "نافا�س هو االقوى على خط املرمى, اإنه 
البطوالت االوروب��ي��ة اخلم�س  ال��رق��م واح��د يف 
تدخل  التي  ال��ك��رات  ن�سبة  ناحية  م��ن  ال��ك��ربى 

مرماه".
"اوبتا"  ����س���رك���ة  وب���ح�������س���ب 

يتمتع  ل���الإح�������س���ائ���ي���ات, 
عالية  ب��ن�����س��ب��ة  ن��اف��ا���س 
م����������ن ال�����ت�����������س�����دي�����ات 
يف   94,1 مب�����ع�����دل 
 92 امل������ئ������ة, م����ق����اب����ل 
لل�سلوفيني  امل���ئ���ة  يف 

اأوب����الك حار�س  ي��ان 
اتلتيكو  م���رم���ى 

م�������دري�������د, 

االإيطايل  ف��ريون��ا  م��رم��ى  حل��ار���س  و85,7% 
ماركو �سيلف�سرتي.

ل��ك��ن ال ح��اج��ة ل��الرق��ام ف��ق��ط الظ��ه��ار فعالية 
نافا�س, بل يكفي الرجوع اىل ملخ�س مباريات 
ال�سريع  الفعل  رد  ل��روؤي��ة  جرمان  �سان  باري�س 
واملده�س الذي يتمتع به احلار�س الكو�ستاريكي, 
املهاجم  ملحاولة  برباعة  ت�سديه  اآخ��ره��ا  وك��ان 
ال���رتك���ي ب�����راق ي��ل��م��از ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي خالل 
لقاء قمة  ليل �سفر1- يف  ام��ام  خ�سارة فريقه 

يف الدوري املحلي.
لركلة  ت�سديه  اىل  االأن��ظ��ار  ن��اف��ا���س  لفت  كما 
االرجنتيني  بر�سلونة  جن��م  لها  ان���ربى  ج���زاء 
بفوز  انتهت  التي  املواجهة  يف  مي�سي,  ليونيل 
يف   2-5 بنتيجة  الفرن�سية  العا�سمة  ف��ري��ق 
ابطال  دوري  نهائي  ثمن  يف  املباراتني  جمموع 

اوروبا.
"بت�ستيت  يكتفي  ن��اف��ا���س  اأن  اإىل  ب��وب  ويلفت 

الكرة مل�سافة ق�سرية خالفا لنوير".
وي�سيف بوب "نوير ميلك مروحة او�سع, 
اك��رث كماال: ك��رات ق�سرية, كرات  ان��ه 

طويلة, يبدو كاأنه العب ميدان".
مركزه  يف  ب���ث���ورة  ق����ام  ن��وي��ر  اأن  ك��م��ا 
باخلروج  متّيز  حيث  املا�سي,  العقد 
40 مرتا  اأو   30 مل�سافة  من مرماه 
"كما ح�سل خالل مباراة منتخب 
بالده �سد اجلزائر يف مونديال 

الربازيل 2014".

بايرن  يف  حاليا  م��درب��ه  فليك  ه��ان��زي  وي��ق��ول 
ميونيخ "عندما يواجه مهاجمو الفرق املناف�سة 

نوير ي�سبح املرمى اأ�سغر اأمامهم".
اأما بالن�سبة ليواكيم لوف مدربه يف املان�سافت, 
فنوير لي�س فقط اأف�سل حار�س مرمى يف العامل 
بل هو اأف�سل العب يف العامل وقد �سّوت له لنيل 

لقب اف�سل العب يف العامل عام 2020.
"مانو م��ن ط��ي��ن��ة خم��ت��ل��ف��ة, انه  ل���وف  وي��ق��ول 
العام  الع��ب  �سخ�سيا,  اإيل  بالن�سبة  م��ده�����س. 
هو مانويل نوير". يتمّيز نوير بثبات م�ستوى 
اآخر, وقد فر�س نف�سه  اإىل  اأ�سبوع  مده�س من 
املا�سي  املو�سم  القارية  امل�سابقة  لنهائي  جنما 
حماوالت  جلميع  الف��ت  ب�سكل  ت�سّدى  عندما 

مهاجمي باري�س �سان جرمان.
ونوير  نافا�س  بني  م�سرتكا  قا�سما  بوب  ويجد 
الذي  ال��دور  "يت�سابهان جدا من خالل  بقوله 
اخلربة  بف�سل  فريقهما  ���س��ف��وف  يف  يلعبانه 

الكبرية التي يتمتعان بها". وتابع "يتمتعان 
زمالئهم,  اإىل  بالن�سبة  �سخمة  ب�سلطة 

ي�����س��ي��ط��رون ع��ل��ى ال��و���س��ع دائ���م���ا وال 
ميّرون يف فرتة فراغ".

