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حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة 
»مواجهة اأهم التحديات العاملية من خالل البتكار«

   

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
�سريك  الييالجييئييني  ليي�ييسييوؤون 
وجبة املليار  مبادرة  لعمليات 

•• دبي -وام:

الأكببر من  املليار وجبة  مبببببادرة  حتظى 
نوعها يف املنطقة لتوفري الدعم الغذائي 
املفو�ضية  بببدعببم  واملببحببتبباجببن،  للفقراء 
الببب�بببضبببامبببيبببة لببببببب�أمم املببببتببببحببببدة لببب�بببضبببوؤون 
ال�جئن اإىل جانب جمموعة ال�ضركاء 
والإقليمين  البببدولبببيبببن  الببتبب�ببضببغببيببلببيببن 
واملحلين الذين تتعاون معهم للو�ضول 
الأقل  للفئات  وجبة  مليار  ي�ضاوي  مبببا 
وال�جئن  الأطبببببفبببببال  خبببا�بببضبببة  حببببظبببباً، 
والببنببازحببن واملببتبب�ببضببرريببن مببن الأزمببببات 
 50 يف  الطبيعية  والببكببوارث  الإن�ضانية 

دولة.
املعنية  البب�ببضببامببيببة  املببفببو�ببضببيببة  وتببنبب�ببضببم 
ال�جئن  من  امل�ين  ع�ضرات  ب�ضوؤون 
ال�ضركاء  جمببمببوعببة  اإىل  البببعبببامل  حببببول 
ومن  وجبببببة  املببلببيببار  ملبببببادرة  الت�ضغيلين 
التابع  العاملي  الأغذية  برنامج  �ضمنهم 
الطعام  بببنببوك  و�ضبكة  املببتببحببدة،  لببب�أمم 
را�ضد  بببن  حممد  وموؤ�ض�ضة  الإقليمية، 
اآل مكتوم ل�أعمال اخلريية والإن�ضانية، 
وموؤ�ض�ضات  لببلببطببعببام،  الإمبببببببارات  وبببنببك 
والجتماعي  والإن�ضاين  اخلريي  العمل 

يف الدول التي تغطيها املبادرة.
)التفا�ضيل �ص3(

اإنتلكت�ضوال  لبب�ببضببركببة  لببلببتببكببنببولببوجببيببا  الببتببنببفببيببذي 
يف  وذلببك  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  فنت�ضرز، 

جامع ال�ضيخ زايد يف اأبوظبي.
را�ضد  بببن  عبببببداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  املحا�ضرة  و�ضهد 
نهيان  ال�ضيخ  و�ضمو  القيوين  اأم  نائب حاكم  املع� 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�ض�ضة زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان ل�أعمال اخلريية والإن�ضانية 
والفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايبببد  بببن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
الببقببائببد الأعلى  نببائببب  اأبببوظبببببي  نببهببيببان ويل عببهببد 
الثالثة  الرم�ضانية  املببحببا�ببضببرة  امل�ضلحة  لببلببقببوات 
زايبببد حتت  بببن  �ضمن حمببا�ببضببرات جمل�ص حممد 
عنوان )مواجهة اأهم التحديات العاملية من خ�ل 
والرئي�ص  املوؤ�ض�ص  اإدوارد جوجن،  قدمها  البتكار(، 

رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ 
خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ض�ضة 
زايد العليا لأ�ضحاب الهمم ، و�ضمو ال�ضيخ حمدان 
ال�ضيخ  نببهببيببان، ومبببعبببايل  اآل  ببببن زايببببد  ببببن حمببمببد 
م�ضت�ضار  نهيان  اآل  طحنون  بببن  حمد  بببن  حممد 
ال�ضوؤون اخلا�ضة يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة وعدد من 

امل�ضوؤولن.
)التفا�ضيل �ص2(

�ضكان حمليون يحملون اأمتعتهم ويغادرون مدينة ماريوبول ال�ضاحلية اجلنوبية باأوكرانيا. )رويرتز(

الأوكبببببرانبببببيبببببن املببتببحبب�ببضببنببن يف 
ماريوبول نداء يائ�ضا اإىل املجتمع 

الدويل لإنقاذهم.
واأكببببببببببببببد قببببببائببببببد لبببلبببعببب�بببضبببكبببريبببن 
الأوكبببببرانبببببيبببببن املبببحبببا�بببضبببريبببن يف 
ال�ضاحلية  املببديببنببة  مببباريبببوببببول، 
ال�ببضببرتاتببيببجببيببة يف جببنببوب �ضرق 
مو�ضكو  تبببريبببد  البببتبببي  اأوكببببرانببببيببببا 
نعي�ص  رمبببببا  عببلببيببهببا  البب�ببضببيببطببرة 
يكن  مل  اإن  الأخبببببببببرية  اأيببببامببببنببببا 

�ضاعاتنا الأخرية.
وكتب �ضريغوي فولينا من اللواء 
في�ضبوك  على  البحرية  يف   36
اأكببر من عددنا  العدو  اأن عديد 
كل  ننا�ضد  واأ�ضاف  مببرات.  بع�ضر 
قادة العامل ونرجوهم م�ضاعدتنا. 
اإجراءات  ا�ضتخدام  منهم  نطلب 
النت�ضال ونقلنا اإىل اأرا�ضي دولة 

ثالثة.
اأنها  جهتها  مببن  رو�ببضببيببا  وتبببوؤكبببد 
ي�ضمح  اأن  يفرت�ص  ممببرا  فتحت 
لببلببقببوات الأوكبببرانبببيبببة الببتببي تقرر 
ماريوبول.  مبببغببادرة  ال�ضت�ض�م 
البببرو�بببضبببي ك�ضف  اجلبببيببب�بببص  لبببكبببن 
م�ضاء الث�ثاء اأن اأحدا مل ي�ضلك 
هذا املمر الإن�ضاين. وقال امل�ضدر 
اإنبببه يببعبباد فتح هببذا املببمببر جمددا 
اأم�ص الأربعاء اعتبارا من ال�ضاعة 

غرينت�ص. بتوقيت   11،00

•• عوا�صم-وكاالت:

الع�ضكرية  العملية  اقبببرتاب  مببع 
الرو�ضية يف اأوكرانيا من الدخول 
الرئي�ص  �ضدد  الثالث،  �ضهرها  يف 
الرو�ضي ف�دميري بوتن على اأن 
هي  دونبا�ص،  بكارثة  و�ضفها  ما 
ما دفعت ببب�ده اإىل اإطبب�ق تلك 

العملية. 
واأكد اأن عمليات القوات الرو�ضية 
�ببضببتبب�ببضببتببمببر حببتببى اإر�ببببضبببباء الأمببببن 

وال�ض�م يف ال�ضرق الأوكراين.
األقاها  كببلببمببة  خبببب�ل  تببعببهببد  كببمببا 
الأربعاء، بح�ضب ما نقلت و�ضائل 
اإع�م رو�ضية، باأن بلده �ضي�ضمن 
ال�ض�م وا�ضتئناف احلياة  اإح�ل 

الطبيعية يف دونبا�ص.
العملية  تببببتببببوا�ببببضببببل  وفببببيببببمببببا 
على  الببببرو�ببببضببببيببببة  البببعببب�بببضبببكبببريبببة 
الأرا�ضي الأوكرانية، و�ضط تعرث 
اأعلنت  البلدين،  بن  املفاو�ضات 
اأنها مل تعد تثق  رو�ضيا الأربعاء، 
وقالت  الأوكبببببببران.  ببباملببفبباو�ببضببن 
ماريا  اخلارجية،  با�ضم  املتحدثة 
زاخاروفا، اإن مو�ضكو فقدت الثقة 

بامل�ضوؤولن الأوكرانين.
الأوكراين  الرئي�ص  و�ضفت  كما 
بالتابع  زيلين�ضكي  فببولببودميببري 
اأوامر  وغري امل�ضتقل، الذي ينفذ 

اآلف �ضخ�ص من املدينة   6 نحو 
املحا�ضرة.

وقببببالببببت نبببائبببببببة رئبببيببب�بببص البببببببوزراء 
فريي�ضت�ضوك  اإيرينا  الأوكبببراين 
اتفاق  اإىل  تو�ضلت  اأوكببرانببيببا  اإن 
مبدئي مع رو�ضيا ب�ضاأن فتح ممر 
اإن�ضاين لإج�ء الن�ضاء والأطفال 
وكبار ال�ضن من مدينة ماريوبول 

املحا�ضرة اأم�ص الأربعاء.

الأطل�ضي.  �ضمال  وحلف  اأمببريكببا 
والناتو  وا�ببضببنببطببن  اأن  واعبببتبببرت 
اأوكرانيا  يف  الببعببمببلببيببات  يبببديبببران 

ولي�ص زيلين�ضكي.
اأم�ص  اأوكببببرانببببيببببا،  واأعبببلبببنبببت  هببببذا 
اتفاق مبدئي على  الأربببعبباء، عن 
فتح ممر اإن�ضاين خلروج املدنين 
عر  فيما  ماريوبول  مدينة  من 
اإج�ء  اأمله يف  املدينة عن  عمدة 

»بالنظر  في�ضبوك  عببلببى  وكببتبببببت 
اإىل الو�ضع الإن�ضاين الكارثي يف 
مبباريببوبببول، هببذا هببو املببكببان الذي 
اليوم«،  عليه  جببهببودنببا  �ضترتكز 

وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز.
اأوكبببرانبببيبببا طائرات  وتببلببقببت  هبببذا 
مواجهة  يف  ملبب�ببضبباعببدتببهببا  مببقبباتببلببة 
�ضرق  يف  البببببرو�بببببضبببببي  الببببهببببجببببوم 
املقاتلن  اآخببر  وّجببه  الب�د حيث 

•• هل�صنكي-اأ ف ب:

اأم�ص  الببفببنببلببنببدي  الببببرملببببان  ببببببداأ 
الأربعاء مناق�ضة فكرة الن�ضمام 
اإىل حلف �ضمال الأطل�ضي )ناتو( 
اأو�ضع  حببمببايببة  مبببن  لبب��ببضببتببفببادة 
لهجوم  البببببلببد  تببعببر�ببّص  حببببال  يف 
رو�ضي، يف ظّل تزايد التاأييد لهذا 

املقرتح.
وببببببالبببببرغبببببم مببببببن الببببتببببحببببذيببببرات 
تعزيزات  حببول  ملو�ضكو  الأخببببرية 
البلطيق  بحر  منطقة  يف  نببوويببة 
يف حال ان�ضّمت فنلندا اأو جارتها 
الع�ضكري  التحالف  اإىل  ال�ضويد 
املتحدة،  البببوليبببات  تببقببوده  البببذي 
امل�ضاألة  هببذه  بببّت  هل�ضنكي  تعتزم 

على وجه ال�ضرعة.
وقالت رئي�ضة الوزراء �ضانا مارين 
الدميوقراطية  ال�بببضبببرتاكبببيبببة 
القرار  اأن  اأظببّن  املا�ضي  الأ�ضبوع 
البب�ببضببرعببة، يف  وجبببه  عببلببى  �ضيّتخذ 

غ�ضون ب�ضعة اأ�ضابيع.

•• مو�صكو-وكاالت:

اإنها  الأربببعبباء  اأم�ص  رو�ضيا  قالت 
�ضارمات  ل�ضاروخ  اختبارا  اأجببرت 
العابر  اجلببببديببببد  البببببببالبببيببب�بببضبببتبببي 
للقارات، وهو �ض�ح ا�ضرتاتيجي 
من جيل جديد ومداه بعيد جداً 
قبببال الببرئببيبب�ببص فبب�دميببري بوتن 
اآخر  اأي مكان  اإنببه ل �ضبيه له يف 
يحاولون  مببببن  كببببل  و�ببضببببببببيببجببر 
اأكببرث من  للتفكري  رو�ضيا  تهديد 

مرة.
واأظهر التلفزيون لقطات لبوتن 
وهو ي�ضتمع لإفادات من اجلي�ص 
بببب�بببضببباأن اإطببببببب�ق البببب�ببببضبببباروخ من 
بلي�ضيت�ضك يف �ضمال غرب الب�د 
جزيرة  �ضبه  يف  اأهببدافببا  لي�ضرب 

كام�ضاتكا يف اأق�ضى ال�ضرق.

وقببببال بببوتببن يف كببلببمببة بببّثببت عر 
فريد  �ض�ح  حّقاً  هذا  التلفزيون 
�ضيعّزز القدرة الع�ضكرية لقواتنا 
رو�ضيا  اأمببن  و�ضي�ضمن  امل�ضّلحة، 

متباينة  الآراء  كبببانبببت  ولببطبباملببا 
برملان هذه  امل�ضاألة يف  حول هذه 
الببدولببة الببتببي مل ميبببّر بببعببد قرن 
اأن  يبببببدو  لببكببن  ا�ضتق�لها،  عببلببى 
ال�ضواد الأعظم من النّواب البالغ 
لتاأييد  م�ضتعّد  مئتن  عببددهببم 
الت�ضويت  مّت  ما  اإذا  الطرح  هببذا 

عليه بحلول ال�ضيف.

و�ضائل  عببّدة  اإحبب�ببضبباءات  وبح�ضب 
قببببببببّرر نحو  فبببنبببلبببنبببديبببة،  اإعببببببببب�م 
ل�ضالح  الببتبب�ببضببويببت  مببنببهببببببببم  مببئببة 
مقابل  يف  الناتو،  اإىل  الن�ضمام 
يعار�ضون  زالببوا  ما  غري  ل   12
الفكرة. وتنتظر البقّية جمريات 
يف  وا�ضح  موقف  لّتخاذ  النقا�ص 

هذا ال�ضدد.

يف مواجهة التهديدات اخلارجية 
يحاولون  الذين  اأولئك  و�ضيدفع 
متفّلت  بببخببطبباب  بببلببدنببا  تببهببديببد 

وعدواين اإىل التفكري مرتن.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�سد: زايد: قدوتنا يف العمل الإن�ساين 
كيان لالأيتييام واملحتاجني قلبيييًا ووطنيييًا و�سييييكنًا

•• دبي-الفجر:

اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص  اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
ال�ضخ�ضي يف  الإن�ضاين وقال يف تغريدة على ح�ضاب �ضموه  العمل  قببدورة يف  كان 

)تويرت(:
يف يوم زايد للعمل الإن�ضاين .. ن�ضتذكر الوالد املعلم املوؤ�ض�ص .. قدوتنا يف العمل 
حاجة  و�ضد   .. الفقري  ورحببم   .. ال�ضجر  و�ضقى   .. الب�ضر  اأطعم  الببذي  الإن�ضاين، 
امل�ضكن.. وكان ل�أيتام واملحتاجن قلباً ووطناً و�ضكناً.. رحمه اهلل واأ�ضكنه جناناً 

عر�ضها ال�ضماوات والأر�ص .. اآمن

وزير اخلارجية الفنلندي يتحدث اأمام الرملان ملناق�ضة الن�ضمام للناتو  

يف كل احلالت �ضيتوىل جريار لر�ضي القيادة

بوتن ي�ضاهد اإط�ًقا جتريبًيا لل�ضاروخ �ضارمات يف قاعدة بل�ضيت�ضك الف�ضائية

الربملان الفنلندي يبداأ مناق�سة الن�سمام اإىل الناتو 

رو�سيا تخترب �ساروخا بالي�ستيا جديدا عابرا للقارات 

عقيلة �سالح يوؤكد عدم قانونية 
التعامل مع حكومة الدبيبة

•• طرابل�س-وكاالت:

حث ال�ضفري الأمريكي يف ليبيا البنك املركزي الليبي على حماية عائدات النفط 
من الخت��ص، يف الوقت الذي دعا فيه رئي�ص جمل�ص النواب الليبي عقيلة �ضالح 
عبد  برئا�ضة  الوطنية  الببوحببدة  حكومة  مببع  التعامل  عببدم  اإىل  الببدولببة  موؤ�ض�ضات 
باتخاذ  �ضالح  عقيلة  هببدد  كما  ال�ض�حية.  منتهية  باعتبارها  الدبيبة  احلميد 
اإجراءات �ضد املخالفن م�ضريا اإىل اأن حكومة فتحي با�ضاغا هي �ضاحبة ال�ضرعية 

من قبل الرملان.
م�ضارات  تهدد  قد  ت�ضعيدية،  موجة  الليبية  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  ت�ضهد  الأثناء،  يف 

احلل يف الب�د، يف ظل حكومتن مت�ضارعتن على ال�ضلطة.
لت�ضييق اخلناق على عبد  يكثف م�ضاعيه  برئا�ضة عقيلة �ضالح  الليبي  فالرملان 

احلميد الدبيبة رئي�ص حكومة الوحدة املنتهية وليتها من اأجل ت�ضليم ال�ضلطة.
للحكومة  طرابل�ص،  العا�ضمة  يف  ال�ضلطة  ت�ضليم  يرف�ص  يببزال  ل  الدبيبة  اإن  اإذ 

اجلديدة برئا�ضة فتحي با�ضاغا التي منحها الرملان الثقة قبل �ضهر ونيف.

�ص 03

�ص 13

�ص 19

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

حمدان بن حممد يفتتح حرم 
جامعة برمنجهام اجلديد 

اأوكرانيا: لغة ال�ضني 
املزدوجة قد تكلفها غالياً...!

كيف اأ�ضبحت الهزمية برباعية 
“مقبولة” عند يونايتد؟ 
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لغز ال�سفينة الغارقة يف تون�س.. قرار مبنع �سفر الطاقم
•• تون�س-وكاالت:

بعد اأن زادت م�ضر اجلدل حول �ضفينة اإك�ضيلو الغارقة 
يف تون�ص بتاأكيدها اأنها مل تخرج من اأي ميناء م�ضري، 
قبببرر الببقبب�ببضبباء الببتببونبب�ببضببي اأمببب�بببص، فببر�ببص مببنببع �ضفر ملدة 
اأ�ضبوعن على طاقم ال�ضفينة الغارقة يف �ضواحل قاب�ص 
الر�ضمي  املتحدث  به  اأفبباد  ما  الب�د، وفق  �ضرق  جنوب 
بببقبباببب�ببص حمببمببد الكراي،  املببحببكببمببة البببتببدائببيببة  بببا�ببضببم 
طاقم  كامل  القرار  هببذا  و�ضمل  واحلبببدث(.  لب)العربية 
من  طببلببب  عببلببى  بببنبباء  اأفبببببراد،   7 املببكببون مببن  ال�ضفينة 

الوكالة التون�ضية حلماية املحيط، وفق امل�ضدر ذاته.

�ضفينة  املت�ضاربة حول غرق  املعلومات  اأثببارت  اإىل هذا، 
اإك�ضيلو �ضجة كبرية و�ضبهات حول حادثة غرق مفتعلة، 
قد تخفي وراءها �ضبهات جرمية تهريب نفط دولية، اأو 

التخل�ص من نفايات خطرية.
فيما طالبت جمعيات ومنظمات بيئية ومدنية و�ضحية، 
ال�ضلطات بالك�ضف عن حقيقة ال�ضفينة اللغز، وم�ب�ضات 

غرقها يف املياه الإقليمية التون�ضية.
مبببن جببهببتببهببا، كبب�ببضببفببت وزيبببببرة البببببيببئببة الببتببونبب�ببضببيببة، ليلى 
ال�ضفينة  بهوية  تتعلق  وثيقة  �ضياع  عببن  ال�ضيخاوي، 
الفرتة  كببانببت حتملها يف  الببتببي  والبب�ببضببحببنببات  ومبب�ببضببارهببا 

الأخرية.

ل يعطي التاريخ مثاًل ملمو�ًسا عن احلالة:

ماذا �سيحدث اإذا رحل ماكرون اأو لوبان قبل 24 اأبريل؟
•• الفجر -نينا بيلي –ترجمة خرية ال�صيباين

تعوي�ضه  اإىل  تبببوؤدي  نعلم،  كما  من�ضبه،  يف  وهببو  فرن�ضي  رئي�ص  وفببباة 
اإذا  نعم،  لببذا  جببديببدة.  انتخابات  تنظيم  حتى  ال�ضيوخ  جمل�ص  برئي�ص 
مات اإميانويل ماكرون الآن، ف�ضيكون جريار لر�ضي هو الرئي�ص املوؤقت 
للجمهورية. )ل، لي�ص اأنتم من انتخبه، على الأقل لي�ص ب�ضكل مبا�ضر، 

وامناه اأع�ضاء جمل�ص ال�ضيوخ(.                 )التفا�ضيل �ص10(

الب�سري يثري جدل قانونيا بعد 
جولة له يف اإحدى امل�ست�سفيات

•• اخلرطوم-وكاالت:

اآثبببببببببار مبببقبببطبببع فبببيبببديبببو تببببداولببببه 
نببا�ببضببطببون جببببدل قببانببونببيببا حول 
بها  التعامل  يتم  التي  الطريقة 
املعزول  البب�ببضببوداين  الرئي�ص  مببع 
املقطع  اأظهر  حيث  الب�ضري  عمر 
بكامل  يبببتبببجبببول  وهبببببو  الببببببب�بببضبببري 
�بببضبببحبببتبببه وببببببببببدون حببببرا�ببببضببببة، او 
اإجببببببراءات قببانببونببيببة داخببببل غرف 
التي  الببعببامببة  امل�ضت�ضفيات  اأحببببد 
يتلقى فيها الع�ج؛ يف حن قالت 
هيئة الدفاع عنه اأمام املحكمة اأن 
ببقائه  ي�ضمح  ل  ال�ضحي  و�ضعه 
الب�ضري  ويبببحببباكبببم  البب�ببضببجببن.  يف 
ق�ضية  يف  اأعبببببوانبببببه  مببببن  وعببببببدد 
يونيو  مببببن  البببثببب�ثبببن  انببببقبببب�ب 
مبوجبه  حببكببم  البببببذي   1989
تببنببظببيببم الإخببببببوان الببب�بببضبببودان ملدة 
به  تطيح  اأن  قبل  عببامببا،  ث�ثن 

ثورة �ضعبية يف اأبريل 2019.

اجلي�س الأملاين يعار�س ت�سليح اأوكرانيا
•• برلني-وكاالت:

بعد تعهد اأملانيا قبل اأيام تقدمي م�ضاعدات ع�ضكرية اإىل اأوكرانيا باأكرث 
التي  الرو�ضية  الع�ضكرية  العملية  مواجهة  اأجببل  من  دولر،  مليار  من 

اجلي�ص. من  الرد  اأتى  دخلت يومها الب 56، 
فقد رف�ص م�ضوؤول ع�ضكري اأملاين رفيع، فكرة ت�ضليم اأ�ضلحة لأوكرانيا.

امل�ضلحة مبباركببو�ببص لوبببنببتببال، يف  لببلببقببوات  الببعببام  املفت�ص  نببائببب  واأو�ببضببح 
اأن تلك  الأربعاء،  اأم�ص  الأملاين  التلفزيون  الثانية يف  ت�ضريحات للقناة 
التزامات  وجلهة  للب�د،  الع�ضكرية  اجلاهزية  على  توؤثر  قد  اخلطوة 
حاليا،  اأملاين  جندي  األف  الب�د مع حلف �ضمال الأطل�ضي بحوايل 13 

و16 األفا العام املقبل.
كما اأكد اأن نقل اأ�ضلحة ثقيلة اإىل اأوكرانيا لي�ص م�ضاألة �ضهلة.

اأتت تلك الت�ضريحات فيما تعي�ص الب�د موجة انتقادات طالت امل�ضت�ضار 
بالرتدد  اإيببباه  متهمة  املا�ضية،  الببفببرتة  خبب�ل  �ضولت�ص  اأولف  الأملببباين 

والتخاذل يف ت�ضليح القوات الأوكرانية.
كما جبباءت بع�ص �ضهام تلك النتقادات من قبل ال�ضفري الأوكببراين يف 
ثقيلة  اأ�ضلحة  بت�ضليم  اللتزام  عن  �ضولت�ص  اإحجام  انتقد  الذي  الب�د 

للقوات الأوكرانية كالدبابات وغريها.
وزيرة  اأكبببدت  اأ�ضابيع،  منذ  امل�ضتمرة  النببتببقببادات  مببن  املببوجببة  تلك  اأمبببام 
ل  برلن  اأن  امبب�ببص،  �ضابق  وقببت  بببريبببوك يف  اأنالينا  الأملببانببيببة  اخلارجية 
تف�ضح عن كل الأ�ضلحة التي تر�ضلها اإىل اأوكرانيا دعما لها يف مواجهة 

رو�ضيا.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة »مواجهة اأهم التحديات العاملية من خالل البتكار«
املحا�سر اإدوارد جوجن: 

-الإمارات موؤهلة لقيادة التحولت املقبلة لالبتكار ا�ستنادًا اإىل العديد من املقومات التي اأظهرتها خالل ال�سنوات املا�سية
-العامل �سي�سهد حتوًل حا�سمًا قد ي�سكل حقبة جديدة تغري واقع القوى على الكوكب 

-النهج الفردي يف �سناعة التحولت بداأ بالتال�سي ليقابله ت�سكل عامل �سديد التناف�سية والت�ساركية
- لن يكون مبقدور اأي قوة منفردة مواجهة حتديات كتحدي املناخ، والطاقة، والتحديات ال�سحية

حاكم اأم القيوين : يوم زايد للعمل الإن�ساين عالمة بارزة يف تاريخ اأمتنا

والبتكارات،  الببتببقببنببيببات  خمتلف 
وعببر�ببضببوا وجببهببات نببظببرهببم حول 

اأهمية التكنولوجيا.
اخلمي�ص  يببوم  املحا�ضرة  و�ضتبث 
21 اأبريل يف متام ال�ضاعة 5:55 
م�ضاًء على القنوات املحلية وكذلك 
على قناة جمل�ص حممد بن زايد 

على اليوتيوب.
املبببحبببا�بببضبببرة �ضمن  هبببببذه  وتبببباأتببببي 
�ضهر  خببب�ل  حمببا�ببضببرات  �ضل�ضلة 
رم�ضان املبارك التي تبحث عدداً 
تهم  التي  احليوية  الق�ضايا  مببن 
الأفببببببراد واملببجببتببمببعببات مببن خ�ل 
ا�ضت�ضافة نخبة من املتخ�ض�ضن 

والباحثن يف خمتلف املجالت.

ال�ضطناعي..  لببلببذكبباء  زايبببد  بببن 
وا�ضتعر�ص املتحدثون كيف تبّنت 
دولبببببة الإمبببببببببارات وا�ببضببتببثببمببرت يف 

بلهول، الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
والروفي�ضور  للم�ضتقبل؛  دببببي 
زينغ، رئي�ص جامعة حممد  اإريك 

للدكتور  الببفببيببديببو  عبببر  مببرئببيببة 
ال�ضناعة  وزيبببر  اجلببابببر،  �ضلطان 
وخلفان  املتقدمة؛  والتكنولوجيا 

املراحل  املببحببا�ببضببر  وا�ببضببتببعببر�ببص 
البتكار  بها  مببر  التي  التاريخية 
موازين  بها  غببري  التي  والكيفية 
الببقببوى حبببول الببعببامل، مبببوؤكبببداً اأن 
نظام البتكار قد تغري عدة مرات 

عر التاريخ.
ن�ضاط  اأهببم  هو  البتكار  اإن  وقببال 
اقت�ضادي واملحفز الرئي�ضي للنمو 
القت�ضادي يف الدول، م�ضرياً اإىل 
ياأتي  النمو  مببن   85%-80 اإن 
مبببن الببببتبببكبببارات اجلبببديبببدة، وكل 
نتجت عن  احلببديببثببة  البب�ببضببنبباعببات 
الببتببي �ضهدها  مببوجببة البببتببكببارات 
العامل خ�ل العقود املا�ضية �ضواء 
يف جمال الكهرباء اأو الكمبيوتر اأو 

اللقاحات اأو غريها.
بالتحول  مثً�  املحا�ضر  و�ببضببرب 
الكبري البببذي اأحببدثببه البببتببكببار يف 
اإن  اإىل  مبب�ببضببرياً  البب�ببضببحببة،  جمبببال 
املا�ضية  العقود  خ�ل  البتكارات 
اأ�ضافت 4 مليارات �ضنة اإىل حياة 
الب�ضر، مبا ي�ضاوي 500 تريليون 

دولر من القيمة القت�ضادية.
و�ضدد املحا�ضر على اإن البتكارات 
اإيجابيات  لها  اأن  مثلما  اجلديدة 
كبرية على خمتلف اأوجه احلياة، 
كذلك،  خطرية  �ضلبيات  لها  فبباإن 
يف  الكببتبب�ببضببافببات  اإن  اإىل  مبب�ببضببرياً 
جمال اجلينات، على �ضبيل املثال، 
اجتماعية  لها خماطر وتعقيدات 
اأو  الب��ضتيك  مببن  بكثري  اأكبببرث 

اأ�ضباه املو�ض�ت.
وعببر�ببضببت خببب�ل املببحببا�ببضببرة عدة 
الفيديو  عببر  م�ضجلة  م�ضاركات 
حتدثوا  وخمببتبب�ببضببن  ملبب�ببضببوؤولببن 
تتعلق  الببتببي  عببن بع�ص اجلببوانببب 
مبو�ضوعها. كما عر�ضت م�ضاركات 

اعببببتببببيبببباديببببن اأوجببببببببببببببدوا حببببلببببوًل 
للم�ضك�ت عر توظيف البتكار.

املقبلة  املوجة  اأن  املحا�ضر  ويببرى 
من التغري �ضتكون خمتلفة متاماً، 
يف  الببفببردي  النهج  اأن  اإىل  م�ضرياً 
بالت��ضي  بببداأ  التحولت  �ضناعة 
�ضديد  عببببببامل  تببب�بببضبببكبببل  لبببيبببقببباببببلبببه 
مف�ضراً  والت�ضاركية،  التناف�ضية 
م�ضتقبل  اأن  على  بالتاأكيد  ذلببك 
قدرة  مببدى  على  �ضيعتمد  العامل 
العاملية  والببقببوى  البببدول  خمتلف 
لإيجاد  والتكامل  الت�ضارك  على 

احللول للتحديات العاملية.
وقال “ لن يكون مبقدور اأي قوة 
منفردة مواجهة حتديات كتحدي 
والتحديات  والببببطبببباقببببة،  املببببنبببباخ، 
تلك  حببل  اأن  مببوؤكببداَ  ال�ضحية”، 
تعاوناً  �ببضببيببتببطببلببب  البببتبببحبببديبببات 
املببوؤ�ببضبب�ببضببات والبببدول  بببن خمتلف 
العمل  عببلببى  قببائببمببة  �ضيا�ضة  عببر 
م�ضت�ضهداً  والتكاملي،  الت�ضاركي 
اأكببببدت  البببتبببي  كوفيد19  ببببباأزمببببة 
والت�ضاركي  اجلببمبباعببي  العمل  اأن 
مواجهة  يف  البببوحبببيبببد  احلببببل  هبببو 
ا�ضتفاد  الببكببرى وقببد  الببتببحببديببات 
البببببعبببببامل مبببببن البببببتبببببببببببادل املببببعببببريف 
ومدة  حببدة  تقلي�ص  يف  والبحثي 

الأزمة.
املتو�ضطة  الببببدول  اأن  اإىل  واأ�بببضبببار 
والببب�بببضبببغبببرية اأثبببببببتبببت كبببفببباءة غري 
املجالت  مبببن  الببعببديببد  يف  عببباديبببة 
والبتكار،  بالتناف�ضية  املرتبطة 
مببزيببداً من  الأمببر  �ضيتطلب  فيما 
البببدول  تببلببك  بببن  فببيببمببا  التن�ضيق 
والتكامل  البببببببداع  حبببالبببة  خلببلببق 
املوجة  �ضت�ضنع  ببببدورهبببا  والبببتبببي 

اجلديدة من التغيري.

تخلق  قببببويببببة  اجبببتبببمببباعبببيبببة  نبببظبببم 
�ضلوكيات م�ضوؤولة، وهو ما جتلى 

يف اإدارة الإمارات لأزمة كورونا. 
كببل تببلببك املبببزايبببا جتببعببل الإمبببببارات 
موؤهلة بقوة لقيادة مرحلة وحقبة 
الببتببحببولت التنموية  جببديببدة مببن 

الفارقة على م�ضتوى العامل.
متتلك  الإمببببببارات  اأن  اإىل  واأ�بببضبببار 
جتربة مهمة يف جمال ا�ضتقطاب 
خمتلف  مببن  واملفكرين  املبدعن 
دول العامل، معتراً اأن الأ�ضخا�ص 
املميزين هم من ي�ضنع التحولت 
اإذا ما تواجدوا  الكرى خ�ضو�ضاً 
ل�بتكار  وداعمة  حمفزة  بيئة  يف 

مثل التي توفرها الإمارات.
العامل  ي�ضهد  اأن  املحا�ضر  وتوقع 
حقبة  ي�ضكل  قببد  حببا�ببضببمبباً  حتبببوًل 
جببديببدة تببغببري واقببببع الببقببوى على 
العامل  اأن  اإىل  مبب�ببضببرياً  الببكببوكببب، 
كانت  حبببا�بببضبببمبببة  مببببوجببببات  �بببضبببهبببد 
جميعها يف �ضالح الوليات املتحدة 
الأمببريببكببيببة الببتببي ا�ببضببتببفببادت اأكرث 
التغيريات  تببلببك  مببن غببريهببا مببن 
مركزها  تبببعبببزز  اأن  وا�ببضببتببطبباعببت 
جمموعة  مببن  م�ضتفيدة  الببعبباملببي 
واملبدعن  الببعببلببمبباء  مبببن  كبببببببرية 

املنفردين.
املحفز  كبببان  البببتببكببار  اأن  واأو�بببضبببح 
احلبببقبببيبببقبببي لأغبببببلبببببب البببتبببحبببولت 
الكرى التي �ضهدها العامل طوال 
الب120 عاماً املا�ضية، م�ضرياً اإىل 
التحولت  تلك  من  ال�ضتفادة  اأن 
مل تكن عادلة ومت�ضاوية بن دول 

العامل. 
اأن املوجات والتحولت  واأ�ضار اإىل 
ارتبطت  البببتببكببار  اأحببدثببهببا  الببتببي 
ببببباأ�ببببضببببخببببا�ببببص مبببلبببهبببمبببن وغببببري 

 •• اأبوظبي- وام:

ال�ضيخ  الببب�بببضبببمبببو  �بببضببباحبببب  �ببضببهببد 
حمببمببد ببببن زايببببد اآل نببهببيببان ويل 
القائد  نببببائببببب  اأبببببوظبببببببببي  عبببهبببد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة املحا�ضرة 
�ضمن  البببثبببالبببثبببة  البببرمببب�بببضبببانبببيبببة 
حمبببا�بببضبببرات جمببلبب�ببص حمببمببد بن 
اأهم  “مواجهة  عنوان  حتت  زايببد 
البببتبببحبببديبببات الببعبباملببيببة مبببن خ�ل 
جوجن،  اإدوارد  قدمها  البتكار”، 
التنفيذي  والبببرئبببيببب�بببص  املبببوؤ�بببضببب�بببص 
للتكنولوجيا ل�ضركة “اإنتلكت�ضوال 
املتحدة  البببوليبببات  يف  فنت�ضرز”، 
الأمريكية وذلك يف جامع ال�ضيخ 

زايد يف اأبوظبي.
ال�ضيخ  �ببضببمببو  املببحببا�ببضببرة  و�ببضببهببد 
عبداهلل بن را�ضد املع� نائب حاكم 
اأم القيوين و�ضمو ال�ضيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء 
موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
والإن�ضانية  اخلببرييببة  لبب�أعببمببال 
بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  والببفببريببق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الببداخببلببيببة و�ضمو  الببببببوزراء وزيببببر 
نهيان  اآل  زايبببد  بببن  خببالببد  ال�ضيخ 
رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ض�ضة زايد 
و�ضمو   ، الببهببمببم  لأ�ببضببحبباب  العليا 
البب�ببضببيببخ حبببمبببدان ببببن حمببمببد بن 
ال�ضيخ  ومببعببايل  نببهببيببان،  اآل  زايبببد 
اآل  طحنون  بببن  حمد  بببن  حممد 
اخلا�ضة  ال�ضوؤون  م�ضت�ضار  نهيان 
يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة وعدد من 

امل�ضوؤولن.
الإمارات  دولببة  اأن  املحا�ضر  واأكببد 
املقبلة  الببتببحببولت  لقيادة  موؤهلة 
العديد  اإىل  ا�بببضبببتبببنببباداً  لبب�بببتببكببار 
اأظهرتها  البببتبببي  املبببقبببومبببات  مببببن 
موؤكداً  املا�ضية،  ال�ضنوات  خبب�ل 
الكبري  املحلي  الناجت  اإجمايل  اأن 
والببب�بببضبببجببباعبببة يف ال�بببضبببتبببثبببمبببار يف 
تغيري  يف  واملببببببرونببببببة  البببببتببببكببببار، 
على  العتماد  لتعزيز  ال�ضيا�ضات 
الببتببكببنببولببوجببيببا، و�ببضببرعببة اإحببببداث 
البنية  مبب�ببضببتببوى  عببلببى  تببغببيببريات 
اجتذاب  على  والببقببدرة  التحتية، 
احلياة  منط  اإىل  بالنظر  العقول 
عبببن اجلانب  فبب�ببضببً�  الببعبب�ببضببري، 
بوجود  يتعلق  البببذي  الجببتببمبباعببي 

م�ضريا اإىل اأن هذا اليوم �ضيكون الدافع ملوا�ضلة 
واط�ق  ال�ضرتاتيجية  اخلطط  وو�ضع  العمل 
الدولة  مكانة  من  تعزز  التي  النوعية  املبادرات 

الريادية يف املجالت الإن�ضانية.

وقال �ضموه اإن يوم زايد للعمل الإن�ضاين ميثل 
اأيببقببونببة الببعببمببل الإنببب�بببضببباين الببعبباملببي بببكببل قيمه 
الببنببهببج مببن املفاهيم  وتببقببالببيببدة و�ببضببيبببببقببى هبببذا 
الببنبببببيببلببة اأ�ببضببا�ببضببا لببلببحببراك البببببدويل فبببى �ضاحة 

اخلري.
اإننا  اأم القيوين »  واأ�ضاف �ضاحب ال�ضمو حاكم 
املغفور  القائد واملوؤ�ض�ص  نوؤكد ال�ضتمرا يف نهج 
لة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
اخلري  درب  يف  دولتنا  مب�ضرية  وامل�ضي   « ثبببراه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  الإن�ضاين  والعمل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه 
اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل«  »رعبباه  دبببي  حاكم 
اأبوظبي  عببهببد  نببهببيببان ويل  اآل  زايبببد  بببن  حمببمببد 
واخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
حكام  الأعببلببى  املجل�ص  اأعبب�ببضبباء  ال�ضمو  اأ�ببضببحبباب 
التكافل  �ضنوي  ب�ضكل  ترتجم  والتي  الإمبببارات 

والت�ضامح والقيم الن�ضانية«.

 ••اأم القيوين-وام: 

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املع� 
اأن   ، القيوين  اأم  حبباكببم  الأعببلببى  املجل�ص  ع�ضو 
 19 الببذى ي�ضادف  الإن�ضاين،  للعمل  زايببد  يببوم 
مبب�ببضببرية عطاء  ، يج�ضد  عبببام  كببل  رمبب�ببضببان مببن 
الإمارات ، ونهجها الإن�ضاين، الذي اأر�ضاه القائد 
اآل  �ضلطان  بن  زايببد  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ص 

نهيان » طيب اهلل ثراه«.
اأم القيوين يف كلمة  وقال �ضاحب ال�ضمو حاكم 
الإن�ضاين  للعمل  زايببد  يببوم  اإن   .. املنا�ضبة  بهذة 
هو ع�مة بارزة يف تاريخ اأمتنا ، حيث ن�ضتذكر 
زايد  ال�ضيخ  لببه  املغفور  املوؤ�ض�ص  القائد  اأعببمببال 
»طيب اهلل ثراه« والقيم النبيلة التي ج�ضدها يف 
والعطاء  الت�ضامح  الإمببارات وقوامها  دولة  بناء 
خمتلف  مببن  واملحتاجن  الببعببامل  �ضعوب  لكافة 

الدول والأديان والأطياف.
الإن�ضاين  للعمل  زايبببد  يببوم  اأن  �ضموه  واأ�ببضبباف 
القائد واملوؤ�ض�ص  باإرث  اإلتزامنا  ياأتي لكي يوؤكد 
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اأخبـار الإمـارات

 QS ميتد على م�ساحة 30 األف مرت مربع وتعد �سمن اأف�سل 100 جامعة عامليًا ح�سب ت�سنيف

حمدان بن حممد يفتتح حرم جامعة برمنجهام اجلديد ويوؤكد اأن هدف دبي اأن تكون عا�سمة تعليمية لي 2 مليار ن�سمة يعي�سون حولها

وزير العدل: يوم زايد للعمل 
الإن�ساين عالمة مميزة يف تاريخ الدولة

للو�سول بالدعم الغذائي املبا�سر الذي تقدمه املبادرة الأكرب يف املنطقة لإغاثة الأ�سد حاجة

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني �سريك لعمليات مبادرة املليار وجبة

احتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين.. كليات التقنية تكرم اإجنازات طلبتها التطوعية

وزير ال�سحة : ال�سيخ زايد اأ�س�س 
دولة عمادها القيم النبيلة والعطاء

القلب الكبري: العمل الإن�ساين اأ�سا�س بنيان الدول وثقافة املجتمعاتالعلماء ال�سيوف: ال�سعادة تتحقق بال�ستقامة والتوا�سل والت�سامح
يتحقق  والطماأنينة،  ال�ضكينة  ا�ضت�ضعار  اأن  مبينا  البب�ببضببعببادة، 
با�ضتقامة ال�ضلوك يف الظاهر والباطن، واجتناب الفنت، لقوله 
ال�ضعيد ملن  اإن  الفنت،  ال�ضعيد ملن جنب  )اإن  �ضلى اهلل و�ضلم: 
ف�ضر  ابتلي  وملببن  الببفببنت،  ملببن جنب  ال�ضعيد  اإن  الببفببنت،  جنب 

فواها( .
ال�ضهر  نفحات هذه  ال�ضتفادة من  اإىل  اهلل  الدكتور عبد  ودعا 
املبارك الذي يربي يف ال�ضائمن احللم وال�ضر و كل ال�ضفات 
والعفو  والببرتاحببم  والأمببانببة  الأخببب�ق  مدر�ضة  فهو  احلميدة 
والت�ضامح وال�ضلة الإيجابية، مدل� بحديث النبي -�ضلى اهلل 
اأذاهم  عليه و�ضلم- »املوؤمن الذي يخالط النا�ص، وي�ضر على 
خري من الذي ل يخالط النا�ص ول ي�ضر على اأذاهم« موؤكدا 

اأن ال�ضر هو ركن اأ�ضا�ضي من اأركان ال�ضعادة.

 •• اأبوظبي-الفجر:

ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  للعلماء  الرم�ضاين  الرنامج  اإطببار  يف 
اهلل  -حفظه  الببدولببة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زايببد  بن  خليفة  ال�ضيخ 
والأوقاف  الإ�ض�مية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  تنظمه  الذي   –
األقى الدكتور عبد اهلل بن الطاهر ال�ضو�ضي، امل�ضرف العام على 
اململكة  يف  ببباأجبباديببر،  العتيق  للتعليم  البخاري  الإمبببام  مدر�ضة 
املغربية، ومن العلماء ال�ضيوف، در�ص ديني عر التقنية املرئية 
حتدث فيه عن اأركان ال�ضعادة وبيان اأهميتها ومكانتها، وو�ضائل 

حتقيقها واأثر ذلك حياة الفرد واملجتمع.
والر�ضى  وتببعبباىل  �ضبحانه  بببباهلل  الإميبببببان  اإن  ف�ضيلته  وقبببال 
بتقديره، والإخ��ص له، وخ�ضيته ومراقبته، من اأهم مرتكزات 

والتي تعززت من خ�لها مكانة دولة الإمارات يف جمال العمل الإن�ضاين ودورها يف 
منا�ضرة املحتاجن وال�جئن و�ضحايا الكوارث يف خمتلف دول العامل، ولقد ج�ضد 

املغفور له معنى اأن يكون العمل الإن�ضاين اأ�ضا�ضاً لبنيان الدولة وثقافة املجتمع.
واأ�ضافت : نحن يف موؤ�ض�ضة القلب الكبري مل�ضنا اآثار نهج زايد ومدى عمق هذا الرتاث 
الإن�ضاين من خ�ل احلم�ت التي نطلقها ونوجهها للمجتمع ومن حجم التجاوب 
الكبري من قبل جميع املوؤ�ض�ضات بتفاعلها مع مبادرات وحم�ت القلب الكبري وذلك 
يدعونا اإىل اعتبار هذا النهج كنزاً واأمانة وقوة اأخ�قية اإن�ضانية نتميز من خ�لها 

ونر�ضم م�مح هويتنا.
بن  زايببد  ال�ضيخ  له  املغفور  لببرتاث  وفبباوؤنببا   : بالقول  ت�ضريحها  واختتمت احلمادي 
�ضلطان اآل نهيان يتمثل يف العمل الدوؤوب واملتوا�ضل من اأجل تغيري حياة الفقراء 
وا�ضرتاتيجياتنا  الدائم بجهوزيتنا  الرتقاء  يف  اأي�ضاً  ويتمثل  واملحتاجن ل�أف�ضل 

لنكون كما اأراد لنا اأن نكون �ضباقن للخري و�ضباقن للعطاء.

•• ال�صارقة- وام: 

بن  زايببد  ال�ضيخ  له  املغفور  اأن  الكبري  القلب  موؤ�ض�ضة  احلمادي مدير  مببرمي  اأكببدت 
�ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« جعل من العمل الإن�ضاين تراثاً تتناقله الأجيال 
وثقافة جمتمعية وموؤ�ض�ضاتية تنظر اإىل العطاء بو�ضفه عن�ضراً اأ�ضا�ضياً يف نهج دولة 
الإمارات ولي�ص جمرد موقف ما جعل من مفهوم البذل والعطاء على م�ضتوى الدولة 
اأ�ضيلة متثل جزءاً من تراثنا وحا�ضرنا ون�ضع له ال�ضرتاتيجيات  واملجتمع ثقافة 
واخلطط التي تنظمه وتنميه وتطوره ليواكب ما يحدث يف العامل من ماآ�ص تطال 

حياة وا�ضتقرار الأبرياء.
وقالت احلمادي - يف ت�ضريح لها مبنا�ضبة يوم زايد للعمل الإن�ضاين الذي ي�ضادف 
19 رم�ضان - يف هذا اليوم ن�ضتذكر ماآثر املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، ومواقفه اخلرّية والإن�ضانية على امل�ضتوى املحلي والإقليمي والعاملي 

•• اأبوظبي-وام:

الإن�ضاين  للعمل  زايد  يوم  مبنا�ضبة  العليا  التقنية  كليات  احتفت 
الأكرث  طلبتها  وكرمت   ، التطوعي  للعمل  برناجمها  ببباإجنببازات 
البببعبببام احلببببايل و�ضركائها  الببتببطببوعببيببة خببب�ل  لببلبب�ببضبباعببات  اإجنببببببازاً 
مع  املتعاونة  الببتببطببوع  وفبببرق  العمل  جببهببات  مببن  ال�ضرتاتيجين 
الكليات بتوفري فر�ص تطوع للطلبة، بالإ�ضافة اىل تكرمي الكليات 

الأكرث ن�ضاطاً يف املجال التطوعي.
جممع  مدير  ال�ضام�ضي  عبداللطيف  الروفي�ضور  �ضعادة  واأكبببد 
الذي  الفتتاحية خ�ل الحتفال  كلمته  العليا يف  التقنية  كليات 
اأقيم بهذه املنا�ضبة، اأن يوم زايد للعمل الن�ضاين يوم نحتفي فيه 
بقائد قّدم باإميانه وحكمته اأفعاًل واجنازات جعلته منوذجاً عاملياً 

100 �ضاعة تطوع خ�ل �ضنوات درا�ضته وقبل تخرجه. وقال اإن 
الرنامج جتاوز اأهدافه بحما�ص الطلبة وحبهم للعمل التطوعي 
اأن  لنجد  التطوعية،  ال�ضاعات  اآلف  ينجزون  الطلبة  بببات  حيث 
اأكرث من 30 األف من طلبة الكليات حتى اليوم جنحوا يف اإجناز 
نحو مليونن و200 األف �ضاعة عمل تطوعية وخدمة جمتمعية، 
 2021 العام  بفوزه يف  توجت  الرنامج  اإجنببازات  اأن  اىل  منوهاً 
بجائزة خليفة الرتبوية عن جمال التعليم وخدمة املجتمع، مثمناً 

جهود الطلبة وال�ضركاء ال�ضرتاتيجين من اجلهات املتعاونة.
ومت خببب�ل الحببتببفببال عببر�ببص فببيببديببو حبببول جببانببب مببن الأعمال 
»طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايببد  ال�ضيخ  له  للمغفور  الن�ضانية 
اهلل ثراه« وفيديو اآخر حول الن�ضاط التطوعي واملجتمعي لطلبة 

الكليات.

وجعل  نهجاً  اأ�ضبح  فكراً  اأر�ببضببى  و  والعطاء،  الن�ضانية  يف  ملهماً 
ب�دنا اليوم رائدة عاملياً يف العمل الن�ضاين.

