
خرب�ء �أمميون: �لعقوبات وحظر �لأ�سلحة �إىل ليبيا غري جمديني

الرئي�س الت�ن�ضي ي�ؤكد �ضرورة جتاوز كل اخلالفات مع طرابل�س

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

   

رئي�س الربملان العربي يهنئ حممد بن زايد الختياره 
اأف�ضل �ضخ�ضية دولية يف جمال االإغاثة االإن�ضانية

•• القاهرة-وام:

�صاحب  العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  الع�صومي  الرحمن  عبد  ب��ن  ع��ادل  هناأ 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
الأعلى للقوات امل�صلحة لختياره اأف�صل �صخ�صية دولية يف جمال الإغاثة 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  -يف  الع�صومي  وق���ال   .2021 ل��ع��ام  الإن�����ص��ان��ي��ة 
المارات - اإن هذا الختيار امنا ياأتي تتويجا للجهود املقدرة التي يبذلها 
الإن�صاين  العمل  لدعم  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب 
خ��ال جائحة  �صاهمت  الم���ارات  دول��ة  اأن  ،منوها  ال��ع��امل  م�صتوى  على 
كورونا ولزالت بالكثري من الدعم على امل�صتوى الإن�صاين وقدمت اأطنانا 

من امل�صاعدات الغذائية والدوائية للكثري من بلدان العامل .

رئي�س �لدوما: مهاجمة رئي�سنا تعني مهاجمة رو�سيا

بايدن ي�ضف ب�تن بالقاتل.. ويت�عده بـدفع الثمن

بايدن: من ال�ضعب االإن�ضحاب 
من اأفغان�ضتان بحل�ل 1 ماي� 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ق������ال ال���رئ���ي�������س الم�����ريك�����ي جو 
اجلنود  جميع  ان�صحاب  اإن  بايدن 
الأمريكيني من اأفغان�صتان بحلول 
الأول من مايو كما هو من�صو�س 
عليه يف التفاق مع حركة طالبان، 

كان ممكنا لكنه �صعب.
واأو�صح يف مقابلة بثتها قناة اإيه بي 
اأن  ميكن  الأربعاء  الأمريكية  �صي 
منتقدا  �صعب  لكنه  ذل��ك،  يحدث 
�صلفه  اإل��ي��ه  ال��ذي تو�صل  الت��ف��اق 
املتمردين.  م���ع  ت���رام���ب  دون���ال���د 
واأ�صاف اأنا ب�صدد اتخاذ قرار ملوعد 
م��غ��ادرت��ه��م م��و���ص��ح��ا ان الإع���ان 
الت�صاور  بعد  قريبا  �صيكون  عنه 
واحلكومة  وا���ص��ن��ط��ن  ح��ل��ف��اء  م��ع 
الأفغانية. وقال بايدن اأن التفاق 
يتم  ترامب مل  اإليه  تو�صل  ال��ذي 
�صلبة  ب��ط��ري��ق��ة  عليه  ال��ت��ف��او���س 

جدا.

يكبد  الــيــمــنــي  ــس  ــ� ــي اجل
احل�ثيني خ�ضائر يف حجة وتعز

•• اليمن-وكاالت:

انت�صارات  ال��ي��م��ن��ي  اجل��ي�����س  ح��ق��ق 
تعز  احل����وث����ي يف  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  ع���ل���ى 
الأفراد  يف  خ�صائر  وكبدها  وحجة، 
لقي  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  ويف  وامل�����ع�����دات. 
اأكرث من 18 عن�صرا من ميلي�صيا 
احل���وث���ي امل���ت���م���ردة امل���دع���وم���ة من 
الثاثاء،  م�صاء  م�صرعهم،  اإي��ران، 
ن��ف��ذه اجل��ي�����س، يف  يف كمني حمكم 

مديرية مقبنة، غرب تعز.
وا�صتدرجت قوات اجلي�س جمموعة 
اأطراف  يف  امليلي�صيا،  عنا�صر  م��ن 
احل�صار  واأحكمت  »الزنبيل«،  قرية 
الكمني  واأ�صفر  ت�صتهدفها.  اأن  قبل 
18 عن�صرا  اأك��رث م��ن  ع��ن م�صرع 
وتدمري  اآخ����ري����ن  وج������رح  ح���وث���ي���ا 

عربتني تابعتني للميلي�صيا.
وُج��رح ع�صرات من  ُقتل  ويف حجة، 
بنريان  احل��وث��ي  ميلي�صيا  عنا�صر 

اجلي�س اليمني.

•• وا�شنطن-وكاالت:

و����ص���ف ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي جو 
فادميري  الرو�صي  نظريه  بايدن، 
اأنه  على  م�����ص��دداً  ب�القاتل،  ب��وت��ني 
�صيدفع ثمن تدخله يف النتخابات 
الأمريكية. وعند �صوؤاله من املذيع 
اإن كان يعتر اأن الرئي�س الرو�صي 
قاتل، اأجاب جو بايدن “نعم اأعتقد 
رداً  ا�صتدعى  ال���ذي  الأم���ر  ذلك”، 
���ص��ري��ع��اً م��ن رئ��ي�����س ال���دوم���ا الذي 
�صدد على اأن مهاجمة بوتني تعني 

مهاجمة رو�صيا.
الرو�صي  الرئي�س  اإن  ب��اي��دن  وق��ال 
عواقب  �صيواجه  بوتني  فادميري 
ت��وج��ي��ه ج��ه��ود ت��رم��ي ل��ل��ت��اأث��ري يف 
الأمريكية  ال��رئ��ا���ص��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
ذلك  واإن  ت��رم��ب،  دون��ال��د  ل�صالح 

�صيتحقق قريبا.
ب��اي��دن يف م��ق��اب��ل��ة بثتها  واأ����ص���اف 
التلفزيونية  اإيه.بي.�صي نيوز  قناة 
على  وردا  الثمن.  �صيدفع  الأربعاء 
التي يق�صدها  العواقب  �صوؤال عن 

قال بايدن �صرتون قريبا.
الرئي�س  ت���ع���ل���ي���ق���ات  ع���ل���ى  ورداً 
فيات�صي�صاف  ك��ت��ب  الأم����ريك����ي، 
النواب  جمل�س  رئي�س  ف��ول��ودي��ن، 

على  ذل�����ك  ي����وؤث����ر  اأن  دون  م����ن 
النتائج.

وذك�������رت م�������ص���ادر اأم���ريك���ي���ة اأن 
وا�صنطن �صتفر�س الأ�صبوع املقبل 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ص��ي��ا، ك���رد على 
النتخابات  يف  املفرت�س  تدخلها 
الأخرية.وجاء يف تقرير م�صرتك 
ا�صتهداف  حمات  اأن  للوزارتني 
النطاق  وا�صعة  واإي��ران��ي��ة  رو�صية 
حتتية  بنى  ق��ط��اع��ات  ا�صتهدفت 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة ع����دة اأث�����رت ع��ل��ى اأمن 

الرو�صي  ال���رمل���ان  يف  )ال���دوم���ا( 
واملقرب من الرئي�س، على ح�صابه 
ه�صترييا  ه�����ذه  ت���ل���غ���رام:  ع���ل���ى 
ناجمة عن العجز. بوتني رئي�صنا 
على  هجوم  هو  عليه  هجوم  واأي 

بادنا.
الداخلي  الأم���ن  واأع��ل��ن��ت وزارت����ا 
رو�صيا  اأن  الأمريكيتان،  وال��ع��دل 
واإي�������ران ا���ص��ت��ه��دف��ت��ا ب��ن��ى حتتية 
الأخرية  الأمريكية  لانتخابات 
 ،2020 اأج��ري��ت يف ال��ع��ام  ال��ت��ي 

���ص��ب��ك��ات ع���دة ك��ان��ت ت��ت��وىل اإدارة 
بع�س املهام النتخابية.

ل��ك��ّن��ه��ا مل توؤثر  ال��ت��ق��ري��ر  وت��اب��ع 
ماديا على �صحة بيانات الناخبني، 
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت�����ص��وي��ت، وفرز 
الأ�صوات ون�صر نتائج النتخابات 
يف مواعيدها. واأ�صاف التقرير اأن 
و�صينية  واإيرانية  رو�صية  جهات 
تابعة حلكومات هذه الدول اأثرت 
ب�صكل مادي على اأمن �صبكات على 
�صلة مبنظمات �صيا�صية اأمريكية 

ومر�صحني وحمات.
بالت�صال  ق���ام  ق��د  ب��اي��دن  وك����ان 
الرو�صي  ن���ظ���ريه  م���ع  ال��ه��ات��ف��ي 
توليه  ع��ق��ب  ب���وت���ني  ف���ادمي���ري 
وقتها  �صحافيا  وم��ازح  ال�صلطة، 
ب��اخل��روج عقب  ك��ان ه��اّم��اً  بينما 
ال�صحايف، حينما  موؤمتره  انتهاء 
عا �صوت مرا�صل ينادي الرئي�س 
الأمريكي جو بايدن وي�صاأله عن 
فحوى الت�صال بينهما، فما كان 
املرا�صل  اأن مازح  اإل  الرئي�س  من 
قائًا: اإن مكاملته مع بوتني كانت 
اأر�صل  واأ�صاف:  ال�صحافيني،  عن 
متنياته،  اأط���ي���ب  ال��رئ��ي�����س  ل���ك 
ل��ت��ت��ع��اىل اأ����ص���وات ال�����ص��ح��ك��ات يف 

املكان.

الرئي�س التون�صي خال اجتماعه مع رئي�س وزراء ليبيا   )ا ف ب(

مميزاً لتون�س، اإذ كانت قبل العام 
الأكر  اجلزء  ت�صتوعب   2011
الغذائية  ال�����ص��ن��اع��ات  اإن���ت���اج  م��ن 
وتغذي  البناء.  وم���واد  التون�صية 
الر�صمي  غ����ري  ال���ق���ط���اع  ل��ي��ب��ي��ا 
�صلعا  ي�����ص��ت��ورد  ال�����ذي  ت��ون�����س  يف 
ا�صتهاكية بخ�صة الثمن. ويعمل 
اأن  اإل  التون�صيني  اآلف  ليبيا  يف 
الإغ�����اق امل��ت��ك��رر ل��ل��ح��دود عطل 

هذه املبادلت.
ويف يناير 2012 توجه الرئي�س 
التون�صي حينها املن�صف املرزوقي 
اإىل طرابل�س يف اأول زيارة ر�صمية 

له اإىل اخلارج.
عربى  رئ��ي�����س  اأول  ه���و  و���ص��ع��ي��د 
لتقدمي  ل��ي��ب��ي��ا  ي����زور  اأج��ن��ب��ى  اأو 
الرئا�صى  املجل�س  التهنئة لرئي�س 
ورئي�س  امل��ن��ف��ي،  حم��م��د  الليبيى 
الوزراء الليبي عبداحلميد دبيبة 
اجلديدة  ال�صلطة  تويل  مبنا�صبة 
م�صادر  احلكم.وبح�صب  مقاليد 
ليبية مطلعة، �صيبحث �صعيد مع 
تعزيز  اجلديدة  الليبية  ال�صلطة 
البلدين  ب��ني  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون 
�صيقدم  ك��م��ا  امل���ج���الت.  �صتى  ف��ى 
الليبية  للقيادة  الدعم  كل  �صعيد 
اجل����دي����د، و���ص��ي��ت��م اأي�������ص���اً بحث 
اإعمار  اإع���ادة  ف��ى  تون�س  م�صاركة 

ليبيا، ح�صب امل�صادر.

•• طرابل�س-وكاالت:

 550 اأك���رث م��ن  ذك��ر تقرير م��ن 
الأمم  خ�����راء يف  اأع������ده  ���ص��ف��ح��ة 
حظر  اأن  الثاثاء  ون�صر  املتحدة 
الأ�صلحة املفرو�س على ليبيا منذ 

2011 غري جمد اإطاقاً.
و�صعه  ال�������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  وق�������ال 
مراقبة  م��ك��ل��ف��ني  خ������راء  ���ص��ت��ة 
النتهاكات  اإن  الأ���ص��ل��ح��ة  ح��ظ��ر 
الأع�صاء  ال����دول  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
تدعم  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة(  الأمم  )يف 
اأطراف النزاع ب�صكل مبا�صر عامة 
تام  ازدراء  ع��ل��ى  وت���دل  و���ص��ارخ��ة 

باإجراءات العقوبات.
ور�صوم  ب�صور  اخل���راء  وا�صتعان 
املمتدة  للفرتة  وخ��رائ��ط  بيانية 
يناير  اإىل   2019 اأك��ت��وب��ر  م���ن 
�صيطرة  اأن  ليو�صحوا   2021
هذه الدول الأع�صاء على “�صبكة 
باأكملها تعقد ر�صد هذه  الإم��داد 
وحظرها،  وق��ط��ع��ه��ا  ال��ن�����ص��اط��ات 
العاملني  ه���ذي���ن  اأن  م���وؤك���دي���ن 
ي��ع��ق��دان ح��ظ��ر توريد  وح��ده��م��ا 

الأ�صلحة.
اإىل ذلك، اأعلن الرئي�س التون�صي 
حان  اأن���ه  الأرب���ع���اء،  �صعيد،  قي�س 
مع  اخلافات  كل  لتجاوز  الوقت 

ليبيا.

يف ليبيا اليمني.
الزيارة  اأن  ���ص��ع��ّي��د  م��ك��ت��ب  وذك����ر 
تهدف اإىل دعم امل�صار الدميقراطي 
يف ل��ي��ب��ي��ا ال���ت���ي ت���اأم���ل يف اإج�����راء 
انتخابات عامة يف دي�صمر املقبل 
�صعياً لإنهاء ال�صراع امل�صتمر منذ 
الزيارة،  ت��اأت��ي  كما  �صنوات.  ع�صر 
التون�صية،  الرئا�صة  بيان  بح�صب 
اإطار تعزيز م�صار التعاون بني  يف 

البلدين.

�صعّيد،  التون�صي،  الرئي�س  وو�صل 
اإىل  الأرب��ع��اء  اأم�س  �صابق  يف وق��ت 
ليبيا، يف زيارة هي الأوىل منذ 9 
يف  وك��ان  تون�صي،  لرئي�س  �صنوات 
الرئا�صي  ا�صتقباله رئي�س املجل�س 

الليبي ال�صيد حممد املنفي.
وكان مكتب الرئي�س التون�صي اأكد 
�صيزور  الرئي�س  اأن  الثاثاء  ي��وم 
ل��ي��ب��ي��ا ال���ي���وم، وذل����ك ب��ع��دم��ا اأدت 
حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة 

التون�صية  ال��رئ��ا���ص��ة  حت����دد  ومل 
امل�صوؤولني الذين �صيلتقيهم قي�س 

�صعّيد يف ليبيا.
وا�صت�صافت تون�س نهاية 2020 
مندوبني ليبيني اجتمعوا برعاية 
ملتقى  اإط�����ار  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اأف�صى  ال����ذي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  احل����وار 
النتقالية  احلكومة  ت�صكيل  اإىل 

اجلديدة يف ليبيا.
وت�����ص��ك��ل ل��ي��ب��ي��ا ���ص��ري��ك��اً جت���اري���اً 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأجن��ي��ا مريكل من  عانى ح��زب 
امل�صتويات  ع��ل��ى  ك���ب���رية  ن��ك�����ص��ة 
من  اأ���ص��ه��ر  �صتة  قبل  الإقليمية 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، وبات  الن��ت��خ��اب��ات 
امل�صيحي  الحت�������اد  ح�����زب  ع���ل���ى 
كان  اإذا  ال��ت��دارك  ال��دمي��ق��راط��ي 
راأ�س احلكومة  البقاء على  يريد 

يف نهاية العام.
املحافظون  ي��ج��د  اأن  مي��ك��ن  ه��ل 
املعار�صة  يف  اأن��ف�����ص��ه��م  المل�������ان 
ال�صيناريو  ه����ذا  ال���ع���ام؟  ن��ه��اي��ة 
الذي مل يكن من املمكن ت�صوره 
اليوم  يكت�صب  اأ�صهر،  ب�صعة  قبل 
م�صداقية بعد ال�صفعة املزدوجة 
ل��ان��ت��خ��اب��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة يف 14 
بالتينات  راي��ن��ان��د  يف  م���ار����س 

وبادن فورمتبريغ.

•• بريوت-اأ ف ب:

حاول حمتجون اأم�س اقتحام مقر 
بريوت  و���ص��ط  يف  الق��ت�����ص��اد  وزارة 
الأ�صعار  ارت���ف���اع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً 
اجلنوين وتراجع القدرة ال�صرائية 
اللرية  ت�����ص��ج��ي��ل  م���ع  ل��ل��م��واط��ن��ني 

الأ�صبوع احلايل تدهوراً قيا�صياً.
�صعر  ال�����ص��ري��ع يف  ال��ت��غ��ري  ودف�����ع 
ال�����ص��رف خ����ال الأي������ام الأخ�����رية 
عدداً من املحال التجارية الكرى 
اأب��واب��ه��ا لإع���ادة ت�صعري  اإق��ف��ال  اإىل 
م�صانع  اأق��ف��ل��ت  ك���ذل���ك،  ���ص��ل��ع��ه��ا. 
اأب���واب���ه���ا ب��ان��ت��ظ��ار ا���ص��ت��ق��رار �صعر 
ال�صرف. و�صهدت متاجر �صدامات 
ب��ني امل��واط��ن��ني ع��ل��ى ���ص��راء ال�صلع 
امل���دع���وم���ة، ك��م��ا ت��وق��ف��ت حمطات 

وقود عن العمل.
عدد  جتّمع  الأرب��ع��اء،  �صباح  ومنذ 
اأم������ام م��ق��ر وزارة  امل��ح��ت��ج��ني  م���ن 

القت�صاد يف و�صط بريوت.
ما  املبنى،  اقتحام  بع�صهم  وح��اول 
بينهم وبني  اإ�صكال  وق��وع  اإىل  اأدى 
ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة، بح�صب م��ا نقلت 

الوكالة الوطنية لاإعام.
لقناة حملية  املحتجني  اأحد  وقال 
من  البع�س  بع�صنا  م��ع  نت�صاجر 

ف��ف��ي ك���ل م�����رة، ي��ح��ت��ل الحت����اد 
بزعامة  الدميقراطي  امل�صيحي 
الثاين،  امل��رك��ز  م��ريك��ل  اأجن��ي��ا 
باأقل ن�صبة انتخابية يف تاريخه: 
يف املنطقة  باملائة   7 فا�صل   27

باملائة   1 ف��ا���ص��ل  و24  الأوىل، 
حزب  ي�صتطيع  حيث  الثانية،  يف 
باملائة(   6 فا�صل   32( اخل�صر 
ال���ص��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه ل��ا���ص��ت��م��رار يف 
احلكم.       ) التفا�صيل �س10(

اأو  لاأطفال  حفا�صات  كي�س  اأج��ل 
عبوة حليب داخل املتاجر، م�صيفاً 
وينعك�س  اأذل����ون����ا.  ل��ق��د  ب��ان��ف��ع��ال 
على  املحلية  العملة  النخفا�س يف 
وكل  الغذائية  وامل��واد  ال�صلع  اأ�صعار 
ما يتم ا�صترياده من اخل��ارج. وقد 
 144 اأ�صعار ال�صلع بن�صبة  ارتفعت 
%، وفقاً لتقديرات �صندوق النقد 
م����ن ن�صف  اأك������رث  ال������دويل.وب������ات 

ال�صكان حتت خط الفقر.
واأعلن ممثل موزعي املحروقات يف 
لبنان فادي اأبو �صقرا زيادة جديدة 
الأربعة  جت����اوزت  ال��وق��ود  �صعر  يف 

ال���واح���د خال  ل��ل��ي��رت  ل���رية  اآلف 
اأ�صبوع. وبذلك، يكون �صعر البنزين 
ق��د ارت��ف��ع ح��واىل 49 يف املئة بني 
24 متوز/يوليو و17 اآذار مار�س.
ون�صوب  ال�صيولة  �صح  وق��ع  وع��ل��ى 
اح����ت����ي����اط����ي امل���������ص����رف امل�����رك�����زي 
املخ�ص�س لدعم ال�صلع ال�صتهاكية 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، ي��ن��ّب��ه خ����راء م���ن اأّن 
تعجز  فيما  ب��ع��د،  ي���اأت  الأ����ص���واأ مل 
ت�صكيل  ع����ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال����ق����وى 
با�صاحات  ق��دم��اً  مت�صي  حكومة 
عاجلة ل�صمان احل�صول على دعم 

املجتمع الدويل.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�ضد ي�ضدر قرارا بت�ضكيل جلنة للف�ضل 
يف منازعات ال�رثة املرتبطة ببيع العقارات ال�ضكنية

•• دبي -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
 8 ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�صفته حاكما لإم��ارة دبي القرار رقم  رئي�س جمل�س 
2021 ب�صاأن ت�صكيل جلنة ق�صائية خا�صة تخت�س بالنظر والف�صل  ل�صنة 
يف الطلبات اأو الدعاءات اأو املنازعات التي تن�صاأ بني الورثة ب�صبب بيع العقار 
ل  الأط���راف  كافة  حقوق  على  احلفاظ  بهدف  مورثهم،  وف��اة  بعد  ال�صكني 
�صيما كبار ال�صن والق�صر وغري املتزوجات واملطلقات والأرامل والأ�صخا�س 
من ذوي الهمم، على اأن تتاألف اللجنة من رئي�س وعدد من الأع�صاء من ذوي 
اخلرة والخت�صا�س يف املجالت القانونية واملالية والعقارية، يتم ت�صميتهم 

بقرار من رئي�س املجل�س الق�صائي لإمارة دبي.     ) التفا�صيل �س2(

ان�صحاب مريكل ي�صكل ازمة للمحافظني

لفتة معلقة على مركز جتاري كتب عليها »مغلق حلني اإنقاذ اللرية«

�سيناريو على طريقة هيت�سكوك

اأملانيا: املحافظ�ن والنهاية املفزعة لع�ضر مريكل!

جتدد االحتجاجات يف لبنان وحماولة القتحام وزارة االقت�ضاد

اأول عق�بات اأوروبية
على ال�ضني منذ  30 �ضنة

•• بروك�شل - رويرتز:

�صينيني  م�صوؤولني  اإدراج  على  اأم�س  واف��ق  الأوروب���ي  الحت��اد  اإن  دبلوما�صيان  ق��ال 
بالقائمة ال�صوداء لنتهاكهم حقوق الإن�صان، وهي اأول عقوبات على بكني منذ حظر 
الأ�صلحة الذي فر�صه الحتاد الأوروبي يف 1989 عقب قمع الحتجاجات يف �صاحة 
اأ�صول  تيانامنني. واأقر �صفراء الحتاد الأوروب��ي فر�س حظر على ال�صفر وجتميد 
اأربعة اأ�صخا�س �صينيني وكيان واحد، لكن لن ُتعلن اأ�صماوؤهم اإل بعد موافقة وزراء 
خارجية الحتاد الأوروبي ر�صميا على القرار يف 22 مار�س اآذار �صمن قائمة عقوبات 
اأحدث واأ�صمل. وقال دبلوما�صي من الحتاد الأوروبي اإنه مت اعتماد اإجراءات عقابية 

ب�صبب انتهاكات وجتاوزات ج�صيمة حلقوق الإن�صان.
وقال دبلوما�صيون من الحتاد الأوروبي لرويرتز اإن امل�صوؤولني ال�صينيني متهمون 
بارتكاب جتاوزات تتعلق بحقوق الإن�صان مع اأقلية الويغور يف ال�صني. وقالوا اإن هذا 

التحرك يعر عن القلق البالغ يف اأوروبا والوليات املتحدة وكندا ب�صاأن الويغور.

�ص 02

�ص 13

�ص 19

جائزة زايد لال�صتدامة توا�صل جهودها 
الإن�صانية العاملية من خالل مبادرة ما بعد 2020

اأخبار الإمارات

تدفق اآلف املهاجرين: 
جو بايدن و�صاعة احلقيقة...!

عربي ودويل

“حماربي الإمارات” تنظم بطولتني 
كبريتني على مدار يومني يف اأبوظبي

الفجر الريا�صي
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�ضهادة خ�ضراء اأوروبية لت�ضهيل 
التنقل خالل جائحة ك�رونا

•• بروك�شل-وام:

اق����رتح����ت امل���ف���و����ص���ي���ة الأوروب�����ي�����ة 
رقمية  خ�������ص���راء  ����ص���ه���ادة  اإط�������اق 
لت�صهيل حرية احلركة الآمنة داخل 
الحت�����اد الأوروب�������ي خ���ال جائحة 

كوفيد 19.
ال�صهادة  اأن  امل��ف��و���ص��ي��ة  واأو���ص��ح��ت 
دليا  �صتكون  الرقمية  اخل�����ص��راء 
على اأن ال�صخ�س الذي يحملها قد 
مت تطعيمه �صد كوفيد19 اأو تلقى 
من  تعافى  اأو  �صلبية  اختبار  نتيجة 
يف  جم��ان��ا  متاحة  و�صتكون  امل��ر���س 
اأو ورق��ي .وق��ال اجلهاز  �صكل رقمي 

التنفيذي الأوروبي اإن ال�صهادة �صتحمل رمز ال�صتجابة ال�صريعة ل�صمان 
اأمن واأ�صالة ال�صهادة. و�صتبني املفو�صية بوابة ل�صمان اإمكانية التحقق 
من جميع ال�صهادات عر الحت��اد الأوروب���ي، ودع��م ال��دول الأع�صاء يف 
عن  م�صوؤولة  ال�27  الأع�صاء  الدول  وتظل  لل�صهادات.  التقني  التنفيذ 
حتديد طبيعة القيود املتعلقة بال�صحة العامة التي ميكن التنازل عنها 
بالن�صبة للم�صافرين، ولكن �صيتعني عليها تطبيق هذه الإعفاءات بنف�س 
الطريقة على امل�صافرين الذين يحملون �صهادة خ�صراء رقمية.وقالت 
نائبة رئي�س املفو�صية ل�صوؤون القيم وال�صفافية الأوروبية ، فريا جوروفا 
اإن ال�صهادة اخل�صراء الرقمية تقدم حًا على م�صتوى الحتاد الأوروبي 
ل�صمان ا�صتفادة مواطني الحتاد الأوروبي من اأداة رقمية منظمة لدعم 

حرية التنقل يف الحتاد. 

اأمريكا تخترب �ضاروخا �ضرعته 
تف�ق �ضرعة ال�ض�ت 20 مرة

•• لندن-وكاالت:

ت�صتعد القوات اجلوية الأمريكية 
لختبار �صاروخها اجلديد، الذي 
تفوق �صرعته �صرعة ال�صوت باأكرث 
م���ا ذكرت  م����رة، ح�����ص��ب   20 م���ن 

�صحيفة ديلي ميل الريطانية.
اأن  وك�صف �صاح اجل��و الأم��ريك��ي 
اخ��ت��ب��ار اإط����اق ال�����ص��اروخ، الذي 
م��ن هذا  وق��ت لح��ق  �صيجري يف 
قاذفة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ح��ت��وي  ال�����ص��ه��ر، 
AGM- حتمل �صاروخ B-52H
183A عاليا يف ال�صماء، مو�صحا 
اأن التجربة ت�صتهدف فقط اختبار 

قوة و�صرعة ال�صاروخ.
التجريبية  ال���رح���ل���ة  و���ص��ت��ظ��ه��ر 
الو�صول  ع��ل��ى  ال�������ص���اروخ  ق�����درة 
وجمع  الت�صغيلية  ال�صرعات  اإىل 
ح�صب  الأخ����رى،  املهمة  ال��ب��ي��ان��ات 

�صاح اجلو.
واأ�����ص����اف ���ص��ت��ع��م��ل ال���رح���ل���ة على 
التحقق من �صحة الف�صل الآمن 
فيه  التحكم  واإم��ك��ان��ي��ة  لل�صاروخ 

.B-52H بعيدا عن
و�صتلي هذه الرحلة عدة اختبارات 

جتريبية بحلول نهاية العام.
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اأخبـار الإمـارات
�ضاعة مع كاتب جتذب املهتمني يف �ضهر القراءة

•• عجمان-وام:

عجمان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقته  ال��ذي  كاتب  مع  �صاعة  برنامج  فعاليات  تتوا�صل 
مبنا�صبة �صهر القراءة 2021 وتنظمه "عن بعد " وت�صت�صيف خاله كتاب اإماراتيني بارزين.

وا�صت�صافت احللقة الثانية من الرنامج الكاتب الدكتور حممد بن جر�س ال�صويدي، الذي حتدث 
"�صاعة مع  القراءة، م�صيدا مببادرة  اأهمية  التغيري" وعن  " مراآة  اإ�صداراته وهو كتاب  اآخر  عن 

كاتب" التي جت�صد اهتمام الدولة ببناء الإن�صان والرتقاء باملجتمع من خال التنمية الثقافية.
وثمن ال�صويدي ما تقوم به دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان من مبادرات رائدة خ�صو�صا يف 
ال�صباب  باملجتمع وحتفيز  والنهو�س  بالرتقاء  اهتمامها  يعك�س مدى  الذي  الأمر  القراءة  �صهر 
له  املغفور  لها  خطط  التي  والعطاء  التنمية  م�صرية  اإكمال  يف  لي�صاهموا  والإب��داع  القراءة  على 

الوالد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س ايرلندا بالي�م ال�طني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة مايكل دي هيغينز رئي�س ايرلندا وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني لباده.

كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مايكل دي هيغينز.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل مايكل مارتن رئي�س وزراء ايرلندا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن رئي�س 
بنغالدي�س بالذكرى املئ�ية لل�ضيخ جميب الرحمن 

•• اأبوظبي - وام: 

تهنئة  "حفظه اهلل" برقية  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعث �صاحب 
املئوية  الذكرى  ، مبنا�صبة  ال�صعبية  اإىل فخامة حممد عبداحلميد رئي�س جمهورية بنغادي�س 
ال�صمو  �صاحب  بعث  كما  ال�صعبية.  بنغادي�س  جمهورية  موؤ�ص�س  الرحمن  جميب  ال�صيخ  ملياد 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد  و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد عبداحلميد. وبعث �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل معايل ال�صيخة ح�صينة واجد رئي�صة وزراء جمهورية بنغادي�س ال�صعبية.

حممد بن را�ضد ي�ضدر قرارا بت�ضكيل جلنة للف�ضل يف منازعات ال�رثة املرتبطة ببيع العقارات ال�ضكنية

•• دبي -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�صفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 8 
ل�صنة 2021 ب�صاأن ت�صكيل جلنة ق�صائية خا�صة تخت�س بالنظر والف�صل 
يف الطلبات اأو الدعاءات اأو املنازعات التي تن�صاأ بني الورثة ب�صبب بيع العقار 
ال�صكني بعد وف��اة مورثهم، بهدف احلفاظ على حقوق كافة الأط��راف ل 
�صيما كبار ال�صن والق�صر وغري املتزوجات واملطلقات والأرامل والأ�صخا�س 
من ذوي الهمم، على اأن تتاألف اللجنة من رئي�س وعدد من الأع�صاء من 
يتم  والعقارية،  واملالية  القانونية  املجالت  يف  والخت�صا�س  اخل��رة  ذوي 

ت�صميتهم بقرار من رئي�س املجل�س الق�صائي لإمارة دبي.

- �خت�سا�سات �للجنة 
النظر  منها:  مهام  عدة  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  تتوىل  للقرار،  ووفقا 
والف�صل يف الطلبات اأو الدعاءات اأو املنازعات التي تن�صاأ بني الورثة ب�صبب 
ب�صاأن   2020 ل�صنة   23 رق��م  املر�صوم  لأح��ك��ام  وفقا  ال�صكني  العقار  بيع 
يف  والف�صل  والنظر  دب��ي،  اإم��ارة  يف  ال�صكنية  للعقارات  الورثة  بيع  تنظيم 
الطعون التي تقدم على القرارات التي ت�صدرها دائرة الأرا�صي والأماك 
اأو موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لاإ�صكان اأو الإجراءات التي تتخذها اأي منهما 
اإليه، والإج��راءات واملدد وال�صوابط واحلالت  وفقا لأحكام املر�صوم امل�صار 
التي تعتمدها اللجنة الق�صائية اخلا�صة يف هذا ال�صاأن، وكذلك بيع العقار 
ال�صكني بطريق املزايدة، يف حال تعذر ق�صمة العقار ال�صكني عينا، اأو اإذا كان 
من �صاأن الق�صمة عينا اإحداث �صرر اأو نق�س كبري يف قيمة العقار ال�صكني.

كما تخت�س اللجنة باإيداع مبلغ بيع العقار ال�صكني يف ح�صاب دائرة الأرا�صي 
والأماك، التي تتوىل توزيعه على الورثة بح�صب ح�صة كل منهم يف العقار 

اللجنة، واإ�صدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، مبا يف ذلك اإلزام 
والتوفيق  ال�صلح  المتناع عن عمل، وعر�س  اأو  بعمل  بالقيام  �صخ�س  اأي 
بني اأطراف النزاع، وال�صتعانة مبن تراه اللجنة منا�صبا من ذوي اخلرة 
والخت�صا�س، مبا يف ذلك ت�صكيل اللجان الفرعية وحتديد مهامها ومدة 

عملها، دون اأن يكون لأي منهم �صوت معدود يف مداولت اللجنة.

- �لتز�م �ملحاكم و�جلهات �لق�سائية ودو�ئر �لتنفيذ..
ون�س القرار على اأنه ميتنع على كافة املحاكم واجلهات الق�صائية يف الإمارة، 
مبا فيها حماكم مركز دبي املايل العاملي واللجان الق�صائية اخلا�صة، نظر 
القرار مما يدخل  العمل بهذا  اإليها بعد  اأو طعن يقدم  ادع��اء  اأو  اأي طلب 
يف اخت�صا�س اللجنة، ويتعني عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى 
اإىل  واإحالتها  ال��ق��رار  بهذا  العمل  قبل  اإليها  تقدميها  مت  التي  والطعون 
دائرة الأرا�صي والأماك، لتتوىل عر�صها على اللجنة الق�صائية اخلا�صة 
لإ�صدار القرارات والأوامر والأحكام الازمة للف�صل فيها، على اأن يوقف 
العمل  قبل  التي �صدرت  وال��ق��رارات  الأح��ك��ام  تنفيذ  ال��ق��رار  ه��ذا  مبوجب 
الإم���ارة، مبا  الق�صائية يف  واجلهات  املحاكم  كافة  القرار عن  هذا  باأحكام 
فيها حماكم مركز دبي املايل العاملي، اأو التي مت تنفيذها جزئيا، واملتعلقة 
التنفيذ  دوائ���ر  ال��ق��رار  واأل����زم  اللجنة،  اخت�صا�س  �صمن  ي��دخ��ل  م��ا  بكل 
الأرا�صي  دائرة  اإىل  واإحالتها  والقرارات،  الأحكام  تلك  تنفيذ  التوقف عن 
واملدد  والإج���راءات  الآلية  لت�صع  اللجنة  لتتوىل عر�صها على  والأم��اك، 
واأوامر  وق��رارات  اأحكام  والأح��ك��ام. وتكون  ال��ق��رارات  تلك  لتنفيذ  الازمة 
اللجنة نهائية وباتة وغري قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن، 
وتنفذ عن طريق حمكمة التنفيذ املخت�صة بالإمارة، وفقا لاأ�صول املتبعة 
الت�صريعات  اللجنة �صاحياتها مبقت�صى:  ال�صاأن، ومتار�س  لديها يف هذا 
املعمول بها يف الإمارة، واأحكام ال�صريعة الإ�صامية، واأحكام العرف اإل اإذا 

ال�صكني، والنظر والف�صل يف اأي نزاع حقوقي اآخر ين�صاأ بني الورثة ويكون 
مرتبطا بالعقار ال�صكني، وتقرر اللجنة البت فيه وفقا ملا تراه منا�صبا يف 
هذا ال�صاأن، بهدف اإنهاء املنازعات القائمة بني الورثة ب�صاأن العقار ال�صكني. 
ون�س القرار على اأن تراعي اللجنة يف حكمها اأو قرارها ال�صادر ببيع العقار 
ال�صكني عدة اأمور منها: القواعد والإجراءات املن�صو�س عليها يف القانون 
ولئحته  امل��دن��ي��ة  الإج������راءات  ب�����ص��اأن   1992 ل�صنة   11 رق���م  الحت�����ادي 
اخل�صو�س  وج��ه  وعلى  �صرر،  اأي  الورثة  من  ب��اأي  يلحق  واأل  التنظيمية، 
كبار ال�صن والق�صر وغري املتزوجات واملطلقات والأرامل والأ�صخا�س من 
ذوي الهمم، وكذلك درا�صة احلالة التي جتريها دائرة الأرا�صي والأماك 
و�صتتوىل  املر�صوم.  لأحكام  وفقا  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
التنظيمية والقواعد والأ�صول  الإج��راءات  القرار اعتماد  اللجنة مبوجب 
الواجب اتباعها لدى اللجنة عند النظر والف�صل يف الدعاوى والنزاعات 
احلقوقية والطلبات الداخلة يف نطاق اخت�صا�صها وفقا لأحكام هذا القرار، 

وذلك مبا يتفق واأحكام الت�صريعات ال�صارية يف اإمارة دبي.
ومبوجب القرار ل يجوز للجنة قيد اأي دعوى اأو قبول اأي طلب اأو ادعاء 
يتعلق ببيع العقار ال�صكني وفقا لأحكام املر�صوم رقم /23/ ل�صنة 2020 
ب�صاأن تنظيم بيع الورثة للعقارات ال�صكنية يف اإمارة دبي، ما مل يكن لدى 
املدعي اأو مقدم الطلب اأو الدعاء الوثيقة الر�صمية ال�صادرة عن الدائرة 

املت�صمنة تعذر الو�صول اإىل ت�صوية ودية بني الورثة لبيع العقار ال�صكني.

- �سالحيات �للجنة..
القرار:  اأورده  ملا  وفقا  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  �صاحيات  وتت�صمن 
ق�صر املزايدة يف بيع العقار ال�صكني على الورثة اإذا طلبوا ذلك بالإجماع، 
�صواء من  العاقة،  ذات  وامل�صتعجلة  العادية  الطلبات  والف�صل يف  والنظر 
قبل ع�صو اأو اأكرث من اأع�صاء اللجنة، يتم تكليفهم بذلك بقرار من رئي�س 

كانت خمالفة للت�صريعات ال�صارية اأو للنظام العام اأو الآداب العامة، ومبادئ 
العدالة الطبيعية واحلق والإن�صاف.

املكلفة  وي�صدر رئي�س املجل�س الق�صائي لإمارة دبي قرارا بتحديد اجلهة 
ل�صنة   /8/ رق��م  بالقرار  ويعمل  للجنة.  والفني  الإداري  الدعم  بتقدمي 

من تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.  2021

ياأتي تفعيال الأحكام املر�ض�م رقم 23 ل�ضنة 2020 ب�ضاأن تنظيم بيع ال�رثة للعقارات ال�ضكنية يف اإمارة دبي  •  القرار 
العقار ال�ضكني بطريق املزايدة يف حال تعذر ق�ضمته عينا اأو كان من �ضاأن الق�ضمة اإحلاق ال�ضرر اأو االإنقا�س من قيمة العقار   بيع  تت�ىل  •  اللجنة 

اخل�ض��س كبار ال�ضن والق�ضر وغري املتزوجات واملطلقات واالأرامل وذوي الهمم  وجه  وعلى  �ضرر  اأي  من  ال�رثة  حق�ق  • �ضمان 
• القرار يلزم املحاكم واجلهات الق�ضائية بعدم النظر يف اأي طلب اأو ادعاء اأو طعن يقدم اإليها بعد العمل بالقرار 

• اإحالة املنازعات اإىل دائرة االأرا�ضي واالأمالك يف دبي لتت�ىل عر�ضها على اللجنة

جائزة زايد لال�ضتدامة ت�ا�ضل جه�دها االإن�ضانية العاملية من خالل مبادرة ما بعد 2020

وزارة ال�ضحة ت�ؤكد احلر�س على ر�ضد احتياجات املن�ضاآت ال�ضحية وت�فري متطلباتها

•• اأبوظبي-وام:

يف اأعقاب جناح املبادرة الإن�صانية "20 يف 2020" يف توفري حلول م�صتدامة 
للعديد من املجتمعات حول العامل .. اأعلنت "جائزة زايد لا�صتدامة" عن 
من  لتوا�صل   "2020 بعد  "ما  اجل��دي��د  م�صماها  حت��ت  امل��ب��ادرة  ا�صتمرار 

خالها جهودها الإن�صانية الرائدة عاملياً.
ومتثل "ما بعد 2020" املرحلة الثانية من املبادرة الإن�صانية التي تقودها 
والعاملية  املحلية  زايد لا�صتدامة" بال�صراكة مع عدد من اجلهات  "جائزة 
اإىل  الو�صول  يف   2019 دي�صمر  يف  اإطاقها  منذ  �صاهمت  والتي  الرائدة 
ثماين دول يف ال�صرق الأو�صط واآ�صيا واإفريقيا وحت�صني الظروف املعي�صية ل� 

الأوىل. مرحلتها  خال  �صخ�س  اآلف   110
وحلول  بتقنيات  ال��ت��رع  ع��ل��ى  الإ����ص���راف  ال���رائ���دة مهمة  امل���ب���ادرة  وت��ت��وىل 
م�صتدامة جرى تطويرها من قبل الفائزين واملر�صحني النهائيني جلائزة 
زايد لا�صتدامة بهدف معاجلة التحديات العاملية الأكرث اإحلاحاً يف قطاعات 

ال�صحة والغذاء والطاقة واملياه.
"يتجاوز  ملمو�س  ت��اأث��ري  اإح����داث  2020" اإىل  بعد  "ما  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
احلدود" و"الإمكانات املتاحة" و"يطال الأجيال القادمة" وذلك من خال 
توفري حلول تقنية نوعية ل�صرائح وا�صعة من النا�س حول العامل مما ي�صاعد 
تنمية  حتقيق  و�صمان  املجتمعات  �صمن  املعي�صية  ال��ظ��روف  حت�صني  على 

م�صتدامة ت�صمل اجلميع.
وقال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا 
"20 يف  زاي��د لا�صتدامة : جنحت م��ب��ادرة  ال��ع��ام جل��ائ��زة  امل��دي��ر  املتقدمة 
2020" التي مت اإطاقها العام املا�صي بتحقيق تاأثري اإيجابي وا�صع �صمل 
مناطق متفرقة من العامل و�صاهمت املبادرة يف توفري حلول م�صتدامة اأدت 
جتاوز  على  و�صاعدتهم  الأ�صخا�س  لآلف  املعي�صية  ال��ظ��روف  حت�صني  اإىل 
كوفيد19-  جائحة  خلفتها  التي  ال�صلبية  والقت�صادية  الجتماعية  الآثار 

العاملية.
لإرث  وتخليداً  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�صياً   : معاليه  واأ���ص��اف 

املغفور له  املوؤ�ص�س  الوالد  اأر�صاه  الذي  الإن�صاين  امل�صتدامة والعمل  التنمية 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" �صتوا�صل مبادرة "ما بعد 
2020" دعم اجلهود العاملية يف مرحلة التعايف من جائحة "كوفيد19-" 
وامل�صاهمة يف تر�صيخ مكانة دولة الإم��ارات ودوره��ا الرائد يف جمال العمل 
الإن�صاين وذلك من خال تعزيز املرونة �صمن املجتمعات الأكرث ت�صرراً من 

اآثار اجلائحة وو�صع الأ�ص�س الكفيلة ببناء م�صتقبل مزدهر وم�صتدام.
واأ�صار معاليه اإىل الدور املهم والأ�صا�صي ل�صركاء املبادرة يف دعم مرحلة "ما 
مبا  وذل��ك   "2020 يف   20" مل��ب��ادرة  ام��ت��داداً  ت�صكل  التي   "2020 بعد 
مبداأ  وحتقيق  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  تعزيز  يف  ي�صاهم 
ب�صكل  الإن�صان  التي ت�صتهدف  التعايف  امل�صاواة والقيام بدور فاعل يف جهود 

رئي�صي يف مرحلة ما بعد اجلائحة.
وخال العام املا�صي قامت مبادرة "20 يف 2020" بتوزيع تقنيات وحلول 
م�صتدامة �صملت توفري م�صادر اآمنة للطاقة واملياه وتاأمني الرعاية ال�صحية 

وعنا�صر التغذية الأ�صا�صية.

والأردن  وتنزانيا  واأوغ��ن��دا  نيبال  من  ك��ًا  امل�صتفيدة  ال��دول  قائمة  و�صمت 
وم�صر وكمبوديا ومدغ�صقر واإندوني�صيا.

و�صتنطلق املرحلة الثانية من املبادرة حتت ا�صم "ما بعد 2020" ر�صمياً من 
خال م�صروع رئي�صي للطاقة يف بنغادي�س ثم �صيتم تو�صيع نطاق املبادرة 

لت�صمل اأمريكا الاتينية.
�صمن  ال��ع��امل  م��ن  خمتلفة  مناطق  م��ن  دول���ة   12 حت��دي��د  الآن  حتى  ومت 
العامل  حول  الإن�صانية  جهودها  لتعزيز  وذل��ك  املبادرة  من  الثانية  املرحلة 

وتقدمي احللول امل�صتدامة للمزيد من املجتمعات.
ولبنان  والهند  وفيتنام  والفلبني  ماليزيا  من  كًا  املبادرة  م�صاريع  وت�صمل 

وال�صودان ورواندا واإثيوبيا وكولومبيا والبريو وكو�صتاريكا.
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  2020" ���ص��وق  ب��ع��د  "ما  ���ص��رك��اء م��ب��ادرة  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
والتعاي�س  الت�صامح  ووزارة  للبرتول  ومبادلة  للتنمية  اأبوظبي  و�صندوق 
و�صركة "م�صدر" وبنك "بي اإن بي باريبا" اأحدث ال�صركاء املن�صمني واأول 

�صركة عاملية خا�صة تدعم املبادرة.

•• دبي-وام: 

اأكد �صعادة الدكتور حممد �صليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية حر�س الوزارة على 
ر�صد احتياجات املن�صاآت ال�صحية وتوفري املتطلبات الازمة ل�صمان تقدمي 
خدمات رعاية �صحية متميزة لإ�صعاد املر�صى وفق برامج وخطط مدرو�صة 
الازمة  وال��ت��داب��ري  الإم��ك��ان��ي��ات  لتعزيز  الوطنية  امل��رون��ة  تطبيق  اإط���ار  يف 

لإ�صتمرارية الأعمال واخلدمات.
جاء ذلك خال جولته التفقدية يف م�صت�صفى الذيد بال�صارقة ومركزي فلج 
املعا واخلزان ال�صحيني باأم القيوين - التي رافقه خالها �صعادة الدكتور 

ال�صركال مدير عام موؤ�ص�صة الإم��ارات للخدمات ال�صحية -  يو�صف حممد 
للوزارة  التابعة  ال�صحية  املرافق  جلميع  املتوا�صلة  زي��ارات��ه  اإط��ار  يف  وذل��ك 
املتعاملني  وخ��دم��ات  للمر�صى  ال�صحية  الرعاية  م�صتوى  على  وال��وق��وف 
بهدف تعزيز قنوات التوا�صل معهم حول جودة الأداء من ناحية الإجراءات 
على  توقعاتهم  تتخطى  التي  اخل��دم��ات  اأف�صل  وتوفري  الطبية  وال��رام��ج 
والرتقاء  ال��وزارة  تطوير خدمات  �صركاء يف  واملتعاملني  املر�صى  اأن  اإعتبار 

مب�صتوى الرعاية ال�صحية.
من  منظومة  بتوفري  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  دور  اإىل  العلماء  ال��دك��ت��ور  ون���وه 
اخلدمات ال�صحية املتطورة والتي حتر�س الوزارة على تعزيزها وتر�صيخها 
اأبطال خط الدفاع الأول من جميع  لإ�صعاد املر�صى م�صيدا بجهود وعطاء 

اجلن�صيات ودورهم البارز يف حت�صني �صحة جمتمع الإمارات لدخول مرحلة 
التعايف.

وتو�صعة  الذيد  مل�صت�صفى  كاملة  �صيانة  ب��اإج��راء  وال�صركال  العلماء  ووج��ه 
احتياجات  "ماموجرام" لتلبية  اأ�صعة  وتوفري جهاز  الطبيعي  العاج  ق�صم 
ال�صحي  اخل��زان  مركز  تو�صيع  ودرا�صة  الدوائي  املخزون  وحتديث  املر�صى 
لرفع الكفاءة الت�صغيلية من ناحية الكوادر الطبية والتمري�صية والأجهزة 
واملعدات الطبية وا�صتمع �صعادتهما خال اجلولة اإىل اآراء وماحظات بع�س 
املر�صى واملراجعني كما اجتمعا مع عدد من الكادر الطبي حول الإجراءات 
ال�صحي  املجال  يف  امل�صتقبلية  وتطلعاتهم  الحتياجات  واأه��م  العمل  واآلية 
داعياً املوظفني اىل م�صاعفة اجلهود وتبني احللول املبتكرة مبا ميّكنهم من 

تقدمي اأف�صل اخلدمات ال�صحية على اأكمل وجه.
لتطوير  تقييم م�صتمر  لإج��راء  ال��وزارة  اإىل خطط  العلماء  الدكتور  واأ�صار 
ا�صتجابة القطاع ال�صحي وتعزيز الطاقة ال�صتيعابية وتوفري اأف�صل عناية 
�صحية لأفراد املجتمع بف�صل الدعم املتوا�صل من القيادة الر�صيدة باملوارد 
امليدانية  ال��ك��وادر  مع  امل�صتمر  التوا�صل  تعزيز  على  وحر�صها  والإم��ك��ان��ات 
املجتمع  فئات  لدى  والثقة  الطماأنينة  وغر�س  والتحفيز  الإيجابية  لتعزيز 
التعايف  مرحلة  "ودخول  "كوفيد19-  مرحلة  عبور  على  الإم���ارات  بقدرة 
يف ظل النتائج الإيجابية التي ت�صري اإىل حتقيق احلملة الوطنية للتطعيم 
الدولة  اإجمايل �صكان  امل�صتهدفة من  الفئة  باملائة من   52 هدفها بتطعيم 

بالتزامن مع الإنخفا�س التدريجي يف ن�صبة امل�صابني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

وب��اء كوفيد19- وتنامي  اأك��رث من ع��ام على تف�صي  على الرغم من م��رور 
املعرفة الطبية واملجتمعية حول خطورته، اإل اأن البع�س ي�صر على التهاون 
التطعيم  ومع ت�صاعد حمات  الإج��راءات الحرتازية، وموؤخراً  يف تطبيق 
ذريعة  حتت  البع�س  لها  جل��اأ  م�صوؤولة  غري  فردية  ت�صرفات  ظهرت  عاملياً 
احل�صول على جرعتي اللقاح مما ت�صبب يف رفع معدلت الإ�صابة يف العديد 
للفريو�س  الطفرات اجلديدة  تزامنها مع ظهور  مع  ال��دول، خ�صو�صاً  من 

حول العامل.
خطورة  على  الباطنية  اأم��را���س  ا�صت�صاري  احل��م��ادي  عمر  الدكتور  وي��وؤك��د 
اتخاذ اأفراد املجتمع قرارات فردية غري حم�صوبة، �صواء بالتوقف عن ارتداء 
اجلرعة  على  احل�صول  بعد  الجتماعي  بالتباعد  اللتزام  عدم  اأو  الكمامة 

تتخذ  اأن  بد  ل  ال��وب��اء  انت�صار  مواجهة  اأن  اإىل  م�صرياً  اللقاح،  من  الثانية 
منطا و�صلوكا جماعيا، وهو ما يرتتب عليه اتباع التعليمات ال�صادرة يف هذا 

ال�صدد.
و�صدد احلمادي على اأن الت�صرفات الفردية ميكن اأن تعرقل جهود اجلهات 
الإ�صابات والوفيات  البياين لأع��داد  املنحنى  ال�صحية وتطيل مدة ت�صطيح 
ا���ص��ت��م��رار تطبيق  امل��واج��ه��ة، وه��و م��ا �صيرتتب عليه  اأم���د  اإط��ال��ة  وب��ال��ت��ايل 

الإجراءات الحرتازية.
ويف هذا ال�صياق حذر احلمادي اأن الت�صاهل يف تطبيق الإجراءات الحرتازية 
الأ�صرة  اأف��راد  اإىل  الفريو�س  نقل  يف  يت�صبب  قد  اللقاح  على  احل�صول  بعد 
اأو  ال�صن،  كبار  اأو  املزمنة  الأم��را���س  اأ�صحاب  من  الأ�صدقاء  اأو  الزماء  اأو 
الأ�صخا�س الذين مل يتلقوا اللقاحات بعد، وهو ما قد يرتتب عليه اإحلاق 

ال�صرر بهم.

الوباء،  ه��ذا  مواجهة  يف  مهمة  انتقالية  مرحلة  يف  نقف   : احل��م��ادي  وق��ال 
ال�صحيح  الطريق  يف  ت�صري  الإم���ارات  يف  ال�صحية  املنظومة  اأن  اإىل  م�صرياً 
تدريجي  تخفيف  �صي�صاحبه  ما  وهو  املجتمعية،  املناعة  اإىل  الو�صول  نحو 
لاإجراءات والقيود، موؤكداً اأن قرارات تخفيف الإجراءات لبد اأن يتم بناء 

على نتائج الدرا�صات واملتابعة الدقيقة للو�صع ال�صحي .
واأ�صاف باأن حمات التطعيم حول العامل ت�صعى اإىل ثاثة اأهداف رئي�صية 
تتدرج ابتداء من منع الإ�صابة، ثم التقليل من الأعرا�س امل�صاحبة يف حالة 
الإ�صابة، وانتهاء بتقليل حالت الوفاة، موؤكدا اأن احل�صول على نتائج مثالية 
حلمات اللقاحات لن يتاأتى اإل يف حالة الو�صول اإىل مناعة جمتمعية ت�صمل 

كافة امل�صتهدفني يف هذه احلمات.
التدابري  تطبيق  يف  بال�صتمرار  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأو���ص��ت  ب��دوره��ا 
الحتياطية، وخا�صًة ارتداء الكمامات، والتباعد اجل�صدي، وغ�صل اليدين، 

تلقوا  ال��ذي��ن  لاأ�صخا�س  بالن�صبة  ك��ب��رية،  جم��م��وع��ات  يف  التجمع  وع���دم 
التطعيم �صد فريو�س كورونا خا�صة يف ظل عدم توافر معلومات كافية عن 

فرتة ا�صتمرار املناعة الناجتة عن اللقاحات.
اإذا كانت اللقاحات حتمي  وقالت املنظمة : لي�س من املعروف حتى الآن ما 
الأ�صخا�س اأي�صاً من الإ�صابة بالعدوى، اأو ما اإذا كانت حتمي من نقل العدوى 

اإىل �صخ�س اآخر، لذلك لبد من اللتزام بالتدابري ال�صحية الوقائية.
و�صددت املنظمة على اأنه ل تزال هناك معلومات غري متوفرة ب�صاأن ا�صتخدام 
الفئات  بع�س  ا�صتمرار  يعني  وه��ذا  امل��ث��ال،  �صبيل  على  لاأطفال  اللقاحات 
ونقله  وال��ع��دوى،  ب��امل��ر���س،  بالإ�صابة  للخطر  معر�صة  كونها  يف  العمرية 
لاآخرين، لذلك فاإن حماية هذه الفئات يكون باللتزام بجميع الإجراءات 
�صواء  اجلميع  قبل  من  بقربهم  والتواجد  بهم  الحتكاك  خ��ال  الوقائية 

الذين تلقوا اللقاح او مل يتلقوه بعد.

•• دبي-الفجر:

اأك����د ���ص��ع��ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د �صليم 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  وكيل  العلماء 
موؤ�ص�صة  اإدارة  رئي�س جمل�س  املجتمع 
حر�س  ال�صحية  للخدمات  الإم���ارات 
الوزارة على ر�صد احتياجات املن�صاآ�ت 
الازمة  املتطلبات  وتوفري  ال�صحية 
ل�صمان تقدمي خدمات رعاية �صحية 
برامج  وف��ق  املر�صى  لإ�صعاد  متميزة 
اإط����ار تطبيق  وخ��ط��ط م��درو���ص��ة، يف 
الإمكانيات  لتعزيز  الوطنية  امل��رون��ة 
ل�صتمرارية  ال����ازم����ة  وال���ت���داب���ري 

�صعادة  ون�����ّوه  واخل����دم����ات،  الأع����م����ال 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  ل�����دور  ال���وك���ي���ل 
ب���ت���وف���ري م���ن���ظ���وم���ة م����ن اخل����دم����ات 
امل���ت���ط���ورة وال���ت���ي حتر�س  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتر�صيخها  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  ال������وزارة 
بجهود  م�����ص��ي��داً  امل���ر����ص���ى،  لإ����ص���ع���اد 
اأب���ط���ال خ���ط ال���دف���اع الأول  وع���ط���اء 
البارز  ودوره��م  من جميع اجلن�صيات 
الإم���ارات  جمتمع  �صحة  حت�صني  يف 
ل��دخ��ول م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف. ج���اء ذلك 
من�صاآت  ع����دة  ع��ل��ى  ج���ولت���ه  خ����ال 
�صحية برفقة �صعادة الدكتور يو�صف 
موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  ال�صركال  حممد 

الإمارات للخدمات ال�صحية، ت�صمنت 
املعا  ف��ل��ج  وم��رك��ز  ال��ذي��د  م�صت�صفى 
ال�صحي،  اخل�����زان  وم���رك���ز  ال�����ص��ح��ي 
التفقدية  زي����ارات����ه  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
املتوا�صلة على جميع املرافق ال�صحية 
ل�����ل�����وزارة وال�����وق�����وف على  ال���ت���اب���ع���ة 
للمر�صى  ال�صحية  الرعاية  م�صتوى 
قنوات  لتعزيز  املتعاملني،  وخ��دم��ات 
الأداء،  ج���ودة  ح��ول  معهم  ال��ت��وا���ص��ل 
م���ن ن��اح��ي��ة الإج����������راءات وال���رام���ج 
الطبية وتوفري اأف�صل اخلدمات التي 
تتخطى توقعاتهم، باعتبار اأن املر�صى 
واملتعاملني �صركاء يف تطوير خدمات 

الرعاية  مب�صتوى  والرت��ق��اء  ال���وزارة 
ال�صحية.

���س��ي��ان��ة وت���و����س���ع���ة ل��ت��ع��زي��ز 
�خلدمات

�صيانة  باإجراء  �صعادتهما  وّج��ه  حيث 
ق�صم  وتو�صعة  الذيد  مل�صت�صفى  كاملة 
اأ�صعة  وتوفري جهاز  الطبيعي  العاج 
املر�صى  احتياجات  لتلبية  ماموجرام 
وحت��دي��ث امل��خ��زون ال��دوائ��ي، ودرا�صة 
لرفع  ال�صحي  اخل��زان  مركز  تو�صيع 
الكفاءة الت�صغيلية من ناحية الكوادر 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����ص��ي��ة والأج����ه����زة 

�صعادتهما  وا�صتمع  الطبية،  واملعدات 
وماحظات  اآراء  اإىل  اجل��ول��ة  خ��ال 
امل���ر����ص���ى وامل����راج����ع����ني، كما  ب��ع�����س 
الطبي  ال��ك��ادر  م��ن  ع���دد  م��ع  اجتمعا 
واأهم  العمل  واآل��ي��ة  الإج����راءات  ح��ول 
امل�صتقبلية  وتطلعاتهم  الحتياجات 
املوظفني  داع��ي��اً  ال�صحي،  امل��ج��ال  يف 
احللول  وتبني  اجلهود  اىل م�صاعفة 
املبتكرة مبا ميّكنهم من تقدمي اأف�صل 

اخلدمات ال�صحية على اأكمل وجه.

تقييم م�ستمر لتطوير �لأد�ء
واأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال��ع��ل��م��اء اإىل 

تقييم  اإج��������راء  يف  ال����������وزارة  خ���ط���ط 
القطاع  ا���ص��ت��ج��اب��ة  لتطوير  م�صتمر 
ال�صحي، وتعزيز الطاقة ال�صتيعابية 
لأفراد  �صحية  عناية  اأف�صل  وتوفري 
املتوا�صل  ال���دع���م  ب��ف�����ص��ل  امل��ج��ت��م��ع، 
م�����ن ال����ق����ي����ادة ال����ر�����ص����ي����دة ب�����امل�����وارد 

والإم���ك���ان���ات، وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى تعزيز 
التوا�صل امل�صتمر مع الكوادر امليدانية 
وغر�س  والتحفيز  الإيجابية  لتعزيز 
الطماأنينة والثقة لدى فئات املجتمع 
ب��ق��درة الإم�����ارات ع��ل��ى ع��ب��ور مرحلة 
التعايف،  مرحلة  ودخ��ول  كوفيد19- 

التي ت�صري  الإيجابية  النتائج  يف ظل 
اإىل حتقيق احلملة الوطنية للتطعيم 
الفئة  م���ن   52% بتطعيم  ه��دف��ه��ا 
امل�صتهدفة من اإجمايل �صكان الدولة، 
التدريجي  النخفا�س  مع  بالتزامن 

بن�صبة امل�صابني.