اأن  "يح�سل  واو�������س������ح 

اأي حار�س تركيزه يف حلظات معينة كما  يفقد 
ح�سل مع حار�س كبري هو مانداندا )مر�سيليا(, 
لكن ذلك ال يح�سل مع نوير ونافا�س, اأبدا!". 
الفريق  يف  زم��الئ��ه  على  هيبته  نوير  ويفر�س 
بهدوء  يتمتع  الن��ه  ب���الده  ومنتخب  ال��ب��اف��اري 
ن������ادر, ف��ه��و ال ي��ت��ل��ف��ظ ب��ك��ل��م��ات خ�����ارج ح���دود 
يكتفي  بل  انتقادات �سخ�سية  اللياقة, ال يوجه 
يف  لعبه".  وط��ري��ق��ة  ف��ري��ق��ه  اأ���س��ل��وب  بتحليل 
على  حار�سا  اأخ��ريا  جرمان  �سان  وج��د  املقابل, 
ق���در ت��ط��ل��ع��ات��ه ب��ع��د جت����ارب غ���ري ن��اج��ح��ة مع 
كيفن  االأمل���اين  �سرييغو,  �سلفاتوري  االإي��ط��ايل 
حتى  اأو  راي����وال,  ال��ف��ون�����س  الفرن�سي  اأو  ت���راب 
الذي  بوفون  جانلويجي  االأ�سطورة  االيطايل 
كان يف �سن االأربعني عندما انتقل اإىل �سفوف 
جرمان  �سان  م��درب  وي��رى  الباري�سي.  الفريق 
يقوم  ما  ب��اأن  بوكيتينو  ماوري�سيو  االرجنتيني 
به نافا�س "مده�س ورائع الأنه يقوم بت�سديات 

خارقة".
ال �سك باأن لقب اأف�سل حار�س 
خالل  اأي�سا  �سُيلعب  مرمى 
املواجهة املرتقبة والثاأرية 

بني الفريقني.

اختتام مناف�شات بطولة عجمان 
لبناء االأج�شام واللياقة البدنية

دوري اأبطال اأوروبا.. من االأف�شل
 يف مواجهة نوير ونافا�س؟ 

روبرت  امل�ساب  البولندي  ال��ه��داف  غ��ي��اب  ت��اأث��ري  ه��و  م��ا 
لقب  حامل  االأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ع��ن  ليفاندوف�سكي 
دوري اأبطال اأوروبا يف مواجهته مع باري�س �سان جرمان 
ال��ن��ه��ائ��ي؟ قّدم  ال��ي��وم االأرب���ع���اء يف ذه���اب رب��ع  الفرن�سي 
فوزه على اليبزيغ  اأولية خالل  اإجابة  البافاري  الفريق 
-1�سفر ال�سبت يف قمة الدوري املحلي, حيث ي�سري نحو 

لقب تا�سع تواليا.
قال مدرب اليبزيغ يوليان ناغل�سمان "بالطبع هم اأقوى 
مع ليفاندوف�سكي, لكن فريقهم عاملي وميلكون العبني 

مميزين يف كل املراكز".
بالتواء  ب��الده  منتخب  مع  امل�ساب  البولندي  ال�ستبدال 
يف ركبته يف 28 اآذار-مار�س املا�سي, عمد مدربه هانزي 
ت�سوبو- مك�سيم  اإري����ك  ب��ال��ك��ام��ريوين  ال���زج  اإىل  فليك 
م��وت��ي��ن��غ, الع���ب ���س��ان ج��رم��ان ال�����س��اب��ق, يف م��رك��ز راأ�س 

احلربة.
ال�سيف  عاماً   32 البالغ  االأملاين-الكامريوين  ا�سُتقدم 
املطلوب منه  وقّدم  املاكر,  للهداف  بدياًل  ليكون  املا�سي 

عندما دعت احلاجة.
�سّجل مرتني يف دوري االأبطال �سد لوكوموتيف مو�سكو 
ثمن  يف  االإي��ط��ايل  والت�سيو  املجموعات  دور  يف  الرو�سي 

النهائي.
ال��ق��اري املو�سم  ق��اد بايرن اىل اللقب  ال��ذي  ق��ال فليك 
واملباريات  التمارين  يف  نوعيته  ت�سوبو  "اأظهر  املا�سي 

االأخرية, هو اأحد اخليارات بالطبع".
خيار ت�سوبو موتينغ قد مينح فر�سة للمدرب فليك 
الثالثي  الح��د  الثاين  ال�سوط  يف  اجلوكر  دور  مبنح 
غنابري  �سريج  كومان,  كينغ�سلي  الفرن�سي  ال�سارب, 

ولوروا �سانيه.
و�سع  ت�����س��وب��و-م��وت��ي��ن��غ  ي���ح���اول 

هو  "ليفي  ن�����س��اب��ه��ا  يف  االأم������ور 
اأف�سل مهاجم يف العامل راهناً. 
الأننا  �سريعا  ع��ودت��ه  يف  ن��اأم��ل 

بحاجة اليه".
ي�سغل  اأن  االح��ت��م��االت  اأح���د 
غنابري مركز راأ�س احلربة. 