واأ�ضاف اأن قيادتنا احلكيمة ر�ضخت هذا النهج قوًل وفعً� واأكدت 
اأ�ضا�ص ل حتيد عنه ونهج م�ضتمر ، فاملبداأ التا�ضع من وثيقة  اأنه 
اخلم�ضن واأكد اأن امل�ضاعدات الإن�ضانية اخلارجية لدولة الإمارات 
جتاه  الأخبب�قببيببة  والتزاماتها  م�ضريتها  مببن  يتجزاأ  ل  جببزء  هببي 
ال�ضعوب الأقل حظاً، ول ترتبط م�ضاعداتنا الإن�ضانية اخلارجية 

بدين اأو عرق اأو لون اأو ثقافة.
واأ�ضار اإىل احلر�ص �ضنوياً يف هذا اليوم على اإبراز القيم الن�ضانية 
التي يتمتع بها اأبناء زايد، وذلك من خ�ل اع�ن وتكرمي اإجنازات 
 2017 العام  يف  انطلق  الذي  التطوعي،  للعمل  الكليات  برنامج 
بهدف جعل التطوع متطلب تخرج بحيث يلتزم كل طالب باإنهاء 

•• دبي -وام: 

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص 
املجل�ص التنفيذي، اأن روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ، هي بناء 
من  القادمن  وللطلبة  اخلا�ضة  للجامعات  عاملية  تعليمية  بيئة  اأف�ضل 

خمتلف دول العامل.
جاء ذلك خ�ل افتتاح �ضموه احلرم اجلديد جلامعة برمنجهام ب دبي واملُقام 
اأكادميياً متكامً�  46 برناجماً  30 األف مرت مربع، ويوفر  على م�ضاحة 
والتدريب  احليوية  والعلوم  احلا�ضوب  وعلوم  ال�ضطناعي،  الذكاء  منها 
الريا�ضي وغريها. وقال �ضموه.. » ت�ضنيف جامعة برمنجهام �ضمن اأف�ضل 
100 جامعة عاملياً يجعلها من الأعلى ت�ضنيفاً يف دبي واملنطقة.. و10 من 
ط�بها وكوادرها حائزين على جوائز نوبل عر تاريخها العلمي املتميز«.

38 األف طالباً وطالبة، وكانت اجلامعة قد افتتحت اأول حرم لها يف اإمارة 
الط�ب  %45 منهم من  700 طالباً  2017، لي�ضم نحو  دبي يف عام 
األف   30 البالغة  م�ضاحته  على  اجلديد  اجلامعي  احلرم  ي�ضم  املبتعثن. 
للمحا�ضرات،  قاعات  اإىل جانب  عالية،  مرت مربع، خمترات مبوا�ضفات 
واإ�ضافة  التخ�ض�ضات  كببافببة  تببخببدم  مببتببنببوعببة  وخمبببتبببرات  ابببتببكببار  وغبببرف 
ذات  املببرافببق  من  وغريها  طابقن  م�ضاحة  على  متتد  �ضخمة  مكتبة  اإىل 
املوا�ضفات العاملية مبا يوفر الراحة للط�ب و�ضط بيئة تعليمية متكاملة، 

تلبي احتياجاتهم التعليمية ومتطلباتهم الدرا�ضية كافة.
يف  مبببا  الببرامببج  مببن  وا�ضعة  جمموعة  دبببي  برمنجهام  جامعة  تقدم  كما 
والقانون  واملببالببيببة،  امل�ضرفية  واخلببدمببات  احلببيببويببة،  الطبية  العلوم  ذلببك 
التجاري الدويل، والعلوم التجارية، والقت�ضاد، وعلوم احلا�ضوب، والذكاء 
وعلم  البناء،  م�ضاريع  واإدارة  واملدنية،  امليكانيكية  والهند�ضة  ال�ضطناعي، 
�ضهادات  جانب  اإىل  احل�ضري،  والتخطيط  الريا�ضي،  والتدريب  النف�ص، 

واأ�ضاف �ضموه » عدد اجلامعات اخلا�ضة يف دبي يتجاوز 46 جامعة.. ت�ضم 
ع�ضرات الآلف من الط�ب القادمن من خمتلف الدول.. ولدينا جامعات 
دبي  اأن تكون  الأكادميية.. وهدفنا  ملدننا  �ضتن�ضم قريباً  جديدة ومتميزة 

عا�ضمة تعليمية رئي�ضية ل�ضتقبال الط�ب من خمتلف دول العامل«.
واأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم اأن اجلهود احلثيثة 
التي تبذلها دولة الإمارات واإمارة دبي لتعزيز م�ضتوى التعليم العايل ودعم 
اإعببداد الط�ب  موؤ�ض�ضاته، ت�ضّكل بدورها املرحلة الأبببرز التي يتم خ�لها 
ولي�ضبحوا  العمل،  �ضوق  لدخول  وتاأهيلهم  قدراتهم  وتطوير  والطالبات 
واملرونة  املعرفة  على  قائم  اقت�ضاد  �ضناعة  على  وقبببادرة  متمكنة  كببفبباءات 

والبتكار ويوظف التكنولوجيا املتقدمة فيه. جامعة برمنجهام بدبي..
1900 يف اململكة املتحدة،  تعد جامعة برمنجهام والتي تاأ�ض�ضت يف العام 
بن اأف�ضل 100 جامعة عاملياً ح�ضب ت�ضنيف QS، حيث مت تكرمي 10 
من خريجيها الطلبة وكوادرها التعليمية بجوائز نوبل، وت�ضم حالياً نحو 

املائية وتدريب املعلمن، مبا يف ذلك تدريب املعلمن على  املببوارد  اإدارة  يف 
الرامج.  مببن  وغببريهببا  اخلا�ضة  التعليمية  والحببتببيبباجببات  العربية  اللغة 
امل�ضتدام،  بت�ضميمه  دبببي  يف  برمنجهام  جلامعة  اجلببديببد  احلببرم  ويتميز 
البيئة  جتبباه  م�ضوؤولياتها  حتمل  يف  والتزامها  اجلامعة  روؤيببة  يعك�ص  مبا 
واملناخ، حيث ت�ضعى من خ�ل حرمها الذكي اجلديد اإىل تقليل النبعاثات 
الكربونية، عر تثبيت 23 األف وحدة حتكم اإنارة IoT، اإىل جانب توفري 
املياه ال�ضاخنة عر وحدات الطاقة ال�ضم�ضية، واحتوائها على زجاج عازل 
اإىل  للحرارة، مبا يوفر الطاقة، وي�ضاهم يف حماية املوارد البيئية و�ضوًل 
برمنجهام  جامعة  حببرم  اأن  يببذكببر   .2035 عببام  بحلول  انبعاثات  �ضفر 
من  م�ضتوحى  وهببو  هبب�ل،  �ضكل  على  بت�ضميمه  ينفرد  دبببي،  يف  اجلببديببد 
مباين اأ�ضتون ويب التاريخية يف برمنجهام، ليجمع بهند�ضته املتميزة بن 
تاريخ ومكانة اجلامعة، وعراقة الرتاث والثقافة العربية بكافة جوانبها، 

ل �ضيما الهند�ضة املعمارية.

املفو�ضية  مببوظببفببي  عبببدد  بببلببغ   ،2020
بلداً   138 يف  �ببضببخبب�ببص،   16،700
ومنطقة حول العامل بطاقم موزع على 
املكاتب الإقليمية والفرعية وامليدانية 
وهم   .. والنازحن  ال�جئن  مل�ضاعدة 
من  عببديببدة  جمببالت  يف  متخ�ض�ضون 
والإدارة  القانونية  احلببمببايببة  �ضمنها 
واخلبببببدمبببببات املببجببتببمببعببيببة والبببب�ببببضببببوؤون 
العامة وال�ضحة .. وحت�ضل املفو�ضية 
عببلببى متببويببلببهببا بببالببكببامببل تببقببريببببباً من 
وتقبل  كببمببا  البببطبببوعبببيبببة،  املبب�ببضبباهببمببات 
يف  مبببا  العينية،  امل�ضاهمات  املفو�ضية 
اخليام  الغذائية مثل  املببواد غري  ذلك 

والأدوية وال�ضاحنات.
املفو�ضية  ممثل  خليفة،  خببالببد  وقبببال 
ل�ضوؤون  املبببتبببحبببدة  لبببببب�أمم  البب�ببضببامببيببة 
التعاون  جمل�ص  دول  لببدى  ال�جئن 
اخلليجي وم�ضت�ضار املفو�ص ال�ضامي: 
�ببضببراكببتببنببا مببع مبببببببادرة »املببلببيببار وجبة« 
تهدف للتخفيف من معاناة ال�جئن 
اأوطانهم  لبببببرتك  ا�بببضبببطبببروا  الببببذيببببن 
وفقدوا كل �ضيء .. وهذه ال�ضراكة هي 
مبادرات  مع  لتعاوننا  وتو�ضيع  امتداد 
العاملية  مببكببتببوم  اآل  را�ببضببد  بببن  حمببمببد 
الذي حقق جناحاً نوعياً �ضمن حملة 
100 مليون وجبة التي نظمتها العام 
التعاون  اأن يحقق هذا  وناأمل  املا�ضي، 
املزيد من الإجنازات والنجاحات �ضمن 
مبادرة »املليار وجبة« التي نعدها من 

املبادرات الإن�ضانية الهادفة.
مكتب  مببديببر  النعيمي،  �ببضببارة  وقببالببت 

اآل مكتوم  را�ببضببد  بببن  مبببببادرات حممد 
اإقليمياً  مبادراتنا  �ضراكات   : العاملية 
الو�ضول  هبببو  واحببببد  هببدفببهببا  وعببباملبببيببباً 
اأو�ضع نطاق  باأثر العمل الإن�ضاين اإىل 
واأبعد مدى و�ضمان الو�ضول اإىل اأكر 
�ضريحة ممكنة من امل�ضتفيدين منه يف 
خمتلف اأنحاء العامل ..م�ضرية اإىل اأن 
تببعبباون »مبببببادرات حممد بببن را�ببضببد اآل 
مكتوم العاملية« مع املفو�ضية ال�ضامية 
ال�جئن  لببب�بببضبببوؤون  املببتببحببدة  لببببب�أمم 
يبب�ببضببمببن و�بببضبببول »املببلببيببار وجبببببببة« اإىل 
وامل�ضاندة  للدعم  الأ�ضد حاجة  الفئات 
وي�ضكل  الببببغببببذائببببي  الأمببببببببن  وتببببوفببببري 
ا�ضتكماًل لتعاوننا معاً �ضمن مبادرات 
عملياً  فببارقبباً  اأحببدثببت  هببادفببة  اإن�ضانية 
يف حببيبباة املبب�يببن مببن ممببن ا�ضطروا 
لهم  لبب�أمببان  ديببارهببم طلباً  تببرك  اإىل 
»املليار  مبببببادرة  ولببعببائبب�تببهببم. ومتببثببل 

بتجميع جهود اأكر عدد من املنظمات 
لتوفري  والكوادر  والطواقم  والهيئات 
يف  وامل�ضاركة  املبا�ضر،  الإغبباثببي  الدعم 
مواجهة حتدي اجلوع وحتقيق اأهداف 
التنمية امل�ضتدامة التي و�ضعتها الأمم 
�ضمنها  ومبببن   2030 لببعببام  املببتببحببدة 
على  بالق�ضاء  املتمثل  ال�ضابع  الهدف 

اجلوع يف العامل.
ل�أمم  ال�ضامية  املفو�ضية  اإن�ضاء  ومت 
الببب�جبببئبببن يف عام  لببب�بببضبببوؤون  املبببتبببحبببدة 
العاملية  احلببببرب  اأعبببقببباب  يف   ،1950
من  املبب�يببن  مل�ضاعدة  وذلبببك  الثانية، 
البب�جببئببن الببذيببن فببببروا مببن ديارهم 
اأو فببقببدوا مببنببازلببهببم خببب�ل احلبببرب .. 
والببيببوم، وبعد اأكببرث من 70 عببامبباً، ل 
تزال املفو�ضية تعمل لتوفري احلماية 
اأنحاء  كببافببة  لبب�جببئببن يف  واملبب�ببضبباعببدة 
31 دي�ضمر  تبباريببخ  .. وحببتببى  الببعببامل 

•• دبي - وام:

الأكر  وجبببببة«  »املليار  مبببببادرة  حتظى 
الدعم  لتوفري  املنطقة  يف  نوعها  من 
بدعم  واملحتاجن،  للفقراء  الغذائي 
املتحدة  لبببب�أمم  البب�ببضببامببيببة  املببفببو�ببضببيببة 
ل�ضوؤون ال�جئن اإىل جانب جمموعة 
الدولين  الببتبب�ببضببغببيببلببيببن  الببب�بببضبببركببباء 
تتعاون  الذين  واملحلين  والإقليمين 
مببعببهببم لببلببو�ببضببول مببببا يبب�ببضبباوي مليار 
وجبببببة لببلببفببئببات الأقبببببل حبببظببباً، خا�ضة 
الأطبببببفبببببال والبببب�جببببئببببن والبببنبببازحبببن 
الإن�ضانية  الأزمببببات  مببن  واملت�ضررين 

والكوارث الطبيعية يف 50 دولة.
املعنية  البب�ببضببامببيببة  املببفببو�ببضببيببة  وتببنبب�ببضببم 
ب�ضوؤون ع�ضرات امل�ين من ال�جئن 
ال�ضركاء  جمموعة  اإىل  الببعببامل  حببول 
وجبة«  »املببلببيببار  ملبببببببادرة  الت�ضغيلين 
ومن �ضمنهم برنامج الأغذية العاملي 
بنوك  و�ضبكة  املببتببحببدة،  لبب�أمم  التابع 
حممد  وموؤ�ض�ضة  الإقليمية،  الطعام 
بن را�ضد اآل مكتوم ل�أعمال اخلريية 
للطعام،  الإمبببارات  وبنك  والإن�ضانية، 
والإن�ضاين  العمل اخلريي  وموؤ�ض�ضات 
تغطيها  التي  البببدول  يف  والجتماعي 

املبادرة.
ملبادرة  الت�ضغيليون  ال�ضركاء  ويببدعببم 
الإن�ضانية  عملياتها  وجبببببة«  »املببلببيببار 
دولة،   50 يف  واللوج�ضتية  امليدانية 
امل�ضتحقن  قببوائببم  ذلببك ح�ضر  مبببا يف 
الأكرث حاجة للم�ضاعدة، والتعاون يف 
الو�ضول اإليهم بالدعم الغذائي حيثما 
وتوزيع  تببواجببدهببم،  اأمببباكبببن  كببانببوا يف 
الطرود التموينية اأو الق�ضائم الفورية 

للم�ضتفيدين.
وي�ضاعف اجلهد امل�ضرتك بن املبادرة 
اجلماعية  امل�ضاهمة  فر�ص  و�ضركائها 
وم�ضاركة اخلرات واملوارد والإمكانات 
وجبة«،  »املبببلبببيبببار  عببمببلببيببات  تببنببفببيببذ  يف 

بالثقة  دائببببمبببباً  نبب�ببضببعببر  وقبببيبببادتبببهبببا، 
وطننا،  مب�ضتقبل  والتفاوؤل  والأمببل 
ونبببتبببعبببهبببد ببببالبببتبببزامبببنبببا مبببببا جببببباء يف 
امل�ضار  تر�ضم  التي  مبادئ اخلم�ضن 
عاما  لببلببخببمبب�ببضببن  ال�بببضبببرتاتبببيبببجبببي 
القيم  منظومة  خ�ل  من  القادمة 
والت�ضامح،  النببفببتبباح  على  القائمة 
وتر�ضيخ  الب�ضرية  الكرامة  وحفظ 
دولببببببة البببعبببدالبببة وحبببفبببظ احلبببقبببوق، 
وتر�ضيخ الأخّوة الإن�ضانية واحرتام 
الثقافات والهوية الوطنية، و�ضتبقى 
زرعها  التي  الإن�ضاين  العمل  ثقافة 
الببوالببد املببوؤ�ببضبب�ببص املببغببفببور لببه ال�ضيخ 
»طيب  نببهببيببان  اآل  �ضلطان  بببن  زايبببد 
اهلل ثراه« منذ ن�ضاأة دولتنا، را�ضخة 
ال�ضعفاء  لإغاثة  واإرثببنببا،  هويتنا  يف 
وتخفيف املعاناة الإن�ضانية واإي�ضال 
اخلري اإىل حمتاجيه يف جميع اأنحاء 

العامل ومهما كانت الظروف.

ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
يف حتويل ممار�ضة العمل الإن�ضاين 
اإىل عادة ح�ضنة و�ضلوك طيب لدى 
جميع اأفراد املجتمع الإماراتي حتى 
اأ�ضبح العمل الإن�ضاين اأ�ضا�ضا متينا 
احل�ضارية  لنه�ضتنا  اأ�ضيً�  ونهجاً 
املزدهرة يف كافة املجالت واأحد اأهم 
اخلم�ضن  خبب�ل  دولتنا  مكت�ضبات 

عاما املا�ضية.
دولتنا  ا�ببببضببببم  اقبببببببرتن   : واأ�بببببضببببباف 
بالعمل الإن�ضاين .. فاإذا ذكرت دولة 
الإمببارات ذكر اخلري معها واإذا ذكر 
جوامع  ذكببرت  زايببد  املوؤ�ض�ص  الوالد 
واملغفرة  بالرحمة  له  ودعببي  اخلببري 
جزاء ما قدم ل�إن�ضانية من اأعمال 

الر واخلري.

اأفراد  اأن ينعم  تاأ�ضي�ص الحتاد على 
لإميانه  حقوقهم؛  بكافة  املجتمع 
التنمية  هبببو حمببببور  الإنببب�بببضبببان  ببببباأن 
والتطور، واأقام دولة الإمببارات على 
ركائز اقت�ضادية وثقافية وعمرانية 
وتببعببلببيببمببيببة وطبببيبببدة، وحبببر�بببص على 
مدعومة  الببركببائببز  هبببذه  تببكببون  اأن 
بنظام ق�ضائي عادل و�ضفاف يتمتع 
با�ضتق�لية كاملة، فاأوله اهتمامه 
حجر  وو�ضع  البدايات  منذ  الكبري 
ق�ضائية  منظومة  لبببببنبباء  الأ�ببضببا�ببص 
عبب�ببضببريببة قببابببلببة لببلببتببطببور تببقببف اإىل 
احلقوق  وتببو�ببضببل  ال�ضعيف  جببانببب 
بببببذات الوقت  لأ�ببضببحببابببهببا وحتببثببهببم 
باإن�ضاء  واأمر  والعفو،  الت�ضامح  على 
مبوجب  وامل�ضاحلة  التوفيق  جلببان 
26 ل�ضنة  الببقببانببون الحتبببادي رقببم 
1999 يف املحاكم الحتادية بهدف 
حل النزاعات والت�ضالح يف الق�ضايا 
اأفراد  جميع  بن  والتجارية  املدنية 
وو�ضاياه  بنهجه  وا�ضتمر  املجتمع، 
اأ�ضبحت دولتنا مثاًل يحتذى  حتى 
التعاي�ص  يف  رائبببببببداً  ومنببببوذجبببباً  ببببه 

ال�ضلمي و�ضون احلقوق.
فخورين  �ببضببنببظببل   : مببعببالببيببه  واأكبببببد 
الطيبة  الأر�ببببببص  لبببهبببذه  بببانببتببمببائببنببا 

ل�ضتذكار  فببر�ببضببة  متببثببل  الببفبب�ببضببيببل 
للمغفور  العظيمة  الإن�ضانية  املاآثر 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهّيان 
البي�ضاء  واأيبببديبببه  ثببببراه  اهلل  طببيببب 
املعطاءة التي امتدت لكل حمتاج يف 
�ضتى بقاع الأر�ص و�ضاهمت يف اإغاثة 
الإن�ضان اأينما وجد دون تفرقة لأي 
الإن�ضاين  الببعببمببل  ببببات  حببتببى  �ببضبببببب 
نهجاً متوا�ضً� من بعده من خ�ل 
فعل  ببباأن  توؤمن  وقيادة  �ضعب كرمي 
اخلبببري هببو الببنببرا�ببص وهبببو الركيزة 
الأ�ضا�ص لبناء الع�قات مع خمتلف 
الدول وال�ضعوب حتى اأ�ضحت دولتنا 
منوذجا يحتذى به يف جمال العمل 

الإن�ضاين على كافة الأ�ضعدة.
وقال معاليه اإن دولة الإمارات مدت 
عببلببى امببببتببببداد خببمبب�ببضببة عبببقبببود يدها 
ال�حمدود  والببعببطبباء  اخلبببري  بببكببل 
لبب�إنبب�ببضببان يف كببل مببكببان حببتببى باتت 
دولتنا رائدة العمل الإن�ضاين واإحدى 
للم�ضاعدات  املببانببحببة  الببببدول  اأكببببر 
م�ضتوى  على  الر�ضمية  الإن�ضانية 
العامل .. فلقد جنح ال�ضيخ زايد بن 

وجبة«، الأكر من نوعها على م�ضتوى 
املببنببطببقببة، قببيببم »مبببببببببادرات حمببمببد بن 
را�ضد اآل مكتوم العاملية« التي تنظمها، 
العمل اخلريي  اإ�ببضببراك اجلميع يف  يف 
والإن�ضاين من الأفراد واملوؤ�ض�ضات من 
الإمارات  دولببة  يف  القطاعات  خمتلف 
مفهوم  عبببلبببى  ببببرتكبببيبببزهبببا  والبببببعبببببامل 
لتوفري  املبب�ببضببتببدام  املجتمعي  التمويل 
البببدعبببم البببغبببذائبببي ومبببقبببومبببات الأمببببن 
الغذائي للفئات الأ�ضد حاجة، وفتحها 
باب امل�ضاركة يف حراك جمتمعي �ضامل 
اأمان غذائي ملن ل  هادف لن�ضج �ضبكة 

يجدون القوت.
ا�ضتقبال  وجبببببببة«  »املبببلبببيبببار  وتبببوا�بببضبببل 
البببببببتبببببببرعبببببببات عبببببببر اأربببببببببببببببع قبببببنبببببوات 
مبببعبببتبببمبببدة هببببي املببببوقببببع الإلبببببكبببببرتوين 
w w w . 1 b i l l i o n m e a l s .
املببببببب�بببببببضبببببببريف  والبببببببببتبببببببببحبببببببببويبببببببببل   ae
وجبة”  “املليار  مبببببببببببادرة  حلببب�بببضببباب 
عبببببلبببببى رقبببببببببم احلبببببب�ببببببضبببببباب املببببعببببتببببمببببد: 
AE300260001015333439802 يف 
بالدرهم  الوطني  دبببي  الإمبببارات  بنك 
اأو بببالببتببرع بببدرهببم واحد  الإمببباراتبببي، 
لببلببمبببببادرة مببن خببب�ل ا�ضرتاك  يببومببيبباً 
�ضهري، عر اإر�ضال ر�ضالة ن�ضية بكلمة 
الرقم  على   ”Meal“ اأو  “وجبة” 
اأو  “دو”  �ضبكة  مل�ضتخدمي   1020
�ضبكة  مل�ضتخدمي   1110 الرقم  على 
اأو بالترع عر التوا�ضل  “ات�ضالت”، 
“مليار  مبببببببببادرة  اتببب�بببضبببال  مبببركبببز  مبببع 

وجبة” على الرقم 8009999.

 •• اأبوظبي -وام:

�ضلطان  ببببن  عبببببببداهلل  مبببعبببايل  اأكبببببد 
اأن  الببعببدل  النعيمي وزيبببر  بببن عبببواد 
احببتببفببال دولبببة الإمبببببارات يف كببل عام 
اأ�ضبح  الإنبب�ببضبباين  للعمل  زايببد  بيوم 
تبباريببخببهببا فهي  عببب�مبببة ممبببيبببزة يف 
مببنببا�ببضبببببة عببظببيببمببة ملببببا تببخببتببزلببه يف 
تقدر  قِيّمة  م�ضامن  مببن  اأعماقنا 
الإن�ضان يف كل مكان وزمان وتنت�ضر 
لبببه ويببحببيببي فببيببهببا �ببضببعببب الإمببببببارات 
الطيبة  اأر�بببضبببهبببا  عببلببى  واملبببقبببيبببمبببون 
ذكبببرى الببقببائببد املببوؤ�ببضبب�ببص املببغببفببور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  بببن  زايبببد  ال�ضيخ 
ثببراه« وي�ضتذكرون فيها  »طيب اهلل 
مناقبه واإجنازاته الرائدة يف العمل 
اأياديه  اأ�ببضببهببمببت  حببيببث  الإنببب�بببضببباين، 
اإىل جميع  امببتببدت  الببتببي  البببببيبب�ببضبباء 
ال�ضعفاء  اإغببباثبببة  يف  الببعببامل  اأنبببحببباء 
من  والتخفيف  املظلومن  وجنبببدة 
وامل�ضاهمة  الفقرية  ال�ضعوب  معاناة 
لهم.  البببكبببرميبببة  احلبببيببباة  تبببوفبببري  يف 
وقال معاليه - بهذه املنا�ضبة - لقد 
اأ�ض�ص املغفور له ال�ضيخ زايد قواعد 
وامل�ضاواة  بالعدل  الإمبباراتببي  البيت 
وا�ببضببتببقبب�ل الببقبب�ببضبباء، وحببر�ببص منذ 

•• دبي-وام:

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد 
الببعببويبب�ببص وزيبببببر البب�ببضببحببة ووقبببايبببة 
املجتمع وزير الدولة ل�ضوؤون املجل�ص 
الوطني الحتادي اأن �ضعب الإمارات 
ي�ضتلهم كل يوم من منجزات وماآثر 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهّيان »طيب اهلل ثراه« اأطيب الِعر 
واأ�ببضببمببى مبب�مببح الإنبب�ببضببانببيببة لقائد 
النبيلة  القيم  ِعببمببادهببا  دولببة  اأ�ض�ص 
وقوامها التقاليد العربية الأ�ضيل.

وقال معاليه - يف ت�ضريح مبنا�ضبة 
»يببوم زايببد للعمل الإنبب�ببضبباين« الذي 
قدمت  كببم   - رم�ضان   19 ي�ضادف 
من  تقدم  ومببازالببت  احلبيبة  دولتنا 
حتى  ت�ضحيات  مببن  وبببذلببت  عببطبباء 
رايببتببهببا خببفبباقببة يف جميع  ارتببفببعببت 
املببحببافببل وبببباتبببت يف مبب�ببضبباف كرى 

الدول املانحة عاملياً.
واأ�ضاف معايل العوي�ص اأن ذكرى يوم 
زايد للعمل الإن�ضاين الطيبة والتي 
رم�ضان  �ضهر  روحانية  مع  تت�قى 

- خالد خليفة : �سراكتنا مع مبادرة املليار وجبة هدفها تخفيف معاناة الالجئني الذين ا�سطروا لرتك اأوطانهم وفقدوا كل �سيء 
- �سارة النعيمي : التعاون مع املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ي�سمن و�سول املليار وجبة 

اإىل الفئات الأ�سد حاجة للدعم وامل�ساندة وتوفري الأمن الغذائي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

البببببلبببببواء ركبببببن طيار  اأكبببببببد مببببعببببايل 
فبببار�بببص خببلببف املبببزروعبببي قببائببد عام 
زايبببد  يببببوم  اأن   ، اأببببوظبببببببي  �ببضببرطببة 
بارزة  يعد ع�مة  الإن�ضاين  للعمل 
خ�لها  ن�ضتذكر  اأمببتببنببا،  تبباريببخ  يف 
له  املغفور  املوؤ�ض�ص  القائد  اأعببمببال 
نهيان  اآل  �ضلطان  بببن  زايببد  ال�ضيخ 
اأر�ضى  الببببذي  ثراه"  اهلل  "طيب 
والعمل  لببلببعببطبباء  عبباملببيبباً  اأمنبببوذجبببا 
خ�له  من  ون�ضرتجع   ، الإن�ضاين 
"زايد  ج�ضدها  التي  النبيلة  القيم 
قوامها  دولبببببببة  بببببنبببباء  يف  اخلري" 

�ضعوب  لكافة  والببعببطبباء  الت�ضامح، 
البببعبببامل واملببحببتبباجببن مبببن خمتلف 

الدول والأديان والأطياف.
واأو�ضح - يف كلمة له مبنا�ضبة "يوم 
اإحياء  اأن  زايد للعمل الإن�ضاين" - 
هذه املنا�ضبة �ضنوياً هو تاأكيد على 
التزامنا باإرث موؤ�ض�ص الدولة "طيب 
اهلل ثراه" يف العطاء واإغاثة املحتاج 
ومد يد العون جلميع املنكوبن يف 
اأ�ضبحت  اإذ  اأرجاء الأر�ص،  خمتلف 
الإمببارات من اأكر اجلهات املانحة 
والإغاثية  الإن�ضانية  للم�ضاعدات 
الببوطببنببي فقد  الببدخببل  اإىل  قببيببا�ببضبباً 
تببرك زايببد اخلببري ب�ضمات م�ضيئة 

العطاء  اأن  منه  وتعلمنا  حياتنا  يف 
. ووجه  م�ضتمر وممتد ب� حببدود 

مببعببالببيببه الببتببحببيببة لبببقبببوافبببل اخلري 
كبببل موقع  الإنببب�بببضببباين يف  والببعببمببل 
اأرجبببباء العامل  الببوطببن ويف  ببباأر�ببص 
والتي تن�ضر با�ضم الإمببارات العمل 
الإنبب�ببضبباين واخلبببريي، ومتببد اأيادي 
العامل  ل�ضعوب  والإن�ضانية  العطاء 
باملحبة واخلري .. م�ضيدا مببادرات 
اأبناء الإمببارات يف العمل التطوعي 
، وحيا فببرق الببواجببب يف كببل موقع 
و�ببضببببباب الإمببببببببارات املببتببطببوعببن يف 
يومياً  الإفببببطببببار  وجبببببببات  تبببوزيبببع 
يف  النبيلة  ببباأعببمببالببهببم  واملبب�ببضبباركببن 
تر�ضيخ قيم ومبادئ زايد اخلري يف 

التعاي�ص واملحبة وال�ض�م .

•• اأبوظبي-وام:

الزيودي، وزيببر دولة  اأحمد  الدكتور ثاين بن  اأكببد معايل 
ميثل  الإن�ضاين  للعمل  زايببد  يببوم  اأن  اخلارجية،  للتجارة 
التي حققتها دولة  امل�ضرية احل�ضارية  ع�مة م�ضيئة يف 
الإمارات على مدى ال�ضنوات املا�ضية، م�ضتلهمة من فكر 
الوالد املوؤ�ض�ص للدولة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
العمل  دعببائببم  اأر�ببضببى  البببذي  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
الإن�ضاين لدولة الإمارات ورعاه ودعمه حتى و�ضلت ثماره 
اإىل دول العامل كافة، و�ضارت على نهجه الإن�ضاين قيادتنا 
والإن�ضانية  اخلببرييببة  املبببببببادرات  اإطبببب�ق  عببر  الببر�ببضببيببدة 

الأ�ضخم من نوعها يف العامل ملد يد العون ملختلف الدول 
واملجتمعات. وقال معاليه - يف ت�ضريح مبنا�ضبة يوم زايد 
 - رم�ضان  �ضهر  19 من  ي�ضادف  الببذي  الإن�ضاين  للعمل 
فخورون بهذا الإرث العظيم الذي رفع اإ�ضم دولة الإمارات 
عالياً ور�ضخ مواقفها النبيلة يف تقدمي امل�ضاعدة والإغاثة 
يف ظبببروف الأزمبببببات والبب�ببضببدائببد ودعبببم مبب�ببضبباعببي البلدان 
جمددا  والتنمية،  النه�ضة  لتحقيق  ال�ضديقة  وال�ضعوب 
نهج  على  وال�ضري  العظيم  الإرث  هببذا  تكرمي  على  العهد 
زايبببد اخلببري ودعبببم املبببببببادرات اخلببرييببة والإنبب�ببضببانببيببة التي 
الإمارات  دولة  مكانة  يعزز  مبا  الر�ضيدة  قيادتنا  تطلقها 

بلداً للخري والعطاء امل�ضتدامن.

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �ضعادة الدكتور حممد را�ضد الهاملي املدير العام 
لهيئة اأبوظبي ل�إ�ضكان اأن الحتفاء بيوم زايد للعمل 
من  العطاء  من  عاما   50 م�ضرية  يكر�ص  الإن�ضاين 

اأجل الوطن.
زايد  يببوم  مبنا�ضبة  لببه  ت�ضريح  يف   - الهاملي  وقبببال 
 50  - رم�ضان   19 ي�ضادف  الببذي  الإن�ضاين  للعمل 
اأ�ضبحت  ودولبببة  زايبببد اخلببري جمبببداً  عببامببا بنى فيها 
الببدول عطاء حببول العامل ومببدت قيادتها  اأكببرث  من 
اإىل كل دول العامل وال�ضعوب  اأيادي اخلري  الر�ضيدة 

التزاماً بنهج زايد.
كر�ص  وقببد  املنا�ضبة  بببهببذه  الببيببوم  نحتفي   : واأ�ببضبباف 
 .. الطيب  الوطن  هذا  لأبناء  حياته  املوؤ�ض�ص  الوالد 
والتعاون  كالت�ضامح  الإنبب�ببضببانببيببة  القيم  فيهم  فببعببزز 
ال�ضروح  لهم  اأ�ببضبب�ببص  كما   .. والببتببكببافببل وحببب اخلببري 
العلمية وال�ضحية ووفر لهم امل�ضكن امل�ئم واملعي�ضة 
الببكببرميببة؛ حببيببث اأ�ببضبببببحببت دولببتببنببا مببن اأفبب�ببضببل دول 
الذكرى  بهذه  .. نحتفي  الإنبب�ببضببان  رعببايببة  الببعببامل يف 
ونحن نعاهد قيادتنا الر�ضيدة على اأن يبقى نهج زايد 
العمل  يف  لنا  وهبباديبباً   .. والعطاء  العمل  يف  نرا�ضنا 

نحو الزدهار والبناء.

•• اأبوظبي-وام:

الرئي�ص  املنتدب  الع�ضو  الظاهري،  مطر  حميد  اأكد 
للمعار�ص  الببوطببنببيببة  اأببببوظبببببببي  لبب�ببضببركببة  الببتببنببفببيببذي 
يوم  اأن  لها،  التابعة  ال�ضركات  وجمموعة  "اأدنيك"، 
بالقيم  ل�حتفاء  وقفة  ميثل  الإن�ضاين  للعمل  زايببد 
بن  زايبببد  ال�ضيخ  لببه  املغفور  غر�ضها  الببتببي  الإن�ضانية 
اأبناء  نفو�ص  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 

الإمارات.
زايد  يببوم  مبنا�ضبة  له  ت�ضريح  يف   - الظاهري  وقببال 

للعمل الإن�ضاين الذي ي�ضادف 19 رم�ضان - يف يوم 
زايد للعمل الإن�ضاين، ن�ضتذكر اإرث املغفور له ال�ضيخ 
الذي  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بببن  زايببد 
جعل املبادئ الإن�ضانية العظيمة كالتعاي�ص والت�ضامح 
واخلري والعطاء من الأ�ض�ص التي قامت عليها دولة 
ومنوذجها  الطموحة  م�ضريتها  واأ�ببضببا�ببص  الإمبببببارات، 

الرائد على م�ضتوى العامل يف الأعمال الإن�ضانية.
واأكد اأن ال�ضيخ زايد و�ضريته العطرة ل تزال �ضاهدة 
وب�ضمات  ذكبببرى  و�ضتبقى  وحكمته  اإن�ضانيته  عببلببى 

حا�ضرة يف �ضروح العمل الإن�ضاين.

•• ال�صارقة -الفجر:

اأكبببد الببدكببتببور جببا�ببضببم حمببمببد احلبببمبببادي، اأمبببن عبببام جائزة 
للعمل  زايببد  بيوم  الحتفال  اأن  التطوعي،  للعمل  ال�ضارقة 
الإن�ضاين ميثل ا�ضتح�ضاراً ل�إرث الذي اأر�ضاه والدنا ال�ضيخ 
يف  ور�ببضببخ  ثراه"؛  اهلل  "طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  بببن  زايببد 
نفو�ضنا ونفو�ص املجتمع بكامله العطاء والرتاحم وتقدمي 
اخلري والت�ضامح ومد يد العون وامل�ضاعدة للمجتمع املحلي 

والعاملي.
هذه  ن�ضتذكر  التطوعي  للعمل  ال�ضارقة  جائزة  يف  ونحن 
واملبادرات  امل�ضاهمات  لنا  جت�ضد  الببتببي  الوطنية  املنا�ضبة 

املجتمعات  خمتلف  اإىل  و�ضلت  التي  واخلريية  الإن�ضانية 
اللبنة  اليوم  هببذا  خبب�ل  من  ن�ضتذكر  كما  وعاملياً،  حملياً 
التي و�ضعها املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد؛ يف بناء دولة 

قوامها الت�ضامح والبذل والعطاء.
الرتقاء مبختلف  على  تاأ�ضي�ضها  وحتر�ص "اجلائزة" منذ 
الببتببطببوعببي،  مببن خببب�ل حتفيز التناف�ص  الببعببمببل  جمبببالت 
التطوعية  الأعببمببال  وت�ضجيع  ودعببم  التطوعي،  العمل  يف 
امل�ضوؤولية  مببفببهببوم  وتببعببزيببز  ونبب�ببضببر  واملببوؤ�ببضبب�ببضببيببة،  الببفببرديببة 
ال�ضخ�ضيات  اإىل  الهتمام  توجيه  على  والعمل  املجتمعية، 
اأو  اأ�ضهمت بالعمل التطوعي بجهدها ووقتها ومالها  التي 

عملها واإعطائها ما ت�ضتحق من اهتمام ورعاية وتقدير.

•• العني-الفجر: 

املن�ضوري،  اأحبببمبببد  البببدكبببتبببور  اأّكبببببد 
وال�ضناعات  الإعبببب�م  ق�ضم  رئي�ص 
الإبببببداعببببيببببة يف جببامببعببة الإمبببببببارات 
ُم�ضاركة  اأن  على  املتحدة  العربية 
الإع�م  بيوم  اجلامعة يف الحتفاء 
الدول  جامعة  اأقرته  الذي  العربي 
كل  اأبببريببل  مببن   21 الببب  العربية يف 
عبببام، يبباأتببي تببقببديببراً لببلببدور الكبري 
والإع�ميون  الإعبب�م  يلعبه  الببذي 
املجتمع  قبب�ببضببايببا  الببعببرب يف خببدمببة 
ال�ضرتاتيجية  مببع  يتما�ضى  ومببببا 
ومتطلبات  الببعببربببيببة  الإعببب�مبببيبببة 
الببتببفبباعببل مبببع املبب�ببضببهببد الإعببب�مبببي 

العربي. 
املنا�ضبة  ببببهبببذه  لببببه  تبب�ببضببريببح  ويف 
اأن  اإىل  املببنبب�ببضببوري  الببدكببتببور  اأ�بببضبببار 
املعا�ضرة  الإعببب�مبببيبببة  الببتببحببديببات 

التقنية  تببكببنببولببوجببيببات  يف  املتمثلة 
املتطّورة وثورة الت�ضال والنفجار 
حتدياً  ت�ضكل  اأ�ضحت  املعلوماتي، 
�ضواًء  الببعببربببيببة  والبب�ببضببعببوب  لبببلبببدول 
التقنيات  هببذه  مواكبة  ناحية  مببن 
وال�ضتفادة منها على الوجه الأمثل، 
ال�ضلبية  اآثببببارهببببا  مبببواجبببهبببة  يف  اأو 

والفركة  الت�ضليل  مثل  العديدة 
املعلوماتي  والحببتببيببال  الإعبب�مببيببة 

التي مل ي�ضلم منها اأحد. 
باليوم  الحبببتبببفبببال  "اإن  واأ�ببببضبببباف: 
منا�ضبة  البببببعبببببرببببببي  الإعبببببببب�مببببببببي 
لت�ضتذكر الدول العربية من خ�ل 
وممار�ضيها  الإع�مية  موؤ�ض�ضاتها 
التوعية  اأهبببمبببيبببة  والأكببببادميببببيببببن 
الإع�مية بن اجلماهري العربية، 
والمتثال اإىل املرتكزات الأخ�قية، 
واملو�ضوعية  الدقة  بقيم  والتم�ضك 
وامل�ضوؤولية الجتماعية ل�إع�م." 
واأو�ضح الدكتور املن�ضوري اأن ق�ضم 
الإبببداعببيببة يف  وال�ضناعات  الإعببب�م 
ن�ضر  على  ُيببرّكببز  الإمبببببارات  جامعة 
مبببببادى الببتببوعببيببة الإعبب�مببيببة لي�ص 
واإمنببا على م�ضتوى  فقط لط�به، 
اجلامعة وعموم املجتمع املحلي من 
خ�ل تنظيم العديد من الأن�ضطة 

والفعاليات التي يتّم توجيهها لن�ضر 
الأمثل  والتعامل  الإع�مي  الوعي 
مببع تقنيات التبب�ببضببال والإعبببب�م يف 

ع�ضر الف�ضاءات املفتوحة. 
واخببببتببببتببببم رئبببيببب�بببص قببب�بببضبببم الإعببببببب�م 
ت�ضريحه  الإبببداعببيببة  والبب�ببضببنبباعببات 
بالقول: "ُتعّد هذه املنا�ضبة حمطة 
الإببببببداع يف  عببلببى  لت�ضجيع طبب�بببنببا 
واملكتوب  املبببرئبببي  الإعببببببب�م  جمببببال 
املُبتكرة.  اأعمالهم  واإبراز  وامل�ضموع، 
كببمببا اأنببهببا فببر�ببضببة لببتببذكببري ط�بنا 
اأو  ل�إع�م  منتجن  كنا  �ضواء  اأنببه 
علينا  يتعن  فبباإنببه  لببه،  م�ضتهلكن 
جميعاً اأن نتعامل مع الإع�م بوعي 
بامل�ضداقية  والتحّلي  وم�ضوؤولية، 
املجتمع،  ق�ضايا  تناول  يف  واملهنية 
الببب�بببضبببهبببرة  غببببببايببببببات  حتبببقبببيبببق  لأن 
والنجومية ل يعني اإط�قاً التخلي 

عن املبادئ والقيم الأخ�قية".

•• دبي -وام:

اأعلن املكتب الإع�مي حلكومة دبي، 
اإط�ق  "دي�ضكفري"  مببع  بال�ضراكة 
�ضل�ضلة وثائقية تتناول ق�ضة امللحمة 
دبببي يف  اإمببارة  التي خا�ضتها  امل�ضرفة 
وكيف  كوفيد19-  جائحة  مواجهة 
تبب�ببضببدت بببكببل قببببوة لببتببداعببيببات اأزمببببة 
وجناحها  العامل،  اأرجبباء  كافة  طالت 
اأ�ضعب  مببن  واحبببدة  تبعات  يف جتببباوز 
التحديات التي واجهتها الب�ضرية يف 
الوثائقي،  الفيلم  احلديث.  تاريخها 
مدة  جببزاأيببن  �ضمن  بثه  �ضيتم  الببذي 
ال�ضوء  يلقي  دقيقة،   45 منهما  كل 
عببلببى ا�ببضببتببجببابببة دبببببي الببقببويببة للحد 
تببداعببيببات لأزمبببببة، ومبببا اتخذته  مبببن 
�ضمن  وفّعالة  �ضريعة  اإجببببراءات  مببن 
ا�ضرتاتيجية عمل متكاملة ت�ضافرت 
اجلهات  خمتلف  جهود  خ�لها  مببن 
القطاع  موؤ�ض�ضات  وكذلك  احلكومية 
اخلا�ص والأفببراد �ضمن جهد موّحد 
الكبري  الإيببببجببببابببببي  اأثببببببببره  لببببه  كبببببان 
والوا�ضح يف احتواء انت�ضار الفريو�ص 

والتخفيف من تاأثرياته على املجتمع 
�ببببضببببواء مببببن البببنببباحبببيبببة البب�ببضببحببيببة اأو 

القت�ضادية وكذلك الجتماعية.
جمموعة  الوثائقي  العمل  ويت�ضّمن 
حبببببببببوارات مببببع عبببببدد مببببن البببقبببيبببادات 
احلكومية وكذلك اأبطال خط الدفاع 
الأول ممن اأبدوا اأروع اأ�ضكال العطاء 
كٌل يف موقعه، تلبيًة لنداء الواجب من 
اأجل حماية �ضحة و�ض�مة املجتمع، 
الببواحببد التي  لببروح الفريق  وتبباأكببيببداً 
تبب�ببضببكببل اأ�بببضبببا�بببص مببنببظببومببة الببعببمببل يف 
دبي. ويت�ضم العمل الوثائقي ب�ضمول 
دبي  جنبباح  ي�ضتعر�ص  حيث  املحتوى 
خمتلف  مببن  للجائحة  الببتبب�ببضببدي  يف 
البببزوايبببا ومبببن اأكببببرث مببن مببنببظببور، يف 

لبب�إملببام بكافة جببوانببب هذه  حمبباولببة 
املببلببحببمببة الببوطببنببيببة الببتببي اأثبببببت فيها 
جمببتببمببع دبببببي قبببدرتبببه عببلببى تخطي 
درجة  كببانببت  الببتببحببديببات مهما  كببافببة 
غامن  منى  �ضعادة  وقالت  �ضعوبتها. 
الإع�مي  املكتب  العام  املدير  املببّري، 
مع  الببتببعبباون  ي�ضرنا   : دبببي  حلكومة 
"دي�ضكفري" الرائدة عاملياً يف جمال 
اإنبببتببباج الأعبببمبببال الببوثببائببقببيببة، لإبببببراز 
جوانب ُملهمة ت�ضمنتها ق�ضة جناح 
دبي يف مكافحة اجلائحة ومنذ بداية 
الأزمة العاملية، اإذ قّدمت دبي للعامل 
ال�ضتجابة  �ضرعة  يف  مثالياً  منوذجاً 
وفبببّعبببالبببيبببة الببببتببببدابببببري والإجبببببببببببراءات 
�ضري احلياة  الأرواح و�ضمان  حلماية 

واحلد  النا�ص  على  تببوؤثببر  ل  ب�ضورة 
البببببوبببببباء عبببلبببى خمتلف  تبببببببعبببات  مببببن 
والقت�ضادية  البب�ببضببحببيببة  الأ�بببضبببعبببدة 
وكببذلببك الجببتببمبباعببيببة، وقبببد حر�ضنا 
املرونة  ال�ضوء على  العمل  اأن ي�ضلط 
بببهببا دببببي مع  الببتببي تعاملت  الببكبببببرية 
كان  وكيف  ال�ضتثنائي،  املببوقببف  هببذا 
بكل  جمتمعها  عنا�ضر  كافة  ت�حم 
لنجاحها  �ضبباً  واأفبببببراده  موؤ�ض�ضاته 
ويتناول  الأزمة".  هبببذه  تببخببطببي  يف 
الببعببمببل اجلبببوانبببب الجببتببمبباعببيببة التي 
والتي  للجائحة  دبببي  ت�ضدي  واكبت 
مببرونببة كبرية  املببجببتببمببع  فيها  اأظببهببر 
وجتاوباً لفتاً مع كافة اجلهود التي 
الناجح  الت�ضدي  لبتاأكيد  مت اتخاذها 

الببعببابببرة، حيث يببرز العمل  لبب�أزمببة 
لعمليات  الناجح  التطبيق  الوثائقي 
لتاأكيد  املببنببزل،  مببن  ُبببعببد  عببن  التعلُّم 
موا�ضلة العملية التعليمية دون تاأثر، 
الأطفال  جتربة  الفيلم  يتتبع  حيث 
التجربة  بهذه  مببروا  الذين  والن�صء 
املدر�ضي  حت�ضيلهم  موا�ضلتهم  مببع 
اأولياء  انببطببببباعببات  املببنببزل وكببذلببك  يف 

اأمورهم حول هذه التجربة.
كما ي�ضارك العمل الوثائقي جمتمع 
و�ضركاته  موؤ�ض�ضاته  جتربة  الأعمال 
يف حن كانت دبي ت�ضق طريقها عر 
اأزمبببببة عبباملببيببة غبببري مبب�ببضبببببوقببة، وكيف 
متكنت من حتويل الأزمببة اإىل حافز 
ال�ضبل  واإيبببجببباد  لببب�إببببداع  ملجتمعها 

التي متكنه من تخطي هذا  املبتكرة 
مببا جلبه مببن حتديات،  بببكببل  املببوقببف 
وهو ما حدث بف�ضل ت�ضافر اجلهود 

والإ�ضرار على جتاوز املرحلة.
اجلزاأين  خ�ل  من  الفيلم  ويتطرق 
الإن�ضاين  اإىل اجلانب  والثاين  الأول 
يف هذه امللحمة من خ�ل ا�ضتعرا�ص 
منبببببباذج خمببتببلببفببة مببببن جمببتببمببع دبي 
ال�ضوء  واإلببببقبببباء  ببببالبببتبببنبببوع،  احلبببافبببل 
اأفراد  بها  تاأقلم  الببتببي  الكيفية  على 
الببببذي فر�ضه  املببجببتببمببع مبببع البببواقبببع 
هبببذا الببتببحببدي وكببيببف تببفبباعببلببوا معه 
جتاوزه.  مببن  مكنهم  مبببببدع  باأ�ضلوب 
الأول  الرئي�ص  نائب  وقببال يل هوبز، 
جلوبال  املببدفببوع،  التلفزيون  خلدمة 

اأوروبببببا  ملنطقة  بببرانببدز+ديبب�ببضببكببفببري، 
وارنر  يف  واأفريقيا  الأو�ضط  وال�ضرق 
العامل  ديبب�ببضببكببفببري: خببا�ببص  بببببببراذرز 
الوباء،  �ببضببد  فيها  هببببوادة  ل  مببعببركببة 
ومع  با�ضتمرار  اجلببهببود  تببطببور  ومببع 
مرور الوقت، اأثبتت دبي تفّرد نهجها 
ت�ضدت  حببيببث  الأزمببببببة،  مببواجببهببة  يف 
�ضّباقة يف فر�ص  لها بكل قوة وكانت 
�ضاملة،  ووقائية  احرتازية  اإجببراءات 
اإىل  املبببببببادرة  ال�ضبق يف  لببهببا  كبببان  كببمببا 
للتطعيم �ضد  �ضامل  برنامج  اإطبب�ق 
والعمل   .. امل�ضتجد  كببورونببا  فريو�ص 
الوثائقي الذي نحن ب�ضدده يحتفي 
باأبطال �ضمدوا بكل قوة يف مواجهة 
حتببببٍد عببباملبببي �ببضببخببم، وبببباأببببطبببال خط 

من  العديد  وغريهم  الأول،  الببدفبباع 
امللهمة  البببببطببولببة  ق�ض�ص  اأ�ببضببحبباب 
التي  املببنببازل  من  اأي�ضاً  خرجت  التي 
الأُ�ضر فيها عن موا�ضلة  تتخاذل  مل 
تببعببلببيببم اأبببنببائببهببم وبببنبباتببهببم عبببن بعد 
وتبببوفبببري البببرعبببايبببة وخمببتببلببف اأوجببببه 
تلك  لذويهم خ�ل  ال�زمة  العناية 

الفرتة.
اأماكن  يف  ت�ضويره  مت  الببذي  الفيلم 
ح�ضرياً  بثه  �ضيتم  دبببي،  يف  خمتلفة 
اجلزء  �ضُيبث  حيث  دي�ضكفري،  على 
 2022 مببايببو   7 ال�ضبت  يببوم  الأول 
م�ضاًء  البببعبببا�بببضبببرة  البب�ببضبباعببة  متببببام  يف 
الإمببببارات،  لببدولببة  املحلي  بالتوقيت 
يوم  التوقيت  ذات  يف  الثاين  واجلببزء 
ال�ضبت 14 مايو، ومن منت�ضف مايو 
على "دي�ضكفري ب��ص" ومن خ�ل 
و   /Jawwy TV/ يف  تببي  جبببوي 
 /STRAZPLAY/ ضتارزب�ي�
الفيلم عر  مبب�ببضبباهببدة  كببمببا ميببكببن   ..
موقع  عبببلبببى  ديببب�بببضبببكبببفبببري  �بببضبببفبببحبببة 
فببيبب�ببضبببببوك، مبببن خبببب�ل الببببرابببببط @
.  DiscoveryChannelArabia

بالتعاون بني »املكتب الإعالمي حلكومة دبي« و»دي�سكفري«

عمل وثائقي ير�سد ق�سة جناح دبي يف تخطي اجلائحة العاملية

ثاين الزيودي : يوم زايد للعمل الإن�ساين عالمة م�سيئة يف امل�سرية احل�سارية للدولةقائد عام �سرطة اأبوظبي: »زايد اخلري« اأر�سى منوذجا عامليا للعطاء والعمل الإن�ساين

مدير عام »اأبوظبي لالإ�سكان«: الحتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين تكري�س لي 50 عاما من العطاء

الرئي�س التنفيذي لي »اأدنيك« : يوم زايد للعمل الإن�ساين احتفاء بالقيم الإن�سانية

مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين

جا�سم احلمادي: زايد ر�سخ دعائم اخلري والعطاء والرتاحم والت�سامح

جامعة الإمارات حتتفي بيوم الإعالم العربي : 
حمطة لت�سجيع طالبنا على الإبداع والبتكار  

مدير عام »زايد للثقافة الإ�سالمية« : مواقف 
زايد الإن�سانية منهج وطريق للم�ستقبل

•• ال�صارقة -وام:

رئي�ص  القا�ضمي  �ضلطان  بن  في�ضل  ال�ضيخ  اأكببد 
اإحياء  اأن  املببتببحببد  الببعببربببي  البببببنببك  اإدارة  جمل�ص 
الدولة ليوم زايد للعمل الن�ضاين ياأتي انط�قا 
على  احلفاظ  على  الر�ضيدة  قيادتنا  حر�ص  من 
اآل نهيان  نهج املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
"طيب اهلل ثراه " وتخليدا مل�ضريته يف بناء دولة 

قوية قائمة على جهود ومقدرات اأبنائها.
يف   - القا�ضمي  �ضلطان  بببن  في�ضل  ال�ضيخ  وقببال 

الببيببوم ميثل  اإن هبببذا  املببنببا�ببضبببببة -  بببهببذه  لببه  كلمة 
الوالد  لنا للحفاظ على ما قدمه  ثابتا  منطلقا 
واخلريي  الإن�ضاين  العمل  جمببالت  يف  املوؤ�ض�ص 

والذي و�ضل اإىل كافة دول العامل دون ا�ضتثناء .
اإرث  مببن  قيمتها  ت�ضتمد  املنا�ضبة  هببذه  اأن  واأكبببد 
الإن�ضاين  والبببعبببمبببل  والبببعبببطببباء  البببببببذل  يف  قببببوي 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  ر�ضخه  والببذي  واخلببريي 
" يف قلوب وعقول  ثببراه  اهلل  "طيب  �ضلطان  بببن 
اليوم  زالبببت تنتهجه  الإمبببببارات ومبببا  اأبببنبباء دولبببة 

قيادتنا الر�ضيدة.