•• اأبوظبي- وام:

حمد  حممد  امل�صت�صار  �صعادة  �صارك 
الحتادية  حم��ك��م��ة  رئ��ي�����س  ال���ب���ادي 
العليا والوفد املرافق له يف الجتماع 
لاحتاد  العامة  للجمعية  اخلام�س 
العربي للق�صاء الإداري حيث ترتاأ�س 
املحكمة الحتادية العليا يف الإمارات 
الإداري  ل��ل��ق�����ص��اء  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد 

خال العامني القادمني.
عقد  ال������ذي   � الج���ت���م���اع  خ�����ال  مت 
الت�صال  ت��ق��ن��ي��ات  وع����ر  ب��ع��د  ع���ن 
الدول  جميع  وف��ود  مب�صاركة  املرئي 
ال�صنوي  التقرير  اعتماد   � الأع�صاء 
العامني  ع���ن  الحت������اد  ن�����ص��اط  ع���ن 
، وكذلك مناق�صة   -2020  2019
 2021 ل���ل���ع���ام  ال�����ص��ن��وي��ة  اخل���ط���ة 
لاحتاد. وقدم �صعادة رئي�س املحكمة 
الحت����ادي����ة ال��ع��ل��ي��ا يف الإم�������ارات كل 

كلمته  خ�����ال  وال���ت���ق���دي���ر  ال�������ص���ك���ر 
على  الحت������اد  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اإىل 
اإجن������اح هذا  ال��ف��اع��ل��ة يف  ج���ه���وده���م 
ل��اأف��ك��ار والآراء  الحت���اد وط��رح��ه��م 

ال���ه���ادف���ة وم����ا ي��ب��ذل��ون��ه م���ن جهود 
لاجتماعات  والتح�صري  ل��اإع��داد 
ال�صابقة  وامل���وؤمت���رات  العمل  وور����س 
وحت�����ص��ريات��ه��م ل���ه���ذا الج���ت���م���اع يف 

هذه الظروف ال�صعبة التي مير بها 
العامل يف ظل جائحة كوفيد – 19 
م�صرية  مل��وا���ص��ل��ة  ال�����دوؤوب  و�صعيهم 
الحتاد العربي للق�صاء الإداري عر 

ا�صتمرارية عقد اجتماعاته ولقاءاته 
احلديثة  التقنيات  اأف�صل  با�صتخدام 
وي�صعى  امل���رئ���ي���ة.  الت�������ص���الت  ع���ر 
الجتماع  خ����ال  الحت������اد  اأع�������ص���اء 
تبادل  اإىل  ال����ع����ام  ه�����ذا  اخل���ام�������س 
الإداري  الق�صاء  اخل��رات يف جم��ال 
والتاأكيد على  الأع�����ص��اء  ال���دول  ب��ني 
وقيمه  وح�صانته  الق�صاء  ا�صتقال 
العليا بالإ�صافة اإىل ت�صجيع البحوث 
الإداري،  ب���ال���ق�������ص���اء  وال�����درا������ص�����ات 
وامل�صاهمة يف ن�صر الثقافة القانونية 
يف املجتمعات العربية، بالإ�صافة اإىل 
اأع�صاء  بني  التعاون  وتنمية  تطوير 
ال�������ص���ات فيما  وت���وط���ي���د  الحت�������اد 
يف  امل�صارك  الدولة  وف��د  �صم  بينهم. 
الجتماع اىل جانب رئي�س الحتادية 
العليا كل من �صعادة �صهاب احلمادي 
الق�صاة  امل��ا  عبداهلل  اأحمد  و�صعادة 

يف املحكمة الحتادية العليا.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�صعت اللجنة التنفيذية العليا للدورة 
ال�18 من اأيام ال�صارقة الرتاثية التي 
من  للرتاث،  ال�صارقة  معهد  ينظمها 
املقبل  اأب��ري��ل   10 اإىل  م��ار���س   20
ال�صارقة،  ق��ل��ب  يف  ال����رتاث  ���ص��اح��ة  يف 
واملنطقة الرتاثية يف خورفكان، حزمة 
م��ن الإج����راءات الح��رتازي��ة للوقاية 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  انت�صار  من 
ي�صتمتعون  اآم��ن��ة  بيئة  ل��ل��زوار  لتوفر 
واملو�صيقية  الفنية  ب��ال��ع��رو���س  فيها 
والرتاثية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وامل�����اأك�����ولت 

املقّدمة من خمتلف بلدان العامل. 
وخ�ص�صت اللجنة 28 اإجراًء اأبرزها، 
مدّعمة  وخ���روج  دخ��ول  بوابتي  و�صع 
بكا�صفات حرارية لقيا�س درجة حرارة 
ت��وزي��ع لوحات  اإىل ج��ان��ب  اجل��م��ه��ور، 
وع���ام���ات اإر����ص���ادي���ة وت���وع���وي���ة عند 

الرئي�صية تت�صمن جملة من  املداخل 
الوقائية،  وال�صامة  الأم��ن  تعليمات 
اإىل جانب تركيب حواجز با�صتيكية 
العماء،  اأم��ام من�صات خدمة  �صفافة 

ون�صر عامات التباعد اجل�صدي التي 
تر�صد اجلمهور لرتك م�صافة مرتين 

وحتديد فوا�صل بني املقاعد.  
"جلنة  م��ن  فريق  اللجنة  وا�صتقبلت 

ال������ط������وارئ والأزم��������������ات وال������ك������وارث 
ملوقَعْي  تفقدية  جولة  يف  بال�صارقة" 
ال��ف��ع��ال��ّي��ة يف ���ص��اح��ة ال����رتاث يف قلب 
ال�������ص���ارق���ة وامل���ن���ط���ق���ة ال����رتاث����ي����ة يف 

خ���ورف���ّك���ان، ح��ي��ث ت���اأك���د ال��ف��ري��ق من 
اللتزام بتطبيق الروتوكول اخلا�س 
الازمة  الح����رتازي����ة  والإج���������راءات 
امل�صتجد  للوقاية من فريو�س كورونا 

)كوفيد19-(.
تعقيم  لعملية  خّطة  اللجنة  وو�صعت 
ال�����زّوار، حيث  ت��واج��د  مل��واق��ع  م�صتمر 
�صيتم تعقيم ال�صاحة الرئي�صية ب�صكل 

عقب  دوري  تعقيم  جانب  اإىل  يومي 
خا�صة  ماكينات  وتوفري  فعالّية،  ك��ّل 
اأوتوماتيكي،  ب�صكل  الأي���دي  لتعقيم 
والقفازات  الأقنعة  توفري  اإىل  اإ�صافة 

و�صيوف  ل����ل����زّوار  امل���واق���ع  ج��م��ي��ع  يف 
احل�����دث، ك��م��ا ح����ددت ال��ل��ج��ن��ة طاقة 
الأ�صبوع  اأيام  للزّوار خال  ا�صتيعابية 
زائر  اآلف  و6  زائ���ر،  اآلف   3 ب��واق��ع 

يومي اجلمعة وال�صبت.
�صّكان  م��ن  ل����زّواره  احل���دث  وخ�ص�س 
 490 و�صيوفها  ال��دول��ة  وم��واط��ن��ي 
على  ت��ت��وّزع  لل�صيارات  خا�صاً  موقفاً 
ال�����ص��ارق��ة، منها  ق��ل��ب  اأرج����اء منطقة 
ال�صارقة  م�صرح  خلف  موقف   400
خلف  موقفاً  و40  امل�صرحية،  للفنون 
جانب  اإىل  ال���زه���راء،  م�صجد  واأم�����ام 
العر�صة،  ���ص��وق  اأم�����ام  م��وق��ف��اً   20
و30 موقفاً خلف جمموعة بوخاطر 
م����ن مركز  وب����ال����ق����رب  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
بالإ�صافة  ال��ث��ق��ايف،  ال���رتاث  فعاليات 
ال�صيارات  ���ص��ّف  خ��دم��ات  ت��وف��ري  اإىل 
ال��ع��ر���ص��ة وم�صرح  ���ص��وق  ب���واب���ة  ع��ن��د 

ال�صارقة للفنون.

حتذيرات طبية من تهاون مطعمي ك�رونا .. والطريق للمناعة يتطلب التزاما جماعيا 

يف جولة على م�ست�سفى �لذيد و�ملركز �ل�سحي يف فلج �ملعال و�خلز�ن

وكيل وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع يتفقد اأداء املن�ضاآت 
ال�ضحية وكفاءة ا�ضتمرارية االأعمال واخلدمات 

االإمارات ت�ضارك يف االجتماع اخلام�س للجمعية العامة لالحتاد العربي للق�ضاء االإداري

عمليات تعقيم على مد�ر �ليوم وعدد زو�ر حمدد ومو�قف خا�سة 

اإجراءات احرتازية وخطط ل�ج�ضتية متكاملة للدورة الـ18 من اأيام ال�ضارقة الرتاثية

)ال�ضحة( تعلن تقدمي 161,742 جرعة من 
لقاح ك�فيد19- خالل ال�ضاعات الـ 24 املا�ضية 

•• اأبوظبي-وام: 

لقاح  م��ن  ج��رع��ة   161،742 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
التي  يبلغ جمموع اجلرعات  املا�صية وبذلك   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خال 
مت تقدميها حتى اأم�س 6،830،369 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 69.06 جرعات 

لكل 100 �صخ�س .
الو�صول  اإىل  و�صعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  ال��وزارة  ذلك متا�صيا مع خطة  ياأتي 
اأع��داد احلالت  تقليل  �صت�صاعد يف  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�صبة  املناعة  اإىل 

وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

•• اأبوظبي - وام: 

وزي��ادة نطاق  لتو�صيع  املجتمع  ال�صحة ووقاية  وزارة  متا�صيا مع خطة 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد19- واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت 
 24 236،988 فح�صا جديدا خال ال�صاعات ال�  اإج��راء  ال��وزارة عن 
املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  2،051 حالة  الك�صف عن  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 432،364 حالة.
8 ح���الت م�صابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال�����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

وفاة. حالة   1،414

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة اجلميع.
2،741 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  ال��وزارة عن �صفاء  اأعلنت    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد19-" وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيهم الرعاية ال�صحية الازمة منذ دخولهم امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 413،477 حالة.

•• اأبوظبي- وام:

ال�صنوي  ت��ق��ري��ره��ا  يف  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ك�ص��فت 
بلغت  بعد  اتخذتها عن  التي  الإج���راءات  اأن   2020 لعام 
خمالفات  من  التظلمات  ع��دد  وبلغ  اإج��راء   256،626
بعد  ع��ن  التظلم  خدمة  ع��ر  قدمت  التي   19 – كوفي�د 
للنيابة  الذكي  والتطبيق  الإلكرتوين  املوقع  على  املتاحة 
العامة 84،253 تظلما مت درا�صتها بكل دقة والبت فيها 
اإما برف�صها اأو اإلغاء املخالفة اأو تخفي�س الغرامة املقررة 
لها. واأ�صارت النيابة العامة يف تقريرها، الذي ن�صرته عر 
اإ�صدارها  اإىل  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  ح�صابها 
 71،245 اإج��راءات تنفيذ  اأم��را جزائيا واتخاذ   6،089
 35 الكلية  النيابات  بلغ عدد ق�صايا  فيما  حكما ق�صائيا، 
األفا   26 ال�صتئناف  نيابات  وق�صايا  ق�ص�ية،  و815  األفا 
بالراأي  م��ذك��رات  النق�س  نيابة  واإع����داد  ق�صية،  و652 
يف  الت�صرف  ن�صبة  وبلغت  بالنق�س..  طعنا   1،368 يف 

�صعيها  يوؤكد  مما   -99%  2020 عام  املذكورة  الق�صايا 
لتحقيق الريادة فيما توؤديه من اأعمال .

ونوه�ت النيابة العامة للدولة اإىل تنفيذ 93،639 طلبا 
حتقيق   7،489 واإج��راء   ،2020 عام  اإلكرتونيا  مقدما 
اإىل  اإليها  امل�صار  والأرق���ام  الإح�صائيات  وت�صري  بعد.  عن 
ح��ر���س ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��و���ص��ائ��ل التقنية 
والرتقاء  التميز  لتحقيق  الق�صائي  عملها  يف  احلديثة 
بالعمل الق�صائي مبا يتواءم ويحقق روؤية القيادة احلكيمة 

للدولة ل�صفافية النظام الق�صائي وا�صتقاله.
موقعها  خ�����ال  م����ن  ت���وف���ر  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة  اأن  ي���ذك���ر 
الإلكرتوين وتطبيقها الذكي اأكرث من 40 خدمة لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ���ص��ه��ول��ة وي�����ص��ر اأب���رزه���ا تقدمي 
العرائ�س والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة 
تنفيذ الأحكام، واخلدمات املالية واملعلوماتية، والكفالت، 
واملحامني  واخل��راء  الق�صايا  وال�صتعام عن  والأم��ان��ات 

واملرتجمني والن�صخ والت�صوير.

�أجرت 236,988 فح�سا ك�سفت عن 2,051 �إ�سابة

)ال�ضحة( تعلن �ضفاء 2,741 حالة جديدة من ك�رونا

�لنيابة �لعامة للدولة تعلن عن تقريرها �ل�سنوي لعام 2020

 بلغت االإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة للدولة عن بعد 256,626 
اإجراء ون�ضــبة الت�ضرف يف الق�ضايا اجلزائية والطع�ن بالنق�س 99%
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اأخبـار الإمـارات
جمعية ال�ضحفيني تهنئ عادل خزام بجائزة ت�لي�ال االإيطالية الدولية لالأدب

•• اأبو ظبي-الفجر:

هناأ جمل�س اإدارة جمعية ال�صحفيني الإماراتية الزميل ال�صاعر 
املحتوى  تخطيط  اإدارة  م��دي��ر  اجلمعية  ع�صو  خ���زام  ع���ادل 
 " ع��م��ود  وك��ات��ب  ل��اإع��ام  دب��ي  مبوؤ�ص�صة  التلفزيون  بقطاع 
" توليول  دروب" الأ�صبوعي بجريدة الحت��اد، لفوزه بجائزة 
جمموعته  عن  ال�صعر  فرع  عن  لاأدب  الدولية  " الإيطالية 
ال�صعرية "الربيع العاري" ال�صادرة عن من�صورات املتو�صط يف 

اإيطاليا والتي تعد تتويجاً مل�صريته الأدبية املتاألقة.
خزام  ع��ادل  للزميل  والأدب��ي  الفكري  بالعطاء  املجل�س  واأ�صاد 

وح�صوره الافت على ال�صاحة العامية والفكرية والأدبية 
العربية والدولية وموؤكدا حر�صه على دعم الكفاءات الع�صوة 
اأه��داف جمعية  باجلمعية واإب��راز انتاجهم الفكري مبا يحقق 

ال�صحفيني الإماراتية ويواكب روؤيتها ور�صالتها.
جدير بالذكر اأن ال�صاعر عادل خزام اإمارتي مواليد 1963م، 
كتب  وثاثة  وروايتان  �صعرية  جمموعات  خم�س  له  و�صدرت 
يف احلكمة وال�صوفية ودرا�صات يف الفنون اإ�صافة اإىل ترجمته 
لكتب عدة حيث �صدر له )حتت ل�صاين( ديوان �صعر الإمارات 
ال�صوء  )يف   1997 بريوت  �صعر  ديوان  )الوريث(   .1993
 2000 )ال�صارقة  فنية.  درا���ص��ة  احل��ي��اة(..  وبينهما  وال��ظ��ل 

ال�صارقة  الإم����ارات.  امل�صرح يف  درا���ص��ة عن  والأق��ن��ع��ة(  ال�صتارة 
بريوت  �صعر  ديوان  ال�صحك(.  يتبع  الذي  )ال�صعال   2002
2006، )م�صكن احلكيم ن�صو�س وتاأمات( اأبو ظبي 2010. 
)الظل الأبي�س( رواية دبي 2013، )احلياة بعني ثالثة( رواية 
دبي 2014، )رفيف الظل( ن�صو�س م�صرتكة مع قا�صم حداد 
حترير  �صريف  ح�صن   ،2015 م��دارك  دار  الدو�صري  و�صعد 
 .2016 �صريف  الإماراتي ح�صن  الت�صكيلي  الفنان  كتاب عن 
 60(  ،)2017 الإم����ارات  ���ص��ذرات  امل�صافرة  الكلمات  )ري�����س 
�صحب  ق��دمي..  )طريق   ،2018 ال�صارقة  �صاعر(  اإىل  ر�صالة 
بي�صاء( ترجمة من الإجنليزية ل�صرية حياة البوذا وتعاليمه 

ال�صارقة 2019. )الربيع العاري( جمموعة �صعرية 2019. 
وترجمت  والأم�صيات،  الثقافية  امل��وؤمت��رات  ع�صرات  يف  �صارك 
ن�صو�صه اإىل عدة لغات منها الجنليزية والفرن�صية والهندية 
والإ�صبانية، وله جمموعة �صعرية كاملة مرتجمة اإىل الأملانية. 
ُترجمت روايته )احلياة بعني ثالثة( اإىل الجنليزية، وحققت 
ردود فعل ممتازة يف الوليات املتحدة، وح�صدت اخلتم الذهبي 
»اإيريك  جل��ائ��زة  تر�صيحها  مت  كما  الأدب،  يف  املتميزة  للكتب 
هوفر« للن�صر امل�صتقل يف الوليات املتحدة الأمريكية، وح�صد 
الطفل يف  م�صرح  م��رات جوائز مو�صيقية يف مهرجانات  ع��ّدة 

الإمارات ودول اخلليج العربي.

جامعة االإمارات ت�ؤكد ريادتها يف حتقيق االأمن الغذائي
•• العني-وام: 

اأكدت جامعة الإمارات العربية املتحدة باعتبارها اجلامعة الوطنية الأم يف 
الدولة، على ريادتها يف حتقيق الأمن الغذائي لاإمارات من خال البحث 
امل�صتدامة  التنمية  بناء  اأ�صا�س  ي�صكان  اللذين  املعريف  والقت�صاد  العلمي 
ملنع حدوث نق�س يف الغذاء م�صتقبا، اإ�صافة اإىل معاجلة التحديات مثل 
اجلفاف والت�صحر، وغريها من امل�صاكل التي تعوق توافر الأمن الغذائي، 
يف خطوة تهدف اإىل تعزيز الأمن الغذائي بالدولة من خال ال�صراكات مع 

املوؤ�ص�صات والهيئات العلمية املحلية والعاملية.
وقال معايل زكي اأنور ن�صيبة امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
انت�صار  اأظهر  " لقد   : املتحدة  العربية  الإم��ارات  الأعلى جلامعة  الرئي�س 
الكتفاء  الغذائي و�صرورة حتقيق  الأم��ن  " اأهمية  " كوفيد19-  جائحة 
احليوية  للتقانات  خليفة  مركز  يف  الباحثون  يركز  ل��ذا  ل��ل��دول،  ال��ذات��ي 
والهند�صة الوراثية بجامعة المارات، على درا�صة النباتات ال�صحراوية يف 
بيئة الإمارات لتوليد املعرفة العلمية وبالتايل مواجهة التحديات العاملية 

بحوث  خال  من  امل�صتدامة  الزراعة  وممار�صة  الغذائي  الأم��ن  ق�صية  يف 
عن  ف�صا  احليوية،  التقانات  يف  والبتكار  الوراثية،  والهند�صة  اجلينوم 
ال�صتفادة من الأنظمة اجلينية للنباتات كم�صار لتطوير الزراعة يف دولة 

الإمارات " .
واأو�صح معاليه اأنه بف�صل دعم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، ملركز خليفة للتقانات احليوية 
والهند�صة الوراثية، باتت الأنظار تتجه اإليه باعتباره املركز البارز واملميز 
يف جمال البحث العلمي وامل�صاهم الأول يف حتقيق الأمن الغذائي للدولة 
الإ�صرتاتيجية  على مواكبة  املجتمع، حيث يحر�س  احتياجات  النابع من 
باأن  2051، وحتقيق تطلعات القيادة الر�صيدة  الوطنية لاأمن الغذائي 
تكون دولة الإمارات الأف�صل عامليا يف موؤ�صر الأمن الغذائي العاملي بحلول 

عام 2051".
يهدف  الوراثية  والهند�صة  احليوية  للتقانات  خليفة  مركز  اأن  اإىل  ولفت 
اإىل حتقيق الريادة يف جمال الهند�صة الوراثية والتقانات احليوية للنباتات 
من خال الكت�صاف والبتكار العلمي لإنتاج وتعديل النبات ب�صمات زراعية 

املركز على درا�صة اجلينوم بهدف تطوير  واقت�صادية، حيث تعتمد مهمة 
اإنتاج املحا�صيل وحتقيق الأمن الغذائي، ويتم ذلك من خال توليد املعرفة 
العلمية عر اكت�صاف املبادئ الأ�صا�صية لكيفية ا�صتجابة النباتات لل�صغوط 
اإىل املحا�صيل واملنتجات  البيئية الاحيوية، ومن ثم يتم حتويل املعرفة 
املفيدة، اإ�صافة اإىل تطو?ر نباتات /عن طريق التعديل والتحرير اجليني/ 
ال�صغوط  حتمل  على  ال��ق��درة  مثل  عالية  اقت�صادية  قيمة  ذات  ب�صفات 

البيئية الاحيوية اأو غريها".
الإم��ارات على دعم  " حتر�س جامعة   : واختتم معاليه ت�صريحه بالقول 
وتو�صعة القدرات البحثية للم�صاهمة بفاعلية يف حتقيق طموحات الدولة 
خدمة  يف  وتوظيفه  العلمي،  البحث  تعزيز  يف  الإ�صرتاتيجية  وروؤي��ت��ه��ا 
جينوم  بعلوم  املتعلقة  الأب��ح��اث  يف  للتميز  مركز  اإن�صاء  ج��اء  ل��ذا  املجتمع، 
العلمية  امل�صتقبل  اأجيال  واإع��داد  امل�صتدام،  القت�صاد  تنمية  بهدف  النبات 
والتنمية  التطوير  نحو  الإم����ارات  م�صرية  دع��م  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  ال��واع��دة 

امل�صتدامة".
يف  الوراثية  والهند�صة  احليوية  للتقانات  خليفة  مركز  اأن  بالذكر  جدير 

جامعة الإمارات ي�صم خمترا لزراعة الأن�صجة، يتكون من 5 كبائن اأفقية، 
بيوت  اإىل  اإ�صافة  النباتية،  الأن�صجة  لزراعة  موثوقة  معقمة  بيئة  توفر 
خ�صراء ذات تقنية عالية، غرف منو، وعدد من الغرف البيئية املتحكم فيها، 
املوؤثرة  املختلفة  العوامل  ومراقبة  تخ�صي�س  للم�صتخدمني  ي�صمح  مما 
على التجارب العلمية للتو�صل اإىل البيئة املطلوبة .. كما ت�صكل خمترات 
الأحياء اجلزيئية يف مركز خليفة منبعا لابتكار، حيث حتتوي على اأجهزة 
جزيئية حديثة ت�صمح للعلماء يف اجلامعة بالقيام بتجارب علمية حديثة. 
عاملي،  م�صتوى  ذات  والتخزين  للحو�صبة  حتتية  بنية  املركز  يحت�صن  كما 
تتيح للعلماء اأداء البحوث الأكرث كثافة يف جمال علم اجلينوم والبيولوجيا 
احلا�صوبية، وت�صاعد غرف الت�صوير يف املركز الباحثني على اإعداد العينات 
وتوفر  امل��ت��ط��ورة،  الت�صوير  م��ع��دات  م��ن  جمموعة  خ��ال  م��ن  والت�صوير 
اخل�صبة  الأر���س  من  هكتارا   40 مزرعة الفوعة التي متتد على حوايل 
والطلبة من  للعلماء  الأبحاث  مرافق  اأح��دث  للتجارب مع جمموعة من 
خمتلف التخ�ص�صات لتطوير واختبار اإ�صرتاتيجيات مبتكرة تدعم الأمن 

الغذائي يف املنطقة.

جامعة دبي تنظم دورة لطلبة الثان�ية ا�ضتعدادا الختبارات »اأم�ضات«

ق�ضائد تنب�س باالأمل وحب ال�طن يف جمل�س احلرية االأدبي

تنظيم االت�ضاالت واحلك�مة الرقمية ت�ضارك يف املعر�س االفرتا�ضي للقمة العاملية ملجتمع املعل�مات

العام  مع�ضرين  ملر�ضى  دبي  �ضحة  قدمتها  اإن�ضانية  م�ضاعدات  درهم  ملي�ن   216

جمل�س �ضاحية اخلالدية يبحث ت�ا�ضل اأعماله و�ضبل الت�ا�ضل مع االأ�ضر 

•• دبي - الفجر:

املدار�س  الأوىل لطلبة  للمرة  تدريبية تخ�ص�صية  دورة  دبي  نظمت جامعة 
الثانوية العامة ا�صتعدادا لختبارات اللغة الإجنليزية "اأم�صات" كجزء من 
م�صوؤولياتها املجتمعية ح�صرها عن بعد عر من�صة "زوم" عدد من املر�صدين 

الأكادمييني و 120 طالبا وطالبة من مدار�س حكومية وخا�صة.
حا�صر يف الدورة والتي ا�صتغرقت �صتة اأيام وديع ب�صتاين املحا�صر يف برنامج 
متطلبات املناهج التعليمية يف اجلامعة، وت�صاهم الدورة اجلديدة يف اإعداد 
"اأم�صات" التي تعتر من املتطلبات الأ�صا�صية  الطلبة للتقدمي لختبارات 

لالتحاق باجلامعات يف الدولة.
وت�صمنت الدورة طريقة الأ�صئلة يف الختبارات الدولية واملحلية والقراءة 
والكتابة والتعرف على القواعد الأ�صا�صية واملفردات يف اللغة الإجنليزية ويف 
نهاية الدورة مت اإجراء اختبار جتريبي للطلبة بحيث يتعرف الطلبة على 

م�صتواهم وكيفية تنظيم الوقت املخ�ص�س لاختبار.
ا�صتفادوا  والتي  تقدميها جمانا  التي مت  للدورة  ارتياحهم  الطلبة  واأب��دى 
لهذه  واإع��داده��م  الإخ��ت��ب��ارات  ه��ذه  على  عمليا  تدريبهم  و�صاهمت يف  منها 

الختبارات املهمة.   
املتعلقة  الأن�صطة  م��ن  العديد  يف  م��وؤخ��را  �صاركت  ق��د  دب��ي  جامعة  وك��ان��ت 
حول  العامة  الثانوية  لطلبة  تدريبية  دورة  ومنها  املجتمعية  بامل�صوؤولية 
"حتفيز الدماغ من اأجل حياة اأف�صل" كما �صارك طلبتها من خال فريق 
والتي  واملجتمعية  الأعمال اخلريية  العديد  ابت�صامة" الطابي يف  "اإر�صم 
جمهورية  يف  بئر  ان�صاء  منها  املتعرثين  وم�صاعدة  اخل��ري  عمل  على  تركز 
اأندوني�صيا من ترعات الطلبة واإطعام الطيور واحليوانات وجمع الأموال 
الحتفال  يف  وامل�صاركة  الأحمر  الهال  با�صراف  الهند  يف  خريية  لأعمال 
بيوم اليتيم وزياره مركز "م�صاعر التوحد" ومبادره "عيدكم عيدنا" لر�صم 

الب�صمة علي وجوه الأيتام يف العيد.

•• ال�شارقة - الفجر:  

نظم  الأ�صبوعي،  الثقايف  لن�صاطه  ال�صرتاتيجية  اأجندته  حتقيق  اإط��ار  يف 
�صعبية  �صعرية  جل�صة  ال�صارقة،  يف  الثقافة  بدائرة  الأدب��ي  احل��رية  جمل�س 
لل�صاعرين حمد بن حمدان بال�صيود، واإبراهيم علي البلو�صي، فيما قّدمها 
من  وجمهور  املجل�س،  مدير  املظلوم  بطي  بح�صور  ال�صام�صي،  من�صور  د. 
الوباء،  ال�صعر، مع اللتزام بالتدابري وبالجراءات الحرتازية من  حمبي 
يف حني نقلت الدائرة اجلل�صة ال�صعرية، يف بث مبا�صر، على مواقع التوا�صل 
الإجتماعي.  اأ�صار ال�صام�صي بدايًة اإىل اأهمية ال�صعر، وقال يف هذا ال�صدد 
نوؤرخ  نحن  لذلك  وجتاربه،  وم�صاعره،  الإن�صان،  لتاريخ  ي��وؤرخ  ال�صعر   : اإن 
حلا�صر اإمارة ال�صارقة التي تعي�س نه�صة ثقافية وعلمية وح�صارية برعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�صارقة".
واأ�صاف ال�صام�صي قائا :" جمل�س احلرية الأدبي يعي�س تطور نوعي،  وهو 
اإىل  بال�صتماع  اليوم  ونحظى  الثقايف،  ال�صارقة  م�صروع  ثمرات  من  ثمرة 

�صاعرين اإماراتيني متميزين، لهما جتربة ثرية يف ال�صعر ال�صعبي".
ومن �صرية بال�صيود، ي�صري مقّدم اجلل�صة اإىل اأن ال�صاعر �صاطَر املغفور له 
باإذن اهلل ال�صيخ زايد عددا من ق�صائده، حيث كتب ال�صعر قدميا، وتناولت 

ق�صائده اجلانب الإن�صاين والجتماعي، والوطني، والغزيل.
يقول بال�صيود:

اأنا يف حبهم �صٍب متّيم      لزمٍي يف هواه وبه غرمي
لو الأيام وّيا احلظ وافق       هوانا واهتوينابه مدمي

كان حنا �صعدنا وا�صتعدنا           تنعمنا بهوانا يف نعيم

لكّن الظروف اللي تعاك�س         يعاك�صنا زماٍن اإلنا اليم
 

ومي�صي بال�صيود يف ق�صيدة ثانية، ويقول فيها:
جزاء اهلل دورات الليايل وفي�صها       جزاها بطيٍب اأو جزاها نق�صيها

باأ�صبابها بنّي خفى ما اختفابها            تبينت �صود الفعايل وبي�صها
يوم احبلت الأيام يف بع�س حملها        بع�س الكبود تبعرثت من خ�صي�صها
كنه مغيب ال�صم�س خيم على الدجى           واأي�صا النجوم انكدرت عن ومي�صها

وي�صري مقّدم اجلل�صة اإىل �صرية البلو�صي، ويقول اإنه �صاعر متميز، ُوِلَد يف 
القرن  �صبعينات  ال�صعر منذ بواكري حياته، وكتب يف  العني، وعرف  مدينة 
املا�صي اأوىل ق�صائده، وبداأ الن�صر يف الثمانينات، وكتب يف ال�صعر الوطني، 

والجتماعي، والغزيل.

ويف حب الوطن، يهدي البلو�صي ق�صيدة اإىل الإمارات، وفيها يقول:
�صا�س الوطن عمداننا     حكامنا رو�س ال�صود
الهم �صكر والهم ثنا      نق�ٍس خمّلد يف الكبود

هذا الوطن روٍح وغّنا         نحمي ترابه واحلدود
والعهد ثابت دامنا        اأحياء وعلى الدنيا وجود. 

اإىل  "ن�صيم الليل" باأ�صرار القلب، فاإنه يذهب  اأثناء  ومثلما يبوح البلو�صي 
ت�صاوؤلت الذات حول اأقدارها.. يقول:

يا حي �صوٍت �صمعته يف حياتي         من زمن من وقت مده هاجرين
يا نظر عيني ويا �صعدي وغناتي      يا هوى روحي وبايل لك بثني

انت عمري انت روحي انت ذاتي   انت قلبي مثل دمي م�صاركّني
يا ن�صيم الليل من مثلي و�صراتي    هذي القدار اأو حد حماربّني

•• دبي -وام:

ت�صارك هيئة تنظيم الت�صالت واحلكومة الرقمية يف املعر�س الفرتا�صي 
للقمة العاملية ملجتمع املعلومات، الذي ينظمه الحتاد الدويل لات�صالت، 
من  ع���دداً  الهيئة  ت�صتعر�س  حيث  ل��ل��ح��دث،  الباتيني  ال��راع��ي  ب�صفتها 
اإج��راءات غري  وال��ذي �صهد  املا�صي  العام  اأه��م م�صاريعها ومبادراتها خال 

م�صبوقة نتيجة الظرف الطارئ الذي اجتاح العامل.
التوا�صل  اأج��ل  من  املعنية  ل��اأط��راف  مثالية  فر�صة  املعر�س  ه��ذا  وي�صكل 
والتعلم واإقامة ال�صراكات، اإذ يوفر املعر�س الفرتا�صي لهذا العام م�صاحة 
وتوفري  وم�صاريعهم  ومنتجاتهم  خدماتهم  لعر�س  والعار�صني  لل�صركاء 

فر�س للتوا�صل من خال املن�صة الفرتا�صية للقمة العاملية للمعرفة.
وهناأ �صعادة املهند�س ماجد امل�صمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الت�صالت، 
على  دليًا وا�صحاً  ي�صكل  ال��ذي  املعر�س،  افتتاح هذا  ال��دويل على  الحت��اد 
ت�صميم الدول اأع�صاء الحتاد على احلفاظ على ا�صتمرارية احلياة يف ظل 
الإمارات  دولة  اإن   : وقال  يواجهها،  العامل  يزال  التي ل  ال�صعبة  الظروف 
قيم  م��ن  م�صتوحاة  خططها  امل�صتقبل،  اإىل  يتطلع  بلد  امل��ت��ح��دة  العربية 
الت�صامح والتفاعل العاملي والإن�صانية، ويت�صح هذا يف العديد من امل�صاريع 
الإماراتية املر�صحة جلوائز القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2021، والتي 
امل�صاريع،  ندعوكم للتعرف عليها، ون�صكركم مقدًما على تفاعلكم مع هذه 
ومن دواعي فخرنا اأن ن�صارك معكم اإجنازاتنا يف جمال الت�صالت وتقنيات 
اأكرث  وبلدنا  �صعادة  اأك��رث  �صعبنا  جلعل  خالها  من  هدفنا  التي  املعلومات، 

اإىل  الإم��ارات��ي، وو�صوله  الأم��ل  اإط��اق م�صبار  العامل  �صهد  لقد  ازده����اراً، 
 .. العربية  املنطقة  الأول من نوعه يف  امل��ري��خ، يف م�صروع هو  م��داره ح��ول 
اإن م�صروع م�صبار الأمل، وبرنامج الإمارات للف�صاء ب�صكل عام، اأمثلة على 
املبادرات التي تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على العلوم املتقدمة والتقنيات الرقمية، 

وتهدف اإىل تعزيز دور العلم واملعرفة يف حتقيق اأهدافنا الوطنية.
ه��ي��ئ��ة تنظيم الت�صالت  م�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  ال�����زوار  ت��ع��رف  امل��ع��ر���س  وخ����ال 
واحلكومة الرقمية خال العام املا�صي، حيث ا�صتعر�صت الهيئة مبادراتها 
يف الت�صدي لفريو�س كوفيد19-، وجناح الدولة يف اأن تكون اأول دولة عربية 
وخام�س دول العامل ت�صل للمريخ، كما �صلطت الهيئة ال�صوء على هاكاثون 
الإمارات وت�صخريه للبيانات املفتوحة خلدمة و�صعادة املجتمع، وتعرف زوار 
املعر�س على الرامج التدريبية التي تقدمها اأكادميية الهيئة الفرتا�صية، 
بالإ�صافة اإىل م�صروع الهوية الرقمية، ومبادرة �صنف لاألعاب الإلكرتونية، 

واأ�صلوب احلياة الرقمية الذي تنتهجه الدولة.
اأكر جتمع  2021 يعد  املعلومات  العاملية ملجتمع  القمة  اأن منتدى  يذكر 
اأجل  م��ن  والت�����ص��الت  امل��ع��ل��وم��ات  "تكنولوجيا  ملجتمع  ال��ع��امل  يف  ���ص��ن��وي 
الذي  امل��ع��ل��وم��ات،  ملجتمع  العاملية  القمة  منتدى  اأث��ب��ت  وق��د   .. التنمية" 
ي�صارك يف تنظيمه الحتاد الدويل لات�صالت واليون�صكو وبرنامج الأمم 
اآلية فعالة  اأنه  املتحدة للتجارة والتنمية،  املتحدة الإمنائي وموؤمتر الأمم 
لتبادل املعرفة واأف�صل املمار�صات وال�صتمرار يف تقدمي امل�صاعدة يف تطوير 
واخلا�صة  العامة  وال�صراكات  املتعددين  امل�صلحة  اأ�صحاب  بني  ال�صراكات 

للنهو�س باأهداف التنمية.

•• دبي- وام: 

ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ق���ي���م���ة امل�������ص���اع���دات 
ق��دم��ت��ه��ا هيئة  ال���ت���ي  الإن�������ص���ان���ي���ة 
مع�صرين  مل��ر���ص��ى  ب���دب���ي  ال�����ص��ح��ة 
العام   19 ك��وف��ي��د-  خ���ال ج��ائ��ح��ة 
األفا  و360  مليونا   216 املا�صي 
و861 درهما ا�صتفاد منها 23 األفا 
و942 مري�صا وذلك �صمن حزمة 
والإن�صانية  العاجية  الرامج  من 
ال�صحة"  "�صندوق  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
املوؤ�ص�صات  م��ن  ع���دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واملوؤ�ص�صات  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

اخلريية واأفراد املجتمع املحلي .
وق��ال �صامل حممد بن لح��ج مدير 
ال�صحة  ب��ه��ي��ئ��ة  ال�����ص��ح��ة  ���ص��ن��دوق 
خال  ق����دم  ال�������ص���ن���دوق  اإن  ب���دب���ي 
امل��ا���ص��ي م���ن خ���ال برنامج  ال���ع���ام 
عاجية  م�����ص��اع��دات  "م�صاعدة" 
مليونا   19 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  و���ص��ل��ت 
ا�صتفاد  درهما  و449  األفا  و627 
اإىل  لف��ت��ا  م��ري�����ص��ا   1517 م��ن��ه��ا 
ملبادرة  اخلري"  "عاج  ب��رن��ام��ج  اأن 
نور  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون  العيون 
بقيمة  اإن�صانية  م�صاعدات  قدم  دبي 
ا�صتفاد  دراه���م  و410  األ��ف��ا   453

منها 18 مري�صا .
ق��دم من خال  ال�صندوق  اأن  وذك��ر 
النف�صية"  "الأمرا�س  م����ب����ادرة 
بقيمة  مع�صرين  ملر�صى  م�صاعدات 
66 األفا و960 درهماً ا�صتفاد منها 
ب���اأن قيمة  ..م��ن��وه��ا  م��ري�����ص��ا   80
قدمتها  التي  العاجية  امل�صاعدات 
 " قلبا  "اأنقذ  مبادرة  �صمن  الهيئة 
و175  األ��ف��ا  و592  م��ل��ي��ون  بلغت 
مري�صا   63 منها  ا���ص��ت��ف��اد  دره��م��ا 
ال���ت���ي قدمت  امل�������ص���اع���دات  وق���ي���م���ة 
 218 "الكلى" بلغت  �صمن مبادرة 
منها  ا���ص��ت��ف��اد  دره��م��ا  و914  األ��ف��ا 
امل�صاعدات  وق��ي��م��ة  م��ري�����ص��ا   15
مبادرة  �صمن  الهيئة  قدمتها  التي 
 607 "بلغت  التطوعية  "العيادة 
 30 م��ن��ه��ا  ا����ص���ت���ف���اد  دره������م  اآلف 
م��ري�����ص��ا . وا���ص��ت��ع��ر���س اب����ن لحج 
ال�صندوق  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
م��ن خ���ال ب��رن��ام��ج الأدوي�����ة الذي 
للمر�صى  امل�صاعدات  بتقدمي  يقوم 
امل���ع�������ص���ري���ن وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
املوؤ�ص�صات اخلريية و�صركات الأدوية 
واجلمعيات اخلريية واإدارة خدمات 
من  وامل��ت��رع��ني  بالهيئة  ال�صيدلة 
بلغت  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي  املجتمع  اأف����راد 

الهيئة  التي قامت  امل�صاعدات  قيمة 
برناجماً   14 خال  من  بتوفريها 
دوائيا  �صنفاً   49 تت�صمن  دوائ��ي��اً 
و418  األ��ف��ا  و224  مليونا   178
درهما ا�صتفاد منها 751 مري�صا .

ال�صحة قدم  اأن �صندوق  اإىل  ولفت 
�صمن  املا�صي  رم�صان  �صهر  خ��ال 
مبادرة "مري اخلري" وجبات غذائية 
والفئات  امل����ح����دود  ال���دخ���ل  ل�����ذوي 
األفا   319 قيمتها  بلغت  امل�صاندة 
األفا  و860 درهما ا�صتفاد منها 21 
الهيئة  مل�صت�صفيات  زائ����را   324 و 
الطرق  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
وامل��وا���ص��ات وج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخلري 
ال�صحة  ���ص��ن��دوق  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا 
"كوفيد- جائحة  ب��داي��ة  م��ع  �صاهم 
مبلغ  بتقدمي  املا�صي  ال��ع��ام   "19
على  للم�صاعدة  دره��م  مليون   15
القيام مبهامها يف مواجهة اجلائحة 
يف  ال�صحة  �صندوق  مدير  وثمن   .
الأفراد  جهود  بدبي  ال�صحة  هيئة 
للهيئة  الإ�صرتاتيجيني  وال�صركاء 
الفاعل  ل����دوره����م  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
ال���رام���ج اخلريية  ك��اف��ة  يف اجن����اح 
والإن�صانية التي نفذتها الهيئة من 
ومنهم  ال�صحة"  "�صندوق  خ��ال 

وموؤ�ص�صة  الإ����ص���ام���ي  دب����ي  ب��ن��ك 
اليوم  دب��ي و�صحيفة الم���ارات  ن��ور 
ال�صوؤون  ودائ����رة  الأدوي����ة  و���ص��رك��ات 
ال�����ص����ام����ي����ة وال����ع����م����ل اخل�����ريي 
وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد لاأعمال 
دار  وجمعية  واخل��ريي��ة  الإن�صانية 
الر وجمعية بيت اخلري وموؤ�ص�صة 
دبي  وجمعية  اخل��ريي��ة  "تراحم" 
اخلريية وجمعية "رحمة" وجمعية 
ال�صارقة اخلريية وبرنامج اأمل واأمل 
واملترعني  اجلمعيات  من  وغريها 
ممن  وال�صركاء  املجتمع  اأف���راد  من 
ك���ان ل��ه��م ا���ص��ه��ام��ات ك��ب��رية يف هذا 

املجال.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صواحي  ���ص��وؤون  دائ���رة  جمال�س  اأح���د  اخل��ال��دي��ة  �صاحية  جمل�س  ناق�س 
والقرى خال اجتماعه الدوري الذي عقده مبقره يف مدينة ال�صارقة بعد 
اأعماله  امل��درج��ة على ج��دول  املو�صوعات  اأخ��ذ كافة الح���رتازات ع��ددا من 
يف  جهودها  وتوا�صل  الن�صائية  اللجنة  اأع��م��ال  يخ�س  ما  بينها  من  والتي 

خدمة الأهايل .
رئي�س  امل��ري  �صعيد  خلفان  �صعادة  اأم�س  م�صاء  عقد  ال��ذي  الجتماع  تراأ�س 
جم��ل�����س ���ص��اح��ي��ة اخل��ال��دي��ة وح�����ص��ره حم��م��د ب���ن ج��ر���س ن��ائ��ب الرئي�س 
والأع�صاء علي حمد بن �صيفان و الع�صو �صيف احمد املطوع بجانب ح�صور 
املوظف حمد احلمادي و املوظف عبدالعزيز النقبي و ومن اللجنة الن�صائية 

�صم�صة جمعة و �صامة املزروعي .
باحل�صور معربا عن  امل��ري  �صعيد  �صعادة خلفان  الجتماع رحب  بداية  ويف 

تقديره لكافة اجلهود املتوا�صل والدائمة من قبل اأع�صاء وموظفي املجل�س 
اأولويات عمل  تعد من  والتي  املجتمع  القيام بخدمة  الن�صائية يف  واللجنة 

جمل�س ال�صاحية وتعزيز التوا�صل الدائم مع ال�صر.
بعدها بحث املجل�س يف عدد من املو�صوعات والتي �صملت مناق�صة اأداء عمل 
يف  اأعمال  من  نفذته  وما  املقبلة  الفرتة  خال  واأدواره���ا  الن�صائية  اللجنة 

الفرتة املا�صية و�صبل التوا�صل مع ال�صر .
وناق�س الجتماع خمتلف املاحظات الواردة ب�صاأن مر�صى ال�صيادين وبحث 
رئي�س املجل�س مع الأع�صاء تلك املاحظات واأوجه الآراء الواردة فيها واأقروا 
لبحث خمتلف  تن�صيقي  اجتماع  لعقد  العامة  الأ�صغال  دائ��رة  مع  التوا�صل 
تلك املاحظات والتي ت�صكل يف جمملها اأراء وجيهة لل�صيادين بجانب دعوة 

بلدية ال�صارقة وجمعية ال�صارقة ل�صيادي الأ�صماك حل�صور الجتماع .
تلى ذلك التطرق اإىل موا�صلة تنفيذ مبادرة يل�صتنا جلمع الأهايل والأ�صر 

من خال تقنية التوا�صل املرئي واأقروا تنفيذها خال الأ�صبوع املقبل .



اخلميس   18  مارس   2021  م   -   العـدد   13192  
Thursday    18  March   2021   -  Issue No   13192

05

اأخبـار الإمـارات
ت�ضميم وحتليل اال�ضتبيانات دورة تدريبية مل�ظفي غرفة عجمان

•• عجمان - الفجر 

تدريبية  دورة  ع��ج��م��ان  و���ص��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
بهدف  بعنوان "ت�صميم وحتليل ال�صتبيانات" ملوظفيها 
الإط�����اع ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال���ص��ت��ب��ي��ان��ات واأه��داف��ه��ا وطرق 
حتليل  مع  متكامل  ا�صتبيان  لبناء  وبراجمها  ت�صميمها 

نتائجه، قدمت الدورة املدربة  اميان الداخل. 
واأكدت عفراء الكتبي م�صوؤولة التدريب يف غرفة عجمان، 
على اأهمية الدورة التي ت�صتمر على مدار 3 اأيام عن ُبعد، 
لتطوير القدرات الفنية ملوظفي الغرفة واإملامهم باآليات 
البيانات وت�صنيفها مبا يخدم بيئة العمل وي�صب  جمع 

يف جودة اخلدمات املوجهة لع�صاء ومتعاملي الغرفة.
ا�صتبيان  ت�صميم  كيفية  تناولت  ال���دورة  اأن  واأو���ص��ح��ت 
ال����ك����رتوين م��ت��ك��ام��ل وحت���وي���ل ال��ب��ي��ان��ات املُ���دخ���ل���ة اىل 
معلومات من خال حتليل نتائج ال�صتبيان اللكرتوين، 
املتوفرة   الح�صائية  الدوات  على  امل�صاركون  اإطلع  كما 
جانب  اإىل  بحرفية،  وا�صتخدامها  ال�صتبيانات  لتحليل 

تنفيذ العديد من التمارين العملية.
خطة  تعتمد  عجمان  غرفة  اأن  الكتبي،  عفراء  واأ���ص��ارت 
وتعزيز  الوظيفية  ال���ق���درات  لتنمية  �صنوية  ت��دري��ب��ي��ة 
الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  ، بحيث ت�صعى  اخل��رات واملهارات 
التدريبية  اخل��رة  بيوت  مع  تعاونها  تعزيز  اإىل  واملالية 

متخ�ص�صة  دورات  لتقدمي  ومعنيني  خراء  واإ�صتقطاب 
وقدراتهم  م���ه���ارات���ه���م  ت��ط��وي��ر  م���ن  امل���وظ���ف���ني  مُت���ك���ن 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة مب��ا ي��واك��ب اخل��ط��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة لغرفة 

عجمان.
اإ�صتفادة  واأكدت اأن تنظيم ال��دورات عن ُبعد �صاعف من 
�صهد  بحيث  ال����دورات  يف  وم�صاركتهم  الغرفة  موظفي 
عام 2020 تزايد يف عدد الدورات املنعقدة مقارنة بعام 
تدريبية  خطة  عجمان  غ��رف��ة  اإتبعت  حيث   ،2019
امل���ه���ارات الوظيفية  ت��ن��م��ي��ة  ب���ني  ت��ن��وع��ت م���ا  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
الذات  وتنمية  والب��ت��ك��ار  والب�����داع  ال��ع��ام��ة  وال��ع��اق��ات 

والعمال والريادة وغريها. 

لتعزيز دور �ملدر�سة �لرقمية

تعاون اإماراتي م�ضري لتط�ير منظ�مة تعليم رقمي يتجاوز حتديات اجلغرافيا وال�قت

بن  حم��م��د  م���ب���ادرات  "موؤ�ص�صة 
ودعم  العاملية"،  مكتوم  اآل  را���ص��د 
اأه��داف��ه��ا واإث�����راء امل��ح��ت��وى الذي 
خيارات  ���ص��ع��ود  ظ���ل  يف  ت��ق��دم��ه، 
ال��ت��ع��ل��م ال���رق���م���ي وال���ت���ّع���ل���م عن 
العامل  ح��ول  تبّنيها  وت�����ص��ارع  ُبعد 
اجلانبان  واأك���د  مبتكرة.  كحلول 
التعليم  برامج  يف  التعاون  اأهمية 
املدر�صة  تطبقها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي 
الرقمية لإح��داث ف��ارق يف توفري 
تعليم رقمي نوعي على امل�صتويني 
الإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل لأك�����رث من 
ال�صنوات  خ����ال  م��ت��ع��ل��م  م��ل��ي��ون 
اخلم�س الأوىل من املبادرة، خا�صة 
وخميمات  املحتاجة  املجتمعات  يف 

الاجئني.
وركز الجتماع على اأهمية مواكبة 
الرقمي،  للتعليم  املت�صارع  التطور 

الأكرث  الفئات  على  الرتكيز  م��ع 
روؤي���ة �صاحب  ح��اج��ة، مب��ا يحقق 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
التعّلم  ف���ر����س  ت���وف���ري  يف  اهلل"، 

للجميع.
وزارة  ب��ت��ج��رب��ة  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����اد 
ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م مب�������ص���ر يف 
الرقمي  ال��ت��ع��ل��م  خ���ي���ارات  اإت���اح���ة 
والذاتي وامل�صتمر والتعلم عن بعد 
ملايني الطلبة، لفتاً اإىل اإمكانية 
اإث��راء حمتوى  ال�صتفادة منها يف 
"املدر�صة  م�����ب�����ادرة  وم���ن���ظ���وم���ة 

الرقمية".
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ع��ايل الدكتور 
الرتبية  وزي�������ر  ����ص���وق���ي  ط�������ارق 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���ع���ل���ي���م ال���ف���ن���ي يف 

بهدف  وال��ع��امل،  املنطقة  م�صتوى 
م�صتقبلية  تعليمية  فر�س  توفري 
با�صتخدام  ل��ل��ط��ل��ب��ة  م��ت�����ص��اوي��ة 

التكنولوجيا وحلولها.
التعاون يف و�صع  اللقاء  كما بحث 
الرقمي  للتعلم  معتمدة  معايري 
التعليمي  امل����ح����ت����وى  وت����ط����وي����ر 
ال���رق���م���ي، وت�����ص��ك��ي��ل ف���ري���ق عمل 
بني  امل�����ص��ت��م��ر  للتن�صيق  م�����ص��رتك 
يف  التعاون  عن  ف�صًا  اجلانبني، 
وجتريبية،  ت��ط��وي��ري��ة  م�����ص��اري��ع 
التجريبية  "املرحلة  م����ث����ل 
للمدر�صة الرقمية" التي اأطلقتها 
املبادرة موؤخراً يف املخيم الإماراتي 
باململكة  ل����اج����ئ����ني  الأردين 
مب�صاركة  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة،  الأردن����ي����ة 
البتدائية  امل���رح���ل���ة  م���ن  ط����اب 
لتقييم تفاعلهم مع نظام املدر�صة 

�صلطان  ع����م����ر  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
كورونا  جائحة  حتدي  اإن  العلماء 
ال��ف��ر���ص��ة لخ��ت��ب��ار احللول  اأت�����اح 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��رق��م��ي��ة 
قطاع  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  احل���ي���وي���ة، 
ال����ت����ع����ل����ي����م، و������ص�����اع�����د اجل����ه����ات 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية 
ت�صميم  ت�صريع  على  والأكادميية 
رقمية  تعليمية  ح��ل��ول  وت��ط��ب��ي��ق 
واأ�صار  ال��ت��غ��ريات.  ت��واك��ب  ناجحة 
وال�صراكات  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  اإىل 
وال�صتفادة  وال��ع��امل��ي��ة،  الإقليمية 
الناجحة يف جمال  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
اأهداف  لتحقيق  ال��رق��م��ي  التعلم 
املدر�صة الرقمية، من خال توفري 
اأدوات التعليم عن ُبعد بطرق ذكية 
ومرنة للطاب من كل امل�صتويات 
التعليمية ولكل املراحل الدرا�صية، 

تبني  عملية،  وم��ب��ادرات  بخطوات 
على التكنولوجيا املتقدمة وتوحد 
م�صتقبل  ت�����ص��م��ي��م  يف  اجل����ه����ود 
وبحث  و�صناعته،  الرقمي  التعلم 
م����ب����ادرات ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين 
جمهورية  يف  امل��ط��ب��ق��ة  وال��رق��م��ي 
م�صر العربية التي متتلك جتربة 
تطورت  ال��رق��م��ي  للتعليم  ث��ري��ة 
الفرتة  خ�����ال  م���ت�������ص���ارع  ب�����ص��ك��ل 

املا�صية.
ون�����اق�����������س ال�����ط�����رف�����ان جم������الت 
قطاع  يف  وال���ت���ن�������ص���ي���ق  ال����ت����ع����اون 
ال���رق���م���ي، مب���ا يف ذلك  ال��ت��ع��ل��ي��م 
"حتالف  ت��ب��ادل اخل����رات ���ص��م��ن 
الذي  الرقمي"،  التعليم  م�صتقبل 
الرقمية"  "املدر�صة  مبادرة  يدعم 
م�صتقبل  ت��ط��وي��ر  ج��ه��ود  وي���وّح���د 
اأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���رق���م���ي على 

اإمياًنا  العربية:  م�صر  جمهورية 
الرقمي  ال���ت���ع���ل���م  ب���اأه���م���ي���ة  م���ًن���ا 
وحتمية اإعداد اأجيال من ال�صباب 
ال���ع���رب���ي امل��ت��م��ك��ن م����ن امل����ه����ارات 
على  وال��ق��ادر  واحلياتية  العلمية 
القادر  وك���ذل���ك  امل�����ص��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��م 
�صعداء  فاإننا  عامليا  التناف�س  على 
م�صروع  م���ع  ال���ك���ام���ل  ب���ال���ت���ع���اون 
امل���در����ص���ة ال��رق��م��ي��ة واأ���ص��ق��ائ��ن��ا يف 
دولة الم��ارات املتحدة عن طريق 
وتبادل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل 
اخلرات يف جمال التعلم الرقمي 
مما يوؤ�ص�س ملنظومة عربية عاملية 
احلادي  القرن  يف  للتعلم  متميزة 

والع�صرين.
اللقاء  يف  امل�����ص��ارك��ون  وا�صتعر�س 
امل�����ص��اه��م��ة يف مبادرة  اآل���ي���ات  اأب����رز 
م�صاريع  اإحدى  الرقمية،  املدر�صة 

•• دبي-وام:

العلماء  �صلطان  عمر  معايل  اأك��د 
الرقمي  لاقت�صاد  ال��دول��ة  وزي��ر 
وتطبيقات  ال�صطناعي  وال��ذك��اء 
العمل عن ُبعد رئي�س جمل�س اإدارة 
توفري  اأن  الرقمية"،  "املدر�صة 
الرقمي يف متناول  التعليم  حلول 
الطلبة يف اأي وقت ومن اأي مكان 
�صرورة  اأ�صبح  بل  خ��ي��اراً،  يعد  مل 
ب��ع��د م���ا �صهده  ق�����ص��وى، خ��ا���ص��ة 
حلول  تطبيق  ت�صريع  من  العامل 
ُبعد،  عن  والتعلم  الرقمي  التعلم 
ال���ظ���روف اجلديدة  م���ع  ل��ل��ت��ك��ّي��ف 
ف��ر���ص��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة فريو�س  ال��ت��ي 

كورونا امل�صتجد "كوفيد19-".
ذل��ك، خ��ال اجتماع معاليه  ج��اء 
�صوقي  ط��ارق  الدكتور  معايل  مع 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
الفني يف جمهورية م�صر العربية، 
امل�صرتكة  اجل��ه��ود  تن�صيق  لبحث 
لدعم مبادرة "املدر�صة الرقمية"، 
اأول مدر�صة رقمية عربية متكاملة 
الرقمي  التعليم  ل��ت��وف��ري  ه��ادف��ة 
املجتمعات  يف  خ��ا���ص��ة  ل��ل��ط��اب، 
اللجوء  وجت���م���ع���ات  ح��ظ��ا  الأق������ل 
احللول  ب���ا����ص���ت���خ���دام  وال������ن������زوح، 
التكنولوجيا  وتطبيقات  الرقمية 

الذكية.

الرقمية وحمتواها التعليمي.
ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ال��دك��ت��ور ول��ي��د اآل 
الرقمية،  املدر�صة  ع��ام  اأم��ني  علي 
والدكتور اأحمد �صاهر نائب وزير 
لتكنولوجيا  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
الرقمي  وال���ت���ع���ل���م  امل����ع����ل����وم����ات 
العربية،  م�����ص��ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
م�صاعد  ال��ن�����ص��ار  اأك������رم  وال����ل����واء 
ال�صرتاتيجي  للتخطيط  الوزير 

وال�صوؤون املالية والإدارية.
"املدر�صة  م�������ب�������ادرة  وت������ه������دف 
�صاحب  اأطلقها  التي  الرقمية"، 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
طالب  م��ل��ي��ون  ت��زوي��د  اإىل  اهلل"، 
يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، وخ��ا���ص��ة يف 
وخميمات  حظا  الأق��ل  املجتمعات 
رقمي  بتعليم  وال���ن���زوح،  ال��ل��ج��وء 
معتمد ومتقدم، لتوفر لهم خال 
ال�����ص��ن��وات اخل��م�����س امل��ق��ب��ل��ة مواد 
ومناهج تعليمية ع�صرية ت�صتفيد 
وتطبيقات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م����ن 
مع  للتكيف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
الح���ت���ي���اج���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ومت����اأ 
امل�صتويات  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ف��ج��وة 
التعليمية املتباينة للطلبة، وتوفر 
خ���ي���ارات ج��دي��دة م��ب��ت��ك��رة للتعلم 

والتح�صيل املعريف.

التعليم الرقمي �ضرورة ولي�ضت خيارا يف عامل الي�م  حل�ل  ت�فري  العلماء:  �ضلطان  •  عمر 
تبادل اخلربات يف جمال التعلم الرقمي ي�ؤ�ض�س ملنظ�مة عربية عاملية متميزة للتعلم  �ض�قي:  •  طارق 

وتط�يرية واإعداد معايري التعلم الرقمي وتط�ير املحت�ى التعليمي الرقمي  جتريبية  م�ضاريع  تنفيذ  يف  التعاون  اآفاق  •  بحث 
م�ضرتك للتن�ضيق امل�ضتمر يف جمال تط�ير التعليم الرقمي  •  فريق 

�ضرطة عجمان ت�ضبط �ضائقة مته�رة جتاوزت 
قيمة خمالفاتها 247 األف درهم

•• عجمان- وام:

متكنت القيادة العامة ل�صرطة عجمان من �صبط مركبة 
ارتكبت �صائقتها 414 خمالفة مرورية جتاوزت قيمتها 
�صبطت  خمالفات  معظمها  درهما،  و490  األفاً   247

بوا�صطة الرادار لتجاوز ال�صرعة املحددة للطريق.
و���ص��رح ال���رائ���د را���ص��د ح��م��ي��د ب��ن ه��ن��دي رئ��ي�����س ق�صم 
امل����رور والدوريات  ب�����اإدارة  امل����روري  امل��ب��اح��ث وال�����ص��ب��ط 
مركبة  ر���ص��دت  ال�صرطة  دوري���ات  اأن  عجمان  ب�صرطة 
خمالفات  اأرب��ع  مبعدل  خمالفة   414 �صائقها  ارتكب 

اأ�صبوعياً على مدار ثاثة اأعوام.
�صيدة  اإىل  ملكيتها  ت��ع��ود  امل��رك��ب��ة  اأن  تبني  وبالتحري 
عربية يف الثاثني من العمر، تراكمت عليها املخالفات 
مت  وعليه  دره��م��ا،  و490  األ��ف��ا   247 بقيمة  امل��روري��ة 
ح��ج��ز امل��رك��ب��ة حل��ني ���ص��داد امل��ب��ل��غ ب��ال��ك��ام��ل، وت��ب��ني اأن 
الإهمال وعدم النتباه ل�صرعة  املخالفات  ارتكاب  �صبب 
الطريق، ويف حال عدم ال�صداد خال �صتة اأ�صهر �صيتم 

بيع املركبة يف املزاد العلني لبيع املركبات، مع قفل امللف 
اأي  اإج���راء  التمكن من  امل���روري مما يرتتب عليه ع��دم 

معاملة مرورية حتى يتم �صداد املبلغ امل�صتحق.
ونوه رئي�س ق�صم املباحث وال�صبط املروري اأن ال�صرعة 
ال��زائ��دة تعتر اأح���د اأه���م اأ���ص��ب��اب وق���وع احل����وادث على 
امل�صددة، وت�صل  املخالفات  بند  وتندرج حتت  الطرقات، 
خمالفة جتاوز احلد الأق�صى لل�صرعة املقررة مبا يزيد 
عن 80 كم/ ال�صاعة اإىل فر�س غرامة قدرها 3000 
درهم، بالإ�صافة اإىل 23 نقطة مرورية ل�صجل ال�صائق، 
وحجز املركبة ملدة 60 يوماً، بينما ت�صل خمالفة جتاوز 
60 كم/ال�صاعة  يزيد عن  لل�صرعة مبا  الأق�صى  احلد 
اإىل غرامة ت�صل قيمتها اإىل 2000 درهم، و12 نقطة 

مرورية، وحجز املركبة ملدة 30 يوماً.
ودع����ا ال���رائ���د را���ص��د ب��ن ه��ن��دي ���ص��ائ��ق��ي امل��رك��ب��ات اإىل 
اللتزام بقواعد ال�صري واملرور والنتباه للوحات حتديد 
ال�صرعة لكل طريق، وذلك جتنباً للمخالفات واحلوادث 

املرورية، حر�صاً على �صامة الأرواح واملمتلكات.