منطقياً  ق�������راراً  ���س��ي��ك��ون 
ن�����ظ�����راً ل���������الداء ال���الف���ت 
عاما   25 البالغ  ل��ل��دويل 

هذا املو�سم.
ي�����س��غ��ل غ���ن���اب���ري ع����دة م���راك���ز يف خط 

ال��ه��ج��وم ول��ع��ب يف امل��ق��دم��ة م��ع منتخب 
من  بثالثة  �ساهم  املا�سي.  اال�سبوع  ب��الده 
مونديال  ت�سفيات  يف  اخلم�سة  االه����داف 

.2022
لكنه مل يخ�س �سوى مباراة يتيمة مع بايرن 

يف هذا املركز خالل املو�سم احل��ايل, ومل تكن 
الكاأ�س  م�سابقة  يف  ك��ان��ت  ن��اج��ح��ة.  ال��ت��ج��رب��ة 
خالل كانون الثاين-يناير, عندما اأُق�سي بطل 
اأوروبا والدوري اأمام كيل املتوا�سع من الدرجة 

الثانية!
غنابري  و�سع  بحال  خطته  تغيري  اىل  بايرن  �سي�سطر 
ُيعّد ليفاندوف�سكي من االأكرث  يف و�سط الهجوم. وفيما 
بعد  املرمى,  نحو  اال�ستدارة  و�سعية  العامل يف  مهارة يف 
جريوم  اأو  كيمي�س  ي��وزوا  من  البعيدة  التمريرات  تلقي 
ل غنابري اللعب يف العمق واال�ستفادة من  بواتنغ, يف�سّ
خيار  يكن  مهما  م���رتاً.   30 اأو   20 م��دى  على  �سرعته 
"ال  البافاري  اأن  اليبزيغ  على  بايرن  ف��وز  اأظهر  فليك, 
يف  هدفاً   35 �ساحب  ليفاندوف�سكي,  على  فقط  يعتمد 
الكربى",  املنا�سبات  لتخطي  املو�سم,  هذا  البوند�سليغا 
بح�سب ما كتبت االأحد جملة "كيكر", م�سيفة "�سرييح 

هذا االأمر فليك ورجاله".
اأربعة  عاماً   32 البالغ  هدافه  غياب  بايرن  اأعلن  وفيما 
اأ�سابيع, اأ�سارت تقارير حملية اإىل اإمكانية عودته خلو�س 
13 اجل���اري. مل ي��ك��ّذب فليك ر�سمياً  م��ب��اراة االإي���اب يف 
"مع العب من هذه  التوقعات  اخل��رب, لكن خّفف حجم 
الت�سّرع. عندما ي�سبح جاهزاً,  الهام عدم  القما�سة, من 
)من  االأخ�سر  ال�سوء  على  ونح�سل  جيدة  بحال  يكون 
ذلك,  قبل  لي�س  لكن  اللعب  فر�سة  �سنمنحه  االأط��ب��اء(, 
امل��خ��اط��رة ك��ب��رية جداً". وم��ع االق����رتاب م��ن ح�سم  الأن 
اأ�سبح دوري االأبطال  لقب الدوري, 
اأول���وي���ة ب��اي��رن ه���ذا امل��و���س��م, ما 
ي��ل��ج��اأ اإىل  اأن ف��ل��ي��ك ق��د  ي��ع��ن��ي 
امل�سابقة  يف  امل���خ���اط���رة  ب��ع�����س 
اإذا  خ�����س��و���س��اً  االأوىل,  ال��ق��اري��ة 
�سفن  ت�ستهي  ال��ري��اح كما  مل جت��ِر 
ب��اي��رن يف م��ب��اراة ال��ذه��اب يف 

ميونيخ.

 احلياة يف بايرن.. كيف تكون 
من دون ليفاندوف�شكي ؟ 



 
م عر�شًا  ال ي�شدق ل�س ف�شل يف ال�شرقة.. و�شحيته قدَّ

مل ي�سع �ساحب مطعم يف الواليات املتحدة ملالحقة الل�س الذي 
حاول �سرقة مطعمه, بل عمد اإىل �سيء خمتلف متاما.

ك��ارل واال���س, �ساحب مطعم يف والية  اأن  "�سكاي نيوز",  وذك��رت 
جورجيا قرر مد يد العون اإىل املجرم الذي اقتحم مطعمه ال�سبت, 

خالل عطلة عيد الف�سح.
لروح  جت�سيدا  الل�س,  على  عمل  وظيفة  يعر�س  اإن��ه  ك��ارل  وق��ال 
عيد الف�سح. ور�سدت كامريات املراقبة الل�س وهو يقتحم املطعم 
املطعم وجد �سندوق  وملا دخل  بالطوب,  الباب  تك�سري زجاج  عرب 

االأموال فارغا.
وقال كارل اإن �سعور الغ�سب واالإحباط ا�ستبد به يف البداية, كما 

�سيطرت عليه رغبة االت�سال بال�سرطة.
لكن اأجواء عيد الف�سح دفعت اإىل التفكري ب�سيء اآخر.