•• اأبوظبي-وام: 

متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق الفحو�ضات 
كورونا  بفريو�ص  امل�ضابة  احلببالت  وح�ضر  املبكر  الكت�ضاف  بهدف  الببدولببة  يف 
اإجراء  الوزارة عن  اأعلنت   .. امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم 
جديدا خ�ل ال�ضاعات الب 24 املا�ضية على فئات خمتلفة  فح�ضا   327،724
تكثيف  الطبي.  و�ضاهم  الفح�ص  تقنيات  واأحببدث  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف 
اإجراءات التق�ضي والفح�ص يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى 

الدولة يف الك�ضف عن 249 حالة اإ�ضابة جديدة بفريو�ص كورونا امل�ضتجد من 
جن�ضيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية ال�زمة، 
وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 896،141 حالة. واأعلنت وزارة ال�ضحة 
�ضاعة  والع�ضرين  الأرببببع  خبب�ل  وفبباة  حالة  اأي  ت�ضجيل  عببدم  املجتمع  ووقببايببة 
املا�ضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.   كما اأعلنت الوزارة 
عن �ضفاء 385 حالة جديدة مل�ضابن بفريو�ص كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" 
ال�زمة منذ  ال�ضحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ص  اأعرا�ص  التام من  وتعافيها 

دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 878،441 حالة.

»ال�سحة« جتري 327,724 فح�سا ك�سفت عن 249 في�سل بن �سلطان القا�سمي : يوم زايد للعمل الإن�ساين تخليد لنهج الوالد املوؤ�س�س
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و385 حالة �سفاء 

جزاأين يومي 7 و14 مايو املقبل ويوّثق كيفية جتاوز دبي لتداعيات الأزمة العاملية خالل وقت قيا�سي  "دي�سكفري" �سمن  �سا�سة  على  ُيبث  • العمل 
العمل ي�سّلط ال�سوء على ق�سة تالحم جمتمعي ومنوذج عاملي ُيحتذى به يف الت�سدي للمواقف ال�سعبة املّري:  • منى 

يحتفي باأبطال �سمدوا بقوة يف مواجهة حتٍد عاملٍي �سخم .. والعديد من اأ�سحاب ق�س�ش البطولة املُلِهمة الإنتاج   : هوبز  • يل 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت �ضعادة الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام 
لدار زايد للثقافة الإ�ض�مية اأن يوم زايد للعمل الإن�ضاين 
التي  الإن�ضانية  واملببواقببف  الببدرو�ببص  فيه  ن�ضتذكر  يببوم  هببو 
خلدها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "طيب 
العمل  نحو  نكمله  وطببريببقبباً  منهجاً  لتكون  ثراه"  اهلل 
اخلريي والإن�ضاين داخل دولة الإمارات وخارجها، لي�ضل 
بهذه  الطنيجي  وقالت  اأجمع.  العامل  اإىل  الإمبببارات  خري 
املنا�ضبة اإن "يوم زايد للعمل الإن�ضاين" الذي ي�ضادف 19 
رم�ضان من كل عام نرتحم فيه على باين دولتنا وموؤ�ض�ص 
العمل اخلريي والتطوعي والإن�ضاين يف الإمارات، نرتحم 

القا�ضي  م�ضاعدة  واأهمية  النبيلة  القيم  علمنا  من  على 
بالعطاء  ات�ضمت  الببتببي  مببواقببفببه  الببتبباريببخ  ونق�ص  والببببداين 
بقيادتنا  الطريق  هببذا  نكمل  الببيببوم  اأن  واأ�ببضببافببت  والببكببرم. 
امل�ضاعدات  وتببقببدمي  املببظببلببوم  ن�ضرة  مببن خبب�ل  الببر�ببضببيببدة 
التي  الإن�ضانية  امل�ضاريع  وبناء  املنكوبة  والبببدول  للفقراء 
اأ�ضبح اإ�ضم "زايد" يذكر فيها من خ�ل الأعمال اخلريية 
دار  اإن  الطنيجي  وقالت  للجميع.  الإمببارات  تقدمها  التي 
زايد للثقافة الإ�ض�مية من خ�ل قيمها ور�ضالتها تعمل 
والفعاليات  املبببببادرات  تببقببدمي  مببن خبب�ل  املنهج  هببذا  على 
والأن�ضطة التي توؤكد على التعاي�ص والرتاحم مع الآخرين 
اجلدد  للمهتدين  والإن�ضاين  الجتماعي  الدعم  وتقدمي 

واأ�ضرهم، للم�ضاهمة يف بناء جمتمع مت�حم.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اثنان  واأ�ببببضببببيببببب  �ببضببخبب�ببضببان  تبببببويف 
مرورية  حببوادث  يف  بليغة  باإ�ضابات 
متفرقة وقعت يوم الثنن املا�ضي، 
للمرور  العامة  الإدارة  ملدير  وفببقبباً 
�ضيف  البببعبببمبببيبببد  دببببببببي،  �بببضبببرطبببة  يف 
مببهببري املببببزروعببببي، الببببذي اأ�بببضبببار اإىل 
ارتكاب  نتيجة  وقببعببت  احلبببوادث  اأن 

خمالفات مرورية متنوعة.
وقع  الأول  احلببببببادث  اأن  واأو�ببببضببببح 
يبببوم الثببنببن عببلببى �ببضببارع الإمبببببارات 
اإىل  بببالجتبباه  طرابل�ص  ج�ضر  قبل 
مببركبببببات، و�ضبب   3 ببببن  اأبببوظبببببي 
احلادث يعود اإىل عدم ترك م�ضافة 
كببافببيببة بببن املببركبببببات، الأمببببر الذي 
ت�ضبب يف وقوع احلادث، واأ�ضفر عن 
اإ�ضابة �ضخ�ص باإ�ضابات بليغة، نقل 
لتلقي  امل�ضت�ضفى  اإىل  اإثببرهببا  عببلببى 

الع�ج.
واأو�ضح اأن احلادث الثاين وقع نف�ص 
بالجتاه  حتا  دبي  �ضارع  على  اليوم 
نارية  دراجبببة  بببن  لهباب  دوار  اإىل 
عدم  اإىل  يببعببود  وال�ضبب  و�ببضبباحببنببة، 
ترك م�ضافة كافية. واأ�ضفر احلادث 
البببدراجبببة متاأثراً  �ببضببائببق  وفبببباة  عببن 

باإ�ضاباته البليغة.
واأ�بببضببباف: اأن احلبببادث الببثببالببث وقع 
وال�ضبب  مركبات،  و4  �ضاحنة  بن 
والقيادة  الزائدة  ال�ضرعة  اإىل  يعود 
احلببادث عن  واأ�ضفر  وتهور،  بطي�ص 
اإ�ضابة �ضخ�ص باإ�ضابات بليغة، نقل 
لتلقي  امل�ضت�ضفى  اإىل  اإثببرهببا  عببلببى 

الع�ج.
حادث  يف  �ضخ�ص  وفببباة  اإىل  واأ�ببضببار 
دهبب�ببص وقببببع عببلببى �بببضبببارع دبببببي حتا، 
الأولبببيبببة  الببتببفببا�ببضببيببل  اأن  مببو�ببضببحببا 
ال�ضخ�ص  قيام  اإىل  ت�ضري  للحادث 
ببببعبببببببور البببطبببريبببق مببببن املببببكببببان غري 
و�ضوله  وعببنببد  لببلببعبببببور،  املخ�ض�ص 
اإىل نهاية امل�ضرب الأول من ال�ضارع 

ال�ضخ�ص فارق  املركبة، واأن  ده�ضته 
متاأثراً  احلبببببادث  مببكببان  يف  احلبببيببباة 

باإ�ضاباته البليغة.

خدمات الإ�سعاف
ومببببن جببهببتببة �ببضببرح مبب�ببضببعببل جلفار 
الإ�ببضببعبباف يف  عببمببلببيببات  اإدارة  مببديببر 
اإ�ببضببعبباف دببببي، ببباأنببه مت نببقببل حالت 
الأقبببرب  امل�ضت�ضفى  اإىل  الإ�ببضببابببات 
احلالة،  مبببع  لببلببتببعببامببل  والأنببب�بببضبببب 
احلادث  يف  حالتن  نقل  مت  وعليه 
الأول اإحداها بليغة ل�ضاب يف العقد 
اأخببببرى ب�ضيطة يف  الببثببالببث، وحببالببة 
نف�ص احلادث اإىل م�ضت�ضفى را�ضد. 

اأمببببببا عببببن احلبببببببادث الببببثبببباين، وعلى 
الرغم من و�ضول مركبة الإ�ضعاف 
اأن املذكور قد  اإل  يف الزمن املحدد، 
فارق احلياة يف موقع احلادث نظرا 
لبب�ببضببدة الإ�بببضببباببببة، ويف حببببادث اآخبببر، 

نتيجة  اأربيعيني  �ضاب  احلياة  فببارق 
حببادث الده�ص على �ضارع حتا رغم 

و�ضول الإ�ضعاف يف الوقت املحدد.
ويف احلببادث الببذي وقع بن �ضاحنة 
اإىل  املببببذكببببور  ُنبببقبببل  مبببركبببببببات،  و4 
بليغة،  كببحببالببة  را�بببضبببد  مبب�ببضببتبب�ببضببفببى 
ملببعببانبباتببه مبببن اإ�بببضببباببببات مببتببفببرقببة يف 
يتم  عببام  وب�ضكل  والبببراأ�بببص،  اجل�ضم 
قبل  مببن  الطبية  الببرعببايببة  تببقببدمي 
الإ�ضعاف يف موقع احلادث  الطاقم 
امل�ضت�ضفى،  اإىل  واأثناء نقل احلالت 
قبل  اإ�ضاباتها  تفاقم  عببدم  ل�ضمان 
و�ببضببولببهببا اإىل الببطبباقببم الببطبببببي يف 

امل�ضت�ضفى.
املجتمع  اأفببببببراد  مبببن  نببتببمببنببى  وكبببمبببا 
مركبات  لببعبببببور  الأولببببيببببة  اإعببببطبببباء 
اإنقاذ  يف  ل�إ�ضهام  وذلببك  الإ�ببضببعبباف 
ا�ضتجابة  زمببببن  وتببقببلببيببل  الأرواح 

الإ�ضعاف للب�غات الطارئة.

•• اأبوظبي- وام: 

للمعا�ضات  الببعببامببة  الهيئة  اأعببلببنببت 
اأم�ص  الجببتببمبباعببيببة  والبببتببباأمبببيبببنبببات 
الأربعاء عن اإط�ق حملة للتوعية 
ببباأحببكببام قانون  البب�ببضببمببول  بببقببواعببد 
�ضعار  الحتبببببببادي حتبببت  املبببعبببا�بببضبببات 

قرارات اأف�ضل". اأكرث..  "معرفة 
وتببركببز احلببمببلببة عببلببى عبببدة حماور 
اأهبببببمبببببهبببببا البببببتبببببعبببببريبببببف ببببب�ببببضببببروط 
املوؤمن  عن  وال�ببضببرتاك  الت�ضجيل 
خببب�بببضبببوع جهات  و�ببببضببببروط  عبببلبببيبببه، 
املعا�ضات،  قبببانبببون  لأحبببكبببام  الببعببمببل 
واللتزامات واحلقوق املرتتبة على 
ال�ضرتاك يف التاأمن لدى الهيئة، 
امل�ضتحقة  ال�ببببضببببرتاكببببات  ونببب�بببضبببب 
عببلببى املبببوؤمبببن عببلببيببه وجببهببة العمل، 
ال�ضرتاكات،  هببذه  �ضداد  ومواعيد 
واملبببببالببغ الإ�ببضببافببيببة املببرتتبببببة على 
التخلف عن  جبببراء  الببعببمببل  جببهببات 
مواعيدها،  يف  ال�ببضببرتاكببات  �ببضببداد 
وقببببواعببببد �ببببضببببداد ال�ببببضببببرتاكببببات يف 

حالت الإجازات والإعارة.
مدير  اهلل،  �ببضببكببر  اإببببراهبببيبببم  واأكبببببد 
مببكببتببب التببب�بببضبببال احلبببكبببومبببي، اأن 
الببهببيببئببة حتبببر�بببص مبببن خبببب�ل هذه 
م�ضتوى  تبببعبببزيبببز  عبببلبببى  احلببببمبببب�ت 
الفئات  لببببدى  الببتبباأمببيببنببي  البببوعبببي 
زيادة  اأن  اإذ  بببالببقببانببون،  امل�ضتهدفة 

جودة  مببن  يببعببزز  التاأميني  الببوعببي 
ويبقي  البببتبببقببباعبببديبببة  املبببمبببار�بببضبببات 
املبب�ببضببتببفببيببديببن عبببلبببى اإطببببببب�ع دائببببم 
باحلقوق واللتزامات املرتتبة على 

ال�ضمول باأحكام القانون.
اأن عدم الإملببام بالقانون  اإىل  واأ�ضار 
ل يعفي امل�ضتفيدين منه من حتمل 
خمالفة  على  املرتتبة  اللببتببزامببات 
اأحكامه، وهو ما يفر�ص بال�ضرورة 
نبببوعببباً مبببن املببب�بببضبببوؤولبببيبببة عببلببى هذه 
الفئات للتعرف على اأحكام القانون 

وما لهم وما عليهم جتاهه.
القانون  باأحكام  الإملببام  اأن  واأو�ببضببح 
ب�ضكل عام ي�ضاعد الفئات امل�ضتفيدة 
البببتبببي تخدم  الببببقببببرارات  اتبببخببباذ  يف 
م�ضارهم املهني واملعي�ضي، حيث اأن 
قانون املعا�ضات يلعب دوراً مهماً يف 
توجيه حركة انتقال املوؤمن عليهم 
القطاعن  يف  الببعببمببل  جببهببات  ببببن 
واأ�بببضببباف  اخلبببا�بببص.  اأو  احلببكببومببي 

النتقال  على  يرتتب  اأنببه  �ضكراهلل 
بببعبب�ببص الأحبببكبببام الببتببي قببد ي�ضطر 
املوؤمن عليه للتعامل معها يف وقت 
انببتببقببالببه مببثببل معرفة  لحببببق مبببن 
اخلدمة  مببدد  �ضم  و�ضروط  اأحكام 
الأحببببكببببام  مبببعبببرفبببة  اأو  الببب�بببضببباببببقبببة، 
املرتتبة على العودة للعمل بالن�ضبة 

ل�ضاحب املعا�ص /املتقاعد/.
امل�ضتفيدين  فبببئبببات  كبببافبببة  ودعببببببا 
متابعة  اإىل  عببام  ب�ضكل  واجلمهور 
احلببببمببببلببببة مببببببن خبببببببب�ل الأخبببببببببببببار 
التوا�ضل  و�ببضببفببحببات  البب�ببضببحببفببيببة، 
بالهيئة،  اخلبببا�بببضبببة  الجبببتبببمببباعبببي 
والتلفزيونية،  الإذاعببيببة  والقنوات 
الببببتببببوا�ببببضببببل  يف  الببببببببببببرتدد  وعببببببببببدم 
اأي من  خببببب�ل  مببببن  البببهبببيبببئبببة  مببببع 
احلملة  عببن  ل��ضتف�ضار  قنواتها 
واملو�ضوعات التي �ضتعر�ص خ�لها 
املرجوة  الفوائد  حتقيق  اأجببل  مببن 

من اإط�قها.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ال�ضيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�ضة جمل�ص 
منا�ضبة  الإنبب�ببضبباين  للعمل  زايبببد  بببيببوم  الحببتببفبباء  اأن  املببببباركببة  موؤ�ض�ضة  اإدارة 
ن�ضتح�ضر فيها بكل الفخر والعتزاز اإرثاً ح�ضارياً للمغفور له الوالد املوؤ�ض�ص 
التاريخ  " الببذي �ضجل  ثببراه  " طيب اهلل  نهيان  اآل  �ضلطان  زايببد بن  ال�ضيخ 

عطاءه واأياديه البي�ضاء يف م�ضارق الأر�ص ومغاربها مبداد من الذهب.
بهذه  لها  كلمة  يف   - نهيان  اآل  مبارك  بنت  مببوزة  الدكتورة  ال�ضيخة  وقالت 
املنا�ضبة - اإن م�ضرية العمل الإن�ضاين يف الدولة و املنطقة بل والعامل كانت 
اإن�ضاين  ا�ضت�ضرافية لعمل  اإبببداع جديد ونقلة نوعية وروؤيببة  على موعد مع 
يتجه اإىل الإن�ضان دون نظر للون اأو دين اأو قومية اأو جن�ص، مع فكر القائد 

املوؤ�ض�ص " طيب اهلل ثراه " كانت الب�ضرية على موعد ل�ضطوع �ضم�ص جديدة 
تن�ضر الدفء يف نفو�ص اأ�ضناها الأمل، وت�ضمد اجلراح لكل املحتاجن يف ربوع 
العامل، وتر�ضم الب�ضمة على وجوه تاقت للفرح هذه كلها اأجزاء �ضغرية من 
له  املغفور  الوالد  يدي  بن  وجعلها  وتعاىل  �ضبحانه  اخلالق  اأبدعها  لوحة 
، فوهب  " فقد حباه اهلل تعاىل حببب اخلببري  ثببراه  " طيب اهلل  ال�ضيخ زايببد 
حياته ل�أعمال الإن�ضانية اجلليلة التي ن�ضرت ال�ضعادة يف قلوب امل�ين يف 
داخل الدولة وخارجها، ف� يذكر عمل اإن�ضاين خال�ص لوجه اهلل ول�إن�ضان 
اإل وت�ضدرت �ضورة زايد وب�ضا�ضته واإط�لته املفعمة بالأمل يف هذا امل�ضهد .

واأ�ضارت اإىل اأن القيادة الر�ضيدة للدولة جعلت من اإرث املغفور له ال�ضيخ زايد 
منهجاً للحياة يف الإمببارات وج�ضراً لإغاثة امللهوف وجندة املكلوم وت�ضميد 
جراح الإن�ضانية يف كل مكان واأ�ضبح هذا النهج للدولة قيادة وحكومة و�ضعباً 

املركز  على  الإمبببارات  تربعت  حيث  الدولية  التناف�ضية  موؤ�ضرات  �ضدارة  يف 
خمتلف  يف  للمحتاجن  اخلارجية  امل�ضاعدات  تقدمي  يف  �ضنوات  منذ  الأول 

اأرجاء العامل .
الإن�ضاين  للعمل  مبببببادرات  مببن  الإمببببارات  دولبببة  ن�ضهده يف  مببا  اأن  واأ�ببضببافببت 
القيادة  تطلقها  التي  واملبادرات  والرامج  ال�ضرتاتيجيات  وتلك  واخلببريي 
جمتمع  وجبببدان  يف  الإنبب�ببضبباين  العمل  ومكانة  ر�ببضببوخ  ترتجم  اإمنببا  الر�ضيدة 
الإمببارات ف� يكاد مير يوم اإل واأيببادي الإمببارات البي�ضاء تر�ضم الب�ضمة يف 
قلوب املحتاجن يف خمتلف اأرجاء العامل فهذه طائرات ل�إغاثة الإماراتية 
حتمل املوؤن والغذاء والدواء للمحتاجن، وتلك م�ضاعدات من هيئة اله�ل 
ل�ضندوق  تنموية  م�ضاريع  مببن  طويلة  قائمة  وهببنبباك  الإمبباراتببيببة  الأحببمببر 
اأبوظبي للتنمية ، وغريها الكثري والكثري مل�ضاريع تنفذها موؤ�ض�ضات وجهات 

التي حتظى مبظلة من احلوكمة وال�ضفافية يف  العمل اخلريي والإن�ضاين 
خدمة  يف  النبيلة  مقا�ضدها  اإىل  توجه  بحيث  الرامج  هذه  على  الإ�ضراف 

الإن�ضان وتوفري العي�ص الكرمي له .
التاريخ يحفظ يف �ضج�ته  اأن  الدكتورة موزة بنت مبارك  ال�ضيخة  واأكببدت 
ال�ضاطعة الدور الرائد واحل�ضاري ل�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�ص الأعلى ل�أمومة والطفولة الرئي�ضة  الحتاد 
الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية " اأم الإمارات " التي �ضكلت اإىل جانب القائد 
املوؤ�ض�ص " طيب اهلل ثراه " اأيقونة للعمل اخلريي والإن�ضاين وطوال عقود 
ب�ضاتن اخلري يف م�ضارق  املوؤ�ض�ص يف غر�ص  القائد  روؤيببة  تعزز وتدعم  وهي 
على روحه  الب�ضاتن يفوح ترحماً  فاإن عبري هذه  الأر�ببص ومغاربها واليوم 

الطاهرة التي جادت ب� حدود ل�إن�ضان بدون متييز .

موزة بنت مبارك : »زايد« اأيقونة الب�سرية للعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقدت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي 
 2022 لببلببعببام  الأول  الببربببع  اجببتببمبباع 
اأبوظبي  ا�ضرتاتيجية  حمببباور  لببقببادة 
 ،2024 –  2020 الهمم  لأ�ضحاب 
والببتببي تبب�ببضببرف البببدائبببرة عببلببى متابعة 
وا�ضتعر�ص  البب�ببضببركبباء.  مببع  تنفيذها 
املدراء  بح�ضور  عقد  الببذي  الجتماع 
التنفيذين لب 13 جهة معنية بتنفيذ 
الجتماع  تببببراأ�ببببص  ال�بببضبببرتاتبببيبببجبببيبببة، 
البلو�ضي،  هبببببب�ل  حمبببمبببد  �ببببضببببعببببادة 
ال�ضوؤون  ملببكببتببب  الببتببنببفببيببذي  املببببديببببر 
املحاور  قببادة  وعر�ص  الإ�ضرتاتيجية، 
التقّدم املحرز يف تنفيذ ال�ضرتاتيجية 
املتوقعة  واملببخببرجببات  العمل  وخببطببط 

ل�ضنة 2022.
اأبوظبي  ا�ببضببرتاتببيببجببيببة  وتببتبب�ببضببّمببن 
لأ�ضحاب الهمم �ضتة حماور رئي�ضية، 
الرعاية  الببتببوظببيببف،  التعليم،  وهبببي: 
ال�ضامل،  البببو�بببضبببول  الجبببتبببمببباعبببيبببة، 
وتهدف  واملمكنات،  والتاأهيل  ال�ضحة 
اإىل جعل اإمارة اأبوظبي مدينة داجمة 
وداعمة  الببهببمببم  لأ�بببضبببحببباب  ومببهببيببئببة 
ال�ضركاء  مبببع  ببببالبببتبببعببباون  حلببقببوقببهببم 
واخلا�ضة،  احلكومية  الببقببطبباعببات  يف 

والقطاع الثالث.
البلو�ضي  هبب�ل  حممد  �ببضببعببادة  واأكبببد 
موا�ضلة  اأهبببمبببيبببة  الجبببتبببمببباع  خبببب�ل 
من  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  يف  اجلهود 
خطط  �ضمن  املعنية  اجلببهببات  جميع 
وا�ببضببحببة املببعببامل وخمببرجببات حمددة، 
�ببضببيببكببون لببهببا اأثبببر اإيببجببابببي عببلببى حياة 
اإىل  اأ�ببضببحبباب الهمم واأ�ببضببرهببم، لفببتبباً 
روؤية  اإطببار  تاأتي يف  ال�ضرتاتيجية  اأن 
لأ�ضحاب  الداعمة  الر�ضيدة  القيادة 
البببهبببمبببم، ومببببببا يببنبب�ببضببجببم مببببع اأجبببنبببدة 
اإىل  تهدف  التي  الجتماعي  القطاع 
تبببوفبببري حبببيببباة كبببرميبببة جلببمببيببع اأفبببببراد 

املجتمع.
تنمية  دائببببببرة  اأن  �ببضببعببادتببه  واأ�ببببضبببباف 
املجتمع توا�ضل جهودها بالتعاون مع 
جميع ال�ضركاء لتحقيق اأعلى معدلت 
اأ�ضحاب  البب�ببضببعببادة والببر�ببضببا مببن قبببببل 
الهمم يف خمتلف املجالت التي جتعل 
اأبوظبي منوذجاً عاملياً يف متكن ودمج 
حتقيق  يف  املببجببتببمببع  فبببئبببات  خمببتببلببف 
اإىل  واأ�ببضببار  وطموحاتهم،  تطلعاتهم 
ل�ضرتاتيجية  التنفيذية  اخلطة  اأن 
تت�ضّمن  الببهببمببم  لأ�ببضببحبباب  اأبببوظبببببي 
خ�ل عام 2022 تنفيذ 21 مبادرة 

ا�ضرتاتيجية عر حماورها ال�ضتة.
�ضيكون  الرتكيز  "اإن  البلو�ضي:  وقال 
خ�ل هذا العام على تفعيل ال�ضيا�ضات 
ال�ضنة  اإعببدادهببا يف  مّت  التي  والرامج 
وحتويلها  ال�ضرتاتيجية  من  الأوىل 
منها  ي�ضتفيد  مببلببمببو�ببضببة  نببتببائببج  اإىل 
موؤكداً  واأ�ضرهم"،  الببهببمببم  اأ�ببضببحبباب 
بن  ما  والببربببط  الفّعال  التوا�ضل  اأن 
اأ�ضا�ضي  ال�ضرتاتيجية  املحاور  جميع 
ال�ضرتاتيجية  الأهبببببببداف  لببتببحببقببيببق 
حمور  فريق  ا�ضتعر�ص  كما  املببرجببوة. 
املمّكنات من قبل دائرة تنمية املجتمع 
بقيادة �ضعادة الدكتورة ليلى الهيا�ص، 
الر�ضد  لببقببطبباع  الببتببنببفببيببذي  املبببديبببر 
والبتكار الجتماعي واملدير التنفيذي 
املجتمعية،  التنمية  لقطاع  بببالإنببابببة 
النوعية  املبببببببببببادرات  مببببن  جمبببمبببوعبببة 
مناق�ضة  مت  حببيببث  تفعيلها،  مّت  الببتببي 
اإن�ضاء  ملبادرة  الت�ضميم  مرحلة  اإجناز 
الهمم  لأ�ضحاب  متكامل  رعاية  نظام 
واأ�ضرهم حيث نتج عنها ت�ضميم ملف 
اأ�ضرهم  و  الببهببمببم  ا�ببضببحبباب  خبببدمبببات 
اأبوظبي يف جمالت اخلدمات  لإمببارة 
التاأهيلية  البببعببب�جبببيبببة  الببب�بببضبببحبببيبببة 
و  البببداجمبببة   التعليمية  واخلبببدمبببات 
الداعمة  الجبببتبببمببباعبببيبببة  اخلبببببدمبببببات 
لببلببعببيبب�ببص الببببدامببببج مببببع منبببببباذج حلول 

خدمة   22 لعدد  م�ضتدامة  متويلية 
ذات اأولوية يف املجالت الث�ث لدعم 
ا�ضحاب الهمم واأ�ضرهم احل�ضول على 
و�ضي�ضّب  معقولة  بتكلفة  اخلببدمببات 
على  تنفيذ  على   2022 يف  الرتكيز 
مراحل ملخرجات هذه املنظومة،  كما 
وبناء  الببتببدريببب  ملبببببببادرة  الببتببطببّرق  مّت 
الداجمة  املببمببار�ببضببات  عببلببى  البببقبببدرات 
حيث �ضيتّم تنفيذ املرحلة الثانية لها 
من  اجلببهببات  لتمكن   2022 خبب�ل 
الهمم،  اأ�ضحاب  متكن  و  دمج  تعزيز 
تطبيق  مبببببببادرة  مناق�ضة  جببانببب  اإىل 
وتقييم  حلببوكببمببة  املببتببكببامببل  الببنببظببام 
خمتلف  على  الهمم  اأ�ببضببحبباب  بببرامببج 
الببقببطبباعببات احلببكببومببيببة، اإ�ببضببافببة اإىل 
مبادرة منظومة احلماية الجتماعية 
لأ�ببضببحبباب الببهببمببم. وقبببّدم فببريببق عمل 
الجتماعية" بقيادة  الرعاية  "حمور 
املدير  البببكبببمبببايل،  اهلل  عبببببببد  �بببضبببعبببادة 
يف  الهمم  اأ�ببضببحبباب  لقطاع  التنفيذي 
الهمم،  العليا لأ�ضحاب  زايد  موؤ�ض�ضة 
املحور،  مبادرات  مف�ضً� حول  �ضرحاً 
والناجح  الكامل  الإجنببباز  عر�ص  ومت 

الهمم  اأ�ضحاب  بيانات  قاعدة  ملبادرة 
اإط�قها  مّت  الببتببي  اأبببوظبببببي  اإمببببارة  يف 
�ضتغذي  والتي  املا�ضي  العام  نهاية  يف 
والرامج  ال�ضيا�ضات  تطوير  عملية 
بيانات  خبببب�ل  مبببن  املببببحبببباور  جلببمببيببع 
دقبببيبببقبببة و�بببضبببامبببلبببة حببببببول اأ�بببضبببحببباب 
الببهببمببم وو�ببضببعببهببم الببببراهببببن. كببمببا مّت 
الت�ضنيف  مببواءمببة  مبببببادرة  مناق�ضة 
لبب�إعبباقببات يف  املببوحببد  الوطني  املحلي 
الإمبببارات، حيث مت اإجنبباز %70 من 
املبادرة من خ�ل اعتماد وتعميم على 
اجلهات املعنية الإ�ضدار الثالث لدليل 
اأبوظبي  اإمبببارة  يف  الإعبباقببات  ت�ضنيف 
املتوائم مع الت�ضنيف الوطني املوّحد 
مبادرة  مناق�ضة  مت  كببمببا  لبب�إعبباقببات، 
التوعية املجتمعية املبنية على املنظور 
على  الرتكيز  مع  ل�إعاقة  احلقوقي 
اأهمية توعية اأ�ضحاب الهمم واأ�ضرهم 
مبادرة  مناق�ضة  وكببذلببك  بحقوقهم، 
ومقدمي  الأ�بببببضبببببرة  دعبببببم  مببنببظببومببة 
الببهببمببم، ومبادرة  الببرعببايببة لأ�ببضببحبباب 

م�ضوؤول خدمات اأ�ضحاب الهمم.
ناق�ص  ال�ضامل،  الببو�ببضببول  حمببور  ويف 

البببببذي يقوده  البببقبببائبببم  الببعببمببل  فبببريبببق 
املهريي،  بن فهد  �ضعادة حممد حمد 
املدير التنفيذي لقطاع النقل يف دائرة 
املحققة  الإجنببازات  والنقل،  البلديات 
يبب�ببضببمببل �ضبع  الببببببذي  املببببحببببور  �ببضببمببن 
مع  بال�ضراكة  تنفيذها  يتم  مبببببادرات 
جهات اأخرى. منها مبادرة "الو�ضول 
وو�ضائل  واملبببرافبببق  للمباين  البب�ببضببامببل 
دائرة  الهمم" بقيادة  النقل لأ�ضحاب 
البلديات والنقل حيث مّت النتهاء من 
للبيئة  المببببارات  كببود  معايري  حتليل 
املوؤهلة وفرزها بح�ضب الإدارات املعنية 
ليتّم    الببدائببرة واجلببهببات اخلارجية  يف 
 2022 خبب�ل  تعميمها  على  العمل 
الخت�ضا�ص  حبب�ببضببب  عببلببى  جببهببة  لببكببل 
مع  املببقببارنببة  تقرير  ا�ضتكمال  بببهببدف 
والبدء  املوؤهلة  للبيئة  الإمببببارات  كببود 
مبادرة  مناق�ضة   مّت  كما  بالتفعيل. 
"الو�ضول ال�ضامل للم�ضاكن لأ�ضحاب 
الهمم" بقيادة هيئة اأبوظبي ل�إ�ضكان  
الببفببجببوات يف  تعمل على حتليل  الببتببي 
الإ�ضكانية  اخلدمات  تقدمي  منظومة 
الهمم  اأ�ببببضببببحبببباب  مببببن  لبببلبببمبببواطبببنبببن 

بببهببدف و�ببضببع خببطببة �ببضببامببلببة ملعاجلة 
اأبوظبي  الفجوات، وتابعت هيئة  هذه 
املرجوة   املببخببرجببات  الببرقببمببيببة عببر�ببص 
ال�ضامل  "الو�ضول  مبببببببببببادرة  مببببن 
الإلكرتونية  واخلبببدمبببات  لبب�أنببظببمببة 
واملعلومات"  والتببب�بببضبببالت  البببذكبببيبببة 
املعايري  تبب�ببضببمببن  اىل  تبببهبببدف  البببتبببي 
الإر�ضادية اخلا�ضة بالو�ضول ال�ضامل  
الرقمية  واخلبببببدمبببببات  لببلببمببعببلببومببات 
الهمم على تطبيق ومن�ضة  لأ�ضحاب 
وتطوير  حت�ضن  خطة  �ضمن  "مت" 
 .2022 لبببعبببام  البببرقبببمبببيبببة  البببقبببنبببوات 
وال�ضاحة  الببثببقببافببة  دائببببرة  وتببطببّرقببت 
مبادرة  مببن  املبببرجبببوة  املببخببرجببات  اىل 
الثقافية  للرامج  ال�ضامل  "الو�ضول 
تقييم  ومنها  الداجمة"  والرتفيهية 
اإىل جميع  الو�ضول  لإمكانية  مف�ضل 
املبببواقبببع الببثببقببافببيببة مبببع خبببارطبببة عمل 
لتح�ضن امكانية الو�ضول اإىل املن�ضاآت 
نظام  اعتماد  اىل  بالإ�ضافة  الثقافية 
ت�ضنيف املوؤ�ض�ضات ال�ضياحية كالفنادق 
والفعاليات بناًء على معايري مدرو�ضة.  
اىل  الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�ص  اأ�ببضببار 

ملبادرة   2022 خببب�ل  الببعببمببل  خببطببة 
الببببرامببببج  اىل  الببب�بببضبببامبببل  الببببو�ببببضببببول 
تت�ضّمن  والببتببي  الببداجمببة  الريا�ضية 
الريا�ضية  الأنبببديبببة  مببن  عبببدد  تهيئة 
لأً�ضحاب  و�ببضببامببلببة  داجمبببببة  لببتببكببون 
الببهببمببم، وا�ببضببل فببريببق عببمببل مطارات 
اأببببوظبببببببي عبببر�بببص اإجنبببببببببازات مبببببببادرة 
الداجمة"  اجلبببببوي  البب�ببضببفببر  "رحلة 
2022 ومنها تهيئة مرافق  وخطط 
ال�ضاملة  ببباخلببدمببات  اجلببديببد  املببطببار 
والداجمة لأ�ضحاب الهمم. واختتمت 
موانئ اأبوظبي عر�ص حمور الو�ضول 
ال�ضامل من خ�ل ا�ضتعرا�ص اإجنازات 
البحرية  البب�ببضببفببر  "رحلة  مبببببببببادرة 
تهيئة  اىل  تببهببدف  الببتببي  الداجمة" 
1 و2  حمبببطبببة البب�ببضببفببن البب�ببضببيبباحببيببة 
و�ضري بني يا�ص ومر�ضى مينا لتكون 
الهمم  لأ�بببضبببحببباب  البببو�بببضبببول  �ببضببهببلببة 
الو�ضع  درا�ببضببة  من  النتهاء  مّت  حيث 
الراهن وحتليل الثغرات بهدف تنفيذ 
التح�ضينات خ�ل وفق اأف�ضل املعايري 

الدولية ذات ال�ضلة.
والتاأهيل" الذي  ال�ضحة  "حمور  ويف 
تقوده دائرة ال�ضحة – اأبوظبي، ممثلة 
ب�ضعادة الدكتورة هند الزعابي، املدير 
ال�ضحية،  املن�ضاآت  لقطاع  التنفيذي 
عر�ص فريق العمل اأهم نتائج مرحلة 
وحتليل  البببببراهبببببن  البببو�بببضبببع  تببقببيببيببم 
اإطببار تقييم  " تطوير  الثغرات ملبادرة 
لأ�ضحاب  ومببتببكببامببل  و�ببضببامببل  مببوحببد 
الهمم" وت�ضمنت خطة عمل 2022 
التقييم  اإطببببار  تببطببويببر  النببتببهبباء مببن 
لأ�ضحاب  واملتكامل  ال�ضامل  املببوحببد، 
الهمم. و عر�ص �ضعادة املهند�ص ثامر 
الببقببا�ببضببمببي، املببديببر الببتببنببفببيببذي لقطاع 
املبب�ببضبباريببع اخلببا�ببضببة والبب�ببضببراكببات من 
هببيببئببة اأبببوظبببببي لببلببطببفببولببة املبببببكببرة، " 
"النظام  مبادرة  وخمرجات  اإجنبببازات 
املتكامل للتدخل املبكر" التي تقودها 

حمور  �ضمن  املبكرة  الطفولة  هيئة 
النتهاء  مّت  حيث  والتاأهيل  ال�ضحة 
من  حتليل الو�ضع الراهن يف جمال 
الولدة  من  ل�أطفال  املبكر  التدخل 
اىل  بببالإ�ببضببافببة  �ببضببنببوات   اىل عمر 8 
تطوير الإطار املتكامل للتدخل املبكر 
يف اأبوظبي واإعداد خطة تنفيذ الإطار 
2022 يف   اجلببهببود خبب�ل  �ضت�ضّب  و 
تطوير 4 مناذج جتريبية �ضيكون لها 
اأ�ضحاب  الأطببفببال من  اأثببر على حياة 

الهمم واأ�ضرهم. 
التعليم  دائببرة  وا�ضتعر�ص فريق عمل 
واملعرفة القائم على "حمور التعليم" 
بقيادة ال�ضيدة منال الدو�ضري، املدير 
ال�ضوؤون  لببقببطبباع  بببالإنببابببة  التنفيذي 
ال�ببضببرتاتببيببجببيببة، خببطببط البببدائبببرة يف 
تنفيذ مبادرة منوذج الدمج التعليمي 
تت�ضّمن  البببتبببي  اأببببوظبببببببي،  اإمبببببببارة  يف 
واإطببار عمل  �ضيا�ضات  اإط�ق وتطبيق 
التعليم الدامج. من جانبه، اأكد فريق 
هيئة  مببن  التوظيف"  "حمور  عببمببل 
بقيادة  اأبببوظبببببي،   يف  الب�ضرية  املبببوارد 
�ضعادة حمد ال�ضبلي، املدير التنفيذي 
لقطاع ال�ضيا�ضات والتطوير املوؤ�ض�ضي، 
"تطوير �ضيا�ضة  اأنه مت تنفيذ مبادرة 
الهمم"  لأ�ضحاب  الببدامببج  التوظيف 
وهبببي يف طبببور العببتببمبباد ، كببمببا عر�ص 
اإجنبببببازات و خببطببط الببعببمببل لببعببدد من 
�ضمن  تببفببعببيببلببهببا  مّت  البببتبببي  املببب�بببضببباريبببع 
الدامج"   التوظيف  "برنامج  مبببببادرة 
وتطبيق  انبببب�ببببضبببباء  مبببب�ببببضببببروع  ومبببنبببهبببا 
الهمم،   لأ�ببضببحبباب  املببهببنببي  الت�ضنيف 
الوظيفي  البب�ببضببجببل  انبب�ببضبباء  ومبب�ببضببروع 
اأبوظبي،  حكومة  يف  الهمم  لأ�ضحاب 
م�ضروع النظام اللكرتوين للموائمة 
الهمم  الوظيفي لأ�ضحاب  والرت�ضيح 
و مببب�بببضبببروع تبببطبببويبببر دلبببيبببل ار�ببببضببببادي 
لببتببوظببيببف اأ�ببضببحبباب الببهببمببم يف اإمببببارة 

ابوظبي. 

دائرة تنمية املجمع يف اأبوظبي تعقد اجتماع الربع الأول للعام 2022 لقادة حماور ا�سرتاتيجية اأبوظبي لأ�سحاب الهمم

وفاة �سخ�سني واإ�سابة اآخَرين حالتهما بليغة 
يف حوادث متفرقة يوم الثنني

»املعا�سات« تطلق حملة للتوعية بقواعد 
ال�سمول باأحكام قانون املعا�سات الحتادي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

تراأ�ص معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املببببري، الببقببائببد الببعببام لبب�ببضببرطببة دبي، 
العامة  الإدارة  اأداء  تقييم  اجببتببمبباع 
من  الأول  البببرببببع  خببب�ل  لببلببعببمببلببيببات 
الببلببواء عبد  الببعببام اجلببباري، بح�ضور 
اهلل علي الغيثي، م�ضاعد القائد العام 
واللواء  بالوكالة،  العمليات  ل�ضوؤون 
الرزاق،  عبد  نا�ضر  حممد  الدكتور 
للعمليات  البببعبببامبببة  الإدارة  مبببديبببر 
غليطة،  بن  اأحمد  واللواء  بالوكالة، 
مدير مركز �ضرطة الرفاعة، والعميد 

املع�،  را�ضد  اهلل  عبد  حممد  ال�ضيخ 
مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، 
والعقيد تركي بن فار�ص، نائب مدير 
بالوكالة،  للعمليات  العامة  الإدارة 
اإدارة  والعقيد حممد املهريي، مدير 
وعدد  بالوكالة،  والببرقببابببة  التفتي�ص 

من ال�ضباط.
املدرجة  املوا�ضيع  الجتماع  وناق�ص 
وتنفيذ  الأعبببببببمبببببببال،  جببببببببدول  عبببلبببى 
ال�ضابقة،  والبببببقبببببرارات  الببتببو�ببضببيببات 
يف  املعيارية  املببقببارنببة  على  والطببب�ع 
م�ضتوى وموؤ�ضرات الأداء، بن الربع 
الأول لهذا العام، والربع الأول للعام 

املا�ضي.

مليون مكاملة
واطلع معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
مركز  اإدارة  احبب�ببضببائببيببات  عببلببى  املبببري 
الببقببيببادة والبب�ببضببيببطببرة، والببتببي اأظهرت 
و686  مبببلبببيبببونببباً  املببببركببببز  ا�ببضببتببقبببببال 
الأول  الببربببع  يف  مكاملة  و488  األببفبباً 
مبببن البببعبببام اجلبببببباري، ومت الببببرد على 
 10 غبب�ببضببون  يف  مببنببهببا   99.57%
املركز مليوناً  ا�ضتقبل  ثببوان، يف حن 
الربع  يف  مببكبباملببة  و51  األببفبباً  و101 
الرد  ومت  املببا�ببضببي،  الببعببام  مببن  الأول 

غ�ضون  يف  مببنببهببا   99.79% عببلببى 
ثوان.    10

زمن ال�ستجابة 
بالدور  املبببري  الفريق  مببعببايل  واأ�ببضبباد 
الببكبببببري البببذي يببوؤديببه �ببضببببباط و�ضف 
اإدارة  العاملن يف  والأفببراد  ال�ضباط 
مركز القيادة وال�ضيطرة والدوريات، 
الأمببببن يف مناطق  عببلببى  يف احلببفبباظ 
الخبببتببب�بببضبببا�بببص، وهبببببو مببببا �بببضببباهبببم يف 
ثانية،  و39  دقيقتن  معدل  حتقيق 
الطارئة  للحالت  ال�ضتجابة  لزمن 
يف الربع الأول من العام اجلبباري، يف 

حن كان امل�ضتهدف 6 دقائق، مقارنة 
لزمن  ثانية  و47  دقيقتن  مبعدل 
ال�ببضببتببجببابببة لبببلبببحبببالت البببطبببارئبببة يف 
وكان  املا�ضي،  العام  من  الأول  الربع 

امل�ضتهدف 6 دقائق.

901
واطلع معاليه على اإح�ضائيات مركز 
الت�ضال 901 الذي �ضجل يف الربع 
األفاً   139 اجلبباري،  العام  الأول من 
 90 عببلببى  البببرد  مببكبباملببة، ومت  و835 
يف  ثانية،   20 غ�ضون  يف  منها   %
حن بلغ عدد املكاملات يف الربع الأول 

و363  األفاً   130 املا�ضي  العام  من 
مكاملة، ومت الرد على %91 منها يف 

ثانية.  غ�ضون 20 
يذكر اأن هذه الجتماعات تاأتي ملتابعة 
تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج 

الإدارات العامة ب�ضكل ربع �ضنوي، ما 
يببعببطببي فببر�ببضببة واإمببكببانببيببة ل�ط�ع 
اأهداف  حتببدد  التي  الجتبباهببات  على 
اخت�ضا�ضه،  حبب�ببضببب  كبببل  الإدارات، 
والأ�ضاليب التي يتم مبوجبها تقييم 

املا�ضية،  بال�ضنوات  مقارنة  النتائج 
البببعبببديبببد من  اإدخبببببببببال  وتببب�بببضببباهبببم يف 
اخلببطببط الببتببطببويببريببة لببلببوقببوف على 
مببدى جنبباح تلك اخلببطببط مببن واقع 

تلك الأهداف املحققة.