مدير املكتب التجاري لالإمارات يقدم اأوراق 
اعتماده اإىل رئي�س جمه�رية اأر�س ال�ض�مال

•• هرجي�شا-وام:

اإىل  اعتماده  اأوراق  النقبي  حممد  عبداهلل  �صعادة  ق��دم 
اأر�س  ف��خ��ام��ة م��و���ص��ى بيهي ع��ب��دي رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
الإم���ارات  ل��دول��ة  التجاري  للمكتب  م��دي��را  ال�صومال، 
اللقاء  وذل��ك خ��ال   ، ال�صومال  ار���س  ل��دى جمهورية 
ال���ذي ع��ق��د مب��ق��ر رئ��ا���ص��ة اجل��م��ه��وري��ة. ون��ق��ل �صعادته 
حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة اإىل فخامته ومتنياتهم 

لباده و�صعبه باملزيد من التقدم والزدهار.
من جانبه حمل رئي�س جمهورية اأر�س ال�صومال �صعادة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  حتياته  ال�صفري 
اهلل" و�صاحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اآل نهيان  ب���ن زاي����د  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  ال�����ص��م��و  و���ص��اح��ب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
من  باملزيد  و�صعبا  حكومة  الإم����ارات  ل��دول��ة  ومتنياته 

التطور والنماء.
واأن  عمله،  مهام  يف  التوفيق  ل�صعادته  فخامته  ومتنى 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ط��وي��ر  يف  التمثيل  ه���ذا  ي�����ص��اه��م 
البلدين  ال��ت��ي جت��م��ع  امل��ج��الت  وت��ع��زي��زه��ا يف خمتلف 
ك��ل دعم  ل��ت��ق��دمي  ب���اده  ا���ص��ت��ع��داد  م��وؤك��دا  ال�صقيقني، 

ممكن لت�صهيل مهامه.
تعزيز  على  حر�صه  على  النقبي  عبداهلل  �صعادة  اأك��د  و 
�صتى  يف  وتفعيلها  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
امل����ج����الت، مب���ا ي�����ص��ه��م يف دع����م اأوا�����ص����ر الأخ�������وة بني 

البلدين.
ومت خ���ال ال��ل��ق��اء ا���ص��ت��ع��را���س جم����الت ال��ت��ع��اون بني 
دولة الإم��ارات وجمهورية اأر�س ال�صومال وبحث �صبل 
وطموحات  م�صالح  يحقق  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا،  تنميتها 

البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

�لتقرير يحتفي باأهم 25 �بتكارً� 

مركز حممد بن را�ضد لالبتكار احلك�مي يطلق تقرير ابتكارات حك�مية من االإمارات
•• دبي -وام:

اأطلق مركز حممد بن را�صد لابتكار 
حكومية  "ابتكارات  تقرير  احلكومي 
من الإمارات" الذي ي�صم 25 ابتكاراً 
من اأهم البتكارات التي مت تنفيذها 
يف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
�صل�صلة  �صمن  ال���دول���ة،  يف  وامل��ح��ل��ي��ة 
تقارير تر�صد البتكارات احلكومية، 
جت�صيداً حلر�س احلكومة على دعم 
الأفكار املبتكرة ون�صر ثقافة البتكار 
احل��ك��وم��ي ال���ه���ادف ل��ت��ح�����ص��ني حياة 

املجتمع.
اإطاق التقرير ترجمة جلهود  ياأتي 
ومبادرات املركز الهادفة لن�صر وتعميم 
التجارب الريادية يف خمتلف جمالت 
تعزيز  ع��ر  للعامل،  ونقلها  البتكار 
ال�صتفادة  وتعزيز  العاملية  ال�صراكات 
من التجارب وتبادل املعارف واأف�صل 
املمار�صات املبتكرة التي طّورتها دولة 
البتكارات  وتوثيق  ور�صد  الإم��ارات، 
ال����ت����ي ط���ّب���ق���ت���ه���ا ح���ك���وم���ات ال���ع���امل 
الوطنية  ل��دع��م اجل��ه��ود  ودرا���ص��ت��ه��ا، 
اخلدمات  وك���ف���اءة  ج����ودة  ت��ع��زي��ز  يف 
البتكار  ثقافة  وتر�صيخ  احلكومية، 
وتطوير  لت�صميم  واأداة  عمل  اأ�صلوب 
للتحديات  وحلول  ومبادرات  جت��ارب 
اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً  وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة 

دولة  حلكومة  ال�صت�صرافية  ال��روؤي��ة 
الها�صمي  ه���دى  واأك�����دت  الإم�������ارات. 
والبتكار  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  رئ��ي�����س 
احل��ك��وم��ي حلكومة دول���ة الإم����ارات، 
اب���ت���ك���ارات ح��ك��وم��ي��ة من  ت��ق��ري��ر  اأن 
احلكومة  توجهات  يعك�س  الإم����ارات 
ب��ن�����ص��ر وت��ع��م��ي��م ث��ق��اف��ة الب���ت���ك���ار يف 
ال��ع��م��ل احلكومي  خم��ت��ل��ف جم����الت 
ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  جت�صيداً 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
احلكومي  الب��ت��ك��ار  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
اإىل واق���ع ملمو�س  الأف��ك��ار  وحت��وي��ل 
التنمية  م�����ص��رية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ص��ه��م 

احلكومية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ت���ك���ام���ل 
يف اإم��������ارة ع���ج���م���ان، وج����ه����از اجن����از 
الطباعة  وتقنية  ال��ذات��ي��ة،  للخدمة 
امل��رت��ب��ط��ة بحالت  الأب����ع����اد  ث��اث��ي��ة 
اخل��ل��ق��ي��ة، ونظام  ال��ق��ل��ب  ت�����ص��وه��ات 
اإدارة املعلومات اللكرتوين ملخترات 
الأدلة اجلنائية � فيدليم�س، والهوية 
اجلرمية،  واخل�����ارط�����ة  ال���رق���م���ي���ة، 
وحم�����ف�����ظ�����ت�����ي، وم����ن���������ص����ة رق���م���ي���ة 
الرقمية،  التوثيق  من�صة  للتوثيقات 
و���ص��ج��ل دب����ي ال���ت���ج���اري امل��ب��ن��ي على 
تكنولوجيا "بلوك ت�صني"، وخا�صة 

القيد الإلكرتونية".
"نظام  الب����ت����ك����ارات  ت��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
وروبوت  املتنقلة،  الآل��ي��ة  احلوا�صيب 

وقالت  اأف���������ص����ل.  م�����ص��ت��ق��ب��ل  وب����ن����اء 
مع  ين�صجم  ال��ت��ق��ري��ر  اإن  ال��ه��ا���ص��م��ي 
ت��وج��ه��ات حكومة دول���ة الإم�����ارات يف 
دول  ال���رائ���دة ملختلف  ن��ق��ل جت��ارب��ه��ا 
وتوظيفها  منها  لا�صتفادة  ال��ع��امل 
عمل  واأ�صاليب  ممار�صات  تطوير  يف 
وح����ل����ول اأك������رث ف��اع��ل��ي��ة ت���ق���وم على 
حياة  وت��ام�����س  والخ��ت��ب��ار  التجربة 
اإيجاباً  ينعك�س  م��ا  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد 
على العمل احلكومي، وير�صخ مكانة 
وموقعها  الإم����ارات  دول���ة  وتناف�صية 
للتجارب  م���ف���ت���وح  ع���امل���ي  ك��م��خ��ت��ر 
امل��ب��ت��ك��رة. وت�����ص��م��ل الب���ت���ك���ارات التي 
الطاقة  حم��ط��ة  ال��ت��ق��ري��ر  ت�صمنها 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة، واإط����ار 

عقود  ت���ف���اع���ل���ي خل����دم����ات  درد������ص�����ة 
"حقوقي"  لعبة  وتطبيق  الإي���ج���ار، 
ال���ذك���ي، وخم��ت��ر ال��ت��اأه��ي��ل ال��ذك��ي �� 
خم��ت��ر ال��ع��اج ال��روب��وت��ي، وحزمة 
الأدوات البحثية املعنية بدرا�صة اأبقار 
وتطبيق  البحرية،  والأع�صاب  البحر 
وتقنية  ال��ت��رع،  وبطاقات  "حياة"، 
واجلهاز  املوزعة،  امل�صموعة  الإ�صارات 
الب�صرية"،  امل�����وارد  "نب�س  امل��ب��ت��ك��ر 
بالتفتي�س  املعني  ال��درد���ص��ة  وروب���وت 
الذكية،  املمزر  الإلكرتوين، وحديقة 
وبوابة املقطع، ومنوذج النقل لتقدير 
الإ�صرتاتيجي  النقل  بدائل  وتقييم 
 ،  STEAM اأب����وظ����ب����ي  لإم���������ارة 

.The Hive ومن�صة البتكار

يت�صرف جمل�س اإدارة �صركة مدي كابيتال لإدارة ال�صتثمار "�صركة م�صاهمة خا�صة"، بدعوة ال�صادة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية 
العمومية ال�صنوية لل�صركة والذي �صيعقد يف متام ال�صاعة الثانية ع�صراً من يوم اخلمي�س املوافق 2021/03/25، باملقر الرئي�صي لل�صركة 
اأعمال  – منطقة املارينا - دبي - الم��ارات العربية املتحدة، وذل��ك للنظر يف ج��دول  ب��ازا - �صارع مر�صى دبي  مكتب ٢٣٠١- برج مارينا 

اجلمعية التايل:
اأوًل: مو�صوعات اجلمعية العمومية ال�صنوية العادية:

1. �صماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط ال�صركة وعن مركزها املايل عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 والت�صديق عليه.
2. �صماع تقرير مدقق احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 والت�صديق عليه.

3. مناق�صة ميزانية ال�صركة وح�صاب الأرباح واخل�صائر عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 والت�صديق عليها.
واملوافقة على   2021 املايل  العام  لل�صركة عن  املالية  القوائم  براي�س ووترهاو�س كوبرز لتدقيق  �صركة  ال�صادة  اإع��ادة تعيني  النظر يف   .4

اأتعابهم.
5. النظر يف مقرتح املكافاأة ال�صنوية لأع�صاء جمل�س الإدارة وحتديدها.

8،000،000 )ثمانية مايني دره��م( من الأرب��اح املحققة عن ال�صنة املالية املنتهية يف  6. النظر يف مقرتح جمل�س الإدارة حتويل مبلغ 
2020/12/31 ايل راأ�س املال ،وتوزيعها كاأ�صهم منحة على امل�صاهمني  وفقاً حل�ص�صهم يف راأ�س املال ، وتفوي�س جمل�س الإدارة يف اتخاذ 
الإجراءات الازمة لزيادة راأ�س املال مبقدار قيمة الأ�صهم املنحة ، وتعديل النظام الأ�صا�صي والرخ�صة التجارية لل�صركة لتعك�س راأ�س املال 

اجلديد.
7. النظر يف اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2020/12/31.

8. النظر يف اإبراء ذمة مدققي احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2020/12/31. 
ثانياً: البنود التي ت�صتلزم قرار خا�س من امل�صاهمني:

1. حتديد را�س مال امل�صدر لل�صركة مببلغ 50،000،000 ) خم�صون مليون درهم( ، على ان يتم زيادة راأ�س املال املدفوع لل�صركة على دفعات 
للو�صول ايل راأ�س املال امل�صدر خال فرتة ثاث �صنوات ، وتفوي�س جمل�س الإدارة اأو من يوكلوهم يف حتديد مقدار وتاريخ ا�صتدعاء دفعات 

زيادة راأ�س املال ، واتخاذ كافة الإجراءات واخلطوات الازمة لتنفيذ القرار.
2. النظر يف املوافقة على مقرتح اإ�صافة ن�صاط ال�صت�صارات املالية والتحليل املايل اىل الأن�صطة امل�صرح لل�صركة مبزاولتها 

والتنفيذية  القانونية  والإج���راءات  اخلطوات  كافة  اتخاذ  على  يوكلوهم  من  اأو  لل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  تفوي�س   .3
التجارية  الأ�صا�صي لل�صركة والرخ�صة  النظام  التنظيمية الازمة لتنفيذ كافة قرارات اجلمعية، وتعديل بنود  املوافقات  واحل�صول على 
لتعك�س زيادة را�س املال املدفوع بقيمة الأ�صهم املجانية املقرر توزيعها على امل�صاهمني وحتديد را�س املال امل�صدر لل�صركة وكذا اأ�صافة الن�صاط 

اجلديد املقرتح مزاولته. 
اأو حل�صاب الغري بعقد وتنفيذ �صفقات يف  2021 على ان يقوم حل�صابه  التنفيذي لعام  ال�صنوي للرئي�س  التفوي�س  4. النظر يف جتديد 

ان�صطه مناف�صه اأو مماثله لأن�صطه ال�صركة اأو مبمار�صه اي اعمال جتاريه حل�صابه او حل�صاب الغري يف جمال ن�صاط ال�صركة.

دعوة حل�سور �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية 
ل�سركة مدي كابيتال لإد�رة �ل�ستثمار

)�سركة م�ساهمة خا�سة(

Marina Plaza، Office 2301 UAE، Dubai          P.O. Box 478513          T: +971 4 371 8000          F: +971 4 557 5827
info@madacapitalfs.com         www.madacapitalfs.com

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ك����ان����اي����و 
كري�صتيان اوجوكو ، نيجرييا  
�صفره  ج������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)A6313963(  رق�����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0556473372

فقدان ج�از �ضفر
كري�صتني   / امل���دع���و   ف��ق��د 
اوغ�������ن�������دا    ، ن�����اب�����وك�����ن�����ي�����ا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )B1694907( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0508234175

فقدان ج�از �ضفر
فقد املدعو/ حممد هاجم 
ا�صماعيل احلمدان ، �صوريا   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
 )N012434247 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0554832128

فقدان ج�از �ضفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ا���ص��ي��ا احمد 
اجلن�صية  اث��ي��وب��ي��ا    ، ع��ل��ى 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )3 7 0 9 9 1 3 E P (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0502239262

فقدان ج�از �ضفر
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عبدالعزيز بن حميد النعيمي : عام اخلم�ضني اإحتفاء مب�ضرية وطنية حافلة بالتحديات واالإجنازاتحممد بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي : اإطالق عام اخلم�ضني حدث تاريخي لالحتفال باإجنازات الدولة
•• الفجرية-وام:

اأك����د ال�����ص��ي��خ امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
الفجرية  حكومة  ع��ام  مدير  ال�صرقي  �صيف 
الإلكرتونية اأن اإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اخلم�صني"  "عام   2021 اهلل" عام  "حفظه 
تفخر  ب��اإجن��ازات  يحتفي  تاريخي  ح��دث  ه��و 
التي  املتوا�صلة  اجلهود  ويكر�س  الأجيال  بها 
�صاهم فيها كل فرد يف هذا الوطن الغايل يف 

حتقيق الروؤية التنموية للدولة.

وق���ال ال�صيخ امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ن ح��م��د بن 
�صيف ال�صرقي - يف ت�صريح له بهذه املنا�صبة 
تعزز  قلوبنا  على  الغالية  املنا�صبة  ه��ذه  اإن   -
لتحقيق  ال��ع��م��ل  م��وا���ص��ل��ة  يف  عميق  م��ف��ه��وم 
عاما  للخم�صني  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 
م�صتقبلية  م��ام��ح  ت�����ص��ك��ل  وال���ت���ي  ال��ق��ادم��ة 
ح�صاري  ب�ص���كل  ال�����دول  خمت�����لف  تن�����اف�س 
ال���ت�������ص���ورات واخلطط  م���ن خ����ال و���ص��������������ع 
ب�صمة  وت��رك  الإجن����ازات  م�صرية  ل�صتكمال 
به  يحتذى  من��وذج  الإم����ارات  لتكون  م�صرفة 

يف العامل.

•• عجمان -وام:

رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�صيخ  اأك���د 
اأن  ع��ج��م��ان  ال��ع��ق��اري يف  والتنظيم  الأرا����ص���ي  دائ����رة 
ع���ام اخل��م�����ص��ني ه��و اإح��ت��ف��اء مب�����ص��رية وط��ن��ي��ة حافلة 
املوؤ�ص�صون  الآب�����اء  ب���داأه���ا  والإجن��������ازات  ب��ال��ت��ح��دي��ات 
وا�صتكملها جيل رائع من ال�صباب املبدع ت�صلح بالعلم 
الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  عينيه  ن�صب  وو�صع  واملعرفة 
واإ�صرتاتيجيتها الرامية لتحقيق الريادة وتبوء املراكز 

الأوىل يف �صتى املجالت.
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اإع����ان  مبنا�صبة  ت�����ص��ري��ح  يف  وق����ال 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

ماحققته  اإن  اخلم�صني"  "عام   2021 ع���ام  اهلل" 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة من منو واإزده��ار منذ 
حقيقية  معجزة  مبثابة  يعد   1971 ع��ام  يف  قيامها 
بالنظر اإىل حجم التحديات وعظمة الإجن��ازات التي 
دولة  اأ�صبحت  النظري،اإذ  منقطع  بتميز  حتقيقها  مت 
للمبدعني  وقبلة  ل��اإب��ت��ك��ار  من�صة  ال��ي��وم  الإم�����ارات 
اإ�صتثنائية رفعت  الثاقبة لقيادة  الروؤية  وذلك بف�صل 
ال��وط��ن وا�صتثمرت  اأب��ن��اء  ب��ق��درات  ال��ت��ح��دي واآم��ن��ت 
الكفاءات  اأف�����ص��ل  وا�صتقطبت  ال��ب�����ص��ري  العن�صر  يف 
وابتكار  التنمية  م�صرية  موا�صلة  �صبيل  يف  والعقول 
وحياة  اإ���ص��راق��اً  اأك���رث  مل�صتقبل  نوعية  عمل  اأ���ص��ال��ي��ب 

مليئة بالرفاهية وال�صعادة.

عام اخلم�ضني .. حت�ضني االإرادة باالإدارة واالبداع االبتكاري مل�ا�ضلة التنمية ال�ضاملة
•• ابوظبي- وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  اإع��ان �صاحب  ر�صخ 
القيادة  ر�صائل  من  جملة  اخلم�صني"،  "عام   2021 ع��ام  اهلل"  "حفظه 
املن�صود  التي ت�صتهدف مراكمة الجن��ازات وترتكز يف بلوغ هدفها  الر�صيدة 
اأن جتعل  الإجن��از هو  ذروة  اأن  يقول  التنموي  العمل  اإم��ارات��ي يف  اىل مبداأ 
ابتكاري لل�صوط  اإب��داع  ، ذخ��رية  الحتفال مبا حتقق منه يف ال�صوط الأول 

ن الإرادة بالإدارة. الثاين من م�صرية التنمية ال�صاملة، واأن حُت�صّ
ففي اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 2021، ي�صتحق اأن نوّثق با�صتفا�صة، 
توثيقا  الفتية:  الحت��ادي��ة  ال��دول��ة  عمر  م��ن  الأوىل  اخلم�صني  لل�صنوات 
العتزاز  توا�صع  من  فيها  التي  القيا�صية،  ولاإجنازات  اجل�صام  للتحديات 

والثقة بالنف�س، بقدر ما فيها من م�صوؤوليات التاأ�صري على اأن القادم �صيكون 
اأعّم باخلري ، ما دام للم�صرية الحتادية ا�صرتاتيجية عمل وطنية تت�صارك 
كافة فئات الطيف املجتمعي من مواطنني ومقيمني وقطاع عام وخا�س يف 

�صياغة اآلياتها للخم�صني �صنة القادمة.
ولتحقيق هذا النموذج التنموي ال�صامل، الأول من نوعه يف الت�صاركية، جاء 
العمل  من  جديدة  مرحلة  لي�صكل  اخلم�صني"  "عام   2021 العام  اعتماد 
لأوراق  هند�صة  اإع���ادة  من  يتطلبه  مبا  ال��دول��ة  مئوية  من  الثاين  للن�صف 
بعد  ما  ملرحلة  القطاعات  كافة  تهيئة  من  ابتداء  املجّربة،  الوطنية  القوة 
النفط وبناء اقت�صاد معريف اأ�صا�صه الإبداع والبتكار وال�صتثمار يف الكفاءات 
النوعية، و�صوًل اىل تعزيز منظومة القيم احل�صارية القائمة على التعاي�س 
والنفتاح والت�صامح. يف هذا املقام، يلفت النظر درجة الت�صاق املنهجي العالية 

التي ربطت ت�صل�صل ت�صمية الأعوام الربعة املتتابعة: من عام زايد /2018 
/ اىل عام الت�صامح /2019 / اىل عام ال�صتعداد للخم�صني /2020 /.ثم 
عام اخلم�صني/2021/، ففي ذلك خ�صو�صية للفكر القيادي الر�صيد الذي 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  الباين  له  اأ�ص�س 
واإخوانه بناة ال�صرح الحتادي، واأودعوا فيه ر�صائل اإن�صانية تتجدد بالت�صامح 

وب�صراكات التنمية امل�صتدامة من موقع الريادة والتميز.
لقد كان الن�صف الأول من مئوية الإمارات ملحمة حتّد واإجناز احتلت فيه 
الناعمة  القوة  الأوائ��ل على مقايي�س  الع�صرين  ال��دول  الدولة موقعها بني 

وكفاءة الأداء احلكومي وتناف�صية النمو يف القطاعات القت�صادية كافة.
اأن  يف  وجنحت  املعجزة،  ه��ذه  حتقيق  ا�صتطاعت  التي  الر�صيدة  القيادة  اإن 
�صائكة  كانت  ودولية  اإقليمية  اخلا�صة يف ظروف  ب�صمتها  لاإمارات  ت�صنع 

�صّوية  اىل  الفتية  الدولة  بهذه  لارتقاء  تطمح  اأن  لها  يحّق  املعايري،  بكل 
الدول الأوائل يف مراتب التنمية امل�صتدامة وجودة احلياة والقوة الناعمة ما 
دامت متتلك الروؤية والإرادة مع الإدارة وال�صباب املتجدد يف كفاءة املناف�صة 

وت�صنيع امل�صتقبل.
ي�صار اىل اأن الإعان عن اعتماد العام 2021 "عام اخلم�صني" �صاهم يف رفع 
�صقف الطموح وا�صتهال ف�صل جديد يف كتاب الريادة واملجتمعية والتنموية 
،والذي اأثراه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة ، بروؤية قيادية ر�صيدة م�صتكملة لعنا�صر ال�صراكة الوطنية يف بناء 

اخلطة التنموية ال�صاملة للن�صف الثاين من مئوية امللحمة الحتادية.

علي الكعبي: عام اخلم�ضني حلظة فارقة ن�ضتذكر فيها اإجنازات ن�ضف قرن من العطاء

وزير العدل: عام اخلم�ضني �ضياغة حياة و�ضناعة م�ضتقبل م�ضرق

خ�لة املال : عام اخلم�ضني ي�ؤ�ض�س ملرحلة جديدة يف م�ضرية التنمية

طارق ل�تاه :عام اخلم�ضني حلظة تاريخية ت�ؤكد اإميان 
قيادة االإمارات باالإن�ضان وقدراته ل�ضناعة امل�ضتقبل 

عبداهلل املندو�س : م�ضرية اإجنازات االإمارات �ضت�ضتمر و�ضتتجاوز التحديات واملتغريات

•• اأبوظبي - وام:

الكعبي  ����ص���امل  ع���ل���ي  م���ع���ايل  ق�����ال 
موؤ�ص�صة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
الإمارات  اإن دولة  الأ�صرية  التنمية 
به  يحتذى  ف��ري��داً  قدمت من��وذج��اً 
والتعاي�س  والتعا�صد  التاحم  يف 
وا�صحة  روؤي��������ة  وف�����ق  الإن���������ص����اين 
الأب  عهد  منذ  ورا�صخة  وطموحة 
امل��وؤ���ص�����س امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ص��ي��خ زايد 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
ت�صريح  يف  معاليه  واأو�صح  ثراه". 
ال�صمو  اإع��ان �صاحب  له مبنا�صبة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
عام  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
هذه  اأن  اخلم�صني"،  "عام   2021
املنا�صبة تدعو للفخر والعتزاز مبا 
الإم����ارات م��ن نه�صة  قدمته دول��ة 
طالت  نوعية  واإجن����ازات  ح�صارية 
م�صبوقة  غ��ري  خ��ط��وة  ال��ف�����ص��اء يف 

كانت مبثابة تتويج للجهود الكبرية 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
التي  العلمية  الإم��ارات��ي��ة  وك��وادرن��ا 
اأن نكون ا�صتثنائيني يف  مكنتنا من 
العديد من املجالت وعلى خمتلف 
عد. واأ�صار الكعبي اإىل اأن "عام  ال�صُّ
ف��ارق��ة يف  اخلم�صني" ُي��ع��د حل��ظ��ة 
م�صرية الدولة، وعام ن�صتذكر فيه ما 

حتقق من اإجنازات ن�صف قرن من 
العطاء والتميز جعلت الإمارات يف 
الريادة حملياً وعاملياً.. ون�صتح�صر 
ف��ي��ه ت���اري���خ دول��ت��ن��ا ال��ع��ري��ق الذي 
ير�صم مامح امل�صتقبل.. ون�صتكمل 
طاقتنا  كامل  ون�صخر  جهودنا  فيه 
املت�صارعة  العاملية  التغريات  ملواكبة 

كٌل يف جماله وموقعه.
�صاحب  ح���ر����س  م���ع���ال���ي���ه  وث���م���ن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�صباب ومتكينهم  اإلهام  اهلل" على 
لتعزيز  اخلم�صني،  عام  يف  ودعمهم 
م�����ص��رية ال��ت��ق��دم والزده������ار، وهذا 
���ص��م��وه، فروؤية  ع��ل��ى  ل��ي�����س غ��ري��ب��اً 
احلكيمة  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  ق��ي��ادت��ه 
الإن�صان  واإع��داد  بناء  اأولوية  تدرك 
بكافة  م��ت�����ص��ل��ح��اً  ل��ي��ك��ون  وت��اأه��ي��ل��ه 
ملواكبة  وامل���ع���رف���ة  ال���ع���ل���م  اأدوات 

خمتلف التحديات.

خ�لة ال�ض�يدي: عام اخلم�ضني يج�ضد ت�ضميم قيادتنا الر�ضيدة على م�ا�ضلة م�ضرية االزدهار والتقدم

ميثاء ال�ضام�ضي : �ضن�ضل اإىل اخلم�ضني وقد ح�لنا الروؤى اإىل واقع ي�ضهد له التاريخ

غرفة ال�ضارقة : اإعالن اخلم�ضني تت�يج لن�ضف قرن من االإجنازات ومنهج متكامل مل�ضرية اخلم�ضني املقبلة

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد خليفة  ال�صيخة خولة بنت  اأك��دت �صمو 
ال�صويدي حرم �صمو ال�صيخ طحنون بن زايد 
رئي�صة  ال��وط��ن��ي،  الأم���ن  م�صت�صار  نهيان  اآل 
اإعان  اأن  وال��ث��ق��اف��ة،  للفن  خ��ول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
2021 يف  "حفظه اهلل" ع��ام  ال��دول��ة  رئي�س 
احتفاء  اخلم�صني"  "عام  الإم��������ارات  دول�����ة 
يكر�س  ال��دول��ة  لتاأ�صي�س   50 ال����  ب��ال��ذك��رى 
والإرادة  الكبرية  واجل��ه��ود  احلكيمة  ال��روؤي��ة 

القوية لآبائنا املوؤ�ص�صني التي نقلت الإمارات 
وكتب  والزده���ار  والنمو  العاملية  م�صاف  اإىل 
ق�صة دولة حققت امل�صتحيل و�صطرت يف �صجل 
اأ�صارت  و  عاملية.  اإجن���ازات  الإن�صاين  التاريخ 
اأن  اإىل   - املنا�صبة  بهذه  �صموها - يف ت�صريح 
ا�صتكماًل  ي�صكل  اخلم�صني  ع��ام  عن  الإع��ان 
ويعك�س  الطموحة  التنموية  ال��روؤي��ة  ل��ه��ذه 
ع��ل��ى موا�صلة  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ت�����ص��م��ي��م 
م�صتقبل  و�صناعة  والتقدم  الزده��ار  م�صرية 

م�صرق خال ال� 50 عاماً املقبلة.
و اأو�صحت �صموها اأن ما حققته دولة الإمارات 

منذ تاأ�صي�صها من تقدم وازدهار وتطور ومنو 
م��دع��اة ل��اع��ت��زاز وال��ف��خ��ر ومن���وذج يحتذى 
واخلطط  اجلهود  عليه  ُتبنى  را�صخ  واأ�صا�س 
اأن  موؤكدة   .. القادمة  ال�صنوات  يف  والأع��م��ال 
توجيهات قيادتنا الر�صيدة مب�صاركة اجلميع 
التي حتققت خال  بالإجنازات  الحتفال  يف 
الفريق  روح  ي��ع��زز  ع���ام���اً،  خ��م�����ص��ني  م�����ص��رية 
الواحد ويوحد الهمم واجلهود لبناء م�صتقبل 
ج��دي��د م��ن ال��ت��ط��ور والزده�����ار وال��ع��م��ل على 

حتقيق مئوية الإمارات 2071 .
للفن  خ��ول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  ���ص��م��وه��ا  اأك�����دت  و 

و  ف��اع��ًا  ت��ك��ون ج����زءاً  ت�صعى لأن  وال��ث��ق��اف��ة 
الإمارات  التي تبذلها حكومة  للجهود  راف��داً 
القيادة  روؤى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ع��م��ل  وم��وا���ص��ل��ة 
الطموحة للخم�صني عاماً القادمة من خال 
تعزيز جهود دولة الإمارات الرامية للنهو�س 
بالأو�صاع الثقافية وتطويرها ب�صكل م�صتمر 
وحا�صنة  ل��ل��ث��ق��اف��ة  م���رك���زاً  ال���دول���ة  وج���ع���ل 
لاأدباء  وم��ن��ارة  للمواهب  وملتقى  ل��اإب��داع 
والفنانني  وال��ب��اح��ث��ني  وامل��ف��ّك��ري��ن  ��اب  وال��ُك��تَّ
اأنحاء  الإم���ارات���ي���ني وال���ع���رب وم���ن خم��ت��ل��ف 

العامل.

•• اأبوظبي-وام:

بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  معايل  اأك���دت 
اأن عام  �صامل ال�صام�صي وزيرة دولة 
اأط���ل���ق���ه �صاحب  ال�����ذي  اخل��م�����ص��ني 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل"،  الدولة  رئي�س  نهيان 
ه���و ع���ام مم��ي��ز ب��ك��ل م��اي��ح��م��ل��ه من 
و�صنعمل  واأه����داف،  وروؤى  تطلعات 
ج��م��ي��ع��اً م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق��ه��ا لأن 

املوؤ�ص�س  من  ب��دءا  الر�صيدة  القيادة 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ومتابعة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لاحتاد  اأع�����ص��اء 
ن�صق  كيف  علمتنا  الإم����ارات،  حكام 
بالإميان  مت�صلحني  �صعوداً  طريقاً 
من  منلك  ما  كل  مقدمني  والعلم، 
�صيكون  وحتماً  وق���درات،  اإمكانيات 
، كما  اجل���ه���د وال���ع���ط���اء م�����ص��اع��ف��اً 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صار 
الأه�����داف  اأن  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
اإل  ال��ك��ب��رية وال��ب��ع��ي��دة ل ت��ت��ح��ق��ق 

ب��ال��ع��ق��ول امل��ف��ك��رة وال��ع��م��ل ال����دوؤوب 
مع الأخذ بقيم التعاون والإخا�س 
اإننا   : معاليها  وق��ال��ت  والت�صامح. 
باإذن اهلل �صن�صل اإىل اخلم�صني وقد 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  تطلعات  حققنا 
واأه��داف��ه��ا وح��ول��ن��ا ك��ل ال����روؤى اإىل 
واقع ي�صهد له التاريخ و�صنعمل كل 
اخلري  اإم�����ارات  لتبقى  مان�صتطيع 
للعطاء  م��ن��ارة  م��ت��م��ي��زة،  م��ك��ان��ة  يف 
الإن�صاين يف داخل الوطن وخارجه.

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�س 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اإعان �صاحب  اأن  ال�صارقة  و�صناعة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
هو  اخلم�صني"  "عام   2021 ع���ام 
الإجن����ازات  م��ن  ق��رن  لن�صف  تتويج 
من  الإم�������ارات  دول����ة  حققتها  ال��ت��ي 
لدعائم  وت��ر���ص��ي��خ  وازده��������ار  ت���ق���دم 
احتلت  ح��ت��ى  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����ص��ريت��ه��ا 
ال��رائ��دة بني الأمم وهو  املكانة  ه��ذه 
بداية ف�صل جديد من كتاب الروؤية 
تتبناها  التي  العميقة  ال�صت�صرافية 
قيادتنا الر�صيدة لرت�صم لنا م�صتقبل 
التنمية والرخاء ولاأجيال القادمة. 
ت�صريح  يف  ال���ع���وي�������س-  واأ�������ص������اف 

دولة  حققته  م��ا  اإن  املنا�صبة-  بهذه 
تقدم  م��ن  تاأ�صي�صها  منذ  الإم�����ارات 
ومنو واإجن��ازات فريدة طالت جميع 
القطاعات وحر�صت خالها قيادتنا 
الر�صيدة على اأن يكون بناء الإن�صان 
وت���ط���وي���ره يف �����ص����دارة الأول����وي����ات 
ه��و م��دع��اة ل��اع��ت��زاز وال��ف��خ��ر لكل 

اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن وم��ن يعي�س على 
عام  اأن  اإىل  م�صريا  الطيبة..  اأر���ص��ه 
مف�صلية  حمطة  �صي�صكل  اخلم�صني 
مل�صرية  وم��ت��ك��ام��ا  ���ص��ام��ا  ومنهجا 
للجميع  وح��اف��زا  املقبلة  اخلم�صني 
�صتى  يف  ن���وع���ي���ة  ق����ف����زات  لإح��������داث 
املجالت مبا ي�صكل مامح م�صتقبل 
الدولة ويعزز ريادتها عامليا بخطط 
ت�صت�صرف  ط���م���وح���ة  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الإمارات  مئوية  بلوغ  امل�صتقبل حتى 
�صعادة  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن   .2071
مدير  العو�صي  اأم��ني  اأح��م��د  حممد 
ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
يعد  اخلم�صني"  ع����ام   " اإع�����ان  اأن 
م�صرية  يف  جديدة  ملرحلة  انطاقة 
التنمية والتطور التي ت�صهدها دولة 
كما  امل�صتويات  ك��اف��ة  على  الإم����ارات 
ي�صكل هذا الإعان حافزا ل�صتكمال 

وقيادتنا  امل���وؤ����ص�������ص���ني  الآب��������اء  ن���ه���ج 
بناء  خطط  و�صعوا  الذين  الر�صيدة 
وا�صحا  النهج  فكان  الإم����ارات  دول��ة 
الإمارات  جعل  ما  ناجحة  واخلطط 
وحتقق  امل����رات����ب  اأع���ل���ى  اإىل  ت�����ص��ل 

اإجنازات غري م�صبوقة.
الإمارات  دول��ة  ان  العو�صي  واأ���ص��اف 

العربية املتحدة وهي حتتفل مبرور 
تخطو  تاأ�صي�صها  على  عاما  خم�صني 
وت�صت�صرفه  امل�صتقبل  ن��ح��و  ب��ث��ب��ات 
ا�صتثنائية  ح�������ص���اري���ة  مب�������ص���اري���ع 
على  بها  الائقة  املكانة  لها  حققت 
امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي... م�����ص��ريا اإىل اأن 
اخلم�صني عاما قادمة ت�صع اجلميع 
اأم����ام حت��دي��ات وم�����ص��وؤول��ي��ات كبرية 
على  يكونوا  اأن  اجلميع  من  تتطلب 
اليها  تتطلع  ال��ت��ي  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ق���در 
على  حر�صت  التي  الر�صيدة  قيادتنا 
تطوير خطط عمل لزده��ار وتطور 
اأ����ص���ب���ح���ت خال  الإم�����������ارات ال���ت���ي 
ت�صدر  يف  رائ����دا  م��ث��ال  قليلة  ع��ق��ود 
املوؤ�صرات العاملية يف خمتلف املجالت 
م�صتوى  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ذى  ومن����وذج����ا 
العامل يف التطور والزدهار والتنمية 

امل�صتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �صلطان بن �صعيد البادي 
املنظومة  اأن  العدل  وزير  الظاهري 
الق�صائية يف دولة الإمارات اأ�صبحت 
يف  الق�صائية  ال��ت��ج��ارب  اأف�صل  م��ن 
ال��ع��امل ومن��وذج��ا يحتذى ب��ه وذلك 
خ�����ال ف�����رتة خ��م�����ص��ني ع���ام���ا منذ 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا وه����ي م����دة ق��ي��ا���ص��ي��ة يف 
حياة الأمم. وقال معاليه" اإن دولة 
الإم��ارات حددت باأجندتها الوطنية 
اأول���وي���ات جن��ح��ت يف حتقيقها  ع���دة 
البقعة  ه��ي  ال��دول��ة  ت��ك��ون  اأن  منها 
اأم��ن��ا وع���دل ع��ل��ى امل�صتوى  الأك����رث 
ذلك من خال  العاملي، وقد حتقق 
تعزيز عدالة الق�صاة وال�صتمرار يف 
واملوؤ�ص�صات،  الأف���راد  حقوق  �صمان 

وتكري�س نظام ق�صائي فاعل".

ال����احم����دود  ال����دع����م  اإىل  واأ������ص�����ار 
املطلق  واإمي��ان��ه��ا  الر�صيدة  للقيادة 
ب��اأن تقدم ورق��ي ال���دول ل��ن يتحقق 
الق�صاء  اأ�ص�س  اإل برت�صيخ وحتقيق 
الناجز وقد كان ذلك الإميان وتلك 
للبناء  اأ�صا�صيتني  ركيزتني  ال��روؤي��ة 

والإجن������از ال����ذي م��ك��ن ال���دول���ة من 
تبووؤ هذه املرتبة املتميزة.

ول���ف���ت م���ع���ايل وزي������ر ال����ع����دل اإىل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ع��ن��ه  اأع���ل���ن  م���ا  اأن 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ 
اهلل"  "حفظه  ال������دول������ة  رئ����ي���������س 
واخلطط  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ب�����ص��اأن 
واملائة  بل  القادمة  عاما  للخم�صني 
عام املقبلة وفق منوذج جديد وفريد 
ا�صتمرارا  ي��ع��د  امل��ع��ا���ص��ر،  ع��امل��ن��ا  يف 
من  ي��ر���ص��خ  مب��ا  ال�صابقة  للم�صرية 
قوة الوطن ومكانته اإقليميا ودوليا، 
يت�صم  م���ت���ف���ردا  من����وذج����ا  وي����ق����دم 
بالتوازن والتكامل يف كافة املجالت، 
ومبا يحفز �صباب الدولة ومفكريها 
وم��ب��دع��ي��ه��ا ع��ل��ى ا���ص��ت��م��رار الإب����داع 
والبتكار لتظل دولة الإمارات منارة 

ومثال يحتذى به بني الدول".

•• ال�شارقة-وام: 

ال���دك���ت���ورة خولة  ����ص���ع���ادة  اأك������دت 
العام  الأم���ني  امل��ا  ال��رح��م��ن  عبد 
الأ�صرة  ل�صوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س 
�صاحب  اإع�������ان  اأن  ب���ال�������ص���ارق���ة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
 " اخلم�صني  " ع��ام  اهلل" 2021 
ي��وؤ���ص�����س مل��رح��ل��ة ج��دي��دة يف �صجل 
لتغدو  التنموية  الإم���ارات  نه�صة 
الذكرى  ب��ح��ل��ول  ع��امل��ي��ا  الأف�����ص��ل 

املئوية لتاأ�صي�صها.
املنا�صبة  بهذه  ت�صريح  يف  وق��ال��ت 
ي��ج�����ص��د روؤي����ة  الإع�������ان  اإن ه����ذا 
دوما  اآمنت  التي  الر�صيدة  قيادتنا 
ب���اأن الإن�����ص��ان ه��و حم���ور التنمية 
والنه�صة احل�صارية التي ت�صهدها 
دولتنا منذ عهد املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب 

اهلل ثراه .
الإم������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
قيادتها  وح���ك���م���ة  روؤي�������ة  ب��ف�����ص��ل 
اأم��ث��ل��ة يف  اأروع  ال��ر���ص��ي��دة ���ص��رب��ت 
الإجن��ازات العظيمة التي حققتها 
املا�صية  اخلم�صني  العقود  خ��ال 
اإع��ج��اب العامل  وال��ت��ي ح��ازت على 
���ص��ورة متاألقة  وك��ون��ت  وت��ق��دي��ره 
ي�صهد اجلميع بجمالها ونه�صتها 

وجودة احلياة فيها.
�صيوفر  اخلم�صني  ع��ام  اأن  واأك���دت 
ف��ر���ص��ة م��ث��ال��ي��ة لإع�����داد اخلطط 
وتنظيم  والإ������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات 
الآمال  لتحقيق  الوطنية  اجلهود 
والتطلعات وموا�صلة اإبهار العامل 
مب���ا حت��ق��ق��ه دول����ة الإم�������ارات من 
واختتمت   .. م��ت��ت��ال��ي��ة  اإجن�������ازات 
بالقول : " نعاهد قيادتنا الر�صيدة 
���ص��ن�����ص��ري حت���ت راي�����ة وطننا  اأن���ن���ا 
اإىل خم�صني  به  الإم���ارات عابرين 
والريادة  التميز  من  مقبلة  عاما 
وحت��ق��ي��ق م���زي���د م���ن الإجن�������ازات 
قادتنا  بفكر  م�صتلهمني  النوعية 
الر�صيدة  وتوجيهاتهم  وحكمتهم 
لتظل الإم��ارات حا�صرة بقوة بني 
املخل�صني  اأبنائها  ب�صواعد  الأمم 
ويبقى ا�صم دولتنا مكتوبا بحروف 
ن�������ور يف ����ص���ج���ل احل���������ص����ارة  م�����ن 

الإن�صانية العريقة".

•• اأبوظبي-وام: 

ل���وت���اه، وك��ي��ل وزارة الدولة  ���ص��ع��ادة ط���ارق ه���ال  ق���ال 
�صاحب  اإع��ان  اإن  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
اهلل" عام 2021 "عام اخلم�صني"، هو حلظة  "حفظه 
توا�صل  ال��ت��ي  الإم����ارات  م�صتقبل  �صناعة  يف  تاريخية 
الروؤية  وبف�صل  اأنها  لتثبت  ي��وم  كل  اإجنازاتها  م�صرية 
واإ�صرار  ب��ع��زم  ت��وا���ص��ل  ال��ر���ص��ي��دة،  لقيادتها  ال�����ص��دي��دة 
م�صرية جناحاتها يف جميع املجالت لت�صل اإىل روؤيتها 
باأن تكون يف �صدارة دولة العامل بحلول الذكرى املئوية 
لتاأ�صي�صها. واأ�صاف - يف ت�صريح بهذه املنا�صبة - : هذه 

اأبناء  التاريخية، هي حلظة للتاأمل مبا حققه  اللحظة 
الوطن من اإجنازات اأ�صبحت حمل اهتمام العامل، كما 
قيادتنا  عودتنا  الذي  للم�صتقبل  لا�صتعداد  اأنه حلظة 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  مت�صلحني  ت����ردد  دون  ن��ح��وه  ال�����ص��ري 

والعزم وقوة الإرادة.
وتابع �صعادته قائًا اإن دولة الإمارات حققت الإجنازات 
بالإن�صان  اآمنت  لأنها  املا�صية،  عاماً  اخلم�صني  خ��ال 
وق���درات���ه، واآم��ن��ت اأن���ه ال���رثوة الأغ��ل��ى والأه����م يف بناء 
الأوطان. وهذه املنا�صبة اليوم هي فر�صة للتاأكيد على 
اأبناء  العمل بجد وم�صاعفة اجلهد من جميع  �صرورة 
لدولة  امل�صرق  امل�صتقبل  بناء  يف  للم�صاهمة  الإم����ارات، 

الإمارات.

•• اأبوظبي-وام: 

املركز  مدير  املندو�س،  اهلل  عبد  الدكتور  �صعادة  اأك��د 
لاأر�صاد  الآ�صيوي  الحتاد  رئي�س  لاأر�صاد  الوطني 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  اإع����ان ���ص��اح��ب  اأن  اجل��وي��ة 
"حفظه اهلل" عام  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اخلم�صني"، يعك�س  "عام  الإم��ارات  دولة  يف   2021
وا�صت�صرافها  ال��ر���ص��ي��دة،  لقيادتنا  ال�صديدة  ال��روؤي��ة 
الإجنازات  من  غني  اإرٍث  على  مرتكزين  للم�صتقبل، 
امللهمة، والتي ر�صخت مكانة متميزة لدولة الإمارات 
املطلق  والإمي���ان  والبتكار  ل��اإب��داع  رئي�صية  كوجهة 
توفرت  ما  اإذا  امل�صتحيل  حتقيق  على  الإن�صان  بقدرة 
الإرادة ال�صادقة والتخطيط ال�صرتاتيجي املدرو�س.

وقال املندو�س يف ت�صريح له : نتطلع الآن اإىل م�صتقبٍل 
م�صرق، تتم �صياغته لدولة الإمارات ور�صم ماحمه 
للخم�صني عاماً القادمة من قبل قيادة حكيمة و�صعٍب 
يوؤمن بقدراته التي ل حدود لها يف خمتلف املجالت 

والقطاعات.
تطلعاتها  اأن  ل��ل��ع��امل  اأث���ب���ت���ت  الإم��������ارات  اأن  واأك������د 
وطموحها حدوده ال�صماء، و�صت�صتمر م�صرية اإجنازات 
التحديات  متجاوزًة  القادمة  ال�صنوات  خال  الدولة 
واملتغريات التي ي�صهدها العامل، ومرتكزًة على حلوٍل 
واثقة  بخطواٍت  ومتقدمًة  مدرو�صة،  وعملية  علمية 
دول  اأف�صل  اإح��دى  لتكون  عاملياً  الأوىل  امل��راك��ز  نحو 
العام  يف  لتاأ�صي�صها  املئوية  ال��ذك��رى  بحلول  ال��ع��امل 

.2071

النائب العام براأ�س اخليمة : اإعالن عام 
اخلم�ضني روؤية م�ضتقبيلة وخطط مدرو�ضة

•• راأ�س اخليمة - وام: 

اأكد �صعادة امل�صت�صار ح�صن �صعيد حميمد النائب العام لإمارة راأ�س اخليمة 
ال�صتعداد  اأمت  ع��ل��ى  الإم�������ارات  اأن 
مت�صلحة  القادمة  عاما  للخم�صني 
مدرو�صة  وخطط  م�صتقبلية  بروؤية 
الرتقاء  حمورها  ع�صرية  واأدوات 

بالإن�صان يف �صتى املجالت.
مبنا�صبة  حميمد  امل�صت�صار  وق���ال 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  اإع��������ان 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
 2021 "حفظه اهلل" ع��ام  ال��دول��ة 
�صنة   50 ال���  اإن  اخلم�صني"  "عام 
التي م�صت من عمر دولتنا الفتية 

باملقارنة  ف��ارق��ة  نوعية  نقلة  �صكلت 
امل�صتوى  املراكز على  اأف�صل  فيها  الإم��ارات  وتبواأت  ال��دول  مبثياتها من 
احلثيثة  واجلهود  الر�صيدة  بقيادتنا  وثقة  فخر  وكلنا  والعاملي  الإقليمي 

التي يبذلونها يف �صبيل نه�صة الوطن واملواطن".
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•• اأبوظبي-وام:

ق��ال��ت ���ص��ع��ادة م���رمي ال��رم��ي��ث��ي مدير 
ع���ام م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ص���ري���ة ان 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإع��ان 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
"عام   2021 ع����ام  اهلل"  "حفظه 
للم�صتقبل  اإع����ان  ه��و  اخلم�صني"، 
ا�صتعدادها  يف  ال��دول��ة  مامح  يحدد 
لنطاقة جديدة من عمرها مميزة 
الدول  من  لغريها  وملهمة  وم��وؤث��رة 
على م�صتوى العامل، وذلك بناء على 
اإطاق عام اخلم�صني  اأن  ركائز توؤكد 
يعتر  ت�صمل كل من  احتفالية  ب��روٍح 
ل����ه، وتعتمد  الإم��������ارات وط���ن���اً  دول�����ة 
الركائز كذلك على دعوة اأبناء الوطن 
واإجنازاته  املا�صي  قيم  التاأمل يف  اإىل 

املوؤ�ص�صني،  ب��اآب��ائ��ن��ا  وف���خ���راً  اع���ت���زازاً 
ت�صوراتهم  ل��و���ص��ع  ال�����ص��ب��اب  واإل���ه���ام 
عاماً  اخل���م�������ص���ني  ط���م���وح���ات  ح�����ول 
اإجنازات  لتحقيق  ودعمهم  القادمة، 

التقدم  م�صرية  ت��ع��زز  نوعية  وطنية 
والزدهار. واأَ�صافت - يف ت�صريح بهذه 
احلايل  ال��ع��ام  ت�صمية  اأن   - املنا�صبة 
بعام اخلم�صني ياأتي احتفاء باليوبيل 
بالذكرى  واحتفاًل  للدولة،  الذهبي 
ي�صتدعي  ، حيث  للتاأ�صي�س  اخلم�صني 
حينما  املا�صية  الأي��ام  عبق  الحتفال 
اأعلن عن قيام الحتاد، وبداأت عمليات 
الآباء  بجهود  العظيمة  ال��دول��ة  بناء 
الوطن  ه��ذا  ق���ادوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ص�صني 
العزيز نحو ال�صموخ واملجد، ون�صتذكر 
ب��ك��ل امل��ح��ب��ة وال��ف��خ��ر والع����ت����زاز ما 
ب��ذل��ه ال���راح���ل ال��ك��ب��ري ال�����ص��ي��خ زايد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �صلطان  بن 
واإخوته الراحلني غفر اهلل لهم، رجال 
الحتاد الذين مع زايد اخلري ر�ّصخوا 
ك��ي��ان ال���دول���ة، و���ص��ّي��دوا وط��ن��اً يفخر 

العامل،  باإعجاب  ويحظى  اأب��ن��اءه،  ب��ه 
يف  وق��دوة  ح�صارياً،  من��وذج��اً  وُيعتر 
العمل، والبتكار، والتجدد، والتعاي�س 
والت�صامح، والنت�صار على التحديات 
حتى اأ�صبح الرقم الأول يف الكثري من 

املجالت ومبا حقق من اإجنازات.
و قالت انه مع اإعان �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" عن العام احلايل 
عاما ً للخم�صني فاإننا جميعاً معنيون 
اجلهود،  من  املزيد  ببذل  كموؤ�ص�صات 
وحت��ري��ك ع��ج��ل��ة ال��ع��م��ل ب��امل��زي��د من 
من  املجتمع  اأف���راد  مب�صاركة  الإب���داع 
و�صباباً  اأط��ف��اًل  ومقيمني  م��واط��ن��ني 
الوطن  لهذا  جميعاً  يحملون  وك��ب��اٌر 
ال���ع���ظ���ي���م م�������ص���اع���ر احل������ب وال�������ولء 

والنتماء.

•• راأ�س اخليمة-وام:

حممد  اأح��م��د  امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  ق��ال 
راأ�س  دائرة حماكم  رئي�س  اخلاطري 
�صهدت  الإم������ارات  دول����ة  اإن  اخل��ي��م��ة 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ك��ب��رية  ت���ط���ورات 
بكل  الأ������ص�����ع�����دة  وع�����ل�����ى خم���ت���ل���ف 
املقايي�س على مدى العقود اخلم�صة 
م�صرقة  منارة  اأ�صحت  حتى  املا�صية 

على امل�صتوى العاملي.
اإعان  مبنا�صبة  ت�صريح  يف  وا�صاف 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ان  اخلم�صني"  "عام   2021 ع����ام 
يتمتع  ال��دول��ة  يف  الق�صائي  النظام 
واحلياد  وال���ن���زاه���ة  ب��ال���ص��ت��ق��ال��ي��ة 
منقطع  تنمويا  تطورا  �صهد  وال��ذي 
ك��ف��اءت��ه واحلفاظ  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ن��ظ��ري 
لينعم  املجتمع  وا�صتقرار  اأم��ن  على 
اجل��م��ي��ع ب��ال��ع��دال��ة وامل�������ص���اواة حتت 
ولتعزيز  متطورة  ق�صائية  منظومة 

مفهوم الإمارات دولة القانون.
اإع���ان �صاحب  اأن  واأك���د اخل��اط��ري 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
هو  اخلم�صني"  "عام   2021 ع���ام 

اإجنازه  مت  مبا  واعتزاز  فخر  مبثابة 
خال ال�صنوات املا�صية وما �صت�صهده 
م�صتدامة  تنمية  من  املقبلة  املرحلة 
ور�صم مامح م�صتقبل الإمارات وهو 
للمثل ومل  اأ�صبح م�صربا  ذات��ه  بحد 
ي���اأت ك��ل ذل��ك م��ن ف���راغ اإل بالروؤى 
لقيادة  وال�صت�صرافية  ال�صتثنائية 
ن�صب  جعلت  التي  احلكيمة  ال��دول��ة 
اإىل  ال��وط��ن  ب��ه��ذا  ال��و���ص��ول  عينيها 
دولتنا  غ��دت  حتى  امل�صتويات  اأع��ل��ى 
واح��ة من الأم��ن والأم���ان والزدهار 
الا  وط���ن  الإم�����ارات  دول���ة  و�صتظل 
الأوفياء  اأب��ن��ائ��ه  ب�صواعد  م�صتحيل 

املخل�صني.

•• الفجرية -وام:

اأكد ال�صيخ �صعيد بن �صرور ال�صرقي 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
 2021 عام  اأن  الفجرية،  و�صناعة 
نقلة  ���ص��ي�����ص��ك��ل  اخلم�صني"  "عام 
ن��وع��ي��ة يف م�����ص��رية دول����ة الإم�����ارات 
وح��ي��اة وامل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني على 
جديد  بعهد  اإي��ذان��ا  الطيبة  اأر�صها 
وط���م���وح ل��ت��ح��وي��ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل 
ف��ر���س واإجن����ازات غ��ري م�صبوقة يف 
املجالت كافة وذلك بقيادة �صاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صيخ  ال�صمو  "رعاه اهلل" و�صاحب 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص���اء  ال�����ص��ي��وخ 

لاحتاد حكام الإمارات .
وق�����ال ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ي��د ال�����ص��رق��ي اإن 
الإجنازات التي حققتها الدولة منذ 
قرن  ن�صف  م�صرية  تتوج  تاأ�صي�صها 

وتر�صخ مكانة الدولة عامليا و�صكلت 
جمالت  خمتلف  يف  را�صخا  اأ�صا�صا 
القت�صاد والبنية التحتية والتعليم 

وال�صحة وال�صناعة.
م��ن جهته ق��ال ���ص��ع��ادة ���ص��رور حمد 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال���زوه���رى، 
اإن  الفجرية  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
اإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"عام   2021 ع��ام  اهلل"،  "حفظه 
اخلم�صني" ي�صكل دعوة للمواطنني 
واملقيمني على اأر�س المارات للعمل 
بروح الفريق الواحد لتحقيق املزيد 
من الإجنازات التي ت�صاهم يف تعزيز 
م�صرية التقدم والزدهار يف الدولة 

.
واأكد �صعادة حممد �صعيد الظنحاين 
ال��دي��وان الأم��ريي بالفجرية  مدير 
رئي�س  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اإع�����ان  اأن 
 2021 "حفظه اهلل" ع��ام  ال��دول��ة 
"عام اخلم�صني"، هو تتويج لن�صف 
ق��رن م��ن الإجن�����ازات ال��ت��ي حققتها 
دول���ة الإم�����ارات م��ن ت��ق��دم وازده����ار 
وتر�صيخ لدعائم م�صريتها التنموية 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  اح��ت��ل��ت ه���ذه  ح��ت��ى 
بني الأمم، وهو بداية ف�صل جديد 

م���ن م�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ت��ن��م��ي��ة وال���رخ���اء 
ولاأجيال القادمة.