ما  تر�سد  �سا�سة  عرب  االقتحام  عملية  �ساهد  بعدما  اأن��ه  واأ�ساف 
التي  الفو�سى  لتنظيف  املطعم  اإىل  �سارع  املراقبة,  كامريا  تبثه 
اأحدثتها حماولة ال�سرقة, واأعاد فتح املطعم ظهرية اليوم التايل.

الل�س مل يقم بعمل جيد, مما  اأن  اأظهرت  اأن احلادثة  اإىل  ولفت 
اأخرى  م�سارات وظيفية  تكون هناك  اأن  ال�سروري  اأن��ه من  يعني 

له. 
وتابع: "لقد خاطر بحياته واملكوث يف ال�سجن ل�سنوات, ومل يربح 

فل�سا واحدا".

يطلق النار على طليقته ل�شبب غريب
فيديو  مقطع  ال��ع��راق  يف  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ت��داول��ت 
م��راأى من  على  على طليقته  النار  اأطلق  لرجل  جلرمية مروعة 

طفلتهما مبدينة الب�سرة.
وذكرت و�سائل اإعالمية عراقية اأن اإطالق النار جاء نتيجة رف�س 

طليقة الرجل تخفي�س قيمة النفقة.
وح�سلت امل��راأة مبوجب قرار من املحكمة على مبلغ نفقة �سهري 
طالبها  طليقها  ولكن  دوالر(,   100 )نحو  دي��ن��ار  األ��ف   150 بلغ 

بتخفي�سه اإىل 75 األفا.
االنتقام  ح��اول  ال��ذي  طليقها,  لطلب  اال�ستجابة  امل��راأة  ورف�ست   
اإ�سابتها  اإىل  اأف�سى  ما  جتاهها,  نارية  اأع��رية  ع��دة  فاأطلق  منها 

بجروح خطرية يف قدمها.

�شرخة طفل �شد وحو�س اللعبة ت�شتدعي ال�شرطة
اأثارت �سرخات عالية من �سقة جماورة قلق اأحد ال�سكان يف مبنى 
�سكني مبدينة موتر�ستات يف والية راينالند-بفالت�س االأملانية, ما 

دفعته الإبالغ ال�سرطة.
وذكرت ال�سرطة, اأنها عندما و�سلت عنا�سرها اإىل املوقع اكت�سفوا 
ي�سرخ  �سخ�سا  اأن  اأو  منزيل  عنف  ق�سية  م��ع  يتعاملون  ال  اأن��ه��م 

لال�ستغاثة.
كان  املجاور  املنزل  يف  عاما   13 عمره  �سبيا  اأن  لل�سرطة  وات�سح 
فاأطلق  اللعب  خ��الل  احلما�سة  واأخ��ذت��ه  اإل��ك��رتون��ي��ة  لعبة  يلعب 

�سرخات عالية خالل اإطالقه النار على الوحو�س يف اللعبة.
ومتكن ال�سبي من موا�سلة اللعب بعد تنبيه ال�سرطة له باللعب 

ب�سوت منخف�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ق�شة حلوى .. حمامة �شالم يف عيد الف�شح
عادات غذائية �سنوية يحافظ عليها االإيطاليون, حتى و�سط طوارئ كورونا واالإغ��الق العام يف عيد الف�سح هذا 
العام. ومن بني احللويات االأكرث متثياًل لعيد الف�سح, بال �سك هي كعكة "la colomba - ال كولومبا", التي تعني 

احلمامة باالإيطالية, رمز ال�سالم واالزدهار, والتي تو�سع جنباً اإىل جنب مع بي�س العيد.
الدقيق والبي�س وال�سكر واخلمرية والزبدة, ثم ي�سكل العجني على �سكل حمامة, ثم  وهي حلوى م�سنوعة من 

تزين بال�سكر البودرة واللوز وتخبز يف الفرن.
الفرتة  اإىل  يعود  وج��وده��ا  اأن  بينها  م��ن  ال�سنوية,  التقليدية  احل��ل��وى  ه��ذه  ح��ول  االأ���س��اط��ري  م��ن  العديد  ُول���دت 
اللومباردية عام 572, وقت ح�سار امللك البونيو ملدينة بافيا, والذي ا�ستمر حوايل 3 اأعوام وانتهى قبل فرتة عيد 