•• اأبوظبي - وام:

اأكد معايل ال�ضيخ عبداهلل بن بيه رئي�ص جمل�ص الإمارات ل�إفتاء ال�ضرعي، 
رئي�ص املجل�ص العلمي الأعلى جلامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية، 
اأن الهتمام بالقراآن الكرمي واأهله وال�ضرت�ضاد بهديه وال�ضتنارة بنوره 
اإرث را�ضخ يف دولة الإمارات، وهو امتداد لإرث املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
اأيبباديببه البي�ضاء  اآثببار  تببزال  "طيب اهلل ثراه" الببذي ل  اآل نهيان  �ضلطان 

ت�ضتجلب له الدعوات ال�ضاحلات يف كل اأرجاء العامل.
الكرمي �ضمن  القراآن  جاء ذلك يف حديث معاليه حللقة قيم اخلري يف 
زايبببد للعلوم  بببن  تببقببدمببه جببامببعببة حمببمببد  "قراآن مبن" البببذي  بببرنببامببج 

الإن�ضانية على قناة الإمارات خ�ل �ضهر رم�ضان الكرمي.

وقال اإن الرنامج يحتفي بالقراآن يف �ضهر القراآن، ويجرتي القيم من 
وي�ضرح  الببدروب  ينري  الببذي  اهلل  كتاب  جواهرها  ومعدن  اأرومتها  منبت 
القلوب. واأ�ضاف : اإن احلديث عن القيم وجتديدها هي مهمة ت�ضطلع 
بها جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية، ملا يوؤمل منها من النهو�ص 
وطراأ  اأحببوال  ا�ضتجد من  ما  على  بناء  الديني  بواجب جتديد اخلطاب 

من متغريات.
واأكد اأن القيم هي روح الدين ولغته الكونية، وبها ي�ضتعيد دوره اليجابي 
وا�ضعاد العامل بالإر�ضاد، ل �ضيما يف هذه املرحلة الع�ضيبة التي متر بها 
الإن�ضانية، م�ضريا اإىل القيمة تن�ضب اإىل اخل�ضلة احلميدة التي يحر�ص 

الإن�ضان على الت�ضاف بها وتوريثها ملن هم يف كنفه.
النا�ص يف  وقببد يختلف  واأخبببرى �ضغرى،  كببرى  اأن هناك قيما  واأ�ببضبباف 

ال�ضماوية هي  الأديببان  اأما الكرى ل خ�ف عليها لأن  ال�ضغرى  القيم 
التي جاءت بها.

وقال معاليه اإن القيم ت�ضتمد من الدين وهو اأهم م�ضادرها، م�ضريا اإىل 
ال�ضريفة يقدمان ل�إن�ضان منظومة  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  القراآن  اأن 

متكاملة من القيم.
القيم  الأنعام متثل منهجا لهذه  الع�ضر يف �ضورة  الو�ضايا  اأن  اإىل  ولفت 
وت�ضع اإطارا عاما لع�قة الإن�ضان مع ربه، وع�قته مع املجتمع والنا�ص 

والتي يحكمها الر والإح�ضان وحفظ العهود.
واأ�ضاف : من لطف اهلل على عباده اأن جعل هذه الو�ضايا متعلقة بقدرة 
و�ضعها"،  اإل  نف�ضا  نكلف  "ل  تعاىل  وا�ضتطاعته، وذلك يف قوله  الإن�ضان 
والدين  كا�ضتطاعتك  ال�ضريعة  اإن  وط�بنا  لأبنائنا  دائما  نقول  لذلك 

ي�ضر ولي�ص ع�ضر وهو دين رحمة ل غلو.
واأ�ضار ابن بيه اإىل اأن القراآن يقدم م�ضدرا اآخر من م�ضادر القيم والأ�ضوة 
احل�ضنة يتمثل يف اأخ�ق �ضيد اخللق وحبيب احلق حممد "�ص" اأخ�ق 
"واإنك  قوله  تعاىل يف  اهلل  زكبباه  وقببد  املبب�ببضببداة،  والنعمة  املببهببداة  الرحمة 
اأ�ببضببوة ح�ضنة  اهلل  ر�ببضببول  لكم يف  كببانببت  "لقد  لعلى خلق عظيم" وقببولببه 
ملببن كببان يببرجببو اهلل والببيببوم الآخبببر وذكبببر اهلل كثريا"، وقببد كببانببت حياته 
"�ص" �ضفافة لأنه كان ميثل القيم على وجه الأر�ص، وكان ميثل القراآن 

والدليل قول عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها "كان خلقه القراآن".
وقال معاليه اإن القراآن يقدم م�ضدرا ثالثا من القيم وهو التخلق ب�ضفات 
اهلل تعاىل، كما يف قوله " وهلل املثل الأعلى" وهي ما تعرف ب�ضفات التخلق 

ومنها الرحيم واحلليم والكرمي والروؤوف والعدل وغريها.

عبداهلل بن بيه : الهتمام بالقراآن وال�سرت�ساد بهديه اإرث را�سخ يف الدولة

خالل الربع الأول من العام اجلاري

�سرطة دبي حتقق دقيقتني و39 ثانية يف زمن ال�ستجابة للحالت الطارئة 

هيئة النقل – عجمان تطلق اآلية جديدة 
لحت�ساب التعرفة اخلا�سة مبركبات الأجرة 

•• عجمان -الفجر:

اآلية جديدة  تبداأ هيئة النقل يف عجمان اعتباراً من الأول من يونيو املقبل 
لحت�ضاب التعرفة اخلا�ضة مبركبات الأجرة يف الإمارة ت�ضتند فيها اإىل مبداأ 
اقت�ضاد  دعببم  يف  ت�ضاهم  فعالة  اأ�ض�ص  و  �ضوابط  وفببق  الببوقببود  اأ�ضعار  حترير 

الإمارة و توجهات احلكومة الر�ضيدة . 
اإىل  امل�ضتندة  الأجببرة  مبركبات  اخلا�ضة  التعرفة  احت�ضاب  اآلية  لقرار  وفقاً 
 ، التعرفة  ت�ضعري  �ضيا�ضة  الهيئة بو�ضع  �ضتقوم   ، الوقود  اأ�ضعار  مبداأ حترير 
على اأن تخ�ضع هذه ال�ضيا�ضة للمراجعة ال�ضهرية، و�ضيتم الإع�ن عن ن�ضبة 
تاأثري حترير اأ�ضعار الوقود يف التعرفة وذلك يف اليوم الثاين من اإع�ن وزارة 
اأول  من  بببدءاً  بالتعرفة   اأن يعمل  الدولة على  الوقود يف  اأ�ضعار  الطاقة عن 
التعرفة  املوؤثر يف  الأدنببى  احلببد  اأنببه مت حتديد  اإىل  بالإ�ضافة  التايل  ال�ضهر 

اخلا�ضة مبركبات الأجرة بواقع  �ضعر 2.20 درهم للرت الواحد .
تعرفة  يف  النخفا�ص  و  الرتببفبباع  معدل  فبباإن  الحت�ضاب  لآلية  بالن�ضبة  اأمببا 
مركبات الأجببرة لن يغري ب�ضكل عام يف اجمايل التعرفة اإمنا �ضيقت�ضر على 
اجلزء اخلا�ص باملحروقات و هو ماميثل %25 من اجمايل التعرفة اخلا�ضة 
مبركبات الأجرة على اأن يقت�ضر حترير اأ�ضعار املحروقات على التاأثري يف حال 

ارتفاع اأ�ضعار امل�ضتقات البرتولية فقط و لي�ص ب�ضكل م�ضتمر .  

•• دبي-وام:

�ضهر  اأن  اخلريية،  دبي  جلمعية  التنفيذي  املدير  ال�ضويدي،  اأحمد  اأكد 
الداعمة  املجتمعية  املبببببادرات  لتكثيف  مهمة  منا�ضبة  املبببببارك  رم�ضان 
وامل�ضاندة ملختلف فئات املجتمع، عر اإي�ضال امل�ضاعدات للفئات امل�ضتحقة 
من الأ�ضر املتعففة، من خ�ل تبّني مبادرات اإن�ضانية واأن�ضطة جمتمعية 
ت�ضتهدف تلك الفئات، وا�ضفاً يوم زايد للعمل الإن�ضاين الذي ي�ضادف 
موؤ�ض�ضات  جميع  ت�ضلكه  نهج  باأنه  �ضنوياً،  رم�ضان  �ضهر  من   19 ام�ص 
ال�ضيخ زايد  العمل اخلريي، تخليداً لأعمال موؤ�ض�ص الدولة املغفور له 
العطاء  الب�ضرية يف  األهم  الببذي  ثببراه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �ضلطان  بن 
والأيبببادي  الإمبباراتببي  العطاء  الإنبب�ببضبباين، ويج�ضد  والعمل  وحببب اخلببري 

البي�ضاء للدولة.
واأكد املدير التنفيذي جلمعية دبي اخلريية، يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء 
الإمارات / وام / اأن اجلمعية تتبّني مبادرات اإن�ضانية؛ اأهمها: دعوة اأهل 
اخلري للم�ضاهمة يف اإجراء 500 عملية جراحية للمياه البي�ضاء خارج 
الدولة، بالتعاون مع موؤ�ض�ضة نور دبي اإحدى املوؤ�ض�ضات اخلريية �ضمن 
دائرة  قبل  من  واملرخ�ضة  العاملية  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  مبادرات 
ال�ضوؤون الإ�ض�مية والعمل اخلريي يف دبي، حيث اإن جراحة اإزالة املياه 
واقت�ضاد  الفرد  الفقر وحت�ضن حياة  ت�ضاهم يف تخفيف حدة  البي�ضاء 

الأ�ضرة.
 250 بتكلفة  العمى؛  ملكافحة  اخلببري  زايببد  ان�ضاء خميم  اأنببه مت  وذكببر 
البي�ضاء، و3000  املياه  ازالة  500 عملية  األف درهم، وي�ضمل اجراء 
فح�ص عيون، ف�ضً� عن تزويد املحتاجن بالنظارات الطبية والقطرات 
اأما  درهببم،  األببف   367.5 اإىل  ت�ضل  اإجمالية  بتكلفه  للعيون  الع�جية 
بخ�ضو�ص م�ضروع "بئر زايد اخلري"، بئر ارتببوازي من 70 اإىل 100 
�ضعة  مبباء  وخببزان  ال�ضم�ضية،  بالطاقة  كهربائية  مب�ضخة  ويعمل  مرت 
10000 لرت، لعدد 4500 �ضخ�ص م�ضتفيد، والعمر الفرتا�ضي 20 

عاماً، بتكلفة 122.500 درهم.
"املليار وجبة" من  مبادرة  اأن  على  دبي اخلريية،  و�ضدد مدير جمعية 

اأهم املبادرات الإن�ضانية عاملياً، لأنها تهم �ضريحة كبرية من النا�ص داخل 
قائمة  يت�ضدر  للمحتاجن  الطعام  توفري  اأن  حيث  وخارجها،  الدولة 
التي فر�ضتها  احتياجات الإن�ضان الأ�ضا�ضية خ�ضو�ضاً يف هذه الظروف 
واجتماعياً و�ضحيا،  اقت�ضادياً  العامل  جائحة كورونا على خمتلف دول 
من  امل�ضاركة  الأول  حمببوريببن  حببول  تببركببزت  اجلمعية  م�ضاركة  اأن  كما 
خ�ل جمموعة اأ.ر.م. القاب�ضة مببلغ مليوين درهم يف مبادرة "املليار 
وجبة"، والثاين اإطعام ال�ضائم وتوزيع وجبات الإفطار علي املحتاجن.

وحول املبادرات الرم�ضانية وامل�ضاريع الإن�ضانية، اأو�ضح اأن جمعية دبي 
اخلريية �ضلكت عدة م�ضارات خ�ل �ضهر رم�ضان املبارك، اأولها م�ضروع 
"اإفطار ال�ضائم" ما يقرب من 11 األف �ضائم يومياً، والتفاق مع املطاعم 
اتفاقيات مع  الدولة، وعقد  داخل  توزيعها  و  وال�ضركاء لتوفري وجبات 
جمعيات اأخرى لت�ضهيل وتوزيع الوجبات خارج الدولة، وثانيها ا�ضتكمال 

غانا،  27 يف  زايد  عيال  واآخرها م�ضجد  امل�ضاجد  بناء  م�ضاريع:  اأعمال 
وم�ضروع الوقف القراآين ملعهد بناء مدين لتعليم القراآن الكرمي واللغة 
اإندوني�ضيا، وحفر الآبار، وبناء امل�ضتو�ضفات، وبناء املدار�ص،  العربية يف 

ودور الرعاية وكفالة الأيتام، و�ضوًل اإىل م�ضروع الأ�ضر املتعففة.
اأن  اإىل  ال�ضويدي  لفت  املختلفة،  املوؤ�ض�ضات  مع  ال�ضراكات  وبخ�ضو�ص 
اأع�ضاء جمل�ص اإدارة جمعية دبي اخلريية يعملون وفق اآلية عمل منظمة 
املعطاء،  املجتمع  التوا�ضل مع  بناء ج�ضور  ت�ضتهدف  م�ضتقبلية،  وروؤيببة 
وتعزيز جمالت ال�ضراكة مع قطاعاته املختلفة، لدعم جهود اجلمعية، 
م�ضريا اإىل اأن اجلمعية �ضرفت نحو ن�ضف مليار درهم على نحو 122 
وحتى   2015 عببام  منذ  املا�ضية  ال�ضبع  ال�ضنوات  خبب�ل  م�ضروع،  األببف 
2021، اإىل جانب اإط�ق �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع بنك دبي الإ�ض�مي، 
يف  الدعم  اأوجببه  تقدمي  اأجببل  »املظلة« من  موؤ�ض�ضة  اأخببرى مع  و�ضراكة 

املجال ال�ضحي.
الدولة  داخبببل  يف  واملبب�ببضبباكببن  الببفببقببراء  ت�ضتهدف  اجلمعية  اأن  واأو�بببضبببح 
الترعات  الفطر جتميع  زكاة  ت�ضتهدف من خ�ل  اأنها  كما  وخارجها، 
وتوزيعها على ك�ضوف اجلمعية من امل�ضتحقن والأ�ضر املتعففة، موؤكداً 
املحتاجن  هبببوؤلء  وبببن  املح�ضنن  بببن  و�ببضببل  حلقة  ُتببعببد  اجلمعية  ان 

والو�ضول لهم وتوزيع زكاة الفطر عليهم بنهاية �ضهر رم�ضان املبارك.

مدير »دبي اخلريية« : »اإفطار ال�سائم« ي�ستهدف 11 األف �سائم 
يوميا .. و»املليار وجبة« اأهم املبادرات الإن�سانية عامليا 

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4654/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�ضر رقم 156

وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهببم   )169182.59( وقببدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام . 

املدعي:كلودي راك ذ.م.م
عنوانه:المارات - امببارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد مركز دبي املايل العاملي - مبنى رقم /3 

- الطابق رقم/6
املطلوب اإع�نه :  1- �ضوبها ل�عمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

بببتبباريببخ:2022/2/23 مبثابة احل�ضوري  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  :  نعلنكم  الإعبب�ن  مو�ضوع 
الفا ومئة  و�ضتون  وت�ضعة  درهم مئة  وقببدره )169.182.59(  للمدعية مبلغ  تببوؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  والفائدة  فل�ضا  وخم�ضون  وت�ضعة  اماراتي  درهببم  وثمانون  واثنان 
اتعاب  مقابل  درهببم  الببف  ومبلغ  بامل�ضاريف  والزمتها  التام  ال�ضداد  تاريخ  وحتى   2021/12/6 يف  احلا�ضل 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

الع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002170/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - خالد عبدالواحد حممد عبدالرحيم الزرعوين 
الزرعوين  عبدالرحيم  حممد  عبدالواحد  هيثم   -  2

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ مكتب اإبراهيم احلو�ضني للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية وميثله املحامي / اإبراهيم احلو�ضني  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 64352 درهم ، بالإ�ضافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع %5 من تاريخ 2021/12/6 وحتى متام ال�ضداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : جراند �سبكرتم ملقاولت البناء - �ش ذ م م  
بببردبببي -  املببهببريي -  79-7 ملك عبببببداهلل خليفة احببمببد الفهد  الببعببنببوان : مكتب رقببم 
، رقم الرخ�ضة  3 - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمببدودة  راأ�ببص اخلببور ال�ضناعية 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1191512  : التجاري  بال�ضجل  القيد  رقم   742748  :
باإنح�ل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  دبببي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد 
ال�ضركة املذكورة اأع�ه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/23 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن بيكر تلي ام كي ام حما�سبون قانونيون العنوان 
: مكتب رقم 201 -20 ملك ميثاء امن حممد ال�ضريف - ديرة - القرهود - هاتف : 
3697248-04 فاك�ص : 3697193-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإع�ن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : بيكر تلي ام كي ام حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 201 -20 ملك ميثاء امن حممد ال�ضريف - ديرة - القرهود 
تعلن  هبببذا  مبببوجببب   04-3697193  : فبباكبب�ببص   04-3697248  : هبباتببف   -
الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�ضفي املذكور اأع�ه لت�ضفية جراند 
بتاريخ  دبببي  قببرار حماكم  وذلببك مبوجب  م  م  ذ  البناء - �ش  �سبكرتم ملقاولت 
 2022/2/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/23
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأع�ه، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإع�ن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ق�شر امللوك لتجارة مواد البناء
املرجتعة   ال�شيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000071/ 

اإىل املحكوم عليه : ق�ضر امللوك لتجارة مواد البناء  
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ كاتربي�ر للخدمات املالية )دبي( املحدودة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف : 111866  درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001115/ 
�ضعيد  ملالكها  الب��ضتيكية  والأكيا�ص  العبوات  لتجارة  هورايزن  موؤ�ض�ضة   : عليه  املحكوم  اإىل 

ا�ضماعيل نعمان املازمي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ املوؤ�ض�ضة التجارية املتحدة للتغليف �ص ذ م م يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف : 373684.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001323/ 
اإىل املحكوم عليه : جا�ضم حممد �ضعيد احمد احلمادي  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضاحلة بنت حممد �ضراج بن بكر احمد جي اجلن�ضية �ضعودي  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف : 32074.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإجتمـاع خبـرة 

اإىل املدعى عليه / فوروم جروب م.د.م.�ص
رقم  الدعوى  يف  هند�ضياً  خبرياً  البتدائية  دببي  حمكمة  قبل  من  لنتدابي  نظبراً 
كيه &  دي انرتنا�ضيونال  املدعي/  من  �ضدكم  املرفوعة  جزئبي  جتباري   2021/4423
للمقاولت �ص.ذ.م.م ، نعلنكببم باأنه تقببرر عقببد اإجتماع خرة معكم يف ال�ضاعة 11:00 �ص 
بتاريخ 2022/05/02 يف مكتب اخلبيبر )مكتب رقم 102 – ط2 – مبنى اخلزان – اأم 
رمول – �ضارع ند احلمر - دببي – رقم مكاين : 3641290664(، وعليه اأنتم مكلفبون 
اأو وكيلكم املعتمد يف الزمان واملكان املحددين اأع�ه م�ضت�ضحبن كامل  باحل�ضور �ضخ�ضياً 
دفاعكم وم�ضتنداتكم . ويف حالبة عبدم ح�ضور من ميثلكم فان اخلببرة �ضت�ضري يف الإجراءات 

املكلفبة بها من قبل املحكمبة املوقببببرة .
اخلبري واملحكم الهند�ضي

د. �ض�ح الدين اأيوب الزبن
نقال : 5642155 050

م�حظة : يجب ن�ضر الإع�ن قبل موعد الإجتماع مبا ل يقل عن )7( اأيام .

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

Announcement of losing 
a share certificate

Mr. Faisal Saqr Hamdan Al Falahi 
lost share certificate No. 425 issued 
by Abu Dhabi Commercial Bank، 
Whoever finds it calls on the phone 
0504427224 or 0506666865.
thank you
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اأخبـار الإمـارات

••  دبي - د.حممود علياء

�ضمن الأم�ضيات الرم�ضانية يف ندوة 
الثقافة والعلوم مت تكرمي املوؤ�ض�ضات 
وال�ضخ�ضيات التي �ضاهمت يف اإجناح 
ال�ضاد�ص  الآ�ببضببيببوي  امللتقى  فعاليات 
اأقيم يف ندوة الثقافة والعلوم،  الذي 
وقبببد كبببان جلميع اجلببهببات والأفببببراد 
جبببهبببود تببطببوعببيببة مببثببمببرة �ببضببهببد لها 

الوفود امل�ضاركة يف امللتقى.
رئي�ص  البببببدور  ببب�ل  التكرمي  ح�ضر 
الب�ضتكي  عي�ضى  ود.  الإدارة  جمل�ص 
الإمبببارات  نببادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الببب�بببضبببويبببدي  عبببيببب�بببضبببى  ود.  البببعبببلبببمبببي 
اأع�ضاء  بببن ثببباين  واملببهببنببد�ببضببة مبببرمي 
من  وجمببببمببببوعببببة  الإدارة  جمبببلببب�بببص 
وموؤ�ض�ضة  دبببي  جامعة  من  املكرمن 
للم�ضوؤولية  املببب�بببضبببتبببقبببببببل  اأجببببببيببببببال 
الجبببتبببمببباعبببيبببة وجببمببعببيببة الإمببببببببارات 
اأن جهود  البدور  اأكببد ب�ل  للتطوع. 
لها  كان  والتطوعي  املجتمعي  العمل 

اأكببر الأثببر يف اإجنبباح الفعالية وعزز 
العطاء  عبببن  الإيبببجببباببببي  النبببطببببببباع 
املببجببتببمببعببي يف دولببببة الإمبببببببارات اأمبببام 
 50 جتبباوزت  والتي  امل�ضاركة  الوفود 

دولة و400 م�ضاركة.
العمل  فل�ضفة  اأن  البببببببدور  واأ�بببضببباف 
الإن�ضان  قيام  على  تعتمد  التطوعي 
للمجتمع  النافعة  الأعببمببال  بتقدمي 
دون انتظار مردود، وهذا النهج اأ�ض�ص 

لها يف ثقافة املجتمعات العربية منذ 
قدمي الأزل باأكرث من معنى وم�ضمى 
منها الفزعة والعون، ويذكر التاريخ 
اإحبببدى  �ببضببب �ببضببببباحبباً يف  اأن حببريببقببا 
باخلو�ص،  مبببببنببيببة  وكبببانبببت  املببنبباطببق 
اأعيد  جمتمعية  وبجهود  امل�ضاء  ويف 
اأن  وذكببر  احرتقت.  التي  املنازل  بناء 
كان  بدايته  الذيد يف  ت�ضجري طريق 
لزراعته،  جمتمعية  ذاتببيببة  بببجببهببود 

فاملجتمعات ل تبنى بالقرارات ولكن 
بعزائم وهمم اأبناء املجتمع، فالتطوع 
يببجببعببل الإنبببب�ببببضببببان يببعببطببي مببببن ذاتببببه 

وبر�ضاء نف�ص.
امل�ضاركن  ال�ضباب  البببببدور  واأو�ببضببى 
ببببباحلببببر�ببببص عببببلببببى الببببتببببطببببوع وببببببذل 
اجلبببهبببود ملبببا لببهببا مبببن اأثبببببر عببظببيببم يف 
ب�ضتكي  د.  واأ�بببضبببار  املببجببتببمببعببات.  بببنبباء 
اإىل اأن �ضباب الإمارات من مواطنن 

النزعة  بببتببلببك  يببتببمببتببعببون  ومببقببيببمببن 
الإنببب�بببضبببانبببيبببة اخلبببلبببوقبببة مببببن مبببببببادرة 
البببغبببري يف خمتلف  وتبببطبببوع خلبببدمبببة 
املجالت وي�ضعون بجهد وداأب لإجناح 
الببفببعببالببيببات واملبب�ببضبباعببدة يف الأزمبببببات 
اجلميع.  له  وي�ضهد  مقدر  وجهدهم 
كان  �ضخ�ضية   54 تببكببرمي  تببك  وقبببد 
الطيب  الأثببر  وم�ضاركتها  لتطوعها 

يف امللتقى. 

•• دبي-الفجر: 

و�ضوؤون  الأوقببببباف  مببوؤ�ببضبب�ببضببة  تببلببقببت 
مبب�ببضبباهببمببة قدرها  ببببدببببي  بببر  البببُقببب�بببضَّ
"هاربور  �ضركة  مببن  درهبببم  مليون 
"�ضكوك  ملبببببادرة  دعببمببا  العقارية"، 
الوقف" التي اأطلقها مركز حممد 
بن را�ضد العاملي ل�ضت�ضارات الوقف 

والهبة التابع املوؤ�ض�ضة. 
واأكد املركز اأن دعم هاربور العقارية 
املجتمعي  للتفاعل  ا�ضتمرارا  ياأتي 
اإليها  دعببا  التي  املبببببادرة  مع  الكبري 
�ببضببمببو البب�ببضببيببخ حبببمبببدان ببببن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي  را�ضد  بن 
والتي  الببتببنببفببيببذي،  املجل�ص  رئببيبب�ببص 
تتيح للواقفن دعم اأهداف خريية 
مع  مالية  مب�ضاهمات  اإن�ضانية،  اأو 
�ضمان احلفاظ التام على الأ�ضول. 
وقال �ضعادة علي املطوع الأمن العام 
ر  الق�ضّ و�ببضببوؤون  الأوقبببباف  ملوؤ�ض�ضة 
بدبي �ضعداء ب�ضرعة جتاوب جهات 

الوقف"  "�ضكوك  مبببببادرة  عببدة مع 
اط�قها،  مببببن  قببلببيببلببة  اأيبببببببام  ببببعبببد 
املجتمعي  التفاعل  حجم  مايعك�ص 
الكبري مع املبادرات الإن�ضانية التي 
تتبناها القيادة الر�ضيدة واحلر�ص 

على دعمها واإجناحها
م�ضاهمة  عبببلبببى  املبببببطبببببوع  واأثبببببنبببببى 
املبادرة  يف  العقارية  هاربور  �ضركة 

هاربور  اأن  اإىل  م�ضريا  الإن�ضانية، 
�ضريك ا�ضرتاتيجي داعم للموؤ�ض�ضة 
داعيا  اخلببببرييببببة،  ومببب�بببضبببروعببباتبببهبببا 
البب�ببضببركببات واملببوؤ�ببضبب�ببضببات والأفببببببراد 
اأهدافها  لتحقق  املبببببادرة  دعببم  اإىل 
دبي  دور  تبببعبببزيبببز  يف  واملببب�بببضببباهبببمبببة 
اخلريية  ال�ضتثمارات  يف  الببريببادي 

امل�ضتدامة. 

م�سجد عمر بن اخلطاب يف عجمان ي�ست�سيف حما�سرات بي 5 لغات حية   

تكرمي املوؤ�س�سات وال�سخ�سيات التطوعية يف ندوة الثقافة والعلوم

•• عجمان : الفجر 

الدعاة  كبار  من  عببدداً  اخلطاب  بن  عمر  م�ضجد  ي�ضت�ضيف 
والببعببلببمبباء مبببن البببعبببامل الإ�بببضببب�مبببي البببذيبببن يببلببقببون خم�ضة 
حما�ضرات  دينية عقب �ض�ة الرتاويح بخم�ضة لغات، هى 
والإجنليزية،  والفرن�ضية  والبنغالية  والأورديبببببة  امللبارية 
بهدف الو�ضول للناطقن بغري العربية ون�ضر القيم واملبادئ 
الإ�ض�مية،  وتاأتي املحا�ضرات �ضمن جدول فعاليات رم�ضان 
املنظمة  الببلببجببنببة  ينظمه  الببببذي  واإميان"  "تقوى  عببجببمببان 
لفعاليات رم�ضان عجمان، يف دورته الب 16 والتي تقام حتت 
را�ضد  بببن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مببن  كببرميببة  رعببايببة 

وبتوجيهات  عجمان،  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  النعيمي، 
عجمان،  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بببن  عببمببار  ال�ضيخ  �ضمو 
وتبداأ  املبببببارك،   ال�ضهر  مبنا�ضبة  التنفيذي،  املجل�ص  رئي�ص 
املحا�ضرات يف م�ضجد عمر بن اخلطاب  يوم اجلمعة القادم 
انيبو   ( بعنوان  املليباري  ح�ضن  ال�ضيخ  لف�ضيلة  مبحا�ضرة 
اإىل اهلل( ويقدمها باللغة امللبارية، ويف اليوم التايل حما�ضرة 
يقدمها ف�ضيلة ال�ضيخ ظفر احل�ضن باللغة الأوردية بعنوان 
الرحمن  مطيع  ال�ضيخ  ف�ضيلة  ويببقببدم  الإنبب�ببضببان(  رحببلببة   (
يوم  الأولد(  تربية   ( بببعببنببوان  البنغالية  باللغة  حمببا�ببضببرة 
عثمان  ال�ضيخ  ف�ضيلة  يقدم  بينما  رمبب�ببضببان،   13 الببثبب�ثبباء 
امل�ضلن  حتث  الفرن�ضية  باللغة  حما�ضرة  الأرمني  ليث  اأبببو 

يببوم اجلمعة  وذلببك  فببواتببه(  قبل  اأغتنام من رم�ضان   ( على 
اخلمي�ص 15 رم�ضان ف�ضيلة  يوم  يقدم  كما  رم�ضان،   14
ال�ضيخ حممد تيم هنبل حما�ضرة باللغة الإجنليزية بعنوان 
) خطوات على طريق نحو التغيري(   واأكدت اللجنة املنظمة 
لفعليات رم�ضان تقوى واإميان، �ضرورة الهتمام باجلاليات 
الناطقة بغري العربية، وتخ�ضي�ص علماء ودعاه يقدمون لهم 
مفهوم الإ�ض�م بلغتهم الأم، مما ي�ضاعد على الفهم والإدراك 
للدين  والو�ضطي  احلقيقي  والقوام  الأ�ض�ص  على  والوقوف 
يف  واملبادئ  القيم  غر�ص  اإىل  بالإ�ضافة  احلنيف،  الإ�ض�مي 
نفو�ضهم، ودجمهم يف املجتمع ب�ضكل كبري ملعرفتهم باأ�ضول 

الدين و�ضريعته.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اخلاطري  حمببمببد  اأحببمببد  امل�ضت�ضار  �ببضببعببادة  اأكبببد 
اأن الوالد  رئببيبب�ببص دائببببرة حمبباكببم راأ�ببببص اخلببيببمببة 
املببوؤ�ببضبب�ببص املببغببفببور لبببه البب�ببضببيببخ زايببببد ببببن �ضلطان 
�ضلبا  بنيانا  اأ�ض�ص  ثبببراه«  اهلل  »طببيببب  نهيان  اآل 
ل�ضيا�ضات فريدة ل تزال الب�ضرية ت�ضتلهم منها 

املبادرات والأعمال اخلريية .
وقال اخلاطري - يف ت�ضريح مبنا�ضبة يوم زايد 
رم�ضان   19 يبب�ببضببادف  البببذي  الإنبب�ببضبباين  للعمل 
ن�ضتذكر  الإن�ضاين  للعمل  زايببد  يببوم  ذكببرى  - يف 

جميعا قيم العطاء التي حر�ص عليها املغفور له، 
اأ�ضفت على  للب�ضرية  النافعة  املخل�ضة  فاأعماله 
امل�ضاريع احل�ضارية العم�قة التي بناها جمال 
والو�ضطية  الببتببوازن  على  مرتكزا  فريدا  روحيا 
والت�ضامح. واأكد اأن دولة المارات تبواأت املراكز 
الإن�ضان  الذي يرعى  الإن�ضاين  العمل  الأوىل يف 
اأينما كان دون تفريق لأي �ضبب كان واأ�ضحى يوم 
زايد للعمل الإن�ضاين مذكرا من حن لآخر بقيم 
العمل اخلريي والبذل والعطاء فرحم اهلل زايد 
واأدام  و�ضعبا  قيادة  الإمبببارات  اهلل  اخلببري وحفظ 

علينا الأمن والأمان.

 حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
 •• الفجرية - وام:

نظمت حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية �ضباح اأم�ص فعاليات ل�حتفاء  بيوم زايد للعمل الإن�ضاين بهدف 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« يف املجتمع   املغفور له  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املواقف الإن�ضانية للموؤ�ض�ص  تر�ضيخ 
ت�ضمنت معر�ضاً للكتب التي تتحدث عن اإ�ضهامات ال�ضيخ زايد  يف خمتلف املجالت لتكون ذكرى خالدة ل�أجيال 
القادمة وقيم نبيلة يف  العطاء واملحبة التي زرعها يف اأبناء دولة الإمارات واملقيمن فيها والتي  اأ�ضبحت منوذجا 
للت�ضامح .  ح�ضر الفعالية �ضعادة الدكتور عبدالنا�ضر ال�ضحي  رئي�ص املحكمة و�ضعادة امل�ضت�ضار �ضعيد الذباحي 
املحامي العام لنيابة  الفجرية الكلية وممثلو اجلهات من هيئة الفجرية للثقافة والإع�م وجمعية الفجرية 
املحكمة.  وموظفي  روؤ�ببضبباء  الأق�ضام  من  وعببدد  اجلميلة  للفنون  الفجرية  اأكادميية  من  ومب�ضاركة   اخلريية 
للفنون  الفجرية  اأكادميية  �ضاركت  بها  والتي  العربي  للخط  الفني  املعر�ص  على  اإقبال  الفعاليات  و�ضهدت    
اإبداعية من  الإن�ضانية داخل الدولة وخارجها بطريقة  ال�ضيخ زايد  واأعماله  اجلميلة بلوحات تزينت ب�ضورة 

اأعمال فنانن  ت�ضكيلين متميزين.   

ت�سّكيل »جلنة قيد احلَكم« يف حمكمة الأحوال ال�سخ�سية البتدائية يف حماكم دبي  على  ين�ش  • القرار 
ُي�سّمي كل منهما َحَكمه على اأن يكون من اأهل اأحدهما وُمّطِلعًا على اأحوالهما والّزوجة  • الّزوج 

د بالنظام العام والأعراف ال�سائدة والآداب العامة يف الدولة • القرار يلزم احلَكم باحلفاظ على �سّرية املُِهّمة املُكّلف بها والتقيُّ

حماكم راأ�س اخليمة : ال�سيخ زايد اأورثنا العطاء

•• دبي-وام:

مكتوم،  اآل  را�ببضببد  بببن  حممد  بببن  حببمببدان  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ببضببدر 
ويل عببهببد دببببي رئببيبب�ببص املببجببلبب�ببص الببتببنببفببيببذي لإمبببببارة دببببي، قرار 
دعاوى  يف  احلَكمن  ب�ضاأن   2022 ل�ضنة   /16/ رقببم  املجل�ص 
اإمببارة دبي، والببذي ت�ضري اأحكامه على  الأحببوال ال�ضخ�ضية يف 
القانون  يف  اإليها  املُ�ضار  قاق"  وال�ضِّ رر  لل�ضّ "التفريق  دعبباوى 
الحتادي رقم /28/ ل�ضنة 2005 ب�ضاأن الأحوال ال�ضخ�ضّية 
الأحوال  حمكمة  يف  ُت�ضّكل  اأن  على  الببقببرار  ون�ص  وتعدي�ته. 
ال�ضخ�ضّية البتدائّية يف حماكم دبي، بقرار من رئي�ص املحكمة 
َيي  جلنة ُت�ضّمى "جلنة قيد احلَكم"، برئا�ضته وُع�ضوّية : قا�ضِ
ال�ضخ�ضّية  الأحوال  رئي�ص حمكمة  ُي�ضّميُهما  �ضخ�ضية،  اأحوال 
اإدارة الأحبببوال  لببه، ومببديببر  اأقببدُمببُهببمببا نائباً  يببكببون  البببتببدائببّيببة، 
يف  الأ�ببضببرة  ق�ضايا  ق�ضم  ورئببيبب�ببص  دببببي،  حمبباكببم  يف  ال�ضخ�ضية 
دبي،  املُجتمع يف  تنمية  هيئة  مُمثِّل عن  اإىل  بالإ�ضافة  الإدارة، 
يف  والخت�ضا�ص  اخلببرة  ذوي  مببن  الهيئة  عببام  مدير  ُي�ضّميه 
املجال الجتماعي، ويكون رئي�ص �ضعبة املاأذونن واحلَكمن يف 

راً للجنة. الإدارة ُمقرِّ
املُعننَّ  ال�ضخ�ص  للقرار، تخت�ص جلنة قيد احلَكم، وهو  ووفقاً 
من الزوجن اأو اأحدهما للقيام مبهمة التحكيم بن الزوجن، 
وفقاً لأحكام القانون الحتادي رقم /28/ ل�ضنة 2005 ب�ضاأن 
الأحوال ال�ضخ�ضّية وهذا القرار، بعدد من املهام والخت�ضا�ضات، 
وُمتابعة  الببقببرار،  هببذا  اأحببكببام  الإ�ببضببراف على تطبيق  اأبببرزهببا: 
ال�ضخ�ضية  واملُقاب�ت  التحريرية  الختبارات  واإجببراء  تنفيذه، 

املُعّد لدى حماكم دبي  جل  ال�ضِّ اأو  ملن يطُلب قيده يف اجلببدول 
اأف�ضل  الببقببرار، واخببتببيببار  لقيد احلببَكببم فيه وفببقبباً لأحببكببام هببذا 
ال�ضخ�ضية، ورفع  واملُقابلة  التحريري  الذين اجتازوا الختبار 
اأ�ضمائهم ملدير حماكم دبي لإ�ضدار القرار بقْيدهم يف ال�ضجل، 
م بحق احلَكم،  كما تخت�ص اللجنة بالّنظر يف ال�ضكاوى التي ُتقدنَّ
اجلزاءات  وتوقيع  ِقَبِله،  من  املُرتكبة  املُخالفات  يف  والتحقيق 

الإدارية املُقّررة مُبوجب هذا القرار عليه.
اإدارة  مهام  وكذلك  ومهامها،  اللجنة  اجتماعات  القرار  وحببدد 
الأحبببوال ال�ضخ�ضية يف حماكم دبببي، و�ببُضببروط واإجبببراءات قيد 

جل املُعّد لدى حماكم دبي لقيد احلَكم فيه. احلَكم يف ال�ضِّ
/ ت�ضِمية احلَكمن من الّزوجن / ووفقاً للقرار، ُيكلِّف القا�ضي 
كً� من الّزوج والّزوجة باأن ُي�ضّمي كل واحد منهم َحَكمه، ويف 
اأو مل  بت�ضمية حَكِمه،  اأحدهما  اأو  الببّزوجببن  ِكبب�  يُقم  حببال مل 
ر اجلل�ضة التالية للجل�ضة التي مت تكليُفه بت�ضِمية احلَكم،  يح�ضُ
يكون للقا�ضي تعين حَكم ممن يراه ُمنا�ِضباً من ال�ضجل، ليكون 
حمل احلَكم الذي مل تتم ت�ضميته، على اأن ُي�ضرتط يف احلَكم 
الذي ُي�ضّميه اأي من الّزوجن اأن يكون من اأهل اأحد الّزوجن، 
اأو  الوك�ء  اأو  ال�ضهود  من  يكون  واأّل  اأحوالهما،  على  وُمّطِلعاً 
القّيمن على اأحد الزوجن يف الّدعوى ذاتها التي ُيحّكم فيها.

احلَكم  التزام  �ضرورة  على  القرار  ون�ّص   / احلَكم  التزامات   /
ب�ضاأن   2005 ل�ضنة   /28/ رقببم  الحتببببادي  الببقببانببون  ببباأحببكببام 
الع�قة،  ذات  والت�ضريعات  الببقببرار،  وهببذا  ال�ضخ�ضّية  الأحبببوال 
العام  بالنظام  د  والتقيُّ بها،  املُكّلف  املُِهّمة  �ضّرية  واحلفاظ على 
والأعراف ال�ضائدة والآداب العامة يف الدولة، وحتديد الأوقات 

مع  ل  التوا�ضُ عند  التحكيم  جل�ضات  لعقد  املنا�ضبة  والأمبباكببن 
قرار  مُبوجب  بها  املُكّلف  املُِهّمة  وم�ضمون  الببّدعببوى،  اأطبببراف 
ادر عن القا�ضي، واإجناز املُِهّمة املُكّلف بها يف التاريخ  تعيينه ال�ضّ
القا�ضي عند  بقرار من  الأجببل  ويجوز مد هذا  لذلك،  املُحّدد 
قاق، وبذل اجُلهد ل�إ�ض�ح بن  ي اأ�ضباب ال�ضِّ القت�ضاء، وتق�ضّ
القول يف  احَل�ضنة، ولن  واملوِعظة  احِلكمة  وُمراعاة  الزوجن، 

ع يف التفريق. خُماطبة الّزوجن، وعدم الت�ضرُّ
د احلَكمان  ُيببحببدِّ اأن  الببقببرار على  ون�ّص   / التحكيم  اإجبببراءات   /
يقوما  اأن  على  الأوىل،  التحكيم  جل�ضة  انببعببقبباد  ومببكببان  زمبببان 
باإع�ن الزوجن للح�ضور قبل ذلك ب�ضبعة اأيام على الأقل، فاإن 
القا�ضي  الأمر على  ُيعر�ص  اأحدهما  اإع�ن  اأو  اإع�نهما  تعّذر 
احلَكمان  وُيِعّد  منا�ضباً،  يببراه  مبا  لياأمر  الّدعوى  ينُظر  الببذي 
منهما  كببل  ا�ضم  على  ُم�ضتِمً�  بها،  املُكّلفان  باملُِهّمة  حم�ضراً 
احلَكمن  على  ويجب  اأحدهما،  اأو  الزوجن  ح�ضور  ُيفيد  وما 
�ضماع اأقوال احلا�ضر منهما، على اأن يتم البدء بطالب التفريق 
ناً بياناً وافياً بالإ�ضاءة  منهما واإثبات اأقواله يف املح�ضر، ُمت�ضمِّ
املُّدعى بها والتي تعّر�ص لها من الزوج الآخر ورد هذا الأخري 

على الدِّعاء.
اأحد  غيبة  يف  بها  املُكّلفان  املُِهّمة  ُمبا�ضرة  للحَكمن  يجوز  ول 
التحكيم،  الغائب بجل�ضة  الّطرف  اإعبب�ن  الزوجن، ما مل يتم 
وللحَكمن مبا�ضرة العمل يف غيبة اأحد الزوجن متى مت اإع�ن 
الغائب ِمنُهما بجل�ضة التحكيم اأو باجلل�ضات ال�حقة اإن ح�ضل 

انقطاع بينها واإّل ترّتب على ذلك ُبط�ن تقرير احلَكمن.
اأق�ضى ُجهدهما ل�إ�ض�ح  كما حث القرار احلَكمن على بذل 

بن الّزوجن، وللحَكمن يف �ضبيل حتقيق ذلك ال�ضتعانة باأي 
من اأقرباء الّزوجن اأو مِبَن يتو�ّضما فيه الُقدرة على الإ�ض�ح 
وللحَكمن منع ح�ضور من  الببزوجببن،  مببعببارف  اأو  اأقبببارب  مببن 
لح بن  يرون اأّنه ُيعرِقل الإ�ض�ح بن الزوجن، واإذا تعّذر ال�ضُّ
الزوجن، فعلى احلَكمن اإثبات ذلك يف املح�ضر، وبحث اأ�ضباب 
قاق ومدى الإ�ضاءة احلا�ضلة بن الزوجن، والنتيجة التي  ال�ضِّ

اتفق احلَكمان عليها، وكتابة تقريرهما ُم�ضّبباً.
واإذا اختلف احلَكمان، فعلى كل منهما اأن يودع تقريره يف ملف 
الّدعوى ُمنفِرداً، ويف هذه احلالة ُتعنِّ الدائرة حَكمن غريُهما 
م اإليهما حَكماً ثالثاً لرتجيح اأحد الراأين، ويودع احلَكمان  اأو ت�ضُ
ناً تو�ضيتهما، واملُ�ضتندات التي �ُضلَِّمت اإليهما،  تقريرُهما، ُمت�ضمِّ
اإلكرتونياً، بح�ضب الأحببوال، ويجوز  اأو  يف ملف الّدعوى ورقّياً 
و�ضائل  با�ضتخدام  اجلل�ضات  وعقد  الإع�نات  اإجببراء  للحَكمن 

التقنية احلديثة اأو الت�ضال املرئي عن ُبعد.
/ ندب وا�ضتدعاء ورد احلَكم / ون�ّص القرار على اأن تتوىّل دائرة 
البتدائّية  ال�ضخ�ضية  الأحوال  ال�ضخ�ضّية يف حمكمة  الأحوال 
يف حماكم دبي، ندب حَكمن من اجلدول ح�ضب الببّدور، ما مل 
َيُقم الّزوجان بت�ضميتهما اأو ت�ضمية اأحدهما من اأهله، وللّدائرة 
من تلقاء نف�ِضها اأو بناًء على طلب اأحد الزوجن اأو ِكلْيِهما اأن 
تاأُمر با�ضتدعاء احلَكمن ل�ضتي�ضاح اأي ُغمو�ص يف تقريرهما.

ويجوز لأي من الّزوجن، وفقاً للقرار، طلب رد احلَكم اإذا توّفر 
بغري  ُمِهّمته  اأداء  ا�ضتطاعته  عببدم  معه  ُيببرّجببح  �ضبب  �ضاأنه  يف 
ز، وبوجٍه خا�ص اإذا كان: قريباً اأو �ضهراً للزوج الآخر حتى  حتيُّ
وكيً�  اأو  اجلببدول،  من  ُمعّيناً  احلَكم  كان  اإذا  الرابعة،  الدرجة 

ة، اأو ولّياً اأو و�ضّياً اأو قيِّماً على  لأحد الزوجن يف اأعماله اخلا�ضّ
اأي من الزوجن، اأو يعمل عند اأحد الزوجن، اأو له اأو لزوجه 
الببزوجببن، ما مل تُكن هذه  اأحببد  اأو عببداوة قائمة مع  ُخ�ضومة 

اخُل�ضومة اأو العداوة قد ن�ضاأت بعد تعين احلَكم بق�ضد رّده.
واملُخالفات  احلببَكببم،  رد  تببقببدمي طلب  اإجبببببراءات  الببقببرار  وحبببدد 
واجلببزاءات الإدارّيببة، والتظلم، وطلب اإعادة القيد، حيث يجوز 
اإعادة قيده  اأُلِغي قيده من اجلدول تقدمي طلب  للحَكم الذي 
ي �ضنتن على الأقل من تاريخ اإلغاء قيده، وذلك  فيه، بعد ُم�ضِ

بعد ا�ضتيفائه ل�ُضروط القيد.
/ احللول والإلغاءات / ويحل هذا القرار حمل النِّظام رقم /8/ 
ال�ضخ�ضّية  الأحببوال  دعبباوى  يف  املُحّكمن  ب�ضاأن   2006 ل�ضنة 
باإمارة دبي، وُيلغى اأي ن�ص يف اأي قرار اأو ِنظام اآخر اإىل املدى 
 ،2022 ل�ضنة  رقم /16/  القرار  واأحكام  فيه  يتعار�ص  الذي 
تنفيذاً  ببادرة  البب�ببضّ والببقببرارات  باللوائح  العمل  ي�ضتمر  اأن  على 
الذي ل  املدى  اإىل  اإليه  املُ�ضار   2006 ل�ضنة  للنِّظام رقم /8/ 
2022، وذلك  تتعار�ص فيه واأحكام القرار رقم /16/ ل�ضنة 
وُين�ضر  حمّلها.  حتل  التي  والقرارات  اللوائح  دور  �ضُ حن  اإىل 

القرار يف اجلريدة الر�ضمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�ضره.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا ب�ساأن احلكمني يف دعاوى الأحوال ال�سخ�سية يف اإمارة دبي

بقرار اأ�سدره حمدان بن حممد .. تعيني 
مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والرتاث 

بهيئة الثقافة والفنون يف دبي
•• دبي-وام: 

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ضدر 
بتعين   2022 ل�ضنة   /23/ رقم  املجل�ص  قرار  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
منى في�ضل عبداهلل القرق، ُمديراً تنفيذياً لقطاع الثقافة والرتاث بهيئة 

الثقافة والفنون يف دبي.
دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

»اأوقاف دبي« تتلقى مليون درهم دعمًا ملبادرة »�سكوك الوقف«

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002244/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد طرفة عبدالكرمي الدقاق 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ م�ضرف ال�ضارقة ال�ض�مي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 20850 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 70535
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طريق البحر خلدمات تو�شيل الطلبات  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002028/ 

اإىل املحكوم عليه : طريق البحر خلدمات تو�ضيل الطلبات 
G 2 العنوان : اإمارة ال�ضارقة - مويلح - خلف �ضارع مليحة - بناية حمد عبدالعزيز خالد ال�ضميط - مكتب رقم 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ فا�ضت موفرز خلدمات تو�ضيل الطلبات - ذ م م   

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 32760.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك 
/ اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 70197
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15428

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده اخلرز الذهبي للهواتف �ش.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 5،750                                                   ملحقات هواتف 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2238

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
للمنفذ �سده مطعم  العائدة ملكيتها  2022/04/27 لبيع املحجوزات  6:00 م�ساءا يوم الربعاء 

بريوت باي ذ.م.م و ه�سام احمد عزتلى احمد و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                               الو�سف  

 22،270                                                         معدات مطعم 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ش  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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اأخبـار الإمـارات

ميثاء اآل نهيان: اأ�سحاب الهمم فر�سان التنمية والعطاء
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت ال�ضيخة ميثاء بنت اأحمد بن مبارك اآل نهيان، رئي�ضة جمل�ص اأمناء 
موؤ�ض�ضة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية، مبادرة 
الثانية، وذلك بالتعاون مع موؤ�ض�ضة زايد العليا  دورتها  " يف  زايد  " خري 
لأ�ضحاب الهمم، بهدف متكن اأ�ضحاب الهمم من التعبري عن م�ضاعرهم 
جتاه الدور الإن�ضاين واخلريي للوالد املوؤ�ض�ص، املغفور له ال�ضيخ زايد بن 

�ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإن�ضاين.
والتقت ال�ضيخة ميثاء بنت اأحمد بن مبارك اآل نهيان - يف مقر موؤ�ض�ضة 
زايد العليا لأ�ضحاب الهمم- مبجموعة من اأ�ضحاب الهمم امل�ضاركن يف 

العطاء،  فر�ضان  الهمم هم  اأ�ضحاب  اأن  لهم،  كلمتها  واأكببدت يف   .. املبادرة 
وي�ضّكلون مكوناً اأ�ضا�ضياً يف خطط التنمية والزدهار، فهم �ضركاء التنمية 

ورواد التميز والتفوق يف م�ضارات املراكز الأوىل.
" نوا�ضل مبادرة  اآل نهيان:  اأحمد بن مبارك  ال�ضيخة ميثاء بنت  وقالت 
خري زايد، بعد النجاح الذي حققته الدورة الأوىل والتي ت�ضمنت امل�ضاركة 
يف توزيع وجبات الإفطار لل�ضائمن، بينما تاأتي الدورة الثانية ا�ضتكماًل 
جلهود املوؤ�ض�ضة يف تعزيز امل�ضاركة املجتمعية لأ�ضحاب الهمم، من خ�ل 
منحهم الفر�ضة لتوثيق تعبرياتهم عر مقاطع م�ضورة، واإظهار م�ضاعر 

الرتباط واملحبة جتاه دولة الإمارات واإرث الوالد املوؤ�ض�ص".
واأ�ضافت: " ن�ضتح�ضر يف يوم زايد للعمل الإن�ضاين، امل�ضرية امللهمة والإرث 

اخلالد للوالد املوؤ�ض�ص، املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، حيث نوا�ضل ال�ضري على نهجه واتباع و�ضاياه وننهل من حكمته 

التي ت�ضيء لنا طريقنا ".
واأ�ضارت اإىل اأن ما اأظهره اأ�ضحاب الهمم من روح وطنية خمل�ضة، وم�ضاعر 
نقية، ياأتي نتاجاً للنهج احلكيم لقيادتنا الر�ضيدة ونظرتها الثاقبة وروؤيتها 
ال�ضديدة، لتمكن اأ�ضحاب الهمم من امل�ضاهمة املجتمعية الإيجابية وبذل 
اجلهود والعطاء يف خمتلف ميادين العمل، حتى اأ�ضبحوا مثً� يحتذى به 

يف الإنتاجية والولء والنتماء.
اإط�ق  عببر  الهمم،  اأ�ضحاب  دعببم  يف  لببدورهببا  املوؤ�ض�ضة  موا�ضلة  واأكبببدت 
وبالأخ�ص  املجتمع  فئات  لكافة  املجتمعي  الإيجابي  الأثببر  ذات  املبببببادرات 

اأ�ضحاب الهمم، انط�قاً من توجيهات قيادتنا الر�ضيدة والتي متثل قدوة 
لنا بعطائها وروؤيتها الداعمة لأ�ضحاب الهمم.