وقال الظنحاين اإن ما حققته دولة 
تقدم  م��ن  تاأ�صي�صها  منذ  الإم����ارات 
ومنو واإجنازات فريدة طالت جميع 
القطاعات، وحر�صت خالها قيادتنا 
الر�صيدة على اأن يكون بناء الإن�صان 
وت���ط���وي���ره يف �����ص����دارة الأول����وي����ات 
ه��و م��دع��اة ل��اع��ت��زاز وال��ف��خ��ر لكل 
يعي�س  وم�����ن  ال����وط����ن  ه�����ذا  اأب����ن����اء 
ع��ل��ى اأر����ص���ه ال��ط��ي��ب��ة، م�����ص��ريا اإىل 
حمطة  �صي�صكل  اخلم�صني  ع��ام  اأن 
مف�صلية ومنهجا �صاما ومتكاما 
وحافزا  امل��ق��ب��ل��ة،  اخلم�صني  مل�����ص��رية 

نوعية يف  ق��ف��زات  لإح���داث  للجميع 
مامح  ي�صكل  مب��ا  امل���ج���الت،  �صتى 
ريادتها  وي���ع���زز  ال���دول���ة  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
طموحة  م�صتقبلية  بخطط  عامليا 
ت�صت�صرف امل�صتقبل حتى بلوغ مئوية 

الإمارات 2071.
����ص���ع���ادة خمي�س  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ملجل�س  ال�صر  اأم���ني  ال���رويل  حممد 
اإدارة غرفة جتارة و�صناعة الفجرية 
: نفخر بفكر واإجن��ازات وطموحات 
اإعان  اأن  موؤكدا  الر�صيدة،  القيادة 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة "حفظه 
اخلم�صني  ع���ام   2021 ع���ام  اهلل" 
لتحقيق  اجل���ه���ود  ل��ت��ك��ث��ي��ف  دع�����وة 

توجيهاتها  وجت�صيد  ال��ق��ي��ادة  روؤى 
عاما  خم�صني  ب��اإجن��ازات  لاحتفاء 
ال�صتعداد  م�صرية  واإط��اق  م�صت، 
ل�صتكمال  املقبلة  ع��ام��ا  للخم�صني 

عقد الريادة عامليا.
�صلطان  ����ص���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
غرفة  عام  مدير  الهندا�صي،  جميع 
"عام   2021 اإع���ان  اإن  ال��ف��ج��رية 
احتفال  مب����ث����اة  ه�����و  اخلم�صني" 
ول�صت�صراف  ال����دول����ة  ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
الذي  الأم��ر  املقبلة  عاما  اخلم�صني 
اأبناء  م���ن ج��م��ي��ع  ت��ك��ات��ف��ا  ي��ت��ط��ل��ب 
الوطن واملقيمني على اأر�صها للعمل 
للم�صاهمة يف  الواحد  الفريق  بروح 

امل��راك��ز الأوىل  ال��دول��ة يف  ت��ك��ون  اأن 
واأ�صاف  ك��اف��ة.  امل���ج���الت  يف  ع��امل��ي��ا 
الهندا�صي اأن الإمارات عاما بعد عام 
تتوا�صل م�صرية اإجنازاتها لتوؤكد اأن 
مت�صي  "الام�صتحيل" ال��ذي  نهج 
به القيادة ل يتوقف عند حد معني 
واأن جتاوز التحديات وحتويلها اإىل 
والعامل  الإم���ارات  ل�صالح  اإجن���ازات 
ال��ع��رب��ي وال��ب�����ص��ري��ة ب�صكل ع���ام هي 

املهمة املف�صلة ل�"اأبناء زايد".
����ص���ع���ادة خالد  اأو�����ص����ح  م����ن ج��ه��ت��ه 
الفجرية  جمعية  رئي�س  الظنحاين 
اإع���ان  اأن  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
يف   2021 ع�����ام  اهلل"  "حفظه 
اخلم�صني"،  "عام  الإم������ارات  دول����ة 
م�صرية  يف  ت��اري��خ��ي��ة  حم��ط��ة  ي��ع��د 
الدولة، �صتلقي بظالها على �صائر 
الوطن املتعط�س على الدوام للتفوق 
والريادة والعطاء، وقال اإن �صعادتنا 
ال�صخي والقيم  اليوم بهذا الإعان 
ي��ج��ب اأن ي��ق��اب��ل ب��ح��ر���س م��ن��ا على 
من  وم��ث��اب��رت��ن��ا  ج��ه��ودن��ا  م�صاعفة 
اأج���ل اب��ت��ك��ار اأف��ك��ار خ��اق��ة ونوعية 
ر�صيدنا  وت������رثي  ت���راث���ن���ا  ت�������ص���ون 
وقودنا  وت��ك��ون  واملجتمعي  ال��ث��ق��ايف 

متاألأ  م�صتقبل  ن��ح��و  ل��ان��ط��اق 
ن����راب����ط فيه  ب���ال���ن���ج���اح وال����ت����ف����وق 
جميع  على  ال�صدارة  مقام  يف  دائما 

امل�صتويات.
واأكد الظنحاين اأن الإعان املبارك 
يحمل دعوة �صريحة لأبناء الوطن 
اإىل التاأمل يف قيم املا�صي واإجنازاته 
املوؤ�ص�صني،  باآبائنا  وف��خ��را  اع��ت��زازا 
وتوطيد  ت��وث��ي��ق  ال���دع���وة  ه���ذه  ويف 
�صنعوا  ال��ذي��ن  باأ�صافنا  لعاقتنا 
الذاكرة  يف  ي��خ��ل��د  اأن  ب��د  ل  جم���دا 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وه����و ما 
حت��ر���س ع��ل��ي��ه دائ��م��ا واأب�����دا قياتنا 
الوفية لأ�صولنا وعراقتنا  الر�صيدة 

وانتمائنا احل�صاري.
واأ�������ص������اد ب���اه���ت���م���ام ه������ذا الإع�������ان 
ال�����ص��ب��اب وحت��ف��ي��زه��م لو�صع  ب��ف��ئ��ة 
ت���������ص����ورات����ه����م ح��������ول ط����م����وح����ات 
ودعمهم  ال��ق��ادم��ة،  عاما  اخلم�صني 
اإجن������ازات وط��ن��ي��ة نوعية  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تعزز م�صرية التقدم والإزدهار، ذلك 
ل��ط��امل��ا كانت  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن 
ال�صباب  ب��ط��اق��ات  وم��وؤم��ن��ة  م��ق��درة 
مفعم  غ��د  بناء  يف  عليهم  ومراهنة 
بالنجاح ومعانق للريادة يف خمتلف 
قيادتنا  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  امل���ج���الت، 

املئوية،  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا  يف  مت�����ص��ي 
امل�صتقبل  ه���ذا  ب��ب��ن��اء  الل���ت���زام  م���ع 
وتزويدهم  �صبابنا  دع��م  خ��ال  م��ن 
بالأدوات واملهارات الازمة للم�صي 
ق��دم��ا ن��ح��و ه���ذا ال���ره���ان، وه���و ما 
منوذجا  احل��ب��ي��ب��ة  دول���ت���ن���ا  ي��ج��ع��ل 
الطاقات  ت�����ص��خ��ري  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
القدرات  ودع����م  امل���واه���ب  واإط������اق 

ال�صابة.
ولفت اإىل اأن اإدارة جمعية الفجرية 
على  �صنعمل  الثقافية  الجتماعية 
امل�صاريع  ودع����م  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا  ت��و���ص��ي��ع 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة واإي�����ص��ال��ه��ا اإىل 
ال����دول����ة، بحيث  خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
متنوعة  جم��الت  امل��ب��ادرات  تناولت 
وفئات  ����ص���رائ���ح  م��ع��ظ��م  ت�����ص��ت��ه��دف 
املجتمع لدعمهم وتطوير مواهبهم 
امل���ب���دع���ني منهم  واإل����ه����ام  وحت��ف��ي��ز 
�صاملة  وت�������ص���ورات  اأف����ك����ار  ل���ط���رح 
روؤية  اإىل  لن�صل  وخ��اق��ة  ووا���ص��ع��ة 
الثقافية،  التنمية  لتحقيق  تكاملية 
ومواكبة روؤية القيادة الر�صيدة التي 
توؤمن باأن القطاع الثقايف والرتقاء 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وحمور  اأول����وي����ة  ب���ه 
اأه��داف مئوية دولة  رئي�س لتحقيق 

الإمارات.

مدراء الدوائر وامل�ؤ�ض�ضات يف الفجرية : عام اخلم�ضني بداية ف�ضل جديد من م�ضتقبل التنمية والرخاء

•• الفجرية -وام:

اأطلقت جمعية الفجرية اخلريية حملة م�صاريع �صهر رم�صان املبارك حتت �صعار 
وب�صر املح�صنني بقيمة 56 مليون درهم بزيادة 15 % مقارنة بالعام املا�صي .

جاء ذلك خال املوؤمتر ال�صحفي الذي عقدته اجلمعية يف ال�صاحة اخلارجية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��ا،  علي  حممد  �صعادة  بح�صور  الفجرية  لقلعة 
اليماحي م�صاعد  وفايز  املر�صودي مدير عام اجلمعية  را�صد  ويو�صف  اجلمعية 
مدير اجلمعية وبدر الذباحي نائب املدير العام وعبد اهلل الظنحاين مدير فرع 

اجلمعية يف دبا الفجرية وممثلي اجلهات الراعية للحملة .
وقال حممد علي املا نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الفجرية اخلريية : بناء 
على توجيهات ومتابعة معايل �صعيد الرقباين رئي�س جمل�س الإدارة ا�صتكملت 
اجلمعية ا�صتعدادها هذا العام ل�صتقبال �صهر رم�صان مبجموعة من الرامج 

وامل�صاريع اخلريية التي يتم تنفيذها، بهدف اإ�صعاد اأكر عدد ممكن من الأ�صر 
املحتاجة واملتعففة من مواطنني ومقيمني.

و�صل  دره��م،  مليون   49 املا�صي  رم�صان  �صهر  اأنفقت يف  اأن اجلمعية  واأو���ص��ح 
امل��ال واإفطار  األ��ف ف��رد وزع��ت على م�صاريع زك��اة   431 امل�صتفيدين منها  ع��دد 
ال�صائم واملري الرم�صاين وزكاة الفطر وغريها من امل�صاريع اخلريية. وتوقع 
عدد امل�صتفيدين من م�صاريع �صهر رم�صان هذا العام اأن ي�صل اإىل 495000 
م�صتفيد وت�صتهدف احلملة هذا العام زيادة بن�صبة 15 % مقارنة بالعام املا�صي 
الإج���راءات  بكافة  ملتزمة  اخلريية  الفجرية  جمعية  اأن  امل��ا  واأك��د   .2020
الحرتازية ملواجهة خماطر انت�صار فريو�س كورونا مبنع التجمعات، واحلفاظ 
اإفطار  م�صروع  ال��ع��ام  ه��ذا  تنفذ  اجلمعية  اأن  اإىل  ون��وه  املجتمع.  �صامة  على 
املتوقع  ال�صائمني  ع��دد  ويبلغ  ودب��ا،  الفجرية  يف  توزيع  نقطة   85 يف  ال�صائم 

ا�صتفادتهم من امل�صروع يومياً 16.666 األفاً باإجمايل 500 األف �صائم.

خريية الفجرية تطلق حملة م�ضاريع رم�ضان بقيمة 56 ملي�ن درهم 
•• ال�شارقة -وام:

دائرة  رئي�س  القا�صمي  حممد  بن  حميد  بن  حممد  ال�صيخ  اأك��د 
الإح�صاء والتنمية املجتمعية بال�صارقة اأن اإعان �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 
"عام اخلم�صني" ميثل منا�صبة مهمة  الإمارات  دولة  يف   2021
يف  امل�صبوقة  غ��ري  وال��ن��ج��اح��ات  ال��ك��ب��رية  ب���الإجن���ازات  لاحتفال 
م�صرية الحتاد والتي �صملت خمتلف امليادين واحلقول التنموية 
والزدهار  التقدم  لتحقق  والثقافية  والقت�صادية  والجتماعية 
للدولة والرفاهية والرخاء الجتماعي ل�صكانها يف منوذج يحتذى 

به على امل�صتوى العاملي يف التطور والتنمية امل�صتدامة.
وقال ال�صيخ حممد بن حميد بن حممد القا�صمي - يف ت�صريح له 
بهذه املنا�صبة - اإن اإعان "عام اخلم�صني" ي�صكل فر�صة لتطوير 
يليق  ال��ذي  امل�صتقبل  نحو  لانطاق  العمل  ومنهجيات  خطط 
اجلذرية  التطورات  اأن  واأك��د  وجمتمعها.  ال��دول��ة  قيادة  بجهود 
التفكري  وحفزت  املحلي  ال�صتقرار  ع��ززت  الدولة  �صهدتها  التي 
البتكاري ومكنت الدولة من حتقيق املراكز املتقدمة يف موؤ�صرات 
املواتية  والبيئة  الرا�صخ  الأ�صا�س  وف��رت  كما  العاملية  التناف�صية 
اأف�صل  املقبلة ت�صمن  للمزيد من الإجن��ازات يف العقود اخلم�صة 

معايري احلياة الكرمية لعموم ال�صكان مواطنني ومقيمني.

حممد بن حميد القا�ضمي : عام اخلم�ضني فر�ضة لتط�ير خطط االنطالق نح� امل�ضتقبل

•• اأبوظبي-وام:

نّظمت هيئة املوارد الب�صرية يف اأبوظبي، �صل�صلة من الور�س 
الف��رتا���ص��ي��ة مل��ب��ادرة " زم���اء الهمم" ال��ت��ي ت��اأت��ي �صمن 
" اإحدى مبادرات حمور  الدامج  التوظيف  �صيا�صة  حمور 

التوظيف يف ا�صرتاتيجية اأبوظبي لأ�صحاب الهمم" .
اأ�صحاب الهمم يف  "فن التعامل مع  حملت الور�س عنوان 
املجتمع،  تنمية  دائرة  بالتعاون مع  واأقيمت  العمل"،  بيئة 
وعي  رف��ع  بهدف  الهمم،  لأ�صحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�ص�صة 
اأ�صحاب الهمم يف خمتلف  املجتمع الوظيفي حول حقوق 
املجالت، تعزيزاً للدور الإيجابي لهم يف املواقع الوظيفية 

التي ي�صغلونها يف املوؤ�ص�صات املختلفة.
اأهمية  على  احل��ر���س  منطلق  م��ن  الور�صة  تنظيم  وي��اأت��ي 
وال�صركات  ال��ع��م��ل  وج���ه���ات  احل��ك��وم��ي  امل���وظ���ف  ت��ث��ق��ي��ف 
احلكومية باملمار�صات ال�صحيحة يف التعامل مع الزماء 
يف  املوؤ�ص�صي  التعاون  واأهمية  الهمم،  ذوي  م��ن  املوظفني 
الأدوات  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  احلا�صنة  العمل  بيئة  تهيئة 
وت��ط��ب��ي��ق امل��م��ار���ص��ات امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ت��م��ك��ني ه���ذه ال��ف��ئ��ة من 
بواجباتهم  والقيام  باأريحية  اأعمالهم  اأداء  من  املوظفني 
و�صعادة  ر���ص��ا  ي�صمن  ومب��ا  ع��ال��ي��ة،  باإنتاجية  الوظيفية 

ورفاهية هذه الفئة من املجتمع.
ع��ام هيئة  امل��زروع��ي، مدير  ع��ب��داهلل  علياء  �صعادة  وق��ال��ت 
املوارد الب�صرية اإن الهيئة تقود م�صروع برنامج التوظيف 
الدامج لأ�صحاب الهمم كمبادرة حكومية م�صتندة بفكرتها 
 2024 –  2020 ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل 
امل�صوؤول  هو  املوؤ�ص�صي  والتطوير  ال�صيا�صات  قطاع  باعتبار 

يف الهيئة عن حمور التوظيف الدامج لأ�صحاب الهمم.

واأ�صافت اأن الرنامج ي�صّكل من�صة مثالية لإثراء معرفة 
املوظفني وتعزيز �صيا�صة التوظيف الدامج، وتاأتي ا�صتكماًل 
للجهود التي تقوم بها الهيئة يف دفع عجلة تنظيم خدمات 
املوارد  ق��درات  وتعزيز  الهمم  لأ�صحاب  املدعوم  التوظيف 
التنمية  م�صرية  يف  لتوظيفها  ك��ف��اءات��ه��ا  ورف���ع  الب�صرية 

ال�صاملة التي تنتهجها اإمارة اأبوظبي.
املجتمع  تنمية  دائ��رة  كل من  على جهود  املزروعي  واأثنت 
باأبوظبي وموؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم يف التعاون 
حيز  اإىل  املبادرة  بهذه  للو�صول  امللمو�س  والدعم  الكبري 
التنفيذ وال��ن��ج��اح م��ن خ���ال ف���رق ال��ع��م��ل ال��داع��م��ة من 

اجلهات املتعاونة يف امل�صروع.
ال�صيا�صات  ق���ط���اع  م���دي���ر  ال�����ص��ب��ل��ي،  ح��م��د  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
من  وم�صوؤوليتها  الهيئة  دور  على  املوؤ�ص�صي  وال��ت��ط��وي��ر 
اإيجاد جمتمع دامج  املوؤ�ص�صية يف  املبادرة وال�صراكة  خال 
اإننا على ثقة باأن هذه  وممّكن لأ�صحاب الهمم .. وقال : 
و�صتوؤتي ثمارها  املتوقعة منها  املخرجات  �صتحقق  الور�س 
التعامل مع  اأبوظبي مبفاهيم  يف توعية موظفي حكومة 
الازم  ال��دع��م  تقدمي  ويف  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن  زمائهم 
ل��ه��م ع��ن��د احل��اج��ة م��ن خ���ال تبني وت��ط��ب��ي��ق ممار�صات 
ت�صاعد زمائهم من ذوي الهمم على اأداء متطلبات العمل 
بال�صكل الأمثل، وبالتايل اإيجاد بيئة عمل حمفزة ومهيئة 

وحا�صنة وداعمة اإنتاجية اأ�صحاب الهمم.
الهيئة  اإمي��ان  الور�س جاء من منطلق  تنظيم  اأن  واأ�صاف 
هي  وفئاتها  قدراتها  اخ��ت��اف  على  الب�صرية  امل���وارد  ب��اأن 
حجر الأ�صا�س ومن اأهم مقومات النمو والإجناز والنجاح 
يف اأي موؤ�ص�صة، واأن العن�صر الب�صري هو املحرك الرئي�صي 
وامل�صاريع  اخلطط  كافة  يف  القت�صادية  التنمية  لعجلة 

لاإمارة.
امل���ا املدير  ب�����ص��رى  ال��دك��ت��ورة  ���ص��ع��ادة  اأك����دت  م��ن جانبها 
تنمية  دائ����رة  يف  املجتمعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املثمر  التعاون  على  ال��دائ��رة  حر�س  اأبوظبي،  يف  املجتمع 
اأبوظبي لأ�صحاب  ا�صرتاتيجية  امل�صاركني يف  ال�صركاء  مع 
الهمم عر تنفيذ مبادرات خمتلفة ُت�صهم يف تعزيز القطاع 
الجتماعي ب�صكل عام، وتوفري حياة كرمية جلميع اأفراد 
املجتمع، وحتقيق الهدف الأ�صا�صي من ر�صالتنا يف ت�صكيل 
يجعل  ما  الفئات،  جلميع  وحا�صن  مت�صامح  ملجتمع  ن��واة 
اإمارة اأبوظبي مدينة داجمة ومهيئة لأ�صحاب الهمم من 
والداعم  الجتماعي  الإع��اق��ة  منظور  اإىل  التحول  خ��ال 
حلق اأ�صحب الهمم ، باعتبارهم الأ�صا�س يف م�صرية تقدم 

وتطور املجتمع.
" التي اأطلقتها هيئة  " زماء الهمم  وثمّنت املا مبادرة 
املحا�صرات  �صل�صلة من  تنفيذ  الب�صرية من خال  امل��وارد 
التوعوية الهادفة واملوجهة اإىل موظفي حكومة اأبوظبي، 
من  احل��ك��وم��ي  امل��وظ��ف  وتثقيف  ت��ع��زي��ز  يف  ُت�صهم  وال��ت��ي 
بيئة  الهمم يف  اأ�صحاب  التعامل والتوا�صل مع  خال فن 
اأن هذه الور�س ت�صلط ال�صوء على حماور  العمل، خا�صة 
التعامل  وكيفية  واأنواعها  الإعاقة  تتناول مفهوم  متعددة 
احتياجاتهم  على  للتعرف  الهمم  اأ�صحاب  مع  والتوا�صل 
و�صول لبيئة عمل �صديقة واإيجابية لهم مبا ي�صمن ر�صا 

و�صعادة ورفاهية هذه الفئة يف املجتمع.
من ناحيته قال اأ�صعد حوا�س م�صت�صار التاأهيل والتوظيف 
املبادرة  ه��ذه  اإن  الهمم  لأ���ص��ح��اب  العليا  زاي���د  مبوؤ�ص�صة 
لأ�صحاب  وحمفزة  اإيجابية  عمل  بيئة  اإي��ج��اد  اإىل  تهدف 
و�صامتهم  اأم��ن��ه��م  تكفل  ظ���روف  ت��وف��ري  �صبل  و  ال��ه��م��م، 

�صور  �صتى  م��ن  حمايتهم  ت��اأم��ني  ع��ن  ف�����ص��ًا  ال�صحية، 
وعملية  فعلية  التوظيف  عملية  فيها  وتكون  ال�صتغال، 
اأن املبادرة تكفل  اإىل  ولي�س جمرد ا�صتيعاب فقط، م�صرياً 
حق العمل لأ�صحاب الهمم على قدم امل�صاواة مع الآخرين، 
الوجه  وت�صمن ح�صولهم على فر�س عمل متكافئة على 
والإن�صاف  العدالة  من  ق��در  باأعلى  متتعهم  يحقق  ال��ذي 

وامل�صاواة مع اأقرانهم من الأفراد العاديني.
وارت���ك���زت حم����اور ال���ور����س امل��ن��ف��ذة ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ح مفهوم 
الإعاقة وفئاتها للتمييز بينها والتعرف على احتياجات كل 
فئة على حدا وبالتايل متكني امل�صاركني من التعرف على 
اأ�صاليب تقدمي الدعم وامل�صاعدة لأ�صحاب الهمم، فهناك 
وا�صطراب  الذهنية  الإع��اق��ة  يف  تتمثل  منائية  اإع��اق��ات 
اإعاقات ح�صية متمثلة يف  طيف التوحد واملتعددة، وهناك 
ال�صمعية منها اأو الب�صرية واأحياناً كاهما .. كما اأن هناك 
ا�صطرابات  يف  تتمثل  ثانوية  واإع��اق��ات  ج�صدية،  اإع��اق��ات 
ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة والإع���اق���ة الن��ف��ع��ال��ي��ة و���ص��ع��وب��ات التعلم 

وا�صطراب نق�س النتباه وفرط احلركة.
لة حول كيفية التعامل مع  وقدمت الور�س اإر�صادات ُمف�صّ
على  رك��زت  كما  الإع��اق��ة،  فئات  على  بناًء  الهمم  اأ�صحاب 
تقدمي  عند  الهمم  ل��ذوي  وامل�صاواة  العدل  حتقيق  اأهمية 
التهيئة  واأه��م��ي��ة  املختلفة  الأن�����ص��ط��ة  وتنظيم  اخل��دم��ات 
املداخل  عند  العمل  مقر  يف  مبعايريها  واللتزام  البيئية 
ا�صتخدام  وعند  واملكاتب  املياه  ودورات  وامل�صاعد  واملمرات 
اإمكانية  من  اجلهات  ومتكني  الإخ���اء  اأو  التوجيه  نظام 
تعديل البيئة املادية والجتماعية للعمل مبا يتنا�صب مع 
اأ�صحاب الهمم لإيجاد بيئة عمل �صديقة  متطلبات فئات 

واإيجابية لهم.

حماكم راأ�س اخليمة : عام اخلم�ضني فخر 
واعتزاز باإجنازات االإمارات التنم�ية

مرمي الرميثي : عام اخلم�ضني دع�ة ملزيد من العمل واالإجناز 

حممد النعيمي: عام اخلم�ضني فر�ضة لتجديد العهد والعمل لتبقى راية االإمارات خفاقة عالية
•• اأبوظبي-وام:

قال �صعادة حممد خليفة النعيمي، مدير مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان ويل 
عهد اأبوظبي ان عام اخلم�صني الذي اأعلن عنه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
"حفظه اهلل" ي�صكل منا�صبة وطنية للفخر  بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
املا�صية  م��دار اخلم�صني عاماً  الم���ارات على  دول��ة  التي حققتها  ب��الإجن��ازات 
بف�صل عزمية واإ�صرار الآباء املوؤ�ص�صني على حتويل احللم اإىل واقع عر و�صع 
واأ�صاف  املتقدمة.  العامل  دول  م�صاف  يف  اليوم  هي  لدولة  الأ�صا�صية  اللبنة 
واحل�صارية  التاريخية  الإجن���ازات  اأن   - املنا�صبة  بهذه  ت�صريح  يف  �صعادته- 

الآباء  املا�صية هي نتاج روؤي��ة  الإم��ارات يف اخلم�صني عاماً  التي حققتها دولة 
املوؤ�ص�صني وبلورتها قيادتنا الر�صيدة اإىل اإجنازات ملمو�صة بف�صل النهج الذي 
اأ�صا�صية يف معادلة  قامت عليه الدولة بال�صتثمار يف الإن�صان باعتباره ركيزة 
وتابع  والزده���ار.  والتقدم  التنمية  م�صرية  وموا�صلة  للم�صتقبل  التخطيط 
�صعادته: اليوم هو فر�صة لنجدد العهد واللتزام بالعمل الدوؤوب لتبقى راية 
دولة الإمارات خفاقة عالية تعانق عنان ال�صماء، وامل�صي يف الرحلة التي بداأها 
الآباء للو�صول اإىل حتقيق تطلعات قيادتنا الر�صيدة وطموحات �صعبنا يف اأن 
وعلى  املجالت  �صتى  يف  العامل  دول  اأف�صل  القادمة  عاماً  اخلم�صني  يف  نكون 

كافة امل�صتويات.

هيئة امل�ارد الب�ضرية تنظم ور�ضا افرتا�ضية لدعم �ضيا�ضة الت�ظيف الدامج يف اإمارة اأب�ظبي

�ضامي بن عدي : االإمارات كانت و�ضتبقى ال�طن 
الذي ي�ؤمن بقدرات اأبنائه ويبهر العامل باإجنازاته

•• اأبوظبي-وام: 

يف  امل�صاندة  اخلدمات  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ع��دي  بن  �صامي  �صعادة  اأك��د 
وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي اأن دولة الإمارات وبف�صل 
روؤية قيادتها الر�صيدة متكنت من اأن تكون ملهمة للكثري من الدول حول 
ب�صماتها  ت��رتك  واأن  الف�صاء،  اإىل  باإجنازاتها  ت�صل  اأن  ومتكنت  ال��ع��امل، 
اأ�صحبت  التي  والزده��ار  التقدم  دولة  وبناء  الإن�صانية،  وا�صحة يف خدمة 
منوذجاً  تكون  واأن  واملحبة،  والت�صامح  لاإن�صانية  وط��ن��اً  الطيبة  اأر�صها 
لبناء  والأي���ادي  واخل��رات  العقول  فيه  ال��ذي جتتمع  للتاقي احل�صاري 

الوطن وحتقيق النجاح.
وقال ابن عدي - يف ت�صريح له - اإن اإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" العام 2021 "عام اخلم�صني"، 
بروؤى  تاأ�ص�صت  التي  الإم���ارات  دول��ة  التي حققتها  ب��الإجن��ازات  احتفاء  هو 
وعزمية الآباء املوؤ�ص�صني، كما اأنه دعوة لأبناء الوطن وملن يقيم على اأر�س 
الإمارات للم�صاهمة يف �صناعة امل�صتقبل امل�صرق لوطن ل يعرف امل�صتحيل 
املراكز الأوىل، وي�صابق الأمم باإجنازات يخلدها الزمن ولتكون  وطموحه 
حا�صرة ورا�صخة يف وجدان الإن�صانية جمعاء، لأن الإمارات كانت و�صتبقى 

الوطن الذي يوؤمن بقدرات اأبنائه ويبهر العامل باإجنازاته.

قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة : عام 
اخلم�ضني احتفاء باإجنازات الدولة 

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأكد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  اإع��ان �صاحب  اأن 
اأفراد  ك��ل  ليحتفي  ج��اء  اخلم�صني"  "عام   2021 ع��ام  اهلل"  "حفظه 
الر�صيدة،  قيادتنا  ظل  حتت  العظيمة،  دولتنا  باإجنازات  املجتمع،  و�صرائح 

وبروؤية واإرادة اآبائنا املوؤ�ص�صني.
وقال قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة - يف ت�صريح له بهذه املنا�صبة - �صنحتفل 
مبا حتقق يف دولتنا احلبيبة، و�صن�صتمر يف العمل حتت قيادتنا الر�صيدة، 
ا�صت�صراف  ونر�صم  احلا�صر،  اإجن���ازات  ومنّجد  املا�صي،  ب��اإجن��ازات  لنفاخر 

امل�صتقبل لأجيالنا القادمة.
فهي؛  والأم���ان،  وال�صام  الإن�صانية  وط��ن  اأ�صبحت  الإم���ارات  اأن  واأ���ص��اف 
الأ�صرع والأكر منواً وتطوراً واإزدهاراً، والأكرث عدًل واأماناً، هي بلد اخلري 
وجهود  وت�صحيات  اهلل،  رعاية  وحتميها  حتفظها  والتعاي�س،  والت�صامح 

وعزمية اأبنائها املخل�صني.

عمر بن عمري: االإمارات تدخل عام 
اخلم�ضني بروؤية طم�حة تر�ضخ ثقافة التميز

•• عجمان -الفجر:

اأكد �صعادة املهند�س عمر بن عمري مدير عام هيئة النقل يف عجمان اأن دولة 
الإم��ارات تدخل عام اخلم�صني بروؤية طموحة ت�صت�صرف امل�صتقبل وتر�صخ 
يف  العامل  دول  مبقدمة  تكون  اأن  يف  الدولة  م�صرية  ملتابعة  التميز  ثقافة 

التناف�صية على خمتلف الأ�صعدة وحتقيق قفزات نوعية يف �صتى املجالت.
وقال بن عمري  - يف كلمة مبنا�صبة اإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ  خليفة بن 
زايد ال نهيان ريي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 2021 "عام اخلم�صني"- 
اإن ت�صميم اخلم�صني عاماً املقبلة لاأجيال اجلديدة، ياأتي يف ظل تطوير 
اخلطط وامل�صاريع والتفكري ليكون القادم اأف�صل لأبناء الإمارات وا�صتدامة 

التنمية لأجيال امل�صتقبل.
واأ�صاد يف هذا ال�صدد بحر�س القيادات الر�صيدة ت�صخري كافة الإمكانيات 
لإلهام ال�صباب لو�صع ت�صوراتهم حول طموحات اخلم�صني عاماً القادمة، 

ودعمهم لتحقيق اجنازات وطنية نوعية تعزز م�صرية التقدم والزدهار.
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العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
للتجارة  ال�ص�����ادة/مو�صى  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ومتثيل ال�صركات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1002729 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد ح�صن مو�صى ح�صن القمزي ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ح�صن مو�صى ح�صن القمزي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمبز تنور الغروب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3795072 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد نا�صر عبداهلل احمد امل�صعبي ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد عبداهلل زريف العلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/كافترييا وم�صاوي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جرين �صمارت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2121812 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مبارك جمعان مبارك فرحان املن�صوري ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد كرامه �صعيد الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل را�صد عبداهلل 

لتجارة ال�صماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1010903 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة امل ابراهيم �صعيد العجال ال علي ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف را�صد عبداهلل را�صد هال العليلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
لت�صليح  كول  ال�ص�����ادة/رانا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املكيفات رخ�صة رقم:2753377 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة من�صور عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�صي ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�صحراء  ال�ص�����ادة/�صاهني  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة والنجارة امل�صلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2146132 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صليمان �صامل �صعيد �صامل الرواحي ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �صامل عبداهلل النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/زمزم 1 لبيع املواد 

الغذايه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2720511 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خوله معروف عبداجلبار اخلوري ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جمعه معروف عبداجلبار عبداهلل اخلوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/المارات ادفينت�صر 

لنقل الركاب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1168300 

تعديل �صركاء/ حذف حممد احلجري

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

هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 

العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معجنات تاج المريه 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2729812 
تعديل �صركاء

حذف حممد عبيد �صامل م�صعود الزعابي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ارزاق عبدالغني عبدالقادر ١٠٠%
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صما الوائل للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:مكتب 17 ، وحدة ، املالك/ال�صيد �صعيد �صاعن مبارك - 

قطعة  ،  4 غرب  احلو�س   ، خالدية  �صارع   ، اأبوظبي  جزيرة   C13
CN 1165702 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/2/25 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/3/16  - بالرقم:2105003225 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صحراء اجلزيرة للحدادة
رخ�صة رقم:CN 1120146 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/لوكال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات
رخ�صة رقم:CN 2759556 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

�صايت�س لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2790987 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت 

�صكوير للتجاره العامه
رخ�صة رقم:CN 3783997 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/بقالة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزرق
رخ�صة رقم:CN 1769026 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/نينفا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�صتايل لازياء
رخ�صة رقم:CN 2744462 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اأفرتنون 

جلوري للحلويات
رخ�صة رقم:CN 2748119 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/70  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
رخ�صة رقم:CN 3866839 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ايدواي خلدمات ادارة املرافق ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي ، �صرق 0.5 ، مبنى ال�صيد احمد خليفه 

يو�صف احمد واخرين
CN 2998974 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �صركة ال�صخ�س   2
الواحد ذ.م.م  ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/1/21 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/3/17  - كاتب العدل بالرقم:2156001250 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اليام لانتاج الفني 

واخلدمات العاميه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1044576 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد مبارك عبداهلل يو�صف اخلمريي ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ال�صيخ �صعيد بن حمدان بن حممد بن خليفه ال نهيان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• العني-الفجر: 

العربية  الإم����������ارات  ج���ام���ع���ة  اأّك��������دت 
الوطنية  اجلامعة  باعتبارها  املتحدة 
الأم يف الدولة، على ريادتها يف حتقيق 
ل��اإم��ارات من خال  الغذائي  الأم��ن 
ال��ع��ل��م��ي والق��ت�����ص��اد املعريف  ال��ب��ح��ث 
التنمية  بناء  اأ�صا�س  ُي�صّكان  ال��ل��ذان 
امل�������ص���ت���دام���ة مل���ن���ع ح�������دوث ن���ق�������س يف 
اإىل ُمعاجلة  اإ�صافة  الغذاء م�صتقبًا، 
والت�صحر،  اجل��ف��اف  مثل  التحديات 
وغريها من امل�صاكل التي تعوق توافر 
خ���ط���وة تهدف  ال���غ���ذائ���ي، يف  الأم������ن 
بالدولة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  تعزيز  اإىل 
املوؤ�ص�صات  م��ع  ال�����ص��راك��ات  م��ن خ��ال 

والهيئات العلمية املحلية والعاملية .
وقال معايل زكي اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار 
الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة- 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة: " لقد اأظهر انت�صار 
الأم���ن  اأه��م��ي��ة  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
الكتفاء  حتقيق  و����ص���رورة  ال��غ��ذائ��ي 
ال��ذات��ي ل��ل��دول. ل��ذا ي��رّك��ز الباحثون 
احليوية  ل��ل��ت��ق��ان��ات  خليفة  م��رك��ز  يف 
والهند�صة الوراثية بجامعة المارات 
، على درا�صة النباتات ال�صحراوية يف 

بيئة الإمارات لتوليد املعرفة العلمية 
العاملية  التحديات  مواجهة  وبالتايل 
وممار�صة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  ق�صية  يف 
ال�������زراع�������ة امل���������ص����ت����دام����ة م�����ن خ����ال 
الوراثية،  والهند�صة  اجلينوم  بحوث 
والبتكار يف التقانات احليوية، ف�صًا 
اجلينية  الأنظمة  من  ال�صتفادة  عن 
يف  ال��زراع��ة  لتطوير  كم�صار  للنباتات 

دولة الإمارات".
�صمو  دع��م  "بف�صل  معاليه:  واأو���ص��ح 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

�صوؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
للتقانات  خ��ل��ي��ف��ة  مل���رك���ز   ، ال��رئ��ا���ص��ة 
باتت   ، الوراثية   والهند�صة  احليوية 
املركز  ب��اع��ت��ب��اره  اإل��ي��ه  تتجه  الأن���ظ���ار 
البحث  جم�����ال  يف  واملُ����م����ّي����ز  ال����ب����ارز 
حتقيق  يف  الأول  واملُ�����ص��اه��م  ال��ع��ل��م��ي 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي ل��ل��دول��ة ال��ن��اب��ع من 
امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث يحر�س  اح��ت��ي��اج��ات 
الوطنية  ال�صرتاتيجية  مواكبة  على 
وحتقيق   ،2051 ال��غ��ذائ��ي  ل��اأم��ن 
تكون  ب��اأن  الر�صيدة  القيادة  تطّلعات 

دول�����ة الإم��������ارات الأف�������ص���ل ع���امل���ي���اً يف 
بحلول  العاملي  الغذائي  الأم��ن  موؤ�صر 

عام 2051".
واأردف معايل الرئي�س الأعلى جلامعة 
خليفة  م���رك���ز  "يهدف  الإم�����������ارات: 
للتقانات احليوية والهند�صة الوراثية  
اإىل حتقيق الريادة يف جمال الهند�صة 
للنباتات  والتقانات احليوية  الوراثية 
من خال الكت�صاف والبتكار العلمي 
زراعية  ب�صمات  النبات  لإنتاج وتعديل 
واقت�صادية. حيث تعتمد مهمة املركز 

ب��ه��دف تطوير  درا���ص��ة اجل��ي��ن��وم  على 
ان����ت����اج امل��ح��ا���ص��ي��ل وحت���ق���ي���ق الأم�����ن 
الغذائي. ويتّم ذلك من خال توليد 
املبادئ  اكت�صاف  عر  العلمية  املعرفة 
النباتات  ا�صتجابة  لكيفية  الأ�صا�صية 
ومن  الاحيوية.  البيئية  لل�صغوط 
اإىل املحا�صيل  ثمَّ يتّم حتويل املعرفة 
اإ�����ص����اف����ة اإىل  امل����ف����ي����دة.  وامل���ن���ت���ج���ات 
التعديل  طريق  )ع��ن  نباتات  تط��وي��ر 
والتحرير اجليني( ب�صفات ذات قيمة 
اق��ت�����ص��ادي��ة ع��ال��ي��ة م��ث��ل ال���ق���درة على 

الاحيوية  البيئية  ال�صغوط  حتمل 
اأو غريها".

قائًا:  ت�����ص��ري��ح��ه  م��ع��ال��ي��ه  واخ��ت��ت��م 
العربية  الإم����ارات  جامعة  "حتر�س 
القدرات  وتو�صعة  دع��م  على  امل��ت��ح��دة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��ُم�����ص��اه��م��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
وروؤيتها  ال���دول���ة  ط��م��وح��ات  حت��ق��ي��ق 
البحث  ت���ع���زي���ز  يف  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
العلمي، وتوظيفه يف خدمة املجتمع. 
ل����ذا ج����اء اإن�������ص���اء م���رك���ز ل��ل��ت��م��ّي��ز يف 
الأبحاث املُتعّلقة بعلوم جينوم النبات 

املُ�صتدام،  الق��ت�����ص��اد  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف 
العلمية  املُ�����ص��ت��ق��ب��ل  اأج���ي���ال  واإع�������داد 
م�صرية  دع��م  يف  ُت�صهم  التي  ال��واع��دة 
والتنمية  ال��ت��ط��وي��ر  ن��ح��و  الإم�������ارات 
بالذكر  اجل��دي��ر  وم���ن  املُ�صتدامة".  
احليوية  للتقانات  خليفة  م��رك��ز  اأن 
والهند�صة الوراثية يف جامعة الإمارات 
الأن�صجة،  ل����زراع����ة  خم���ت���راً  ي�����ص��ّم 
اأف��ق��ي��ة، توّفر  5 ك��ب��ائ��ن  ي��ت��ك��ّون م���ن 
بيئة ُمعّقمة موثوقة لزراعة الأن�صجة 
خ�صراء  ب��ي��وت  اإىل  اإ���ص��اف��ة  النباتية، 

وعدداً  من��ٍو،  غ��رف  عالية،  تقنية  ذات 
م���ن ال���غ���رف ال��ب��ي��ئ��ي��ة املُ��ت��ح��ك��م فيها، 
تخ�صي�س  للم�صتخدمني  ي�صمح  مما 
املوؤّثرة  املُختلفة  ال��ع��وام��ل  وم��راق��ب��ة 
اإىل  ل  للتو�صّ العلمية  التجارب  على 
البيئة املطلوبة. كما ُت�صّكل خمترات 
الأح���ي���اء اجل��زي��ئ��ي��ة يف م��رك��ز خليفة 
على  حت��ت��وي  ح��ي��ث  ل��اب��ت��ك��ار،  منبعاً 
اأجهزة جزيئية حديثة ت�صمح للعلماء 
علمية  ب��ت��ج��ارب  بالقيام  اجل��ام��ع��ة  يف 
باحت�صانه  امل���رك���ز  وي��ف��خ��ر  ح��دي��ث��ة. 
والتخزين  للحو�صبة  حت��ت��ي��ة  لبنية 
اأداء  ُتتيح للعلماء  ذات م�صتوى عاملي، 
البحوث الأك��رث كثافة يف جم��ال علم 
احلا�صوبية.  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  اجل��ي��ن��وم 
ال��ت�����ص��وي��ر يف مركز  وُت�����ص��اع��د غ���رف 
العّينات  اإع��داد  على  الباحثني  خليفة 
من  جمموعة  خ��ال  م��ن  والت�صوير 
وتوّفر  امل��ت��ط��ّورة.  الت�صوير  ُم���ع���ّدات 
م����زرع����ة ال���ف���وع���ة ال���ت���ي مت���ت���ّد على 
اخل�صبة  الأر����س  هكتاراً   40 ح��وايل 
ل��ل��ت��ج��ارب م���ع جم��م��وع��ة م���ن اأح���دث 
مرافق الأبحاث للعلماء والطلبة من 
�صات لتطوير واختبار  خُمتلف التخ�صّ
الأمن  تدعم  ُمبتكرة  ا�صرتاتيجيات 

الغذائي يف املنطقة.

•• اأبوظبي - وام:

ك�������رم م�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن اأح����م����د 
البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع 
الفائزين بالدورة الأوىل من جائزة 
يف  احل��ك��وم��ي  للتميز  ال��دف��اع  وزارة 
قاعة الإمارات �صباح اأم�س، بح�صور 
وكيل  الظاهري  �صامل  مطر  �صعادة 
وزارة الدفاع وعدد من كبار �صباط 

وم�صوؤويل الوزارة واملكرمني.
واأك��������د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن اأح���م���د 
الدعم  اأن  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ال��ب��واردي 
قيادتنا  ت���ول���ي���ه  ال������ذي  وال����رع����اي����ة 
للموؤ�ص�صات احلكومية و�صعيها حل�صد 
والطاقات  والإم��ك��ان��ات  امل���وارد  كافة 
منظومات  ابتكار  ب��ه��دف  الب�صرية، 
التميز  ول��ت��ح��ق��ي��ق  ج����دي����دة  ع���م���ل 
احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  والإب������داع 
ي��دف��ع��ن��ا وبكل   .. ك��اف��ة  امل���ج���الت  يف 

على  للح�صول  ن�صعى  اأن  اإخ��ا���س 
املوؤ�ص�صي،  العمل  يف  املتميزة  املراكز 
واأهدافنا  اأولوياتنا  م��ن  جنعل  واأن 

التميز،  ث���ق���اف���ة  ن�����ص��ر  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
منظومتنا  جاهزية  تعزيز  وبالتايل 
ال���دف���اع���ي���ة ورف������ع ك����ف����اءة وق������درات 

منت�صبي الوزارة " .
وزارة  �صتحافظ   "  : معاليه  وق���ال 
ال����دف����اع ع���ل���ى دوره�������ا ال���وط���ن���ي يف 

والع�صكري  الدفاعي  القطاع  خدمة 
يتقدمها  خ��ال حم��اور عديدة  من 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ال�������ص���ح���ة، ال�����ت�����وازن بني 
اجلن�صني، البحث والتطوير العلمي، 
وا�صتقطاب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ا���ص��ت�����ص��راف 
احلكومية  واخل������دم������ات  امل�����واه�����ب 
يعمل  الذي  ال�صباب  وقطاع  املميزة، 
على  ال���دف���اع  وزارة  ���ص��ب��اب  جم��ل�����س 
ن��ع��ل��ن عن  ال���ه���ام، ك��م��ا  ت��ع��زي��ز دوره 
لل�صعادة  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ���ي�������س  ت��ع��ي��ني 
وجودة احلياة لدعم تنفيذ الرنامج 
بالإ�صافة  ال��دف��اع،  بيئة  يف  الوطني 
اإىل ال�صتعداد للخم�صني من خال 
العمل  تعزز م�صتقبل  م��ب��ادرات  ع��دة 

احلكومي".
الدولة  وزي��ر  ق��دم  احلفل  ختام  ويف 
للفائزين  ال��دف��اع اجل��ائ��زة  ل�����ص��وؤون 
التميز  جل���ائ���زة  الأوىل  ب����ال����دورة 
ومنت�صبي  م��وظ��ف��ي  م��ن  احل��ك��وم��ي 

نفخر   "  : وق����ال   .. ال���دف���اع  وزارة 
بالفائزين من منت�صبي وزارة الدفاع 
ون����ق����در ج���ه���وده���م و���ص��ع��ي��ه��م نحو 
هذه  لهم  ونبارك  والتفوق،  النجاح 
فريق  معاليه  �صكر  كما   ." اجل��ائ��زة 

العمل على اجلهود التي بذلها ودعا 
امل�صوؤولني لأن يحر�صوا على �صمان 
ت���ك���ام���ل ج��م��ي��ع ب����رام����ج ال��ت��م��ي��ز يف 
الوطنية  املنظومة  مع  الدفاع  وزارة 
املقبلة  ال���دورات  تكون  لأن  متطلعاً 

املواهب  ت���رز  واأن  تناف�صية  اأك����رث 
ال��ه��دف احلقيقي  وه��و  م��ن خالها 
املزيد من  للجميع  للجائزة، ومتنى 
وطننا  خ��دم��ة  يف  والزده����ار  التقدم 

الغايل".

•• اأبوظبي-وام:

د���ص��ن م��ع��ايل ال���ل���واء ف���ار����س خلف 
اأبوظبي  �صرطة  قائد عام  املزروعي 
وح�����دة رزي�����ن ل���اإن���ق���اذ والإط����ف����اء 
اأبوظبي  لهيئة  التابعة  والإ���ص��ع��اف 
باأحدث  وامل��ج��ه��زة  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
وذلك  املتطورة  والتقنيات  امل��ع��دات 
ابوظبي  ب����ني  رزي������ن  �����ص����ارع  ع���ل���ى 
اإط��ار احلر�س مبجالت  والعني يف 
الإط�����ف�����اء والإن������ق������اذ والإ�����ص����ع����اف 
وحتقيق ال�صتجابة الفعالة حلماية 
الأرواح واملمتلكات. ح�صر التد�صني 
اللواء خليفة حممد اخلييلي مدير 
امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات ب�صرطة  ق��ط��اع 
اأب��وظ��ب��ي و���ص��ع��ادة ال��ع��م��ي��د حممد 
هيئة  عام  مدير  العامري  اإبراهيم 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��دف��اع امل�����دين وم�����دراء 
معاليه  واأك���د  بالهيئة.  القطاعات 
ت�صدر  يف  ال�صتمرار  على  احلر�س 
اأماناً  الأك��رث  امل��دن  قائمة  اأبوظبي 
و�صامه يف العامل بف�صل توجيهات 
هذه  اأر���ص��ت  التي  الر�صيدة  القيادة 
ال�صاملة  الأم��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأ�صا�صي  ال������دور  ل��ه��ا  ك����ان  ال���ت���ي 
وب�صط  الأم����ن����ي،  الأداء  ري�����ادة  يف 
النه�صة  م��ع  ليتنا�صب  ال�صتقرار، 
املتقدمة التي حققها الوطن ليغدو 
واحة اأمن واأمان ورفع ن�صبة �صعور 
اجلمهور بالأمان، وتعزيز الروابط 
والثقة مع املجتمع، من خال تبني 
ومبادرات  ���ص��ام��ل��ة،  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

ابتكارية طموحة، وتقدمي خدمات 
ريادة  م��ن  تعزز  متميزة  ا�صتباقية 
التناف�صية  م���وؤ����ص���رات  يف  ال���دول���ة 

العاملية.
جتهيز  يف  املبذولة  باجلهود  وا�صاد 
املعايري  لأف�صل  وفقا  رزي��ن  وح��دة 
ت��ق��دمي خدمات  ع��امل��ي��ا يف  امل��ت��ب��ع��ة 
م����ت����ط����ورة ل�����اإن�����ق�����اذ والط������ف������اء 
وال���ص��ع��اف ك��م��ا اأث��ن��ى ع��ل��ى حر�س 
متابعة  على  وال��ع��ام��ل��ني  ال�صباط 
جمالت  يف  التطويرية  امل�صتجدات 
ووقاية  ب�صامة  والهتمام  عملهم 

املجتمع بدرجات ا�صتجابة عالية.
العميد  �صعادة  اأو���ص��ح  جانبه  وم��ن 
حممد اإبراهيم العامري اأن الوحدة 
والنقاذ  ل��اإط��ف��اء  دوري����ات  ت�صمل 
اأول  كم�صتجيب  تعتر  وال���ص��ع��اف 
با�صتجابة  ال��و���ص��ول  ���ص��رع��ة  ت��ع��زز 

جميع  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف  ع���ال���ي���ة 
الباغات.

على  الهيئة  واهتمام  حر�س  واأك���د 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 
التي  الإم���ك���ان���ات  ك���اف���ة  ت���وف���ري  يف 
املدين  ال��دف��اع  عنا�صر  جهود  تعزز 
وحثهم  مهامهم  اآداء  يف  والإ�صعاف 
العاملية  ال���ت���ط���ورات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
يف جم�������الت الإط������ف������اء والإن�����ق�����اذ 
امل�صتجدات  وم��ت��اب��ع��ة  وال����ص���ع���اف 
ع�����ر ت����وف����ري مم���ك���ن���ات رائ���������دة يف 
تاأهيلهم وتزويدهم باأحدث املعدات 
املتطورة مبا ميكنهم من  والآليات 
جلميع  وال�صتجابة  واج��ب��ه��م  اأداء 
وفقا  ع���ال���ي���ة  ب����درج����ة  ال���ب���اغ���ات 

ملقايي�س عاملية دقيقة.
وت�����ص��م��ن��ت اجل���ول���ة الط�����اع على 
اأحدث معدات واآليات هيئة اأبوظبي 

اإط��ف��اء احلرائق  امل���دين يف  ل��ل��دف��اع 
وهي دوري��ة برق لاإطفاء والنقاذ 
نوعها  م���ن  الأوىل  ت��ع��ت��ر  وال���ت���ي 
ومتتلك  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
خ�صائ�س وقدرات مبتكرة لاإنقاذ 
والإط�����ف�����اء ، ودراج���������ات الط���ف���اء 
والإن������ق������اذ ال�������ص���ح���راوي���ة وال���ت���ي 
منظومة  لتطوير  ح��دي��ث��اً  اأدخ��ل��ت 
����ص���رع���ة ال����ص���ت���ج���اب���ة يف الأم����اك����ن 
ال�صحراوية  وامل���ن���اط���ق  ال����وع����رة 
دوريات  خ�صائ�س  بني  تدمج  حيث 
الن��ق��اذ ودوري����ات الإط��ف��اء وتتميز 
ب��خ�����ص��ائ�����س ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة ح��دي��ث��ة يف 
ال�����ص��ري��ع وفقاً  وال��ت��دخ��ل  الإن���ق���اذ 
املدمج،   /one seven/ لنظام 
تواجدها  واه��م��ي��ة  ال���ص��ع��اف  ودور 
يف املوقع لا�صتجابة ال�صريعة عند 

تلقي الباغات.

•• اأبوظبي-وام: 

للقطارات،  الحت�����اد  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�صكك  ل�����ص��ب��ك��ة  واملُ�������ص���غ���ل  املُ����ط����ور 
احلديدية الوطنية يف دولة الإمارات 
تعاونها  عن  اأم�س  املتحدة،  العربية 
ال�����ص��ع��ودي��ة للخطوط  ال�����ص��رك��ة  م��ع 
احلديدية، يف جمال تبادل اخلدمات 
املتخ�ص�صة  وال���ك���ف���اءات  واخل�����رات 
وال��ت��دري��ب، وذل��ك من خ��ال توقيع 
الثنائي  التعاون  اأط��ر  حتدد  اتفاقية 

بني اجلانبني.
ج������اء ذل������ك خ������ال ف���ع���ال���ي���ة ج���رى 
املهند�س  ُبعد، بح�صور  تنظيمها عن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م���ل���ك،  ����ص���ادي 
ل�صركة الحتاد للقطارات، والدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ال���ك،  ب�����ص��ار 
للخطوط  ال�������ص���ع���ودي���ة  ل���ل�������ص���رك���ة 
احلديدية )�صار(، و�صهدها عدٌد من 

امل�صوؤولني لدى اجلانبني.
جمالت  اأربعة  على  التفاقية  تن�س 
القاطرات  ت��ب��ادل  للتعاون:  رئي�صية 
الغيار،  ق��ط��ع  و�����ص����راء  وال����ع����رب����ات، 

وتبادل الكفاءات، وتبادل اخلرات.
�صادي  املهند�س  ق��ال  ال�صدد،  وب��ه��ذا 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  م��ل��ك، 
الحت������اد ل���ل���ق���ط���ارات: حت��ظ��ى هذه 
التفاقية باأهمية ا�صرتاتيجية نظراً 
ل��ل��ع��اق��ات ال���را����ص���خ���ة ال���ت���ي جتمع 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
ظل  يف  ال�صعودية  العربية  واململكة 
وتاأتي  للبلدين،  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

امتداداً للتعاون امل�صتمر بني الحتاد 
ال�صعودية  وال�������ص���رك���ة  ال����ق����ط����ارات 
والتي  )���ص��ار(،  احلديدية  للخطوط 
من �صاأنها اأن تر�صم مامح م�صتقبل 
احلديدية  ب��ال�����ص��ك��ك  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع 
منطقة  يف  اللوج�صتية  واخل���دم���ات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
واأ�صاف املهند�س �صادي ملك: تن�صجم 
الحتاد  م�صاعي  م��ع  التفاقية  ه��ذه 
يف  ال�صرتاتيجي  ودوره��ا  للقطارات 
تطوير منظومة قطاع النقل والبنية 
التحتية واخلدمات اللوج�صتية على 
ل�صمان  الإم��������ارات،  دول����ة  م�����ص��ت��وى 
امل�������ص���رية  م�������ص���اه���م���ت���ه���ا يف  ت����ق����دمي 
الرامية  واجلهود  ال�صاملة  التنموية 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال������روؤي������ة الق���ت�������ص���ادي���ة 
للدولة  احلكومية  وال�صرتاتيجيات 
الأم��ث��ل من  بال�صكل  ال���ص��ت��ف��ادة  م��ع 

اإىل  وناأتي  املتاحة.  والقدرات  امل��وارد 
ب��خ��رات متميزة على  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
تدعمها  الت�صغيلية  العمليات  �صعيد 
كفاءات وطنية مبا ي�صاهم يف عملية 
اململكة  يف  الأ���ص��ق��اء  م��ع  املعرفة  نقل 
اإيجاباً يف عملية تطوير  مبا ينعك�س 
قدرات وكفاءات اجلانبني وموائمتها 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة من 
العمل امل�صرتك لتطوير هذا امل�صروع 

الطموح.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ب�����ص��ار امل����ال����ك: اإن 
العاقة  ظ���ل  يف  ت���اأت���ي  الت���ف���اق���ي���ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني امل��م��ل��ك��ة ودول���ة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ق��ي��ق��ة مبا 
تاريخية  ع���اق���ات  م���ن  ي��رب��ط��ه��م��ا 
ومواقف  طموحة،  م�صتقبلية  وروؤي��ة 
يعززها  ووا���ص��ح��ة،  متطابقة  وروؤى 
التن�صيق  ظ��ل  امل�����ص��رتك يف  ال��ت��ع��اون 

وال���ت���ع���اون وال��ت�����ص��اور امل�����ص��ت��م��ر بني 
البلدين.

تتما�صى  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
التنمية  يف  "�صار" التكاملي  دور  مع 
اململكة  ت�صهدها  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
قط�اع  �صيما  ل  ال��ق��ط��اع��ات،  �صتى  يف 
يحظى  ال��ذي  احلديدي�ة  اخلط�وط 
بدعم ل حمدود من خادم احلرمني 
ال�����ص��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب���ن عبد 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  ���ص��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز 
�صلمان  ب���ن  الأم������ري حم��م��د  امل��ل��ك��ي 
نائب  ال��ع��ه��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز، ويل  ب���ن 
الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
اأ���ص��ه��م يف  – مم���ا  ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل   –
ال�صنوات  خ���ال  وت��ق��دم��ه  ت��ط��وي��ره 
روؤية  مل�صتهدفات  حتقيقاً  الأخ����رية، 
من�صة  اململكة  ت�صبح  اأن  يف   2030

لوج�صتية عاملية.

مركز خليفة للتقانات �حليوية و�لهند�سة �لور�ثية يف جامعة �لإمار�ت:

اال�ضتفادة من االأنظمة اجلينية للنباتات كم�ضار لتط�ير الزراعة يف االإمارات
ن�سيبة: حتقيق تطّلعات �لقيادة باأن تكون �لإمار�ت �لأف�سل عامليًا يف موؤ�سر �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي بحلول عام 2051

الب�اردي يكرم الفائزين بالدورة االأوىل جلائزة وزارة الدفاع للتميز احلك�مي

•• دبي-وام:

والتطوير  لاإغاثة  ال��دويل  دبي  ومعر�س  موؤمتر  فعاليات  ام�س  اختتمت 
�صعار "الإغاثة وفريو�س كورونا .. اأفريقيا  17 حتت  ال�  "ديهاد" يف دورته 
حموراً" حيث اأجمع الزوار وامل�صاركون على جناح املوؤمتر واملعر�س الذي 
التي  اإحل��اح��اً  الأك��رث  الق�صايا  ا�صتعرا�س  خاله  ومت  اأي��ام  ثاثة  ا�صتمر 
بطرق  حلها  و�صبل  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف  وخا�صة  اأفريقيا  ق��ارة  ت��واج��ه 
مبتكرة وفعالة. ويف ختام املوؤمتر اأعلنت اللجنة املنظمة عن موعد انعقاد 

الدورة القادمة من هذا احلدث والذي �صيكون يف مار�س 2022.

ومنهم  ال���دول  وممثلي  امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  ح�صور  الثالث  ال��ي��وم  و�صهد 
�صعادة كرافييه �صانيل �صفري اجلمهورية الفرن�صية لدى الدولة حيث زار 
�صعادته اجلناح الفرن�صي يف املعر�س املرافق للموؤمتر والذي ي�صم �صركات 
فرن�صية رائدة م�صاركة يف اجلناح الفرن�صي حتت مظلة "بيزن�س فران�س" 
فيفو"  دي  لوج�صتيك" و"فاموكو" و"فونتو  "اأمريليا" و"بالوري  مثل 
و"اآي مي بيو" و" نوتري�صت" و"تاي�صيليو" وتعرف على ما تقدمه املنظمات 

الفرن�صية والعاملية من ابتكارات يف املجال الإن�صاين والإغاثي.
ال�صخ�صيات  امل�صتوى من كبار  ورافق �صعادة كرافييه يف زيارته وفد رفيع 
وع��ل��ى راأ���ص��ه��م ���ص��ع��ادة ال�صفري ج��ريه��ارد ب��ومت��ان ك��رام��ر، م��دي��ر املجل�س 

للجمعية  ال��دائ��م  وامل��راق��ب  دي�صاب   - لديهاد  العاملي  العلمي  ال�صت�صاري 
امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا من  ل���دى الأمم  امل��ت��و���ص��ط  ال��رمل��ان��ي��ة للبحر الأب��ي�����س 
الرئي�س  اأن�س املدين نائب  الدولية الأخرى يف جنيف واملهند�س  املنظمات 

والرئي�س التنفيذي ملجموعة اندك�س القاب�صة.
وخال "ديهاد" و�صمن مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية .. قدمت 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم لاأعمال اخلريية والإن�صانية دعماً مادياً 
ل�صندوق التكافل لطلبة وطالبات جامعة زايد يف اإطار برناجمها التعليمي 
املوؤ�ص�صات التعليمية يف  تلعبه  الذي  بالدور  منها  نرتقي" اإمياناً  "بالعلم 
الإرتقاء بالقطاع التعليمي بدولة الإمارات حيث يهدف هذا الدعم املقدم 

اإىل م�صاعدة الطلبة من ذوي الدخل املحدود لإكمال م�صريتهم التعليمية 
والتغلب على العوائق التي يواجهونها مما ي�صهم يف حل م�صاكل الطاب 
املادية ويزيد من اإقبالهم على التح�صيل العلمي. وقام �صالح زاهر املزروعي 
مدير املوؤ�ص�صة على هام�س فعاليات اليوم الثالث والأخري ملوؤمتر ومعر�س 
"ديهاد 2021" بت�صليم �صيك امل�صاهمة املالية التي بلغت مليون درهم اإىل 
�صعادة الدكتور خالد حممد اخلزرجي مدير جامعة زايد بح�صور بخيتة 
هند  والدكتورة  باملوؤ�ص�صة  الداخلية  امل�صاعدات  ق�صم  رئي�صة  الكتبي  علي 
مدير  مكتب  مدير  امل��زروع��ي  وحممد  الطلبة  �صئون  مديرة  الر�صتماين 

اجلامعة و�صريعة الكتبي اإخ�صائي دعم الطلبة بجامعة زايد.