الف�سح مبا�سرة, اإذ قّدم البيزنطيون ل�سعب بافيا حلويات �سهية على �سكل حمامة, كدليل على ال�سالم.
ومن احلرب اإىل املعجزات, اأ�سطورة اأخرى اأكرث غرابة تعود اإليها عادة حلوى "ال كولومبا", تقول اإن اأول �سانع 
اأوروبا  اأنحاء  االأدي��رة يف جميع  العديد من  اأ�س�س  اأيرلندي م�سهور  راه��ب  وهو  كولومبانو,  القدي�س  للحلوى هو 

)م�سهور يف اإيطاليا با�سم بوبيو(.
ثيودوليندا عديدا  امللكة  اأع���دت  ف��اخ��رة,  غ��داء  مل��اأدب��ة  اللومبارديني  امل��ل��وك  ب��الط  اإىل  االأي��رل��ن��دي  ال��راه��ب  دع��ي 
الكبري عند  ال�سوم  اللحوم يف فرتة  تناول  االمتناع عن  لكنه مل يرغب يف جت��اوز  واللحوم,  ال�سهية  االأطباق  من 

امل�سيحيني.
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يطعن زوجته يف �شارع عام
ع��دة مرات,  وه��و يطعن زوجته يف وجهها  اأظ��ه��رت لقطات �سادمة رج��ال 
بعد  ل��ه  ال��ع��ودة  رف�سها  بعد  ال��رتك��ي��ة,  اإ�سطنبول  ع��ام يف مدينة  ���س��ارع  يف 
"بريام  احلادثة يف حي  وقعت  "ديلي ميل",  ل�سحيفة  ووفقا  انف�سالهما. 
احلليب  ل�سراء  تتجه  تا�س  ت��والي  األينا  كانت  ح��ني  اإ�سطنبول,  يف  با�سا" 
ملنزل والدتها. وكانت األينا قد تركت زوجها اأوكان تا�س, الأنه اعتدى عليها 

بال�سرب مرات عدة, وفقا ملا اأ�سارت م�سادر حملية تركية.
واأظهرت لقطات فيديو مراقبة يف ال�سارع العام, اأوكان وهو يواجه زوجته 
ب�سكل  بطعنها  ويبداأ  �سكينا  يخرج  اأن  قبل  بال�سرب,  عليها  وينهال  األينا, 
متتال. ووقعت األينا على االأر�س خلف اإحدى ال�سيارات, قبل اأن يلوذ اأوكان 

بالفرار من مكان احلادث.
و�سارع املارة مب�ساعدة األينا ونقلها للم�ست�سفى, حيث تلقت العالج, وحالتها 

م�ستقرة االآن, بينما األقت ال�سلطات القب�س على اأوكان الحقا.

كورونا يجرب البيت االأبي�س على 
اإلغاء م�شابقة دحرجة بي�س الف�شح

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا, يجد البيت االأبي�س نف�سه جمربا على اإلغاء 
م�سابقة دحرجة بي�س الف�سح للعام الثاين على التوايل, غري اأن ذلك مل 

يحل دون اأن يعرج الرئي�س االأمريكي جو بايدن على هذا التقليد.
واألقى بايدن كلمة مقت�سبة االثنني من البيت االأبي�س احتفاال بالعطلة 

مع زوجته جيل بايدن واأرنب عيد الف�سح ال�سهري يقف اإىل جوارهما.
العجيب اأن من تقم�س �سخ�سية االأرنب االأ�سطوري, كان م�ست�سار الرئي�س 
الع�سكري ليفتنانت كولونيل براندون و�ستلينغ من �سالح اجلو االأمريكي.

وقال بايدن "نتطلع اإىل العام القادم, حيث �سيفرح البيت االأبي�س باملو�سم 
مرة  الف�سح  عيد  بي�س  دح��رج��ة  )م�سابقة(  هناك  و�ستكون  اأخ���رى,  م��رة 

اأخرى".
احلدث الذي يقام يف اليوم التايل لعيد الف�سح, عادة ما يجلب ثالثني األف 

طفل وويل اأمر اإىل مروج البيت االأبي�س.
وا�سطر بايدن هذا العام اإىل االكتفاء باإر�سال االآالف من بي�س عيد الف�سح 
التذكاري لعام 2021 اإىل مواقع التطعيم �سد كورونا وم�ست�سفيات حملية. 
كان الرئي�س االأمريكي ال�سابق رذرفورد ب. هايز هو من بداأ تقليد دحرجة 

بي�س الف�سح يف البيت االأبي�س عام 1878.
احلدث  تنظيم  اإىل  االأمريكية  االإدارات  ا�سطرت  اأن  م��رة  غري  يف  وح��دث 

جا�شتني بيرب يفاجئ 
جمهوره باألبوم 

 FREEDOM
فاجاأ النجم العاملي  جا�ستني بيرب , 
متابعيه بطرح األبوم جديد تزامًنا 
مع عيد الف�سح, واختار له عنوان  