املبذولة  اجلهود  نهيان،  اآل  مبارك  بن  اأحمد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  وثمنت 
للمبادرات  اإط�قها  الهمم، من خ�ل  العليا لأ�ضحاب  زايد  من موؤ�ض�ضة 

والرامج الجتماعية التي ت�ضتهدف تعزيز دور اأ�ضحاب الهمم.
وبثت موؤ�ض�ضة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية، 
و�ضائل  عر  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضة  من�ضات  على  للمبادرة،  م�ضوراً  مقطعاً 
امل�ضورة  الببر�ببضببائببل  الببتببوا�ببضببل الجببتببمبباعببي، حببيببث ت�ضّمن جمببمببوعببة مببن 
لأ�ضحاب الهمم، والذين عروا بولء وانتماء عن م�ضاعرهم جتاه الوالد 

املوؤ�ض�ص وماآثره اخلالدة يف ذاكرة الوطن .

•• اأبوظبي-الفجر:

الببدكببتببور جاكوب  ا�ببضببتببعببر�ببص مببعببايل 
كببا�ببضببر �بببضبببواوق �ببضببفببري مببفببو�ببص فوق 
دولة  لببدى  بولندا  جلمهورية  الببعببادة 
الإمبببببارات الببعببربببيببة املببتببحببدة يف حلقة 
تريندز  ملركز  زيببارتببه  خبب�ل  نقا�ضية، 
لببلبببببحببوث وال�بببضبببتببب�بببضبببارات، عبببببدداً من 
وذلك  والببدولببيببة،  البحثية  الق�ضايا 
والباحثات  الباحثن  مببن  كوكبة  مببع 

ال�ضباب يف املركز. 
ب الدكتور حممد عبداهلل العلي  ورحنَّ
الرئي�ص التنفيذي ملركز "تريندز"، يف 
بداية احللقة، مبعايل ال�ضفري جاكوب، 
واأعرب له عن تطلعه اإىل التعاون مع 
البولندية،  والببفببكببر  البببببحببث  مبببراكبببز 
بذلك،  ترحيبه  معاليه  اأببببدى  حيث 
مثمناً جهود "تريندز" البحثية، وقال 
يتابعان  �ضخ�ضياً  وهبببو  البب�ببضببفببارة  اإن 
نتاجات املركز املعرفية، بل ويحر�ضان 
على اقتناء اإ�ضدارات املركز ملا لها من 
بف�ضها  ببببات  وعلمية  معرفية  قيمة 
بارزة  بحثية  من�ضة  "تريندز" ي�ضكل 

ومببرجببعببا ُيببعببتببد بببببه. وتبببوقبببف معايل 
تببريببنببدز عن  مببو�ببضببوعببة  عببنببد  ال�ضفري 
اإنببهببا مهمة  وقببال  امل�ضلمن،  الإخببببوان 
وبينت  احلببقببائببق،  ك�ضفت  حيث  جبببداً، 
الكثري مما حببدث خا�ضة يف فببرتة ما 
�ضدد  كما  العربي".  "الربيع  بب  ي�ضمى 
الببغببربببيببة، وحتى  املببجببتببمببعببات  اأن  عببلببى 

الببعببربببيببة، يف اأمبب�ببص احلبباجببة ملثل هذه 
على  اأ�ضبعها  و�ضعت  لأنها  املو�ضوعة 
اجلرح، وو�ضحت الكثري من املفاهيم 
ال�ضيا�ضي  ببببالإ�بببضببب�م  يببتبب�ببضببل  فببيببمببا 
ومببا ميار�ضه  الإ�ببضبب�م  بببن  والتفريق 
املبببتبببطبببرفبببون. و�ببببضببببدد مبببعبببالبببيبببه على 
املعرفة  ن�ضر  يف  البحث  مراكز  اأهمية 

الدقيقة،  املعلومات  ونقل  ال�ضحيحة 
اأحببوج ما يكون  الدبلوما�ضي  اإن  وقببال 
اإىل املعرفة، وخا�ضة معرفته باملنطقة 
اإىل  م�ضرياً  فيه،  يعمل  الببذي  والبلد 
يحاول  الدبلوما�ضي  عمله  رغببم  اأنبببه 

املحافظة على ال�ضفة الأكادميية.
اأهمية  على  الدكتور جاكوب  اأكببد  كما 

اأن  البحثي، وعلى  التعاون  مّد ج�ضور 
بببنبباء الببعبب�قببات الببدولببيببة يببحببتبباج اإىل 
ذلك، وقال اإن دور ال�ضفارة هو العمل 
على حتقيق مثل هذا الهدف، م�ضرياً 
اإىل اأن اجليل اجلديد يف اأوروبا بحاجة 
اإىل معرفة التاريخ احلديث للمنطقة 
فيها  حببدث  ومببا  واخلليجية،  العربية 

مبببن تببطببور كبببببري، مببب�بببضبببدداً عببلببى دور 
مراكز البحوث يف هذا ال�ضدد.

التي  البببنبببقبببا�بببضبببيبببة  احلبببلبببقبببة  وخببببببب�ل 
الأ�ضتاذ  تببريببنببدز  يف  الببببباحببث  اأدارهببببببا 
ال�ضفري  اأعطى معايل  �ضلطان ماجد، 
البببببولببنببدي ملببحببة مبببوجبببزة عبببن ب�ده 
وحتببولببهببا الببدميببقببراطببي عببلببى مدى 

اأن  اإىل  مبب�ببضببرياً  املببا�ببضببيببة،  عببامبباً   30
البولندين بحاجة اإىل �ضركاء، ولي�ص 
هناك اأف�ضل من ال�ضراكات يف منطقة 
اخلليج عامة ودولة الإمببارات خا�ضة، 
حيث متكنت الإمارات خ�ل خم�ضن 
عاماً من بناء دولة ع�ضرية فاقت كل 
عظيمة  اإجنببببازات  وحققت  التوقعات 

على خمتلف ال�ضعد.
وتطرق معاليه اإىل احلرب الرو�ضية-

الدولية،  وتببفبباعبب�تببهببا  الأوكبببرانبببيبببة 
ل�ضيما ق�ضية ال�جئن الأوكرانين 
كانت  الإمبببببببببارات  اإن  وقبببببال  لببببببببب�ده، 
العاملي  الإنببب�بببضببباين  ببببببعببدهببا  حببا�ببضببرة 
اإىل جناحاتها  اأ�ببضبباف  البببذي  الببراقببي 
جنببباحببباً يف تببعببريببف الببنببا�ببص بببهببا عر 

دبلوما�ضيتها الناعمة. 
اإك�ضبو  اأن  ال�ضفري  معايل  اأو�ضح  كما 
واأنه  كبري،  ب�ضكل  جنببح   2020 دبببي 
كان خطوة �ضجاعة من حيث ر�ضائله، 
خا�ضة ما يت�ضل بالتعاي�ص والت�ضامح، 
وقببال اإن ما تقوم به الإمبببارات يف هذا 
اأمل  ر�ضالة  وي�ضكل  رائببع  عمل  املجال 
وقت  يف  الببببدويل  للمجتمع  اإيببجببابببيببة 
ميببببر فبببيبببه الببببعببببامل ببببتبببحبببديبببات عببببدة. 
الق�ضايا  عببدد من  عن  اأي�ضاً  وحتببدث 
ما  واإىل  الثقافة،  اأهمية  اإىل  م�ضرياً 
معرفية  نافذة  من  "تريندز"  ي�ضكله 
واعية. كما اأبدى معاليه خ�ل حواره 
فيما يخ�ص  اهببتببمببامبباً  الببببباحببثببن  مببع 

تراجع الإرهاب يف الوطن العربي.

•• الذيد -الفجر:  

اختتم جمل�ص �ضاحية اخلرو�ص 
ال�ضواحي  �ضوؤون  لدائرة  التابع 
والببقببرى مبببببادرتببه الببتببي  �ضملت 
تببوزيببع اأكببببرث  مببن ثببب�ث ع�ضرة 
�ضلة غذائية على الأ�ضر املتعففة 
ال�ضاحية  اأنببببحبببباء  خمببتببلببف  يف 
ال�ض�ل جمموعًة من  وت�ضمنت 
الببتببي حتتاجها  الببغببذائببيببة  املببببواد 

رم�ضان  �بببضبببهبببر  خببببب�ل  الأ�بببببضبببببر 
الف�ضيل .

وتعاون جمل�ص �ضاحية اخلرو�ص 
التعاونية  البب�ببضببارقببة  جمعية  مببع 
ال�ض�ل  تبببلبببك  تببخبب�ببضببيبب�ببص  يف 
من  الببغببذائببيببة  بببباملبببواد  وتهيئتها 
قبببببل اجلببمببعببيببة لببلببمبب�ببضبباعببدة على 
اأهايل  ا�ضر  على  ال�ض�ل  تببوزيببع 
وتاأتي  املتعففن  مببن  ال�ضاحية 
التزام  مببع  متا�ضياً  املبببببادرة  هببذه 
اإطببببببار  الببب�بببضببباحبببيبببة يف  جمبببلببب�بببص 
�بببضبببراكبببتبببه ال�بببضبببرتاتبببيبببجبببيبببة مع 
يف  الببتببعبباونببيببة  البب�ببضببارقببة  جمعية 
توا�ضل اأعمال املبادرات الإن�ضانية 

واخلريية.
جلهود  ا�بببضبببتبببكبببمببباًل  تبببعبببد  كبببمبببا   
جمال  يف  املبب�ببضببتببمببرة  اجلببمببعببيببة 

امل�ضوؤولية الجتماعية.
عبداهلل  جببمببعببة  �بببضبببعبببادة  واأكبببببببد 
�ضاحية  جمببلبب�ببص  رئببيبب�ببص  املببغببنببي 
تببباأتبببي  املبببببببببببببادرة  اأن  اخلبببببرو�بببببص 

�ببضببمببن اأعببببمببببال املببجببلبب�ببص خ�ل 
الببكببريبببببببببببم والتي  �ببضببهببر رمبب�ببضببان 
جمعية  قبل  من  التجاوب  لقببت 
تعزز  والتبببي  التعاونية  ال�ضارقة 
امل�ضوؤولية  دورهببا يف جمال  دائما 
دعم  عببلببى  وحببر�ببضببهببا  املجتمعية 
تخ�ضبببي�ص  خببببب�ل  مببن  الأ�ببضببر 
املببببببواد البببغبببذائبببيبببة انبببطببب�قبببا من 
مع  جهبببببببودها  وتببكببامببل  دورهببببا 

جمل�ص ال�ضاحية .
جمل�ص  اأن  اإىل  املببغببنببي  واأ�ببببضببببار 
ال�ضببببببباحية ببببببببا�ضر بتوزيع تلبببببك 
الببب�بببضببب�ل عببلببى الأ�ببببضببببر يف اإطببببار 
الأ�ضر  لببدعببم   ببببببدور  القيببببببام 
توفري  يف  مل�ضاندتهم  املتعفببببفة 
وتلببببببية  الأ�ضا�ضية  متطلببببباتهم 
ي�ضببببهم  بببببببما  احتيبببباجاتبببببببهم 
يف تببخببفببيببببببببببببببف الأعببببببببببباء املببباديبببة 
واإدخبببال  الأ�ببضببببببببببببببر  هبببببذه  عببببببن 
ال�ضعادة اإىل قبببببلببببوبهم يف ال�ضهر 

الف�ضيل.

جمل�س �ساحية اخلرو�س يبا�سر مع جمعية ال�سارقة التعاونية  توزيع ال�سالل الغذائية على الأ�سر املتعففة 

خالل حلقة نقا�سية يف مركز »تريندز «

ال�سفري البولندي: »مراكز البحث طريق املعرفة ال�سحيحة, ومو�سوعة 'تريندز' حول الإخوان ك�سفت احلقائق« 

�سفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده 
اإىل رئي�س اأذربيجان

•• باكو -وام:

علييف،  اإلببهببام  فخامة  اإىل  اعتماده  اأوراق  البلو�ضي  مببراد  حممد  �ضعادة  قببدم 
اأذربببيببجببان، وذلك  لببدى  الإمببببارات  لببدولببة  اأذربببيببجببان، �ضفرياً  رئي�ص جمهورية 
خ�ل مرا�ضم جرت يف الق�ضر الرئا�ضي يف العا�ضمة باكو. ونقل �ضعادته حتيات 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايببد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  و�ضاحب 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، اإىل فخامته 

ومتنياتهم لب�ده و�ضعبه باملزيد من التقدم والزدهار.
ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  حتياته  ال�ضفري  �ضعادة  علييف  فخامة  حّمل  جانبه،  من 
ال�ضمو  اهلل"و�ضاحب  "حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب  حاكم دبي 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، ومتنياته لدولة الإمارات  عهد 
ال�ضفري  ل�ضعادة  فخامته  ومتنى  والنماء.  التطور  من  باملزيد  و�ضعبا  حكومة 
خمتلف  يف  وتببعببزيببزهببا  الثنائية  الببعبب�قببات  وتببطببويببر  عمله،  مببهببام  يف  التوفيق 
دعم ممكن  كل  لتقدمي  ببب�ده  ا�ضتعداد  موؤكدا  البلدين،  التي جتمع  املجالت 
اأعرب �ضعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات  لت�ضهيل مهامه. من جهته، 
اأذربيجان وحر�ضه على تعزيز الع�قات الثنائية وتفعيلها يف  لدى جمهورية 
مبا  وتطويرها  وتنميتها  ال�ضداقة  اأوا�ضر  دعم  يف  ي�ضهم  مبا  املجالت،  �ضتى 

يحقق م�ضالح وطموحات البلدين وال�ضعبن ال�ضديقن.

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/13902

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
للمنفذ �سده مركز  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00

ال�سلطان الطبي و �سوجيت اونيكري�سنان مينون و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                      الو�سف  

 17،400                                              معدات طبيه 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ش  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/12

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
للبخور  اخلنجر  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا 

والعطور و م�سلم علي حممد الكثريي و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

  5،400                                                      مالب�ش متنوعة 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�سه  املوقع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9053

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده لو نا للتجارة العامة �ش.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                         الو�سف  

 52،700                                                مالب�ش متنوعة  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18574

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
مزاد  �سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
 6:00 ال�ساعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  علني 
رياليبل  مركز  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا 

لالعمال �ش.ذ.م.م  و  رياليبل للخدمات احلكومية �ش.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                      الو�سف  

 5،000                                                                  اأثاث مكتبي 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ش  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/207

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سيد زاهد على بخارى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 6،000                                                     اثاث �سقة  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1597

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
م�ساءا يوم الربعاء 2022/04/27 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده اأكوا اأتوم للتجارة 

العامة ذ و مركز اكوا خلدمات ال�سحية �ش.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على    النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                  الو�سف  

 138،905                                                            ادوات �سحيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�سه  املوقع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/531

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/27 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده يا�سر على دياب مهره و جال �سوبرماركت ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                الو�سف  

 4،650                                                          مواد غذائية 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

حممد   / املببببببببدعببببببببو  فبببببقبببببد 
حممد  ال�ببببببضبببببب�م  نببببو�ببببضبببباد 
بنغ�دي�ص   ، ال�ببببضبببب�م  نببببور 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - جببواز 
من   )BK0025280(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0554819304    

فقدان جواز �سفر
دى  ام  املببببببببببدعببببببببببو/  فببببببقببببببد 
دى  ام  ال�ببببببببضبببببببب�م  عببببتببببيببببق 
بنغ�دي�ص  ال�بببببضببببب�م   نبببببور 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - جببواز 
من   )BM0371125(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0554819304    

فقدان جواز �سفر فقدان �شهادةاأ�شهم
 - الببفبب�حببي  �ضقر  حببمببدان  �ضقر  في�ضل   / ال�ضيد  فقد 
اإماراتي اجلن�ضية - �ضهادة اأ�ضهم رقم )425( �ضادرة من 
بنك ابوظبي التجاري ، فعلى من يجدها يقوم بالت�ضال 
رقم  الببهبباتببف  او   0506666865 رقببم  الببهبباتببف  على 

للعلم وهذا   0504427224
ولكم جزيل ال�ضكر 
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بيع  لعر�ضهما  ومراهقة  رجببل  توقيف  الفنزويلية  ال�ضرطة  اأعلنت 
اأع�ضاء ب�ضرية عر ال�ضبكات الجتماعية، بعد ث�ثة اأيام من توقيف 

امراأة لعر�ضها كلية للبيع يف مقابل 20 األف دولر.
16 عاما  41 عاما، وفتاة تبلغ  البالغ  واأوقببف فرانكلن رو�ضالي�ص 
الب�د،  جنوب  بوليفار  بولية  فيليك�ص  �ضان  يف  ا�ضمها،  ُيك�ضف  مل 
بتهمة "طرح كلية للبيع على من�ضة "Marketplace" للتجارة 
الإلكرتونية عر في�ضبوك مع ا�ضتخدام ح�ضابات مزيفة، على ما قال 

رئي�ص هيئة التحقيقات العلمية واجلنائية دوغ��ص ريكو.
الن�ضطة  "امل�ضاركة  يظهر  حمببمببول  هاتفا  ال�ضرطيون  �ببضببادر  كما 
الأفعال ب�ضورة مثبتة"، وفق من�ضور دوغ��ص  للموقوَفن يف هذه 

ريكو على اإن�ضتغرام.
ومل ترد اأي تفا�ضيل عن الع�ضو اأو م�ضدره اأو العر�ص الذي قدمه 
بعد  جبباء  ال�ضخ�ضن  توقيف  اأن  ال�ضرطة  قائد  واأ�ببضبباف  املوقوفان. 

الجتماعي". التوا�ضل  و�ضائل  عر  علنية  "و�ضاية 
امراأة  توقيف  ال�ضبت  اأعلن  �ضعب  وليام  طببارق  العام  املدعي  وكببان 
األف   20 مقابل  كلية  لعر�ضها  ييدرا،  كارمن  ديل  ماريلي�ص  تدعى 
الوقائع يف ولية  Marketplace. وح�ضلت  دولر على من�ضة 

بورتوغيزا قرب كراكا�ص.

قتل ث�ثة اأ�ضخا�ص وفقد ثمانية اآخرون يف انفجار على الأرجح يف 
بولندا،  بجنوب  �ض�ف�ضكي  بافلوفيت�ضي  يف  للفحم  بافلوفكا  منجم 

كما اأعلنت �ضركة التعدين )جي ا�ص يف(.
ال�ضركة  رئي�ص  كودين  توما�ص  عن  البولندية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
اإىل  �ضخ�ضا   21 "نقل  انفجارين  اإثببر  على  اإنببه  لل�ضحافين  قوله 

امل�ضت�ضفى".
يف  يعملون  اأ�ضخا�ص  ثمانية  مببع  ات�ضال  اأي  لدينا  "لي�ص  واأ�ببضبباف 

الطبقة ال�ضفلية" من املنجم.
تعازيه  عببن  مورافيت�ضكي  ماتو�ص  البولندي  البببوزراء  رئي�ص  وعببر 

لأ�ضر عمال املناجم.
وقالت ال�ضركة اإن اأول انفجار وقع بعيد منت�ضف الليل على عمق الف 

مرت. وكان 42 عام� يف موقع النفجار اأ�ضيب معظمهم بحروق.
اإ�ببضببابببة عببدد من  اإىل  اأدى  ثببان خبب�ل عملية الإنببقبباذ  ووقببع انفجار 

امل�ضعفن.
وقالت ال�ضركة يف بيان �ضباح الأربعاء اإنه مت تعليق عمليات البحث 

ب�ضبب الظروف ال�ضيئة حتت الأر�ص.

قال م�ضوؤولون اإن �ضتة لجئن من الروهينجا القادمن من ميامنار، 
طريق  على  �ضيارات  �ضدمتهم  اأن  بعد  حتفهم  لقوا  طف�ن،  بينهم 
�ضريع يف ماليزيا بينما فر املئات من مركز لحتجاز املهاجرين، حيث 

اندلعت اأعمال �ضغب يف وقت مبكر من �ضباح الأربعاء.
وقالت اإدارة الهجرة يف بيان اإن 582 يف املجمل من الروهينجا فروا 
ولية  باكاب يف  �ضوجناي  املوؤقت يف  املهاجرين  احتجاز  مع�ضكر  من 
بيناجن ال�ضمالية عن طريق حتطيم الأبواب واحلواجز املعدنية، اإل 

اأن 362 من هوؤلء اأعيد اعتقالهم بعدها.
وقت  منذ  مف�ضلة  وجهة  اللجوء،  بو�ضع  تعرتف  ل  التي  ماليزيا، 
يف  ال�ضطهاد  مببن  الببفبباريببن  الروهينجا  لعرقية  للمنتمن  طببويببل 

ميامنار اأو خميمات ال�جئن يف بنج�دي�ص.
واأودعببوا يف مراكز احتجاز  الآلف هناك  اعُتقل   ،2020 لكن منذ 
لوقف  جببهببود  اإنببهببا  املاليزية  ال�ضلطات  تببقببول  مببا  اإطبببار  يف  مزدحمة 

انت�ضار فريو�ص كورونا.
بينما  ال�ضغب،  اأعمال  �ضبب  زالببت حتقق يف  ما  اإنها  ال�ضرطة  وقالت 

تبحث ال�ضلطات عن باقي املحتجزين الذين فروا.
اأحمد لل�ضحفين يف  وقببال قائد �ضرطة وليببة كيدا وان ح�ضن وان 
موؤمتر �ضحفي اإن رجلن وامراأتن و�ضبيا وفتاة لقوا حتفهم بعد 
اأثناء حماولتهم عبور طريق �ضريع على بعد  �ضيارات  اأن �ضدمتهم 

حوايل ثمانية كيلومرتات من مع�ضكر الحتجاز.

عوا�صم

كراكا�ص

وار�ضو

كوالملبور

•• عدن-وكاالت

بعد  رئي�ضية  �ضل�ضلة حتديات  اليمن  الرئا�ضي يف  القيادة  يواجه جمل�ص 
عدن  يف  الببدولببة  موؤ�ض�ضات  تفعيل  راأ�ضها  على  الد�ضتورية،  اليمن  اأداء 
احلوثين،  جماعة  مع  م�ضاورات  وبببدء  املببحببررة  اجلنوبية  واملحافظات 

لتحويل الهدنة احلالية اإىل وقف دائم للحرب.
ال�ضلطة  نقل  عملية  قانونياً  ا�ضتكملت  قد  تكون  الرملان  بانعقاد جل�ضة 
جمل�ص  رئي�ص  اأدى  فلقد  هببادي،  من�ضور  ربه  عبد  ال�ضابق  الرئي�ص  من 
القيادة الرئا�ضي ر�ضاد العليمي، واأع�ضاء املجل�ص، اليمن الد�ضتورية اأمام 

رئي�ص الرملان �ضلطان الركاين، وذلك يف العا�ضمة املوؤقتة عدن.
ومتت اإجراءات تاأدية الق�ضم يف قاعة الحتادية الواقعة داخل نطاق ق�ضر 
هان�ص  اليمن،  اإىل  الأممببي  املبعوث  بح�ضور  وذلببك  الرئا�ضي،  معا�ضيق 

غروندبرغ، الذي كان قد و�ضل اإىل عدن، يف خطوة حتمل دعما معنويا 
من الأمم املتحدة للمجل�ص الرئا�ضي.

امل�ضوؤوليات الولية للمجل�ص الرئا�ضي:

- موؤ�س�سات الدولة
نقل  عن  الناجمة  التوافق  حالة  ا�ضتثمار  اإىل  الرئا�ضي  املجل�ص  يطمح 
ال�ضلطة ووجود القوى الفاعلة كافة حتت مظلة واحدة، لإعادة العتبار 

ملوؤ�ض�ضات الدولة من داخل العا�ضمة املوؤقتة عدن.
ومع وجود الرملان يف عدن، قدمت احلكومة التي يرتاأ�ضها معن عبد 
اإىل  العام  وبرناجمها  موازنتها  احلببرب،  بببدء  منذ  الأوىل  للمرة  امللك، 

جمل�ص النواب، ونالت مبوجبهما الثقة.
تفعيل  اإىل  الرئا�ضي  املجل�ص  يطمح  الت�ضريعية،  للموؤ�ض�ضات  وخبب�فببا 

وهذا  واملالية،  والداخلية  الدفاع  راأ�ضها  وعلى  ال�ضيادية،  الببوزارات  باقي 
املتاأخرة، وتوفري اخلدمات ال�ضا�ضية  املوظفن  ما �ضيعني دفع مرتبات 

ل�ضكان املحافظات املحررة.

 - ال�سالم مع احلوثي
الهدنة  حتببويببل  يف  يتمثل  الببرئببا�ببضببي  املجل�ص  اأمببببام  الأ�ببضببعببب  الببتببحببدي 
الإن�ضانية التي دخلت اأ�ضبوعها الثالث، اإىل وقف دائم لإط�ق النار وفتح 

م�ضار تفاو�ضي مع جماعة "احلوثين".
وعلى الرغم من النح�ضار الكبري ل�أعمال القتالية خ�ل الأيام املا�ضية 
باخلروقات  عليها  الت�ضوي�ص  "احلوثين" ميار�ضون  اأن  اإل  الهدنة،  من 
املعرتف  اليمنية  احلكومة  اعترته  مببا  وهببو  العدائية،  والت�ضريحات 
ل�أجندة  تنفيذا  البب�ببضبب�م،  اأمبببام  اأمببل  نببافببذة  اأي  لإغببب�ق  "حماولة  بها، 

الإيرانية".
وحتى اإذا ما �ضمدت الهدنة اأو مت متديدها، ل توجد اأي موؤ�ضرات على 
املجل�ص  مببع  مبا�ضرة  �ببضبب�م  عملية  يف  بببالنببخببراط  "احلوثين"  قبببببول 
الرئا�ضي، حيث ما زالت اجلماعة تتعنت يف موقفها الراف�ص ل�نخراط 

يف مفاو�ضات �ضيا�ضية.

- القت�ساد املنهار
اأعلن رئي�ص املجل�ص الرئا�ضي، ر�ضاد العليمي، اأن امللف القت�ضادي �ضيكون 

اأولوية خ�ل املرحلة املقبلة، باعتباره مي�ص حياة املواطن مبا�ضرة.
اليمني  املببركببزي  البنك  يف  اإمبباراتببيببة  �ضعودية  بوديعة  املجل�ص  ويت�ضلح 
العم�ت  اأمبببام  املحلية  العملة  تببدهببور  كبح  اأجبببل  مببن  دولر،  مبببلببيبباري 

الأجنبية.

ما اخلطوة التالية ملجل�س القيادة الرئا�سي يف اليمن؟

برلني تبحث مع امل�سانع يف زيادة اإنتاج الأ�سلحة 

اأملانيا.. امل�ساعدات الع�سكرية لأوكرانيا بلغت حدها الأق�سى

اإمدادات النفط ل تزال ت�سل ب�سكل مطرد اإىل الوليات املتحدة

اأمريكا ت�سطدم بحائط م�سدود يف العقوبات على رو�سيا

•• برلني-وكاالت

يتعر�ص امل�ضت�ضار الأملاين، اأولف �ضولتز، لنتقادات من 
جببهببات داخببلببيببة وخببارجببيببة ول �ضيما مببن جببانببب كييف، 
ومتطورة  ثقيلة  باأ�ضلحة  اأوكرانيا  امببداد  على  لتحفظه 
الدعم  على  وتركيزه  ال�ضنع،  الأملانية  ليوبارد  كدبابات 
ذلببك لدعمها يف مواجهة  والإنبب�ببضبباين عو�ضا عن  املببايل 

الهجوم الرو�ضي.
اأن  اأكببد خ�لها  التي  الث�ثاء،  �ضولتز،  ت�ضريحات  اأتببت 
لأوكرانيا  تقدميها  ميكن  التي  الع�ضكرية  امل�ضاعدات 
تلك  نببار  على  الزيت  لت�ضب  الأق�ضى  احلببد  اإىل  و�ضلت 

النتقادات.
حببيببث اأكبببببد املبب�ببضببتبب�ببضببار الأملببببببباين اأن ببببرلبببن تبببببحببث مع 
لأوكرانيا،  الأ�ضلحة  اإنببتبباج  زيببادة  يف  الع�ضكرية  امل�ضانع 
لأوكرانيا  لببيببوبببارد  دبببابببات  ير�ضلوا  مل  اأنببهببم  اإىل  لفببتببا 
ي�ضتطيع  قببدميببة  دبببابببات  عنها  بببدل  �ضري�ضلون  واأنببهببم 

الأوكرانيون ت�ضغيلها والتعامل معها.
وكان ال�ضتياء الأوكببراين من املوقف الأملبباين قد و�ضل 
حلد اع�ن الرئي�ص الأملاين، فرانك فالرت �ضتاينماير، 
اأوكرانيا، حيث خ�ل زيارته  �ضيفا غري مرغوب به يف 
اجلاري،  اأبببريببل   12 يف  وار�ببضببو،  البولندية،  للعا�ضمة 
دودا،  اأنببدريببه  البولندي،  الرئي�ص  اأن  �ضتاينماير  �ضرح 
دول  روؤ�بببضببباء  ب�ضحبة  كبب�هببمببا  يببتببوجببه  اأن  عليه  اقبببرتح 
اأجل  من  لكييف  واإ�ضتونيا  ولتفيا  ليتوانيا  البلطيق: 
اإ�ضارة قوية للت�ضامن الأوروبي امل�ضرتك  و�ضع واإر�ضال 

مع اأوكرانيا.
يبدو  لكن  لذلك،  م�ضتعدا  "كنت  �ضتاينماير:  واأ�ببضبباف 

كما لحظت، اأن هذا الأمر لي�ص مرغوبا يف كييف".
هذه،  �ضولتز  امل�ضت�ضار  ت�ضريحات  يف  مراقبون  ويببرى 
اأبعد من ذلك يف مد  اأن برلن لن مت�ضي  ع�مة على 
كييف بامل�ضاعدات الع�ضكرية، واأن امل�ضت�ضار الأملاين يبدو 
متم�ضكا مبقاربته ل�أزمة الأوكرانية القائمة على عدم 
التدخل والتورط ع�ضكريا يف احلرب امل�ضتعلة منذ قرابة 

�ضهرين بن مو�ضكو وكييف مع موا�ضلة الدعم ال�ضيا�ضي 
والدبلوما�ضي والقت�ضادي للجانب الأوكراين.

الع�ضكري  واخلبري  الباحث  يقول  ذلببك،  على  وتعليقا   
وال�ضرتاتيجي، مهند العزاوي، يف حوار مع �ضكاي نيوز 
حلف  يف  مهمة  عوا�ضم  هناك  اأن  خافيا  "لي�ص  عربية: 
الناتو تعار�ص ت�ضعري احلرب الأوكرانية واليغال اأكرث 
�ضولتز  اأن  حيث  برلن  اأبببرزهببا  ومببن  كييف،  ت�ضليح  يف 
للمزيد  الببداعببن  الناتو  �ضمن  املتطرفن  عببن  يتمايز 
من الت�ضعيد الع�ضكري مع مو�ضكو، وهو يرى اأن اأملانيا 

لي�ضت طرفا يف هذه احلرب واأنها لن تتدخل فيها".
مبعنى  ل�ضولتز  فر�ضة  مثلت  احلببرب  "هذه  وي�ضيف: 
اأملانيا  ما، حيث بادر لتفعيل ا�ضرتاتيجية تعزيز قدرات 
الدفاعية والع�ضكرية، ذلك اأن الأزمة الأوكرانية اأثبتت 
للتحديات  ال�ضتجابة  على  قدرته  وعببدم  الناتو  �ضعف 

دونالد  ال�ضابق،  الأمببريكببي  الرئي�ص  اأن  حتى  الأمببنببيببة، 
تببرامببب، و�ببضببف احلببلببف الأطببلبب�ببضببي ببباأنببه منببر مببن ورق، 
قببدرات ب�ده دفاعيا  ولهذا ف�ضولتز يعمل على تطوير 
باأ�ضلحة  كييف  تزويد  عر  مو�ضكو  ا�ضتعداء  يريد  ول 
يتابع  لأوكرانيا،  الأوروبببيببة  الأ�ضلحة  فاإر�ضال  فتاكة". 
باب  من  غالبا  "هو  وال�ضرتاتيجي:  الع�ضكري  اخلبري 
رفع العتب كما هي احلال مع م�ضاعدات اأملانيا الع�ضكرية، 
ع�وة على اأن العقيدة الأوكرانية يف القتال هي عقيدة 
الرو�ضية،  الع�ضكرية  للعقيدة  ومماثلة  مناظرة  �ضرقية 
اجلي�ص  ويحتاج  غربية  معظمها  يف  املر�ضلة  والأ�ضلحة 
الأوكراين بطبيعة احلال للتدرب مكثفا وطوي� عليها، 
اتببفبباقببا مع  ابببرامببهببا  اأعببلببنببت وا�ضنطن  البب�ببضببدد  ويف هببذا 
ا�ضتخدام  على  الأوكرانين  الع�ضكرين  لتدريب  كييف، 
ظل  يف  لكن  الأطل�ضية،  البببدول  تر�ضلها  التي  الأ�ضلحة 

وتريتها  وتبب�ببضببارع  الرو�ضية  احلببربببيببة  العمليات  �ضغط 
خا�ضة مع بدء معركة ال�ضرق الأوكراين احلا�ضمة، فاإن 

هذا التدريب لن يكون جمديا ول ي�ضعفه الوقت".
ع�وة على اأن العديد من دول اأوروبا ولي�ص فقط اأملانيا، 
هبببذه احلرب  النبببخبببراط يف  اأن  "ترى  البببعبببزاوي:  وفبببق 
�ضريتد يف املح�ضلة كارثيا عليها وعلى منظومة الحتاد 
روؤية  لببديببه  الأملبببباين  فامل�ضت�ضار  ولببهببذا  كببكببل،  الأوروببببببي 
�ضديدة وحكيمة يف هذا الإطار، وهو اإىل جانب الرئي�ص 
الفرن�ضي، اإميانويل ماكرون، يقودان هذا التوجه �ضمن 
هذه  لتو�ضع  منعا  عامة،  والغربية  الأوروبببيببة  املنظومة 

احلرب لأنحاء اأخرى من القارة العجوز".
 بدوره يقول نا�ضر زهري، رئي�ص ق�ضم الع�قات الدولية 
والقت�ضاد ال�ضيا�ضي مبركز جنيف للدرا�ضات، يف حديث 
وكذلك  الت�ضريحات  "هذه  عببربببيببة:  نببيببوز  �ببضببكبباي  مببع 
اأيام ل�ضتقبال نظريه الأملبباين يف  رف�ص زيلين�ضكي قبل 
ا�ضافية على  الأوكرانية كييف، هي موؤ�ضرات  العا�ضمة 
تت�ضدره  والببذي  الغربي  الأوروببببي  املوقف  بن  التباين 
بببرلببن وببباريبب�ببص عببن املببوقببف الأمببريكببي مببن جهة وعن 
اأخببرى، يف طريقة  ال�ضرقي من جهة  الأوروببببي  املوقف 
دول  اأن  حيث  الأوكرانية،  والأزمببة  رو�ضيا  مع  التعاطي 
الأمببريكببي وهي  الفلك  ت�ضري يف  ال�ضرقية مث�  اأوروببببا 
ل تببرتبببببط مببب�ببضببالببح حببيببويببة مببع رو�ببضببيببا كببمببا هببي حال 
اأوروبببا الغربية، التي ترتبط بعقود الغاز والطاقة  دول 
اأوروبببا عامة  ال�ضخمة مع مو�ضكو، ولهذا فبلدان �ضرق 
اعطائها  بقدر  الأوروبببيببة  للم�ضالح  الأولببويببة  تعطي  ل 

الأولوية لتحالفها مع وا�ضنطن".
الحتاد  يف  املببحببوريببة  فببالببدول  "وهكذا  زهببري:  وي�ضيف 
لن  وايببطببالببيببا،  واأملببانببيببا  فرن�ضا  مقدمها  ويف  الأوروببببببي 
تبببرتاجبببع عبببن متببايببزهببا عبببن املبببوقبببف الأمببببريكببببي عامة 
وخا�ضة حول الأزمة الأوكرانية وهي �ضت�ضري يف طريقها 
هببذا وبببوتببرية اأكببرث جببراأة ومبببببادرة يف املرحلة القادمة، 
يبتعد  الببذي  الأوروببببي  القرار  ا�ضتق�لية  تكري�ص  نحو 

عن وا�ضنطن".

•• وا�صنطن-وكاالت

نوفو�ضتي"  "ريا  وكبببالبببة  يف  البب�ببضببيببا�ببضببي  الببكبباتببب  عببلببق 
الرئي�ص  اإدارة  قببرار  على  �ضاف�ضوك  �ضريغي  الرو�ضية 
جو بايدن اإعطاء رخ�ص لل�ضركات الأمريكية كي تنقب 
اأرا�ص فيديرالية  والغاز وت�ضتخرجهما من  النفط  عن 
ت�ضل م�ضاحتها اإىل 58 األف هكتار. ربط �ضاف�ضوك هذا 
املعادية لرو�ضيا على  القرار بتداعيات �ضيا�ضة وا�ضنطن 

حد تو�ضيفه.
واأو�ضح اأن بايدن خا�ص حملته النتخابية حتت الراية 
ب�ضكل  وعببار�ببص  البيئة  اأجببل  مببن  الن�ضال  يف  اخل�ضراء 
الوطنية  ال�ضناعة  دعببم  البببذي  تببرامببب  دونببالببد  جبببذري 
اأوتببببي مببن قبببوة. ووعبببد املر�ضح  بببكببل مببا  للنفط والبببغببباز 
الدميوقراطي ببذل كل جهد ممكن ملكافحة الحرتار 
اإ�ضدار  عببن  متببامبباً  بالتوقف  فريقه  تعهد  كما  الببعبباملببي 
الفيديرالية  الأرا�ببضببي  ببباطببن  ل�ضتخدام  الرتاخي�ص 
من اأجل زيادة اإنتاج النفط حملياً. كيفية تعاي�ص هذين 
املفهومن يف مقرتح واحد هو �ضوؤال مفتوح ل للرو�ص 
ر�ضموا  الببذيببن  ال�ضيا�ضية  النخبة  ل�ضرتاتيجيي  لكن 

�ضورة واأجندة املر�ضح الدميوقراطي.

�ضناعة �ضخمة تتاأثر بخطة بايدن
اإىل  الطاقة  لتوليد  ال�ضخمة  ال�ضركات  جميع  تتحول 
كبري.  ب�ضكل  اأ�ضا�ضي  كوقود  الطبيعي  الغاز  ا�ضتخدام 
اأ�ضحاب ال�ضاحنات يف وقت �ضابق للتعامل  ومتت تهيئة 
مببع الببزيببادة احلبببادة يف البب�ببضببرائببب على النبببببعبباثببات. يف 
الب�ضائع  %70 من جميع  اأكرث من  2017، مت نقل 
البالغة قيمتها 10.4 تريليون دولر بوا�ضطة جرارات 
الأرقام  لأحبببدث  وفببقبباً  املتحدة،  الببوليببات  يف  ال�ضاحنات 
املن�ضورة ر�ضمياً. وي�ضاف اإىل ذلك اأن اأ�ضطول ال�ضاحنات 
يف الوليات املتحدة ي�ضم اأكرث من مليوين �ضاحنة جرار 
و 5.5 مليون ن�ضف مقطورة. يرى الكاتب اأنه بالنظر 
حركة  وحببجببم  املبببايل  ومبببردودهبببا  ال�ضناعة  اأهببمببيببة  اإىل 
النقل وعدد الأ�ضخا�ص امل�ضاركن فيها، تبقى هوية من 
ال�ضناعة فعلى  يِعد بتدمري هذه  اإذا مل  �ضوتوا ملر�ضٍح، 

الأقل بجعل احلياة فيها �ضعبة جداً، لغزاً.
وهي  النتخابية  احلملة  يف  اأخبببرى  مهمة  نقطة  ثمة 

التخفي�ص اجلذري يف انبعاثات الزئبق وهو �ضم ع�ضبي 
الكاتب  اأ�ضار  الفحم.  اإحببراق  البيئة حن يتم  ينت�ضر يف 
التدخ�ت  لببول  املهمة:  هببذه  يحقق  كبباد  بايدن  اأن  اإىل 
املالية الهائلة للبنوك ال�ضينية، لقرتبت �ضناعة الفحم 
الأمريكية ب�ضكل منهجي من نقطة ال�عودة. وت�ضببت 
مع�ضكري  لببدى  ا�ضتياء  مبببوجببة  الأخببببرية  الببرتاخببيبب�ببص 

البيئة والنفط معاً.
يف  اخلا�ضة  الع�ضكرية  العملية  تلت  التي  الأ�ضابيع  يف 
اأوكرانيا، حققت كلفة الوقود يف الوليات املتحدة عدداً 
من الأرقام التاريخية فرت�ضخت عند ما يزيد على خم�ضة 
البنزين  اإىل  بالن�ضبة  الببواحببد،  للغالون  دولرات  و�ضتة 
والديزل على التوايل. يف بع�ص الأوقات والوليات، مت 
وقود  وحببدة  مقابل  حمببري  ب�ضكل  دولرات  �ضبعة  طلب 
مما ت�ضبب برد فعل متوقع بن ال�ضكان. امت�أت مواقع 
ي�ضعون  اأمريكين  تظهر  ب�ضور  الجتماعي  التوا�ضل 
�ضورة  عليها  ر�ضموا  وقببد  وقبببود  حمببطببات  يف  مل�ضقات 

لرئي�ضهم مع عبارة "لقد فعلُت ذلك".

حل تقليدي قدمي
حدة  تخفيف  دون  من  امل�ضاكل  حل  اإىل  الإدارة  �ضارعت 
املعتادة  خططها  لببكببن  لببرو�ببضببيببا.  املناه�ضة  اخلببطببابببات 
اأ�ضبحت قدمية ومل تعد قادرة على امل�ضاعدة. على �ضبيل 
ورف�ضت  الأمريكي  املببدار  من  ال�ضعودية  خرجت  املثال، 
اإر�ببضبباء وا�ضنطن.  اأجبببل  اإنببتبباج النفط اخلبببام مببن  زيبببادة 
بكن  مع  املفاو�ضات  الريا�ص  كثفت  ذلببك،  على  عبب�وة 

واأعلنت اأنها كانت م�ضتعدة للتحول اإىل اليوان.
حاولت الوليات املتحدة تهدئة الأ�ضواق ومواطنيها عر 
ال�ضرتاتيجية،  الحتياطات  مببن  النفط  ب�ضخ  الببوعببد 
وبالإفراج عن 60 مليون برميل بالتعاون مع حلفائها. 
مل ت�ضاعد هذه اخلطوة كثرياً لأنه بالن�ضبة اإىل التجار، 
14 مليون برميل  اأمريكا نف�ضها تنتج  اأن  مل يكن �ضراً 
يومياً، والتدخل املعلن مل يكن اأكرث من حيلة ع�قات 

عامة.
مع تزايد ا�ضتياء الناخبن وارتفاع اأ�ضعار الوقود، اأقدم 
البببببيببت الأبببيبب�ببص عببلببى الأمببببر الببوحببيببد املببمببكببن: ال�ضماح 
اإليه  نببظببر  وقبببد  الببفببيببديببرالببيببة  الأرا�بببضبببي  يف  بالتنقيب 
البيئية  للم�ضالح  خيانة  اأنه  الأخ�ضر" على  "اجلمهور 

وتودد ملع�ضكر عمالقة الطاقة. مع ذلك، ا�ضتقبل مع�ضكر 
النفط هذه اخلطوة برودة �ضديدة مما اأحزن الإدارة.

اأين امل�ضكلة؟
تراخي�ص  اإ�ببضببدار  اأن  يف  امل�ضكلة  تكمن  للكاتب،  وفببقبباً 
لوحده. من  كافياً  لي�ص  الوليات  التنقيب يف عدد من 
جذابة  والتكرير  النفط  اإنببتبباج  عملية  جعل  ال�ضروري 
بايدن  اإدارة  قببامببت  لببقببد  �ببضببعببب.  الأمبببببر  لببكببن  مبببالبببيببباً، 
الر�ضوم  ن�ضبة  ببببزيبببادة  املببا�ببضببيببة  البب�ببضببنببة  خببب�ل  نف�ضها 
املنتجة والناقلة حملياً  ال�ضركات  بب%50 على  البيئية 
املا�ضية،  الع�ضر  البب�ببضببنببوات  وخببب�ل  لببلببهببيببدروكببربببونببات. 
دفعت �ضركات الطاقة الأ�ضا�ضية )�ضل، بي پي، �ضيفرون، 
تراخي�ص  على  دولر  مليار   83 قرابة  موبيل(  اإك�ضون 

التنقيب وال�ضرائب املرتبطة.
بعبارات ب�ضيطة، و�ضل الأفرقاء الث�ثة – البيت الأبي�ص 
و�ضركات النفط والبيئيون – اإىل طريق م�ضدود، حيث 
ال�ضروري  مببن  �ضابقتها.  مببن  اأ�ببضببواأ  خطوة  كببل  �ضتكون 

خف�ص اأ�ضعار الوقود لكن ذلك يوؤذي البيئة ويوؤثر على 
�ضعبية  على  الأ�ببضببواأ  بببل  �ضيئ،  ب�ضكل  ال�ضركات  ربحية 
املفرو�ص  بالرغم من احلظر  الرئي�ص احلايل.الرو�ضي 
على �ضراء النفط الرو�ضي، تنمو اإمداداته ب�ضكل مطرد 
اإىل الوليات املتحدة ح�ضب �ضاف�ضوك. �ضحيح اأن الأمر 
ل يح�ضل ب�ضكل مبا�ضر، لكن من خ�ل عقدة فنية. يتم 
"اخلاطئ" اإىل ميناء فنت�ضبيلز  الرو�ضي  النفط  ت�ضليم 
"ال�ضحيح"  بالنفط  للتخفيف  يخ�ضع  حيث  لتفيا  يف 
اأنه  لو  كما   49.9% بن�ضبة  اأخببرى  الآتببي من م�ضادر 
فريد  لتببفببي  مببزيببج  اإىل  يتحول  �ضحرية  عملية  بفعل 
من نوعه. ويتم ت�ضليمه من قبل ناق�ت النفط اإىل اأي 
نقطة حول العامل من دون اأي قيود، مبا يف ذلك الدول 
التي تعهدت بتجويع رو�ضيا حتى املوت عر المتناع عن 

�ضراء الهيدروكربونات اخلا�ضة بها.
واملايل  ال�ضيا�ضي  البببتبببوازن  هببو  هبببذا  ل�ضاف�ضوك،  وفببقبباً 
والبيئي الذي تنخرط فيه وا�ضنطن والذي جتر جميع 

حلفائها على امل�ضاركة فيه.