)ديهاد( يختتم دورته �ل� 17 بنجاح

م�ؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالأعمال اخلريية واالإن�ضانية تقدم ملي�ن درهم لدعم الطلبة املتع�ضرين

اتفاقية تعاون ا�ضرتاتيجي بني االحتاد للقطارات و ال�ضركة ال�ضع�دية للخط�ط احلديدية )�ضار(قائد عام �ضرطة اأب�ظبي يد�ضن وحدة رزين لالإنقاذ واالإطفاء واالإ�ضعاف
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

يواجه  املا�صية،  ع��اًم��ا  الثاثني  يف  اأ���ص��اف��ه  مثل 
اأو  ال�صيا�صية  “املماطلة”  مم��ار���ص��ة  ب��اي��دن  ج��و 
التعطيل. ورغم اأن ت�صويت نائب الرئي�س كامال 
ال�صيوخ  جمل�س  ان  مب��ا  باحل�صم،  ي�صمح  هاري�س 
اإل  جمهورًيا،  و50  دميقراطًيا   50 بني  منق�صم 

اأن الرئي�س يرى تاأثري الأقلية كل يوم تقريًبا.
باأغلبية  ال��ق��وان��ني  مترير  ال�صيوخ  ملجل�س  ميكن 
ب�صيطة، ولكن من اأجل اإغاق النقا�س حول عدد 
كبري من م�صاريع القوانني والدعوة اإىل الت�صويت، 
يف  �صيناتورا.   60 م��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول  يجب 
ال�صياق احلايل، يتما�صك اجلمهوريون اخلم�صون 
)مثل الدميقراطيني من قبلهم( مًعا ويرف�صون 
احل��ل��ول ال��و���ص��ط، وي��ح�����ص��ل��ون اأح��ي��اًن��ا ع��ل��ى دعم 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ولي������ات اأك���رث 
حمافظة، مثل جو مان�صني من و�صت فرجينيا اأو 

كري�صنت �صينيما من اأريزونا.
املماطلة  اأن  حيث  ج��دي��دة،  لي�صت  الظاهرة  ه��ذه 
التا�صع  القرن  بداية  يف  اأ�صولها  جتد  ال�صيا�صية 
مطلع  منذ  ال  بكثافة  ت�صتخدم  مل  لكنها  ع�صر، 
ظل  يف  ب���داأ  ال���ذي  ال�صتقطاب  وب��ل��غ  الت�صعينات. 
رئا�صة بيل كلينتون ذروته الآن، ون�صهد يف معظم 

الأوقات �صلل ن�صبي للنظام.
ي�صاء  امل���م���ار����ص���ة  ف���ه���ذه  ت�����ك�����ذب...  ل  الأرق����������ام 
ال��ف��رتة من  امل��ث��ال، يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا. ع��ل��ى �صبيل 
حالة   357 ه��ن��اك  ك���ان   ،1992 اإىل   1975
عرقلة منهجية، مقارنة باأكرث من 1800 حالة 
الق�صاء على  اإمكانية  ذكرنا  ان  �صبق  واإذا  منذئذ. 
ظاهرة التعطيل، فاإنكم تفهمون ان ال�صياق مائم 

لإجراء اإ�صاح يف هذه امل�صاألة.
والدميقراطيون  اجلمهوريون  ق��ام  ان  �صبق  لقد 
على حد �صواء بتعديل اإطار عمل العرقلة املنهجية 
معينة  تعيينات  يف  الإج�����راءات  بتجاوز  و�صمحوا 
وكذلك يف بع�س القوانني املتعلقة باإدارة امليزانية. 
يتم  و2017،   2013 يف  التغيريات  ه��ذه  ومنذ 
اأو اإلغاء هذه  التفكري يف تغيريات اإجرائية اأخرى 
املمار�صة متاًما. ولعلكم تدركون بي�صر اأن التفكري 

جديا يف اإلغاء العوائق ل يحدث ال عند احل�صول 
على الأغلبية. ويدر�س جو بايدن والدميقراطيون 
هذا الحتمال، لكنهم يخ�صون ارتداد اجلمهوريني 
العنيف اإذا خ�صروا الأغلبية يف جمل�س ال�صيوخ يف 

انتخابات التجديد الن�صفي لعام 2022.
اإن الرئي�س بايدن متم�صك ب�صكل خا�س باحرتام 
يزال  ل  اإن��ه  يقول  عندما  �صادق  وه��و  املوؤ�ص�صات، 
ال��و���ص��ط ممكنة بني  اأن احل����وار واحل��ل��ول  ي��وؤم��ن 
اإىل  ق��ري��ب��اً  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني. وق���د ي�صطر  احل��زب��ني 
اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف ه���ذه ال���روؤي���ة اإذا ك���ان ي��رغ��ب يف 
ال�صاحة  اإىل  امل�صاريع املقرتحة منذ عودته  تنفيذ 

ال�صيا�صية.
العرقلة  ممار�صة  اأن  اأعتقد  احل���ايل،  ال�صياق  يف   
يتم  اأن  ل  واأف�صّ النظر.  اإع��ادة  اإىل  بانتظام حتتاج 
اإلغاوؤها، ولكن بالنظر اإىل مقاومة الدميقراطيني 
املنتخبني مثل، مان�صني و�صينيما، املقيدان بطبيعة 

ناخبيهما، يجب املراهنة على اإجراءات جديدة.
 بالطبع، يدرك احلزبان ال�صيا�صيان املخاطر، لكن 
ت�صكيل  وي�صجع  الأغلبية.  متثيل  ت�صجيع  يجب 
للوليات  مفرًطا  متثيًا  ا�صا  ال�صيوخ  جمل�س 
ولكل  املنخف�صة،  ال�صكانية  الكثافة  ذات  ال�صغرية 
ال�����ص��ي��وخ، ومينحهم  ع�����ص��وان يف جم��ل�����س  ولي����ة 
جميع  اإب����ط����اء  اأي  م���ف���رط���ة،  ���ص��ل��ط��ة  ال��ت��ع��ط��ي��ل 

حماولت الت�صريع الرئي�صية تقريًبا.
الوليات  ت��اأ���ص��ي�����س  ع��ن��د  ان���ه  م�����راًرا،  قلتها  ل��ق��د   
الآباء  اأظهر  ال�صيا�صية،  املوؤ�ص�صات  واإن�صاء  املتحدة 
ميلهم  عديدة  منا�صبات  يف  وخلفاوؤهم  املوؤ�ص�صون 
كانوا  ل��ق��د  ال���و����ص���ط.  واحل���ل���ول  ال��ت�����ص��وي��ات  اإىل 
يخ�صون الهيمنة الفيدرالية على الوليات، متاًما 
كما كانوا يخ�صون هيمنة اأحد فروع ال�صلطة على 

الآخرين.
 ومع ذلك، اأعتقد اأن مفكري القرنني الثامن ع�صر 
والتا�صع ع�صر مل يتمكنوا من ت�صور ما ميكن فعله 
بتف�صرياتهم، ناهيك عن تطور بادهم. يف القرن 
حماولت  ت�صطدم  ما  كثرياً  والع�صرين،  احل��ادي 
الإ�صاح واإرادة الأغلبية با�صتبداد الأقلية... وقد 

حان الوقت ل�صمان متثيل اأكرث عدًل وتوازًنا.
ترجمة خرية ال�صيباين

اإ�ضالح جمل�س ال�ضي�خ االأمريكي

*ا�صتاذ تاريخ، وحما�صر، ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ المريكيني

مما  بايدن،  اإدارة  الرئا�صة  بايدن  ت��ويل  نذ  اإي���ران،  مع  متحالفة  جمموعات 
دفع بعد ع�صرة اأيام اإىل اتخاذ قرار اأمريكي ب�صرب املجموعات امل�صوؤولة عن 
الهجوم يف �صوريا. واإحدى النقاط املحورية يف النقا�س الدائر حول الهجمات 
ال�صاروخية واأ�صكال اأخرى من العتداءات التي ترتكبها املجموعات املتحالفة 
الإيراين،  النظام  اإىل  الهجمات  ن�صب  الإمكان  كان يف  اإذا  ما  اإي��ران، هي  مع 
مبا �صيوؤدي اإىل ت�صكيل حمتمل ملامح النخراط الأمريكي مع اإيران حول 
ع�صكرية(  وغري  )ع�صكرية  املحتملة  النتقامية  وال��ردود  النووي  الرنامج 
على  يقوم  م�صاراً  اإي��ران  اتبعت  وطاملا  املنطقة.  يف  وم�صاحلها  طهران  �صد 
اإن�صاء جمموعات وا�صتخدامها ملهاجمة خ�صومها، وهي تعتمد على وكائها 
للتقليل من م�صاركتها يف املجازر التي ترتكب، ومن اأجل اإيجاد درجة معقولة 

من الإنكار.
عاقة  على  العثور  يف  �صعوبة  جتد  قد  الأمريكية  احلكومة  اأن  رغ��م  وعلى 

النووي  ال��رن��ام��ج  م��ع  للتعامل  الديبلوما�صية  اجل��ه��ود  على  ب��اي��دن  اإدارة 
الإيراين، الأمر الذي يقلل من احتمال جلوء وا�صنطن اإىل اإ�صناد امل�صوؤولية 
املبا�صرة عن الهجمات ال�صاروخية اإىل النظام الإيراين. وكان لفتاً على نحٍو 
هوية  ك�صف  عملية  املتحدة  ال��ولي��ات  تركت  اأرب��ي��ل،  هجوم  عقب  اأن��ه  خا�س 
األقى العبء  الفاعلني للحكومة الإقليمية يف كرد�صتان وبغداد، الأمر الذي 
على حليفني �صعيفني قد يقعان يف مرمى نريان هذه اجلماعات املتحالفة 
اأو ر�صمياً. ونظراً اإىل  مع اإي��ران، يف حال اأتيا على ذكر النظام الإي��راين علناً 
العاقة العمانية والإيديولوجية بني احلر�س الثوري الإيراين وع�صائب 
اأهل احلق وكتائب حزب اهلل ومنظمة بدر وكتائب �صيد ال�صهداء اإىل جانب 
املجموعات  ه��ذه  تنفذ  اأن  املعقول  غ��ري  م��ن  اأهمية،  اأق��ل  اأخ���رى  جمموعات 
عمليات ب�صكل م�صتقل. اأما الهجمات على اجلنود الأمريكيني واحللفاء، فاإنه 

من غري املعقول اأن تنفذ دون موافقة م�صبقة اأو تن�صيق م�صبق مع طهران.

•• وا�شنطن-وكاالت   

اأمريكيني  جنود  على  هجماتها  ط��ه��ران  م��ع  املتحالفة  املجموعات  توا�صل 
3 مار�س )اآذار( �صمل  واآخرين من التحالف ال��دويل، مبا يف ذلك هجوم يف 
ووقع  ومدنيني،  ت��وؤوي جنوداً  قاعدة  الأق��ل على  10 �صواريخ على  اإط��اق 
الهجوم الأحدث الثنني. ياأتي ذلك يف �صياق �صل�صلة من الهجمات التي ت�صنها 
الرئي�س  ت�صلم  الأمريكيني منذ  اإيران �صد اجلنود  املدعومة من  امليلي�صيات 
جو بايدن مهام من�صبه، وبينها هجوم ا�صتهدف يف 15 فراير)�صباط( اأربيل 
اأ�صفر عن مقتل متعاقد  الذاتي، مما  ذات احلكم  كرد�صتان  عا�صمة منطقة 

مدين وجرح ع�صرة اآخرين.
الأمريكية  بولي�صي”  “فورين  جملة  يف  الدين  ع��اء  راجن��ا  الباحث  وكتب 
من  الأخطر  الهجوم  وك��ان  اأ�صا�صياً،  ت�صعيداً  �صكل  اأرب��ي��ل   هجوم  اأن  يقول، 

اإي��ران يف العقود  ت��ورط  دقيقة تربط النظام الإي��راين بهذه الهجمات، ف��اإن 
الأربعة املا�صية يف تاأ�صي�س وتعبئة واإدارة الوكاء، يدلل على اأنها تعتمد على 
هذه الهجمات لت�صكيل بيئة جيو�صيا�صية مائمة لها، وي�صري اإىل اأن النظام 
اإ�صناد  اأن  اإىل  الباحث  ويلفت  امل�صوؤولية.  حتمل  يف  مبا�صرة  �صالع  الإي��راين 
امل�صوؤولية مهم، لأنه ي�صمح للحكومات وللمحاكم املحلية والدولية مبحا�صبة 
املرتكبني، ويتيح فر�صاً للحكومات التي تقع �صحية هذه الهجمات كي تطلب 
دعماً من دول اأخرى- مينع اأو يردع ح�صول مزيد من الهجمات. ويف حالة 
احلرب بالوكالة، فاإن اإ�صناد امل�صوؤولية ي�صبح معقداً ب�صبب تورط لعبني ل 
يحملون �صفة الدولة، ممن مييلون اإىل العمل خارج اإطار موؤ�ص�صات الدولة 
وت�صوهات  تعقيدات  بال�صبط  هي  وهذه  واملوؤ�ص�صات.  القانون  من  ويتفلتون 
امل�صلحة  للمجموعات  الراعية  ال���دول  عليها  تعتمد  التي  بالوكالة  احل��رب 
للهروب من اأية ردود فعل اإنتقامية وحلرمان ال�صحايا من العدالة. وتركز 

 ف�رين ب�لي�ضي: يجب حما�ضبة اإيران عن هجمات وكالئها

•• الفجر –خرية ال�شيباين
اأجن���ي���ا مريكل     ع���ان���ى ح����زب 
امل�صتويات  على  كبرية  نك�صة  من 
اأ���ص��ه��ر من  الإق��ل��ي��م��ي��ة ق��ب��ل �صتة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، وبات  الن��ت��خ��اب��ات 
امل�صيحي  الحت�������اد  ح�����زب  ع���ل���ى 
كان  اإذا  ال���ت���دارك  ال��دمي��ق��راط��ي 
راأ���س احلكومة  البقاء على  يريد 
يف ن���ه���اي���ة ال������ع������ام.    ه����ل ميكن 
الأمل�������ان  امل���ح���اف���ظ���ون  ي���ج���د  اأن 
نهاية  امل���ع���ار����ص���ة  يف  اأن���ف�������ص���ه���م 
ال��ذي مل  ال�صيناريو  ه��ذا  ال��ع��ام؟ 
ي��ك��ن م���ن امل��م��ك��ن ت�������ص���وره قبل 
اليوم  ي��ك��ت�����ص��ب  اأ����ص���ه���ر،  ب�����ص��ع��ة 
م�صداقية بعد ال�صفعة املزدوجة 
ل��ان��ت��خ��اب��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة يف 14 
بالتينات  راي���ن���ان���د  يف  م���ار����س 
وب�����ادن ف���ورمت���ب���ريغ.    ف��ف��ي كل 
امل�صيحي  الحت������اد  ي��ح��ت��ل  م�����رة، 
اأجنيا  ب��زع��ام��ة  ال��دمي��ق��راط��ي 
مريكل املركز الثاين، باأقل ن�صبة 
27 فا�صل  انتخابية يف تاريخه: 
7 باملائة يف املنطقة الأوىل، و24 
فا�صل 1 باملائة يف الثانية، حيث 
ي�����ص��ت��ط��ي��ع ح����زب اخل�����ص��ر )32 
ال�صتغناء  ب���امل���ائ���ة(   6 ف���ا����ص���ل 
عنه لا�صتمرار يف احل��ك��م.    اإن 
ال�صتباه يف ارتكاب بع�س نوابهم 
من  ال�صتياء  وت��زاي��د  ملخالفات، 
واملغادرة  اللقاحات،  توزيع  ب��طء 
ال���ق���ري���ب���ة ل��ب��ط��ل��ت��ه��م اأجن���ي���ا 
يف  ع��اًم��ا  ع�صر  �صتة  بعد  م��ريك��ل 
تعب  ج���ان���ب  اإىل  امل�����ص��ت�����ص��اري��ة، 
ال��ع��ام، كلها عوامل جتعل  ال���راأي 
املحافظني،  ���ص��د  يلعب  ال�����ص��ي��اق 
�صتة  قبل  ت�صريعية  انتخابات  يف 

اأ�صهر يف 21 �صبتمر.
حول  ك��ب��رًيا  نقا�ًصا  »�صيجرون     
والتدارك”،  الإ�����ص����اح  ك��ي��ف��ي��ة 
ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  اأ���ص��ت��اذ  ي��ح��ذر 
تريف.  ج��ام��ع��ة  م���ن  ج����ون  اأوي 
اأن  يجب  اخل�صو�س،  وجه  وعلى 
ي��خ��ت��اروا ب��ني وج��ه��ني خمتلفني 
الحتاد  زع��ي��م  حملتهم:  ل��ق��ي��ادة 
اأرمني  ال��دمي��ق��راط��ي،  امل�صيحي 
لا�صتمرارية  جت�صيًدا  ل�صيت، 

اخل�صر،  وح��زب  تراجعهم،  رغ��م 
ب�����ص��ك��ل م��ن��ه��ج��ي على  امل���ت���ق���دم 
الدميقراطيني.  ال���ص��رتاك��ي��ني 
النتخابات  اأك�����دت  ك��م��ا  ول���ك���ن، 
الإقليمية يف مار�س اجلاري، فاإن 
�صي�صبحون  ال��ذي��ن  امل��ح��اف��ظ��ني، 
لي�صوا  م����ريك����ل،  اأي����ت����ام  ق���ري���ب���ا 

حم�صنني �صد الف�صل.  

الأ�صغر  �صقيقه  اأو  م��ريك��ل،  م��ع 
الجتماعي  امل�����ص��ي��ح��ي  الحت������اد 
البافاري، ماركو�س �صودر، الأكرث 
�صعبية، و�صتكون مهمة ال�صخ�س 
الديناميكية  ع��ك�����س  امل���خ���ت���ار: 

ال�صيئة احلالية.
الأ�صابيع  اإخ��ف��اق��ات��ه��م يف  »م���ع     
املحافظون  املا�صية، فقد  القليلة 

ح�صلوا  ال�����ذي  امل��ت��ج��دد  ال���دع���م 
ل�صالح   2020 عام  خال  عليه 
وح����دة وط��ن��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، ياحظ 
ثقة  ولك����ت���������ص����اب  ج��������ون.  اأوي 
وقبل  اأوًل  جديدة، يجب عليهم، 
لنتظارات  ال�صتجابة  �صيء،  كل 
الوباء”.  اإدارة  حيث  م��ن  الأمل���ان 
احلكومة  يف  �صريكهم  اأن  ع��ل��م��ا 

ال�صرتاكي  احل��زب  الفيدرالية، 
الدميقراطي، بداأ يحلم بتحالف 
اأكرث ي�صارية مع احلزب الليرايل 
اخل�صر.      وح����زب  ال��دمي��ق��راط��ي 
احتماًل،  الأك��رث  الفر�صية  تبقى 
م��ع ذل����ك، حت��ال��ًف��ا غ��ري م�صبوق 
زالوا  ما  الذين  املحافظني،  بني 
ي��ت�����ص��درون ا���ص��ت��ط��اع��ات ال���راأي 

�سيناريو على طريقة هيت�سكوك

اأملانيا: املحافظ�ن والنهاية املفزعة لع�ضر مريكل...!

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   تعي�س ال�صيا�صة الإ�صبانية هذه 
اإيقاع النفجارات. يف  الأي��ام على 
ال�صاخبة  دعت  املا�صي،  الأ�صبوع 
اإيزابيل دياز اأيو�صو، رئي�صة حزب 
اإىل  م��دري��د،  ملنطقة  املحافظني 
اإجراء انتخابات مبكرة بحجة اأن 
لئحة اللوم على و�صك الإطاحة 
ي���ون���ي���دا����س  زع����ي����م  الآن  ب����ه����ا. 
الي�صاري  احل������زب  ب����ودمي����و�����س، 
الراديكايل، يغادر فجاأة احلكومة 
اأج����ل مقامرة  م���ن  ال���ص��رتاك��ي��ة 
افتكاك منطقة مدريد  خطرية: 
م��ن ال��ي��م��ني، ال���ذي ي��ق��وده��ا منذ 

اأكرث من 25 عاًما.
رئي�س  نائب  اإغلي�صيا�س،  بابلو    
ائتاف،  ي�صارية، يف  اأول حكومة 
منذ يناير 2020، فاجاأ اجلميع. 
هو الذي كان يطمح منذ �صنوات 
لهذا املن�صب ال�صرتاتيجي الذي 
هائلة،  اإزع�������اج  ب�����ص��ل��ط��ة  ي��ت��م��ت��ع 
�صابق  دون  الآن  عن�����ه  ي��ت��خ��ل��ى 

اإنذار.
 ومع ذلك، ل يرتدد يف تكرار اأن 
نائب الرئي�س )اإىل جانب حقيبة 
كان  الجتماعية(  احلقوق  وزارة 
له  ي�صمح  املراقبة  ب��رج  من  نوًعا 
الي�صاري  ال��ت��وج��ه  يف  ب��ال��ت��ح��ك��م 
ل��رئ��ي�����س ال��������وزراء ال����ص���رتاك���ي، 
حزم  اإذن  فلماذا  �صان�صيز،  بيدرو 

حقائبه وتخلى عنه؟
   اأ���ص��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ذو 
ال�صعر الطويل، البالغ من العمر 
بودميو�س  م��وؤ���ص�����س  ع���اًم���ا،   42
الإ�صبانية”  باللغة  “”ميكننا” 
ق���وة  “لإعطاء   2014 ع������ام 
ال�صاخطني”،  حلركة  موؤ�ص�صية 

مل يت�صرف بناًء على نزوة. ففي 
بودميو�س،  ي��ون��ي��دا���س  ح��ا���ص��ي��ة 
“قرار مدرو�س  يدور حديث عن 

بعناية«. 
ال��واق�����������ع، م��ع ه��ذه املبادرة،     يف 
اآفاًقا  اإغ��ل��ي�����ص��ي��ا���س  ب��اب��ل��و  ي��ف��ت��ح 

عديدة.
 اأوًل، �صغل من�صب نائب الرئي�س 
العمل  وزي��������رة  ق���ب���ل  م����ن  الآن 

الرابع  يف  م��دري��د  يف  الت�صريعية 
تخِف  مل  حيث  املقبل،  مايو  م��ن 
مع  حتال����ف  عقد  نيتها  اأي��و���ص��و 
فوك�س،  املتطرف  اليمني  ح�����زب 
ال����رمل����ان  ال���ث���ال���ث���ة يف  ال���ق�������������������وة 
ال��وط��ن��ي، وال����ذي ي��ك��ن ل��ه بابلو 
حدود  ل  ك��راه��ي��ة  اإغلي�ص���يا�س 

لها.
    وتقول املحللة اإ�صرت بالومريا: 

وهي من  دي��از،  يولندا  احلالية، 
يونيدا�س  داخ���ل  ال��ث��ق��ي��ل  ال����وزن 
ب�����ودمي�����و������س؛ وه�������و ي����ك����رث من 
درجة  اىل  عليها،  الثناء  ع��ب��ارات 
الرت�صح  يف  ل���ه  خ��ل��ف��ا  ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا 
النتخابات  يف  احلكومة  لرئا�صة 

العامة لعام 2022.
ال����ع����ام  الأم�����������ني  ي�����ح�����ّل  ث������م      
ل�����ب�����ودمي�����و������س، ب���ف�������ص���ل ه����ذه 

اإغ��ل��ي�����ص��ي��ا���س ح���ري���ت���ه لإط�����اق 
العنان ملا يحفزه اأكرث:

ع��ل��ى خلفية  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ة   
اأيديولوجية وا�صحة للغاية، مما 
مواهبه  كل  با�صتخدام  له  ي�صمح 

كخطيب. 
مواجهة  ع���ل���ى  م�����ص��م��م  اإن������ه     
اإيزابيل  ال�����ص��ع��ب��وي��ة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
النتخابات  خ���ال  اأي��و���ص��و  دي���از 

الدائمة  التناق�صات  ال�صتقالة، 
ك��ل يوم:  ل��ه��ا  ك���ان يخ�صع  ال��ت��ي 
ال�صلطة،  يف  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ي��ج�����ص��د 
لغ�صب  �صدى  الوقت،  نف�س  ويف 

ال�صارع. 
�صان�صيز  لبيدرو  حقيقي  ���ص��داع 
ال������ذي ك�����ان ي���رت���ع���ب ك��ل��م��ا فتح 
احلال  ه���و  ك��م��ا  ف��م��ه.  “نائبه” 
باأنها  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  و����ص���ف  ع��ن��دم��ا 

اأو  مكتملة”،  غري  “دميقراطية 
قارن و�صع النف�صايل الكاتالوين 
“املقيم  ب��وي��غ��دمي��ون��ت  ك��ارل��ي�����س 
العدالة  م���ن  ه���رًب���ا  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف 
الإ�صبانية” مبحنة اجلمهوريني 

املنفيني زمن فرانكو.

خطيب
بابلو  ا�صتعاد  اأخ���رًيا وخ��ا���ص��ة،     

كا�صرتاتيجي  بكثري  اأف�صل  “اإنه 
منه كنائب للرئي�س”.

 اإن اإغلي�صيا�س لي�س رجل �صلطة 
بقدر ما هو رجل �صلطة م�صادة.  
اأن  وب����ه����ذا امل���ن���ع���ط���ف، ي���ذك���رن���ا 
ال�صيا�صة لي�صت فًنا ول علًما، بل 
م�صرحا موؤاتيا للجريئني الذين 
ا�صتقرار  زع���زع���ة  اإىل  ي�����ص��ع��ون 

اخل�صم “.
نتحدث  الآن ل  م��ن  ن��ح��ن  وه���ا   
اإل عن مباراة القمة التي �صتقام 
ب���ني ميني  يف م���اي���و يف م���دري�������د 
ه��ج��وم��ي وب����ا ع��ق��د ع��ل��ى نحو 
اإىل  ي��ح��ت��اج  وي�����ص�����������ار  متزاي������د، 
ت��اأك��ي��د ذات������ه... ل يطلب  اإع�����ادة 
بابلو اإغلي�صيا�س �صيًئا اأف�صل من 

هذا.
عن ليرب��سيون

حملة �نتخابية على خلفية �أيديولوجية

مدريد: الرهان اجلريء واخلطري لبابل� اإغلي�ضيا�س...!
�نطالق مبار�ة �لقمة يف مدريد بني �لي�سار و�ليمني �ل�سعبوي قبل �أو�نها

اإيزابيل دياز اأيو�صو اليمني املناف�س

بابلو اإغلي�صيا�س فاجاأ حميطه

الحتاد امل�صيحي الدميقراطي ينهزم

ان�صحاب مريكل ي�صكل ازمة للمحافظني

�ل�������س���ي���اق ي��ل��ع��ب 
���س��د �مل��ح��اف��ظ��ني, 
�ن����ت����خ����اب����ات  يف 
قبل  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
 21 يف  �أ�سهر  �ستة 
���س��ب��ت��م��رب �ل���ق���ادم
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عربي ودويل

عن  اجلزائرية  العا�صمة  من  بالقرب  م�صت�صفى  يف  عاملون  يعرب 
�صعورهم باأنهم “على �صفري الإنهاك” بعد مرور اأكرث من عام على 
كانت  البليدة  ولية  كورونا.  بفريو�س  الأوائ��ل  امل�صابني  ا�صتقبالهم 
الإ�صابات  اأوىل  ال��ف��ريو���س يف اجل��زائ��ر، وم��وق��ع  ب��وؤر تف�صي  اح��دى 
اجلماعية يف الباد. وقال حممد يو�صفي رئي�س م�صلحة الأمرا�س 
املعدية مب�صت�صفى بوفاريك يف الولية لوكالة فران�س بر�س “ا�صتقبلنا 

املري�س الأول وكانت امراأة يف 29 �صباط/فراير 2020«.
الطبية  ال��رع��اي��ة  امل�صت�صفى  ق��دم��ت  ذل��ك احل��ني  اإن���ه منذ  واأ���ص��اف 
اآلف مري�س بكوفيد-19،  اأربعة  لأكرث من  “باإمكانات حمدودة” 
معربا عن امتعا�صه لأن فرقا طبية تتعامل مع م�صابي كوفيد-19 
يف مرافق اأخرى تلقت الدعم بعك�س م�صت�صفاه. وقال “مل يكن هناك 
واأفراد الطاقم الطبي “على �صفري الإنهاك«.  فرتة ا�صرتاحة اأبدا”، 
تداعيات  اىل  يو�صفي  اأ�صار  والعقلي  اجل�صدي  الإره���اق  عن  وبعيدا 
“الكثريين  اأن  اإذ  العاملني يف املجال الطبي،  اجتماعية كبرية على 
اجلزائر  و�صجلت  عليهم«.  خل�صيتنا  �صهور  منذ  اأق��ارب��ه��م  ي��روا  مل 
ر�صميا اأكرث من 115،400 اإ�صابة بفريو�س كورونا واأكرث من 3 
اآلف وفاة. ولفت يو�صفي اىل اأن نحو 12 األف عامل �صحي اأ�صيبوا 
بالفريو�س وتويف 160. كما تعر�س العاملون ال�صحيون مل�صايقات، 

ما دفع باحلكومة ال�صيف املا�صي اىل �صن ت�صريعات حلمايتهم.

اأم�س  باري�س   م�صت�صفيات  ملنظمة  العام  املدير  اإير�س  مارتان  ق��ال   
الأربعاء اإن انت�صار فريو�س كورونا يتفاقم يف منطقة باري�س الكرى 
حيث تواجه امل�صت�صفيات �صغوطا هائلة. و�صرح اإير�س لإذاعة اآر.تي.
اإل باأن هناك اختيارين لحتواء املر�س: اإغاق حملي يف عطلة نهاية 
اأو تطبيق اإغاق  الأ�صبوع مثلما يحدث يف اأنحاء اأخرى من الباد 
ال�صيطرة.  “الفريو�س لي�س حتت  واأ�صاف  املنطقة.  اأو�صع نطاقا يف 
ما  اليوم مياثل  املركزة  الرعاية  املر�صى يف وح��دات  هناك عدد من 
كان عليه يف ذروة املوجة الثانية«. واأ�صار اإىل اأن هناك نحو 1100 
باملنطقة،  امل��رك��زة  الرعاية  وح��دات  يف  كوفيد-19  مبر�س  م�صاب 
وقد ي�صل العدد اإىل 1700 بحلول نهاية ال�صهر اإذا ا�صتمر الو�صع 
الراهن. وم�صى قائا اإن وحدات الرعاية املركزة يف منطقة باري�س 
الأوقات  �صرير يف  األف  اإىل نحو  ال�صتيعابية  ت�صل طاقتها  الكرى 
العادية. وقال رميي �صالومو رئي�س اللجنة الطبية يف املنظمة لقناة 
عطلة  يف  اإغ��اق  تطبيق  اإن  الأرب��ع��اء  اليوم  التلفزيونية  ب����ي.اإف.اإم 
نهاية الأ�صبوع يف منطقة باري�س الكرى قد ل يكون كافيا لل�صيطرة 

على تف�صي فريو�س كورونا.

من هو “ريكي” الغام�س الذي وقع، بدل من دونالد ترامب، الإقرار 
با�صتام �صكوى �صد الرئي�س ال�صابق؟ وقد هدد هذا ال�صوؤال باإبطاء 
�صباط-فراير عندما   16 �صيء يف  كل  ب��داأ  الق�صائية.  الإج���راءات 
ل��دوره يف  رفع نائب دميوقراطي دعوى مدنية على دونالد ترامب 
قانون  اإىل  بال�صتناد  )الكابيتول(،  الكونغر�س  مبنى  على  الهجوم 
�صدر يف 1871 حلماية حقوق الأمريكيني ال�صود �صد املجموعات 
املتطرفة مثل “كو كلوك�س كان«. بعد اأ�صبوع، مت اإر�صال بريد اإىل 
الرئي�س اجلمهوري ال�صابق الذي يعي�س حاليا يف ناديه يف مارالغو 
يف فلوريدا. وكتب جي�صي بينال حمامي دونالد ترامب يف املحكمة 
قبل  م��ن  توقيعه  “مت  ال�صكوى  ا�صتام  �صرعية  يف  طاعنا  الث��ن��ني 
�صخ�س غريب ُيعرف با�صم +ريكي+«. ويف مواجهة هذا ال�صر الذي 
اتفق الطرفان على منح امللياردير  ك�صفته �صحيفة “ديلي بي�صت”، 
ني�صان/  26 حتى  الآن  اأمامه  حججه.  لتقدمي  الوقت  من  مزيدا 

ب�”اإثارة  توم�صون  ويتهمه  توم�صون.  بيني  �صكوى  على  للرد  اأبريل 
ال�صغب” وت�صجيع اأن�صاره على �صن هجوم على مقر الكونغر�س يف 
ي�صادقون  املنتخبون  امل�صوؤولون  كان  عندما  الثاين/يناير  كانون   6
وبراأ  الرئا�صية.  النتخابات  يف  بايدن  جو  الدميوقراطي  فوز  على 
جمل�س ال�صيوخ دونالد ترامب من تهمة “التحري�س على التمرد” 

يف �صباط/فراير.

عوا�شم

اجلزائر

باري�ص

وا�صنطن

  اتهام اأمريكي بالتهديد
 بقتل بايدن وم�ض�ؤولني كبار 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

وجهت املدعية العامة يف ولية مي�صيغان التهام اإىل �صاب اأمريكي بالتهديد 
بقتل الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإ�صافة اإىل امل�صوؤولتني الدميوقراطيتني 

رئي�صة جمل�س النواب نان�صي بيلو�صي وحاكمة الولية غريت�صن ويتمر.
وقالت املدعية العامة دانا نيزيل يف بيان اإن جو�صوا داكتور البالغ 21 عاما 
على  تهديدات”  تت�صمن  متعددة  “تعليقات  الثاين/يناير  كانون  يف  ن�صر 
تلك  يف  ذكر  داكتور  اأن  واأ�صافت  ف��اين«.  “اآي  الجتماعي  التوا�صل  موقع 
امل�صوؤولني  ه��وؤلء  لقتل  م�صد�س  ا�صتخدام  اعتزامه  عن  مزاعم  املن�صورات 
لن��دلع ثورة  “عاما حمفزا”  �صيكون وفق ت�صوره  املنتخبني، لأن ذلك 
النقال ت�صمن  داكتور  اأن هاتف  اأي�صا اىل  البيان  واأ�صار  اأمريكية جديدة. 

معلومات حول طريقة �صنع قنبلة وكيفية العثور على املواد الازمة.
بعمل  للقيام  بالتح�صري  متهم  الثاثاء  نف�صه  بت�صليم  قام  الذي  وداكتور 
اإرهابي وا�صتخدام حا�صوب لرتكاب جرمية، ويف حال ادانته يواجه عقوبة 

ال�صجن ملدة قد ت�صل اىل 20 عاما.
ومن املقرر اأن ميثل املتهم اأمام املحكمة يف 8 ني�صان/ابريل. وكانت احلكومة 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر تنبيها ملكافحة  اأواخ����ر ك��ان��ون  اأ���ص��درت يف  الأم��ريك��ي��ة ق��د 
الإرهاب يركز للمرة الأوىل على التهديد الذي ي�صكله “املتطرفون” على 
رئا�صة بايدن. كما اأن بايدن تعهد يف خطاب تن�صيبه بعد اقتحام متطرفني 
ملبنى الكابيتول بدحر “التطرف ال�صيا�صي املت�صاعد وجماعات تفوق العرق 

الأبي�س والإرهاب الداخلي«.
ملجموعة  هدفا  ويتمر  احلاكمة  كانت   2020 الأول-اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  ويف 
�صغرية من اليمني املتطرف خططت لختطافها اعرتا�صا على اجراءات 

الإغاق التي تفر�صها ب�صبب انت�صار فريو�س كورونا.

حك�مة الدبيبة اأمام حتديات »معقدة« و�ضط وع�د دولية بامل�ضاعدة

 ال�ضني عالقة رغما عنها باالأزمة ال�ضيا�ضية يف ب�رما 

اإيران تنتقد »نفاق« لندن بعد قرار تعزيز تر�ضانتها الن�وية  اأحكام باإعدام 6 مدانني بق�ضية فتى الزرقاء باالأردن
•• طهران-اأ ف ب

انتقدت طهران “نفاق” رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�صون على 
حني  يف  النووية،  الأ�صلحة  من  خمزونها  �صقف  رف��ع  ب��اده  ق��رار  خلفية 
اأنها ما انفكت تطالب اجلمهورية الإيرانية باحرتام التزاماتها النووية. 
على  ع��ر ح�صابه  ج��واد ظريف  الإي���راين حممد  اخلارجية  وزي��ر  وكتب 
ل�صاح  اإي��ران  اإنتاج  ب�صاأن  قلق  اإنه  بنفاق  بوري�س جون�صون  تويرت”يقول 

نووي حقيقي. ويف اليوم نف�صه  يعلن اأن باده تو�صع تر�صانتها النووية«.
واأ�صاف، وفق الرتجمة الر�صمية بالعربية على املوقع اللكرتوين للوزارة، 
“على عك�س بريطانيا وحلفائها تعتقد اإيران اأن الأ�صلحة النووّية واأ�صلحة 
الريطانية  احلكومة  وق��ررت  تدمريها«.  يجب  وح�صّية  ال�صامل  الدمار 
رفع �صقف تر�صانتها النووية للمرة الأوىل منذ �صقوط الحتاد ال�صوفياتي، 

وال�صيا�صة  وال���دف���اع  ل��اأم��ن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��راج��ع��ة  وذل����ك يف خ��ت��ام 
رفع  التقرير،  الرئي�صية يف  اأم�س. ومن اخلطوات  ن�صرت  التي  اخلارجية 
�صقف خمزون اململكة من الروؤو�س احلربية النووية من 180 اإىل 260، 
بزيادة تبلغ حوايل %45، ما ي�صع حًدا لعملية نزع ال�صاح التدريجية 
ال�صوفياتي قبل ثاثني عاًما.  �صقوط الحت��اد  تنفيذها منذ  التي جرى 
ووفق معاهدة عدم انت�صار الأ�صلحة النووية لعام 1969، ت�صنف اململكة 
املتحدة املن�صوية يف املعاهدة، �صمن خم�س دول متتلك �صاحا نوويا. اأما 
اإيران، وهي اأي�صا من املوقعني على املعاهدة، فت�صنف �صمن “الدول غري 
احلائزة لأ�صلحة نووية” والتزمت، من خال املعاهدة بعدم “ت�صنيعها اأو 
حيازتها«. وتن�س املادة ال�صاد�صة من املعاهدة على اأن الدول املوقعة تتعهد 
�صباق  بوقف  تتعلق  فعالة  تدابري  نية لتخاذ  “بح�صن  خو�س مفاو�صات 

الت�صلح النووي يف موعد مبكر وبنزع ال�صاح النووي«.

اإرهابي من  بعمل  “القيام  بتهمة  ه��وؤلء  واأدي��ن 
للخطر  واأم��ن��ه  املجتمع  �صامة  تعري�س  �صاأنه 

واإلقاء الرعب بني النا�س وترويعهم«.
15 عاما على مدان  وحكمت املحكمة بال�صجن 
اإرهابي من  بالقيام بعمل  “التدخل  اآخر بتهمة 

�صاأنه تعري�س �صامة املجتمع واأمنه للخطر«.
ك���م���ا ح���ك���م���ت ب��ال�����ص��ج��ن ع�������ص���رة اأع���������وام بحق 
اجلنائي  ب��اخل��ط��ف  “التدخل  ب��ت��ه��م��ة  م�����دان 

بال�صرتاك«.
وح���ك���م اآخ�������ران ب��ال�����ص��ج��ن ل���ع���ام واح�����د بتهمة 
بينما براأت املحكمة 7  “مقاومة رجال الأمن”، 

متهمني اآخرين حوكموا يف الق�صية ذاتها.
�صابقا  الردن  يف  معلقة  كانت  الع���دام  وعقوبة 
اأع���ي���دت ق��ب��ل ���ص��ن��وات يف ق�����ص��اي��ا تتعلق  ل��ك��ن��ه��ا 

بالرهاب.
ووقعت احلادثة التي �صببت �صدمة يف اململكة يف 
ت�صرين اأول/اكتوبر 2020 عندما تعر�س فتى 
الزرقاء  حمافظة  يف  للخطف  ع��ام��ا   16 يبلغ 
)23 كلم �صمال �صرق عمان(، وبرت يديه وفقء 
عينيه باأدوات حادة، ثاأًرا من والده امل�صجون على 
املدانني  م��ن  اأرب��ع��ة  �صقيق  قتل  ج��رمي��ة  خلفية 

على اأثر خاف مايل.

•• عمان-اأ ف ب

اأ���ص��درت حمكمة اأم���ن ال��دول��ة الأردن���ي���ة  اأم�س 
الأربعاء اأحكاما بالإعدام �صنقا على �صتة مدانني 

ببرت يدي فتى اخلريف املا�صي وفقء عينيه.
اآخرين  مدانني  اأربعة  على  املحكمة  حكمت  كما 
بال�صجن ملدد ترتاوح بني عام واحد و15 عاما، 
بينما براأت �صبعة اآخرين، على ما اأفادت مرا�صلة 

وكالة فران�س بر�س من قاعة املحكمة.
بالإعدام  ال��دول��ة حكما  اأم��ن  واأ���ص��درت حمكمة 
�صنقا حتى املوت بحق �صتة مدانني اأحدهم فار.

•• عوا�شم-وكاالت

رئا�صة  م��ق��ر  ن��ظ��م يف  م��وك��ب  خ���ال 
ت�صلمت  الليبية،  بطرابل�س  احلكومة 
ر�صمياً،  مهامها  اجل��دي��دة  ال�صلطة 
ح����ي����ث ي���ن���ت���ظ���ر ح����ك����وم����ة ال�����وح�����دة 
احلميد  ع���ب���د  ب���رئ���ا����ص���ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
من  واح���داً  املعتقلني  ملف  الدبيبة، 
ال�صائكة  وال��ع��ق��ب��ات  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز 
عليها  وال���ع���م���ل  ل��ف��ت��ح��ه��ا  امل���ع���ق���دة، 
اإىل جانب  لها،  لإيجاد حلول عاجلة 
ملفات اأخرى يف غاية الأهمية اأبرزها 
اإخراج املرتزقة الأجانب من الأرا�صي 

الليبية وتفكيك امليلي�صيات .
اأم�س  ���ص��ادرة  عربية  ل�صحف  ووف��ق��اً 
عدة  غربية  دول  ا�صتبقت  الأرب���ع���اء، 
ت�صلم ال�صلطة اجلديدة مهامها، من 
الوفاق  وحكومة  ال�صابق،  الرئا�صي 
بدعم  بالتعهد  ال�صراج،  فايز  برئا�صة 
الوحدة الوطنية، لتجاوز اأي عقبات، 
املرتاكمة  الأزم���ات  حل  يف  وامل�صارعة 
م��ن��ذ ����ص���ن���وات، مم���ا ي�����ص��م��ح ب���اإج���راء 
يف  والنيابية  الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات 

موعدها مع نهاية العام احلايل.

ظرف دقيق
عبد  الليبية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ���ص��دد  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  ويف 
على  “عازمة  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  ع���ل���ى  دب���ي���ب���ة،  احل���م���ي���د 
من�صبه  م��ه��ام  ت�صلمه  خ���ال  وذل����ك  الإ�صاحات”، 
املجل�س  ب����داأه  م��ا  اإك��م��ال  “�صنحاول  م�صيفاً  ر���ص��م��ي��اً، 
موؤكداً اأن حكومته  الرئا�صي مبا فيه �صالح الليبيني”، 
وفقاً ل�صحيفة  �صتتوىل مهمة �صعبة، يف ظرف دقيق”، 
عازمون على  “نحن  واأ���ص��اف:  الإم��ارات��ي��ة.  “البيان” 

الإ�صاحات.. اليوم ذهبت مرحلة، و�صتاأتي مراحل«.
قدمته..  م��ا  على  ال�صابقة  احل��ك��وم��ة  “ن�صكر  وت��اب��ع: 
ال�صابقة..  خ��رات��ك��م  م��ن  و�صن�صتفيد  لنا  اإخ���وة  اأن��ت��م 
نحن معكم واأنتم معنا.. تركتم م�صاحة ل باأ�س بها من 

احلركة وجني النتائج«.

حتديات ُمعقدة  3
اللندنية،  “العرب”  �صحيفة  قالت  نف�صه  ال�صياق  ويف 
تواجه  التي  التحديات  تلك  عناوين  ك��رثة  “رغم  اإن��ه 
اأول ح��ك��وم��ة ليبية  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ال��دب��ي��ب��ة  ح��ك��وم��ة 
اإخراج املرتزقة الأجانب  اأبرزها  موحدة و�صرعية، فاإن 

•• بانكوك-اأ ف ب

عمال  اإىل  اإح��راق��ه��ا  مت  م�صانع  م��ن 
لاختباء،  م�����ص��ط��ري��ن  ���ص��ي��ن��ي��ني 
اأن بكني عالقة يف الأزم��ة التي  يبدو 

ت�صهدها بورما حيث يتهمها املتظاهرون بالتواطوؤ مع 
املجموعة الع�صكرية احلاكمة. يواجه نظام الرئي�س �صي 
جينبينغ الذي ينفي تورطه يف النقاب الذي حدث يف 
يف  مت�صاعدة  ع��داء  م�صاعر  �صباط-فراير  من  الأول 
بورما  اإىل  بها  ق��ام  زي���ارة  البلد احلليف. وخ��ال  ه��ذا 
جينبينغ  �صي  و�صف   ،2020 الثاين/يناير  كانون  يف 
اجلارة باأنها “دولة ذات م�صري م�صرتك” مع ال�صني، 

وهي �صفة دبلوما�صية رفيعة لدى بكني.
وبعد مرور عام، غرقت هذه الدولة الواقعة يف جنوب 
اأطاح  الذي  النقاب  بعد  دامية  اآ�صيا يف فو�صى  �صرق 

باحلكومة املدنية برئا�صة اأونغ �صان �صو ت�صي.
وم����ن����ذ ذل�����ك احل�������ني، ات����ه����م ال���ن���ا����ص���ط���ون امل�����وؤي�����دون 
للدميوقراطية الذين يتظاهرون يوميا �صد النقاب، 

ال�صني بالعمل وراء الكوالي�س مل�صلحة اجلي�س.
اأك��رث من  اأوق��ع  ال��ذي  ومع تزايد القمع �صد املعار�صة 
مئتي قتيل ح�صب ح�صيلة موقتة، تواجه بكني مع�صلة 
تتمثل يف الختيار بني دعم اجلي�س اأو الوقوف يف �صف 

�صكان يزداد عداوؤهم لل�صني.
وق����ال امل��ح��ل��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي ري��ت�����ص��ارد ه��ور���ص��ي “ل يهم 
ت���ري���د دول�����ة حت��م��ي م�صاحلها  ال�����ص��ني  ي��ح��ك��م.  م���ن 

وم�صاريعها«.
لكنه اأ�صاف اأن “بكني ل تعتقد اأن اجلي�س ميكنه جلب 
اإقامة  ال�صني  حت��اول  ما  وبقدر   )...( ال�صتقرار  ه��ذا 

عاقات مع هذا النظام، يزداد جفاء ال�صكان«.
اأن  ال�صينية  القومية  ت��امي��ز  غلوبال  �صحيفة  ذك���رت 
فيها  اأ�صرمت  الأقل  على  لل�صني  32 م�صنعا مملوكا 
النريان الأحد يف رانغون العا�صمة القت�صادية لبورما 

ما ت�صبب بخ�صائر تقدر بنحو 31 مليون يورو.

بخروج  يتعلق  ات��ف��اق  اإىل  وت��رك��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ليبيا  اإىل  تركيا  اأر�صلتهم  ال��ذي��ن  ال�صوريني  املرتزقة 
نيوز،  �صكاي  تلفزيون  نقل  حيث  اأ�صبوعني،  غ�صون  يف 
بال�صم،  يذكرها  اأن  دون  باملطلعة  و�صفها  م�صادر  عن 
اأن هذا التفاق مت التو�صل اإليه خال مباحثات جرت 
ليبيا،  والرتكي يف  الأمريكي  ال�صفريين  على م�صتوى 

بح�صب ال�صحيفة.

وعود دولية
دول  ع���دة  اأن  الأو�صط”،  “ال�صرق  �صحيفة  واأف�����ادت 
من  مهامها  اجل��دي��دة  ال�صلطة  ت�صلم  ا�صتبقت  غربية 
الوطنية،  ال���وح���دة  ب��دع��م  بالتعهد  ال���وف���اق،  ح��ك��وم��ة 
لتجاوز اأي عقبات، وامل�صارعة يف حل الأزمات املرتاكمة 
الرئا�صية  النتخابات  باإجراء  ي�صمح  مما  �صنوات،  منذ 
ويعد  احل���ايل.  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  موعدها  يف  والنيابية 
ال�صائكة،  التحديات  اأب���رز  م��ن  واح���داً  املعتقلني  ملف 
اأخرى  اإىل جانب ملفات  التي تنتظر حكومة الدبيبة، 
و�صبط  اخلدمات  جتويد  بينها  من  الأهمية،  غاية  يف 
ديارهم،  اإىل  ال��ن��ازح��ني  امل��واط��ن��ني  واإع�����ادة  الأ���ص��ع��ار، 
�صواء يف غرب  اأ���ص��رار،  بهم من  وتعوي�صهم عما حلق 
اأو جنوب ليبيا. ورغم وجود ما ميكن و�صفه  اأو �صرق 

من الأرا�صي الليبية وتفكيك امليلي�صيات وجمع ال�صاح 
اإىل جانب معاجلة  الدولة،  وتوحيد موؤ�ص�صات  املُنفلت 
عمقها  التي  والجتماعية  القت�صادية  الأزم��ة  ملفات 
ال�صنوات  طيلة  الباد  عرفته  الذي  الداخلي  القتتال 
وفريقه  الدبيبة  اأن  ال�صحيفة،  واأ���ص��اف��ت  امل��ا���ص��ي��ة«. 
برئا�صة  الرئا�صي  املجل�س  اأع�صاء  ومعهما  احلكومي 
حجم  وط��اأة  ر�صمياً  مهامهم  ت�صلم  بعد  املنفي،  حممد 
فيها  تت�صابك  ال��ت��ي  واملُ��ع��ق��دة  ال�����ص��ائ��ك��ة  امل��ل��ف��ات  ه���ذه 
الإقليمية  العنا�صر  م��ن  بالكثري  الداخلية  ال��ع��وام��ل 

والدولية التي لها ح�صابات ُمتباينة.
وبدا هذا الإدراك وا�صحاً من خال ت�صريحات الدبيبة 
التي  والت�����ص��الت  الد�صتورية،  اليمني  اأداء  اأع��ق��اب  يف 
اللجنة  اأع�����ص��اء  م��ع  اجتماعه  وخ��ا���ص��ة منها  ب��ه��ا،  ق��ام 
الذي  ���ص��رت،  م��دي��ن��ة  )5+5(يف  امل�����ص��رتك��ة  الع�صكرية 
والع�صكرية  الأمنية  الق�صايا  من  جملة  بحث  فيه  مت 
املُعقدة، منها تثبيت وقف اإطاق النار املُعلن يف جنيف 
املا�صي،  الأول(  )ت�صرين  اأكتوبر   23 يف  ال�صوي�صرية 
وانتهى هذا الجتماع باتفاق اأع�صاء اللجنة الع�صكرية 
وجن�صياتهم  الأج��ان��ب  املرتزقة  ح�صر  على  امل�صرتكة 

واأماكن تواجدهم متهيدا لإخراجهم من الباد.
اأن��ب��اء ح��ول تو�صل  وت��وازي��اً مع ه��ذا الجتماع، ت��رددت 

ذل���ك احلني  م��ن��ذ  ال�صينية  الإع����ام  و���ص��ائ��ل  ون�����ص��رت 
تعليقات تهديدية يقول اأحدها اإن بكني قد ت�صطر اإىل 
“اتخاذ اإجراءات �صارمة )...( اإذا مل تتمكن ال�صلطات 

من اإنهاء الفو�صى«.
قد ينتقل ت�صاعد امل�صاعر املعادية لل�صني يف بورما اإىل 
تو�صيع  على  بكني  تعمل  حيث  اآ�صيا  �صرق  جنوب  بقية 

نفوذها من خال ال�صتثمار.
ويقول اخلبري يف ال�صيا�صة ثيتينان بونغ�صوديراك من 

الفورية  واحلماية  بالعدالة  ال�صيوعي  النظام  طالب 
وموظفيها«. ال�صينية  “للموؤ�ص�صات 

واأغلقت ال�صركات ال�صينية الثاثاء يف مناطق ح�صا�صة 
ما جعل موظفيها يف مواجهة “بيئة معادية”، على حد 

قول ممثل مل�صنع للن�صيج يف رانغون.
املوظفني  “كل  اإن  ه��وي��ت��ه  ك�����ص��ف  ع���دم  ط��ال��ب��ا  وق����ال 
�صباط  بع�س   )...( ال��داخ��ل  يف  ي��زال��ون  ل  ال�صينيني 

ال�صرطة يتمركزون هنا اأي�صا«.

و�صع  ع��دم  على  �صمني”  ب�”اتفاق 
اأو  الدبيبة،  حكومة  اأم���ام  العراقيل 
انتقادها، فاإن ذلك مل مينع املحامي 
اإ�صعّيد املرزوقي من مطالبة ال�صلطة 
املنفلتة،  الأ�صعار  ب�”�صبط  اجلديدة 
والعمل على اإ�صاح �صبكات الكهرباء 

قبل دخول ف�صل ال�صيف«.
ل�”ال�صرق  امل�������رزوق�������ي  واأ��������ص�������اف 
العا�صمة  “�صكان  اأن  الأو�صط”: 
ع���ان���وا ال��ك��ث��ري ب�����ص��ب��ب احل�����رب، مما 
وهذا  منهم،  الآلف  ن��زوح  يف  ت�صبب 
ما يفر�س على احلكومة بذل جهود 
منازلهم  لإ����ص���اح  و���ص��ري��ع��ة  ك��ب��رية 
لفتاً اإىل  املهّدمة، واإعادتهم ثانية”، 
اأنهم “ينتظرون تخفي�صاً يف الأ�صعار، 
اأو على الأقل �صبطها، خ�صو�صاً بعد 

ارتفاع �صعر اخلبز«.
وان���ت���ه���ى امل�����رزوق�����ي ب���احل���دي���ث عن 
على  احل�����ك�����وم�����ة  ع����م����ل  ��������ص�������رورة 
العقاب،  م��ن  الإف���ات  ح��ال��ة  “اإنهاء 
ومعاجلة ملف النازحني واملهّجرين، 
م�صاحلة  اإج��������راء  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
النتقالية«.  العدالة  ظل  يف  وطنية 
اأ�صر  نظمت  احلكومة،  تنتظر  التي  املطالب  وبجانب 
بع�س املعتقلني يف �صجون طرابل�س، منذ اإ�صقاط نظام 
اأمام مقر اللجنة الع�صكرية  القذايف، وقفة احتجاجية 
امل�صرتكة ب�صرت، منددين با�صتمرار اعتقالهم منذ 10 
ال�صعبية  ب�”اجلبهة  القيادي  اأع��وام حتى الآن. وطالب 
ال�صلطات  ال�صنو�صي الرع�صي،  �صعد  لتحرير ليبيا”، 
قيادات  جميع  ع��ن  “الإفراج  ب���  اجل��دي��دة  التنفيذية 
ال�صابق املعتقلني يف �صجون العا�صمة”،  ورموز النظام 
“كيف يتحدثون عن م�صالح وطنية وهناك  وت�صاءل: 
�صخ�صيات ليبية قيد العتقال، رغم ترئتهم ق�صائياً، 
اجلديدة  ال�صلطة  اأن  كما  ال��ق��ذايف؟«.  ال�صاعدي  مثل 
الذمة  اإق����رارات  بتقدمي  تتعلق  ج��دي��دة  مطالب  اأم���ام 

املالية، جتنباً لتكرار اأخطاء املا�صي. 
الإن�صان  حل��ق��وق  الوطنية  اللجنة  طالبت  وب���دوره���ا، 
حكومية  �صيا�صات  ب��ات��خ��اذ  ال��دب��ي��ب��ة،  ح��ك��وم��ة  بليبيا، 
القانون،  و���ص��ي��ادة  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  اح����رتام  “ت�صمن 
والعمل على عدم تكرار احلرب مرة اأخرى”، بالإ�صافة 
املتفق  ال��ط��ري��ق  خريطة  ببنود  الل��ت��زام  ���ص��رورة  اإىل 
تهيئة  مقدمتها  ويف  الأمم��ي��ة،  البعثة  برعاية  عليها، 
الظروف لإجراء النتخابات، ودعم اتفاق وقف اإطاق 

النار، واإجاء املرتزقة واملقاتلني الأجانب.

تاياند  يف  �صوللونغكورن  جامعة 
انتفا�صة �صعبية وا�صعة �صد  “اأي  اإن 
تكون  اأن  مي��ك��ن  ال�صينية  امل�����ص��ال��ح 
معدية ومتتد اإىل كمبوديا ولو�س اأو 

اأي مكان اآخر«.
يف ����ص���وارع ب���ورم���ا، ت��رف��ع لف���ت���ات م��ع��ادي��ة ل��ل�����ص��ني يف 
رحات  ع��ن  ب�صائعات  اأي�����ص��ا  ت�صج  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات 
الع�صكرية.  املجموعة  اإىل  اأ�صلحة  تنقل  �صينية  جوية 
وعلى الإنرتنت، تتزايد الدعوات اإىل مقاطعة املنتجات 
ال�صينية من األعاب الفيديو اإىل هواتف هواوي وكذلك 

تطبيق تيك توك.
“ال�صني  اإن  هويته  ك�صف  ع��دم  طلب  متظاهر  وق���ال 
تقف وراء اجلي�س البورمي، وهذا هو ال�صبب الرئي�صي 

لا�صطرابات يف بادنا«.
الدفاع عن  اإىل  بالإ�صافة  اأنه  ثيتينان  راأى  من جهته، 
تر�صيخ  اإىل  ال�����ص��ني  ت�صعى  الق��ت�����ص��ادي��ة،  م�صاحلها 
اأن تغ�س  �صرعيتها على ال�صاحة الدولية و”ل ميكنها 

الطرف عن دكتاتورية �صر�صة” على اأبوابها.
رف�صت  وق��د  ب��ورم��ا  يف  ا�صتثنائي  بنفوذ  بكني  وتتمتع 

حتى الآن و�صف التحركات الع�صكرية ب”النقاب«.
وهي واحدة من امل�صتثمرين الرئي�صيني يف بورما وتزود 
اجلي�س باملعدات بينما تلعب لعبة مزدوجة مع ميلي�صيا 
ت��اب��ع��ة لأق��ل��ي��ات ع��رق��ي��ة م��ت��م��رك��زة ع��ل��ى ط���ول احلدود 

ال�صينية وتعار�س اجلي�س منذ عقود.
ر�صميا، تدعو بكني التي تدعم تقليديا عدم التدخل يف 

ال�صوؤون الداخلية لأي بلد اإىل “وقف الت�صعيد«.
املطاف  نهاية  ال�صني يف  وافقت  اآذار/م��ار���س،   11 ويف 
على اإدانة الأمم املتحدة للمجل�س الع�صكري يف خطوة 
نادرة من جانب بكني التي حمت بورما يف ق�صية حملة 
اأ�صتاذة  اأون��غ  مينت  �صو  وقالت  الروهينغا.  �صد  القمع 
العلوم ال�صيا�صية يف مركز رانغون لاأبحاث امل�صتقلة يف 
اأو غري  مبا�صرا  دورا  تلعب  اأن  لل�صني  “ميكن  رانغون 

مبا�صر يف الو�صاطة يف التفاو�س على ت�صوية«.

 الرئي�س الت�ن�ضي يلتقي حممد املنفي خالل زيارة ر�ضمية لليبيا 
•• طرابل�س-اأ ف ب

ب��ا���ص��ر ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي قي�س 
اأم�س  لليبيا  ر�صمية  زي��ارة  �صعّيد 
الأربعاء تهدف اإىل دعم احلكومة 
اليمني  اأدت  ال����ت����ي  اجل������دي������دة 
الثنني  الرملان  اأمام  الد�صتورية 
وت�����ص��ل��م��ت ال�����ص��ل��ط��ة ر���ص��م��ي��اً من 

احلكومة ال�صابقة.
الأوىل لرئي�س  �صعّيد  زي��ارة  وتعد 
زي�����ارة  م���ن���ذ  ل��ي��ب��ي��ا  اإىل  ت��ون�����ص��ي 
طرابل�س  اإىل  امل���رزوق���ي  املن�صف 

عام 2012.
رئي�س  امل���ن���ف���ي  حم���م���د  ا���ص��ت��ق��ب��ل 

امل��ج��ل�����س ال���رئ���ا����ص���ي اجل����دي����د يف 
مطار  يف  التون�صي  الرئي�س  ليبيا 
على  بطرابل�س،  ال��دويل  معيتيقة 
احلميد  ع��ب��د  لح���ق���ا  ي��ل��ت��ق��ي  اأن 
الوحدة  حكومة  رئي�س  الدبيبة، 

الوطنية النتقالية.
اأعلن الرئي�س التون�صي عن زيارته 
اإىل ليبيا الثاثاء يف اليوم التايل 
لنيل احلكومة اجلديدة الثقة، يف 
يوليها  التي  الأه��م��ي��ة  اإىل  اإ���ص��ارة 
الرئي�صي  وال�����ص��ري��ك  اجل���ار  ه���ذا 
الأفرقاء  ت��ون�����س  دع��م��ت  لليبيا. 
الليبيني بعدما ا�صت�صافت ملتقى 
ت�صرين  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  احل�������وار 

برعاية  امل��ا���ص��ي  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر 
الأمم املتحدة والذي اأعلن خاله 
التوافق على عقد انتخابات عامة 
واأف�صى  اجل������اري،  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة 
ال�صهر املا�صي اإىل اختيار حكومة 

موؤقتة جديدة يف جنيف.
 61( الدبيبة  احلميد  عبد  ُع��ني 
جانب  اإىل  ل��ل��وزراء  رئي�ًصا  ع��اًم��ا( 
جمل�س رئا�صي من ثاثة اأع�صاء 
يف 5 �صباط/فراير من قبل 75 
�صيا�صي  ح���وار  يف  ليبًيا  م�����ص��وؤوًل 

رعته الأمم املتحدة.
وتتوىل حكومته التي ت�صم نائبني 
ال��وزراء و26 حقيبة و6  لرئي�س 

توحيد  م�����ص��وؤول��ي��ة  دول�����ة  وزراء 
م��وؤ���ص�����ص��ات ال����دول����ة والإ�����ص����راف 
حني  اإىل  النتقالية  املرحلة  على 
كانون   24 الن��ت��خ��اب��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
تنق�صي  عندما  الأول/دي�����ص��م��ر، 
الطريق  خ��ارط��ة  مبوجب  مدتها 

الأخرية.
ت�����ص��ه��د ت��ون�����س ال��ت��ي مت��ث��ل ليبيا 
م���ن���ف���ًذا رئ���ي�������ص���ًي���ا ل���ه���ا ت����ده����وراً 
م�صتوى  على  �صيما  ل  اقت�صادياً 
البلدين،  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

خا�صة منذ العام 2014.
تون�س  الليبية  الأزم�����ة  كلفت  اإذ 
القت�صادي  ال��ن��م��و  يف  ت���راج���ًع���ا 

بن�صبة %24 بني عامي 2011 
و 2015، بح�صب تقارير دولية.