Freedom , م�ستوحى من الكتاب 
موقع  اأع��ل��ن  م��ا  بح�سب  امل��ق��د���س, 

.billboard
ووفقاً لعدد من التقارير االأجنبية, 
مفاجاأة  ق����رر  عاما"   27" ب��ي��رب 
جمهوره باالألبوم دون �سابق اإنذار, 
ح�����س��اب��ات��ه اخلا�سة  ع��رب  و����س���ارك 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
ب��و���س��رت االأل����ب����وم اجل���دي���د ال���ذي 

ت�سمن 6 اأغاٍن جديدة.
بعد   ,Freedom األ����ب����وم  ي���اأت���ي 
 ,Justice ال�������س���اد����س  االأل������ب������وم 
 1 رق�����م  م�����رة  اح���ت���ل الأول  ال������ذي 
 Billboard 200 خمطط  على 
لالألبومات, خالل الفرتة املا�سية, 

وحظي ب�سعبية كبرية.

�شبط كوكايني 
ب�1.4 مليار يورو 

البلجيكية  اجل����م����ارك  ���س��ب��ط��ت 
طن   27.64 اأن���ت���وي���رب  م��ي��ن��اء  يف 
م��ن ال��ك��وك��اي��ني يف االأ���س��اب��ي��ع ال�6 

املا�سية.
البلجيكية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
"بيلجا" ا�ستنادا اإىل بيانات مكتب 
امل��دع��ي ال��ع��ام اأن���ه مت خ���الل ليلة 
اجلمعة-ال�سبت وحدها �سبط 11 

طنا تقريبا.
املدعي  م��ك��ت��ب  ب���ي���ان���ات  وب��ح�����س��ب 
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ُت���ق���در  ال����ع����ام, 
 1.4 بنحو  امل�سبوطة  للمخدرات 

مليار يورو.
ذات  ال�سبطيات  اأن  املكتب  واأو�سح 
فك  مت  ر�سالة  مليار  بن�سف  �سلة 

ت�سفريها واعرتا�سها.
ُيذكر اأنه يف نهاية فرباير- �سباط 
ط��ن��ا من   16 ���س��ب��ط  امل���ا����س���ي مت 
هامبورج  م��ي��ن��اء  يف  ال���ك���وك���اي���ني 

االأملاين.
ب��ي��ان��ات ر���س��م��ي��ة, كانت  وب��ح�����س��ب 
الكوكايني  م���ن  ك��م��ي��ة  اأك����رب  ه���ذه 
ي��ت��م �سبطها يف واق��ع��ة واح����دة يف 

اأوروبا.
و�سهدت كمية الكوكايني امل�سبوطة 
ال�سنوات  يف  كبرية  زي��ادة  اأملانيا  يف 

االأخرية.
من  كبرية  كميات  �سبط  وُي��ج��رى 
اأخرى  اأوروب��ي��ة  امل��خ��درات يف دول 

اأي�سا.
اجلنائية  ال�����س��رط��ة  ملكتب  ووف��ق��ا 
االحت��ادي االأمل��اين, مت �سبط اأكرث 
م���ن 100 ط���ن م���ن امل����خ����درات يف 
ميناءي روتردام واأنتويرب معا يف 

عام 2019.

وفاة �شتيفن �شاحب 
اأغنية ليمون ليمونريو 

الذي  �ستيفن  ه��رني  الفنزويلي  املغني  ت��ويف 
ليمونريو"  "ليمون  ال�ساربة  باأغنيته  ا�سُتهر 
اأم�س  امل��ا���س��ي,  ال��ق��رن  و�سبعينات  �ستينات  يف 
م�ساعفات  اإث��ر  عاما   79 ع��ن  االث��ن��ني  االأول 
اإ�سابته بكوفيد19-, على ما اأعلنت ال�سلطات 

الفنزويلية.
مادورو  نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  واأك���د 
�ستيفن,  ه����رني  رح����ل  "اليوم  ت���وي���رت  ع���رب 
الفنان ال�سامل. �سنذكر دوما "مي ليمون مي 
ال�سعبية  املو�سيقى  يف  اأ���س��ط��ورة  ليمونريو", 

الفنزويلية. اإرثه �سيبقى بيننا".
ويف 1968, عربت اأغنيته "ليمون ليمونريو" 
االأطل�سي  املحيط  برازيلي,  املاأخوذة من عمل 
وحتقق  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف  ال�����س��ي��ف  اأغ��ن��ي��ة  لت�سبح 
جن���اح���ا ع���امل���ي���ا. ون�����ال ���س��ت��ي��ف��ن ���س��ن��ة 1974 
االأ���س��ط��وان��ة ال��ذه��ب��ي��ة, م��ع اأك���رث م��ن مليون 

اأ�سطوانة مباعة.