بلينكن يف بنما ملناق�سة التعاون مبجال الهجرة 
•• بنما-اأ ف ب

الدبلوما�ضية  اجلهود  بلينكن  اأنببتببوين  الأمريكية  اخلارجية  وزيببر  يكّثف 
اأمريكا  من  الوافدين  املهاجرين  موجات  لحببتببواء  بنما  اإىل  زيببارة  خبب�ل 

ال�تينية.
بلينكن  يلتقي  يومن،  وت�ضتمّر  الث�ثاء  بببدات  التي  الزيارة  هذه  وخبب�ل 
ووزير الأمن الداخلي األيخاندرو مايوركا�ص بنظرائهما من اأكرث من 20 

بلدا الأربعاء يف العا�ضمة بنما ملناق�ضة �ضبل التعاون يف جمال الهجرة.
بلينكن  �ضّدد  كورتي�ضو،  لورنتينو  بنما  رئي�ص  اجتماع مع  والث�ثاء خ�ل 
على "اأهمّية التعاون الإقليمي" ل�ضمان هجرة "اآمنة ومنظّمة واإن�ضانية"، 

وفق الناطق با�ضم اخلارجية الأمريكية نيد براي�ص.
وكان بلينكن زار كولومبيا يف ت�ضرين الأول اأكتوبر 2021 يف زيارة للغر�ص 

عينه.
و�ضّرح وزير اخلارجية الأمريكية قبل لقاء مع نظريه البنمي "مل ن�ضهد 
العاملية  احلببرب  الببعببامل... منذ  املهاجرين يف  الكبري من  العدد  هببذا  يوما 

الثانية. ونحن نتاأّثر بالتداعيات يف منطقتنا هذه".
وقد اأوقفت ال�ضلطات الأمريكية اأكرث من 221 األف �ضخ�ص عند احلدود 
اأكببرث من  اأكببر عدد ي�ضّجل يف �ضهر منذ  اآذار مار�ص، وهو  مع املك�ضيك يف 

عاما.  20
من  هربا  وهندورا�ص  وهايتي  وغواتيمال  �ضلفادور  من  اأ�ضخا�ص  ويهاجر 
جّراء  من  املتفاقمة  الطبيعية  والكوارث  امل�ضت�ضري  والعنف  املدقع  الفقر 
وكولومبيا  بنما  بببن  احلبببدود  عند  داريبببن  اأدغبببال  وببباتببت  املناخي.  التغرّي 
ل  املتحدة،  الوليات  اإىل  اجلنوبية  اأمريكا  من  للمهاجرين  عبور  حمّطة 

�ضّيما هوؤلء الآتن من فنزوي� وهايتي وكوبا.

جزر �سليمان تدافع عن التفاق الأمني مع ال�سني 
•• �صيدين-اأ ف ب

اأعلن رئي�ص وزراء جزر �ضليمان مانا�ضيه �ضوغافاري اأن حكومته وّقعت اتفاقا 
الك�ضف عن موعد  ر" لكنه رف�ص  "تب�ضّ بب  ال�ضن  للجدل مع  اأمنيا مثريا 
انتقادا �ضديدا  اأعلنت عنه ال�ضن الث�ثاء  ن�ضره. ولقي هذا التفاق الذي 
من  يتخّوفان  اللذين  واأ�ضرتاليا،  املتحدة  الببوليببات  الأرخبيل  حليفي  من 

الطموحات الع�ضكرية لبكن يف منطقة املحيط الهادئ.
و�ضّرح �ضوغافاري اأمام الرملان اإنه "ي�ضرفني" الإع�ن عن توقيع التفاق 

من قبل م�ضوؤولن يف هونيارا وبكن "قبل ب�ضعة اأّيام".

املوّقعة من  الن�ضخة  ن�ضر  املعار�ضة عن موعد  لزعيم  الإف�ضاح  رف�ص  لكنه 
املا�ضي.  ال�ضهر  �ُضّربت  قد  التببفبباق  هببذا  اأّولببيببة من  ن�ضخة  وكانت  التببفبباق. 
ن�ضر  تتيح  مقرتحات  تت�ضّمن  اإنببهببا  اإذ  اأ�ضرتاليا،  يف  هببّزة  الوثيقة  واأثبببارت 

وحدات �ضينية بّرية وبحرية ل�ضبط الأمن يف الأرخبيل.
وتتخّوف كانبريا ووا�ضنطن منذ زمن بعيد من احتمال اإن�ضاء ال�ضن قاعدة 
بحرية يف جنوب املحيط الهادئ، ما ي�ضمح لها بب�ضط نفوذها الع�ضكري اأو�ضع 
من حدودها بكثري. واأعلن �ضوغافاري اأن التفاق املرم مع ال�ضن "يكّمل" 
ي�ضمح  ل  الراهن  الو�ضع  اأن  واأو�ضح  باأ�ضرتاليا.  بلده  تربط  التي  املعاهدة 

ب�ضّد "الثغرات الأ�ضا�ضية يف جمال الأمن" يف الدولة.

ر  وا�ضاف "ا�ضمحوا يل اأن اأوؤّكد لل�ضعب اأننا اأبرمنا اتفاقا مع ال�ضن بتب�ضّ
م�ضرت�ضدين مب�ضاحلنا الوطنية". وطلب رئي�ص الوزراء من كّل "اجلريان 

والأ�ضدقاء ال�ضركاء احرتام امل�ضالح ال�ضيادية جلزر �ضليمان".
�ضليمان  جببزر  الأربببعبباء  باين  ماريز  الأ�ضرتالية  اخلارجية  وزيببرة  وانتقدت 
على "نق�ص ال�ضفافية" الذي اأبدته واإحجامها عن الت�ضاور مع دول املنطقة 

الأخرى ب�ضاأن هذا التفاق.
قببد زار  زيببد �ضي�ضيلجا  الببهببادئ  لبب�ببضببوؤون املحيط  الأ�بببضبببرتايل  الببوزيببر  وكبببان 
اإبببرام التفاف مع  ال�ضلطات عدم  املا�ضي وطلب من  الأ�ضبوع  جزر �ضليمان 

ال�ضن.
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بلينكن يدعو اإ�سرائيل والفل�سطينيني اإىل اإنهاء العنف 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

بلينكن مكاملتن هاتفيتن  اأنببتببوين  الأمببريكببي  اخلببارجببيببة  وزيببر  اأجبببرى 
منف�ضلتن مع الرئي�ص الفل�ضطيني حممود عبا�ص ونظريه ال�ضرائيلي 
يائري لبيد لدعوتهما اإىل "اإنهاء دوامة العنف" بعد الت�ضعيد يف الأ�ضابيع 

الأخرية.
يائيل  اأن  الث�ثاء  م�ضاء  الأمريكية  اخلارجية  اأعلنت  نف�ضه  الوقت  يف 
اعتبارا  الأدنببى �ضتزور  ال�ضرق  لمرت م�ضاعدة وزير اخلارجية ل�ضوؤون 
من الث�ثاء وحتى 26 ني�ضان ابريل، الأردن واإ�ضرائيل وال�ضفة الغربية 

وم�ضر لإجراء حمادثات تهدف اإىل "تخفيف التوتر" يف املنطقة.

وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان اإن بلينكن �ضدد يف الت�ضالن 
مع عبا�ص ويائري، على "اأهمية روؤية الفل�ضطينين وال�ضرائيلين يعملون 

معا لإنهاء دوامة العنف"، كما ذكرت وزارة اخلارجية الأمريكية.
"�ضبط النف�ص" و"المتناع  اإىل  اأي�ضا اجلانبن  ودعا الوزير الأمريكي 
عن اأي عمل اأو ت�ضريح يوؤدي اإىل ت�ضعيد التوتر" مبا يف ذلك يف باحة 

امل�ضجد الأق�ضى وحميطها يف القد�ص ال�ضرقية املحتلة.
ال�ضفدي  اأميببن  الأردين  اأكببد لنظريه  الأمببريكببي  وزيببر اخلارجية  وكببان 
التاريخي"  القائم  الو�ضع  على  احلفاظ  "اأهمية  على  للتاأكيد  الإثنن 
لهذا املوقع الذي يديره الأردن لكن ت�ضرف الدولة العرية على الدخول 

اإليه.

اإن بلينكن ويف ات�ضاله مع وزير اخلارجية  وقالت اخلارجية الأمريكية 
الإ�ضرائيلي، "جدد دعم احلكومة الأمريكية الثابت لأمن اإ�ضرائيل ودان 

الهجمات ال�ضاروخية الأخرية التي نفذت من غزة".
اأما يف حمادثته مع الرئي�ص الفل�ضطيني، فقد اأكد جمددا "التزام الوليات 

املتحدة حت�ضن نوعية حياة ال�ضعب الفل�ضطيني ب�ضكل ملمو�ص".
اإىل(  تفاو�ضي )يف�ضي  "حل  اإىل  بلينكن  ويف حديثه مع اجلانبن، دعا 

دولتن" تعي�ضان جنبا اإىل جنب على الرغم من توقف عملية ال�ض�م.
الث�ثاء غببارات جوية على قطاع غزة هي الأوىل  اإ�ضرائيل فجر  و�ضنت 
منذ اأ�ضهر رداً على اإط�ق �ضاروخ من القطاع باجتاه الدولة العرية، يف 
ت�ضعيد جاء و�ضط توتر يف امل�ضجد الأق�ضى وحميطه يف القد�ص ال�ضرقية 

املحتلة.
ما  على  احتجاجا  الأق�ضى  امل�ضجد  حميط  يف  القد�ص  يف  التوتر  وتركز 
تتم يف  امل�ضجد  "زيارات" لباحات  بينهم م�ضتوطنون من  يهود  به  يقوم 

اأوقات حمددة و�ضمن �ضروط.
ويعتر الفل�ضطينيون الذين يتوافدون بكثافة لأداء ال�ضلوات يف امل�ضجد 
خ�ل �ضهر رم�ضان "زيارات" اليهود للموقع الذي يطلقون عليه "جبل 

الهيكل" عمليات "اقتحام".
و�ضول  تقييد  مت  فيما  م�ضددة  اأمنية  بحماية  اليهود  زيببارات  وترتافق 
نحو  على  اليهودي  الف�ضح  عيد  عطلة  خ�ل  املوقع  اإىل  الفل�ضطينين 

خا�ص.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

رونن بالن* 
تببقببدم الببكببتببل املببتببعببار�ببضببة الببيببوم منببباذج حمبببددة من 
 ،1929 عببام  انهيار  اأثناء  حببدث  كما  الراأ�ضمالية. 
قبل ع�ضر �ضنوات من اندلع احلرب العاملية الثانية. 
حوايل  بعد  دائببًمببا.  مقلقة  التاريخية  املببقببارنببة  اإن 
ع�ضر �ضنوات من واحدة من اأكرث الأزمتن املاليتن 
يف  رهيب  �ضراع  بداأ  احلديثة،  للراأ�ضمالية  تدمرياً 
اأوروبببا، ويهدد بجر العامل كله اإىل الفو�ضى. حتى 
تزال  اأوكببرانببيببا ل  احلببرب يف  اأن  الوا�ضح  مببن  الآن، 
ذات نظام خمتلف متاًما عن احلرب العاملية الثانية، 

لكن �ضدام الأيديولوجيات يبدو جوهرًيا.
بن  املقارنة  هببذه  مثل  ر�ضم  يتم  مل  اإذا  نظرنا،  يف 
عواقب عامي 1929 و2008 كثرًيا، فذلك لأنه 
املالية  الأزمببببات  تظل  لببه:  معنى  ل  الأوىل  للوهلة 
الكرى واحلروب قبل كل �ضيء من اأعرا�ص م�ضاكل 
حركات  كببلببهببا  وهبببي  املببجببتببمببعببات،  يف  اأعببمببق  هيكلية 

تكتونية تخلق ت�ضّدعات على ال�ضطح.
يف نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، حدث ا�ضطراب كبري 
يف الراأ�ضمالية. وحتى ذلك احلن، عا�ضت الب�ضرية 
حببيبباة هبب�ببضببة. كببببان املبببعبببرو�بببص مبببن البب�ببضببلببع خا�ضًعا 
عام  ب�ضكل  الببطببلببب  ي�ضكل  ومل  الببطببقبب�ببص،  لتقلبات 
ل�إنتاج  العلمية  الطريقة  مببع  هببذا  تغري  م�ضكلة. 
اأ�ببضببيبباء مثل  اأدخببلببت  والببتببي  والت�ضنيع،  الببزراعببة  يف 
املتحدة،  الوليات  يف  اأوًل  القوية  والآلت  الأ�ضمدة 
التي كانت رائدة التكنولوجيا، ثم يف اأماكن اأخرى، 
لببعببدد حمبببدود من  ال�ضلع  وكبببان هببنبباك الكثري مببن 

الأ�ضخا�ص القادرين على �ضرائها.

�سراعات اأيديولوجية
الراأ�ضمالية  ا�ضتقرار  زعزعة  اإىل  الو�ضع  هذا  اأدى 
املقر�ضون  فيها  كان  اأو�ضاعا  وخلق  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل 
الذين  املنتجون،  ي�ضّدد  مل  بينما  بالديون  مثقلن 
مل يتمكنوا من العثور على عدد كاٍف من الزبائن، 

ديونهم.
   �ببضببهببدت البببوليبببات املببتببحببدة مببنببذئببذ الببعببديببد من 
ع�ضر  التا�ضع  القرن  نهاية  يف  املببايل  الذعر  حببالت 
 1929 عببام  اأزمبببة  الع�ضرين، حتى  الببقببرن  وبببدايببة 
اإثارة. ووفق ما ُيعرف بالنظرية  التي كانت الأكرث 
يف  لل�ضلع  الزائد  العر�ص  كان  للتعديل،  الفرن�ضية 

قلب امل�ضكلة.
وميببكببن الببقببول اأن احلببببرب الببعبباملببيببة الببثببانببيببة كانت 
كل  قبببّدم  �ضناعية  منببباذج  اأربببعببة  بببن  هائلة  معركة 

منها حّله اخلا�ص لهذا العر�ص الزائد:
اإعبببببادة  حمببباولبببة  هبببو  البببريبببطببباين  احلببببل  • كببببان 
تبباأ�ببضببيبب�ببص القببتبب�ببضبباد الإمبببببراطبببببوري قبببببل احلرب 
 ، بريطانيا  على  يببركببز  كببان  البببذي  الأوىل  العاملية 
خارج  عالية  جمركية  تعريفات  فر�ص  ذلببك  يف  مبا 

الإمراطورية حلماية نف�ضها.
بعد   ، املا�ضي  القرن  من  الع�ضرينات  اأوائببل  يف   •
الثورة الرو�ضية بوقت ق�ضري، عر�ص الريطانيون 
منتجي  دور  ورو�بببضبببيبببا  اأوكبببرانبببيبببا  لببعبببببت  البببذيبببن   ،
اإمكانية  ال�ضوفيات  على   ، لهم  بالن�ضبة  احلبببببوب 
اإعادة دمج هذه الروؤية للنظام التجاري اجل�ضع. مت 
رف�ص هذا القرتاح يف النهاية خ�ل املناق�ضة التي 
اأدى اجلببدل جزئًيا  تلت ذلك يف رو�ضيا. ومع ذلببك، 
اإىل منوذج ال�ضرتاكية للزعيم ال�ضوفياتي جوزيف 
نظر  واحدة" )على عك�ص وجهة  "دولة  �ضتالن يف 
ثببورة عاملية(.  ال�ضيوعية تتطلب  ببباأن  كببارل مارك�ص 
القت�ضاد  نببظببام  الببواقببع  يف  هببو  ال�ضتاليني  الببنببظببام 
على  والطلب  العر�ص  تنظيم  يتم  حيث  املخطط 

ال�ضلع ال�ضناعية من قبل الدولة.
القوميون ال�ضرتاكيون منوذًجا  ، طور  اأملانيا  • يف 
اأ�ضا�ًضا  راأ�ضمايل   ، خمطط  �ضبه  اقت�ضاد   : خمتلًفا 
وكذلك   ، الرئي�ضية  ال�ضناعات  تاأميم  مت  ولببكببن   ،

النقابات العمالية.
 ، املببتببحببدة  البببوليبببات  مببن  الآخببببر  البببببديببل  • جببباء 
النموذج  هببببذا  يببجببمببع  البب�ببضببفببقببة اجلبببببديبببببدة.   مبببع 
بببن اخلببدمببات الببعببامببة املببوؤممببة والببدفبباع والتعليم 
موؤ�ض�ضاتي  واقت�ضاد  التقاعدية  املعا�ضات  واأنظمة 
خمطط تديره تكت�ت كرى، ولكن جميعها مبنية 
عببلببى حببقببوق املببلببكببيببة اخلببا�ببضببة. هببنبباك الببعببديببد من 

اأوجه الت�ضابه مع النموذج الأملاين، رغم اأن النموذج 
الأمريكي يقوم يف النهاية على الدميقراطية.

1939، دخلت هذه الأنظمة الأربعة املختلفة  عام 
تكييفها  مت  لقد  الببرابببعببة.  الن�ضخة  فبببازت  احلبببرب. 
اإىل حد ما يف ال�ضنوات التي تلت ذلك، لكن ميكننا 
اإىل حببد كبري، يف  ُتببرجببم،  اأن هببذا النت�ضار  الببقببول 
العوملة. هذه العوملة مو�ضع تنازع الآن، وتقع يف قلب 

ال�ضراع الأيديولوجي املكافئ اليوم.

من الأم�ش اإىل اليوم
اأزمبببة عام  2008 مببدمببرة مثل  اأزمبببة عببام  مل تكن 
بالنموذج  ج�ضيمة  اأ�ضراًرا  اأحلقت  لكنها   ،1929
على  البب�ببضببوق.  يحركه  راأ�ببضببمببايل  لقت�ضاد  ال�ضائد 
الببنببمببوذج للناخبن  تببقببدمي هبببذا  مبببدى عببقببود، مت 
باعتباره وثيق ال�ضلة مبفهوم "احلرية"، اأي اأولوية 
امل�ضتهلك.  اختيار  بحرية  املرتبطة  اخلا�ضة  امللكية 
"�ضوق حرة" تهيمن عليها  اإىل  النموذج  واأدى هذا 
تكت�ت متعددة اجلن�ضيات تتحرك بحرية يف جميع 
اأنحاء العامل مع جتنب ال�ضرائب وامل�ضوؤوليات على 

الأفراد وال�ضركات.
الراأ�ضمالية ظهر يف نهاية  اأ�ضكال  اآخببر من     �ضكل 
من  قليل  عببدد  يف  اإل  ي�ضارك  مل  الع�ضرين  الببقببرن 
الراأ�ضمالية  اإىل  رو�ضيا  عببادت  الفببرتا�ببضببات.  هببذه 
مدمرة  مببغببازلببة  بعد  الببدولببة  عليها  ت�ضيطر  الببتببي 
واأ�ضبح  الت�ضعينات،  يف  الببنببيببولببيببرايل  ل�قت�ضاد 
هذا "احلل" اأحد اأعمدة �ضعبية الرئي�ص ف�دميري 

بوتن وقوته.
   يف غ�ضون ذلببك، فتحت ال�ضن اقت�ضادها بحذر 
منذ اأواخر ال�ضبعينات لتفادي النهيار. م�ضتخل�ضة 
فقد  الت�ضعينات،  يف  رو�ضيا  جتربة  من  العر  رمبببا 
ن�ضختها  تبقى  اأن  على  حببذًرا، حري�ضة  اأكببرث  كانت 

من الراأ�ضمالية حتت و�ضاية احلزب ال�ضيوعي.

م�ستقبل الراأ�سمالية
   هزت الأزمة املالية العاملية لعام 2008 العتقاد 
وبالتايل  امل�ضاكل،  حببل  على  الببقببدرة  لبب�أ�ببضببواق  ببباأن 
قو�ضت الثقة يف ال�ضيا�ضين والدميقراطية نف�ضها. 
من  ال�ضكان  يعاين  بينما  البنوك  اإنقاذ  مت  وعندما 
التق�ضف، كان من ال�ضهل التفكري، يف ال�ضنوات التي 
تلت ذلك، اأن ال�ضن اأو رو�ضيا اأو �ضعبوية غربية ما 

ميكن اأن متثل امل�ضتقبل.
   حتى الآن، بدا كل تيار من الراأ�ضمالية ال�ضلطوية 
وكاأنه جزيرة معزولة، ل تت�ضل اإل اأحياًنا باأخرى. 
قواعد  تغرّي  اأن  احلالية  للحرب  ميكن  ذلببك،  ومببع 
اللعبة اإذا حتول ال�ضراع �ضريًعا اإىل حرب بالوكالة 
ان  والببلببيببرالببيببة.  ال�ضلطوية  الببدميببقببراطببيببات  بببن 
املوؤيدون  -واجلبببمبببهبببوريبببون  الببهببنببد  ورمبببببا  البب�ببضببن 
لرتامب يف الوليات املتحدة -مت�ضاربون يف اأح�ضن 
الأحوال ب�ضاأن احلرب يف اأوكرانيا، يف حن اأن بقية 

العامل لي�ص كذلك.
   من �ضيفوز؟ قد تواجه رو�ضيا �ضعوبات ع�ضكرية 
اأجل  مببن  بالوكالة  املعركة  هببذه  لكن  اأوكببرانببيببا،  يف 

م�ضتقبل الراأ�ضمالية لن تربحها �ضواريخ �ضتينغر.
بقيادة  الببغببرب،  اأن  يف  تكمن  امل�ضكلة  اأن  الغريب،     
الببوليببات املببتببحببدة والحتبببباد الأوروببببببي، متببّكببن من 
�ضمان األ تكون اأزمة عام 2008 مدمرة كما كان 
احلكومات  جمعت  بذلك،  وللقيام  تكون.  اأن  ميكن 
ال�ضفر  اإىل  الفائدة  اأ�ضعار  وخف�ص  التق�ضف  بببن 
الببنببقببدي بف�ضل  املبببعبببرو�بببص  الببهببائببلببة يف  والببببزيببببادة 

�ضيا�ضات التي�ضري الكمي.
ال�ضيا�ضات     والثمن الذي يجب دفعه مقابل هذه 
ويزيده  التفاقم،  التفاوت يف  ي�ضتمر  اليوم.  مرتفع 
اأخرى،  �ببضببوًء. ومببرة  الرتببفبباع الأخبببري يف الت�ضخم 
نواجه م�ضكلة الطلب: اإذا مل يكن مبقدور الفاعلن 
يبيعها  التي  واخلدمات  ال�ضلع  �ضراء  القت�ضادين 

املنتجون، ف�ضوف يزداد عدم ال�ضتقرار.
اأقل جاذبية  ال�ضلطوية قد تبدو  اإذا كانت    وهكذا، 
فاإن  اأوكبببرانبببيبببا،  بببتببمببزيببق  بببوتببن  قبببام  اأن  بببعببد  الآن 

الظروف التي ت�ضجع ال�ضعبوية تزداد قوة.

ترجمة خرية ال�سيباين

هل ذنب الراأ�سمالية جزئًيا اأن اندلعت احلرب يف اأوكرانيا؟

*اأ�ضتاذ ال�ضيا�ضة الدولية، �ضيتي، جامعة لندن.

•• الفجر -نينا بيلي –ترجمة خرية ال�صيباين

اإىل  ت��وؤدي  نعلم،  كما  من�سبه،  يف  وهو  فرن�سي  رئي�ش  وف��اة 
انتخابات  تنظيم  حتى  ال�سيوخ  جمل�ش  برئي�ش  تعوي�سه 
ف�سيكون  الآن،  ماكرون  اإميانويل  مات  اإذا  نعم،  لذا  جديدة. 
جريار لر�سي هو الرئي�ش املوؤقت للجمهورية. )ل، لي�ش اأنتم 
اأع�ساء  واإمن��ا  مبا�سر،  ب�سكل  لي�ش  الأق��ل  على  انتخبه،  من 
جمل�ش ال�سيوخ(. عالوة على ذلك، فقد �سبق ان حدثت وفاة 
فور  وفيليك�ش  كارنو  �سادي  يذهب  مل  مهامه:  يبا�سر  رئي�ش 

وبول دومر وحتى جورج بومبيدو اإىل نهاية فرتة وليتهم.
   ومع ذلك، اإذا حدثت وفاة مر�سحني للرئا�سة، فاإنها حتدث 
ملمو�ًسا  مثاًل  التاريخ  يعطينا  ل  لذلك  هزميتهم.  بعد  دائًما 
فيما يتعلق بال�سوؤال الذي نطرحه هنا: ماذا �سيحدث اإذا مات 
النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  بعد  املوؤهلني  املر�سحني  اأحد 

الرئا�سية قبل اجلولة الثانية؟

هل تعاد النتخابات من ال�ضفر؟ يف كل احلالت �ضيتوىل جريار لر�ضي القيادة

من  ولي�س  النتخابات  تنظيم  من  العملية  • ا�ستئناف 
مر�سوم دعوة الناخبني, من �ساأنه ت�سويه النتخابات

 7 واملادة  رمادية,  منطقة  اأي�سا  هي  العجز  • فكرة 
واحدة من اأكرث املواد تعقيًدا يف الد�ستور الفرن�سي

فرن�سا يف  م�سبوق  غري  هذا  يومنا  حتى  يزال  ل  • و�سع 
الأول؟  املربع  اإىل  العودة  هذا  يعني  هل  ملمو�س,  • ب�سكل 

وهل يجب اإعادة العملية النتخابية من البداية؟

ل يعطي التاريخ مثاًل ملمو�ًسا عن احلالة:

ماذا �سيحدث اإذا مات ماكرون اأو لوبان قبل 24 اأبريل؟

الد�ضتور ن�ّص على كل �ضيء
د�ضتور اجلمهورية اخلام�ضة،  املقابل، يف     اجلببواب موجود يف 
وب�ضكل اأكرث حتديداً يف املادة 7 التي تن�ص على: "يف حالة وفاة 
اأو عجز اأحد املر�ضحن الأكرث تف�ضيً� يف اجلولة الأوىل قبل 
اإعادة  يجب  اأنببه  الد�ضتوري  املجل�ص  يعلن  املمكنة،  الن�ضحابات 
جميع العمليات النتخابية؛ وينطبق ال�ضيء نف�ضه يف حال وفاة 

اأو عجز اأحد املر�ضحن املتبقين يف ح�ضور اجلولة الثانية.
   هذا هو احلال منذ التعديل الد�ضتوري يف 18 يونيو 1976، 
هل  ملمو�ص،  وب�ضكل  دي�ضتان.  جي�ضكار  فببالببريي  رئا�ضة  حتببت 
العملية  اإعبببادة  هببل يجب  الأول؟  املببربببع  اإىل  الببعببودة  يعني  هببذا 

النتخابية من البداية؟ الإجابة لي�ضت بهذه الب�ضاطة.
   البب�ببضببوؤال الأول البببذي يببجببب طببرحببه هبببو: مببباذا نعني بببب "كل 
القانون  اأ�ضتاذ  بببودون،  جوليان  يو�ضح  النتخابية"؟  العمليات 
القانون  "دليل  كتاب  وموؤلف  باري�ص-�ضاك�ي،  بجامعة  العام 
تف�ضريين  هببنبباك  اأن  اخلام�ضة"،  اجلببمببهببوريببة   – الببد�ببضببتببوري 
خمتلفن لهذا التعبري. الأول، عملي واإداري اإىل حد ما، ي�ضري 
اأثناء  النتخابية  العمليات  �ضري  ب�ضاأن  التعميم  م�ضمون  اإىل 
النتخابات بالقرتاع العام املبا�ضر ال�ضادر عن وزير الداخلية 

يف 16 يناير 2020.
واملادية:  العملية  اجلببوانببب  على  "نقت�ضر  الأ�ببضببتبباذ،  ووفبببق     
اإىل ذلببببك. ونببفببهببم حينها  البببعبببر�بببص، والألببببببببوان، ومببببا  لبببوحبببات 
"العمليات" باملعنى ال�ضيق: الت�ضويت يف اجلولة الأوىل. لكنه 
الثاين  اأدافببع عنه، لأن  الببذي  التف�ضري هو  "لي�ص هذا  ي�ضيف: 
ا منطقي اأكرث. يف الواقع، اإذا مات اأحد  �ضيا�ضي اأكرث، لكنه اأي�ضً

املر�ضحن، ل يعقل عدم بدء كل �ضيء من البداية".
اعتباًرا  العمليات  ن�ضتاأنف  اأنببنببا  الببثبباين  التف�ضري  هببذا  يعني     
من ن�ضر مر�ضوم دعوة الناخبن -وهو ما يحدث تقليدًيا قبل 
حوايل �ضهرين من اجلولة الأوىل والذي مت اإجببراوؤه، يف حالة 
انتخابات 2022، يف 26 يناير. وبالتايل، يجب اإعادة بناء كل 
�ضيء، مبا يف ذلك الرت�ضحات. "يف التاأويل الأول، مع الحتفاظ 
من  ولي�ص  القبببرتاع  تنظيم  من  ا�ضتاأنفنا  اإذا   ،2022 مبثال 
اثني  عند"  تلقائًيا  ن�ضتاأنف  فبباإنببنببا  الببنبباخبببببن،  دعبببوة  مببر�ببضببوم 
اإىل  اأحد ع�ضر مر�ضًحا: �ضيوؤدي ذلك  اأي  ا واحًدا"،  ع�ضر ناق�ضً

ت�ضويه النتخابات"، يعلق جوليان بودون.

الوقت حم�سوب
ثبباٍن ب�ضاأن م�ضاألة املوعد النهائي. تن�ص  اإجببراء تفكري     يجب 
املادة 7 من الد�ضتور الفرن�ضي على اأن "انتخاب الرئي�ص اجلديد 
يتم ع�ضرين يوًما على الأقل وخم�ضة وث�ثن يوًما على الأكرث 
اأخذنا  اإذا  ذلك،  الرئي�ص احلايل". ومع  انتهاء �ض�حيات  قبل 
مثال انتخابات 2022 والتف�ضري الثاين، فقد انق�ضى �ضهران 
اإ�ضدار مر�ضوم دعوة الناخبن(  26 يناير )تاريخ  ون�ضف بن 

و10 اأبريل )اجلولة الأوىل من النتخابات(.
يوًما  وث�ثن  خم�ضة  اأن  ب�ضهولة  نفرت�ص  اأن  ميكن  لذلك     
لن تكون كافية ل�ضتئناف العملية برمتها من البداية، واأن هذه 
املدة �ضت�ضر باملرت�ضحن ال�ضغار، ل �ضيما للح�ضول على 500 
اأخببرى مع نف�ص  اأن ينتهي بنا الأمببر مرة  توقيع. لذلك ميكن 
اأحد ع�ضر مر�ضًحا كما يف التف�ضري الأول: �ضيكون من الأ�ضهل 
مثل  ق�ضري  وقببت  ثانية يف  مببرة  رعببايببة  على  احلبب�ببضببول  عليهم 
النهائي  املوعد  فاإن هذا  ولذلك  املحتملن.  املرت�ضحن اجلدد 
اأكببد املجل�ص  ببببودون.     "ملزم"، بح�ضب جوليان  هو يف الواقع 
اأبريل:   13 اأ�ضتاذ القانون يف  الد�ضتوري التف�ضري الذي قدمه 
 ،2022 روزنببامببة  يف  اأي  اجلولتن،  بن  الوفاة  حدثت  "اإذا 
اأبريل، يتم ا�ضتئناف 'العمليات النتخابية' من  11 و23  بن 

البداية، والتي تت�ضمن �ضمنًيا اإجراءات تقدمي الرت�ّضحات ".

املوت ل ي�ساوي "العجز"
ا منطقة     بالن�ضبة جلوليان بودون، فاإن فكرة العجز "هي اأي�ضً
رمادية". عندما نتحدث عن "�ضغور" ال�ضلطة الرئا�ضية، فاإننا 
اإقالته. من  اأو  ا�ضتقالته  اأو  الرئي�ص  جنمع معا احتمالت وفاة 
املر�ضح  اأو  الرئي�ص  اأن  "العجز" يعني فقط  فاإن  اأخببرى،  ناحية 
النموذجية هببي حالة  مببهببامببه، واحلببالببة  تببويل  قبببادر على  غببري 

الغيبوبة على �ضبيل املثال.
   ولكن يف هذه احلالة، "ل ميكن ب�ضهولة اإبطال رغبة ال�ضعب 
العجز  بن  التمييز  يتم  ال�ضبب  ولهذا  �ضلطاته،  منحه  الببذي 
رئا�ضة  الأوىل  احلالة  وت�ضتلزم  "النهائي".  والعجز  "املوؤقت" 
موؤقتة، لكن ل توجد انتخابات جديدة )نعم، مرة اخرى جريار 
الذي �ضيرتاأ�ص(، والثانية رئا�ضة موؤقتة وانتخابات  لر�ضي هو 

جديدة.

اإميانويل ماكرون: رئي�ش ومر�سح
ومبباذا يحدث  الرئي�ص،  مببات  اإذا  مبباذا يحدث  الآن  نعلم  نحن 
بن  حالًيا  يجمع  مبباكببرون  اإميببانببويببل  لكن  مرت�ضح.  مببات  اإذا 
هبباتببن اخلببا�ببضببيببتببن. بببعببد الببتببفببكببري، يببوؤكببد رجبببل الببقببانببون اأن 
تطبيق  ميكن  بينهما:  التوفيق  ميكن  ل  "ال�ضيناريوهن 

املادتن يف نف�ص الوقت".
   من جهة، �ضياأّمن الرئا�ضة موؤقًتا جريار لر�ضي )نعم، دائًما( 
كما  نف�ضه  الد�ضتوري  املجل�ص  "�ضيتوىل  اأخبببرى،  جهة  ومببن 
1974 عند وفاة بومبيدو،  1969 مع ديغول وعام  يف عام 

ت�ضجيل ال�ضغور بنف�ضه".
غري  ال�ضهرية  "جمموع"  البببببدايببة  مببن  حينها  ن�ضتاأنف  ثببم   
النتخابات.     "�ضمنًيا" عمليات  املحددة  بالأحرى  اأو  املحددة، 
القانون  يف  املخت�ضن  لببعببدم  يكفي  مبببا  غام�ضا  يكن  مل  اإذا 
البببد�بببضبببتبببوري، فبببباإن مبب�ببضببكببلببة اأخبببببرى تببطببرح مبببن خبببب�ل كلمة 
"انتخابات" املوجودة يف املادة: "يف حال وجود �ضغور، اأو عندما 
يعلن املجل�ص الد�ضتوري اأن العجز نهائي، يتم انتخاب الرئي�ص 
اجلديد، با�ضتثناء حالت القوة القاهرة التي يعاينها املجل�ص 
الد�ضتوري، خ�ل ع�ضرين يوًما على الأقل وخم�ضة وث�ثن 
الطابع  عببن  الإعببب�ن  اأو  ال�ضغور  فتح  بعد  الأكبببرث  على  يببوًمببا 

النهائي للعجز".    
النتخابات على  املتحدة، تعتمد  الوليات  يف نظام مثل نظام 
جولة واحدة فقط. يف املقابل، يف فرن�ضا، اإذا مل ينتخب الرئي�ص 
بالأغلبية املطلقة يف اجلولة الأوىل، يتم تنظيم جولة ثانية. 
ولكن بعد ذلك، ما هو الدور الذي حتدده كلمة "انتخابات"؟ 
املوؤ�ض�ضاتية  "املمار�ضة  اأن  ببببودون،  جوليان  ي�ضرح  الببواقببع،  يف 
تريد ان ت�ضري 'النتخابات' املذكورة اإىل اجلولة الأوىل". اإذا 
اأن  ا  اأي�ضً وجدمت �ضعوبة يف الفهم، فاطمئنوا: يحدد الأ�ضتاذ 

املادة 7 هي "واحدة من اأكرث املواد تعقيًدا يف الد�ضتور".    
ويخل�ص رجل القانون اإىل اأن: "م�ضاألة وفاة مر�ضح يف الفرتة 
الفا�ضلة بن اجلولتن ل تظهر يف الواقع اإل يف نظام منظم 
الأنظمة  اأو  الببفببرنبب�ببضببيببة اخلببامبب�ببضببة،  نببظببام اجلببمببهببوريببة  مببثببل 
امل�ضتوحاة منه مثل تلك املوجودة يف بع�ص البلدان الأفريقية 
الناطقة بالفرن�ضية. وما ميكننا التاأكد منه، هو اأن الفائز يف 

معظم احلالت، هو جريار لر�ضي.

لبنان: املبادرة الكويتية �ستكون منطلقًا لتعزيز العالقات
•• بريوت-وكاالت

ال�ضفري  لقائه  خبب�ل  ببببري،  نبيه  الببنببواب  جمل�ص  رئي�ص  اأّكبببد 
املبادرة  اأن  بببريوت  يف  القناعي،  العال  عبد  لبنان  يف  الكويتي 

الكويتية �ضتكون منطلقاً لتعزيز الع�قات اأكرث بن الإ�ضقاء.
وقال ال�ضفري الكويتي بعد اللقاء رداً على �ضوؤال عما اإذا كانت 
الزيارة اإىل مقر جمل�ص النواب يف عن التينة تعني باأن املبادرة 
املبادرة  اأن  على  احلببر�ببص  دولببتببه  "اأكد  جنببحببت،  قببد  الكويتية 
اأجل  من  دوؤوب  وعمل  جتبباوب  من  اإليه  اأدت  ما  اأدت  الكويتية 
منطلقاً  �ضتكون  املبببببادرة  فهذه  عليه  كانت  ما  اإىل  املياه  عببودة 

لتعزيز الع�قات اأكرث بن الأ�ضقاء".
واأ�ضاف "وجودي يف هذا ال�ضرح اأكر دليل على اأن املبادرة قد 

اإىل  �ضكر  ر�ضالة  الرئي�ص  دولببة  حملني  لقد  وبالفعل  جنحت، 
وزير  واإىل  البببوزراء  ورئي�ص جمل�ص  العهد  الأمببري وويل  �ضمو 
الأخوة  روح  من  انطلقت  التي  املبادرة  على  و�ضكره  اخلارجية 
بن  ما  الع�قات  يف  �ضائبة  هناك  تكون  ل  اأن  على  واحلر�ص 

الأ�ضقاء العرب وبالذات بن دول اخلليج ولبنان ال�ضقيق".
من  حمبة  ر�ضالة  بببري  اإىل  نقل  اأنببه  الكويتي  ال�ضفري  واأعببلببن 
والأمن  الأماين  باأف�ضل  الكويتي ومتنياتهم  وال�ضعب  القيادة 
وال�ضتقرار والطماأنينة، واأ�ضار اإىل اأن بري حّمله ر�ضالة حمبة 
متمنياً  الكويتي  وال�ضعب  الكويتية  للقيادة  وتببقببديببر  و�ضكر 
البلدين  وببببن  الببكببويببت  بببن  الأخبببويبببة  الببعبب�قببات  ت�ضتمر  اأن 
فيه  ملا  املتبادل  واحلر�ص  املحبة  من  وتريتها  على  ال�ضقيقن 

�ضالح البلدين وال�ضعبن ال�ضقيقن.

وكان ال�ضفري االكويتي قد عاد اإىل مركز عمله يف بببريوت، يف 
اأ�ضهر   5 من  اأكببرث  دام  غياب  بعد  احلببايل  ال�ضهر  من  الثامن 
على خلفية اأزمة �ضيا�ضية بن لبنان وال�ضعودية وعدد من دول 
اخلليج، بعد ت�ضريحات لوزير الإع�م ال�ضابق جورج قرداحي 
مقاليد  ت�ضلمه  قبببببل  اون�ين"  "اجلزيرة  ملحطة  بببهببا  اأدىل 
الوزارة، وبثت يف 25 اأكتوبر)ت�ضرين الأول( املا�ضي، قال فيها 
اأن احلوثين يدافعون عن اأنف�ضهم واأن احلرب يف اليمن عبثية 
ويجب اأن تتوقف. وزار وزير اخلارجية الكويتي ال�ضيخ اأحمد 
نا�ضر املحمد ال�ضباح لبنان يف يناير)كانون الثاين( املا�ضي، يف 
مبادرة لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل ث�ث ر�ضائل تتعلق 
التدخل  لعدم  لبنان  ودعببوة  اللبناين  ال�ضعب  مع  بالت�ضامن 

ب�ضوؤون الدول العربية واإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.
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عربي ودويل

بداية الهجوم الرو�ضي يف دونبا�صالنف�ضاليون املوالون لرو�ضيا �ضند للقوات الرو�ضية يف دونبا�صاأ�ضلحة اأمريكية واأوروبية اىل اأوكرانيا

ماريوبول كانت م�ضرحا ملعارك عنيفة جنود اأوكرانيون ي�ضريون بن الدبابات الرو�ضية املدمرة
مببتببعبببببون وحمبببببببطبببون. كبببل نقاط 
بعيدا  الببرو�ببص  ت�ضع  هببذه  ال�ضعف 
اإذا  اأرببببببببببباع،  البببثببب�ثبببة  عببببن مببببيببببزة 
التي  نابليون،  مقولة  ا�ضتخدمنا 
�ببضببيببحببتبباجببون اإلببيببهببا لببلببتببغببلببب على 

الأوكرانين.
اأوكرانيا  �ببضببتببواجببه  جببهببتببهببا،  مببن    
القادمة.  املعركة  يف  م�ضكلة  ا،  اأي�ضً
خ�ضائر،  ببببدوره  جي�ضها  تكبد  لقد 
وبببببداأت الأ�ببضببلببحببة والببذخببائببر التي 
قدمتها اأوروبا يف النفاد، ول ُيعرف 
�ضوى القليل اذ مل يتم ت�ضريب اأي 
�ببضببيء حببول اإيببقبباع و�ببضببرعببة ت�ضليم 
)الدبابات  الأ�ضلحة  �ضحنات  اآخببر 
والطائرات بدون طيار وال�ضواريخ 
املبببب�ببببضببببادة لببببلببببدبببببابببببات واملبببب�ببببضببببادة 
للطائرات ... والبقية( ول ال�ضرعة 
التي �ضيتم نقلها بها بعد ذلك نحو 
الببببببب�د )هناك  �ببضببرق  اجلبببببهببة يف 

كانت  الكمائن،  لتكتيكات  املثالية 
اأكببرث من تعوي�ص عن ذلك خ�ل 

القتال.

ملف دونبا�ش
الآن  الرو�ضية  الببقببوات  ان�ضحبت     
جتميع  وتعيد  كييف،  منطقة  من 
جانب  اإىل  دونبببببا�ببص،  يف  �ضفوفها 
لرو�ضيا  املببببوالببببن  النببفبب�ببضببالببيببن 
الببذيببن يببقبباتببلببون هببنبباك -حببتببى مع 
ا�ببضببتببمببرار رو�ببضببيببا يف قبب�ببضببف املدن 
بعيد،  مبببن  الأوكببببرانببببيببببة  والبببقبببرى 
اأجل موا�ضلة حملة الرتهيب  من 
واإجبببببببار اجلببيبب�ببص الأوكببببببراين على 
يف  الأقببل  على  القوات  بع�ص  اإبقاء 

مكانها.
الرو�ص  ال�ضباط  �ضيتمكن  فهل     
عببببلببببى الأقبببببببببببل مببببببن البببتبببعبببلبببم من 
تكتيكات  تبببببنببي  ثبببم  اإخبببفببباقببباتبببهبببم 

حماية ال�ضكان الناطقن بالرو�ضية 
يف املنطقة من "الإبادة اجلماعية" 
)اأكرث من 14000 �ضخ�ص ماتوا 
يف هذه احلرب التي بداأت قبل وقت 

طويل من الغزو(.

والآن؟
املا�ضية،  ال�ضتة  الأ�ضابيع  خبب�ل    
حبببتبببى مببببع احببببتببببدام املببببعببببارك على 
اأخببرى من  كييف واأودي�ضا واأجببزاء 
اأوكرانيا، ا�ضتمر القتال يف دونبا�ص 
الرو�ص  اأن اجلببنببود  هببو  -والبببفبببرق، 
جانب  اإىل  عببلببًنببا  يببقبباتببلببون  الآن 
امليلي�ضيات النف�ضالية )نفى بوتن 
اأن تكون القوات الرو�ضية قد دخلت 
دونبببببا�ببص بن  مبب�ببضببى  وقبببت  اأي  يف 
ومع  العام(.  هذا  وبداية   2014
اخلطوط  اأن  املببدهبب�ببص  مببن  ذلببببك، 

بالكاد تتحرك.

من  يقاتلون  البببذي  مببا  يعرفوا  اأن 
اأجله.

الغرب  زود  ذلببك،  اإىل  بالإ�ضافة     
الأوكرانين بعتاد جيد جًدا. كانت 
املحمولة  اخلببفببيببفببة  الببب�بببضبببواريبببخ 
امل�ضادة للدبابات فعالة للغاية �ضد 
الدروع الرو�ضية، وكذلك �ضواريخ 
الكتف،  عببلببى  املببحببمببولببة  �ضتينجر 
والببببتببببي اأ�بببضبببقبببطبببت عبببببدة طبببائبببرات 
الفعلي  البببوقبببت  ويف  هببلببيببكببوبببرت. 
القيادة  الأمببريببكببيببون  زود  تقريًبا، 
ا�ضتخبارية  مبعلومات  الأوكرانية 
حببببببول مببببوقببببع خببببطببببوط الإمببببببببداد 

الرو�ضية ونقاط �ضعفها.
   لقد دخلت رو�ضيا احلرب باأ�ضبقية 
كبرية من حيث القوة النارية، لكن 
اإىل  ل�أوكرانين،  القتالية  الببروح 
ا�ضتخباراتية  مببعببلببومببات  جبببانبببب 
الأ�ضلحة  وا�بببضبببتبببخبببدام  ممببببتببببازة، 

كببيببلببومببرت من   1000 مبببن  اأكببببرث 
امل�ضافة بن لفيف ودونبا�ص(.

الرئي�ضية، ل  املببعببارك  ببببداأ  قبببببل     
�ضك اأن املزيد من املعارك �ضتندلع 
)مع هجمات على الطرق وال�ضكك 
التحتية  والبببببببنبببيبببة  احلببببديببببديببببة 
يف  للتمو�ضع  الأخبببببرى(  لببب�إمبببداد 

اأ�ضرع وقت ممكن.
دونبا�ص  نهر  املببعببارك يف  ت�ضتمر     
اأي  �ببضببنببوات،  اأكببرث مببن ثماين  منذ 
منذ اأن اأعلنت امليلي�ضيات املدعومة 
�ضد  انف�ضالية  حببرًبببا  رو�ببضببيببا  مببن 
الأوكرانين،  واجلي�ص  ال�ضلطات 
اأوكرانيا  اأيام قليلة من غزو  وقبل 
بوتن  اعببرتف  املا�ضي،  فراير  يف 
م�ضتقلتن  بببجببمببهببوريببتببن  ببا  اأيبب�ببضً
دونبا�ص:  الإداري(  )الببتببقبب�ببضببيببم 
دونبببيبببتببب�بببضبببك ولبببوهبببانببب�بببضبببك، وكببببان 
ال�ضبب املقدم يف البداية لغزوه هو 

الرو�ضية  الببببقببببوات  هبببل  جببببديببببدة؟ 
اإعبببادة  عببلببى  حببًقببا  قببببادرة  املن�ضحبة 
متما�ضك؟  ب�ضكل  �ضفوفها  جتميع 
الرو�ضية  الع�ضكرية  القيادة  تدعو 
لتعزيز  الحبببتبببيببباط  جبببنبببود  حببالببيببا 
البب�ببضببفببوف. وهبببل ميببكببن حببقبباً دمج 
الذين تلقوا تدريباً  هوؤلء اجلنود 
تدريب  اأي  يتلقوا  مل  اأو  متوا�ضعا 
هناك  البببنببب�بببضبببطبببة؟  البببببوحبببببدات  يف 
اإجببببابببببة واحبببببببدة فبببقبببط عبببلبببى هذه 
الأ�ضئلة الث�ثة: رمبا، لكنها غري 

مرجحة.
بببايببك، مدير �ضركة    يعتقد جببون 
الأببببحببباث جببلببوبببال �ببضببكببيببورتببي، اأن 
غري  اأو  جبببًدا  "�ضعيف  الحببتببيبباط 
كببفببوؤ لببلببغببايببة لإحببببببداث البببفبببارق يف 
اجلنود  اأن  ويبب�ببضببيببف  دونبا�ص". 
كييف  منطقة  من  ي�ضلون  الذين 
دونبا�ص  يف  انبببتببب�بببضبببارهبببم  لإعببببببببادة 

منذ  اأ�بببضبببار  ان  للبع�ص  �ببضبببببق  كببمببا 
النقطة  هبببذه  فببباإن  البببوقبببت،  بع�ص 
حببًقببا. مل  لي�ضت مفاجئة  الأخبببرية 
يكن اجلي�ص الرو�ضي -مثل اجلي�ص 
ال�ضوفياتي من قبل -جيًدا يف اإدارة 
خببطببوط الإمبببببداد الببطببويببلببة. ومن 
عن  الببعببديببدة  التقارير  جببباءت  هنا 
نفاد  اأو  الدبابات  من  الوقود  نفاد 

الطعام من اجلنود الرو�ص.