كما لاأزمة الليبية تداعيات اأمنية 
على تون�س اإذ اإن معظم الهجمات 

�صربت  التي  الرئي�صية  الإرهابية 
تون�س يف ال�صنوات الأخرية اأعدت 
يف قواعد خلفية يف ليبيا، خا�صة 

على احلدود امل�صرتكة.
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/لومي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخدمات الرجمية
رخ�صة رقم:CN 2856350 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/كوبرا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موبايل فون
رخ�صة رقم:CN 2319157 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج ال�صيل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1123869 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد علي خربا�س �صعيد ال�صاعدي ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف الزفنه دحبه �صعيد زفنه العفاري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اوريك�س للتاجري الدراجات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3849734 
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة  null * null اىل ١*١

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ اوريك�س للتاجري الدراجات

ORYX BIKE RENTAL

اإىل/ اوريك�س للتاجري الدراجات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  ORYX BIKE RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
الملنيوم  لاأعمال  ال�ص�����ادة/بانك�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والزجاج  رخ�صة رقم:2839539 
تعديل اإ�صم جتاري من/ بانك�س لاأعمال الملنيوم والزجاج

PLANEX ALUMINIUM AND GLASS WORKS

اإىل/ موؤ�ص�صة بلدك�س للهند�صة
BUILDX ENGINEERING EST   

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاولت الكهربائية  4٢٢٠9٠4
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4٣٢١٠٠١

 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال تركيبات اللواح الزجاجية  4٣٣٠٠١4
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
فتني�س  ترين  ال�ص�����ادة/ج�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للرجال   رخ�صة رقم:2043581 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ج�صت ترين فتني�س للرجال

JUST TRAIN FITNESS MEN

اإىل/ ج�صت ترين فتني�س
  JUST TRAIN FITNESS 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نادي لياقة بدنية للن�صاء  9٣١٢٠١٢
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
ال�صبعه  المارات  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لا�صتثمار والتجارة الدولية - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1045864 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة املجموعه امللكية لدارة ال�صركات ذ.م.م
ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة املجموعة امللكية القاب�صة ذ.م.م
ROYAL GROUP HOLDING L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ريا�س فرج احمد الكندى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك مطر مبارك بالقوبع احلمريى

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نوفا �صي�صتم�س اجنينريينج ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1030604 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فاطمه الفرد فالكرن ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�صافة اجيت كومار موتريام تهيليانى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف منري احمد ال�صيخ حممد �صريف العلماء
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صليم احمد ال�صيخ حممد �صريف العلماء

تعديل مدير / حذف بادمنابها هيجدى اناكادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ نوفا �صي�صتم�س اجنينريينج ذ.م.م

NOVA SYSTEMS ENGINEERING L.L.C
اإىل/ نوفا �صي�صتم�س اجنينريينج - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

NOVA SYSTEMS ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فابريو�س للت�صميم الداخلي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2761201 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ثول�صيدا�س ثا�صياث نارايانان ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 انوار �صيف حميد ب�صري اخلالدى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�صب ال�صركاء / انوار �صيف حميد ب�صري اخلالدى من ١٠٠ % اإىل ٠%
 تعديل ن�صاط / حذف بيع اقم�صة ال�صتائر والتنجيد - بالتجزئة 475٣٠٠4

 تعديل ن�صاط / حذف بيع املوكيت - بالتجزئة  475٣٠٠٣
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ا�صوار املدينة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1200307 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد مبارك احمد عبداهلل املزروعي ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد ا�صماعيل خايز احمد
تعديل وكيل خدمات/حذف خوله �صعيد حممد بخيت املحرمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
وتلميع  لغ�صيل  ال�ص�����ادة/ال�صفري  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صيارات رخ�صة رقم:1520118 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فوزى عي�صى ال�صحاده ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة احمد حممد علي احلمادي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد علي احلمادي

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتب الخا�س للعقارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1124861 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زايد احمد هال ثابت الكويتى 5.١٢%

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صم�صه احمد هال ثابت الكويتى  ٢5.%6
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فاطمه احمد هال ثابت الكويتى ٢5.%6
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عائ�صه احمد هال ثابت الكويتى ٢5.%6
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فاخره احمد هال ثابت الكويتى ٢5.%6
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هال احمد هال ثابت الكويتى 5.١٢%

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل احمد هال ثابت الكويتى 5.١٢%
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد احمد هال ثابت الكويتى 5.١٢%
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخه احمد هال ثابت الكويتى ٢5.%6
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صماء احمد هال ثابت الكويتى ٢5.%6

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مرمي حممد على حممد النيادى 5.١٢%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد هال حمد ثابت الكويتى

تعديل راأ�س املال / من ٠ اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مكتب الخا�س للعقارات

AL EKHLAS REAL-ESTATES
اإىل / مكتب الخا�س للعقارت ذ.م.م

  AL EKHLAS REAL ESTATES L.L.C
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
ويل  التجاري:ايت  بال�صم   CN رقم:2650984 
تعديل  طلب  بالغاء   ، والفواكه  للخ�صار  فري�س 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

�إع����������الن
1 فرع   - تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 101 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1116193-1 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة null * null اىل ١*١

تعديل �صكل قانوين / من فرع اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ال�صيد عبداهلل حممد را�صد اخلوار الكعبي
ا�صافة ال�صيد/هال �صيف حمود الكيومي

1 فرع   - تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم 101 
RESTAURANT 101 - BRANCH 1

اإىل/ مطعم مرايا
MARAYA RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

�إع������������الن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/امل�صنع العربي للحجر ذ.م.م 

IN-1001198 :رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

١- تعديل ال�صم التجاري

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اأعاه مراجعة مكتب تنمية 

ال�صناعه خال اأ�صبوعني من تاريخ ن�صر الإعان ، واإل فلن يقبل املكتب اأية 

اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعان .

مكتب تنمية �ل�سناعة

�ل�سم �ل�سابق

�مل�سنع �لعربي للحجر ذ.م.م

�ل�سم �جلديد

�مل�سنع �لعربي للحجر  و�لرخام ذ.م.م
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عربي ودويل

ي�������س���ت���غ���ل 
�جلمهوريون 
ه�������������������ذه 
�ل���ت���وت���ر�ت 
ل��ت��ح��م��ي��ل 
ج���و ب��اي��دن 
لية و مل�سوؤ �

�أزمة على �حلدود �جلنوبية للوليات �ملتحدة:

تدفق اآالف املهاجرين: ج� بايدن و�ضاعة احلقيقة...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

بينما  �سريعا.  �ل�سيطرة  عن  �لو�سع  يخرج  �أن  ميكن 
نتائج  �لوباء, حمقًقا  يركز جو بايدن على مكافحة 
ب�سبب  �سديدة  لنتقاد�ت  يتعر�س  بد�أ  فانه  جيدة, 
د�خ��ل  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��ه��ج��رة,  �سيا�سة  م��ع  تعاطيه 

مع�سكره.  �ملخاوف تتز�يد, و�لأزمة �لإن�سانية �آخذة 
�لدميقر�طي,  �لرئي�س  �نتخاب  فمنذ  �لظهور.  يف 
�ملك�سيكية,  �حل���دود  على  �ملهاجرين  �آلف  ت��و�ف��د 
�لوليات  �إىل  �أ�سهل  �سيكون  دخولهم  ب��اأن  مقتنعني 
�ملتحدة. و�سيتعني على جو بايدن �لآن �لإجابة على 
�سوؤ�لني: كيف ل ي�سنع �لوهم؟ وخا�سة: كيف يدير 

�ذ  بذويهم,  �مل�سحوبني  غري  ر  �لق�سّ تدفق  بفاعلية 
�سبق �ن كان ملف �لأطفال �ملهاجرين ح�سا�ًسا للغاية 

حتت �إد�رة تر�مب.

»لي�س وقت �لقدوم«
�لد�خلي  �لأم���ن  وزي���ر  يتمكن  مل  �ل��ث��الث��اء,  ي��وم 

�لأمريكي, �أليخاندرو مايوركا�س, من �لإدلء بكلمات 
يكون  �أن  و�سك  على  “نحن  بيان  يف  وقال  مطمئنة. 
�جلنوبية  �حلدود  على  �لنا�س  من  �أكرب  عدد  لدينا 
�لع�سرين  �ل�����س��ن��و�ت  يف  لدينا  ك��ان  مم��ا  �لغربية 
حمّدد�:  “�سعب”,  باأنه  �لو�سع  و��سفا  �ملا�سية”, 

“نعمل 24 �ساعة يف �ليوم لإد�رتها«.

ُي���ع���اد الأط����ف����ال ال��ق�����ص��ر غري  ل 
بلدانهم  اإىل  بذويهم  امل�صحوبني 
ه�صا�صتهم،  بحكم  لكن،  الأ�صلية. 
املك�صيك دون  البقاء يف  ل ميكنهم 
اإنهم فري�صة �صهلة  حماية خا�صة. 
بالب�صر،  املتاجرين  اأن���واع  جلميع 
اإدارة  لقلق  �صبب حقيقي  وبالتايل 
اأن  يف  ك��ب��ري  اخل���ط���ر  اإن  ب����اي����دن. 
“يختفي” العديد من القا�صرين 
ال�صتقبال  فمرافق  الطبيعة:  يف 
18 على احلدود  ملن هم دون �صن 
األيخاندرو  اأك���د  ح�صبما  مكتظة، 

مايوركا�س.
القول  احل��ايل، بخاف  الوقت  يف 
ب����اأن ال��و���ص��ع ي���وؤخ���ذ ع��ل��ى حممل 
ب��اي��دن ل متلك  اإدارة  ف���اإن  اجل���د، 
للت�صرف.  الازمة  الو�صائل  حًقا 
وي�صّر العديد من كبار امل�صوؤولني 
�صيا�صة  ممار�صة  اإىل  احلاجة  على 
وحت�صني  “اإن�صانية”،  ه���ج���رة 
ق����درات ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��ه��اج��ري��ن. ال 
ا  ان وزير الأمن الداخلي قال اأي�صً
الأبي�س  البيت  اإن  ���ص��ي،  ب��ي  اأي  ل��� 

ب����ني امل���ه���اج���ري���ن، م��ت��ه��م��ني غري 
كورونا،  فريو�س  بن�صر  ال�صرعيني 
لتعتيم ال�صورة... وت�صاعد املناطق 
اأنواع  ك��ل  انت�صار  على  احل��دودي��ة 

ال�صائعات. 
حاليا  ب�����اي�����دن  ج�����و  ي���خ���ط���ط  ل 
للذهاب اإىل احلدود، غري ان كيفن 
مكارثي، زعيم الأقلية اجلمهورية 
ف���ع���ل ذلك  ال�������ص���ي���وخ،  يف جم��ل�����س 
بولية  ب��ا���ص��و  اإل  يف  الث��ن��ني  ي���وم 
تك�صا�س، مع وفد من حزبه، مدرًكا 
ان��ت��ق��اد الرئي�س  ال��زخ��م يف  اأه��م��ي��ة 

حم�صورين  �صاب  مهاجر  الف   4
من  واأك��رث  مل�صريهم،  تركوا  مًعا، 
ذل����ك خ����ال ف����رتة ك��وف��ي��د: هذه 
ال�صور لن ت�صّهل مهمة جو بايدن 
�صعوبات  مبواجهة  يخاطر  ال��ذي 
يف مت����ري����ر م�������ص���روع���ه لإ�����ص����اح 
اإنها  ال�صيوخ.  جمل�س  يف  الهجرة 
املهاجرين  باأطفال  تذكرنا  �صور 

املحتجزين حتت اإدارة ترامب.
�صي  اأجرته  حديث  ا�صتطاع  وفق 
بي ا�س -يوغوف، وافق 62 باملائة 
الطريقة  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ج��وب��ني  م���ن 
التي يتعامل بها بايدن مع من�صبه 
تعامله  على  باملائة  و60  كرئي�س، 
م��ع الق��ت�����ص��اد، و67 ب��امل��ائ��ة على 
تعامله م��ع ف��ريو���س ك��ورون��ا، لكن 
اأن لديه  باملائة فقط يجدون   52

�صيا�صة هجرة جيدة.
بايدن  ج���و  م��ن��ت��ق��دو  وي�����ص��ت��خ��دم 
اتبعها  ال���ت���ي  ال���ف���زاع���ة  ط���ري���ق���ة 
ال�صابق:  اجل���م���ه���وري  ال���رئ���ي�������س 
على  وال��ت��اأك��ي��د  ب��اخل��وف،  التلويح 
يختبئون  “الإرهابيني”  اأن 

مفادها  م��ه��م��ة  ب��ر���ص��ال��ة  “يبعث 
املنا�صب  ال����وق����ت  ل��ي�����س  ه�����ذا  اأن 
وق��ال جو  اإىل احلدود”.  للمجيء 
القناة،  نف�س  على  الثاثاء  بايدن 
بو�صوح  ذلك  اأقول  اأن  “اأ�صتطيع 
ب�صدد  ن��ح��ن  ت����اأت����وا،  ل  ����ص���دي���د: 
مدنكم  تغادروا  ل  اأنف�صنا،  تنظيم 

اأو جمتمعاتكم«.
م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، وم����ع ال���وب���اء، 
الذين يدخلون  اإرج��اع معظم  يتم 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ب�����ص��ك��ل غري 
اأو  الأ�صلية  بلدانهم  اإىل  ق��ان��وين 
املك�صيك.  يف  البقاء  منهم  ُيطلب 
�صبكات  يف  ال�����وق�����ت،  ن���ف�������س  ويف 
املهاجرين، فاإن التوا�صل ال�صفهي، 
معلومات  ع����ن  اأح����ي����اًن����ا  ال���ن���اج���م 
املهربون عن عمد،  يروجها  زائفة 
ذلك  م��ن  ال��ع��ك�����س  ع��ل��ى  ي�صجعهم 
اإىل احلدود  دائ��ًم��ا  الإ����ص���راع  ع��ل��ى 

اجلنوبية للوليات املتحدة.

عملية  األ�������ف   100 م�����ن  اأك�������رث 
اعتقال

ي�������ص���ت���غ���ل اجل�����م�����ه�����وري�����ون ه����ذه 
بايدن  ج���و  ل��ت��ح��م��ي��ل  ال���ت���وت���رات 
امل�����ص��وؤول��ي��ة، م��ن خ���ال رغ��ب��ت��ه يف 
التي  ال�����ق�����رارات  ع��ل��ى  الن����ق����اب 
ات��خ��ذه��ا دون��ال��د ت��رام��ب. ب�صرعة 
الدميقراطي  الرئي�س  اأراد  كبرية، 
اأن يتمّيز عن �صلفه. ن�صر اأولوياته 
يف ملف الهجرة، والتي �صيج�صدها 
من خال اإ�صاح وا�صع: اأمر اأوًل 
املك�صيك،  م��ع  اجل���دار  بناء  ب��اإن��ه��اء 
ووعد  ال��رتح��ي��ل،  عمليات  ووق���ف 
بت�صهيل  اخل�����ص��و���س  وج����ه  ع��ل��ى 
املهاجرين  مايني  اأو�صاع  ت�صوية 
على  امل��وج��ودي��ن  ال�صرعيني  غ��ري 
ال���������رتاب الأم�����ري�����ك�����ي م���ن���ذ ع���دة 

�صنوات.
ترامب  دون��ال��د  ع��ن  اأن���ه ورث  كما 
ق�صية ح�صا�صة للغاية: مت ف�صل ما 

5 الف عائلة مهاجرة  يقرب من 
ع��ل��ى احل�������دود، وم���ئ���ات الأط���ف���ال 
ت��اه��وا يف ال��ت��ق��ل��ب��ات الإداري������ة ومل 

يعرثوا على والديهم حتى الآن.
وي�صاف اإىل هذه الق�صية ال�صائكة، 
ق�����ص��ي��ة ال��ق��ا���ص��ري��ن اجل�����دد، غري 
الذين  امل�������رة،  ه�����ذه  امل�����ص��ح��وب��ني 
ي�صلون اإىل احلدود. يف فراير، من 
بني حوايل 100 األف مهاجر غري 
احلدود  على  توقيفهم  مت  �صرعي 
ع��ل��ى اجل��ان��ب الأم��ري��ك��ي )مقابل 
71 الفا يف دي�صمر و75 الفا يف 
يناير(، كان 9،457 قا�صًرا بدون 
الر�صمية.  لاأرقام  وفًقا  عائات، 
وهذا ميثل زيادة بن�صبة 60 باملائة 

مقارنة بال�صهر ال�صابق.
بينيت  ي��ت��خ��رّي  مل  ت���وي���رت،  ع��ل��ى 
دميقراطي،  “اأنا  كلماته.  اأوم��ال��و 
لكنني اأن�صح اإدارة بايدن بالتعامل 
مع اأزمة احلدود بحزم، واإل �صيكون 

 2022 ع��ام  فعل عنيف  رد  هناك 
التجديد  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  )اإ����ص���ارة 
الن�صفي(. يجب اأن ي�صود القانون 
�صيعتني  ال������ذي  م����ن  وال����ن����ظ����ام؛ 
بهوؤلء الأطفال غري امل�صحوبني؟ 
رمب���ا ي��ك��ون اإع���ادت���ه���م ه���و اخليار 
الوحيد”، يقول الطبيب ال�صرعي 
ا�صتهر  ال���ذي  الأع�����ص��اب،  وطبيب 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س م��ن خال 
ربط العتال الدماغي الر�صحي 
الريا�صات  املزمن مبمار�صة بع�س 
اأ�صل  ن��ف�����ص��ه م���ن  ال��ع��ن��ي��ف��ة، وه����و 

اأجنبي.
انتقادات  ا  اأي�صً بايدن  ويواجه جو 
م���ن مم��ث��ل��ي اجل���ن���اح ال��ي�����ص��اري يف 
لي�س  باأنه  يتهمونه  الذين  حزبه، 
يف  الكفاية  فيه  مب��ا  “اإن�صانًيا” 

مواجهة املهاجرين.
مراكز اليواء املوؤقتة التي تديرها 
دوري����ة احل����دود م��ع م��ا ي��ق��رب من 

من  اأك����رث  “اإنها  ال���دمي���ق���راط���ي. 
جم��رد اأزم���ة، ان��ه مت��ّزق ان�صاين”، 
اأ�صار وهو يعزف على وتر امل�صاعر: 
“مل يكن هذا ليحدث، هذه الأزمة 
هي نتيجة �صيا�صة الإدارة اجلديدة 

.«
مكارثي  كيفن  اأي��د  لقد  تو�صيح: 
دائًما �صيا�صة عدم الت�صامح مطلًقا 
التي مار�صها دونالد ترامب، مبا يف 
ذلك الإجراء املثري للجدل لف�صل 

العائات على احلدود.
عن لوطون

بداأ »العم ج�« يتعر�س النتقادات �ضديدة ب�ضبب تعاطيه مع ملف الهجرة

نزيف ان�صاينمراهقون غري م�صحوبني بذويهم عند و�صولهم اإىل ماأوى للمهاجرين

�سيفوق عدد �لنا�س على �حلدود �جلنوبية 
�لغربية ما �سّجل يف �ل�سنو�ت �لع�سرين �ملا�سية

يتم اإرجاع معظم الذين يدخل�ن ال�اليات 
املتحدة ب�ضكل غري قان�ين اإىل بلدانهم االأ�ضلية

�ملخاوف تتز�يد, و�لأزمة �لإن�سانية �آخذة
 يف �لظهور وميكن خروج �لو�سع عن �ل�سيطرة

تدفق غري م�صبوق للمهاجرين

طفلة من هوندورا�س تطالب بايدن بتمكينها من الدخول

�صيدة املطار والنائب خملوف

اطفال يف مراكز احلجز

ب�سبهة �رتكاب جر�ئم �إرهابية

ت�ن�س: انطالق االأبحاث مع �ضّيدة املطار
•• الفجر - تون�س

واملحكمة  الق�صائي  القطب  با�صم  الر�صمي  الناطق  ال���دايل  حم�صن  اأك��د 
الق�صائي  بالقطب  العمومية  النيابة  ان  الربعاء  اأم�س  بتون�س  البتدائية 
تون�س  مطار  يف  ح�صل  م��ا  وراء  كانت  التي  امل���راأة  ابقت  الره���اب  ملكافحة 

قرطاج بحالة �صراح.
واأو�صح ال��دايل خال مداخلة اذاعية ان امل��راأة مل تكن بحالة ايقاف وانه 
متت احالتها على القطب الق�صائي ملكافحة الرهاب ب�صبهة ارتكاب جرائم 

ارهابية م�صريا اىل ان البحاث مازالت يف بدايتها.
بحالة  اب��ق��اءه��ا  اق���رت  الق�صائي  بالقطب  العمومية  النيابة  ان  واأ���ص��اف 
�صراح اىل غاية ا�صتكمال البحاث وانه على �صوء نتيجتها �صتقرر النيابة 
م�صريها م�صريا اىل ان ا�صتنطاقات اجريت واىل ان البحاث تتطلب اجراء 

بع�س العمال الفنية. 
وحول منع امل��راأة من ال�صفر يف املطار او�صح ال��دايل ان ذلك اج��راء اداري 
قانوين مت تنفيذه من قبل ال�صابطة العدلية وان ذلك الجراء يبقى قائما 

اىل غاية اإلغائه من قبل املحكمة الدارية. 
يذكر اأن مطار تون�س قرطاج كان قد �صهد م�صاء الثنني حالة من الفو�صى 

اإثر تعمد عدد من اع�صاء نواب ائتاف الكرامة التهجم على بع�س المنيني 
اإثر منع امراأة م�صمولة بالإجراء احلدودي “�س 17” من ال�صفر. 

الدين  �صيف  النائب  اإىل  امل���راأة  �صّلمته  ال��ذي  الهاتف  على  ال���دايل،  وع��ّل��ق 
اأو  اإخفائه  ومّت  اإث��ب��ات��ات  يت�صمن  الهاتف  ه��ذا  ك��ان  “اإذا  ق��ائ��ا:  خم��ل��وف، 
واأ�صاف: “حّتى دون اإرجاع الهاتف، هناك  اإتافه فهذه جرمية وا�صحة”. 

اأعمال فنّية تتكفل بها ال�صلطات املعنية ملعرفة حمتواه«
واأو�صح الدايل اأّنه كان من املمكن تفادي حادثة مطار تون�س قرطاج لو مّت 
تطبيق القانون احلايل النافذ والقابل للتطبيق، حيث اأّن اأي فو�صى حتدث 
اإداري خمّولة ل��وزارة الداخلية  اأّي مكان يف الدولة هناك �صلطة �صبط  يف 
اأو ق�صائية  حلفظ النظام ول ميكن التم�صك جتاهها باأي ح�صانة نيابية 

كانت.
و�صّدد الدايل على �صرورة تنقيح القانون املتعّلق بال�صبط يف حالة تلب�س، 
اإيقاف نائب  اإّن��ه يف حال مّت  كما حدث يف مطار قرطاج مع النائب، قائا 

يتمتع بح�صانة فاإّن الرملان ياأمر باإيقافه فورا.
الأخبار  �صحة  بخ�صو�س  تفا�صيل  اأّي  تقدمي  املتحّدث  رف�س  املقابل،  يف 
التي تفيد يوجود عاقة بني هذه املراأة واإرهابي، قائا “ل ميكّنني تقدمي 

اأّي تفا�صيل... حممول علّيا واجب التحفظ وال�صرية«.
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تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
اخلام�صة م�صاءاً يوم الأحد املوافق 28 مار�س 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 822320 NISSAN PATROL 2016 F 61297 JN8AY2NY7G9218714 2178/2019/205
2 825233 HUMMER H3 2006 E 71120 5GTDN136568311757 2395/2018/207
3 823007 PEUGEOT PARTNER 2013 L 10448 VF3GCKFW8DX500410 1685/2017/207
4 823924 KIA SORENTO 2014 P 53561 KNAKU8114E5506263 3308/2017/207
5 821280 TOYOTA YARIS 2006 H 75739 JTDKW923565001255 357/2019/207
6 825765 Chevrolet Lumina 2006 H 27607 6G1ZK54F46L567005 2017/131/207  
7 826678 Rolls Royce Silver Spur 2013 C 867 SCA682D00DUX74571 2017/207/4218  
8 826675 Ferrari California A 10562 ZFFKZ64B000169138 2019/207/684  
9 616965 MERCEDES BENZ CLS 500 2015 G 20041 WDDLJ7DBXFA132805 207\2017\707  
10 664945 TOYOTA Corolla 2002 N 71571 JTDEW23E920044086 207\2017\2672  
11 616914 MITSUBISHI Lancer 2007 H 86832 JMYSRCS1A7U713002 207\2017\2985  
12 617709 FORD Focus 2006 C 60490 WF0TD35L86LJ32336 207\2018\2369  
13 663662 TOYOTA Previa 2014 N 60385 JTNGE52M3EA042690 207\2019\357  
14 824578 AUDI A8 2006 J 47070 WAUML44E76N024603 207\2016\2084
15 822603 BOBCAT S150 2007 D 50523 529714816 207\2014\1334
16 822462 HYUNDAI GENESIS 2013 M 56066 KMHHU61H8DU091401 207\2020\2315
17 826207 VOLVO SD100D 207 15970 VCE0S100K00200541 207\2018\4217
18 827272 TOYOTA HILUX 2016 H 28988 MR0CW6CB0G0001124 207\2020\3882
19 824477 TOYOTA COROLLA 2015 R 35616 RKLBL9HE3F5237164 207\2019\7547
20 661734 Renault TRUCK 2008 P 94485 VF634KPA68D001467 223\2016\748  
21 662629 Renault Kerax 2007 P 94481 VF634KPA27D000203 223\2016\748  
22 826537 PORSCHE CAYENNE 2004 M 27564 WP1ZZZ9PZ4LA43642 664/2012/211
23 824255 Honda Motorbike 2011 1 37158 ME4KC09CMB8183215 1041/2019/209
24 662016 MAN TGA 33400 2008 J 73650 WMAHW2ZZ38P000546 225\2010\702  
25 822961 MITSUBISHI PAJERO 2010 G 80594 JMYLRV95WAJ710800 695/2012    
26 822964 KIA SPORTAGE 2014 M 56746 KNAPB8114E7460885 2015\1097    
27 824653 Mitsubishi L200 2013   26338 MMBENKA40DD011885 2014\1689     
28 824873 HONDA CIVIC 2008 M 56276 JHMFD16238S408388 3922/2013   
29 826052 TOYOTA YARIS 2008 K 89024 JTDKW923585114805 59/2012/778
30 663350 NISSAN CIVILIAN 2007 D 63154 JN6BW12S27Z021740 59/2010/9521  
31 629737 TOYOTA Yaris 2008 B 80297 JTDBT923384016936 59/2012/1351  
32 620770 HYUNDAI Sonata 2013 H 42010 KMHEC41C6DA445755 59/2015/3233  
33 660597 IVECO EUROTECH 1997 84264 ZCFA1RGH0VB034713 59/2007/6873  
34 617341 FORD Explorer 2007 I 39388 1FMEU73E87UB28107 59/2010/5048  
35 664925 HYUNDAI getz 2007 50791 KMHBT51D67U649024 59/2010/5737  
36 618759 TOYOTA Yaris 2008 J 31262 JTDKW923985114371 59/2011/1807  
37 636682 Tata LP0 1316 TC 2007 H 80149 MAT38906670L00055 207\2017\2238  
38  H 97527 KL1JJ52687K509288 144\2009  
39  D 84095 1GNDT13S272106838 144\2009  
40  D 65781 KMHHN61F84U131911 2005 529  
41  L 73358 MMBJNKA508D044516 207/2014/1203

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٣٣69٣7          بتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٠5
امل�صجلة بالرقم : ٣٣69٣7        بتاريخ : ٢٠٢١/٠١/١4

باإ�صم املالك: دار التمويل –�س م ع
وعنوانه: �س.ب 7878 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.

 ا�صم املتنازل له: فاليو هاو�س  �س.م.ح
وعنوانه: �س.ب 4٠٢7٢،   راأ�س اخليمة   ، الإمارات  العربية املتحدة. 

بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: ٢9/٠6/٢٠١5      

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/٠٣/١7   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

EAT 166169

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتعديل بعد �لت�سجيل 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
بن�صر التعديات املو�صحه اأدناه عن العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : ٣٣69٣7        بتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٠5 
امل�صجلة بالرقم : ٣٣69٣7      بتاريخ : ٢٠٢١/٠١/١4

باإ�صم املالك: فاليو هاو�س  �س.م.ح
وعنوانه :  �س.ب 4٠٢7٢،   راأ�س اخليمة   ، الإمارات  العربية املتحدة.

بتاريخ :  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد :  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9      
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العامة كما هو مو�صح اأعاه
تاريخ التعديل: ٢٠٢١/٠٣/١6

تاريخ التاأ�صري ٢٠٢١/٠٣/١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18  مار�ص 2021 العدد 13192

EAT 166169

ار  املدعو/ جو�س جى  فقد 
الفلبني     ، او�صافيلو  اومليا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )ec8148376( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0505436447

فقدان ج�از �ضفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ن�����وره�����ات�����ا 
ا�صناوى لوميجي�س ، الفلبني 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )EC5343569(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2019/1548 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ:�صام�صوجن لالكرتونيات جنوب افريقيا �س.ذ.م.م

عنوانه : جنوب افريقيا - 2929 وليام نيكول درايف - بريان�صتون - مدينة جوهان�صرغ وتعلن على عنوانها املختار 
مكتب بيكر ماكنزي حبيب املا:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج - بناية 014 - الطابق 14

املنفذ �صده : ميدكوم م.م.ح
عنوانه :امارة دبي - بردبي - ابراج بحريات اجلمريا - Mazaya Business Avenue BB1 - الطابق 45 

مكاين 1292773853 - منفذ �صده:ون�صتو للتجارة �س.ذ.م.م  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال  التالية جلل�صة  ايام  وامل�صاريف خال ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة 
الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا بي بي 1 - رقم العقار 4503 - امل�صاحة 102.54 

مرت مربع - التقييم 662238 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4505 - امل�صاحة 150.03 مرت مربع - التقييم 968.944 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4405 - امل�صاحة 150.03 مرت مربع - التقييم 968944 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4502 - امل�صاحة 152.56 مرت مربع - التقييم 985.284 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4501 - امل�صاحة 102.55 مرت مربع - التقييم 662.302 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4404 - امل�صاحة 149.96 مرت مربع - التقييم 968.492 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4401 - امل�صاحة 102.55 مرت مربع - التقييم 662.302 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4402 - امل�صاحة 152.56 مرت مربع - التقييم 985284 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4403 - امل�صاحة 102.54 مرت مربع - التقييم 662.238 درهم
 ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2019/538 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ:�صي اأ�س اأت�س كيه دبي للمقاولت �س.ذ.م.م

عنوانه : امارة دبي - بردبي - زعبيل - مكتب ملك نا�صر ح�صني العري�س - الكرامة - بناية بنك الم��ارات الوطني 
- امليزانني - مقابل الريد

املنفذ �صده : حممد رهيف حممد فوزي حاكمى - واخرون
عنوانه :امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة ابراج بحريات اجلمريا - ابراج ارمادا - الرج P2 - الطابق 21  

انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال  ايام  وامل�صاريف خال ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 53 - رقم الوحدة 204 - ارمادا 3 - امل�صاحة 78.36 

مرت مربع - رقم البلدية 941-393 - مببلغ 589.576.59 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 53 - رقم الوحدة 205 - ارمادا 3 - امل�صاحة 83-

درهم  621.548.40 مببلغ   -  393-941 البلدية  رقم   - مربع  مرت   33
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 53 - رقم الوحدة 208 - ارمادا 3 - امل�صاحة 85.24 

مرت مربع - رقم البلدية 393-941 - مببلغ 648.694.07 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 53  - املنطقة الثنية اخلام�صة  - رقم الوحدة 504 - امل�صاحة 122.13 مرت 

مربع - رقم البلدية 941-393 - ارمادا 3  - القيمة التقديرية 931.578.71 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 53  - املنطقة الثنية اخلام�صة  - رقم الوحدة 510 - امل�صاحة 123.43 مرت 

مربع - رقم البلدية 941-393 - ارمادا 3  - القيمة التقديرية 941.263.15 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 53  - املنطقة الثنية اخلام�صة  - رقم الوحدة 1403 - امل�صاحة 122.13 مرت 

مربع - رقم البلدية 941-393 - ارمادا 3  - القيمة التقديرية 932.094.65 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة  - رقم الر�س 53   - رقم الوحدة 2011 - ارمادا 3 - امل�صاحة 

درهم  842.777.15 مببلغ   -  393-941 البلدية  رقم   - مربع  مرت   109.98
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة  - رقم الر�س 53  - رقم الوحدة 2009 - ارم��ادا 3 - امل�صاحة 

درهم  633.205.09 مببلغ   -  393-941 البلدية  رقم   - مربع  مرت   81.71
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة -  رقم الر�س 53  - رقم الوحدة 2008 - ارم��ادا 3 - امل�صاحة 

درهم  628.684.92 مببلغ   -  393-941 البلدية  رقم   - مربع  مرت   83.33
نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة الثنية اخلام�صة -  رقم الر�س 53  - رقم الوحدة 2012 - ارمادا 3 - امل�صاحة 
109.98 مرت مربع - رقم البلدية 941-393 - مببلغ 842.777.15 درهم  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر    - للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2019/1548 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ:�صام�صوجن لالكرتونيات جنوب افريقيا �س.ذ.م.م

عنوانه : جنوب افريقيا - 2929 وليام نيكول درايف - بريان�صتون - مدينة جوهان�صرغ وتعلن على عنوانها املختار 
مكتب بيكر ماكنزي حبيب املا:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج - بناية 014 - الطابق 14

املنفذ �صده : ميدكوم م.م.ح
عنوانه :امارة دبي - بردبي - ابراج بحريات اجلمريا - Mazaya Business Avenue BB1 - الطابق 45 

مكاين 1292773853 - منفذ �صده /منفذ �صده: ميدكوم م.م.ح  - ون�صتو للتجارة �س.ذ.م.م  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال  التالية جلل�صة  ايام  وامل�صاريف خال ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة 
الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا بي بي 1 - رقم العقار 4503 - امل�صاحة 102.54 

مرت مربع - التقييم 662238 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4505 - امل�صاحة 150.03 مرت مربع - التقييم 968.944 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4405 - امل�صاحة 150.03 مرت مربع - التقييم 968944 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4502 - امل�صاحة 152.56 مرت مربع - التقييم 985.284 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4501 - امل�صاحة 102.55 مرت مربع - التقييم 662.302 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4404 - امل�صاحة 149.96 مرت مربع - التقييم 968.492 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4401 - امل�صاحة 102.55 مرت مربع - التقييم 662.302 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4402 - امل�صاحة 152.56 مرت مربع - التقييم 985284 درهم
نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 847 - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا بيزن�س افينيوا 

بي بي 1 - رقم العقار 4403 - امل�صاحة 102.54 مرت مربع - التقييم 662.238 درهم
 ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2019/800 انابات جتارية  
طالب التنفيذ:بنك برودا

عنوانه : المارات - امارة ال�صارقة
املنفذ �صده : ريني�س برتوكيم م.م.ح - واخرون

عنوانه :المارات - امارة ال�صارقة  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
%20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا 
مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار مكتب - رقم الر�س 952 - املنطقة الثنية اخلام�صة - ا�صم املبنى 
ات�س دي ا�س تاور - امل�صاحة 85.84 مرت مربع - رقم الوحدة 3706 - رقم البلدية 951-393 - مببلغ 

درهم   510.790.92
نوع العقار �صقة �صكنية - مر�صى دبي - رقم الر�س 170 - رقم املبنى 5 - ا�صم املبنى املرجان 5 - رقم العقار 

درهم ب���:1.651.382.58  املقدرة   - مربع  مرت   174.87 امل�صاحة   -  3003
 - ت���اور  ا���س  دي  ات�����س  املبنى  ا���ص��م   - اخلام�صة  الثنية  املنطقة   -  952 الر����س  رق��م   - مكتب  ال��ع��ق��ار  ن��وع 
التقديرية  القيمية   -  393-951 البلدية  - رقم   3704 الوحدة  - رقم  106.19 مرت مربع  امل�صاحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   -   - درهم   624.051.80
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2019/2709 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ:�صمو ال�صيخ الدكتور/�صلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان

عنوانه : المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة تيكوم - بالقرب من حمطة مرتو مدينة دبي لانرتنت - برج 
ال�صعفار 1 - الطابق 24 مكتب رقم 2408

املنفذ �صده : عبد اهلل فايز خليل اجلبور
عنوانه :امارة ال�صارقة - الفيحاء - �صارع بال بن رباح فيا رقم 1  

انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال  ايام  وامل�صاريف خال ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :�صقة - رقم الر�س 144 - املنطقة اخلليج التجاري 
- ا�صم املبنى يو بورا تاور 1 - رقم الوحدة 416 - رقم املبنى 1 - رقم البلدية 6876-346 - امل�صاحة 86.40 
مرت مربع - القيمة التقديرية 698.149.03 درهم - نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 71 - املنطقة اخلليج 
التجاري - ا�صم املبنى باي �صكوير 11 - رقم الوحدة 603 - رقم املبنى 11 - رقم البلدية 6801-346 - امل�صاحة 

درهم  2.405.511.73 القيمة   - مربع  مرت   186.19
 نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 91 - املنطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى مارينا داميوند 6A - رقم الوحدة 306 

- رقم املبنى 1 - رقم البلدية 255-392 - امل�صاحة 100.71 مرت مربع - مببلغ  863.559.18 درهم
 نوع العقار �صقة �صكنية -  املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم البلدية 465-346 - امل�صاحة 126.53 
 1.122.172.74-: مببلغ   -  3803 ال��وح��دة  رق��م   -  4 هايت�س  اي�صت  املبنى  ا�صم   -  9 املبنى  رق��م   - مربع  مرت 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2019/2709 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ:�صمو ال�صيخ الدكتور/�صلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان

عنوانه : المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة تيكوم - بالقرب من حمطة مرتو مدينة دبي لانرتنت - برج 
ال�صعفار 1 - الطابق 24 مكتب رقم 2408

املنفذ �صده : عبد اهلل فايز خليل اجلبور
عنوانه :امارة ال�صارقة - الفيحاء - �صارع بال بن رباح فيا رقم 1  

انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال  ايام  وامل�صاريف خال ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :�صقة - رقم الر�س 144 - املنطقة اخلليج التجاري 
- ا�صم املبنى يو بورا تاور 1 - رقم الوحدة 416 - رقم املبنى 1 - رقم البلدية 6876-346 - امل�صاحة 86.40 
مرت مربع - القيمة التقديرية 698.149.03 درهم - نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 71 - املنطقة اخلليج 
التجاري - ا�صم املبنى باي �صكوير 11 - رقم الوحدة 603 - رقم املبنى 11 - رقم البلدية 6801-346 - امل�صاحة 

درهم  2.405.511.73 القيمة   - مربع  مرت   186.19
 نوع العقار �صقة �صكنية - رقم الر�س 91 - املنطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى مارينا داميوند 6A - رقم الوحدة 306 

- رقم املبنى 1 - رقم البلدية 255-392 - امل�صاحة 100.71 مرت مربع - مببلغ  863.559.18 درهم 
 نوع العقار �صقة �صكنية -  املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم البلدية 465-346 - امل�صاحة 126.53 
 1.122.172.74-: مببلغ   -  3803 ال��وح��دة  رق��م   -  4 هايت�س  اي�صت  املبنى  ا�صم   -  9 املبنى  رق��م   - مربع  مرت 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2019/800 انابات جتارية  
طالب التنفيذ:بنك برودا

عنوانه : المارات - امارة ال�صارقة
املنفذ �صده : ريني�س برتوكيم م.م.ح - واخرون

عنوانه :المارات - امارة ال�صارقة  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
%20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا 
مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار مكتب - رقم الر�س 952 - املنطقة الثنية اخلام�صة - ا�صم املبنى 
ات�س دي ا�س تاور - امل�صاحة 85.84 مرت مربع - رقم الوحدة 3706 - رقم البلدية 951-393 - مببلغ 

درهم   510.790.92
نوع العقار �صقة �صكنية - مر�صى دبي - رقم الر�س 170 - رقم املبنى 5 - ا�صم املبنى املرجان 5 - رقم العقار 

درهم ب���:1.651.382.58  املقدرة   - مربع  مرت   174.87 امل�صاحة   -  3003
 - ت���اور  ا���س  دي  ات�����س  املبنى  ا���ص��م   - اخلام�صة  الثنية  املنطقة   -  952 الر����س  رق��م   - مكتب  ال��ع��ق��ار  ن��وع 
التقديرية  القيمية   -  393-951 البلدية  - رقم   3704 الوحدة  - رقم  106.19 مرت مربع  امل�صاحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   -   - درهم   624.051.80
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

وزير ال�ضحة الربيطاين يدع� اإىل »الهدوء وم�ا�ضلة التطعيم«
واأ���ص��اف هانكوك يف  ل��اأدوي��ة.  الأوروب��ي��ة  والوكالة  العاملية 
جرعة  مليون   11 م��ن  اأك���رث  ا�صتعمال  “جرى  اأن���ه  مقاله 
احلالت  ومعدل  املتحدة  اململكة  يف  اأ�صرتازينيكا  لقاح  من 
)جلطات الدم( بني من تلقوا التلقيح اأقل من املتوقع عادة 
حملة  املتحدة  اململكة  وجت��ري  ال�صكان«.  عموم  �صفوف  يف 
با�صتعمال  الأول/دي�����ص��م��ر  كانون  يف  بداأتها  وا�صعة  تلقيح 
الآن  حتى  وتلقى  وفايزر-بايونتيك.  اأ�صرتازينيكا  لقاحي 
حوايل  اأي  واح����دة،  ل��ق��اح  ج��رع��ة  �صخ�س  مليون   25 نحو 

ن�صف اإجمايل ال�صكان الرا�صدين.
لقاح  بجرعة  الرا�صدين  جميع  تطعيم  يف  احلكومة  وتاأمل 
بلده  اأن  ال�صحة  وزير  اأكد  وقد  نهاية متوز/يوليو،  بحلول 

“على امل�صار ال�صليم” لتحقيق هدفه.

•• لندن-اأ ف ب

الأربعاء  اأم�س  هانكوك  مات  الريطاين  ال�صحة  وزي��ر  دعا 
لكورونا،  امل�صاد  اأ�صرتازينيكا  لقاح  ا�صتعمال  موا�صلة  اإىل 

موؤكدا غياب اأدلة حول ت�صّببه يف جلطات دموّية.
خلفية  على  اح��رتازي��ا  ال��ل��ق��اح  ا�صتعمال  ع��دة  دول  وع��ّل��ق��ت 

خماوف من اآثار جانبّية له.
وكتب مات هانكوك يف مقال ب�صحيفة “ذي �صن” اإنه “ل 

توجد اأدلة على اأن اللقاح ي�صّبب جلطات دموّية«.
واأكد الوزير الريطاين اأن ذلك لي�س جمرد راأي �صخ�صي، 
لاأدوية  التنظيمية  ال��وك��ال��ة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  اأي�����ص��ا  ه���و  ب���ل 
ال�صحة  ومنظمة  الريطانية  ال�صحية  الرعاية  ومنتجات 

واأو�صح اأنه “هذا الأ�صبوع، �صت�صاعدنا زيادة الإمدادات على 
اأخرى  دول  ت��ن��دد  وق��ت  يف  التلقيح”  عملية  ت�صريع  م��زي��د 
بتاأخر تلقيها �صحنات من لقاح اأ�صرتازينيكا. وتابع “الأهم 

بالن�صبة لنا حاليا هو التزام الهدوء وموا�صلة التطعيم«.
وح�ّس الوزير الريطانيني يف لقاء متلفز على “التلقيح”، 

م�صددا اأن ذلك “ينقذ الأرواح«.
م��ن جهته اع��ت��ر الأرب���ع���اء ال��روف��ي�����ص��ور ج��ريم��ي ب���راون، 
اخت�صا�صي الطب التنف�صي وع�صو اللجنة امل�صرتكة للتلقيح 
والتح�صني، اأن تعليق دول عدة ا�صتعمال لقاح اأ�صرتازينيكا 
“لي�س منطقيا«. واأ�صاف يف ت�صريح لبي بي �صي “بالن�صبة 
يل ل يبدو ذلك منطقيا على الإطاق، لأننا نعرف اأن اللقاح 

)...( فعال للغاية، ونحن ن�صتعمله لتجّنب الوفّيات«.

وا�ضنطن تريد اإبداء احلزم حيال بكني 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اإب��داء حزم  تنوي  بايدن  الرئي�س جو  اإدارة  اأن  اأمريكيون  م�صوؤولون  �صرح 
ال�صينية  الدبلوما�صية  يف  كبار  م�صوؤولني  مع  الأول  اللقاء  خال  بكني  حيال 

اليوم اخلمي�س يف األ�صكا لكنها ل تتوقع نتائج فورية.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  بني  اأنكوريج  مدينة  يف  املحادثات  ه��ذه  و�صتجري 
اأنتوين بلينكني وم�صت�صار الأمن القومي يف البيت الأبي�س جيك �صوليفان من 
جهة، وامل�صوؤول ال�صيني الكبري يانغ جي�صي ووزير اخلارجية وانغ يي من جهة 

اأخرى.
وقالت م�صوؤولة اأمريكية ل�صحافيني اإن هذا اللقاء ي�صكل “اأول مناق�صة لفهم 
اأو رمبا اأمل  اأو ت�صور  “هناك �صعور  م�صاحلنا ونوايانا واأولوياتنا”. واأ�صافت 
اأحيانا يف بكني باأن ر�صالتنا العلنية خمتلفة عن ر�صالتنا يف جل�صاتنا اخلا�صة، 

ونعتقد اأنه من املهم جدا تبديد هذه الفكرة ب�صرعة كبرية«.

على وقع �أزمة �قت�سادية خانقة

الغ�ضب يغلي يف نف��س ال�ض�ريني.. واالأ�ضد يف اأمان 
�نتفا�سة �أخرى على حكم �لأ�سد �أمر م�ستبعد قبل �لنتخابات 

•• عمان-رويرتز

يف احلواري اخللفية مبدينة دم�صق 
القدمية يعمل يا�صني العبيد بنقل 
لك�صب  )الطوب(  الطابوق  قوالب 
على  ليعينه  الإ���ص��ايف  امل���ال  بع�س 
راتبه  اإىل ج��ان��ب  ق�����ص��اء ح��اج��ات��ه 
من  دولرا   15 ال��ب��ال��غ  ال�����ص��ه��ري 

عمله كمراقب عمال.
ومثل كثريين غريه من ال�صوريني 
ل ي��ك��ف��ي ال��دخ��ل م��ن ع��م��ل واحد 
البالغ من  العبيد  احتياجات  ل�صد 
عليه  ي��ت��ع��ني  اإذ  ع��ام��ا   52 ال��ع��م��ر 
م��ن زوجته  املكونة  اأ���ص��رت��ه  اإط��ع��ام 

واأولده ال�صتة.
بالفيديو  ات�صال  يف  لرويرتز  قال 
الفقرية  الأحياء  اأح��د  بيته يف  من 
كل  “واهلل  ال�����ص��وري��ة  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
بامتنى  باحكي  اأن���ام  م��ا  قبل  م��رة 
تيجي قذيفة ومتوتني وانتهي من 

هالعي�صة«.
العبيد  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وامل�����ص��اك��ل 
الباقني  �صوريا  �صكان  ب��ني  �صائعة 
يف الباد ويقدر عددهم بنحو 17 
مليون ن�صمة بعد ع�صر �صنوات من 
بدء احلرب الأهلية التي اأتت على 
القت�صاد وت�صببت يف �صقوط مئات 
الآلف من القتلى ونزوح اأكرث من 
ن�صف  ح�����وايل  اأي  م��ل��ي��ون��ا،   11

ال�صكان قبل احلرب، عن بيوتهم.
الأ�صد،  ب�����ص��ار  ال��رئ��ي�����س  وي���واج���ه 
الذي ا�صتطاع �صحق التمرد تقريبا 
ب���دع���م ق�����وات رو����ص���ي���ة واإي���ران���ي���ة، 
حتديا ل يقل �صعوبة عن الت�صدي 
بناء  اإع���ادة  يف  يتمثل  لانتفا�صة 
ال��ب��ل��د ب��ع��د م��ا ح���اق ب��ه��ا م��ن دمار 
يف وقت ت�صتد فيه الرياح املعاك�صة 

على ال�صعيد القت�صادي.
ال�صام  ي���ح���ل  مل  الآن  وح����ت����ى 
بالباد. فرتكيا التي تنتهج نهجا 
من  م�صاحة  على  ت�صيطر  معاديا 
حيث  الغربي  ال�صمال  يف  الأر����س 
يعي�س عدد كبري من اأربعة مايني 
نازح خرجوا من بيوتهم هربا من 
ق�صف القوات ال�صورية ويعترون 

اأنقره قوة حامية لهم.
ع�صكري  وجود  املتحدة  وللوليات 
حمدود يف ال�صمال ال�صرقي يدعم 
فيها  تقع  كردية يف منطقة  ق��وات 
وت�صتهر  رئ��ي�����ص��ي��ة  ن���ف���ط  ح���ق���ول 
كبري من حم�صول  بزراعة جانب 

القمح يف الباد.
النتعا�س  اآف���������اق  ت����ب����دو  والآن 
القت�صادي �صعيفة يف �صوء ا�صتداد 
والنهيار  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
امل������ايل يف ل���ب���ن���ان امل����ج����اور وت���اأث���ر 
العاملني  ال�����ص��وري��ني  حت���وي���ات 
كوفيد-19  ب��ج��ائ��ح��ة  اخل����ارج  يف 
وعجز احلليفني رو�صيا واإيران عن 

تقدمي امل�صاعدات الكافية.
البارز  ال�صوري  الأعمال  رجل  قال 
خ��ل��ي��ل ط��ع��م��ة ال������ذي ي��ت��خ��ذ من 
“ما عندك  دم�صق قاعدة لأعماله 
م�صادر القطع الأجنبي. ل النفط 
عنه  بندفع  وكله  موجود.  والقمح 
احلكومة  م������وارد  ���ص��ع��ب��ة.  ع��م��ل��ة 

حمدودة«.
ومل ترد احلكومة على ا�صتف�صارات 
ع����ن ���ص��ج��ل��ه��ا الق���ت�������ص���ادي وعن 

م�����ص��اع��ر ال���ص��ت��ي��اء ال��ن��اج��م��ة عن 
تدهور الأو�صاع املالية لل�صعب.

على  ال��ت��ل��ف��زي��ون  بثها  خ��ط��ب  ويف 
م��دى ال�صنة الأخ���رية، ق��ال الأ�صد 
اإن العقوبات الغربية هي ال�صبب يف 
واأ�صار  القت�صادية  �صوريا  م�صاكل 
اأي�صا يف اأواخر 2020 اإىل الأزمة 
حالت  ال��ت��ي  اللبنانية  امل�����ص��رف��ي��ة 
واأموالهم  ال�صوريني  املودعني  بني 

املودعة فيها.
القيمة  اأن  ال���دويل  البنك  وي��ق��در 
على  �صاع  ملا  املرتاكمة  الإجمالية 
ال�صوري  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
ب�صبب احلرب الأهلية من 2011 
مليار   226 ت��ب��ل��غ   2016 اإىل 

دولر.
القوة  ان����ه����ارت  اأق������رب  ف����رتة  ويف 
العملة  ان���ه���ي���ار  م����ع  ال�������ص���رائ���ي���ة 
ال�����ص��وري��ة ال��ت��ي ب����داأت ال��ه��ب��وط يف 
م�صتوى  وب��ل��غ��ت   2019 اأواخ������ر 
لرية   4000 عند  جديدا  متدنيا 

مقابل الدولر يف ال�صهر احلايل.
و����ص���درت ورق����ة ن��ق��د ج��دي��دة فئة 
يناير  يف  ����ص���وري���ة  ل����رية   5000
لت�صبح  امل���ا����ص���ي  ال���ث���اين  ك���ان���ون 
ال��ب��ع�����س بخطر  ن��ظ��ر  ت���ذك���ارا يف 
الت�صخم اجلامح رغم اأن احلكومة 
قالت اإن الت�صخم لي�س هو ال�صبب 

احتياجات  وت��غ��ط��ي��ة  م���دخ���رات���ه 
اأ�صرته.

اللبنانية  البنوك  منعت  اأن  وبعد 
امل��������ودع��������ني م�������ن ال�����ت�����������ص�����رف يف 
النهيار  وط����اأة  حت��ت  ح�����ص��اب��ات��ه��م 
ال�صتفادة  باإمكانه  يعد  مل  امل��ايل 

من اأمواله.
وقال �صهلوب “الأمل الوحيد وقت 
كان فينا نطلع لأوروبا وما طلعنا. 

راح الأمل واندفن«.

* مو�لون م�ستاوؤون
ل ميكن لزيادات الرواتب لقدامى 
واملوؤ�ص�صة  امل�صلحة  ال��ق��وات  رج��ال 
الأ�صعار  جت�����اري  اأن  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
جبلة  يف  ح���ت���ى  ب����ل  امل���ت�������ص���اع���دة. 
على  امل��ط��ل��ة  ال��اذق��ي��ة  مبحافظة 
البحر املتو�صط، وهي معقل لأ�صرة 
الأ�صد، يقول بع�س ال�صوريني اإنهم 

غري را�صني عما اآل اإليه الو�صع.
العن�صر  جن����وم  ا���ص��ك��ن��در  وي���زي���ن 
ميلي�صيات  اإح�������دى  يف  ال�������ص���اب���ق 
للزعيم  ب�صور  بيته  الأ�صد جدران 
ول�����ص��ق��ي��ق��ه ال����راح����ل ع���ل���ي. وهو 
الأ�صد  زي��ارة  عن  باعتزاز  يتحدث 
الأول  ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  يف  لبلدته 
داه��م��ت��ه��ا حرائق  اأن  ب��ع��د  امل��ا���ص��ي 

غابات.

يف اإ�صدار الفئة اجلديدة.
ال�صورية  العملة  هبوط  اأدى  وق��د 
اإىل حم���و ج��ان��ب ك��ب��ري م���ن دخل 
ال��ع��ب��ي��د. ف��ق��د ك��ان��ت ق��ي��م��ة راتبه 
اأك������رث ب��ك��ث��ري ع���ن���دم���ا ك�����ان يغري 
للدولر  ل���رية   47 ب�صعر  العملة 

قبل ن�صوب ال�صراع.
اأولده  ي�صمع  اأن  ي��وؤمل��ه  م��ا  واأك���رث 
وه���م ي��ق��ول��ون اإن��ه��م ي��ن��ام��ون على 

الطوى.
بيحكيلي ما  “ابني  العبيد  ويقول 
�صبعت. بيناموا ولدي بدون اأكل«.

* طو�بري �خلبز
ك������ان ن����ظ����ام دع������م اأ�����ص����ع����ار امل������واد 
كان  اإذ  ل��ل��ع��ب��ي��د  ���ص��ن��دا  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الثمن.  رخي�س  اخلبز  له  ي�صمن 
ب����داأت تظهر على  ت�����ص��دع��ات  ل��ك��ن 
اإن  ���ص��ك��ان  ي��ق��ول  اإذ  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا 
فرتة الوقوف يف طوابري اخلبز يف 

ال�������ص���وري���ة مل مُت���������س ن�����ص��ب��ي��ا يف 
حي  يف  املغلقة  ال�صكنية  املجمعات 
دم�صق  طريق  من  القريب  يعفور 

بريوت ال�صريع.
ويف ه��ذا احل��ي تعج مطاعم راقية 

بالزبائن.
“يف عندك  ل��روي��رتز  وق��ال طعمة 
تطرف يف ال�صرف على الرفاهيات 
ال�صعبة  بالعملة  ت��دف��ع  ف��ئ��ة  م��ن 

وهلق مو وقتها«.
وتعاين الطبقة املتو�صطة املتعلمة 

يف �صوريا اأي�صا.
ال������دولرات  اآلف  ال��ب��ع�����س  وف��ق��د 
ال��ت��ي ك���ان���وا ي��دخ��رون��ه��ا يف بنوك 
ل���ب���ن���ان ال���ت���ي ك���ان���ت يف وق�����ت من 
اآمنا و�صط احلرب  الأوق��ات م��اذا 

والعقوبات.
���ص��ه��ل��وب تاجر  اب���راه���ي���م  واع����ت����اد 
ب����ريوت  اإىل  ال����ذه����اب  الأق���م�������ص���ة 
على  ال��ف��وائ��د  لتح�صيل  ب��ان��ت��ظ��ام 

اخلا�صعة  املناطق  اأن��ح��اء  خمتلف 
ل�����ص��ي��ط��رة احل���ك���وم���ة ت�����ص��ل اإىل 
واردات  ت��راج��ع  م��ع  �صاعات  خم�س 

القمح.
تن�صب  م�صاجرات  اإن  �صهود  وق��ال 
الطوابري  ه���ذه  ال��واق��ف��ني يف  ب��ني 
رغم اأن املعار�صة ال�صافرة لل�صلطات 
ل تزال نادرة ن�صبيا و�صط خماوف 

من قمعها بالقوة.
ومل ترد احلكومة على ا�صتف�صارات 
عما اإذا كانت ت�صعى لواأد املعار�صة.

ول تزال الذكريات حية يف الأذهان 
ملا قوبلت به الحتجاجات ال�صلمية 
ق��وة مميتة  2011 م��ن  ال��ع��ام  يف 
انتفا�صة على  غ��ذى  ال���ذي  الأم���ر 
حرب  اإىل  حت���ول���ت  الأ�����ص����د  ح��ك��م 

متعددة الأطراف.
اأخ�������رى  ان���ت���ف���ا����ص���ة  اأن  وي�����ب�����دو 
ع��ل��ى ح��ك��م��ه اأم�����ر م�����ص��ت��ب��ع��د قبل 
�صوريا  ت�صهدها  التي  النتخابات 

العام اجلاري ويبدو من املوؤكد اأنه 
�صيفوز فيها.

احل���ك���وم���ة ح�ص�س  ق��ل�����ص��ت  وق����د 
اخلبز والبنزين يف حماولة لتقليل 
الهدر غري اأن بع�س رجال الأعمال 
اإن ال�صيا�صات القت�صادية  يقولون 
حتقق  ل  احل��ك��وم��ة  تتبعها  ال��ت��ي 

كلها الغر�س منها.
وقال طعمة “هناك قرارات ت�صعر 
ب��ع��رق��ل��وا فيها  ال���ي���وم احل���ك���وم���ة 
الأم����ور بيدهم ل��اأ���ص��ف ب��دل من 

ت�صهيلها«.
ال�صكان  بع�س  ي��ق��ول  دم�����ص��ق  ويف 
ال�صغوط  ع���ل���ى  امل�����وؤ������ص�����رات  اإن 
ك���ل مكان  ت���ب���دو يف  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وامل�صردون  املت�صولون  ذلك  يف  مبا 
الأحياء  ����ص���وارع  ي��ج��وب��ون  ال��ذي��ن 

الراقية.
اأن احلياة  يبدو  اأخ��رى  ناحية  من 
النخبة  ع���ل���ي���ه���ا  اع�����ت�����ادت  ال����ت����ي 

اأ�صبغته  ال������ذي  ال���ت���ك���رمي  ورغ������م 
جنوم  ي�صعر  البلدة،  على  ال��زي��ارة 
الذين  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  بالغ�صب 
ي��ق��ول اإن���ه���م ���ص��رق��وا اأم������وال كان 
الهدف منها تعوي�س املزارعني عن 
املحافظة  اجتاحت  التي  احل��رائ��ق 
ال�صاحلية وكانت الأ�صواأ من نوعها 

منذ ع�صرات ال�صنني.
ت�������ص���اءل جن�����وم ال������ذي ف���ق���د يده 
“كيف  ال���ص��ت��ب��اك��ات  ال��ي�����ص��رى يف 
والر�صوة؟  ال��ف�����ص��اد  ن��ح��ارب  ب��دن��ا 
األف   60 ب  يعي�س  م��وظ��ف  ك��ي��ف 

لرية؟
 ه���اي م��ك��اف��اأة اإن���ه ���ص��م��دن��ا بوجه 

الإرهاب ع�صر �صنني؟«
�صوؤال  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ة  ت����رد  ومل 
بني  ال��ف�����ص��اد  يف  ال��ن��ا���س  اآراء  ع���ن 

امل�صوؤولني.
ن��ادرة على  فقد ه��داأت احتجاجات 
التي  املناطق  يف  املعي�صية  الأو�صاع 
تخ�صع ل�صيطرة احلكومة يف العام 
املا�صي غري اأن م�صاعر الإحباط ل 
اإم���دادات  لت�صاوؤل  م��وج��ودة  ت��زال 

اخلر والوقود.
وق������ال ����ص���وري���ون م��ط��ل��ع��ون على 
امل�صوؤولني  لدى  التفكري  اجتاهات 
املعار�صة  على  ال�صيطرة  اإحكام  اإن 
انتخابات  ق���ب���ل  اأول������وي������ة  مي���ث���ل 

الرئا�صة.
اإن  ال���ن���ا����ص���ط���ني  ب���ع�������س  وي�����ق�����ول 
اخل������وف م����ن الع����ت����ق����ال اأخ���ر����س 
التي  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
كانت يف وق��ت من الأوق���ات عامرة 
القب�س  ب��ع��د  وذل����ك  ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
واملوظفني  الطلبة  ع�����ص��رات  ع��ل��ى 
و�صحفيني  وق���ا����س  ال��ع��م��وم��ي��ني 
بانتقاد  اأ�صواتهم  لرتفاع  بارزين 
املعي�صية وما يرتدد  الأو�صاع  �صوء 

عن الف�صاد.
األقت  ال��ع��ه��د،  ح��دي��ث��ة  ق�صية  ويف 
الإعامية  القب�س على  ال�صلطات 
هالة اجلرف )54 عاما( وهي من 
التلفزيون  يف  امل�صهورات  املذيعات 
ال�������ص���وري وم����ن م����وؤي����دي الأ����ص���د 
اأم��ن��ي ق��رب دم�صق يف  عند ح��اج��ز 
وهي  املا�صي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير 
بعد  وذل��ك  عملها  اإىل  طريقها  يف 
للحكومة على  انتقادات  ن�صرت  اأن 

في�صبوك.
�صقيقة  اجل�������رف  رج�������اء  وق����ال����ت 
على  ال�صوء  “ت�صليط  الإعامية 
جرمية  �صارت  واملف�صدين  الف�صاد 

اأكر من الف�صاد نف�صه«.
ومل ترد احلكومة على الفور على 
طلب للتعليق على ق�صية اجلرف.