مقتل اجلميلة اآنا.. عظام من  
ال�شقف ك�شفت اجلرمية املروعة

اأعوام,   10 العمر  البالغة من  لوريا,  اآن��ا  الطفلة  اختفت 
يف مدينة فينيك�س بوالية اأريزونا االأمريكية عام 2017, 
اأن حريقا �سب  اإال  ���س��ن��وات,  ث��الث  مل��دة  وظ��ل��ت م��ف��ق��ودة 
احلكاية  تفا�سيل  لتتك�سف  وال��دي��ه��ا,  م��ن��زل  يف  م��وؤخ��را 
االأب  اأخ��رب  2017, عندما  ع��ام  الق�سة  وب���داأت  امل��روع��ة. 
اآن���ا مر�ست يف  اأن  ال�سرطة  ع��ام��ا(  ل��وي��را )57  راف��ائ��ي��ل 
يوليو 2017, واأنه انتظر عدة اأيام قبل اأن يحاول طلب 
"ال�سن"  �سحيفة  ذك��رت  م��ا  وف��ق  لها,  الطبية  العناية 

الربيطانية, اأم�س االأول االثنني.
اأبلغ  ل��وي��را  اأن  ال��وق��ت  ذل���ك  يف  لل�سرطة  ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
اإىل  ت��وف��ي��ت وه����ي يف ط��ري��ق��ه��ا  ال��ط��ف��ل��ة  اأن  ال�����س��ب��اط 
امل�ست�سفى. وزعم االأب اأنه مل يبلغ عن وفاة اآنا خوًفا من 

اأن يتم اأخذ اأطفالهم املتبنني االآخرين من قبل الدولة.
لكن يف يوم اجلمعة املا�سي, اُتهم الزوجان, االأب رافائيل 
لويرا )57 عاما( واالأم ماريبل لويرا )51 عاما( بالقتل, 
بعد اكت�ساف عظام ب�سرية يف علية منزل عائلتهما ُيعتقد 

اأنها تعود للطفلة اآنا.
واإ�ساءة  العمد  احل��رق  اتهامات  لالثنني  الق�ساء  ووج��ه 

معاملة االأطفال واإخفاء جثة وتعري�س اأطفال للخطر.
وج����اء اك��ت�����س��اف اجل���رمي���ة امل���روع���ة ي����وم اجل��م��ع��ة, بعد 
اأن��ه��ا تعر�ست  ع��اًم��ا   11 العمر  م��ن  تبلغ  ف��ت��اة  ذك���رت  اأن 

لالإهمال واالإ�ساءة من قبل عائلة لويرا.
اأثناء  ت��رك��ت��ه��ا وح��ي��دة  اأن م��اري��ب��ل  ال�����س��ل��ط��ات  واأخ�����ربت 
وجودها يف ميني�سوتا مع �سقيقني, �سبي يبلغ من العمر 

4 �سنوات وفتاة تبلغ من العمر 9 �سنوات.

حلم مرعب المراأة يتحقق .. غرفة �شرية مليئة باجلثث
موقع  على  ح�سابها  ع��رب  م��ريان��دا,  تدعى  فتاة  �ساركت 
غريب  حلم  راوده���ا  التي  والدتها  ق�سة  توك",  "تيك 
ب��ه الكثري م��ن اجلثث  ب��اب �سري  الليايل ع��ن  اإح���دى  يف 
اجلدار,  تهدم  ما جعلها  وهو  �سالون متتلكه,  يف حائط 

لتجد خلفه بالفعل الباب ال�سري.
لوالدتها  حدثت  التي  الغريبة  الق�سة  م��ريان��دا  وحكت 
اإذ  م��رة,  مليون   1.6 م��ن  اأك��رث  �سوهد  فيديو  مقطع  يف 
امل�سنوع  ال�ستايروفوم  اأمها وهي متزق مادة  ميكن روؤية 
وفقاً  خلفه,  خمفياً  كان  باب  عن  وتك�سف  احلائط  منها 

ل�سحيفة "مريور" الربيطانية.
وقالت مرياندا يف الفيديو امل�سور: "حلمت اأمي بوجود 
بالفعل يف  باب �سري, لتجده  داخ��ل  جثث هنا يف اخللف 
الفيديو, كانت وال��دة مرياندا  احلقيقة". وكما ظهر يف 
ت�سحب وتفك احلائط لتك�سف عن باب اأ�سود كبري, لكنها 
ك�سره  حم��اول��ة  بعد  حتى  جت���اوزه,  ت�ستطيع  ال  لالأ�سف 
مبطرقة. ومنذ ن�سره, نال الفيديو اإعجاب اأكرث من 1.4 
مليون مرة وتلقى اآالف التعليقات من االأ�سخا�س الذين 

يعتقدون اأن الباب "كان مغلقاً ل�سبب ما".
وم���ن ب��ني ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي ج����اءت ع��ل��ى ال��ف��ي��دي��و, قال 
اأحدهم: "ال اأعتقد اأن هذا باب من املفرت�س اأن ُيفتح", 

فيما كتب اآخر: "يبدو وكاأنه ينتمي اإىل فيلم خميف".
ويف فيديو الحق ملرياندا, ك�سفت اأن كل ما وجدوه خلف 

الباب كان جداراً �سلباً مطلياً باللون االأ�سود.