البقاء عموديا
هيكل  الرو�ضي  للجي�ص  كان  لطاملا 
قببيببادة مببن اأعببلببى اإىل اأ�ببضببفببل، مما 
مينع �ضغار ال�ضباط من اأخذ زمام 
اإخفاقات  اإىل  اأدى  )ممبببا  املبببببببادرة 
الأمور  ت�ضري  األ  مبجرد  ماأ�ضاوية 
بال�ضبط،  لببهببا  خمببطببط  هبببو  كببمببا 
ومببببببوت البببعبببديبببد مببببن اجلببببببرالت 
الرو�ص، الذين ا�ضطروا اإىل الهرع 
ل�ضتعادة  الأمامية  اخلطوط  اإىل 
البب�ببضببيببطببرة عببلببى الببعببمببلببيببات(. من 
قامت  ان  ي�ضبق  مل  اخببببرى،  جببهببة 
رو�ببضببيببا اأببببببًدا ببببباأي جتببربببة مماثلة 
من زاوية التعقيد مثل هذا الغزو، 
العمليات  تن�ضيق  يتطلب  والبببذي 
البببريبببة واجلبببويبببة والبببببحببريببة اإىل 
نف�ص  يف  واجلنوب  والغرب  ال�ضرق 

الوقت.
بونابرت:  نببابببلببيببون  قببببال  وكببمببا     
هي  احلببببببببببرب  اأرببببببببببببببباع  "ث�ثة 
القوى  ومببببيببببزان  مببعببنببوّيببة،  اأمببببببور 
الآخر".  الربع  احلقيقي هو فقط 
الأوكرانيون، الذين كانوا يقاتلون 
لإنبببقببباذ وطببنببهببم، كببانببوا اأقببببوى من 
كانوا  الببببذيببببن  البببببرو�بببببص،  اجلببببنببببود 
دون  غالًبا  اأجنبية،  اأرا�بببصٍ  يغزون 

مقاطعتا  كبببانبببت  الببببغببببزو،  قبببببببل     
اإىل  منق�ضمة  باخت�ضار،  دونبا�ص، 
الذي  ال�ضرقي  الن�ضف  ق�ضمن: 
يببحببتببلببه النبببفببب�بببضبببالبببيبببون املببببوالببببون 
الغربيان  والببنبب�ببضببفببان  لبببرو�بببضبببيبببا، 
اجلنود  عليهما  ي�ضيطر  البببلبببذان 
الأوكرانيون. ومنذئذ، تقدم اجلنود 
الرو�ص بالتاأكيد يف دونيت�ضك، لكن 
الأوكرانين حافظوا على مواقعهم 
يف لوهان�ضك. ع�وة على ذلك، يف 
حببن اأن الببعببديببد مببن �ببضببكببان �ضرق 
معظمهم،  يببكببن  مل  اإن  اأوكبببرانبببيبببا، 
تعاطفوا مع رو�ضيا قبل الغزو، فاإن 
منازلهم  راأوا  اأن  بعد  الببكببثببرييببن، 
اأ�ضبحوا  جريانهم،  وقتل  مدمرة 

الآن معادين لها.
مبا  يتنباأ  اأن  ي�ضتطيع  اأحبببد  ل     
اأن  ميببكببن  فبببهبببذا  الآن.  �ببضببيببحببدث 
يتحول اإىل حرب ا�ضتنزاف رهيبة. 
بدت  كلما  اأمببدهببا،  طببال  كلما  لكن 
الواقع،  يف  لبوتن.  هزمية  وكاأنها 
يرغب الرئي�ص الرو�ضي يف حتقيق 
9 مايو،  نوع من النت�ضار بحلول 
الرو�ص  جميع  يعّرفه  تبباريببخ  وهببو 
اليوم  اإىل  اإ�ببضببارة  يف  الن�ضر،  بببيببوم 
النازية  اأملانيا  ا�ضت�ضلمت فيه  الذي 
للقوات ال�ضوفياتية عام 1945 يف 

برلن.
    اإن احت�ل اأوكرانيا )اأو ا�ضتخدام 
كلماته "منزوعة النازية"( بحلول 
هذا التاريخ �ضيكون مبثابة انت�ضار 
رمببزي لبوتن. والببيببوم، مببع ذلك، 
يكون  اأن  املحتمل  غببري  مببن  يبببببدو 
قبببادًرا على غببزو دونبببببا�ببص، املنطقة 
عبببلبببى حببببببببدوده، بهذه  املبببتبببوا�بببضبببعبببة 

ال�ضرعة.

معركة ال�سيطرة على دونبا�ش:

هل ت�ستطيع رو�سيا اأن تربح هذه احلرب يف اأوكرانيا...؟
•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين

رمبا  جديدة،  مرحلة  اأوكرانيا  يف  احلرب  دخول  مع 
كان  اإذا  ما  هو  الكبري  ال�سوؤال  ف��اإن  حا�سمة،  تكون 
خالل  ظهر  كما  �سيء  اأن��ه  �سيثبت  الرو�سي  اجلي�ش 

املرحلة الأوىل من احلرب.
اأق�سى    ال�سيطرة على دونبا�ش -املنطقة الواقعة يف 
يكون  اأن  -يفرت�ش  لرو�سيا  املتاخمة  اأوكرانيا،  �سرق 
حتقيقها اأ�سهل لفالدميري بوتني وجرنالته من هدفهم 
وطرد  باأكملها  الدولة  على  ال�سيطرة  وه��و  الأويل، 

كييف.  من  زيلين�سكي  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�ش 
اعتقد الكثريون اأن الرو�ش �سيتمكنون من حتقيق هذا 
الهدف يف اأ�سابيع، اإن مل يكن اأيام. �سارت الأمور عك�ش 
الرو�سي  الغزو  تعرث  ذلك،  من  وب��دًل  التوّقع.     هذا 
اجلنود  قاتل  اأ�سباب:  لثالثة  تقريًبا،  الفور  على 

متوقًعا،  كان  ذكاًء مما  واأكرث  اأكرب  بقوة  الأوكرانيون 
املتحدة  وال��ولي��ات  اأوروب��ا  من  دعًما  يتلقون  وكانوا 
ورمبا  وال�ستخبارات(،  بالأ�سلحة  زودت��ه��م  )التي 
الرو�سي  اجلي�ش  اأهلية  عدم  ثبتت  ذل��ك،  من  الأه��م 

ب�سكل خا�ش للحرب الهجومية.

حا�سمة تكون  رمبا  جديدة,  مرحلة  اأوكرانيا  يف  احلرب  • دخلت 
نابليون,  مقولة  ا�ستخدمنا  اإذا  اأرباع,  الثالثة  ميزة  عن  بعيدين  الرو�س  • اإن 

التي �سيحتاجون اإليها للتغلب على الأوكرانيني

اإىل  العملية  تتحول  اأن  ميكن  الآن,  �سيحدث  مبا  يتنباأ  اأن  ي�ستطيع  اأحد  •  ل 
حرب ا�ستنزاف رهيبة

الثانية تخ�سر  اأن  اأي�سا  وميكنها  الغزو,  من  الأوىل  اجلولة  بوتني  قوات  •  خ�سرت 

يحا�سر املحتجون مقر الرئا�سة منذ 9 اإبريل 

حظر جتول يف و�سط �سريالنكا ودعوات اإىل �سبط النف�س 
•• كولومبو-اأ ف ب

البببتبببجبببول الأرببببببعببببباء يف و�ضط  اأببببقبببي حببظببر 
اإىل  البببدويل  املجتمع  دعببا  بينما  �ضري�نكا 
�ضبط النف�ص غداة مقتل رجل يف احتجاجات 
التي  اجلزيرة  ت�ضهدها  للحكومة  مناه�ضة 
طببلببب منها �ببضببنببدوق الببنببقببد الببببدويل اإعبببادة 
اأي  على  احل�ضول  قبل  الهائل  دينها  هيكلة 

متويل.
اإ�ضراب  اإىل  النقابات  بينما دعت  ياأتي ذلك 
املعي�ضة،  غبب�ء  احتجاجا على  الأربببعبباء  عببام 
املناه�ضة  الحبببتبببجببباجبببات  تبببتبببزايبببد  بببيببنببمببا 

للحكومة يف جميع اأنحاء اجلزيرة.
اتهامات  يف  حتقيق  بفتح  احلكومة  ووعببدت 
املفرطة  القوة  با�ضتخدام  لل�ضرطة  موجهة 
لببتببفببريببق تببظبباهببرات الحببتببجبباج عببلببى نق�ص 

املواد الأ�ضا�ضية وارتفاع اأ�ضعار الوقود.
يف 12 ني�ضان ابريل، اأعلنت �ضري�نكا التي 
اأ�ضواأ اأزمة اقت�ضادية منذ ا�ضتق�لها  ت�ضهد 
يف 1948 اأنها لن تتمكن من ت�ضديد ديونها 

اخلارجية البالغة 51 مليار دولر.
وقال قائد ال�ضرطة �ضاندانا ويكراماراتاين 
"فتحت حتقيقا يف �ضلوك رجال ال�ضرطة يف 
رامبوكانا" التي تقع على بعد 95 كيلومرتا 
�ضرق العا�ضمة كولومبو. واأمر بفر�ص منع 

للتجول لفرتة غري حمددة.

اأن  �ضابق  وقببت  يف  بببيببان  يف  ال�ضرطة  ذكبببرت 
و�ضك  على  كانوا  رامبوكانا  يف  املتظاهرين 
اإ�ضرام النار يف �ضاحنة �ضهريج لنقل الديزل 

عندما فتح ال�ضرطيون النار لتفريقهم.
منذ  قتلى  فيها  ي�ضقط  مواجهة  اأول  وهببي 
للحكومة  املناه�ضة  الحببتببجبباجببات  انببببدلع 
اإن  ال�ضلطات  ال�ضهر اجلبباري. وقالت  خ�ل 
11�ضرطيا،  بينهم  الأقل  على  �ضخ�ضا   29

جرحوا.
عرت البعثات الأجنبية الرئي�ضية املتمركزة 
الوليات  �ببضببفببارات  فيها  مبببا  كببولببومبببببو،  يف 

بعد  قلقها  عببن  وكببنببدا،  وبريطانيا  املتحدة 
املتظاهرين،  عببلببى  الببنببار  البب�ببضببرطببة  اإطبببب�ق 

وحثت جميع الأطراف على �ضبط النف�ص.
�ضري�نكا  يف  الأمببريكببيببة  ال�ضفرية  وقببالببت 
كامل  حتببقببيببق  "اإجراء  اإن  تبب�ببضببونببغ  جببببويل 
اأنببببه  عبببلبببى  مببب�بببضبببددة  �ضروري"،  و�بببضبببفببباف 
يف  ال�ضكان  حق  احببرتام  ويجب  "�ضروري 

الحتجاج ال�ضلمي".
ال�ضامية  املبببفبببو�بببضبببة  قبببالبببت  جبببهبببتبببهبببا،  مببببن 
العنف  "اأدين  هببولببتببو  �بببضبببارة  الببريببطببانببيببة 

بجميع اأ�ضكاله واأدعو اإىل �ضبط النف�ص".

اأما املفو�ص ال�ضامي الكندي ديفيد ماكينون 
يجب  العنف  على  "املحر�ضن  اأن  راأى  فقد 

اأن يحا�ضبوا".
العام  الببنببقببل  اأ�ببضببعببار  تببرتببفببع  اأن  ويببفببرت�ببص 
باملئة اعتبارا من الأربعاء غداة   35 بن�ضبة 
ارتفاع اأ�ضعار الديزل بن�ضبة تبلغ حواىل 65 
 30 بن�ضبة  اخلبز  �ضعر  ارتفع  بينما  باملئة، 

باملئة.
املحتجون  يحا�ضر  كولومبو،  العا�ضمة  ويف 
مقر الرئا�ضة منذ التا�ضع من ني�ضان ابريل 
غوتابايا  الببرئببيبب�ببص  بببا�ببضببتببقببالببة  مببطببالبببببن 

راجاباك�ضا.
كان  باأنه  الإثببنببن  اعببرتف  راجاباك�ضا  وكببان 
النقد  �ضندوق  اإىل  التوجه  �ضري�نكا  على 

الدويل يف وقت اأبكر.
قبببال �ببضببنببدوق الببنببقببد الببببدويل الأرببببعببباء اإنه 
"اإعادة هيكلة"  املفل�ضة  طلب من �ضري�نكا 
ديببونببهببا اخلببارجببيببة البب�ببضببخببمببة قبببببل اإعببببداد 

حزمة اإنقاذ.
وبببببداأت احلببكببومببة خببب�ل الأ�ببضبببببوع اجلاري 
حمبببادثبببات مبببع �ببضببنببدوق الببنببقببد البببببدويل يف 
بببهببدف احلبب�ببضببول عببلببى م�ضاعدة  وا�ببضببنببطببن 

ترتاوح بن ث�ثة واأربعة مليارات دولر.
نببببوزاكببببي مبببديبببر بعثة  وقببببببال مبببا�بببضببباهبببريو 
"عندما  بببيببان  �ببضببريبب�نببكببا يف  البب�ببضببنببدوق يف 
بلد  ديببون  اأن  البببدويل  النقد  �ضندوق  يقرر 

ما ل ميكن حتملها، يجب اأن تتخذ الدولة 
خطوات ل�ضتعادة القدرة على حتمل الديون 
قبل احل�ضول على قر�ص من �ضندوق النقد 

الدويل".
يدعمه  برنامج  على  "املوافقة  اأن  واأ�ببضبباف 
�ضندوق النقد الدويل ل�ضري�نكا �ضيتطلب 
�ضمانات كافية ل�ضتعادة القدرة على حتمل 

الديون".
اأن املحادثات مع �ضري�نكا ل تزال  واأو�ضح 
يف "مرحلة مبكرة"، م�ضددا على اأن �ضندوق 
الو�ضع  جدا" ببب�ببضبباأن  "قلق  الببببدويل  الببنببقببد 
منها  يعاين  التي  وال�ضعوبات  القت�ضادي 

ال�ضكان ل �ضيما الأ�ضد فقرا و�ضعفا.
وكبببان �ببضببنببدوق الببنببقببد الببببدويل حبببذر مطلع 
اخلارجية  البببديبببون  اأن  مببن  اجلبببباري  الببعببام 
لبب�ببضببريبب�نببكببا ل ميببكببن حتببمببلببهببا وتببعببنببي اأن 

الب�د ل ميكنها طلب متويل طارئ.
وذكرت م�ضادر يف وزارة املالية ال�ضري�نكية 
�ببضببتببتببطببلببب من  البببديبببون  اإعببببببادة هببيببكببلببة  اأن 
قيمة  "ح�ضم" اأي تخفي�ص  قبول  الدائنن 

اأ�ضول اأو املوافقة على فرتات �ضداد اأطول.
وحتتاج الب�د اإىل دولرات لتمويل ا�ضترياد 

املواد الأ�ضا�ضية من غذاء ووقود واأدوية.
وقد اأدى النق�ص اخلطري يف املواد الأ�ضا�ضية 
جميع  يف  يببومببيببة  احببتببجبباجببات  انبببببدلع  اإىل 

اأنحاء الب�د.

ا�ستمرار اخلالفات يف جمل�س الأمن حول ليبيا 
•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

والدور  الليبي  امللف  لبحث  مغلقا  اجتماعا  البببدويل  الأمبببن  جمل�ص  عقد 
انق�ضاما  تببثببريان  زالببتببا  مببا  مبب�ببضبباألببتببان  وهببمببا  املببتببحببدة  لبببب�أمم  امل�ضتقبلي 
البببببلببد، ح�ضب  لببهببذا  تعين مبعوث جببديببد  ببب�ببضبباأن  اأعبب�ببضببائببه خ�ضو�ضا  بببن 

دبلوما�ضين.
ني�ضان   30 يف  ليبيا  يف  املتحدة  لبب�أمم  ال�ضيا�ضية  البعثة  مهمة  وتنتهي 

ابريل.
يف  كوبي�ص  يببان  ال�ضلوفاكي  وا�ضتقالة   2021 من  الثاين  الن�ضف  ومنذ 
ت�ضرين الثاين نوفمر، ي�ضهد جمل�ص الأمن خ�فات ب�ضاأن عدد من امل�ضائل 
يف ليبيا. لذلك مل يتم متديد مهمة بعثة الأمم املتحدة يف اأيلول �ضبتمر 
اأ�ضهر، ثببم مت متديدها جمببددا يف كببانببون الببثبباين يناير  اأربببعببة  لأكببرث مببن 
اإن م�ضاعدة  اأ�ضهر فقط. وقال دبلوما�ضي طلب عدم ك�ضف هويته  لث�ثة 
الأمن العام ل�أمم املتحدة لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية روزماري ديكارلو �ضددت يف 

اجتماع الث�ثاء على اأهمية متديد بعثة املنظمة الدولية ملدة �ضنة.
وردا على �ضوؤال حول ليبيا يف موؤمتره ال�ضحايف اليومي، اكتفى املتحدث 
با�ضم الأمم املتحدة �ضتيفان دوجاريك بالقول اإن "الر�ضالة الأ�ضا�ضية علنا 
و�ضرا هي �ضرورة احتاد القادة الليبين من اأجل م�ضلحة ال�ضعب الليبي".

ومنذ ت�ضرين الثاين نوفمر مل يقدم الأمن العام ل�أمم املتحدة اأنطونيو 
غوتريي�ص اإىل جمل�ص الأمن اأ�ضماء �ضخ�ضيات ميكن اأن تتوىل املهمة خلفا 
ليان كوبي�ص الذي �ضيتم نقل من�ضبه من جنيف اإىل طرابل�ص. لكنه عّن 
م�ضت�ضارة خا�ضة لهذا امللف هي الدبلوما�ضية الأمريكية �ضتيفاين ويليامز 
التي �ضاركت يف اإدارة بعثة الأمم املتحدة يف املا�ضي. وتنتهي مهمتها مبدئيا 

يف نهاية ني�ضان ابريل.
وذكر دبلوما�ضيون اأن اإفريقيا التي تاأمل يف تعين اإفريقي مبعوثا ل�أمم 
خطوة  يف  غوتريي�ص  على  �ضخ�ضيات  اأ�ضماء  اقرتحت  ليبيا،  اإىل  املتحدة 

تلقى دعم رو�ضيا وال�ضن.
وتواجه ليبيا �ضعوبة يف اخلروج من اأكرث من عقد من الفو�ضى ال�ضيا�ضية 
"الربيع  2011 خببب�ل  البببقبببذايف يف  نببظببام مببعببمببر  �ببضببقببوط  بببعببد  والبببنبببزاع 

العربي".
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اإع����������الن
الراق  ال�ضبببببادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

للنظافة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1130834 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة �ضامل عو�ص برك مبخوت العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف بدر عبداهلل حممد عبداهلل الرم�ضاين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خ�ل  القت�ضادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
ال�ضبببببادة/�ضر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

ال�ضحة ل�دوات الطبية الع�جيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1065866 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
ال�ضبببببادة/اي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

�ضريف للعناية بال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2515689 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
ال�ضبببببادة/املتقن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لبيع امل�ب�ص العربية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4010994 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م

�ضركة   - املباين  وتنظيف  احل�ضرات  ملكافحة  كري  التجاري:ليف  ال�ضم 
ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م

 - زايد  بن  خليفة  �ضارع   135 امل�ضيف  حي  املدينة  ال�ضركة:و�ضط  عنوان 
مبنى ال�ضيدة �ضرينه مطر را�ضد

CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2274268 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعين ال�ضادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة 
العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/18 
تاريخ  بالرقم:2205015814  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/4/19
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة امل�ضفي املعن 

خ�ل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:جمعيات تعاونية

ال�ضم التجاري:جمعيه ال�ضاخمه التعاونيه ال�ضته�كية
عنوان ال�ضركة:امل�ضفح م 0.4 مبنى احليل القاب�ضة ذ.م.م واخرين

CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2774632 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعين ال�ضادة/مريال حبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات الدارية 
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/19  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

بالرقم:2205015977 تاريخ التعديل:2022/4/20
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة امل�ضفي املعن 

خ�ل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
لت�ضليح  علي  �ضامل  ال�ضبببببادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الدرجات رخ�ضة رقم:1122888 
تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة �ضامل مطر معيوف �ضامل الكتبى

تعديل وكيل خدمات / حذف نادر �ضبيح �ضامل على الكعبى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل �ضامل علي لت�ضليح الدرجات

SALEM ALI MOTOR CYCLE REPAIR SHOP

اإىل/ �ضامل علي لت�ضليح الدراجات النارية واملركبات
SALEM ALI MOTORCYCLE AND VEHICLE REPAIR

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اإ�ض�ح ميكانيك املركبات  4520003
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اإ�ض�ح كهرباء ال�ضيارات  4520005

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خ�ل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/هاو�ص وورك�ص ل�ضيانة و تنظيف املباين 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2161813 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جوزيف وليم ال�ضويرى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حمد حممد حمد ه�ل الكيباىل
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فيت�يا ار�ضتا

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ هاو�ص وورك�ص ل�ضيانة و تنظيف املباين ذ.م.م
HOUSE WORKS BUILDINGS MAINTENANCE & CLEANING L.L.C

اإىل / هاو�ص وورك�ص ل�ضيانة و تنظيف املباين - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
HOUSE WORKS BUILDINGS MAINTENANCE & CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
باحلف�ت  الركاب  لنقل  خير  ال�ضبببببادة/باب  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املوؤجرة  رخ�ضة رقم:1893738 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبدالعزيز ح�ضن عبدالعزيز برقو من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبدالعزيز ح�ضن عبدالعزيز برقو من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالتواب حممد كرمي نيهاد  %49

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ باب خير لنقل الركاب باحلف�ت املوؤجرة

BAB KHYBER PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES

اإىل/ باب خير للنقل الركاب باحلاف�ت املوؤجرة ذ.م.م
BAB KHYBER PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/�ضيتي ايدج العقارية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4102956 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / احمد ربحى عي�ضى اجلارو�ضه من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / احمد ربحى عي�ضى اجلارو�ضه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خليفه احمد خليفه احمد اليو�ضف

تعديل لوحه الإع�ن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيتي ايدج العقارية ذ.م.م
CITY EDGE PROPERTIES L.L.C

اإىل/ �ضيتي ايدج العقارية - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
CITYEDGE PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة الو�ضاطة يف تاجري العقارات  6820012

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضتثمار وتطوير امل�ضروعات العقارية و تاأ�ضي�ضها و ادارتها  6499004
 تعديل ن�ضاط / حذف خدمات التطهري والتعقيم  8121004

 تعديل ن�ضاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خ�ل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
�ضي  وكافترييا  ال�ضبببببادة/مطعم  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN فايف رخ�ضة رقم:2817921 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم وكافترييا �ضي فايف

C FIVE RESTAURANT AND CAFETERIA

اإىل/ مطعم وكافترييا �ضي فايف

C FIVE RESTAURANT AND CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/كنرتول ملقاولت خطوط 

نقل الطاقة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4373283 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كنرتول ملقاولت خطوط نقل الطاقة ذ.م.م
CONTROL POWER TRANSMISSION LINES CONTRACTING L.L.C

اإىل/ كنرتول ملقاولت نقل خطوط الطاقة ذ.م.م
CONTROL POWER LINES TRANSMISSION CONTRACTING L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
اأبوظبي خلدمات  ال�ضبببببادة/�ضركة  تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان 

الطائرات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1044598 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة اأبوظبي خلدمات الطائرات ذ.م.م
ABU DDHABI AIR CRAFT SERVICES )ADACS( L.L.C

اإىل/ اأبوظبي خلدمات الطائرات
ABU )DHABI AIR CRAFT SERVICES )ADACS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/امل�ضله ل�ضيانه امل�ضخات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3841181 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة جيهان احمد ح�ضن ح�ضن على %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة فهد حممد احمد حممد الهاجرى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فهد حممد احمد حممد الهاجرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
�ضي�ضتم  �ضمارت  ال�ضبببببادة/حمطة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لغ�ضيل ال�ضيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2786263 

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمطة �ضمارت �ضي�ضتم لغ�ضيل ال�ضيارات

SMART SYSTEM CAR WASH STATION

اإىل/ حمطة �ضمارت �ضي�ضتم لغ�ضيل ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
SMART SYSTEM CAR WASH STATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/العامر خلدمات الطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1003720 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة قي�ص قا�ضم الزعبى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد على �ضالح عمر الكندى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ العامر خلدمات الطباعة
AL AMER PRINTING SERVICES

اإىل/ ويلكم للخدمات الإلكرتونية ومتثيل ال�ضركات - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
WELCOME FOR ELECTRONIC .SERVICES AND COMPANY REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة متثيل �ضركات  7010004
تعديل ن�ضاط / حذف خدمات الطباعة وت�ضوير امل�ضتندات  8219001

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/زيرو تو 

CN لعناية ال�ضيارات رخ�ضة رقم:2510715 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
للمقاولت  الذهبية  اخل�ضراء  النخيل  ال�ضبببببادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:1127551 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ح�ضن عابدين ح�ضن �ضامل من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ح�ضن عابدين ح�ضن �ضامل من 49 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مبارك برك عبداهلل العامرى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة النخيل اخل�ضراء الذهبية للمقاولت العامة - ذ م م

GOLDEN GREEN PALMS GENERAL CONTRACTING CO. - L L C 

اإىل /النخيل اخل�ضراء الذهبية للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

GOLDEN GREEN PALMS GENERAL CONTRACTING-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خ�ل 

اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

اإع����������الن
تعلن دائبببرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضبببببادة/بقالة �ضتار فاليو ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2329233 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة بدر الدين بوكوتو فالبيل عبداهلل بوكوتو فالبيل %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة من�ضور بابو ني�يابوتن بيديكاكال %24
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضلطان �ضامل حممد بومقرييعه املن�ضورى %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �ضعيد �ضامل حممد الكثريى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن مو�ضى كوتاثيل مويدين

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ بقالة �ضتار فاليو ذ.م.م 
STAR VALUE BAQALA LLC 

اإىل /ع�ضال بوتيك ذ.م.م 
 ESHAL BOUTIQUE L.L.C
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عربي ودويل

�ضي جن بينغ... على اأي جانبيه مييل

احلرب يف اوكرانيا واللم يف بكنف�دميري بوتن... �ضداقة مكلفة الوليات املتحدة تتوعد ال�ضن

انبببقببب�ب مببوقببفببهببا ممكن؟     هبببل 
وهل با�ضتطاعة احلكومة ال�ضينية 
ال�ضيني  البببببببيبببان  مببببن  ببل  الببتببنبب�ببضّ
الببرو�ببضببي املبب�ببضببرتك البب�ببضببادر يف 4 
بحما�ص،  الببنبب�ببص  يببعببلببن  فبببرايبببر؟ 
ورو�ضيا  البب�ببضببن  بببن  الببعبب�قببة  اأن 
لها".  حببببدود  "ل  الآن  اأ�ببضبببببحببت 
يفهمه  لببن  ملو�ضكو،  الظهر  واإدارة 
العدو  يبقى  فببالببيببوم،  ال�ضينيون. 

الوليات املتحدة وحلفائها.
�ضيعني  رو�ببضببيببا  عببن  التخلي  اإن     
ل�أيديولوجية  اخلبب�ببضببوع  لبكن 
م�ضتحيل  اأمبببببر  وهبببببذا  البببغبببرببببيبببة. 
متاًما يف نظر �ضي جن بينغ الذي 
املوؤمتر  ا�ببضببكببالت  قببريببًبببا  �ضيواجه 
الببعبب�ببضببريببن لببلببحببزب البب�ببضببيببوعببي يف 
وتغيري  ورهاناته.  املقبل  اخلريف 
اأ�ضابيع،  �ضتة  مببن  اأقببل  يف  اللهجة 
الرئي�ص  اإن  قببول  مبثابة  �ضيكون 
على  مبوافقته  اأخطاأ  قد  ال�ضيني 
اإعطاء ال�ضوء الأخ�ضر لهذا البيان 
ال�ضحفي. ومن �ضاأن ذلك اأن يثري 
ال�ضكوك حول حكمة الأمن العام 
الع�ضكرية  اللجنة  ورئي�ص  للحزب 

املركزية، وذكائه و�ضلطته.
ر�ضمًيا  اللبببتبببزام  اإن  البببواقبببع،     يف 
بحياد ما بن رو�ضيا والغرب، مينح 
ميكنها  جيو�ضيا�ضية  ورقة  ال�ضن 
ا�ضتخدامها مبهارة للح�ضول على 
من  وجتببباريبببة  �ضيا�ضية  �ببضببمببانببات 
الدول الغربية. هذا مع ال�ضتمرار 
رو�ضيا  من  والغاز  النفط  �ضراء  يف 
بببباأ�بببضبببعبببار مببنببخببفبب�ببضببة لببلببغببايببة. ان 
امل�ضاركة  البب�ببضببن جتببعببل مببن عبببدم 
يف احلرب الأوكرانية نقطة �ضرف، 
فبباإن وا�ضنطن  وعببب�وة على ذلببك، 
تفعله  اأن  يجب  مببا  ب�ضاأن  مبببرتددة 
ال�ضديدة  الببعببقببوبببات  ببببكبببن:  مبببع 
للغاية �ضتوؤدي اإىل رمي ال�ضينين 

يف اأح�ضان الرو�ص.
�ضحيح" "فهم 

تببوؤكببد بكن     يف النببتببظببار، بينما 
اأنبببهبببا حتببافببظ عببلببى احلبببيببباد التام 
فبببباإن و�ضائل  الببب�بببضبببراع،  امببببام هبببذا 
ي�ضيطر  الببتببي  الر�ضمية،  الإعبببب�م 
اإنتاج  بالكامل، تعيد  عليها احلزب 
"ل  ال�ضن.  يف  الرو�ضية  الدعاية 
اأي من�ضور غري موؤيد  ن�ضر  ينبغي 
حمتوى  على  يحتوي  اأو  لرو�ضيا 
هوريزون  �ضربت  للغرب"،  منا�ضر 
نبببيبببوز، اأحبببببد مببنببابببر البب�ببضببلببطببة، يف 

ر�ضالة مت �ضحبها ب�ضرعة.
اأبريل،  مبببن  البببراببببع  اأ�ببضبببببوع     يف 
حينما �ضاهد العامل بذهول ورهبة 
تلك ال�ضور املروعة جلثث املدنين 

اأيديهم  واأحبببيببباًنبببا  قببتببلببوا،  البببذيبببن 
واملئات  ظبببهبببورهبببم،  خببلببف  مببقببيببدة 
من اجلثث التي تناثرت يف �ضوارع 
�ضحيفة  نبب�ببضببرت  بببوتبب�ببضببا،  مببديببنببة 
ال�ضعب اليومية، مقطع فيديو من 
من�ضة ويبو، يوؤكد اأن رو�ضيا تقدم 
خاركيف  مدينة  يف  لبب�أوكببرانببيببن 
�ضاهد  وقد  اإن�ضانية".  "م�ضاعدات 
اأكبببببرث مبببن ث�ثة  هببببذا الببفببيببديببو 

م�ين �ضيني.
   ومنذ اليوم الأول للحرب، كانت 
و�بببضبببائبببل الإعبببببببب�م البب�ببضببيببنببيببة هي 
مو�ضكو.  لببدعببايببة  البب�ببضببوت  مببكببر 
رو�ضية  تبب�ببضببريببحببات  نقلت  وهببكببذا 
باأن الرئي�ص الأوكببراين زيلين�ضكي 
اجلنود  واأن  العا�ضمة،  من  فر  قد 

الأوكرانين ا�ضت�ضلموا.
   بببالإ�ببضببافببة اإىل ذلبببك، بببثببت قناة 
توؤكد  �ببضببوراً  يف"،  تببي  "فينيك�ص 
ماريوبول،  يف  املدنين  ال�ضكان  اأن 
بالكامل  مببببدمببببرة  مبببديبببنبببة  وهبببببي 
تببظبباهببروا ل�حتفال  قببد  تببقببريببببباً، 
ب�ضفتهم  الرو�ص  اجلنود  بو�ضول 
تبذل  الببببواقببببع،  يف  "حمررين". 
ق�ضارى  ال�ضينية  الإعبب�م  و�ضائل 
اأنها  على  رو�ضيا  لت�ضوير  جهدها 
واأقامت  معتدية.  ولي�ضت  �ضحية 
اجلبببامبببعبببات البب�ببضببيببنببيببة، ببببنببباًء على 
طلب من احلزب، دورات تهدف اإىل 
�ضحيًحا"  "فهًما  الط�ب  اإعطاء 
ال�ضوء  وت�ضليط  البب�ببضببراع،  لببهببذا 
املتحدة  الببوليببات  "اأخطاء"  على 

والغرب ب�ضكل عام.
اأنحاء  جميع  يف  احلبببزب  ينظم     
النظام  لببببكببببوادر  جببلبب�ببضببات  الببببببب�د 
وثائقي  فيلم  ملبب�ببضبباهببدة  املببدعببويببن 
ببببعبببنبببوان وثبببائبببقبببي لبببلبببتببباريبببخ. هذا 
البببفبببيبببديبببو، البببببذي يبب�ببضببتببمببر 101 
العام  مببنببه  النببتببهبباء  دقببيببقببة، ومت 
املببا�ببضببي، ل يببذكببر اأوكببرانببيببا، لكنه 
يبببدعبببم الأطبببببروحبببببة الببقببائببلببة بببباأن 
ب�ضاأن  البببقبببلبببق  يف  حمبببقبببة  رو�بببضبببيبببا 
جببريانببهببا الببذيببن غبببببادروا الحتببباد 

ال�ضوفياتي يف ذلك الوقت.
الوثائقي،  الفيلم  هببذا  وي�ضور     
كببقببائببد حكيم  ببببوتبببن  فببب�دميبببري 
من  رو�ببضببيببا  "تطهري"  على  يعمل 
اأدت يف  الببتببي  البب�ببضببيببا�ببضببيببة  الآفببببببات 
�ببضببقببوط الحتاد  اإىل  الببوقببت  ذلبببك 
ميتلكه  �ض�ح  "اأقوى  ال�ضوفياتي. 
الغرب، با�ضتثناء الأ�ضلحة النووية، 
التي ي�ضتخدمها يف  الأ�ضاليب  هي 
ي�ضرح  الأيديولوجي"،  البب�ببضببراع 
هبببببذا البببفبببيبببلبببم البببوثبببائبببقبببي، الببببذي 
نيويورك  �ضحيفة  عليه  اطببلببعببت 

تبببباميببببز. ومببببنببببذ انبببهبببيبببار الحتبببببباد 
البب�ببضببوفببيبباتببي، يببتببابببع املببعببلببق يف هذا 
يف  مببعببيببنببة  دول  "تبنت  الببفببيببديببو، 
الو�ضطى  واآ�ببضببيببا  ال�ضرقية  اأوروبببببا 
وكذلك يف القوقاز، مواقف الغرب 

بهدف احتواء وتق�ضيم رو�ضيا.
   للتذكري رف�ضت بكن با�ضتمرار 
وهو  اأوكبببببرانبببببيبببببا،  "غزو"  اإدانبببببببببة 
اأببببببببًدا،  مبب�ببضببطببلببح مل تبب�ببضببتببخببدمببه 
مدعية اأن الوليات املتحدة وحلف 
�ضمال الأطل�ضي كانا م�ضوؤولن عن 
هذه احلرب. وذهب �ضي جن بينغ 
الأمريكي  نببظببريه  اإعببب�م  حببد  اإىل 
جو بايدن، اأن وا�ضنطن والتحالف 

الأطل�ضي هما "قلب" امل�ضكلة.
   اليوم، من الوا�ضح اأن هذا ال�ضراع 
قبببد اأحببببببدث مبببوجبببة تبب�ببضببامببن مع 
منذ  العامل  ي�ضهدها  مل  اأوكببرانببيببا 
واحللف  الثانية،  العاملية  احلبببرب 
الرئي�ص  اعتره  الببذي  الأطل�ضي، 
العام  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي 
اأكرث  هو  �ضريريا"،  "ميتا  املا�ضي 
حيوية من اأي وقت م�ضى، يف حن 
اأظهر الحتاد الأوروبي يف غ�ضون 
مواجهة  يف  وحبببدة  قليلة  اأ�ببضببابببيببع 
هبببببذه الأزمبببببببببة كبببببان قببببد فبب�ببضببل يف 

اإظهارها لأكرث من ع�ضر �ضنوات.
فر�ضة لرو�ضيا مرتهنة لبكن

   يف الواقع، يبدو اأن ال�ضن، حتى 
الآن على الأقل، حري�ضة على عدم 
م�ضاعدة رو�ضيا. ويف الوقت احلايل، 
ال�ضينية مب�ضاهدة  القيادة  تكتفي 
جمبببريبببات الببب�بببضبببراع، والببتببعببلببم من 
ف�دميري  ارتكبها  التي  الأخببطبباء 
بوتن، وا�ضتخ��ص الدرو�ص حول 

م�ضار عملها يف امل�ضتقبل.
اختبار  اأول  اأوكبببرانبببيبببا  ومتبببثبببل     
رئببيبب�ببضببي ملبب�ببضببتببقبببببل البببعببب�قبببات بن 
البب�ببضببن ورو�بببضبببيبببا، كببمببا هبببو احلال 
ببببن ال�ضن  لببلببعبب�قببات  بببالببنبب�ببضبببببة 
والبببببوليبببببات املبببتبببحبببدة. لبببقبببد حان 
قيمتها  لتقييم  لبكن  الآن  الوقت 
احلببقببيببقببيببة اقبببتببب�بببضبببادًيبببا وجتبببارًيبببا 

و�ضيا�ضًيا.

التي  رو�بببضبببيبببا  تبببكبببون  اأن  ميببكببن     
والعقوبات،  احلبببببرب  اأ�ببضببعببفببتببهببا 
ولكنها مل تغرق يف الفو�ضى وعدم 
مل�ضالح  ال�ضرور  اأهببون  ال�ضتقرار، 
لأن  الببطببويببل.  املبببدى  على  ال�ضن 
اأكرث  ذلبببك  بببعببد  �ضت�ضبح  رو�ببضببيببا 
م�ضى.  وقت  اأي  من  اليها  ارتهانا 
ومع ذلك، فاإن رو�ضيا، التي ل تزال 
غنية باملوارد الطبيعية، واأ�ضبحت 
�ضتوفر  الببب�بببضبببن،  عببلببى  مببعببتببمببدة 
لهذه الأخرية فر�ضة للتفوق على 

الوليات املتحدة يف العامل.
ذلببببك، ت�ضجل  لببكببن يف غبب�ببضببون     
الببب�بببضبببن بببب�بببضبببر درو�ببببببببص احلببببرب 
الدرو�ص  �ببضببيببمببا  ل  اأوكبببرانبببيبببا،  يف 
لتايوان،  بالن�ضبة  منها  امل�ضتفادة 
بكن،  نبببظبببر  يف  مبببقببباطبببعبببة  وهببببببي 
الر  مع  توحيدها"  "اإعادة  يجب 
الأمر.  لببزم  اإذا  بالقوة  الرئي�ضي، 
اإعبببببادة تببوحببيببد -يبببببدرك �ببضببي جن 
– انها لي�ضت بالتاأكيد  بينغ جيًدا 
حببتببى على  اأو  الببفببور،  عببلببى  ممكنة 
املدى املتو�ضط. لأن غزو اجلزيرة، 
للغاية  مكلًفا  �ضيكون  حبببدث،  اإذا 
ال�ضعبي  التحرير  جلي�ص  بالن�ضبة 
لأن تايوان لي�ضت اأوكرانيا. ع�وة 
اأن توؤدي  املببرجببح  ذلبببك، مببن  عببلببى 
اإىل تدخل  تبببايبببوان  غبببزو  حمبباولببة 
تدخل  وكببذلببك  املتحدة،  الببوليببات 
اليابان واأ�ضرتاليا وكوريا اجلنوبية 

ودول اأخرى يف املنطقة.
تهديدات امريكية

الأمبببريبببكبببيبببة  الببببتببببهببببديببببدات  اإن     
�ببضببورة جتببباوزت اخلط  لل�ضن يف 
كانت  علًنا  رو�ضيا  ودعمت  الأحمر 
تاأخذها  اأن بكن مل  عببديببدة، رغببم 
عببلببى حمببمببل اجلببببد دائببببًمببببا. لكن 
اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير 
بلينكن مل يلطف كلماته: "للعمل 
الأ�ضبقية على الكلمات"، كرر عدة 
للغاية  وا�ببضببح  مبببرات، وهببو تهديد 

موجه اإىل بكن.
   يف الوقت الراهن، ل يوجد دليل 
م�ضاعدات  تببقببدم  البب�ببضببن  اأن  عببلببى 

لبببكبببن تظل  عبب�ببضببكببريببة لبببرو�بببضبببيبببا. 
امل�ضاعدات  هببذه  مثل  اأن  احلقيقة 
الو�ضع  تغيري  خمبباطببر  �ببضببتببواجببه 
�ضتوؤدي  كببمببا  اجلببيببو�ببضببرتاتببيببجببي، 
القتال  اأمببد  اإطالة  الإ�ضهام يف  اإىل 
ال�ضكان  بن  ومعاناته  وب�ضحاياه 
املببدنببيببن الأوكببرانببيببن وكببذلببك يف 

�ضفوف اجلي�ص الرو�ضي. 
    يوم الأربعاء، 13 اأبريل، حذرت 
جانيت  الأمريكية  اخلزانة  وزيببرة 
ا. وقالت يف كلمة  يلن ال�ضن اأي�ضً
األقتها اأمام املجل�ص الأطل�ضي، وهو 
"موقف  اأن  اأمريكي،  اأبحاث  مركز 
وا�ضتعدادها  ال�ضن،  جتبباه  العامل 
اأعمق،  اقببتبب�ببضببادي  تببكببامببل  لببتبببببنببي 
قببد يببتبباأثببر ببببرد فببعببل البب�ببضببن على 
دعببوتببنببا لتببخبباذ اإجبببببراءات حازمة 

�ضد رو�ضيا".
اأبببريببل، قال      ويببوم اجلمعة 15 
ليند�ضي  الأمبببريبببكبببي  البب�ببضببنبباتببور 
اأن  الببب�بببضبببن  عبببلبببى  اإن  جببببببراهببببببام، 
رو�ضيا  لدعمها  اأكبببر  ثببمببًنببا  تببدفببع 
اأوكرانيا،  مبببع  احلببببرب  خبب�ببضببم  يف 
لتايوان.  لرملانين  زيبببارة  خبب�ل 
واأكببببببد لببيببنببد�ببضببي جببببراهببببام، خ�ل 
اجببتببمبباع مببع الببرئببيبب�ببضببة تبب�ببضبباي اإنغ 
تقف  املببتببحببدة  الببببوليببببات  اأن  ون، 
ان  واأ�ضاف  تايوان".  جانب  "اإىل 
"التخلي عن تايوان يعني التخلي 
واحلرية"..."  الدميقراطية  عن 
وهذا �ضيكون مبثابة مكافاأة لأ�ضواأ 
اأن  من  حمببذرا  الإن�ضانية"،  يف  ما 
جعل  يف  "�ضتبداأ  املتحدة  الوليات 
ال�ضن تدفع ثمناً اأكر ملا تفعله يف 
العامل. ان دعم "الرئي�ص الرو�ضي 
يكون  اأن  يجب  ف�دميري" بوتن 

له ثمن ".
املببتببحببدث با�ضم  بببكببن، قبببال     ويف 
ليجيان،  تبب�ببضبباو  اخلببارجببيببة  وزارة 
ال�ضينية  الع�ضكرية  التدريبات  اإن 
اجلزيرة  مبببن  ببببالبببقبببرب  اجلبببباريببببة 
على  رًدا  م�ضاًدا"  "اإجراًء  كببانببت 
ال�ضيوخ  جمببلبب�ببص  اأعببب�بببضببباء  زيببببببارة 
الأمببريببكببي. وقبببال املببتببحببدث با�ضم 

القيادة ال�ضرقية للجي�ص ال�ضيني، 
رًدا  ُنظمت  "العمليات  اإن  يي،  �ضي 
املتكررة  البب�ببضببيببئببة  الإ�ببببضببببارات  عببلببى 
املتحدة  البببوليبببات  اأر�ببضببلببتببهببا  الببتببي 
اإن  تببايببوان.  م�ضاألة  ب�ضاأن  مببوؤخببًرا 
وحيلها  ال�ضيئة  اأمريكا  ت�ضرفات 
وخطرية  متبباًمببا  عقيمة  اخلببادعببة 
بالنار  يلعبون  الذين  وان  للغاية، 

�ضيحرتقون".
هروب راأ�ص املال الأجنبي

   اآثببببار الأزمبببببة يف اأوكببرانببيببا باتت 
نيكي  ت�ضري  ال�ضن.  حم�ضو�ضة يف 
اأبريل،   10 يف  ن�ضر  مقال  اآ�ضيا يف 
املببال الأجببنبببببي يغادر  راأ�بببص  اأن  اإىل 
عالية.  ب�ضرعة  ال�ضينية  الأرا�ضي 
ووفبببق بببيببانببات البب�ببضببوق املببالببيببة، باع 
قيمته  مبببا  اأجببببانببببب  مبب�ببضببتببثببمببرون 
 6.04( يبببببببوان  مبببلبببيبببار   38.4
املالية  الأوراق  مببن  دولر(  مليار 
اإىل  وال�ضندات ال�ضينية من يناير 
�ضنوي  ربببع  انخفا�ص  وهببو  مار�ص، 

قيا�ضي.
لتقرير �ضادر عن معهد  ووفًقا     
ُنبب�ببضببر يف نهاية  البببببدويل  الببتببمببويببل 
"التدفقات  فببببباإن  مببببار�ببببص،  �ببضببهببر 
املببالببيببة الببتببي تبببغبببادر البب�ببضببن غري 
ي�ضع  اأن  املببرجببح  ومبببن  م�ضبوقة. 
الأ�ضواق  لأوكرانيا  الرو�ضي  الغزو 
وي�ضيف  جديد.  نهار  يف  ال�ضينية 
املال هذا  راأ�ببص  اأن هروب  التقرير، 
تراجعت  للغاية".  عببببادي  "غري 
يحتفظ  التي  ال�ضينية  ال�ضندات 
مبقدار  الأجببانببب  امل�ضتثمرون  بها 
فراير  يف  يببببوان  مببلببيببار   80.3
وحببببده، وهبببو اأكبببر انببخببفببا�ببص منذ 
بداأ جتميع  عندما   ،2015 يناير 

هذه الإح�ضاءات.
   مبببن جببهببة اخبببببرى، مبببن املرجح 
الأمريكية  الببعببقببوبببات  تبببببوؤدي  اأن 
اأ�ضول  هبببببروب  اإىل  البب�ببضببن  �ببضببد 
الأجنبية  الببعببمبب�ت  مبببن  البب�ببضببن 
الأخرية،  الأ�ضابيع  اإىل اخلارج. يف 
ال�ضيني  املببركببزي  البنك  م�ضت�ضار 
كان  والببذي  يونغدينغ،  يو  ال�ضابق 

ا نائب رئي�ص بنك ال�ضن، قد  اأي�ضً
و�ضع النقاط على احلروف ب�ضكل 
وا�ضح. عقوبات غربية �ضد ب�ده 
ال�ضتثمار  انخفا�ص  اإىل  �ببضببتببوؤدي 
الأجنبي بالإ�ضافة اإىل هروب راأ�ص 
املال ال�ضيني: "اإذا خ�ضعت ال�ضن 
احلال  هو  كما  عقوبات  اىل  ا  اأي�ضً
مع رو�ضيا، فاإن اأ�ضولها يف اخلارج 
متاًما"،  الختفاء  خطر  �ضتواجه 
نقلتها  البببتبببي  مبببدونبببتبببه،  يف  حببببذر 
مورنينغ  ت�ضاينا  �ببضبباوث  �ضحيفة 

بو�ضت يوم الأربعاء.
الغربية،  لببلببعببقببوبببات  ونببتببيببجببة     
العم�ت  احببتببيبباطببيببات  جتميد  مت 
الأجنبية للبنك املركزي الرو�ضي، 
اإىل انخفا�ص  اأدى على الفور  مما 
قببيببمببة البببببروببببببل ببببباأكببببرث مببببن 20 
العملة  انبببتبببعببب�بببضبببت  ثبببببم  ببببباملببببائببببة. 
البب�ببضببيء عندما  بببعبب�ببص  الببرو�ببضببيببة 
�ضارمة  �ضوابط  مو�ضكو  فر�ضت 
عبببلبببى تبببدفبببقبببات راأ�ببببببببص املبببببببال اإىل 
قد  لل�ضن،  بالن�ضبة  امببا  اخلبببارج. 
الببعببواقببب وخببيببمببة لأن هذا  تببكببون 
�ضوق  يف  ي�ضتثمر  اأن  يببجببب  البببببلببد 
لتغذية  الأجنبية  المبببوال  روؤو�بببص 
اآلته القت�ضادية واخليار حمدود: 
�ضندات اخلزانة الأمريكية، يو�ضح 
القت�ضاد  اأ�ببضببتبباذ  بيتي�ص،  مببايببكببل 
فر�ص  خ�ل  "من  بكن.  بجامعة 
هذه العقوبات، اأثبتت وا�ضنطن اأن 
ال�ضيطرة على املعام�ت التجارية 
ويببوؤكببد هذا  كبببببرية،  قبببوة  متنحها 
نقلت عنه  الذي  املتمر�ص،  املراقب 
�ضحيفة هونغ كونغ اليومية باللغة 
الإجنليزية، تتاأثر دول مثل ال�ضن 
واإيببببران ورو�ببضببيببا وفببنببزويبب� ب�ضكل 
اأ�ضا�ضي بهذه القوة، وبالتايل تعمل 
عببلببى الحببتببفبباظ بببعببمبب�ت اأخبببرى 
غببري الببببدولر. لكن يف الببواقببع، ما 
التي ميكنهم  الأخببرى  العملة  هي 

ا�ضتخدامها؟ ل �ضيء".
العامل،  اأ�ضبحت م�ضنع  اأن  بعد     
تببراكببمببت لبببدى البب�ببضببن جبببببال من 
منذ  الأجببنبببببي  النقد  احتياطيات 

التجارة  منظمة  اإىل  ان�ضمامها 
وحقق   .2001 عببببببام  البببعببباملبببيبببة 
بلغ  هائ�  رقما  التجاري  فائ�ضها 
676.43 مليار دولر عام 2021، 
مقارنة  باملائة   29 قدرها  بببزيببادة 
بعام 2020 واأعلى مبلغ منذ عام 
وزارة  اإح�ضاءات  وح�ضب   .1950
�ضندات  متثل  الأمريكية،  اخلزانة 
ثلث  يعادل  ما  الأمريكية  اخلزانة 
العم�ت  مببن  ال�ضن  احتياطيات 
 3.2 قيمتها  بلغت  التي  الأجنبية 
وفًقا  يببنببايببر،  يف  دولر  تببريببلببيببون 
يف  العم�ت  �ضرف  تنظيم  لهيئة 
اإدارة ال�ضرف الوطنية الأمريكية. 
بع�ص  هبببببنببببباك  يبببببببببزال  ل  لبببببذلبببببك 
اخلطر  ان  غري  لل�ضن،  الف�ضحة 
اإىل  ال�ضريع  الببتبباآكببل  خطر  قببائببم: 
حد ما لحتياطياتها من العم�ت 
الأجنبية، الأمر الذي من �ضاأنه اأن 
امل�ضتثمرين  ثقة  على  بثقله  يلقي 

الأجانب يف هذا البلد.
التهديدات القت�ضادية  ان هذه     
تعك�ص  لأنببببهببببا  خبببطبببرية  واملبببالبببيبببة 
امل�ضتثمرين  ثبببقبببة  عبببببدم  تبببنبببامبببي 
الأجانب جتاه ال�ضن. عدم الثقة 
الذي من املرجح اأن يزداد اأكرث يف 
ولكن  اأوكرانيا،  الأحببداث يف  �ضوء 
ببا يف �ببضببوء جببائببحببة كببوفببيببد- اأيبب�ببضً
ب�ضدة  ال�ضن  ت�ضرب  الببتببي   19
اآفاق  على  بظ�لها  ببا  اأيبب�ببضً وتلقي 
الببنببمببو القببتبب�ببضببادي لببلببببب�د. هذه 
كلها عوامل �ضتثقل كاهل الدوائر 
البب�ببضببيببنببيببة حبببول كيفية  احلبباكببمببة 
الأ�ضابيع  يف  رو�ببضببيببا  مببع  الببتببعببامببل 

املقبلة.