الطالب  اإب��راه��ي��م  �صهيب  ���ص��ارك 
مظاهرات  يف  ال�����ص��اب��ق  اجل��ام��ع��ي 
املعار�صة  م���ع  ح����ارب  ث���م  ���ص��ل��م��ي��ة 
لحقا بعد اأن فقد والدته و�صقيقته 
التي  يف �صربات جوية على جوبر 
اإىل  كيلومرتين  م�صافة  على  تقع 
ال�صمال ال�صرقي من اأ�صوار مدينة 

دم�صق القدمية.
ي���رى م���ن ج��ان��ب��ه فر�صة  وه���و ل 

تذكر لتجدد الحتجاجات.
“الحتجاجات  اإب��راه��ي��م  واأ���ص��اف 
���ص��ي وال��ن��ظ��ام واجهها  م���ا غ���ريت 
اإل  ال�صعب  يح�صل  ومل  بالقمع. 

على ال�صوء ودفع ثمنا غاليا«.

املت�ض�ل�ن وامل�ضردون يج�ب�ن �ض�ارع االأحياء الراقيةانهيار الق�ة ال�ضرائية مع انهيار العملة ال�ض�رية 

بعد �ضن�ات من التنّمر... حلم اأردوغان امل�ضتحيل بـ »�ضانع �ضالم« •• عوا�شم-وكاالت

يف  ال��ق��وة  اأوراق  م��ن  الكثري  وف��ق��دان  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  عزلته  ازدي���اد  عقب 
املنطقة، يبدو اأن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان يريد اإعادة تقدمي نف�صه 
ك�صانع �صام بعد �صنوات من ممار�صة �صيا�صات التنمر. تطرق الكاتب الأمريكي 
ال�صيا�صة  يف  اجلديدة  الليونة  اإىل  ليبي�صكا  دايفد  الرتكية  ال�صوؤون  يف  اخلبري 
الرتكية الإقليمية وتزامنها مع عدد من املتغريات الدولية. وكتب يف �صحيفة 
الثاثاء  الأول  اأم�����س  وال��ي��ون��ان  تركيا  عقدت  كيف  الإم��ارات��ي��ة  نا�صونال”  “ذا 
العالقة.  البحرية  الق�صايا  حول  ال�صتك�صافية  املحادثات  من  الثانية  جولتهما 
جاء ذلك بعدما عقد وزراء خارجية دول منتدى غاز �صرق املتو�صط اجتماعهم 

امل�صرتك الأول الأ�صبوع املا�صي.

تلميح
الو�صول  اأنقرة من  زاوي��ة منعه  املنتدى من  ق��ورب   ،2019 �صنة  تاأ�صي�صه  منذ 
اإىل موارد الغاز يف مياه قر�س واليونان املنتميتني لاحتاد الأوروبي. وزعمت 
تركيا خال ال�صنوات الأخرية اأنها متلك حقوقاً يف املناطق القت�صادية اخلال�صة 
وخال  مياههما.  اإىل  ال�صتك�صايف  للتنقيب  �صفناً  فاأر�صلت  وق��ر���س  لليونان 
ال�صيف املا�صي، و�صعت العتداءات الرتكية اأنقرة على �صفري احلرب مع اأثينا. 
على هام�س قمة املنتدى، قال رئي�س جمعية امل�صتثمرين امل�صريني يف الغاز امل�صال 
حممد �صعد الدين اإن التحالف �صي�صتفيد من تو�صيع عدد اأع�صائه بينما اأعلن 
وزير الطاقة الإ�صرائيلي يوفال �صتينيتز اأن اإ�صرائيل م�صتعدة للتعاون مع تركيا 
اأنقرة  �صم  اإمكانية  اإىل  تلميحاً  الت�صريحان  ه��ذان  ب��دا  الطبيعي.  الغاز  ح��ول 

للمنتدى بعدما رحب الأخري بفرن�صا كع�صو جديد.

تودد تركي مل�سر على �أعلى �مل�ستويات
الدفاع  وزي��ر  مثل  الأت��راك  امل�صوؤولني  كبار  اأعلن  ليبي�صكا،  تابع  الوقت،  هذا  يف 
خلو�صي اآكار ووزير اخلارجية مولود جاوي�س اأوغلو وامل�صت�صار الرئا�صي ابراهيم 
قالني اأن هنالك تقارباً مع م�صر. وقالت اأنقرة خال نهاية الأ�صبوع املا�صي اإنها 
جددت عاقاتها الديبلوما�صية مع م�صر لكن القاهرة نفت ذلك. دخلت العاقات 
الثنائية مرحلة جمود عميق مع و�صول الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي اإىل احلكم 
بعد عزل الرئي�س الإخواين ال�صابق حممد مر�صي. وا�صلت اأنقرة دعم التنظيم 
 ،2019 اأواخ��ر  اأع�صائه املنفيني. ويف  الإخ��واين الإرهابي وا�صتقبلت ع��دداً من 
البحرية  احل���دود  لرت�صيم  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  م��ع  اتفاقية  تركيا  وقعت 

بينهما يف �صرق املتو�صط. ردت م�صر واليونان برت�صيم حدودهما البحرية.

مظهر جديد
الآن، يهدف الرئي�س الرتكي اإىل البتعاد عن الإخوان والتقرب من ال�صي�صي. مل 
اأ�صدرت خريطة ال�صهر  ترد القاهرة على امل�صاعر الرتكية احلارة باملثل. لكنها 
املا�صي  ال�صهر  وخ��ال  ال��ق��اري.  جرفها  اإىل  تركيا  نظرة  مع  متطابقة  املا�صي 
الدبيبة الذي ميلك  الليبي عبد احلميد  ال��وزراء  ال�صي�صي برئي�س  اأي�صاً، رحب 
عاقات ودية مع اأردوغان. ت�صري املرحلة النتقالية اجلديدة يف ليبيا اإىل مظهر 
تركيا اجلديد كو�صيطة و�صانعة �صام. منح الرملان الليبي املعاد توحيده حديثاً 
)كانون  دي�صمر  انتخابات  على  ت�صرف  اأن  املتوقع  النتقالية  للحكومة  الثقة 
الأول( كجزء من خطة ال�صام املدعومة اأممياً. تريد اأنقرة لعب دور الو�صاطة يف 

النزاعات الأفغانية وال�صورية والتوتر امل�صري-الإثيوبي حول �صد النه�صة.

�سبب �لنهج �جلديد
لتقلي�س  جهد  الأ�صا�س  يف  هو  اجلديد  الرتكي  النهج  ه��ذا  اأن  ليبي�صكا  يو�صح 
عزلة تركيا الإقليمية يف مواجهة عقوبات اقت�صادية قا�صية يحتمل اأن يفر�صها 
الحتاد الأوروبي، ويف مواجهة موقف اأمريكي اأ�صلب بعد خروج دونالد ترامب 
من البيت الأبي�س. اأجلت بروك�صل العقوبات على اأنقرة لأكرث من عام. يتوقع 
اأن يتخذ الحتاد الأوروب��ي قراره ب�صاأن العقوبات على تركيا يف قمة 25- كرث 

26 مار�س احلايل. يف�صر ذلك �صبب اإجراء اأردوغان حمادثات هاتفية ودية مع 
الذي  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  والرئي�س  مريكل  اأجنيا  الأملانية  امل�صت�صارة 

يعد من بني اأبرز املوؤيدين لفر�س عقوبات قا�صية على اأنقرة.

�لت�سال �ملنتظر
الرئي�س  م��ك��امل��ة هاتفية م��ن  اأردوغ�����ان ينتظر  ي���زال  ذل���ك، ل  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 
املوقف  الرئي�س الرتكي. ترك  ي�صت�صيغ  اأنه ل  اأعلن  الذي  بايدن  الأمريكي جو 
الأمريكي اأردوغان غري متاأكد من امل�صي قدماً وم�صككاً يف موقعه احلايل جتاه 

القوة العظمى. 
القوة جتاه تركيا. من بينها مثًا قدرته على  اأوراق  يتمتع بايدن بالكثري من 
رفع عقوبات كات�صا التي ُفر�صت عليها ب�صبب �صرائها منظومة اأ�س-400، وعلى 
العقوبات  تفادى  ال��ذي  خلق  بنك  على  املحتملة  الهائلة  الغرامة  من  حمايته 

اأف-35  برنامج  اإىل  جم��دداً  تركيا  دع��وة  على  وق��درت��ه  اإي���ران،  على  املفرو�صة 
وغريها.

ما ميكن لأردوغان فعله
�صلوك  باأف�صل  با�صتثناء النتظار والحتفاظ  الكثري  اأردوغ��ان فعل  ل ي�صتطيع 
مم��ك��ن. رح���ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي اأن��ط��وين بلينكن ب��ع��ودة ت��رك��ي��ا اإىل 
املتو�صط.  �صرق  يف  التوتر  حجم  خف�صت  وق��د  الأوروب���ي  الحت��اد  مع  التوا�صل 
لكن وا�صنطن اأقل دعماً ملوقف تركيا جتاه قر�س التي ق�صمت �صنة 1974 ول 
اأنقرة. وتعهد بلينكن عمل الديبلوما�صية  تعرتف بجمهوريتها ال�صمالية �صوى 
ذات  فيديرالية  توحيد قر�س �صمن  يعيد  بكامل طاقتها على حل  الأمريكية 
اأنقرة �صددت خال الأ�صابيع الأخ��رية على قبولها  منطقتني وجمتمعني. لكن 

بجميع احللول با�صتثناء حل الدولتني.

طريق طويل جدً�
اأ�صار ليبي�صكا اإىل اأن قر�س واإ�صرائيل و�صعتا منذ اأيام قليلة حداً ملاأزق دام ت�صعة 
اأعوام للتو�صل اإىل اتفاق اأويل حلل خاف على حقوق ا�صتخراج الغاز يف �صرق 
على  واليونان  واإ�صرائيل  قر�س  وافقت  اأي�صاً،  املا�صي  الأ�صبوع  ويف  املتو�صط. 
و�صل �صبكاتها الكهربائية واإر�صاء اأطول واأعمق خط كهرباء حتت املياه، قبل اأن 
ُتتِبع هذه اخلطوات بتدريبات بحرية م�صرتكة. اإذا ا�صتطاعت اأثينا واأنقرة اإيجاد 
اأر�صية م�صرتكة يف املحادثات فيمكن اأن تبداأ تركيا بالتخل�س من و�صعها كدولة 
ي�صتحق �صفة  كي  اأردوغ���ان طريق طويل ج��داً  اأم��ام  �صيبقى  ذل��ك،  منبوذة. مع 
�صانع �صام. لكن قد تكون اخلطوات الأخرية كافية لتفادي العقوبات الأوروبية 

وا�صتحقاق الت�صال الهاتفي الذي طال انتظاره من الرئي�س الأمريكي.
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العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001483 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  �صيدلية �صحارى 
162 هاتف رقم  �صنرت حمل رقم  النهدة �صحاري  �صارع  ال�صارقة خلف  النهدة  ال�صارقة  اإمارة   : الإقامة  جمهول حمل 

 25249 ب  �س   065312442 فاك�س   065312227
بناء على طلب املدعية / �صركة نزيه التجارية - ذ م م 

24.2848 درهم )الفان  قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
وثمامنائة وثمانية واربعون درهم وثمانية وع�صرون فل�صا( قيمة املبالغ املرت�صدة بذمتها ل�صالح املدعية.  الزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية 12% فائدة قانونية على املبلغ حمل الدعوى املاثلة من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�صداد 

النهائي والتام.  الزام املدعي عليها بامل�صروفات والر�صوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/29 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام 
ال�صاعة 9.00 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/3/17 م 
مدير اخلدمات الق�شائية
عاي�شه علي حممد       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)كلي(  جتاري    AJCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000588/ 
اإىل املحكوم عليه : انرتنا�صيونال اند�صرتيال �صباي - �س م ح 

حممود �صاكر حممد قوا�صمي  
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ كينجزبان ان�صولي�صن - ذ م م  -  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف : 1387985.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0001059 اأمر اأداء  
اإىل املدعي عليه : القناة للخدمات والتعهدات الريا�صية 

نعلمكم باأن املدعي مدر�صة تاميذ الأكادميية الدولية اخلا�صة - ذ م م 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه و�صدر بحقكم احلكم التي : - 

احلكم  - اأنه بتاريخ 2021/2/10 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )247500( درهم والزمتها 
والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �صنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

بامل�صروفات. 
 مركز �صعادة املتعاملني

حرر بتاريخ : 2021/3/16 - حرر بوا�صطة املوظف
القا�شي/ ه�شام احمد عو�شني 

حمكمة ال�شارقة / حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0001016 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بدر علي عي�صى حمبوب العلي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اأعاه ل�صالح كيت�س م م ح - وميثلها مديرها ال�صيد/ تيمور خايروندينوف - رو�صي اجلن�صية 

)KITS FZE( بالتايل :  احلكم - انه بتاريخ 9/٢٠٢١/٢ 
وبعد الطاع على الوراق. 

بالفائدة  والزمته  درهم   )١5٠٠٠٠( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
مبقدار 5% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات. 

حكما قابا لا�صتئناف خال املدة القانونية. 
القا�شي/ ه�شام احمد عو�شي 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - يونيلد تكنولوجيز - �ص م ح   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000523/ 

اإىل املحكوم عليه :  يونيلد تكنولوجيز - �س م ح 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ احمد معروف حممد - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 40146.0 درهم ، بالإ�صافة اىل تذكرة العودة اىل وطنه. 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعانكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - كرمي مقداد   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003926/ 

اإىل املحكوم عليه : كرمي مقداد 
اإمارة ال�صارقة - منطقة مويلح - �صارع املنطقة ال�صناعية الوىل - بناية رقم 3661 - الطابق الثالث - �صقة رقم 

رامز  ماركت  هير  قريب   304
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ عبداحلق بوطويل - اجلن�صية : جزائري  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 265566  درهم
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلري  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2021 /0000736 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن عبدالرحمن مراد رحمه الرئي�صى
جمهول حمل الإقامة : عجمان - يعمل يف �صركة حماية التابعة لقوى ال�صرطة - الرقم 

املكاين / 4248210726  
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2021/3/29 انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال 
مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه 

- بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/17 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000748 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كا�صف اأحمد اأفتاب اأحمد  
املكاين  الرقم   305 �صقة   - ال�صامخ  برج   - اجلرف   - عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

 3040502551
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/17 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000739 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ندمي قادر خان نعيم قادر خان  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة الزهرة - بناية ا�صامه )بقالة هابى( - مقابل بناية 

الزهرة - الطابق 1 - �صقة 108 - الرقم املكاين / 4821909717  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/17 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000742 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : منار اإبراهيم العبداهلل  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة الرميلة - �صارع �صاح الدين - بناية رقم 5140 - 

�صقة 312 - رقم مكاين 2158743201
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/17 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000733 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ازات نيزاميف  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة ال�صوان - برج عجمان 1 - الطابق 4 - �صقة 412 

الرقم املكاين / 4334810472  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/17 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000745 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي ح�صن �صعيد �صامل الر�صيدي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - اجلرف - بناية ال�صامخ الطابق الثالث - �صقة 403 - الرقم 

املكاين /5514236012  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/17 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
دعوة اجتماع اخلربة امل�شرفية 

يف الدعوى رقم 2020/4555 جتاري جزئي  
املدعي : م�صرف الهال )�س.م.ع(

اىل املدعي عليهم / 1( اأي اإن دي اأيه تي اإيه ل�صناعة معدات حقول النفط - �س ذ م م 
2( برافني كهاند راغافان  3( برابهو رام ابيل ايه ابيل 

يف الدعوى رقم 2020/4555 جتاري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�صة اخلرة امل�صرفية 
يف الدعوى املذكورة عن بعد عر تطبيق زووم وذلك يوم الأحد املوافق 2021/3/21 ال�صاعة 
1.30 ظهرا ، لذا يرجى منكم احل�صور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاه مع اإر�صال كافة 
دفوعكم وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اأعمال اخلرة يف الدعوى على عنوان الريد 

  a_shamsi13@yahoo.com : الإلكرتوين
اخلبرياملحا�شبي / امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي  

اإجتماع خربة 
العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2020/493 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة 
دبي - هاتف رقم / 04/3874225 - موبايل رقم / 055/7016552 - رقم مكاين )3113783794( 

املنفذ �صده : هجري توفيق - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - يعلن على مقر عمله : يعمل مدير �صركة 
النجمة الإ�صكندنافية للتجارة العامة - �س ذ م م - الكائنة برج �صيتاديل )the citadel tower( - املكتب رقم )1304( 

- املنفذ �صده/ هجري توفيق 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/3/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : نوع 
العقار : مر�صى دبي - رقم الر�س : 173 - رقم البلدية : 545 -392 - امل�صاحة : 255.31 مرت مربع - رقم املبنى : 5 - ا�صم 

املبنى : الرمال 5 - رقم الوحدة : 1803 - القيمة الكلية : 2.742.355.66 درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 77

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جمعه كل حقيار اجلن�صية افغان�صتان يرغب يف البيع 
اجلن�صية  يعقوب  خالد  ال�صيد/  اىل  وذلك   %١٠٠ البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
افغان�صتان يف الرخ�صة )اللون الف�صي ملقاولت النجارة امل�صلحة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )7468٣٣( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ، تنازل 

�صاحب الرخ�صة لخر. 
وعمابن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
انذار عديل بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية

رقم )2376/2021(
املنذر : بنك م�صر 

املنذر اليه : فرزين يدالة عابديني ابخواره  
 / ق��دره  والبالغ  املتوجب بذمتكم  املبلغ  ل�صداد  اليه  املنذر   ، املنذر  ينذر  الإن��ذار  مبوجب هذا 
367.234 درهم )ثاثمائة و�صبعة و�صتون الف ومائتان واربعة وثاثون درهما( ، بالإ�صافة 
اىل الفائدة التاأخريية على املبلغ املذكور من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام خال )5( 
خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتامكم و/اأو رف�صكم اإ�صتام هذا الإنذار ، حتى ل ي�صطر املنذر اىل 
اللجوء للق�صاء لإلزامكم باأدائه جرا ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا 
اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  الزامكم  ، مع  التام  ال�صداد  الإ�صتحقاق وحتى  تاريخ  من 

املحاماة ، وحفظ حق املنذر باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية �صدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
انذار عديل بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية

رقم )2021/2364(
املنذر : بنك م�صر 

املنذر اليه : �صروان �صينغ لل �صينغ بهو جال  
مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر ، املنذر اليه ل�صداد املبلغ املتوجب بذمتكم والبالغ قدره 
/ 367.234 درهم )ثاثمائة و�صبعة و�صتون الف ومائتان واربعة وثاثون درهما( ، 
بالإ�صافة اىل الفائدة التاأخريية على املبلغ املذكور من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام خال )5( خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتامكم و/اأو رف�صكم اإ�صتام هذا الإنذار ، 
حتى ل ي�صطر املنذر اىل اللجوء للق�صاء لإلزامكم باأدائه جرا ، بالإ�صافة اىل الفائدة 
القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، مع الزامكم 
بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وحفظ حق املنذر باتخاذ كافة الإجراءات 

التحفظية �صدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/2151(
املنذر : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - ذ م م

املنذر اإليه : حممد عقيل علي الزرعوين
درهم(   26.268.951( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرور  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
�صته وع�صرون مليون ومائتان وثمانية و�صتون الف وت�صعمائة وواحد وخم�صون 
ا�صتامه هذا النذار،  تاريخ  اأيام من  اأق�صاها خم�صة  درهم وذلك خال مدة 
تاريخ  من  لل�صداد  القانونية  الج��راءات  اتخاذ  اىل  ا�صفا  املنذر  �صي�صطر  وال 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام بال�صافة اىل كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي 

واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2385(

املنذر : عبداهلل �صلطان �صيف �صيف ال�صويدي - اإماراتي اجلن�صية 
املنذر اليه : ب�صار عادل مفنت - لبناين اجلن�صية 

العنوان : جمهول حمل الإقامة 
اإليه يبلغك ب�صروره �صداد مبلغ  اإىل املنذر  مبوجب هذا الإن��ذار العدىل املوجه من املنذر 
ال�صيك  ، �صتة واربعون الف ومانتان واإثنان وت�صعون درهم قيمة  46.292 درهم  وقدره 
اآلف  )خم�صة  دره��م(   5.000( وق��دره  مببلغ  وتعوي�س  بالوفاء  التكليف  ب�صلب  ال��وارد 
درهما( وذلك خال مدة اأق�صاها )5( خم�صة اأيام من تاريخ اعانه بهذا الإنذار واإل �صوف 
يقوم املنذر باإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صد املنذر اليه مبا فيها ا�صت�صدار اأمر الأداء 

بالزامه باملبلغ امل�صتحق م�صافا الية الفوائد القانونية وامل�صاريف الازمة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/2241(
املخطر : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة ذ م م

املخطر اإليه : لفندر للتطوير العقاري
وميثلها قانونا / خالد حممد �صالح - وحممد عقيل علي الزرعوين 

والبالغ  بذمتهم  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املخطر/املخطر  يخطر 
واربعون مليون درهم/ يف خال موعد اق�صاه  45،000،000 درهم/خم�صه 
خم�صة اأيام من تارخ هذا النذار ويف حال تخلفكم عن ال�صداد بعد هذا املوعد 
ف�صي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية من تاريخ ال�صتحقاق 
ومقابل  التقا�صي  وم�صروفات  ر�صوم  كافة  اىل  بال�صافة  التام  ال�صداد  وحتى 

اتعاب املحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
انذار عديل بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية

رقم )2366/2021(
املنذر : بنك م�صر 

املنذر اليها / برولوجيك�س - �س ذ م م  
قدره  والبالغ  بذمتكم  املتوجب  املبلغ  ل�صداد  اليها  املنذر   ، املنذر  ينذر  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
/367.234 درهم )ثاثمائة و�صبعة و�صتون الف ومائتان واربعة وثاثون درهم( بالإ�صافة 
اىل الفائدة التاأخريية على املبلغ املذكور من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام خال )5( 
خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتامكم و/اأو رف�صكم اإ�صتام هذا الإنذار ، حتى ل ي�صطر املنذر اىل 
اللجوء للق�صاء لإلزامكم باأدائه جرا ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامكم  مع   ، التام  ال�صداد  وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  من 

املحاماة ، وحفظ حق املنذر باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية �صدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/2240(
املخطر: خالد حممد �صالح املا 

املخطر اإليه : حممد عقيل علي الزرعوين
املخطر  جلبها  التي  العرو�س  احد  قبول  ب�صرورة  اليه  املخطر  املخطر/  يخطر 
او لت�صريح للمخطر بالتاأجري حفاظا على م�صلحة ال�صركة وال�صركاء يف خال 
موعد اق�صاه ثاثه اأيام من تاريخ ن�صر هذا الخطار ويف حال امتناعكم يحتفظ 
الازمة للحفاظ  القانونية  الج��راءات  للق�صاء لتخاذ  اللجوء  املخطر بحقه يف 
عن  بالتعوي�س  املطالبه  يف  بحقه  ويحتفظ  وال�����ص��رك��اء  ال�صركة  م�صلحة  على 
ال�صركاء  بباقي  املت  التي  وال���ص��رار  �صريك،  ب�صفته  باملخطر  املت  التي  الأ���ص��رار 

جراء افعال املخطر اليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/2150(
املنذر : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - ذ م م

املنذر اإليه : مرزوق را�صد عبداهلل حممد الر�صدان
اربعه ع�صر مليون  اليه ب�صرور �صداد مبلغ وقدره )14،275،909 درهم(  املنذر  املنذر  ينذر 
ومائتان وخم�صة و�صبعون الف وت�صعمائة وت�صعه دراهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�صتحقاق 
وذلك  بينهما  القائمة  التجارية  الأع��م��ال  ع��ن  املخطر  ل�صالح  اليه  امل��ن��ذر  ذم��ة  يف  وامل��رت���ص��ده 
اعمال يتحرريها ال�صيك رقم )000717( امل�صحوب على بنك الكويت الوطني وال�صيك رقم 
امل�صحوب على  وال�صيك رقم )000718(  الوطني  الكويت  بنك  امل�صحوب على   )000539(
تاريخ  اأي��ام من  اأق�صاها خم�صة  وذل��ك خال مدة  املبلغ  بكامل  واق��راره��ا  الوطني  الكويت  بنك 
ا�صتامه هذا النذار، وال �صي�صطر املنذر ا�صفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه وا�صت�صدار امر الأداء واملطالبه بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر، مع حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/2272(
املنذرة: جلوبال �صيبنج اند لوج�صتيك�س )�س ذ م م(

املنذر اليها : الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية �س ذ م م
حيث انه تر�صد بذمة املنذر اليهما ل�صالح املنذرة مبلغ وقدره 396.264.75 
دره����م، ومب��ط��ال��ب��ة امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا ب��ه��ذا امل��ب��ل��غ امتنعت ع��ن ال�����ص��داد دون مرر 
وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهما  املنذر  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��اإن  لذلك،  ق��ان��وين.  
درهم خال �صبعة ايام من تاريخ هذا النذار واإل �صن�صطر   396.264.75
اأ�صفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية الازمة للزامكم بال�صداد مع حتميلكم 

الفائدة القانونية وكافة الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

احرتافية  نادي اجلزيرة عقوداً  اأب��رم 
خ���ري���ج���ي  لع����ب����ي����ه  م������ن   11 م������ع 
على  ح�صولهم  بعد  ال��ك��رة  اأك��ادمي��ي��ة 
اأوىل  بذلك  ليخطوا  التخرج،  �صهادة 
الريا�صية  م�صريتهم  يف  خ��ط��وات��ه��م 
مع  للم�صاركة  م�صتعدين  وي�صبحوا 

الفريق الأول لكرة القدم.
واأكد النادي يف بيانه ال�صادر اأم�س اأنه 
العتماد  يف  �صيا�صته  تطبيق  يوا�صل 
على الاعبني ال�صغار، ودعم املواهب 
الأول  ال���ف���ري���ق  وت��ط��ع��ي��م  امل���ح���ل���ي���ة، 
بعنا�صر مميزة من الأكادميية، وهي 
ال�صيا�صة التي اأثبتت جناحها بالنظر 
�صدارة  يف  حالياً  اجلزيرة  وج��ود  اإىل 
العربي،  دوري اخلليج  ترتيب جدول 
منذ  ال��غ��ائ��ب  اللقب  على  ومناف�صته 

عام 2017.
وق��������ال م�����اد������س دي���ف���ي���د����ص���ن امل���دي���ر 
اأكادميية  اإن  ل��ل��ج��زي��رة  ال��ري��ا���ص��ي 
اجل�����زي�����رة مت���ل���ك ����ص���ج���ًا رائ�����ع�����اً يف 
تطوير الاعبني ال�صغار و�صوًل اإىل 
الوطنية،  واملنتخبات  الأول  الفريق 
وهو ما يعتر من اأهم العوامل التي 
توؤخذ بعني العتبار عند تقييم عمل 
امل��ث��ال، يف  �صبيل  اأك��ادمي��ي��ة. فعلى  اأي 
 13 كان  الأهلي  �صباب  اأم��ام  مباراتنا 
امل��ب��اراة هم  20 يف قائمة  اأ���ص��ل  م��ن 

ال�صنية  املراحل  لعبون تدرجوا عر 
لأكادميية اجلزيرة.

وب�صفتها اإحدى اأقوى اأكادمييات كرة 
الأو�صط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ال��ق��دم 
ف��ق��د دخ���ل���ت اأك���ادمي���ي���ة اجل���زي���رة يف 
املواهب  تطوير  ب��رن��ام��ج  م��ع  ���ص��راك��ة 
اخل��ا���ص��ع لإ����ص���راف الحت����اد ال���دويل 
لكرة القدم "فيفا"، والذي يهدف اإىل 
تطوير الاعبني ال�صغار والعرتاف 
بالأكادمييات �صاحبة الأداء املميز يف 
تخريج الاعبني ال�صغار اإىل الفريق 

الأول باأنديتها.
وت��خ�����ص��ع الأك����ادمي����ي����ات ك���ج���زء من 
حيث  م��ن  وحتليل  ملتابعة  ال��رن��ام��ج 
امللتحقني  وع���دد لع��ب��ي��ه��ا  ب��راجم��ه��ا 
الوطنية،  واملنتخبات  الأول  بالفريق 
وط�����رق  امل����ن����اه����ج  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
التدريب واملن�صاآت وموؤهات املدربني 
والعاملني بها، ثم تت�صلم كل اأكادميية 
نتائج  عن  مف�صًا  تقريراً  ذل��ك  بعد 

التحليل واملعايري والتو�صيات.
وت�صع اأكادميية اجلزيرة عينها دائماً 
على م�صتقبل الفريق الأول من خال 
خطة طويلة الأجل ترّكز على تطوير 
اجلانبني  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��ار  ال��اع��ب��ني 

الريا�صي وال�صخ�صي.
وق���������ال ع����ل����ى احل������م������ادي ال���رئ���ي�������س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي اجل���زي���رة: تهدف 
كوجهة  ال����ن����ادي  ل��رت���ص��ي��خ  روؤي���ت���ن���ا 

جميع  يف  القدم  ك��رة  ملواهب  اأ�صا�صية 
اأن��ح��اء دول��ة الإم���ارات من خ��ال زرع 
وتطوير  ال���ك���ي���ان  وع�����ص��ق  الن���ت���م���اء 
م����ن خو�س  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  ال���اع���ب���ني 
املناف�صات على اأعلى امل�صتويات حملياً 
ليكونوا  تهيئتهم  وك��ذل��ك  ودول���ي���اً، 
اأفراداً �صاحلني يف املجتمع من خال 

ت�صليحهم بالعلم واملعرفة.
واأ�صاف احلمادي: نعمل مع �صركائنا 
لن�صاعد خريجي الأكادميية على بدء 
م�صريتهم الحرتافية مبنحهم عقود 
مرحلة  ب��داي��ة  يف  ت�صاهم  اح��رتاف��ي��ة 
مكا�صب  وا���ص��ت��ث��م��ار  ل��ه��م  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

الأكادميية اإقليمياً وقارياً، مع احلفاظ 
على حقوق ومكت�صبات النادي بح�صب 
املر�صومة  امل�صتقبلية  ال�صرتاتيجية 
ال����ن����ادي، لتدعيم  ق���ي���ادات  ق��ب��ل  م���ن 
ون�صر ثقافة احرتافية �صاملة ملوا�صلة 
وليحققوا  والتعلم لاعبني،  التطور 

طموحهم وي�صلوا اإىل اأهدافهم.
يوليو  يف  اأب���واب���ه���ا  ف��ت��ح��ت  اأن  وم��ن��ذ 
اأكادميية  ا�صتمرت   ،2004 ع��ام  من 
اجل���زي���رة يف ت��خ��ري��ج ال��اع��ب��ني اإىل 
واملنتخبات  ب��ال��ن��ادي  الأول  ال��ف��ري��ق 
الثاثة  ال�صنوات  الإماراتية، فخال 
امل���ا����ص���ي���ة ف���ق���ط جن���ح���ت اأك���ادمي���ي���ة 

اجلزيرة يف تقدمي 17 لعباً للفريق 
الأول، منهم �صتة على الأقل يظهرون 
للفريق  الأ�����ص����ا�����ص����ي  ال��ت�����ص��ك��ي��ل  يف 
الأكادميية  اأداء  يظهر  كما  بانتظام. 
الوطنية  املنتخبات  اإىل  بالنظر  جلّياً 
من النا�صئني اإىل املنتخب الأوليمبي، 
حيث ت�صم حاليا 24 لعباً تخرجوا 
بالإ�صافة  اجل���زي���رة،  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن 
اإىل �صبعة لعبني اآخرين يف املنتخب 

الوطني الأول.
الفني  امل��دي��ر  ال�صي�صي  وائ���ل  وي��ق��ول 
اأكادميية  تفخر  اجلزيرة:  لأكادميية 
ن�صب  اأع��ل��ى  متتلك  لكونها  اجل��زي��رة 

الأكادمييات  م��ن  ال��اع��ب��ني  ت��ق��دمي 
الإم�������ارات،  دول�����ة  يف  الأول  ل��ل��ف��ري��ق 
ف��ب��ي��ن��م��ا ي���ج���ب ع���ل���ى ك����ل اأك���ادمي���ي���ة 
الأول  ال��ف��ري��ق  اإىل  لع��ب��ني  ت�صعيد 
فقد  املو�صم  يف  لعب   1.5 مبتو�صط 
اإىل  اجل��زي��رة  املتو�صط يف  ه��ذا  و�صل 
اأعلى من  3.7 لعب، وهو ما يعتر 

اأي نادي اآخر يف الدولة.
اأك���ادمي���ي���ة  اإن  ال�����ص��ي�����ص��ي  واأ������ص�����اف 
الوحيدة  الأك���ادمي���ي���ة  ه��ي  اجل���زي���رة 
منهجاً  ت����وف����ر  ال����ت����ي  ال������دول������ة  يف 
الكثري من  اأن  يعني  ما  وه��و  درا�صياً، 
الاعبني يق�صون اليوم باأكمله داخل 

اخلا�صة  املناهج  ليدر�صوا  الأكادميية 
بهم ويح�صلوا على الوجبات الغذائية 
الكرة.  ت��دري��ب��ات  م��ع  جنب  اإىل  جنباً 
ومينحنا ذلك فر�صًة فريدة لتطوير 
والفنية  والبدنية  الذهنية  النواحي 
لعباً   285 ب����ني  ف���م���ن  ل���اع���ب���ني، 
 105 يوجد  الأك��ادمي��ي��ة  يف  م�صجًا 

م�صّجلني يف املدر�صة.
اأكادميية  يف  املتاحة  للمن�صاآت  وك���ان 
و�صولها  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  دوراً  اجل���زي���رة 
امل��ك��ان��ة، ف��الأك��ادمي��ي��ة التي  اإىل ه��ذه 
يف  ت�����ص��م  اأدوار  ث���اث���ة  م���ن  ت��ت��ك��ون 
درا�صية  ف�����ص��وًل  الأر�����ص����ي  ال��ط��اب��ق 
الطعام،  ل��ت��ن��اول  وكافترييا  ومطبخ 
وعيادة  اجتماعات،  وقاعات  ومكتبة، 
الطابق  اأم��ا  ريا�صية.  و�صالة  طبية، 
املدربني  غ��رف  على  فيحتوي  الثاين 
الاعبني،  وا����ص���رتاح���ة  والإداري��������ني 
اإقامًة  ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق  ي�صم  بينما 
ف��ن��دق��ي��ة ل��ل��ط��اب غ���ري امل��ق��ي��م��ني يف 

اأبوظبي.
رئي�صياً  م��ل��ع��ب��اً  الأك���ادمي���ي���ة  وت�����ص��م 
من  تختلف  فرعية  ماعب  وخم�صة 
املراحل  تنا�صب  ل��ك��ي  امل�����ص��اح��ة  ح��ي��ث 
ال��ع��م��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا م���ن املقرر 
امللعب  اإىل  ج��دي��د  ملعٌب  ي�صاف  اأن 
�صالة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال��رئ��ي�����ص��ي، 
والأر�صيات  امل��ع��دات  وبع�س  ريا�صية 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��اع��ب��ني  ت�صاعد  ال��ت��ي 

التحمل  حيث  من  البدنية  قدراتهم 
وال�صرعة.

ا�صرتاتيجية  وف����ق  ال���ن���ادي  وي��ع��م��ل 
طويلة الأمد ت�صتهدف بناء فريق من 
املواهب  وتطوير  ال�صغار  الاعبني 
الأكادميية  ت��اأت��ي  وب��ال��ت��ايل  امل��ح��ل��ي��ة، 
وكاأحد  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  قلب  يف 
اأدواتها الأ�صا�صية، حيث يعمل النادي 
�صريكاً  ب�صفتها  "اأدنوك"  �صركة  مع 
ل���ل���ن���ادي ل���ك���ي ت���وا����ص���ل الأك���ادمي���ي���ة 
ك��رة القدم  اأج��ي��اٍل من لعبي  تقدمي 
يف اإطار من التعاون والتقدم والكفاءة 

وامل�صوؤولية.
وقال اأحمد فوزي لعب الفريق الأول 
احرتافياً  وّقع عقداً  للجزيرة والذي 
م�����ع ال������ن������ادي ع����ق����ب ت����خ����رج����ه من 
اأكادميية اجلزيرة  لعَبت  الأكادميية: 
كاعب  ت��ك��وي��ن��ي  يف  رئ��ي�����ص��ي��اً  دوراً 
ك���رة ق���دم يف ب���داي���ة م�����ص��ريت��ي، فقد 
وفنياً،  بدنياً  التطور  على  �صاعدتني 
واأعدتني للتعامل مع التحديات التي 
ت��واج��ه لع��ب ك��رة ال��ق��دم يف الفريق 
�صم  النادي يف  ي�صتمر  وبينما  الأول. 
اإىل الفريق الأول،  لعبي الأكادميية 
متو�صط  تخفي�س  يف  ال��ف��ري��ق  جن��ح 
اأعمار الفريق الأول من 26 عاماً اإىل 
ي�صاعد  ما  وهو  حالياً،  عاماً   23.8
للم�صتقبل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  ال����ن����ادي 

البعيد.

•• دبي-الفجر:

الن�صخة  تنظيم  عن  الريا�صية"  ال�صبا  ند  "دورة  ل�  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
وفق  ال��ري��ا���ص��ي،  ال�صبا  ن��د  مبجّمع  امل��ب��ارك،  رم�����ص��ان  �صهر  خ��ال  الثامنة 

الإجراءات الحرتازية والروتوكولت اخلا�صة باملناف�صات املعتمدة.
و�صتت�صمن الدورة مناف�صات يف ثاث ريا�صات هي : البادل تن�س، الدراجات 
الهوائية واجلري والتي تت�صمن كل منها عدة فئات من اأجل اإتاحة الفر�صة 
لأكر عدد من الريا�صيني من الإماراتيني واملقيمني من خمتلف اجلن�صيات 
الت�صجيل  ب��اب  فتح  �صيتم  و  ال����دورة،  يف  للم�صاركة  املحرتفني  وال��اع��ب��ني 
طريق  عن  املناف�صات  ج��دول  يف  املعتمدة  الثاثة  الريا�صات  يف  للم�صاركة 
 www.dubaisc.ae املوقع اللكرتوين الر�صمي ملجل�س دبي الريا�صي
اأو موقع دورة ند ال�صبا الريا�صية الر�صمي www.nasst.ae بداية من 
يوم الأحد 21 مار�س اجلاري لريا�صة البادل تن�س وبداية من يوم الثاثاء 
الت�صجيل  يتاح  حيث  واجل���ري  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  اجل���اري  م��ار���س   23
املحليني  والاعبني  واملقيمني  املواطنني  جلميع  امل�صابقات  يف  للم�صاركة 

والدوليني من داخل الدولة للرجال والن�صاء.
ال���دورة من  ال��داع��م��ة لتنظيم  ك��اف��ة اجل��ه��ات  الريا�صي  دب��ي  واأب��ل��غ جمل�س 

املناف�صات  األعابها يف  املدرجة  والرعاة والحت��ادات  ال�صركاء ال�صرتاتيجيني 
بتفا�صيل املناف�صات املعتمدة يف برنامج الن�صخة الثامنة للدورة التي �صيتم 
دق��ي��ق��ة يف  ب��روت��وك��ولت  وتطبيق  الح���رتازي���ة  الإج������راءات  وف���ق  تنظيمها 

امل�صابقات، واللتزام التام بالتعليمات اخلا�صة باجلهات الر�صمية املعتمدة.

�جلري
ي�صتمر الت�صجيل يف بطولة اجلري مل�صافتي 5 كيلومرتات و 10 كيلومرتات 
حتى يوم 25 اأبريل املقبل وميكن للراغبني يف امل�صاركة التوا�صل مع اللجنة 
املنظمة عر الريد اللكرتوين nasrunning@dubaisc.ae اأو 
املناف�صات  يف  بامل�صاركة  وي�صمح   .0565336886 الهاتف  على  الت�صال 
للعدائني من املواطنني واملقيمني والاعبني املحليني والدوليني من داخل 
الدولة، وذلك �صمن عدة فئات ح�صب كل �صباق وهي �صباق 10 كيلومرتات 
الأندية ومن يرغب  املفتوحة للرجال وللن�صاء وي�صارك فيها لعبي  للفئة 
 17 عن  كيلومرتات   10 �صبقا  يف  امل�صارك  عمر  يقل  األ  على  ال��ه��واة،  من 
 5 م�صافة  �صباق  ويف  دون.  فما   2004 دي�صمر   31 مواليد  م��ن  اأي  ع��ام 
كيلومرتات فئة خم�ص�صة للهواة وي�صمح فيه مب�صاركة الهواة من املواطنني 
املفتوحة  والفئة  والأن��دي��ة،  املنتخبات  يف  م�صجلني  الغري  فقط  واملواطنات 

للرجال وال�صيدات وي�صمح فيها مب�صاركة املقيمني غري امل�صجلني يف الأندية 
واملنتخبات، على األ يقل عمر امل�صارك يف �صباق 5 كيلومرتات عن 15 عاما 
التباعد  تطبيق  و�صيتم  دون.  فما   2006 دي�صمر   31 مواليد  م��ن  اأي 
اجل�صدي بني امل�صاركني وفق الإجراءات الحرتازية، كما �صيتم التحكيم يف 
هذه البطولة ح�صب اللوائح املعمول بها يف احتاد الإم��ارات لألعاب القوى، 
 5 �صباق  ويليه  م�صاء   10 ال�صاعة  يف  ك��ي��ل��وم��رتات   10 �صباق  و�صينطلق 
كيلومرتات يف ال�صاعة 10:30 م�صاء، و�صتكون نقطة النطاق واخلتام من 
جممع ند ال�صبا الريا�صي، كما �صيتم انطاق ال�صباق على �صكل جمموعات 
وبفا�صل زمني دقيقتني بحد اأق�صى، كما �صيتم اإغاق جميع الطرق املوؤدية 

اإىل نقطة البداية بعد ال�صاعة 9:30 م�صاء. 

�لدر�جات �لهو�ئية
املواطنني  جلميع  كيلومرًتا   75 مل�صافة  الهوائية  ال��دراج��ات  �صباق  ي��ق��ام 
ي�����ص��ارك��ون يف ال�صباقات  ال��ذي��ن  ال���ه���واة ولع��ب��ي الأن���دي���ة  وامل��ق��ي��م��ني م��ن 
وفئة  لل�صيدات  املفتوحة  والفئة  للرجال  املفتوحة  الفئة  �صمن  الر�صمية 
ال��ه��واة امل��واط��ن��ني وف��ئ��ة ال��ه��واة امل��واط��ن��ات وف��ئ��ة اأ���ص��ح��اب الهمم بدراجات 
الطرق ودراجات اليد، وفئة النا�صئني من مواليد 2008 و2009 مل�صافة 

املقبل،  اأبريل   18 يوم  حتى  البطولة  يف  الت�صجيل  وي�صتمر  كيلومرت،   20
الريد  ع��ر  املنظمة  اللجنة  م��ع  التوا�صل  امل�صاركة  يف  للراغبني  وميكن 
الهاتف  اأو الت�صال على   nascycling@dubaisc.ae اللكرتوين 

.0545839464

�لبادل تن�س
وميكن  املقبل  اأبريل   5 يوم  حتى  تن�س  البادل  بطولة  يف  الت�صجيل  ي�صتمر 
للراغبني يف امل�صاركة احل�صول على كافة املعلومات وال�صتف�صارات من خال 
اأو   naspadel@dubaisc.ae الل��ك��رتوين  الريد  عر  التوا�صل 
الت�صال على الهاتف رقم 0545838940. وتقام املناف�صات يف ماعب 
الثاين  الأ�صبوع  التاأهيلية يف  الأدوار  الريا�صي، حيث تقام  ال�صبا  جمّمع ند 
رم�صان  �صهر  يف  النهائية  الأدوار  مناف�صات  تقام  اأن  على  اأب��ري��ل،  �صهر  من 
خال الفرتة من 14 حتى 28 اأبريل املقبل، وذلك �صمن الفئات املفتوحة 
املواطنني  وفئة  واملقيمني،  للمواطنني  بامل�صاركة  فيها  ي�صمح  التي  للرجال 
فيها  ي�صمح  التي  الفرق  وفئة  واملقيمات،  للمواطنات  ال�صيدات  وفئة  رجال، 
املحرتفني،  من  اثنني  مل�صاركة  بالإ�صافة  واملقيمني  للمواطنني  بامل�صاركة 

وعلى اأن يتكون الفريق من 5 لعبني.

نادي اجلزيرة ي�قع عق�دا احرتافية مع 11 العبا من خريجي اأكادميية الكرة

يف بطولة بريطانيا »عن ُبعد«: 

ف�ز كاراتيه نادي ال�ضارقة الريا�ضي  للمراأة بـ5 ميداليات 
•• ال�شارقة-الفجر:

5 م��ي��دال��ي��ات منها ذهبيتان  ح��ق��ق ف��ري��ق ن���ادي ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ل��ل��م��راأة 
والتي  "الكاتا"،  لعبة  يف  للكاراتيه،  بريطانيا  بطولة  يف  وبرونزية  وف�صيتان 
جرت "عن ُبعد" مب�صاركة 25 نادًيا ميثلون 14 دولة من خمتلف دول العامل، 
لتوؤكد اللعبة تاألقها يف الفرتة احلالية وت�صتمر يف ح�صد الألقاب �صواء املحلية 
اأو اخلارجية وهو ما يو�صح احلالة اجليدة التي تعي�صها لعبة الكاراتيه داخل 

موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.
يف م�صابقة الكاتا اجلماعي تاألقت كل من �صامة جا�صم، حميده حاجي وهدى 

اأحمد بالفوز بامليدالية الذهبية 18 �صنة وما فوق، ويف م�صابقة الكاتا جماعي 
من 14 اإىل 17 �صنة فازت كل من فجر اأيوب ونادين اأحمد وجمانة حممد 
بامليدالية الذهبية بعد اأداء متميز للغاية اأكد ا�صتفادة الاعبات من التدريبات 
بتعليمات  ال��ت��زام كبري  وه��و  بعد،  ع��ن  كانت  واإن  املا�صية حتى  ال��ف��رتة  خ��ال 

اجلهاز الفني.
ويف م�صابقة الكاتا الفردي 18 �صنة وما فوق، جنحت �صامة جا�صم يف الفوز 
بامليدالية الف�صية، ويف م�صابقة الكاتا الفردي 10 و11 �صنة فازت بتول اأحمد 
باملركز الثاين وامليدالية الف�صية ويف م�صابقة الكاتا فردي 18 �صنة وما فوق، 

جنحت حميدة حاجي يف اعتاء من�صة التتويج والفوز بامليدالية الرونزية.

الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  م�صاعد  مدير  �صاوي  بن  ميثاء  ع��رت  جانبها  من 
للمراأة عن �صعادتها بهذا الإجناز الدويل قائلة:" هذا دليل على تطور اللعبة 
والهتمام الكبري باللعبة ما بني الأندية واحتاد الكاراتيه، وكذلك التدريبات 
املكثفة التي جرت يف الفرتات ال�صابقة يف ظل جائحة كورونا وذلك عن بعد، 

ورغبة لعبات النادي يف اإثبات التاألق".
واأ�صافت ميثاء بن �صاوي:" احل�صول على هذا العدد من امليداليات و�صط هذا 
الكم الكبري من الاعبات من 14 دولة حول العامل بوجود 25 ناديا موؤ�صر 
اإيجابي للغاية للعبة الكاراتيه التي تلقى الهتمام مثل بقية الألعاب املن�صوية 

حتت مظلة موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة ".

دورة ند �ل�سبا تعيد �ملناف�سات �لريا�سية لأجو�ء رم�سان 

فتح باب الت�ضجيل للم�ضاركة يف ريا�ضات البادل تن�س والدراجات اله�ائية واجلري 

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/7241

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/03/22 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 
و  ذ.م.م  لالبنية  �لبال�ستيكية  �ل�سغال  لتجارة  �ركيتكت   + عطره  �حمد  تي�سري  ه�سام  �سده 

�و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                   �لو�سف  

 433,000                                           معد�ت ومكائن  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13192 بتاريخ 2021/3/18 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/7752

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/03/22 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده �حلو��س �آرت ميديا منطقة حره ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                    �لو�سف           �سعر �لتقييم  
                           معد�ت مكانب و�جهزة ��ستوديو                107,800 

فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

Date 18/ 3/ 2021  Issue No : 13192
Justice warning to be published in both Arabic and English

Number (2366/2021 )
Notifier : Banque Misr
Notified : Prologix (L.L.C)
According to this warning, the Notifier party warns the notified party 
to pay the amount owed by you, Amounting of - / 367,234 AED (three 
hundred and sixty seven thousand two hundred and thirty-four AED), in 
addition to the late interest on the aforementioned amount from the due 
date until full payment within (5) five days from the date of Your receipt 
and / or your refusal to receive this warning, so that the Notifier does not 
have to resort to the judiciary to compel you to perform it compulsorily, 
in addition to the legal interest of 12% annually from the due date until 
full payment, while obliging you to pay fees and expenses in exchange 
for attorney fees, and preserve the right of the warning to take all 
precautionary measures against you.
The notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 3/ 2021  Issue No : 13192
Justice warning to be published in both Arabic and English

Number (2364/2021 )
Notifier : Banque Misr
Notified : Sarwan Singh S/O lalsingh Bhogal
According to this warning, the Notifier party warns the notified party 
to pay the amount owed by you, Amounting of - / 367,234 AED (three 
hundred and sixty seven thousand two hundred and thirty-four AED), in 
addition to the late interest on the aforementioned amount from the due 
date until full payment within (5) five days from the date of Your receipt 
and / or your refusal to receive this warning, so that the Notifier does not 
have to resort to the judiciary to compel you to perform it compulsorily, 
in addition to the legal interest of 12% annually from the due date until 
full payment, while obliging you to pay fees and expenses in exchange 
for attorney fees, and preserve the right of the warning to take all 
precautionary measures against you.
The notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• دبي – الفجر

اأ�صدل  �صجلت مناف�صات كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للجولف، التي 
ال�صتار عن ن�صختها التا�صعة م�صاء ال�صبت املا�صي يف ماعب نادي اأبوظبي 
الرابع  املركز  باحتالها  الكتبي"،  "عنود  املوهبة  جنم  �صطوع  للجولف، 
اأول  ظهور  يف  النا�صئات  الفتيات  مناف�صات  �صمن  "اجلرو�س"  فئة  �صمن 

لاعبة البالغة من العمر )15( ربيعاً يف البطولت املحلية.
دعم ورعاية 

الأمور  واأول��ي��اء  الأه��ل  "دعم  اإن:  �صحافية،  ت�صريحات  يف  العنود  وقالت 
وت�صجيع الأ�صدقاء، كان وراء انت�صابي منذ قرابة العام والن�صف اإىل نادي 
العني للجولف يف فر�صة اأتاحت يل النت�صاب اإىل الرنامج الوطني الرائد 
قائمة  اإىل  والن�صمام  النا�صئة،  املواهب  باكت�صاف  اخلا�س  اللعبة  لحت��اد 

املدار�س،  طلبة  من   50 55 لعباً ولعبة بجانب  نادي العني التي ت�صم 
والنخراط تدريجياً يف عامل اجلولف مع زمياتي بامللعب رميا العامري 
ومهرة الكربي و�صيخة البلو�صي ورقية الكعبي". واأو�صحت: "رغم انخراطي 
التدريجي يف لعبة اجلولف التي تعد غريبة عن جمتمعاتنا العربية، اإل اأن 
ال��ذي كان من ثماره  اللعبة،  النادي، واحت��اد  اإدارة  مل�صته من  ال��ذي  الدعم 
باكت�صاف  اخلا�س  لاحتاد  ال��رائ��د  الرنامج  اإىل  الن�صمام  على  ال��ق��درة 
املواهب النا�صئة، منحني القدرة على تطوير اأدائي، قبل اأن اأحظى بفر�صة 
ت�صجيل الظهور الأول يل يف البطولت املحلية، واملناف�صة يف كاأ�س �صاحب 

ال�صمو رئي�س الدولة، البطولة الغالية على قلوب جميع الإماراتيني".

�سباق مع �لزمن
الذي  العني  ن��ادي  تدريبات  يف  التواجد  على  ال��دائ��م  "حر�صي  واأ���ص��اف��ت: 

اع��ت��ره بيتي ال��ث��اين، ب��ج��ان��ب امل���ه���ارات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��رن��ام��ج الوطني 
�صهراً يف احل�صول على فر�صة حتقيق   18 لاحتاد، كان وراء جناحي يف 
اإىل تقدمي الأداء  اأغلى الكوؤو�س، يف فر�صة مثلت احلافز  امل�صاركة يف  حلم 

الأف�صل لدي والقدرة على اإنهاء املناف�صات باملركز الرابع".

تفاوؤل بامل�ستقبل
وعن تطلعاتها امل�صتقبلية، اختتمت حديثها قائلًة: "املتابعة احلثيثة �صواء 
ملدربي نادي العني، اأو احتاد اللعبة ب�صكل عام والأمني العام لاحتاد خالد 
ال�صام�صي ب�صكل خا�س لكونه يتابع تدريباتنا ب�صكل اأ�صبوعي، ميثان حجر 
تطلعاتي يف  الأم��ام وحتقيق  نحوم  الرت��ق��اء خطوة  على  قدرتي  اأ�صا�س يف 
الإماراتي الإجن��ازات ورفع علم  واإه��داء اجلولف  الوطني،  املنتخب  متثيل 

الدولة يف كرى املحافل والبطولت".

•• اأبوظبي- وام: 

مع اإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�  بالذكرى  احتفاء   ،" " ع��ام اخلم�صني  الإم����ارات  دول��ة  2021 يف  اهلل" ع��ام 
50 عاما  ا�صتذكار  واملوؤ�ص�صات يف  القطاعات  تت�صابق كل  الدولة،  لتاأ�صي�س   50
م�صت من العطاء والإجنازات، ل�صت�صراف 50 عاما قادمة، تعزز فيها الإمارات 
مكانتها عامليا، وتوؤكد ريادتها يف جميع املجالت، جت�صيدا لروؤية واإ�صرتاتيجية 
ول  التحدي،  يع�صق  واحد" لوطن  " الرقم  عن  تبحث  التي  الر�صيدة  القيادة 

يعرتف بكلمة امل�صتحيل .
ال��ت��ي ت�صهم يف ت��ع��زي��ز ال��ق��وى الناعمة  وم���ن ب��ني ق��ط��اع��ات ال��دول��ة احل��ي��وي��ة 
الريا�صة، بزخمه اجلماهريي والإعامي، وقدرته على  ياأتي قطاع  لاإمارات، 
والأبطال  والنجوم  والأل��ق��اب  والبطولت  ب��الإجن��ازات  العامل  يف  الأن��ظ��ار  لفت 
وامل�صاهري، وكذلك با�صت�صافة كرى الأحداث العاملية، وتنظيمها ب�صكل احرتايف 
يجعل من الدولة قبلة لاأحداث الريا�صية، وموطنا لنجوم وم�صاهري العامل، 

ومن�صة لنطاق طاقات واإبداعات الأبطال يف كل الريا�صات.
يف  وم�صاعفتها  الإجن���ازات  ا�صتدامة  يف  الريا�صيني  ودور  اخلم�صني  ع��ام  وع��ن 
امل�صتقبل ت�صتعر�س وكالة اأنباء الإمارات " وام " اآراء نخبة من النجوم والأبطال 
ور�صموا  وعاملية،  قارية  اإجن���ازات  حققوا  الذين  الإم���ارات  اأب��ن��اء  من  وامل�صاهري 
الآمال  حتدوهم  زال��ت  وم��ا  املا�صية،  ال�صنوات  يف  الوطن  وج��ه  على  البت�صامة 

لتحقيق املزيد من الألقاب، ورفع علم الدولة فوق كل املن�صات.
ميداليات   4 �صاحب  العرياين  عبداهلل  الرماية  يف  الإم���ارات  بطل  مع  البداية 
باراملبية بواقع ذهبية يف لندن عام 2012، و3 ف�صيات يف ريو دي جانريو عام 
كبري من الذهبيات يف بطولت العامل، والذي اأكد اأن الإمارات  وعدد   ،2016

العاملية،  اخلارطة  على  نف�صها  و�صعت  للريا�صة  الر�صيدة  قيادتها  دعم  بف�صل 
واأك��ر يف اخلم�صني عاما  اأك��رث  اأن املطلوب  اإل  الكثري من الإجن���ازات،  وحققت 
املقبلة من جيله والأجيال التالية، لأن البدايات يف م�صرية الإجنازات دائما تكون 
التطور  ق��در  على  تكون  اأن  يجب  الريا�صة  اأن  على  العرياين  و�صدد   . " �صعبة 
العمر  خريف  اإىل  و�صل  ال��ذي  جيله  واأن  الدولة،  قطاعات  باقي  مع  والنه�صة 
يف الريا�صة حاليا لن يدخر اأي جهد يف ا�صتدامة الإجنازات حتى العتزال، ثم 
منح كل خراته لاأجيال التالية كي تبداأ من حيث انتهى ال�صابقون ول �صيما اأن 

البحث عن "الرقم واحد" حتد كبري، يحتاج اإىل م�صاعفة اجلهد.
واأ�صار اإىل اأن اجليل الذي حقق الإجنازات العاملية من اأبناء الدولة، ميلك الكثري 
اأبناء الدولة  التالية من  التالية، واأن الأجيال  اأن يقدمه لاأجيال  الذي ميكن 
ميلكون املواهب والإبداع، ول يحتاجون �صوى الدعم والفر�س، واأنه من ح�صن 
الرامج  اأف�صل  لأبطالها  وتوفر  الريا�صة  تدعم  الر�صيدة  القيادة  اأن  الطالع 

واملدربني وامل�صاركات .
يف ال�صياق ذاته اأكد في�صل الكتبي بطل العامل يف اجلوجيت�صو / حزام اأ�صود/ اأن 
املجالت،  ت�صبح منارة يف كل  اأبنائها كي  الت�صحيات من  ت�صتحق كل  الإم��ارات 
اأن اإعان �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن  ومنها املجال الريا�صي، م�صريا اإىل 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 2021 "عام اخلم�صني" يعد حافزا 
الإجنازات،  م�صاعفة  اأج��ل  من  نهار  ليل  والعمل  الهمم،  كل  ل�صتدعاء  ودافعا 

والو�صول اإىل العاملية، ورفع علم الوطن يف كل املحافل.
ولفت الكتبي اإىل اأن ما حتقق يف ريا�صة اجلوجيت�صو يف ال�صنوات ال� 10 الأخرية 
يعطي موؤ�صرا اإيجابيا باأننا ن�صري يف الجتاه ال�صحيح، خا�صة يف ظل الإجنازات 
التي حتققت يف جمالت ن�صر اللعبة، و�صناعة الأبطال، وتنظيم اأقوى البطولت 

العاملية، الأمر الذي جعل الإمارات اأكر مطور لتلك الريا�صة يف العامل .