»اإجنينيويتي« �شمدت يف �شقيع املريخ بليلتها االأوىل 
املثبتة  ال�سغرية  "اإجنينيويتي"  مروحية  جنحت 
حتت الروبوت اجلوال "بر�سفرين�س" الذي و�سل 
اأن ت�سمد  اإىل املريخ يف  يف �سباط-فرباير الفائت 
وحدها يف ليلتها االأوىل على الكوكب االأحمر, على 
"نا�سا" التي  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأعلنت  ما 
طلعتها  قبل  مهمة"  "حمطة  ب��اأن��ه  ذل��ك  و�سفت 

االأوىل يف اأجوائه.
وك��ان��ت ه���ذه امل��روح��ي��ة ذات ال����وزن اخل��ف��ي��ف جداً 
والتي ت�سبه طائرة م�سرّية كبرية انف�سلت ال�سبت 
عن الروبوت اجلوال الذي هبط على �سطح املريخ 

يف 18 �سباط-فرباير.
واأّمنت "اإجنينيويتي" حتى االآن تغذيتها من طاقة 
العربة اجلوالة, ولكن ينبغي لها اأن تغذي نف�سها 
�ست�ستمد  ف�����س��اع��داً  االآن  م��ن  اأن��ه��ا  اإال  االآن,  ب��ع��د 
بها,  امل����زودة  ال�سم�سية  االأل����واح  بوا�سطة  طاقتها 
املريخ  ليايل  نف�سها خالل  تدفئة  ت�ستطيع  بحيث 
اإىل  درج���ات احل���رارة فيها  التي تنخف�س  ال��ب��اردة 

"نا�سا"  واعتربت  ال�سفر.  حتت  مئوية  درج��ة   90
اأن ال�سمود يف �سقيع املريخ الليلي ي�سّكل  يف بيان 

"حمطة مهمة" بالن�سبة للمروحية ال�سغرية.
خمترب  يف  "اإجنينيويتي"  م�سروع  رئي�سة  وقالت 
االأوىل  امل��رة  "هذه  للوكالة  التابع  النفاث  الدفع 

تكون فيها وحدها على �سطح املريخ".
تتمتع  اأنها  االآن متاأكدين من  "اأ�سبحنا  وا�سافت 
اأنها  ومن  املنا�سبة,  وبال�سخانات  املنا�سب,  بالعزل 
تختزن ما يكفي من الطاقة يف بطارياتها للبقاء 
على قيد احلياة يف الليايل الباردة, وهو جناح كبري 
جتريبية  لطلعة  اإعدادها  نوا�سل  ونحن  للفريق. 

اأوىل".
القليلة  االأي���ام  خ��الل  ل�"اإجنينيويتي"  و�ستجرى 

املقبلة اختبارات للمحركات واأجهزة اال�ست�سعار.
تنفذ  اأن  يتوقع  ي���رام,  م��ا  على  �سيء  ك��ل  �سار  واإذا 
 11 م�����س��اء  االأوىل  ال�����س��غ��رية ط��ل��ع��ت��ه��ا  امل��روح��ي��ة 

ني�سان-اأبريل, بح�سب املخترب.

�لنا�س يتجمعون وي�صبحون يف ريبول�س باي مع �إعادة فتح �ل�صو�طئ يف هونغ كونغ مع �للتز�م بقو�عد �لتباعد 
�لجتماعي �ملتعلقة بـ Covid-19. � ف ب

جينيفر لوبيز ال تلب�س خامت 
املليون دوالر

العاملية   النجمة  و�سع  على  تلقي جملة "InStyle Magazine" ال�سوء 
كانت  اأنها  ويبدو  رودريغز   ال�سابق  األيك�س  البي�سبول  وجنم  لوبيز   جينيفر 
على ال�سخور برفقته منذ اأكرث من �سهر, على الرغم من اأن املقربني منها 

نفوا االأمر.
وعلى الرغم من اأن ع�ساقها ال�سابقني  بن اأفليك  ومارك اأنتوين حتدثا عن 
حياتها املهنية املذهلة التي ا�ستمرت 30 عاًما, اإال اأن ع�سيقها احلايل األيك�س 
اخلطوبة  خ��امت  ترتدي  برونك�س  قنبلة  تكن  ومل  معلومات.  باأية  ي��دِل  مل 
املا�سي "A-Rod" الذي تبلغ قيمته مليون دوالر والذي مت تقدميه لها 
يف عام 2019. يذكر اأن جينيفر لديها اأخالقيات عمل ال ت�سدق وال يبدو 

اأنها تتقدم يف العمر.