العاملي،  اجلوجيت�صو  عا�صمة  حاليا  اأ�صبحت  ق��د  اأبوظبي  كانت  اإذا   "  : وق��ال 
فاإن  والآ���ص��ي��وي،  ال��دويل  الحت��ادي��ن  ملقري  با�صت�صافتها  اأي�صا  العاملي  وال��ق��رار 
اخلم�صني عاما املقبلة يجب اأن يكون �صعارها الأ�صا�صي هو "الإجناز الأوليمبي"، 
الإمارات  اأب��ن��اء  واأن  الأومل��ب��ي،  لاعتماد  حاليا  طريقها  يف  الريا�صة  اأن  مبعنى 
ان�صمام  عند  الأومل��ب��ي��اد  يف  ال��ذه��ب  حل�صد  الآن  م��ن  جاهزين  يكونوا  اأن  لب��د 
لنا،  التالية  الأج��ي��ال  اأو  امل��وج��ود  هو  جيلنا  ك��ان  �صواء  لاأوملبياد،  اجلوجيت�صو 
ول �صيما اأن الأجيال احلالية من الواعدين تتوفر لها اأف�صل بيئة تناف�صية يف 
العامل، واأف�صل برامج، واأف�صل مدربني، واأقوى البطولت لاحتكاك واكت�صاب 

اخلرة الدولية " .
من جهته قال مروان املازمي بطل الإم��ارات واآ�صيا يف الكاراتيه "فئة الكاتا" : 
" نبارك لأنف�صنا يف الإم��ارات على 50 عاما م�صت من الإبداع والتميز لدولة 
الإم����ارات، مب��ا اأهلها ك��ي تكون واح���دة م��ن ال���دول امل��وؤث��رة يف ال��ع��امل باأ�صره يف 
يف  والريا�صة  والف�صاء،  الذكية،  واحلكومة  والتكنولوجيا،  والعلوم،  القت�صاد، 
ونوؤكد  الكرى،  الأح��داث  ا�صت�صافة  الألعاب، وكذلك يف قدرتها على  عدد من 
اأن الإم��ارات التي عودت اجلميع على اأنها ل تعرتف بكلمة امل�صتحيل، يجب اأن 
مت�صي اإىل امل�صتقبل اأكرث ثقة، واأ�صد عزما، واأن تنطلق نحو املزيد من الإجنازات 

يف كل الريا�صات.
اأن��ه كاعب م��ن جيل ال���رواد يف ال��ك��ارات��ي��ه، واج��ه الكثري من  واأ���ص��اف امل��ازم��ي 
الر�صيدة،  القيادة  من  ا�صتمده  ال��ذي  الإلهام  بف�صل  عليها  وانت�صر  التحديات 
والدعم من الحتاد، واأن التحديات رمبا تكون موجودة لاأجيال اجلديدة لكنها 
لن تبداأ من ال�صفر، بل �صتنطلق من حيث توقفت اإجنازاته واإجنازات جيله، يف 
ظل الدعم غري امل�صبوق الذي توفره الدولة للمواهب يف كل املجالت وخا�صة 
املجال الريا�صي". وتابع : " بالن�صبة يل فاإنني بو�صفي قائد املنتخب الوطني 

ل�صتدامة  للم�صتقبل  الإجن��از  �صعلة  حمل  يف  ال�صغار  زمائي  اأ�صاعد  اأن  لب��د 
النت�صارات، لأننا قدوة لاأجيال اجلديدة، ونتمنى اأن يكون اجليل الذي يلينا 
املناف�صة، ويف  �صاحات  اإجن��ازات قارية وعاملية يف  واإذا كنا قد حققنا  اأف�صل منا، 
احتال املنا�صب الدولية من خال رئا�صة �صعادة اللواء" م" نا�صر عبد الرزاق 
الثقة  الآ�صيوي ومركزه كنائب لرئي�س الحتاد الدويل، فاإن  الرزوقي لاحتاد 
ا�صتكمال  اإىل  �صتقودنا  الأجيال اجلديدة،  عليها  عليها وحت�صل  �صنح�صل  التي 
م�صوار النجاح، وحتقيق القيمة امل�صافة �صواء على من�صات التتويج اأو املنا�صب 
الدولية، لأن وطن الت�صامح وال�صام واأر�س املبادرات ي�صتحق كل الت�صحيات". 
اأع�صاء فريق  اآ�صيا يف الدراجات الهوائية واأح��د  ب��دوره قال يو�صف مريزا بطل 
الإمارات للدراجات الهوائية �صاحب الإجناز التاريخي يف جولة " تور دي فران�س 
يجب اأن يكون  اإماراتي  كل  اإن   ،2021 الإم��ارات  وطواف   ،2020 " العاملية 
فخورا باإجنازات وطنه يف اخلم�صني عاما املا�صية، واأن يدرك باأن تلك الإجنازات 
كانت وراءها قيادة حكيمة حتملت امل�صوؤولية لبناء نه�صة احلا�صر، وو�صع قواعد 
النطاق نحو امل�صتقبل، واأن هذه القيادة مل تدخر اأي جهد يف دعم املواهب من 
اأبناء الدولة يف كل املجالت حتى اأ�صبحوا جنوما واأبطال ملء ال�صمع وال�صر، 
واإذا كان فريق الإمارات للدراجات الذي مت تكوينه من 4 �صنوات فقط، قد فاز 
بجولة فرن�صا العاملية �صاحبة التاريخ الطويل حيث تاأ�ص�صت قبل 110 اأعوام، 
الرقم ال�صعب  املقبلة ليكون  فاإنه قادر على احتكار الألقاب يف اخلم�صني عاما 
يف الدراجات العاملية". واأ�صاف: " بالن�صبة يل �صخ�صيا اأحلم بتاأ�صي�س اأكادميية 
بنف�صي  واأ�صنع  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال  اإىل  خراتي  فيها  اأنقل  يل  خا�صة  تدريب 
اأبطال جدد ميلكون املواهب والإرادة والعزم والثقة للفوز يف كل املحافل، و�صعود 
من�صات التتويج الإقليمية والقارية والعاملية، ول �صيما بعد اأن مت اعتماد ريا�صة 

الكاراتيه �صمن الريا�صات الأوملبية ".

•• دبي-الفجر

وبات�صتوين  الإم����ارات  فريقا  ت��اأه��ل 
للبولو  دبي  كاأ�س حتدي  نهائي  اإىل 
2021 واملقرر له يوم غد اجلمعة 
دبي  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  �صل�صلة  �صمن 
وامل���ق���ام���ة حاليا  ل��ل��ب��ول��و  ال��ذه��ب��ي��ة 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ب���ن���ادي 
والفرو�صية بدبي لند بعد فوزهما 
وبذلك  وب���ي���ان���دي  دري  ب���ن  ع��ل��ى 
يوا�صل كل منهما �صل�صلة انت�صاراته 

يف هذه البطولة . 
ولقد اأح�صنت اللجنة املنظمة �صنعا 

ب���داي���ة اجلائحة  م���ع  ق�����ررت  ح��ي��ث 
ال�صحي  ل���ل���روت���وك���ول  وت���ن���ف���ي���ذا 
الاعبني  ���ص��ام��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
واجل����م����ه����ور ب���ت���وف���ري الإج����������راءات 
الجتماعي  وال��ت��ب��اع��د  الح���رتازي���ة 
من خال م�صاهدة احلدث مبا�صرة 
عر  م��ت��اب��ع��ت��ه  اأو   Field 3 ع��ل��ى 
الإن�����رتن�����ت ع���ل���ى ال���ب���ث امل���ب���ا����ص���ر ل� 

.  Pololine TV
�صهد  ق��د  النهائي  ال���دور قبل  وك��ان 
جمعت  الأوىل  مثريتني  م��ب��ارات��ني 
ب��ني ف��ري��ق الإم������ارات ب��ق��ي��ادة �صمو 
ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد 

بقيادة  دري  وب���ن  ف��ري��ق  م��ك��ت��وم  اآل 
خ��ال��د ب��ن دري وال��ت��ي ان��ت��ه��ت بفوز 
الإم��������ارات ب��ن��ت��ي��ج��ة ���ص��ب��ع��ة اأه�����داف 
ب��ع��د مباراة  اأه�������داف  ���ص��ت��ة  م��ق��اب��ل 
اأربع  فيها  الفريقان  تعادل  متكافئة 
مرات وبرغم تقدم فريق الإماراتي 
طيلة الأ�صواط الأربعة اإل اأن خالد 
بن دري خطف هدف التعادل لفريقه 
قبل اأن تلفظ املباراة اأنفا�صها لي�صفر 
احلكم ب�صحة الهدف ونهاية الوقت 
اإىل  الفريقان  ليحتكم  معا  الأ�صلي 
الهدف الذهبي الذي اأحرزه النجم 
فريق  كفة  لريجح  كروتو  جا�صينتو 

ب�صبعة  امل���ب���اراة  وت��ن��ت��ه��ي  الإم�������ارات 
اأه�����داف م��ق��اب��ل ���ص��ت��ة اأه�����داف لبن 

دري .
والتي جنح فيها  الثانية  املباراة  اأما 
فر�س  يف  ال��ق��وي  بات�صتوين  ف��ري��ق 
فريق  مناف�صه  ع��ل��ى  ل��ع��ب��ه  اأ���ص��ل��وب 
بنتيجة  "الراندي"وفاز  بياندي 
اأهداف  مقابل ثاثة  اأه��داف  �صبعة 
حيث تقدم يف البداية بهديف ال�صبق  
ل��ت��وم��ي اأري�����ارت�����ي ل���ريك���ب امل���ب���اراة 
بات�صتوين  ع��زز  الثاين  ال�صوط  ويف 
الفوز بثاثية نظيفة منهيا ال�صوط 

بخما�صية دون رد .

ي��ن��ج��ح فريق  ال��ث��ال��ث  ال�����ص��وط  ويف 
يتيم  ه�����دف  اإح��������راز  يف  ب���ي���ان���دي 
واحد  م��ق��اب��ل   5 ال��ن��ت��ي��ج��ة  لت�صبح 
اأما ال�صوط الرابع فقد �صهد اإحراز 
املباراة  لتنتهي  ف��ري��ق  لكل  ه��دف��ني 
ب�صبعة  ب��ات�����ص��ت��وين  ف��ري��ق  ل�����ص��ال��ح 

اأهداف مقابل ثاثة .
يف  لبيالندي  متجر  �أول  �فتتاح 

�لإمار�ت 
وبح�صور  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اأج�����واء  و���ص��ط 
ال���ف���رق الأرب����ع����ة ال���ت���ي ����ص���ارك���ت يف 
مباراتي الأم�س افتتح رجل الأعمال 
اللجنة  رئ���ي�������س  احل���ب���ت���ور  حم���م���د 

كاأ�س  ب���ط���ولت  ل�����ص��ل�����ص��ل��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
"بياندي"  م��ت��ج��ر  ال��ذه��ب��ي  دب����ي 

ال��ب��ول��و بفندق  ال�����ص��ه��ري مب��اب�����س 
نادي ومنتجع احلبتور للبولو  وهو 

الفرن�صية  امل��ارك��ة  لهذه  متجر  اأول 
بالإمارات .

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  بطولة  مناف�صات  ال��ي��وم  تنطلق 
جمهور"  "بدون  تقام  التي  ال�21  ن�صختها  يف  للبولو  الدولة 
نادي  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�صيخ فاح بن  حتت رعاية �صمو 
غ��ن��ت��وت ل�����ص��ب��اق اخل��ي��ل وال��ب��ول��و وت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 26 مار�س 

اجلاري.

بدعم  تقام  التي   - للبطولة  الفتتاحية  امل��ب��اراة  تقام  و�صوف 
من جمل�س اأبوظبي الريا�صي وجمعية الإمارات للبولو - بني 
زايد  ال�صيخ  مبلعب  القاب�صة،  وي��ا���س  للبولو  غنتوت  فريقي 
بينما  ظهرا،  الثانية  ال�صاعة  متام  يف  غنتوت  بنادي  الرئي�صي 
يف  للبولو  وحبتور  اأبوظبي  فريقي  بني  الثانية  املباراة  جتمع 

متام ال�صاعه الرابعة ع�صرا على ذات امللعب.
قنوات  ع��ر  تنقل  ���ص��وف  النهائية  امل��ب��اراة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

من�صات  عر  املباريات  جميع  �صتنقل  كما  الريا�صية،  اأبوظبي 
www. ال���ن���ادي ع��ل��ى ال��ي��وت��ي��وب وامل���وق���ع ال��ر���ص��م��ي ل��ل��ن��ادي

الإج����راءات  م��ع  جت��اوب��ا   ،  presidentpolocup.ae
الح����رتازي����ة ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ال���ن���ادي م��ن��ذ ان��ط��اق��ة مو�صمه 
وتعليمات  العليا،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات  احل���ايل  الريا�صي 
جمل�س اأبوظبي الريا�صي، ووفقا للرتوكول ال�صحي املعتمد 

يف اأبوظبي.

فاز� على بن دري وبيالندي

االإمارات وبات�ضت�ين يف نهائي كاأ�س حتدي دبي للب�ل� غدا 

برعاية فالح بن زايد .. انطالق كاأ�س 
رئي�س الدولة للب�ل� 

ريا�سة �لإمار�ت .. نحو 50 عاما من �لتميز للو�سول �إىل �لرقم و�حد

اأبطال اآ�ضيا والعامل : عام اخلم�ضني م�ضدر اإلهام لالإبداع وح�ضد االألقاب االأوملبية

•• اأبوظبي-وام:

را�صد  �صعيد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �صهد 
الرية،  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ال�����ص��ح��ي 
ختام فعاليات بطولة وزارة الدفاع 
درع  اأن�صطة  �صمن  الريفي  للعدو 
 2021 ال��ت��دري��ب��ي  للعام  ال��ت��ف��وق 
الرتبية  م����رك����ز  ن���ظ���م���ه���ا  ال����ت����ي 
الريا�صية الع�صكري التابع لادارة 
يف  وال��ت��دري��ب  للتعليم  التنفيذية 

وزارة الدفاع.
الرية  ال����ق����وات  ق���ي���ادة  وت���وج���ت 
قيادة  وح�����ص��دت  الأول،  ب��امل��رك��ز 
حر�س الرئا�صة املركز الثاين، فيما 
نالت قيادة القوات اجلوية والدفاع 
اجل���وي امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. ���ص��ارك يف 
و   ، مت�صابقا   /  111  / البطولة 

ا�صتملت البطولة على �صباق العدو 
�صباق  و  ك��م/   8  / مل�صافة  الريفي 

العدو الريفي مل�صافة / 4 كم/.

الريفي  ال��ع��دو  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
التي  ال��ري��ا���ص��ات  اأه���م  م��ن  يعتر 
وجمهود  بدنية  لياقة  اإىل  حتتاج 

الدفاع  وزارة  تنظم  ح��ي��ث  ك��ب��ري، 
مثل هذه البطولت لرفع م�صتوى 

اجلاهزية ولياقة منت�صبيها.

•• دبي-وام:

الأندية  ممثلي  مع  تن�صيقياً  اجتماعاً  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  عقد 
امل�صاركة يف دوري اأبطال اآ�صيا 2021 " الوحدة، والعني، و�صباب الأهلي، 
يف  بامل�صاركة  اخلا�صة  التح�صريات  اآخ��ر  على  الوقوف  بهدف  وال�صارقة 
هذه البطولة التي تنطلق اعتباراً من اإبريل املقبل مب�صاركة 40 فريقاً 
10 جمموعات بواقع خم�س جمموعات ملنطقة الغرب  مت توزيعها على 

ومثلها ملنطقة ال�صرق.
املرئي مب�صاركة  الت�صال  تقنية  الجتماع على مدار يومني عر  وُعقد 
حم��م��د ع��ب��داهلل ه���زام ال��ظ��اه��ري الأم����ني ال��ع��ام لحت���اد ال��ك��رة وممثلي 

الإدارات املعنية اإىل جانب م�صوؤويل الفرق الأربع .
وتناول الجتماع اجلوانب اخلا�صة مب�صاركة اأنديتنا يف البطولة الآ�صيوية 
وال�صرتاطات التي حددها الحتاد القاري فيما يتعلق بال�صفر والتنقل 
ا�صت�صافة  وكذلك  ال��دول��ة،  اأر���س  خ��ارج  �صتلعب  التي  لاأندية  بالن�صبة 
ال��واردة من  ال�صارقة ملباريات جمموعته، والرد على ال�صتف�صارات  نادي 

الأندية.

واأكد ابن هزام اأن الجتماع ياأتي يف اإطار حر�س احتاد كرة القدم برئا�صة 
الأندية  اح��ت��ي��اج��ات  ُك��ل  ت��وف��ري  على  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ 
وتقدمي الدعم لها ل�صمان حتقيق نتائج اإيجابية خال املباريات، م�صرياً 
ن��ادي من  لكل  اإداري وطبي  مرافق  بتوفري  �صيقوم  الكرة  احت��اد  اأن  اإىل 
فيما  الآ�صيوي خا�صة  الحت��اد  مع  و�صل  ليكونوا حلقة  الأربعة  الأندية 

يتعلق مب�صاألة الروتوكول ال�صحي.
ال�صارقة  ن��ادي  �صابق عن منح  اأعلن يف وقت  الآ�صيوي قد  وك��ان الحت��اد 
حق ا�صت�صافة مناف�صات املجموعة الثانية التي ت�صم اأندية / ال�صارقة ، 
وتراكتور الإيراين ، وباختاكور الأوزبكي والفريق املتاأهل من الت�صفيات 
اإما الوحدة ال�صعودي اأو القوة اجلوية العراقي / فيما �صيلعب نادي �صباب 
الأهلي مباريات جمموعته الأوىل يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س، بينما 
�صيواجه نادي العني يف الت�صفيات نادي فولذ خوز�صتان الإيراين والفائز 
منهما �صيلعب �صمن املجموعة الرابعة التي ت�صم اأندية / ال�صد القطري 
يف  كذلك  مبارياتها  و�صتقام   / الأردين  ال��وح��دات   ، ال�صعودي  والن�صر   ،
الريا�س، و�صيلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منها 

�صيلعب �صمن املجموعة اخلام�صة التي �صُتلعب مبارياتها يف الهند.

احتاد الكرة يقف على ا�ضتعدادات قيادة الق�ات الربية تت�ج بكاأ�س بط�لة وزارة الدفاع للعدو الريفي
االأندية امل�ضاركة يف دوري اأبطال اآ�ضيا

حلت ر�بعة يف �لظهور �لأول لها يف �لبطولت �ملحلية

عن�د الكتبي م�هبة واعدة يف مالعب اجل�لف
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الفجر الريا�ضي

•• تغطية : رم�شان عطا .

ل�بطولة  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
للفنون  الإمارات"  "حماربي 
تنظيم  ع���ن  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
غداً  العاملي  احل��دث  من  ن�صختني 
ب�صالة  ال�صبت  غ��د  وب��ع��د  اجلمعة 
العا�صمة  يف  اأرينا"  جوجيت�صو   "
����ص���اب���ق���ة ج����دي����دة  اأب�����وظ�����ب�����ي، يف 
امل��ن��ظ��م��ة احلافل  ل�����ص��ج��ل  ت�����ص��اف 

بالإجنازات. 
وتقام غداً الن�صخة العربية الثانية 
م���ن ب��ط��ول��ة حم���ارب���ي الإم�������ارات 
 14 اإق���ام���ة  ت�����ص��ه��د  وال���ت���ي   ،  17
ن���زال مب�����ص��ارك��ة 28 م��ق��ات��ا من 
دول�����ة ع��رب��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��م 4   12
اإم���ارات���ي���ني، ف��ي��م��ا تقام  م��ق��ات��ل��ني 
من   18 الن�صخة  ال�صبت  غ��ٍد  بعد 
ن����زال   13 وت��ت�����ص��م��ن  ال���ب���ط���ول���ة 
 19 م��ن  م��ق��ات��ا  مب�����ص��ارك��ة 26 
واأوروبية  واآ���ص��ي��وي��ة  ع��رب��ي��ة  دول���ة 
ال�صمالية  الأم���ري���ك���ي���ت���ني  وم�����ن 

واجلنوبية. 
رئي�س  دروي���������������س  ف�����������وؤاد  واأك�����������د 
املدير  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
الريا�صية  باملز  ل�صركة  التنفيذي 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، اك��ت��م��ال كافة 
لإقامة  والتجهيزات  ال�صتعدادات 
املقاتلني  و���ص��ول  بعد  الن�صختني، 
الإج���������راءات  وف�����ق  اأب���وظ���ب���ي  اإىل 
اجلهات  من  املعتمدة  الح��رتازي��ة 

املخت�صة. 
ال�صحفي  املوؤمتر  جاء ذلك خال 
�صركة  اأم�س مبقر  اأول  ال��ذي عقد 
البطلني  مب�صاركة  الريا�صية  باملز 
احلو�صني  ي��و���ص��ف  الإم����ارات����ي����ني 
بقية  وم�صاركة  الكثريي  وحممد 

املقاتلني عر تقنية زوم. 
ال����ن����زال  اأن  امل�����وؤمت�����ر  يف  واأع�����ل�����ن 

العربية  ال��ن�����ص��خ��ة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي 
�صعدة  راين  بني  مواجهة  �صي�صهد 
من فل�صطني "11 فوزاً و3 هزائم" 
�صد عبد العلي حريري من املغرب 

–  هزميتان".  فوزاً   12"
فيما يح�صل املقاتلون الإماراتيون 
جمموع  يف  الأ������ص�����د  ح�����ص��ة  ع���ل���ى 
ال����ن����زالت ح��ي��ث ي�������ص���ارك  حممد 

ي���ح���ي���ى وع������ب������داهلل حم����م����د علي 
ويو�صف احلو�صني و الواعد حممد 

الكثريي يف اأول م�صاركة له. 
الرئي�صي  احل��دث  ع��ن  اأع��ل��ن  وكما 
يف الن�صخة 18 والذي يجمع بني 
ب��ط��ل حم��ارب��ي الإم������ارات احلايل 
اإكزافري  امل��غ��رب��ي  ال��دي��ك  وزن  يف 
امل��غ��رب م��ع الرازيلي  ع��ل��وي م��ن 

بجانب  اأوليفيريا،  دي  فني�صيو�س 
عودة نزال ال�صيدات . 

�أكرب منظمات  بني  لمع  "��سم 
�لألعاب �لقتالية "

وقال فوؤاد دوري�س: اإن دعم القيادة 
املجالت  وك��ل  للريا�صة  الر�صيدة 
حفزهم اإىل حتقيق النجاح ، وكما 

عبداملنعم  �صعادة  اإىل  ال�صكر  وج��ه 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ص��م��ي 
دعمه  ع���ل���ى  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل���ن���ظ���م���ة 
احلثيثة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  وم�����ص��ان��دت��ه 

لكافة الأمور. 
 واأ�����ص����اد دروي���������س ب���ال���دع���م ال���ذي 
حتظى ب��ه حم��ارب��ي الإم����ارات من 
وخمتلف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 

يف  ب��ال��دول��ة،  التنظيمية  اجل��ه��ات 
والأزمات  الكوراث  اإدارة  مقدمتها 
البطولة  اأن  ذاك������را  وال�����ط�����وارئ، 
متكنت من �صنع ا�صم لمع لها بني 
اأكر منظمات الألعاب القتالية يف 
العامل وباتت حمط اأنظار الإعام 
ال���ري���ا����ص���ي ال���ع���امل���ي ع���و����ص���اً عن 
الطاغية  اجل��م��اه��ريي��ة  �صعبيتها 

وتطورها املتنامي وال�صريع. 
وقال: "بطولت حماربي الإمارات 
حققت العديد من الإجنازات على 
اأننا  مدار العامني ال�صابقني، رغم 
ومازالت  الطريق  بداية  يف  مازلنا 
ط���م���وح���ات���ن���ا ك����ب����رية وج����احم����ة ، 
نحو  وتطلعاتنا  اأه��داف��ن��ا  ن�صتقي 
امل�صتقبل من روؤية وعزمية  قيادتنا 

الر�صيدة" . 
واأ�صار اإىل تنظيم حدثني مبهرين 
ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني ي���اأت���ي �صمن 
ن��ه��ج ال��ت��ح��دي��ث وال���ت���ط���ور ال���ذي 
كافة  الإم����ارات يف  تتبعه حم��ارب��ي 
نعلن  اأن  وي�����ص��ع��دن��ا  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، 
كلتا  ا���ص��ت��ق��ب��ال اجل��م��ه��ور يف  ع���ن 
على  احل�����ص��ول  ���ص��رط  الن�صختني 
نتيجة  واإب������راز   19 ك��وف��ي��د  ل��ق��اح 
ملدة  الأن��ف  م�صحة  لفح�س  �صلبية 
ل تزيد عن 24 �صاعة، مع اللتزام 
ال�صحة  ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ك��اف��ة  ال���ت���ام 
الوقائية  والإج�����راءات  وال�صامة 

والحرتازية. 
ومي���ك���ن م��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع اأح������داث 
اأبوظبي  ق���ن���وات  ع���ر  ال��ب��ط��ول��ة 
الإعامي  ال�صريك   – الريا�صية 
ع���ر قناة  – وك���ذل���ك  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
البطولة على يوتيوب ومن خال 
اخلا�س  الذكية  ال��ه��وات��ف  تطبيق 
حتميله  مي��ك��ن  وال����ذي  بالبطولة 
حماربي  م�صمى"  حت���ت  جم���ان���اً 

الإمارات".   

اعرتف الإ�صباين بيب غوارديول باأنه ي�صعر بال�صغوطات 
اأ�صبح  اأن  منذ  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  ب���دوري  التتويج  اأج���ل  م��ن 
�صيتي  مان�ص�صرت  وبلغ  الإنكليزي.  �صيتي  ملان�ص�صرت  مدربا 
الملاين  مون�صنغادباخ  بورو�صيا  ح�صاب  على  النهائي  ربع 
ذاتها  النتيجة  وه��ي  الثاثاء،  اإيابا  -2�صفر  عليه  بفوزه 
مان�ص�صرت  اأن  بيد  اي�صا.  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  اليها  اآل��ت  التي 
املوا�صم  النهائي يف  رب��ع  ال��دور  �صيتي مل ينجح يف تخطي 

الثاثة املا�صية، حيث �صقط على يد ليفربول وتوتنهام 
النكليزيني ثم ليون الفرن�صي على التوايل.

الكبريتني،  الذن��ني  ذات  القارية  الكاأ�س  وتعتر   
مع  غ��واردي��ول  يحرزه  ال��ذي مل  الوحيد  اللقب 
م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي م��ن��ذ اأن ت���وىل ت��دري��ب��ه عام 
القاري مرتني  باللقب  توج  بانه  علما   2016
وقال  و2011.   2009 عامي  بر�صلونة  م��ع 

قالوا  ه��ن��ا  اإىل  ق���دوم���ي  "منذ  غ����واردي����ول 
التتويج  ع��ل��ي  ي��ت��وج��ب  ب��ان��ه  يل 

ب�������دوري اب����ط����ال اوروب�������ا. 
ال�صغوطات دائما على 

ك���اه���ل���ن���ا ل���ك���ن���ي ل 

اك��رتث لهذا الم��ر. اذا كنت ت�صتحق ذل��ك يف ك��رة القدم، 
فاإنك �صتتاأهل، والعك�س �صحيح".

 ويحارب مان�ص�صرت �صيتي الذي مل ي�صبق له ان توج بدوري 
ابطال اوروبا بنظامها القدمي او اجلديد على اأربع جهات 
وياأمل باحراز رباعية نادرة هذا املو�صم. فهو يت�صّدر بفارق 
جاره  مناف�صيه  اق��رب  ع��ن  املحلي  ال���دوري  يف  نقطة   14
مان�ص�صرت يونايتد وبات تتويجه م�صاألة وقت لي�س ال، كما 
انه بلغ ربع نهائي كاأ�س الحتاد 
النكليزي حيث ياقي ايفرتون 
ال�صبوع  نهاية  ملعبه  خ���ارج 
توتنهام  وي��ل��ت��ق��ي  احل������ايل، 
راب����ط����ة  ك�����اأ������س  ن����ه����ائ����ي  يف 
 25 يف  املحرتفة  الندية 
املقبل.  ن���ي�������ص���ان/اب���ري���ل 
واأث���ن���ى غ����واردي����ول على 
"اأنا  ب��ق��ول��ه  ف��ري��ق��ه  اأداء 
للغاية  و���ص��ع��ي��د  م��ن��ده�����س 
�صيما يف  ل  لاعبي فريقي 
الذي  ال�صعب  العام  ظل 
ي��ع��ي�����ص��ه اجل���م���ي���ع يف 

املجتمع".

�سمن نهج �لتحديث و�لتطور �لذي تتبعه يف فعالياتها

»حماربي االإمارات« تنظم بط�لتني كبريتني على مدار ي�مني يف اأب�ظبي

غ�اردي�ال يعرتف بال�ضغ�طات الإحراز دوري اأبطال اأوروبا 

•• دبي-وام:

نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �صمو 
حاكم دبي وزير املالية .. تنطلق اليوم اخلمي�س الدورة ال� 16 
من معر�س دبي ال��دويل للخيل وال��دورة ال� 17 من بطولة 
املعنيني  من  وا�صعة  مب�صاركة  العربي  للجواد  الدولية  دب��ي 
ريا�صات  وع�صاق  وال��ف��ر���ص��ان  العاملية  الفرو�صية  �صناعة  يف 

الفرو�صية.
ومتثل الفعاليتان اأوىل الفعاليات املبا�صرة التي تقام يف قطاع 
الفرو�صية منذ عام 2019 وت�صتمر ثاثة اأيام يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
الفرو�صية  ل��ل��خ��ي��ل ���ص��ن��اع��ة  ال�����دويل  دب���ي  وي���دع���م م��ع��ر���س 
القيمة  م��ن  دولر  مليار   300 بنحو  ت�صاهم  ال��ت��ي  العاملية 
الإقت�صادية وت�صم دورة عام 2021 اأرقى �صالت اخليل يف 
التجارية  العامات  اأ�صهر  املعر�س مب�صاركة  ويحظى  العامل 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم����ال الإ���ص��ط��ب��ات احل��دي��ث��ة والأع�����اف 
وماب�س ركوب اخليل واأحدث منتجات الفرو�صية وعاجات 
الفرو�صية  ملعدات  اخليل  �صركة  من  كل  به  وي�صارك  اخليول 
ونيوتري�صاين�س ونادي اأعيان للفرو�صية وعدد من كبار فناين 

الفرو�صية وغريهم.
جمال  يف  املتميزة  مكانته  تر�صيخ  على  امل��ع��ر���س  عمل  وق��د 
�صناعة الفرو�صية مبنطقة ال�صرق الأو�صط منذ انطاقه يف 

عام 2004.
وُي��ع��ّد امل��ع��ر���س احل���دث ال��ت��ج��اري ال��وح��ي��د يف املنطقة الذي 
مع  الفرو�صية  قطاع  وخ��دم��ات  منتجات  م���وردي  ب��ني  يجمع 
اأبرز مّاك اخليول واأكرثهم جناحاً وتاأثرياً ومربي اخليول 
مع  بالتزامن  املعر�س  وُي��ق��ام  اخل��ي��ل.  واأن��دي��ة  والإ�صطبات 
بطولة دبي الدولية للجواد العربي البالغ جمموع جوائزها 

جميع  من  اخليل  لع�ّصاق  البطولة  وتقّدم  دولر  مايني   4
اأنحاء العامل، اخليول العربية الأ�صيلة التي ترتاوح قيمتها 
بني املليون واملليوين دولر حيث ت�صتعر�س اخليول العربية 

جمالها ور�صاقتها واأ�صالتها.
و�صُيعر�س يف مزاد اخليل ال�صهري الذي يقام مرة اأخرى هذا 
العام اأكرث من 70 من اخليول العربية الأ�صيلة القادمة من 

املرابط املحلية لغر�س معاينتها واملزايدة عليها وبيعها.
وق���د اأ���ص��ب��ح م��ع��ر���س دب���ي ال�����دويل ل��ل��خ��ي��ل ن��ق��ط��ة اللتقاء 
وامل�صممني  وال��ن��ا���ص��ئ��ني  امل��ح��رتف��ني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن امل��ب��دع��ني ل��ع��ر���س اأب����رز اإب��داع��ات��ه��م م��ن خال 
املعار�س وامل�صاحات الفنية التي ت�صم املنحوتات اخل�صبية من 

تونيكوف وجالريي �صراي وجالريي اأيه ليدوز.
وي���ق���ّدم ال��ف��ن��ان��ون ال���دول���ي���ون وامل��ح��ل��ي��ون اأع��م��ال��ه��م الفنية 
امل�صتوحاة من الفرو�صية يف املعر�س الفني ملعر�س دبي الدويل 
الإمارات  من  والنحاتون  الر�صامون  �صيك�صف  حيث  للخيل 
واأروع  اأرق��ى  عن  واإيطاليا  وفرن�صا  وتاياند  وفنلندا  والهند 
معر�س  �صي�صت�صيف  كما  الفرو�صية  من  امل�صتوحاة  اأعمالهم 
اأرت�س وهي من�صة  ال��دويل للخيل ور�س عمل من فنون  دبي 
تدعم  بيئة  يف  مواهبهم  الفنانون  فيها  يعر�س  ربحية  غري 

وحتت�صن اإبداعاتهم.
كما ي�صت�صيف املعر�س �صل�صلة من العرو�س املثرية التي تظهر 
املهارات واخلدع واحلركات املثرية وتقدمها وحدة �صرطة دبي 
الرتاث  ف�صتعر�س  الرتاثية  القرية  اأم��ا  البولي�صية  للكاب 
باخليل  وارتباطها  الإم��ارات  لدولة  العريقة  والثقافة  الغني 

كما �صتقدم ملحة عن تاريخ دبي البحري.
وميكن لع�صاق اخليل من ال�صغار التعرف على كيفية ركوب 
احليوانات  وروؤي��ة  واملهور  اخليل  بركوب  وال�صتمتاع  اخليل 
والإ�صتمتاع  لاأطفال  الأليفة  احليوانات  مزرعة  يف  الأليفة 

بعر�س خدع ركوب اخليل اجلديد.
للخيل  الدويل  دبي  ال�صريف مديرة معر�س  اأ�صماء  واأعربت 
يف مركز دبي التجاري العاملي عن �صعادتها بتنظيم الدورة ال� 
16 من معر�س دبي الدويل للخيل الذي يعد من�صة مثالية 
اأعقاب  املتنامي يف  الإقليمي  الفرو�صية  تن�صيط قطاع  لإعادة 

التحديات التي واجهت القطاع يف عام 2020.
ال�صرق الأو�صط لقطاع الفرو�صية  اأن ع�صق منطقة  واأ�صافت 
يتجلى يف الطريقة التي منا بها معر�س دبي الدويل للخيل 
وع�صاق  وال���ص��ط��ب��ات  وامل��رب��ني  امل���اك  ل��ك��ب��ار  وا�صت�صافته 
العار�صني  �صعادتها مب�صاركة  .. معرة عن  العامل  اخليل يف 
وامل�صرتين واملربني وع�صاق اخليل الذين يح�صرون للتوا�صل 

وتطوير اأعمالهم وخلق فر�س فريدة من نوعها.
بروتوكولت  تطبيق  م��ع  للخيل  ال���دويل  دب��ي  معر�س  ُي��ق��ام 
�صارمة لل�صامة والنظافة .. وقد اأثبت مركز دبي التجاري 
العاملي قدرته على تقدمي بيئة اأعمال اآمنة ومبا�صرة وتنظيم 
على  �صامة  ب��روت��وك��ولت  وتنفيذ  امل�صتوى  عاملية  فعاليات 
اأعلى م�صتوى كما حدث يف اأ�صبوع جيتك�س للتقنية – الفعالية 
عام  دي�صمر  �صهر  اأقيمت يف  التي  الوحيدة  املبا�صرة  التقنية 
2020 وا�صتقبل جيتك�س يف هذه الدورة ع�صرات اآلف الزوار 
حيث �صجل 96 يف املائة من احل�صور املحلي والدويل راأيهم 

باأنها كانت جتربة اآمنة اأو عالية الأمان.
املعتمدة يف مركز دبي  ال�صامة  كما مت ت�صديد بروتوكولت 
– الفعالية   2021 ج��ل��ف��ود  م��ع��ر���س  ال����دويل يف  ال��ت��ج��اري 
امل��ب��ا���ص��رة ال��وح��ي��دة يف ���ص��ن��اع��ة الأغ���ذي���ة خ���ال ال��ع��ام – يف 
ظ��ل ت��وج��ي��ه وت���ع���اون ت���ام م��ع ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ب��دب��ي وبلدية 
باأعلى معايري  بيئة عمل حتظى  دبي ل�صمان احل�صول على 
ال�����ص��ام��ة. وي��ع��د ارت����داء اأق��ن��ع��ة ال��وج��ه اإل��زام��ي��اً م��ع تطبيق 

التباعد الجتماعي ل�صمان �صامة جميع احلا�صرين.

 انطالق معر�س دبي الدويل للخيل 
وبط�لة اجل�اد العربي

»فوؤ�د دروي�س« 
• ن�ستقي �أهد�فنا وتطلعاتنا نحو �مل�ستقبل من روؤية وعزمية  قيادتنا �لر�سيدة..

• »حماربي �لإمار�ت« باتت حمط �أنظار �لإعالم �لريا�سي �لعاملي ف�ساًل عن �سعبيتها �جلماهريية �لطاغية وتطورها �ملتنامي و�ل�سريع



 
يكت�ضف اأن لديه 30 �ضقيقًا بعد فح�س احلم�س الن�وي

لديه  اأن  توك  تيك  الجتماعي  التوا�صل  ملوقع  م�صتخدم  اكت�صف 
30 �صقيقاً و�صقيقة، بعد اأن اأجرى فح�صاً للحم�س النووي �صمن 
اجتاه جديد على الإنرتنت �صارك فيه الكثريون عن اأكرث الأ�صياء 

اإثارة للده�صة التي اكت�صفوها بعد اإجراء الختبار.
اأحد م�صتخدمي تيك  �صارك  ال�صهر اجل��اري،  �صابق من  ويف وقت 
اختبار  نتائج  نبيل مقطع فيديو حت��دث فيه  اأن��دي  ت��وك ويدعى 

احلم�س النووي، والذي ك�صف عن �صر غري متوقع يف حياته.
ويف طفولته كان اأندي يظن اأنه كان يف الغالب فرن�صًيا اأواإجنليزًيا، 
اأن  التقديرات  النووي، رجحت  اإج��راء اختبار احلم�س  ولكن بعد 
النووي  بنتائج احلم�س  تطبيق خا�س  ووجد  اإيرلندا،  يكون من 

تطابقاً بينه وبني رجل ل يعرفه.
وبعد البحث عن ا�صم الرجل يف الإنرتنت، اكت�صف اأندي اأنه مترع 
معروف باحليوانات املنوية، ولديه 30 �صقيقاً و�صقيقة من والده 
الذي مل يكن يعرفه من قبل، وكان ثاين اأكر اأبناء هذا الرجل، 
بح�صب �صحيفة ذا �صن الريطانية. وح�صد الفيديو الذي ن�صره 
اأن����دي اأك���رث م��ن 300 األ���ف اإع��ج��اب م��ن��ذ ن�����ص��ره ع��ل��ى ت��ي��ك توك، 
وتوا�صل معه �صخ�س تبني اأنه ابن عمه، حيث كتب يف تعليق على 
الفيديو "والدك املترع هو عمي". ورداً على التعليقات قال اأندي 

اأكرث �صيء مده�س �صهدته يف حياتي". هذا  كان  "لقد 

ينج� باأعج�بة بعدما دمر �ضيارة والده الفارهة
بعدما  باأعجوبة،  امل��وت  من  الأداء  عالية  ل�صيارة  �صاب  �صائق  جنا 
�صحيفة  نقلت  ما  ح�صب  اأ�صرتاليا،  يف  كهربائي  بعمود  ا�صطدم 
"ديلي ميل" الريطانية. وقال امل�صدر اإن الطالب اجلامعي )20 
درويت،  جبل  يف  الريا�صية،  "مو�صتانغ"  �صيارة  يقود  ك��ان  عاما( 
ظروف  يف  ف��ق��د،  ال�صاب  اأن  واأو���ص��ح  الأح���د.  ليلة  �صيدين،  غ��رب 
ا�صطدمت  ث��م  وان��زل��ق��ت،  وال���ده  �صيارة  على  ال�صيطرة  غام�صة، 
ال�صيارة،  فاإن  ال�صور،  بع�س  اأظهرته  ما  بعمود كهربائي. وح�صب 

التي تبلغ تكلفتها 70 األف دولر، دمرت ب�صكل كبري.
ونقله  ال�صيارة  م��ن  ال�صاب  ال�صائق  �صحب  ب�صعوبة  وج��رى  ه��ذا 
اإ�صابات  اأنه يعاين من  امل�صت�صفى، فيما ذكرت تقارير حملية  اإىل 
طفيفة يف ال�صاق والراأ�س. وكان والد ال�صائق ا�صرتى هذه ال�صيارة، 
اأن يقودها يف حفل زفاف ابنته،  الأ�صبوع املا�صي، وكان من املقرر 
اأن ابنه ت�صبب يف تدمريها ورف�س التاأمني دفع ثمن ال�صيارة  اإل 
لوالده. ورغم خ�صارة اآلف الدولرات، اإل اأن والد ال�صاب كان له رد 

فعل مفاجئ خال ت�صريحاته لل�صحافة املحلية.
"ابني �صبور ج��دا، وه��ادئ ول  وق��ال عن ابنه متجاها ما فعله: 

ي�صتعجل"، م�صيفا اأن ابنه "�صائق اآمن 100 باملئة".

اأغرب طريقة ل�ضداد ثمن ك�ب قه�ة يف لبنان
املالية  الأزم��ة  ب�صبب  قيمتها  من  الكثري  اللبنانية  العملة  فقدت 
التي ت�صهدها الباد، وهو ما دفع متاجر للتعامل بالدولر عو�صا 
عن اللرية. وعّر مواطن لبناين عن الو�صع الذي تعي�صه باده 
من خال مقطع فيديو �صاخر على تطبيق "تيك توك"، ا�صتعان 

فيه باآلة لعد النقود يف مطعم ل�صداد فاتورة فنجان قهوة.
 "Jean Marc Boulos" ويظهر يف املقطع الذي ن�صرته �صفحة
اجلمهور  ليفاجئ  دولر،   2 البالغة  الفاتورة  �صداد  يريد  �صخ�س 
اللبنانية.  باللرية  الفاتورة  النقود ليح�صب قيمة  اآلة عد  باإخراج 
ويقول ال�صاب يف نهاية الفيديو: "�صل مليونني خليوهن لل�صباب"،  
يف اإ�صارة لانخفا�س الكبري يف قيمة �صرف اللرية اللبنانية مقابل 

الدولر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�ضريون حفاة على جمر لـتطهري الروح
اأقام يابانيون �صلوات من اأجل متني ال�صامة لهم ولعائاتهم بال�صري حفاة على الفحم امل�صتعل، �صمن مهرجان 

يقام �صنوًيا بالقرب من جبل تاكاو.
وكان ال�صري على النار اأكرث توتًرا من املعتاد نظًرا ل�صطرار امل�صاركني لرتداء الكمامات واحلفاظ على امل�صافات 

الجتماعية ب�صبب جائحة كورونا، كما اقت�صر املهرجان على 1000 م�صارك فقط.
ويذكر اأن املهرجان يف ن�صخته املا�صية، مل ي�صمح مب�صاركة اجلماهري ب�صبب اجلائحة.

وقال كو�صو كاميمورا، راهب بوذي من معبد تاكاو ياكوئوئني: ”اإن عبور اجل�صد من خال اللهب يطهر الروح".
واأ�صاف: "تاريخًيا، يعد جبل تاكاو مكاًنا مهًما لل�صاة من اأجل النجاة من الأوبئة، لذلك �صعرت اأنه يجب علينا 

اإقامة املهرجان هذا العام مع بع�س الحتياطات".
ويقام هذا املهرجان، الذي يطلق عليه باللغة اليابانية هيواتاري مات�صوري، منذ نحو 50 عاًما يف جبل تاكاو.

باملاء  النريان  باإطفاء  الرهبان  قام  ثم  النريان،  لإيقاد  اليابانية،  ال�صرو  واأوراق  اخل�صب  يف  النار  الرهبان  واأ�صعل 
وجمعوا اجلمر وو�صعوه يف �صريطني �صاروا فوقهما حفاة وهم يهتفون.
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درا�ضة تك�ضف مفاجاأة حدثت قبل ملي�ن عام
"الأر�س  ال�صا�صعة،  القطبية  غريناند  جزيرة  اأن  جديدة  درا�صة  اأظهرت 
حوايل  قبل  اجلليد  م��ن  حم��روم��ة  كانت  الدمناركية،  باللغة  اخل�صراء" 
متحجرات  اكت�صاف  بف�صل  ال�صتنتاج  هذا  اإىل  التو�صل  ومت  �صنة.  مليون 
يف  ثاجة  يف  �صدفة  عليها  عرث  لعقود  من�صية  جليدية  عينات  يف  نباتية 
كوبنهاغن، كما اأو�صحت لوكالة فران�س بر�س اأم�س الأول الثاثاء دورثي 
دال-ين�صن املوؤلفة امل�صاركة للدرا�صة املن�صورة يف جملة "برو�صيدينغز اأوف 
ذي نا�صونال اأكادميي اأوف �صاين�س" العلمية. وقالت الأ�صتاذة يف علم املناخ يف 
جامعة كوبنهاغن "يف العينات اللّبية اجلليدية، متكنا من حتديد طحالب 
واأغ�صان واأوراق كاملة حمفوظة ب�صكل جيد جدا، وهي نباتات توجد على 
ال�صاحل يف جنوب غريناند ولكن اأي�صا يف التندرا والغابة ال�صمالية". مت 
اأخذ العينات اللّبية اجلليدية هذه عام 1966 من كامب �صنت�صوري، وهي 
قاعدة اأمريكية �صرية مت بناوؤها حتت غطاء مركز لأبحاث املناخ حيث مت 
600 راأ�س حربي نووي خال احلرب الباردة لكنها اأزيلت لحقا.  تخزين 
و�صحبت تلك العينات من عمق اأكرث من كيلومرت يف اجلليد ثم اأر�صفت يف 

كوبنهاغن عام 1994 دون اأي توثيق.

بع��ٌس خطري.. وخماطر من تف�ضي االأمرا�س
اأن ف�صيلة بعو�س قادمة من موطنها الأ�صلي يف املناطق  اكت�صف باحثون 
فلوريدا،  ولي��ة  يف  دائ��م  ب�صكل  تقيم  باتت  الأمريكيتني،  من  ال�صتوائية 

وتتميز بقدرتها الفائقة على نقل الأمرا�س.
وع�رُث على البعو�صة املعروفة با�صم "اإيدي�س �صكابيولري�س" اأو "الزاعجة 
عام  فلوريدا  جنوبي  دايد" يف  الكتفية"، يف مقاطعتي "بروارد" و"ميامي 
2020، وفق درا�صة ُن�صرت يف جملة "علم احل�صرات الطبي" ال�صادرة عن 
جامعة "اأك�صفورد" يف مار�س. وكونها نوعا �صائعا يف مناطق متعددة، بدءا 
من وادي "ريو غراندي" يف جنوبي تك�صا�س، وعر غالبية اأرا�صي اأمريكا 
اجلنوبية، وو�صط الأرجنتني، ويف اأجزاء من منطقة البحر الكاريبي، فاإن 

هذه "الزاعجة" تتمتع بح�صور موثق يف موائل متنوعة.
تاريخها  ب�صبب  للعلماء،  يقلق  فلوريدا،  يف  املفاجئ  وجودها  اكت�صاف  لكن 

املعروف يف ن�صر الأمرا�س والفريو�صات.
على  �صكابيولري�س"  "اإيدي�س  ف�صيلة  اأن  على  ال�صوء  الباحثون  وي�صلط 
اأمرا�س كثرية،  م�صببات  انت�صار  ت�صاعد يف  اأنها  ثبت  قد  وجه اخل�صو�س، 
وفريو�س  اخليلي،  ال��دم��اغ  التهاب  وف��ريو���س  ال�صفراء،  احلمى  بينها  من 
ك��ب��رية من  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  الف�صيلة  ه���ذه  وت��ت��غ��ذى  وغ��ريه��ا.  "روكيو"، 
الكائنات امل�صيفة، مبا يف ذلك الب�صر، والثدييات امل�صتاأن�صة، ويف كثري من 

الأحيان، الطيور والقوار�س والرئي�صيات غري الب�صرية.
التي  الفريو�صات  اأ�صبحت  كوفيد19-،  جائحة  ي�صارع  ي��زال  ل  ع��امل  ويف 

ك�الي�س برنامج رامز جالل 
يف رم�ضان.. مقلب مرعب

على  ج���������ال  رام�����������ز  ي�����ح�����ر������س 
الرم�صاين  ب���رن���اجم���ه  ت�����ص��وي��ر 
فريق  يك�صف  ول  ت��ام��ة  �صرية  يف 
كوالي�س  ع��ن  ال�صيوف  اأو  العمل 
اجل��دي��د قبل ظ��ه��وره على  املقلب 

ال�صا�صة.
اجلديد  ال��رم�����ص��اين  امل��و���ص��م  ويف 
امل�صري  ال��ف��ن��ان  ُي��ط��ّل   ،2021
رامز جال على جمهوره برنامج 
مري�س  "رامز  ا�صم  يحمل  جديد 
 MBC" ق����ن����اة  ع���ل���ى  نف�صي" 
"اأخبار  �صحيفة  بح�صب  م�صر"، 

اليوم".
يوا�صل  ن��ف�����ص��ه،  للم�صدر  ووف���ق���اً 
برناجمه  حلقات  ت�صوير  ج��ال 
اجل�����دي�����د وت���ن���ف���ي���ذ امل����ق����ال����ب يف 

العا�صمة ال�صعودية الريا�س.
ماهي  مدينة  يف  املقالب  وت���دور 
ال�صيف  يح�صر  اإذ  ال��ري��ا���س،  يف 
ي���ق���وم خاله  ب��رن��ام��ج  ل��ت�����ص��وي��ر 
املاهي  األ�����ع�����اب  اأح�������د  ب���ت���ج���رب���ة 
عال  ارت��ف��اع  على  اللعبة  وت�صتقر 
يف  م��ع��ل��ق��اً  وي��ك��ون  بال�صيف  ج����داً 

الهواء.
الذي  بال�صيف  اللعبة  وتتعطل 
ويبداأ  ال��رع��ب،  م��ن  ح��ال��ة  تنتابه 
املوقف  ع���ل���ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  يف  رام������ز 
ب��ط��ري��ق��ت��ه امل����ع����ت����ادة م����ن خ���ال 
الغرفة املوجود فيها، وبعد انتهاء 
رامز  اأن  ال�صيف  يكت�صف  املقلب 

جال وراء املقلب والرنامج.

خمط�طات من الكتاب 
املقد�س عمرها 2000 �ضنة

خمطوطات  ع��ن  اإ�صرائيل  ك�صفت 
تاريخها  يعود  املقد�س  الكتاب  من 
األفي عام اكُت�صفت يف �صحراء  اإىل 
ي��ه��ودا يف ج��ن��وب ال��ب��اد، يف حدث 
من  "تاريخي" ُي��ع��ّد  ب��اأن��ه  و�صفته 
البحر  م��ن��ذ خم���ط���وط���ات  الأه������م 

امليت.
الإ�صرائيلية  ال�����ص��ل��ط��ة  وق����ال����ت 
الأوىل  "للمرة  ب��ي��ان  يف  ل���اآث���ار 
م��ن��ذ م���ا ي��ق��رب م���ن ���ص��ت��ني عاماً، 
باكت�صاف  اأثرية  حفريات  �صمحت 
الكتاب  م��ن  لر�صمان  ق�صا�صات 

املقد�س".
املخطوطة  ق�����ص��ا���ص��ات  واأت����اح����ت 
املكتوبة باليونانية، وفق الباحثني 
ت�صكيل  ب����اإع����ادة  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني، 
وناحوم  زكريا  �صفري  من  مقاطع 
اأ�صفار الأنبياء ال�صغار الثني  من 
ع�صر يف العهد القدمي من الكتاب 

املقد�س.
وُعرث على هذه الق�صا�صات خال 
وادي  حممية  يف  اأث��ري��ة  ح��ف��ري��ات 
نحال هيفر يف اإطار عملية وطنية 

ترمي اإىل مكافحة نهب الآثار.
ولإجناز هذه العملية التي امتدت 
يهودا  ����ص���ح���راء  م����ن  ج�����زء  ع���ل���ى 
حتتلها  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة  يف 
و�صعت   ،1967 م��ن��ذ  اإ����ص���رائ���ي���ل 
�صلطة الآثار الإ�صرائيلية بت�صرف 
"درون"  م�����ص��رّيات  الآث�����ار  ع��ل��م��اء 
طائرات دون طيار ومعدات جبلية 

ت�صمل خ�صو�صا حبال النزول.

وفاة �ضائقة ال�ضيارات 
املحرتفة �ضابني �ضميتز 

ميدان  يف  امل��ح��رتف��ة  الأمل��ان��ي��ة  ال�صائقة  توفيت 
�صباق ال�صيارات  �صابني �صميتز  عن عمر يناهز ال� 
بعد �صراع ومعاناة كبرية مع مر�س  51 عاماً، 
ب�صباقات  ���ص��ارك��ت  �صابني  اأن  ي��ذك��ر  ال�����ص��رط��ان. 
كذلك   "Porsche" و   "Bmw" ل�����ص��رك��ة 
وقدمت  التلفزيون،  يف  معروفة  �صخ�صية  ه��ي 

برنامج "توب غري" من 2016 لغاية 2020. 
على �صفحتها  كتبت  اأن��ه��ا  اىل  الإ���ص��ارة  وجت��در 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م���واق���ع  ع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة 
�صباق  يف  امل��ح��رتف��ني  الأح����ب����اء  "اأ�صدقائي   :
اأ���ص��ارك يف  مل���اذا مل  ال�����ص��ي��ارات، رمب��ا تت�صاءلون 
نهاية  منذ  اأنني  اأو�صح  اأن  اأود  "بور�س"،  �صباق 
ع��ام 2017 ول��غ��اي��ة ال��ي��وم واأن���ا اأن��ا���ص��ل لأق���اوم 
مر�س ال�صرطان الذي مل اأمتكن من ال�صيطرة 
عليه بعد، اأ�صعر الآن بالتح�صن لكنه عاد وتف�صى 

بقوة".

االبن العاق.. ي�ضرب اأمه التي جتاوزت الت�ضعني 
ر���ص��د ���ص��ري��ط ف��ي��دي��و حل��ظ��ات ���ص��ادم��ة ل��ل��غ��اي��ة، اعتدى 
فيها رج���ل ب��ال�����ص��رب امل��رب��ح ع��ل��ى اأم����ه، رغ���م اأن���ه م�صنة 
وتبلغ من العمر 95 عاما. وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" 
الريطانية على موقعها الإلكرتوين اأن العتداء وقع يف 
القب�س على  ال�صلطات متكنت من  املا�صي، لكن  فراير 

البن املعتدي موؤخرا.
واأظهرت الفيديوهات لورينزا ريي�س جال�صة على اأريكة يف 
املنزل الذي تعي�صه فيه مع ابنها باملك�صيك، قبل اأن يقرتب 
منها ابنها، حيث خلع �صرتتها وبداأ يف هزها بعنف �صديد، 
ووجه �صفعات قوية على وجهها وركلها على �صاقها. وبعد 
حلظات، جل�س جابنها وبدا عليه الغ�صب من حركة يديه 

ال�صريعتني، و�صربها مرة اأخرى، وهو يتكلم.
النهو�س من  املنهكة اجل�صم وهي حت��اول  وت��رك والدته 

مقعدها، ولحقا عاد الرجل و�صفع اأمه من جديد.
ت�صرب  وبعدما  اجل��ريان،  اأحد  �صجله  الفيديو  اأن  ويبدو 
الفيديو اإىل �صبكات التوا�صل الجتماعي، و�صلت ال�صرطة 
اإىل املكان، وكان البن قد فر من املكان. وكثفت النيابة 
وعمليات  حتقيقاتها  مك�صيكو  نيو  العا�صمة  يف  العامة 

التفتي�س قبل اأن تعرث على البن وتلقي القب�س عليه.

اأول م�ل�دة حتمل اأج�ضاما م�ضادة لك�فيد- 19 
حتمل  ُول���دت  لطفلة  معروفة  حالة  اأول  اأط��ب��اء  اكت�صف 
اأج�صاما م�صادة لكوفيد19-، بعد تلقي الأم لقاحا، خال 
"بامل  وذل��ك يف مقاطعة  الأخ��رية من حملها،  الأ�صابيع 

بيت�س" بولية فلوريدا الأمريكية.
وقد وثق اثنان من اأطباء الأطفال يف مدينة "بوكا راتون" 
يف فلوريدا، تفا�صيل النتائج، يف تقرير اأويل ن�صره موقع 
الطب"، هذا ال�صهر، ومل تتم مراجعته بعد من  "اأر�صيف 
وهي  الأم،  اإن  الأط��ب��اء  وي��ق��ول  م�صتقلني.  باحثني  قبل 
الرعاية  مب��ج��ال  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  العاملني  م��ن 
ال�صاد�س والثاثني،  اأ�صبوعها  ال�صحية، كانت حاما يف 
"موديرنا" امل�صاد  لقاح  من  الأوىل  جرعتها  تلقت  حني 
لكوفيد19-، يف يناير. واأجنبت ال�صيدة طفلة �صليمة بعد 
ثاثة اأ�صابيع، وح�صل الباحثون على عينة دم من احلبل 
اإذا  م��ا  امل�����ص��ادة، وحت��دي��د  الأج�����ص��ام  ال�صري للبحث ع��ن 
كانت قد مت نقلها من الأم اإىل الطفل، وهو اأمر �صائع يف 
اللقاحات الأخرى التي يتم اإعطاوؤها اأثناء احلمل اأي�صا.

وكانت املراأة قد تلقت اجلرعة الثانية بعد الولدة، وفقا 
جلدول التطعيم البالغ 28 يوما.

حالة  اأول  ع���ن  "نبلغ  ت��ق��ري��ره��م:  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
معروفة لر�صيع يحمل اأج�صاما م�صادة لكوفيد19-، ومت 

اكت�صافها يف دم احلبل ال�صري بعد تطعيم الأم".

تعر�س عمل فني لـ »بانك�ضي« للت�ض�يه 
تعر�س عمل فني لفنان الغرافيتي الريطاين الغام�س، 
على  ظهوره  من  قليلة  اأ�صابيع  بعد  للت�صويه،  بانك�صي، 
جدران اأحد ال�صجون. وكان الفنان ال�صهري الذي مازالت 
ال�صرية حتيط بهويته، قد قام يف وقت �صابق من مار�س 
العمل  اأن  فيه  يوؤكد  فيديو  بن�صر مقطع  اجل��اري،  -اآذار 
الفني املوجود على اأحد جدران �صجن "ريدينغ"، والذي 
يظهر به �صجني وهو يهرب على حبل م�صنوع من ماءات 

ال�صرير املربوطة من اأ�صفل باآلة كاتبة، هو عمله.

خبرية: 3 اأ�ضباب ت�ؤدي ال�ضتهالك ال�ضكر يف فرتة بعد الظهر
فورد،  ل��ورا  الأ�صرتالية،  التغذية  خبرية  ك�صفت 
عن الأ�صباب الكامنة وراء احتياج املرء لل�صكر كل 

يوم يف فرتة ما بعد الظهرية.
نرغب  جتعلنا  رئي�صية  اأ�صباب  ثاثة  يلي  فيما 
بتناول احللوى يف فرتة ما بعد الظهرية، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الريطانية:
ع���دم ت��ن��اول م��ا يكفي م��ن ال��ك��رب��وه��ي��دءات على 
تناول  يف  رغ��ب��ت��ك  وراء  الأول  ال�����ص��ب��ب  ال���غ���داء: 
ال�صكر يف فرتة ما بعد الظهرية هو اأنك ل تتناول 

ما يكفي من الكربوهيدرات يف وقت الغداء.
قالت لورا: "اإذا تخطيت الكربوهيدرات يف وقت 
غذائًيا  عن�صًرا  تفقد  اأن���ك  يعني  ف��ه��ذا  ال��غ��داء، 
رئي�صًيا ي�صاعدك على منحك الطاقة طوال فرتة 

ما بعد الظهر".
بع�س  ب��ت��ن��اول  ل���ورا  تو�صي  الأم����ر،  ه��ذا  لتجنب 
البطاطا  مثل  الغداء  وجبة  على  الكربوهيدرات 
ت�صاعد  الكربوهيدرات  لأن  البني،  والأرز  احللوة 

على ال�صعور بال�صبع لفرتة اأطول.
لورا:  اليوم: قالت  تناول طعام كاٍف خال  عدم 
ال��ط��ع��ام خال  م��ن  يكفي  م��ا  ت��اأك��ل  ل  كنت  "اإذا 
اإىل  بحاجة  لأن��ك  ال�صكر  �صت�صتهي  فاإنك  اليوم، 
الطاقة". وتو�صي لورا بتناول كميات كافية من 
ال��ط��ع��ام خ���ال ال��ي��وم ل��ت��زوي��د اجل�����ص��م بالطاقة 
ال���ازم���ة وجت��ن��ب ت���ن���اول اأط��ع��م��ة حت��ت��وي على 

ال�صكر.
ع���دم احل�����ص��ول ع��ل��ى م���ا ي��ك��ف��ي م���ن ال���ن���وم: قد 
بح�صب  ال�صكر.  بتناول  النوم  عاقة  ما  تت�صاءل 
لورا، فاإن قلة النوم هي ال�صبب الرئي�صي لرغبتك 
يف تناول �صيء حلو، لأن هرمونات اجلوع الغريلني 
واللبتني تتاأثر بنومك، وعند عدم احل�صول على 
ه��رم��ون��ات اجلوع  ت���زداد  ال��ن��وم  م��ن  كافية  كمية 
خال النهار، مما يولد الرغبة بتناول الأطعمة 
احل���ل���وة. ل���ذا ت���اأك���د م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ثماين 

�صاعات من النوم على الأقل كل ليلة.

عر�س من قبل �ل�سياحة �لإيرلندية بعنو�ن »كرنفال �ل�سوء« ي�سم �سرًبا من 500 طائرة دون طيار يتم حتريكه 
يف �ل�سماء لياًل على نهر ليفي, يف دبلن , �أيرلند�. رويرتز

دميي ل�فات� كادت اأن 
مت�ت.. ما الق�ضة؟

ك�صفها  بعد  كبريا  جدل  لوفاتو   العاملية  دميي  النجمة  اأث��ارت 
م�صرية  املخدرات ،  تاجر  من  اجلن�صي  للتحر�س  تعر�صها  عن 
لو�صائل اإعام عاملية اأنها كادت اأن متوت ب�صببه يف عام 2018، 

وقد �صّكل هذا الت�صريح �صدمة جلمهورها وحمبيها.
وكانت اأفادت و�صائل اإعام عاملية موؤخرا اأي�صا اأن النجمة دميي 
لوفاتو تعاين من "بقع عمياء"، ب�صبب اأخذها جرعة زائدة من 
املخدرات يف عام 2018 ، اإذ اإنها ل ت�صتطيع روؤية اأنف اأو فم 
ال�صخ�س عندما تنظر اإليه من الأعلى، كما اأنها فقدت قدرتها 

على قيادة ال�صيارة.