ع�سر  خم�سة  ح���وايل  م��وؤل��ف 
كتاًبا خم�س�سة لل�سني واليابان 
والتحديات  والهند  والتبت 
الآ���س��ي��وي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة. من 
"الزعامة  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ات��ه 
بني  ال�سدام  حم��وره،  العاملية 
ال�سني والوليات املتحدة" عن 

من�سورات لوب.

يبدو اأنها لن تتخلى عن رو�سيا:

اأوكرانيا: لغة ال�سني املزدوجة قد تكلفها غاليًا...!
•• الفجر -بيري انطوان دونيت –ترجمة خرية ال�صيباين

التي  اأ�سابيع من اندلعها، ت�ستمر احلرب  بعد �ستة 
باهظة  بتكلفة  وتهدد  اأوكرانيا،  يف  رو�سيا  ت�سنها 
تدعم  كانت  اإذا  ما  قط  ال�سني  تو�سح  مل  لبكني. 
فالدميري بوتني اأم ل. لكن يبدو الآن وا�سًحا اأنها لن 
تتخلى عن رو�سيا لأ�سباب اأمنية وجيوا�سرتاتيجية. 
دفعه  يجب  ال��ذي  الباهظ  الثمن  عن  النظر  بغ�ش 
�ست�سرب  التي  والتجارية  املالية  العقوبات  ب�سبب 

حتمًا دولة �سي جني بينغ عاجاًل اأم اآجاًل.

وزيرة اخلزانة المريكية جانيت يلن حتذر

مبهارة ا�ستخدامها  ميكنها  جيو�سيا�سية  ورقة  ال�سني  مينح  والغرب  رو�سيا  بني  ما  بحياد  ر�سمًيا  • اللتزام 
الغربية لالأيديولوجية  اخل�سوع  لبكني  �سيعني  رو�سيا  عن  • التخلي 

الرو�س اأح�سان  يف  بال�سينيني  �سرتمي  م�سددة  عقوبات  بكني:  مع  تفعله  اأن  يجب  ما  ب�ساأن  مرتددة  • وا�سنطن 

ال�سيني املال  راأ�س  هروب  اإىل  بالإ�سافة  الأجنبي  ال�ستثمار  انخفا�س  اإىل  بكني  �سد  غربية  عقوبات  • �ستوؤدي 

بايدن يتجه اإىل اإبقاء احلر�س الإيراين بقائمة الإرهاب
•• وا�صنطن-اأ ف ب

الت�ضنيف  على  لبب�إبببقبباء  مّتجها  بببايببدن  جببو  الأمببريكببي  الرئي�ص  يبببببدو 
اجلمهورية  ت�ضرتط  حن  يف  الإيبببراين،  الثوري  للحر�ص  "الإرهابي" 
للعودة  الأمريكية  العقوبات  قائمة  من  املنظمة  هببذه  �ضطب  الإيرانية 
اإىل التقّيد التام بالتفاق الدويل املرم بن الدول الكرى وطهران حول 

برناجمها النووي.
وقال علي واعظ خبري ال�ضوؤون الإيرانية يف جمموعة الأزمات الدولية 

اإن كل طرف ياأمل اأن يكون الطرف الآخر اأول من يلن موقفه.
بداأت املفاو�ضات قبل عام يف فيينا لإحياء التفاق النووي املرم يف العام 
اأ�ضلحة نووية. اإيران على  اأن يحول دون ا�ضتح�ضال  2015 واملفرت�ص 

الوليات  خببرجببت  تببرامببب  دونببالببد  ال�ضابق  الأمببريكببي  الرئي�ص  عهد  يف 
واأعبببادت فر�ص عقوبات   2018 الببعببام  الببنببووي يف  املتحدة مببن التببفبباق 
اقت�ضادية على طهران التي رّدت على اخلطوة الأمريكية بالتحّرر ب�ضكل 

تدريجي من القيود املفرو�ضة مبوجبه على اأن�ضطتها النووية.
اإىل التفاق �ضرط تقّيدها التام ببنوده. وعلى  اإيببران  يريد بايدن عودة 
الرغم من ر�ضد بع�ص املوؤ�ضرات الإيجابية بادئ الأمر، تعرّثت املحادثات 
ومل تعقد اأي جولة تفاو�ص يف العا�ضمة النم�ضوية منذ 11 اآذار/مار�ص. 
اإل اأن م�ضّودة ت�ضوية ل تزال مطروحة على الطاولة، بعدما مت التو�ضل 

اإىل حلول لغالبية امل�ضائل ال�ضائكة.
ت�ضنيف احلر�ص  املحاثات حول  تعرقل  التي  الأخببرية  العقدة  وتتمحور 
الثوري الإيراين، اإذ تطالب اجلمهورية الإ�ض�مية ب�ضطب هذه املنظمة 

الإرهابية  "للمنظمات  الأمريكية  القائمة  من  نخبة  قببوات  ت�ضم  التي 
الأجنبية".

القائمة  يف  الثوري  احلر�ص  اأدرج  ترامب  باأن  موقفهم  الإيرانيون  يعّلل 
لت�ضديد ال�ضغوط على طهران بعدما �ضحب ب�ده من التفاق املرم يف 
2015 لكن الأمريكين ينفون �ضحة هذا الأمر وي�ضددون على  العام 

عدم وجود اأي رابط بن الأمرين.
وهذا الأ�ضبوع قال املتحدث با�ضم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�ص 
التفاق  يف  عليه  املن�ضو�ص  يتخطى  للعقوبات  رفعاً  اإيببران  اأرادت  "اإذا 

النووي فعليها اأن ت�ضتجيب لهواج�ضنا التي تتخّطى التفاق النووي".
نّية  "بح�ضن  امل�ضائل  هببذه  حببول  اإيبببران  تتفاو�ص  اأن  وجببوب  و�ببضببدد على 

وتعاون".

وتوؤكد الوليات املتحدة اأنها ل تتفاو�ص يف العلن وهي كانت قد جتّنبت 
الثوري  احلببر�ببص  ت�ضنيف  م�ضري  ببب�ببضبباأن  وا�ببضببح  ت�ضريح  بببباأي  الإدلء 
الإدارة  اأّن  على  بالتاأكيد  اأ�ضبه  بببدا  هببذا  براي�ص  اإعبب�ن  لكن  الإيبببراين. 
الإيراين  الببثببوري  احلببر�ببص  ل�ضطب  بالن�ضبة  موقفها  ت�ضدد  الأمببريكببيببة 
بعد انق�ضام الآراء بن الدوائر الدبلوما�ضية املقّربة من قيادات ع�ضكرية 

اأمريكية وبن اجلناح ال�ضيا�ضي يف البيت الأبي�ص.
اأن  الببثببوري معترا  اّتببخبباذ مبببببادرة جتبباه احلببر�ببص  يببوؤيببد  فالفريق الأول 
اإرهابية  وا�ضنطن  ت�ضّنفها  التي  املنظمات  قائمة  من  القوة  هذه  �ضطب 
لن تكون له عمليا تداعيات كرى، فيما يخ�ضى البيت الأبي�ص انتقادات 
اجلمهورين قبيل انتخابات منت�ضف الولية املقررة يف ت�ضرين الثاين/

نوفمر.
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معر�س اخلليج للطباعة والتغليف يقدم اأكرث من 1000 منتج وحل خالل مايو
•• دبي -وام:

ي�ضتعد معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف، املعر�ص التجاري الرائد يف 
التجارّية  الطباعة  قطاعي  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
ن�ضخة هذا  وحببل يف  منتج   1000 اأكببرث من  لعر�ص  التغليف،  وطباعة 
العام التي تعقد خ�ل الفرتة من 24 اإىل 26 مايو 2022 يف مركز 
والبتكارات  واملبببواد  الآلت  اأحببدث  �ضي�ضّم  حيث  العاملي،  التجاري  دبببي 

التكنولوجية من مئات العار�ضن املحلين والإقليمين والدولين.
وقال باري كيلنغراي، مدير معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف: "تعتر 
باإمكانهم  اإذ  القطاع  يف  امل�ضلحة  لأ�ضحاب  بالن�ضبة  ممّيزة  الفرتة  هذه 
اأن يّطلعوا على اأحدث املنتجات واحللول؛ التي تغّطي جمموعة وا�ضعة 

املبا�ضر  الريد  اإىل  التغليف  ومببواد  العر�ص  ر�ضومات  من  الأق�ضام  من 
�ضة  خم�ضّ فببعببالببّيببات  احلبببدث  �ضي�ضت�ضيف  كما  والبب�فببتببات،  واملل�ضقات 
لإط�ق عدد من املنتجات ويقّدم جهات فاعلة جديدة اإىل �ضوق ال�ضرق 

الأو�ضط واأفريقيا للمّرة الأوىل.".
من جهته قال اأمين علي، مدير الت�ضويق الأول، يف ق�ضم حلول الطباعة 
"�ضهدنا خبب�ل فببرتة جائحة  الحببرتافببّيببة، يف كانون ال�ضرق الأو�ببضببط : 
اإىل الببطببببباعببة الرقمية.  كبببورونبببا حتبببوًل كبببببرًيا مببن طببببباعببة الأوفبب�ببضببت 
اأكبببرث جبباهببزيببة مببن اأي وقبببت م�ضى  اأ�ببضبببببحببت املببطببابببع الببتببجببارّيببة الآن 
لعتماد تكنولوجيا الطباعة الرقمية وتطبيقاتها، وكان هذا عاًما ذهبًيا 
للطابعات النافثة للحر على امل�ضتوى العاملي ونتطلع اإىل عر�ص مزايا 
هذه التقنية ومنافعها يف معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف، متا�ضًيا مع 

الجتاهات العاملية." .
 MLJ اإند�ضرتيز  جببي  اإل  اإم  عببام،  جببن، مدير  فيناي  قببال  مببن جانبه 
ال�ضركة  �ضتتخذ   "  : لها  ا  مببقببرًّ الهند  مببن  املّتخذة   Industries
املنتجات اجلديدة يف معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف  جمموعة من 
ومل�ضقات  الت�ضويرّية،  واملل�ضقات  الل�ضق،  ذاتية  املل�ضقات  ذلك  يف  مبا 
قطاعات  يف  للتطبيقات  ل�إزالة  القابلة  ال�ضيليكون  وبطانات  الباركود 
واأفريقيا،  الأو�ببضببط  ال�ضرق  اأ�ببضببواق  يف  وال�ضيارات  ال�ضته�كية  ال�ضلع 
ال�ضرق  ل�ضوق  املنتجات  مببن  العديد  بتطوير   MLJ جببي  اإل  اإم  وتببقببوم 
ذلك  ويعود  املنتجات  اإىل هذه  هائلة  وهناك حاجة   ، واأفريقيا  الأو�ضط 
تطوير  نحاول  ونحن  للغاية،  مرتفعة  املنتجات  هببذه  فتكلفة  ل�ضعرها. 
 Varshil فار�ضيل  باكاجينغ  و�ضتعر�ص  اأقّل." .  بتكلفة  يتمّيز  بديل 

Packaging ال�ضركة امل�ضنعة ملخزون املل�ضقات والأف�م - املقّرر اأن 
تدخل �ضوق الإمارات العربية املتحدة للمّرة الأوىل و�ضتعّرف عن نف�ضها 
خ�ل   - والتغليف  للطباعة  اخلليج  معر�ص  خبب�ل  مببن  ر�ضمّي  ب�ضكل 
احلدث خمزونها من املل�ضقات الورقّية واملل�ضقات الت�ضويرّية، والورق 
لطباعة  �ضة  املخ�ضّ الأفببب�م  مل�ضقات  وخمبببزون  الببرقببائببق،  على  القائم 

الأوف�ضت والطباعة الرقمية.
على  الطلب  "�ضي�ضّكل   : لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  باريخ،  رومي  وقال 
الطباعة الرقمية والتكنولوجيا الرقمية توّجًها جديًدا يف حقبة ما بعد 
اإىل  ال�ضناعة  و�ضتتحول  ال�ضخمة،  الطباعة  كمّيات  �ضتنخف�ص  الوباء. 
الرقمية  الطباعة  �ضتلعب  كما  التجارية.  للع�مات  املتطلبات اجلديدة 

دوًرا اأكر بكثري من الفرتة ال�ضابقة."

الإعالمي والرحالة الإماراتي اإبراهيم الذهلي يحا�سر يف جمعية ال�سحفيني:

لبد من تدري�س الثقافة ال�سياحية يف املدار�س واجلامعات
البنى التحتية ال�سياحية يف الإمارات لمثيل لها يف العامل

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�ضحفين  جبببمبببعبببيبببة  نببببّظببببمببببت 
بعنوان  حمبببا�بببضبببرة  ببببببببالإمبببببببارات 
ل�إع�مي   ) البب�ببضببفببر  ثبببقبببافبببة   (
اإبراهيم  الإمببببباراتبببببي   والبببرحبببالبببة 
الذهلي وذلك يف مقرها باأبوظبي 
برناجمها  �ضمن  املببا�ببضببيببة  الليلة 
 " " برعاية  رم�ضانية  " اأم�ضيات 

ات�ضالت" .
احلمادي  حممد  املحا�ضرة  �ضهد 
جمعية  اإدارة  جمبببلببب�بببص  رئبببيببب�بببص 
اأع�ضاء  مبببن  وعبببببدد  البب�ببضببحببفببيببن 
من  وكببببوكبببببببببة  الإدارة  جمبببلببب�بببص 
ال�ضحفين  والكتاب  الإع�مين 
وال�ضفر  ال�ضياحة  يف  املتخ�ض�ضن 
موؤ�ض�ص  الذهلي-  اإبراهيم  وقال   .
وهي   " "اأ�ضفار  حتببريببر  ورئببيبب�ببص 
ال�ضفر  يف  متخ�ض�ضة  جملة  اول 
ال�ضفر  ان  المببارات،  وال�ضياحة يف 
ثببقببافببة وعببلببم واطببببب�ع ومببعببرفببة ، 
ودعا اىل البحث عن البلدان قبل 
التوجه اليها والقراءة عنها لك�ضب 
وال�ضتمتاع  املبببال  وتببوفببري  الببوقببت 

بالرحلة.  
واأ�ببضببار الببرحببالببة الإمببباراتبببي الذي 

البلدان،  كببثببري مببن  وعببلببى خببب�ف 
ال�ضياحي  الببببقببببطبببباع  منبببببو  فبببببببباإن 
اأ�ضا�ضية  ببب�ببضببورة  اعببتببمببد  املببحببلببي 
حيث  املحلية؛  ال�ضتثمارات  على 
يف  هائلة  ا�ببضببتببثببمببارات  توظيف  مت 
البنية التحتية لل�ضياحة، من قبل 
القطاعن العام واخلا�ص على حد 

�ضواء، 
اأتبباحببت تلك  " لقد  قببائببً�  وم�ضى 
مهمة  مرافق  اإقامة  ال�ضتثمارات 
مل يكن بالإمكان اأن يتطور القطاع 
ال�ضياحي من دونها، وتزامن ذلك 
مبببع البببتبببطبببور الببكبببببري البببببذي حلق 
والتي  املحلية،  الطريان  ب�ضركات 
تكت�ضب يوماً بعد اآخر طابعاً عاملياً 
قببادرة على ربط  واأ�ضبحت  مميزاً، 
اجلهات الأربع للكرة الأر�ضية، مما 
كبببببرية من  اأعببببداد  ا�ضتقطاب  اأتببباح 
ال�ضياح من خمتلف بقاع العامل." 
واكد الذهلي على �ضرورة الهتمام 
بببتببدريبب�ببص الببثببقببافببة البب�ببضببيبباحببيببة يف 
املببنبباهببج الببدرا�ببضببيببة وتببكببويببن كادر 
مواطن من املر�ضدين ال�ضياحين 
عن  ال�ضحيحة  املعلومات  لتقدمي 
وتاريخها  وحبب�ببضببارتببهببا  المببببببارات 

للزوار من انحاء العامل 

وحبببباز الببذهببلببى عببلببى الببعببديببد من 
اجلبببوائبببز و�ببضببهببادات الببتببقببديببر من 
داخببببببل الببببدولببببة وخبببارجبببهبببا وكببببان 
الرّحالة  "ملتقى  تببكببرمي  اخببرهببا 
بن  فببيبب�ببضببل  الأمببببببري  مبببن  الأول" 
عبدالعزيز،  بببن  �ضعود  بببن  م�ضعل 
اململكة  يف  الق�ضيم  منطقة  اأمببري 

العربية ال�ضعودية، ..
وحبب�ببضببد الببرحببالببة الإمببباراتبببي هذا 
جمموعة  �ضمن  املُتمّيز  التكرمي 
لزيارته  اخلليجين  الرّحالة  من 
العامل،  دولبببة يف   170 مببن  اأكبببرث 
من  الكثري  تببدويببن  على  وحر�ضه 
التي  الأمببببباكبببببن  عببببن  املببب�حبببظبببات 
زارهببا، واإببببراز الأمبباكببن التاريخية 
اجلميلة  واملبببنببباطبببق  والإنببب�بببضبببانبببيبببة 
»اأ�ضفار«،  بداية يف جملة  املتنّوعة، 
الببتببي اأ�ببضبب�ببضببهببا يف ابببوظبببببي  كببباأول 
ت�ضدر  �ضة  ُمتخ�ضّ �ضياحية  جملة 
يف دولة المارات، ومن ثم يف كتاب 
 3 قبببببل  د�ببضببنببه  البببذي  "اأ�ضفاري" 
 64 عن  معلومات  وي�ضم  �ضنوات 

دولة زارها. 
ويف خببتببام املببحببا�ببضببرة  جببرى حوار 
ال�ضفر  يف  الببذهببلببي  جتببربببه  حبببول 
التي  ال�ضعبة  واملواقف  والرتحال 

وتعزيز  والببتبب�ببضببهببيبب�ت  واملببببرافببببق 
الببتببنببمببيببة البب�ببضببيبباحببيببة املبب�ببضببتببدامببة ، 
البنى  اأفببب�بببضبببل  �ببضببمببن  مببببن  وهبببببي 

التحتية على م�ضتوى العامل.
واأ�ببضبباف الببذهببلببي: "ل بببد لنا من 
كورونا  جببائببحببة  بببببباأن  العبببببببرتاف 
جميع  على  ال�ضفر  مببعببامل  غبببرّيت 
حافزاً  مينحنا  وهببببذا  الأ�بببضبببعبببدة، 
ال�ضياحة  لإنببعببا�ببص  ورائبببعببباً  كبببببرياً 
الببداخببلببيببة والببتببعببّرف عببلببى املعامل 

وزياراته  رحبب�تببه  خبب�ل  ا�ضتطاع 
ما  اإىل  الببعببامل   دول  مببن  للعديد 
يقرب من 170 دولة حول العامل 
اأن يدون م�حظاته ويعزز ثقافته 
واخلبببرات،  املببعببارف  مببن  بالعديد 
دولة  يف  ال�ضياحة  �ضناعة  اأن   اإىل 
الإمبببارات حّققت نق�ت نوعية يف 
لهتمام  ،وذلببك  املا�ضية  ال�ضنوات 
القيادة الر�ضيدة يف دولة الإمارات 
التحتية  البببببببنبببى  تبببطبببويبببر  عبببلبببى 

التي  الرائعة  والطبيعية  الرتاثية 
اخلليج  مببنببطببقببة  دول  حتببتبب�ببضببنببهببا 
البببعبببرببببي، واحلببببر�ببببص عببلببى جذب 
التي  دولببنببا  اإىل  العاملية  ال�ضياحة 
ل تببقببّل روعبببة وجببمبباًل وتببراثبباً عن 

غريها من دول العامل".
دولبببة  "تبواأت  البببذهبببلبببي:  وقبببببال    
الإمببارات مركزاً متقدماً، لي�ص يف 
ال�ضياحة الإقليمية فح�ضب، واإمنا 
اأي�ضاً،  يف خارطة ال�ضياحة العاملية 

امل�ضتفادة  الدرو�ص  وتعلم  واجهها 
وحتدث  مواجهتها   وكيفية  منها 
عببببن �ببضببغببفببه يف البببتبببعبببرف البببدائبببم 
وح�ضاراتها  ال�ضعوب  ثقافات  على 

تتمتع  الببببدول  كببل  ان  مبب�ببضببريا اىل 
باجلمال وفق معايري حمددة وكل 
الإن�ضانية  واحلبب�ببضببارات  الثقافات 

جديرة بالحرتام .

التجارة البينية غري النفطية بني الإمارات واليابان تنمو 17.4 % م�سجلًة 47 مليار درهم خالل 2021 

الزيودي يبحث مع رئي�س جمل�س العمل الياباين تعزيز التعاون التجاري وتنمية ال�ستثمارات اليابانية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

�بببضبببدد مبببعبببايل البببدكبببتبببور ثبببباين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
ومتانة  قبببببوة  عبببلبببى  اخلببببارجببببيببببة، 
والقت�ضادية  الثنائية  الع�قات 
البببقبببائبببمبببة بببببن دولبببببببة الإمبببببببببارات 
والتي  والببيببابببان،  املتحدة  العربية 
تببرتببكببز عببلببى مبب�ببضببرية حببافببلببة من 
امل�ضرتكة  واملببب�بببضبببالبببح  الببب�بببضبببداقبببة 
والتعاون املثمر يف كافة القطاعات، 
املتبادلة  ببببالبببرغبببببببة  مببببدعببببومببببة 
الببقببيببادة يف  م�ضتويات  اأعببلببى  عببلببى 
البلدين ال�ضديقن يف تنمية هذه 
ب�ضورة  ال�ضرتاتيجية  الع�قات 

م�ضتمرة.
الإمبببببارات  "لدى  مببعببالببيببه:  وقببببال 
واليابان روؤى م�ضرتكة للم�ضتقبل 
وتركزان على ال�ضتثمار يف املعرفة 
والبتكار والتكنولوجيا وقطاعات 

ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  وتو�ضيع 
اأهمية  ذات  عببباملبببيبببة  اأ�بببببضبببببواق  مببببع 

ا�ضرتاتيجية.
واأطبببببببلبببببببع مببببعببببالببببيببببه البببب�ببببضببببركببببات 
اخلم�ضن  م�ضاريع  على  اليابانية 
الت�ضريعات  يف  ال�ضامل  والببتببطببور 
اأن  موؤكدا  بالدولة..  القت�ضادية 
مدعو  الياباين  الأعببمببال  جمتمع 
رئببيبب�ببضببيبباً يف هذه  لببيببكببون �ببضببريببكبباً 
امل�ضرية القت�ضادية وي�ضتفيد من 
تطرحها  الببتببي  املتنوعة  الببفببر�ببص 

بيئة الأعمال بدولة الإمارات.
ال�ضركاء  اأكببر  اأحببد  اليابان  وتعد 
ال�ببضببتببثببمبباريببن لببدولببة الإمبببببارات، 
ال�ضادرة  ال�ببضببتببثببمببارات  يف  �ببضببواء 
من الدولة اأو الواردة اإليها، حيث 
اليابانية  ال�ضتثمارات  تزيد قيمة 
درهم،  مليار   15 على  الببدولببة  يف 
متثل ما ن�ضبته %3 من اإجمايل 
املبا�ضرة  الأجببنبببببيببة  ال�ببضببتببثببمببارات 

كبرية  اأ�ببضببواطبباً  قطعا  ال�ضديقن 
القت�ضادية  �ضراكتهما  تطوير  يف 
لت�ضل اإىل م�ضتواها ال�ضرتاتيجي 
فاليابان هي  اليوم،  ن�ضهده  الببذي 
اأكر  قائمة  يف  الببثببامببن  ال�ضريك 
البببب�ببببضببببركبببباء الببببتببببجبببباريببببن لبببدولبببة 
العامل،  مبب�ببضببتببوى  عببلببى  الإمببببببارات 
اآ�ضيا  دول  الرابعة بن  املرتبة  ويف 
املببقببابببل، تعد  الببعببربببيببة، ويف  غبببري 
دولة الإمارات اأكر �ضريك جتاري 
عبببرببببي لببلببيببابببان وتبب�ببضببتببحببوذ على 
الإجمالية  جتارتها  مببن   36%
و�ضجلت  البببعبببرببببيبببة.  البببببببدول  مببببع 
النفطية  غبببري  البببببيببنببيببة  الببتببجببارة 
مليار   47 نبببحبببو  البببببببلبببديبببن  بببببن 
بنمو   ،2021 عببام  بنهاية  درهبببم 
%17.4 مقارنة بعام  يزيد على 

.2020
واأ�ضاف معاليه: " نحن حري�ضون 
عبببلبببى تببر�ببضببيببخ مبببكبببانبببة الإمببببببببارات 

القت�ضاد اجلديد، ونحن مهتمون 
اإىل م�ضتوى جديد من  بالنتقال 
التعاون التجاري وال�ضتثماري مع 
اليابان يف هذه املجالت، ونحر�ص 
على  م�ضتدامة  �ضراكات  بناء  على 
تخدم  اخلببا�ببص  الببقببطبباع  م�ضتوى 
امل�ضتثمرين وجمتمعي الأعمال يف 

البلدين".
جببباء ذلبببك خببب�ل اجببتببمبباع معايل 
اأوتبببا  البببزيبببودي مببع كينجي  ثببباين 
يف  الياباين  العمل  جمل�ص  رئي�ص 
ال�ضركات  ممثلي  مببن  وعبببدد  دبببي 
املجل�ص،  يف  الأعبب�ببضبباء  الببيببابببانببيببة 
تعزيز  �ضبل  اجلانبان  بحث  حيث 
ال�ضركات  بن  التجارية  الأن�ضطة 
الدولة  يف  ونببظببريتببهببا  الببيببابببانببيببة 
يف  اليابانية  ال�ضتثمارات  وتنمية 
تبببببادل املعرفة  الإمبببببارات وتببعببزيببز 

والتكنولوجيا بن اجلانبن.
البلدين  اإن  الزيودي  وقال معايل 

اليابانية  كوجهة رئي�ضية للتجارة 
والبوابة  املببنببطببقببة  اإىل  املببتببجببهببة 
اأ�ضواق  نببحببو  لببعبببببورهببا  احلببيببويببة 
ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا، و�ضنعمل 
الياباين  الأعببببمببببال  جمببتببمببع  مبببع 
امل�ضرتكة،  الببروؤيببة  هببذه  لتحقيق 
لتطوير  الببببعببببمببببل  و�ببببضببببنببببوا�ببببضببببل 
مهمة  قبببطببباعبببات  يف  الببب�بببضبببراكبببات 
توجهات  باعتبارها  البلدين  لك� 
كالذكاء  م�ضتقبلية،  اقببتبب�ببضبباديببة 
الثورة  وتببطبببببيببقببات  ال�ببضببطببنبباعببي 
وتكنولوجيا  الببرابببعببة  ال�ضناعية 
والنقل  والتببب�بببضبببالت  املببعببلببومببات 
الذكي والف�ضاء والطاقة املتجددة 

والرعاية ال�ضحية وال�ضياحة".
وقبببدم مببعببايل البببزيبببودي نبببببذة عن 
النموذج القت�ضادي اجلديد الذي 
للخم�ضن  الإمببببارات  دولببة  تتبناه 
املرونة  على  والقائم  املقبلة  عاماً 
العالية  والإنببتبباجببيببة  وال�ببضببتببدامببة 

الياباين  العمل  جمل�ص  اأن  يذكر 
الأعمال  جمال�ص  اأببببرز  اأحبببد  يعد 
لببببدى غرفة  املبب�ببضببجببلببة  الأجببنبببببيببة 
جتارة و�ضناعة دبي والبالغ عددها 
41 جمل�ضاً، وتاأ�ض�ص املجل�ص عام 
�ضركة   32 بببعبب�ببضببويببة   2009
بهدف  الببدولببة  يف  عاملة  يابانية 
الياباين يف  الأعمال  دعم جمتمع 
التجارية  الببفببر�ببص  اإىل  الببو�ببضببول 
الإمبببببببببببارات  يف  وال�ببببضببببتببببثببببمبببباريببببة 

البببببواردة، واأكبببرث مببن %8.2 من 
ال�ببضببتببثببمببارات الببببواردة مببن الدول 
تاأتي  املبببقببباببببل،  ويف  الآ�بببضبببيبببويبببة. 
ال�ضرق  دول  اأهببم  الإمبببارات �ضمن 
اليابان،  يف  املبب�ببضببتببثببمببرة  الأو�بببضبببط 
ال�ضتثمارات  اإجبببمبببايل  بببلببغ  حببيببث 
4.4 مليار درهم  الإماراتية فيها 
حتى نهاية 2020، متثل 40% 
ال�ضرق  ال�ضتثمارات  اإجمايل  من 

اأو�ضطية يف اليابان.

ع�ضويته  وتببو�ببضببعببت  واملبببنبببطبببقبببة، 
لببتبب�ببضببمببل البببيبببوم اأكبببببرث مبببن 165 
مظلة  يف  وت�ضتثمر  تعمل  �ضركة 
وا�ضعة من القطاعات احليوية يف 
دولة الإمارات، من اأبرزها: النقل 
والطاقة  والبببطببباقبببة  والبببتبببخبببزيبببن 
املببببتببببجببببددة والببببتببببعببببديببببن وحبببلبببول 
والت�ضالت  والتكنولوجيا  املببيبباه 
والتعليم  التحويلية  وال�ضناعات 

والعقارات وغريها.

العربية الدول  مع  الإجمالية  جتارتها  % من   36 على  وت�ستحوذ  لليابان  عربي  جتاري  �سريك  اأكرب  • الإمارات 
2020 بنهاية  درهم  مليار   15 من  اأكرث  بلغ  باإجمايل  الإمارات  لدولة  ال�ستثمار  �سركاء  اأهم  من  • اليابان 

مت�سمنة 3 اأ�سواق و تطوير 100 منتج جديد 

اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار تعلن عن ا�سرتاتيجيتها للنمو حتى عام 2030 
•• جلفار راأ�س اخليمة-�صليمان املاحي 

اإحدى   ، )جلفار(  الدوائية  لل�ضناعات  اخلليج  �ضركة  اأعلنت 
واأفريقيا،  الأو�ببضببط  ال�ضرق  منطقة  يف  الأدويبببة  �ضركات  اأكببر 
وذلك   2030 عببام  حتى  امل�ضتدام   للنمو  ا�ضرتاتيجيتها  عن 
معززة  قيمة  وخلق  امل�ضتدام  النمو  لتحقيق  روؤيتها  اإطبببار  يف 
لأ�ضحاب امل�ضلحة ولدفع وترية التحول، حيث ياأتي الإع�ن 
ال�ضركة واحدة  ا�ضتكملت  اأن  عن ال�ضرتاتيجية اجلديدة بعد 
الدواء  بببرامببج التحول جنبباًحببا وكببفبباءًة �ضمن �ضوق  اأكببرث  مببن 
باملنطقة وبعد عودتها اإىل الربحية يف عام 2021. مت ت�ضميم 
طفرة  حتقيق  بببهببدف   2030 املبب�ببضببتببدام  النمو  ا�ضرتاتيجية 
ال�ضرتاتيجية  وفببق  ال�ضركة  تطمح  حيث  الإيبببببردات،  منببو  يف 
اأ�ضعاف  ثببب�ث  اإىل  ال�ضنوية  الببعببائببدات  زيببببادة  اإىل  اجلببديببدة 
بنهاية عام 2030،  وذلك ا�ضتناداً على �ضت مبادرات رئي�ضية 
املنتجات احلالية" و  الإيبببرادات من حمفظة  "زيادة  تتمثل يف 
"اإط�ق املنتجات اجلديدة" و "التو�ضعات اجلغرافية يف اأ�ضواق 
و  ال�ضرتاتيجية"  الأعببمببال  "مبادرات  و  جديدة"  ومببنبباطببق 
" مبادرات النمو  "مبادرات املنتجات املتخ�ض�ضة واملتقدمة" و 

الأ�ضا�ضي".
لت�ضبح  ال�ضركة  تطلعات  للنمو  جلفار  ا�ضرتاتيجية  جت�ضد 
و�ضمال  الأو�ببضببط  البب�ببضببرق  الببرائببدة يف منطقة  الأدويببببة  �ضركة 
من  وفببريببدة  متنوعة  منتجات  بتقدمي  تقوم  والببتببي  اإفريقيا 
اإ�ضافات  تبني  خببب�ل  مببن  وذلبببك  مبب�ببضببافببة  قيمة  ذات  نببوعببهببا 
جبببديبببدة مبببن الببتببقببنببيببات املببتببطببورة عبببر كببافببة مبببراحبببل عملية 
الت�ضنيع الدوائي بداية من عمليات البحث والتطوير وانتهاءاً 
بتوفري املنتج عاىل اجلودة اإىل امل�ضتهلك النهائي. وتعليقاً على 
الدكتور  قال  للنمو،  اجلديدة  ل�ضرتاتيجتها  ال�ضركة  اإطبب�ق 
"تزامناً مع  التنفيذي ل�ضركة جلفار:  الرئي�ص  ع�ضام حممد، 
2030، نحن  اإط�ق ا�ضرتاتيجيتنا للنمو امل�ضتدام حتى عام 
ملتزمون بتكري�ص جهودنا ومواردنا احلالية لتنفيذ مبادرات 
من  الببرغببم  على  امل�ضتقبلية.  واملبب�ببضبباريببع  الأولببويببة  ذات  النمو 
من  واحببدة  جلفار  حققت  العاملي،  والببوببباء  الهائلة  التحديات 
اإىل حتقيق  ال�ضرتاتيجي، حيث و�ضلنا  التحول  برامج  اأجنح 
ب�ضكل  النجاح  توقعات  وجتاوزنا  للرنامج  املن�ضودة  الأهببداف 
فببارقببة يف رحببلببة حتولنا  اأعببتبباب حلظة  الآن على  كبببببري؛ نحن 
اأننا يف  ثقة من  "نحن على  اأ�ضاف:  كما  امل�ضتدام.  النمو  نحو 

وفق  بالنمو  املدفوعة  امل�ضتقبلية  روؤيتنا  لتحقيق  مثايل  و�ضع 
واإ�ضافة  تببوفببري  مببن  مُتكننا  وحمبببددة  وا�ببضببحببة  ا�ضرتاتيجية 
املنطقة  يف  للمر�ضى  وجببديببدة  مبتكرة  �ضحية  رعببايببة  حببلببول 
اإط�ق  للنمو على  ا�ضرتاتيجيتنا  �ضنعمل من خ�ل  باأ�ضرها. 
الإمكانات الكاملة لدينا، بالرتكيز على زيادة الربحية والقيام 
با�ضتثمارات جريئة يف اأف�ضل املجالت الع�جية واأكرثها ابتكاًرا 
التنفيذي  الإطببار  نخدمها." وفق  التي  واملجتمعات  للمر�ضى 
2030، �ضتعمل ال�ضركة  ل�ضرتاتيجية جلفار للنمو امل�ضتدام 
على زيادة ن�ضبة الإيرادات من حمفظة منتجاتها احلالية عن 
طريق تعظيم احل�ضة ال�ضوقية لتلك املنتجات الرائدة واإبقاء 
التكاليف املرتبطة بها عند امل�ضتوى الأمثل. ويف الوقت ذاته، 
املوافقات  على  احل�ضول  عملية  ت�ضريع  على  ال�ضركة  تعمل 
اخلا�ضة مبمارا�ضات الت�ضنيع اجليدة ملناطق جغرافية جديدة 
الرازيلية  ال�ضحة  تنظيم  ووكببالببة   PICs تراخي�ص  مثل 
ودول   ،  WHO العاملية  ال�ضحة  ومنظمة   ،ANVISA
الحتاد الأوروبي EU  حتى تتمكن من التو�ضع يف اأعمالها يف 
مناطق ا�ضرتاتيجية جديدة مُتكنها من ح�ضد ح�ض�ص �ضوقية 

اأكر ملحفظة منتجاتها احلالية وحمفظة املنتجات اجلديدة.

اأبوظبي للزراعة تنظم دورة تدريبية حول 
مبادئ التلقيح ال�سناعي مللكات نحل الع�سل

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ض�مة الغذائية ور�ضة 
مللكات  ال�ضناعي  التلقيح  مبادئ  عنوان  حتت  تدريبية 

نحل الع�ضل يف حمطة اأبحاث الكويتات مبدينة العن.
واملهارات  اخلببرات  اكت�ضاب  بهدف  الور�ضة  تنظيم  جاء 
يف جمال تطوير �ضناعة النحل بالإمارة بالإ�ضافة اإىل 
تدريب وتاأهيل الباحثن املواطنن على تقنية التلقيح 
الرتكيب  على  واحلفاظ  الع�ضل  نحل  مللكات  ال�ضناعي 
الوراثي ل�ض�لة النحل الإماراتي، واإنتاج اجليل ال�ضابع 

منها.
ال�ضناعي  التلقيح  كبببون  الببور�ببضببة  هبببذه  اأهببمببيببة  وتببباأتبببي 
الرتبية  برامج  تتبع يف  التي  الهامة  الأدوات  اأحببد  يعد 
وراثيا  ال�ض�لت  على  للحفاظ  الع�ضل  نحل  ل�ض�لت 

والعمل على حت�ضينها.
قدم الور�ضة الدكتور �ضعد بن نا�ضر القحطاين امل�ضرف 

الأرا�ضي  زراعببة  بق�ضم  النحل  اأبحاث  وحببدة  على  العام 
القاحلة - برنامج وقاية النبات يف كلية العلوم الزراعية 
العربية  املببمببلببكببة  يف  في�ضل  املببلببك  بببجببامببعببة  والأغبببذيبببة 

ال�ضعودية.
اأ�ببضبببببوعببن -  وت�ضمنت الببور�ببضببة - الببتببي ا�ببضببتببمببرت ملبببدة 
خ�ل  ال�ضوء  ت�ضليط  مت  حيث  خمتلفة،  حمبباور  عببدة 
الأ�ضبوع الأول على التعريف بعملية التلقيح ال�ضناعي 
مللكات نحل الع�ضل واأهميتها، والتعريف بجهاز التلقيح 
ال�ضناعي مللكات نحل الع�ضل ومكوناته، كما مت التعرف 
النحل  لببذكببور  املنتجة  الببطببوائببف  اخببتببيببار  كيفية  عببلببى 
فت�ضمن  الثاين  الأ�ضبوع  اأما  التلقيح،  ملو�ضم  واإعدادها 
الأول،  الأ�ببضبببببوع  مببن  �ضناعيا  امللقحة  املببلببكببات  متابعة 

والتاأكد من بداية املجموعة الثانية من امللكات.
ويف اخلتام، اأكد امل�ضاركون اأهمية هذه الدورات التدريبية 
التي ت�ضهم يف اإثراء ح�ضيلتهم املعرفية واكت�ضاب اخلرة 

ال�زمة يف جمال عملهم.
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املال والأعمال
تركز على تطوير ال�سراكات يف قطاعات التكنولوجيا ال�سحية والزراعة الذكية

الإمارات وكوريا اجلنوبية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف تنمية ريادة الأعمال ودعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
•• اأبوظبي-وام:

واملتو�ضطة بجمهورية  ال�ضغرية  امل�ضاريع  القت�ضاد واحتاد  وزارة  وقعت 
امل�ضرتك  الببتببعبباون  اآفببباق  تعزيز  بهدف  تفاهم  مببذكببرة  اجلنوبية،  كببوريببا 
ال�ضراكات  وتعزيز  الأعببمببال  ريبببادة  وتنمية  دعببم  البلدين يف جمببال  بببن 
بببن املببنبب�ببضبباآت البب�ببضببغببرية واملببتببو�ببضببطببة يف البببببلببديببن. �ضهد تببوقببيببع املذكرة 
دولة  وزيببر  الف��ضي  بالهول  حميد  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  معايل 
لريادة الأعمال وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، ووقعها من جانب وزارة 
القت�ضاد �ضعادة عبداهلل اآل �ضالح، وكيل الوزارة، ومن اجلانب الكوري، 

�ضعادة كيمون كيم رئي�ص احتاد امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة.

وقال معايل الدكتور اأحمد بالهول الف��ضي، اإن دولة الإمارات العربية 
جمهورية  مع  امل�ضرتك  التعاون  ع�قات  تعزيز  على  حري�ضة  املتحدة 
كوريا اجلنوبية يف املجالت كافة، وميثل قطاع ريادة الأعمال والتعاون يف 
منظومة دعم امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة وتو�ضيع التعاون بن �ضركات 
البلدين حمركاً رئي�ضياً لل�ضراكة. واأ�ضاف معاليه: تويل دولة الإمارات 
اأهمية كبرية لتنمية قطاع امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة باعتباره اإحدى 
ال�ضرتاتيجية  وخططها  للدولة  اجلببديببد  القت�ضادي  النموذج  ركببائببز 
ومتثل  اخلببمبب�ببضببن،  وم�ضتهدفات  مبببببادئ  مببع  يتما�ضى  مبببا  للم�ضتقبل 
ال�ضراكات الدولية حموراً رئي�ضياً يف جهود الدولة يف هذا ال�ضدد، وتعد 
للدولة يف جهود تطوير ريادة الأعمال،  رئي�ضياً  جمهورية كوريا �ضريكاً 

اليوم ميثل حمطة جديدة مهمة يف  املذكرة  اأن توقيع  مو�ضحاً معاليه 
الأعمال  رواد  دور  لزيادة  الإمببارات وجمهورية كوريا  دولببة  التعاون بن 
الببتببعبباون القت�ضادي  البببببلببديببن يف  البب�ببضببغببرية واملببتببو�ببضببطببة يف  واملبب�ببضبباريببع 
وتطوير ال�ضراكات وخا�ضة يف قطاعات التكنولوجيا ال�ضحية والزراعة 
الذكية، ف�ضً� عن زيادة التبادل التجاري وحتفيز ال�ضتثمارات النوعية 

القائمة على البتكار والبحث والتطوير.
لل�ضراكة  مرنة  برامج  ت�ضميم  على  املذكرة  �ضوء  يف  اجلانبان  و�ضيعمل 
خ�ل املرحلة املقبلة تتمكن من خ�لها ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
الإماراتية والكورية من الدخول اإىل اأ�ضواق البلدين ب�ضكل اأكرث �ضهولة 
وفاعلية، اإ�ضافة اإىل التعاون يف نقل املعرفة فيما يخ�ص تطوير الرامج 

وال�ضيا�ضات والت�ضريعات املتعلقة بقطاع ريادة الأعمال يف الدولتن، كما 
�ضت�ضهم املذكرة يف زيادة الربط بن ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دولة 
الإمارات ونظريتها يف كوريا اجلنوبية كموردين و�ضركاء جتارين مبيزة 
تطوير  على  اأي�ضاً  التفاهم  مذكرة  مبوجب  اجلانبان  واتفق  تناف�ضية. 
من�ضة م�ضرتكة لدعم ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة بهدف متكينها من 
التعرف على الفر�ص ال�ضتثمارية الواعدة يف ك� البلدين .. كما و�ضعا 
اآليات للتعاون يف دعم وتبادل اأبحاث ال�ضوق واملعلومات وتبادل اخلراء 
يف  املتبادلة  وامل�ضاركة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضاريع  دعم  يخ�ص  فيما 
البنية  الأعمال، وال�ضتفادة من  ريادة  املعنية بقطاع  الدولية  الفعاليات 

التحتية الداعمة لريادة الأعمال والعمل على تطويرها.

الإمارات تعلن اإ�سدارها ل�سندات خزينة حكومية بقيمة 1.5 مليار درهم

احل�سيني: الإ�سدار ي�ستهدف بناء �سوق �سندات بالعملة املحلية, وتنويع م�سادر التمويل, وتن�سيط القطاع املايل وامل�سريف املحلي وتوفري بدائل ا�ستثمارية اآمنة للم�ستثمرين املحليني والأجانب
•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإمبببببببارات  دولببببة  اأعببلببنببت 
املالية  ببببببوزارة  - ممببثببلببة  املببتببحببدة 
ب�ضفتها اجلهة امل�ضدرة وبالتعاون 
املركزي  الإمببببببببارات  مبب�ببضببرف  مبببع 
والدفع  الإ�بببضبببدار  وكببيببل  ب�ضفته 
خزينة  ل�ضندات  اإ�ببضببدارهببا  عببن   -
مقومة   T-Bondsحكومية
بالعملة املحلية الدرهم، مع معيار 
قببيببا�ببضببي حلببجببم املبببببزاد يبب�ببضببل اإىل 
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مليون دولر اأمريكي/.
ومن املتوقع الإع�ن يف وقت قريب 
الأول  للمزاد  املحدد  التاريخ  عن 
 2022 واملبببزمبببع عببقببده يف مببايببو 
�ضتليه  كما  ال�ضوق،  ل�ضروط  وفقاً 
الدورية  املببببببزادات  مببن  جمببمببوعببة 
البب�حببقببة، وذلبببك بببالإنبب�ببضببجببام مع 
لعام  املقرتحة  الإ�بببضبببدارات  خطة 
على  ن�ضرها  �ضيتم  والتي   2022

موقع وزارة املالية الإلكرتوين.
وتعمل �ضندات اخلزينة احلكومية 
بالعملة  املببقببومببة   T-Bonds
املببحببلببيببة البببدرهبببم عببلببى بببنبباء �ضوق 
وتطوير  املحلية،  بالعملة  �ضندات 

لببتبب�ببضببعببري البب�ببضببنببدات والأ�بببضبببهبببم يف 
وتعزيز   ، الإمبببباراتببببيببببة  الأ�ببببضببببواق 
متطلبات  تببغببطببيببة  عببلببى  البببقبببدرة 
بالعملة  املبب�ببضببتببقبببببلببيببة  البببتبببمبببويبببل 
للم�ضتثمرين  يتيح  كما  املحلية، 
�ضندات  يف  ال�ببضببتببثببمببار  الأجبببانبببب 
جهته  مببببن  املحلية."  بببالببعببمببلببة 
بالعمى  حممد  خالد  معايل  قببال 
حمبببافبببظ املببب�بببضبببرف املببببركببببزي : " 
�ضندات  "برنامج  طبببببرح  ميبببثبببل 
بارزة  �ضمة  احلكومية"  اخلببزانببة 
نحو تطوير �ضوق حملي ل�أوراق 
وامل�ضدرة  بالدرهم  املقومة  املالية 
من القطاع العام يف الدولة، ي�ضاف 
النقدية،  الأذونببببببات  بببرنببامببج  اإىل 
الذي مت اإط�قه يف العام املا�ضي. 
التحتية  البببببنببيببة  تبببطبببويبببر  ومبببببع 
املببالببيببة، فاإننا  لبب�أ�ببضببواق  الببفببّعببالببة 
ببباأن طرح هذا الرنامج  على ثقة 
من  الدولة  يف  املتعاملن  �ضُيمكن 
احلبببفببباظ عببلببى جمببمببوعببة واحببببدة 
و�ضفافة ومتنوعة وم�ضتدامة من 
�ضي�ضهم  كما  بببالببدرهببم.  ال�ضيولة 
النقدي اجلديد  الإطببار  تنفيذ  يف 
اجلاري  العمل  دعببم  ويف  للدرهم، 
اخلايل  الت�ضعري  مببعببيببار  لإنبب�ببضبباء 

."Euroclear"
وم�ضرف  املببالببيببة  وزارة  وتببعببمببل 
مببببع جميع  املبببببركبببببزي  الإمبببببببببببارات 
املعنية  احلببببكببببومببببيببببة  اجلببببببهببببببات 
والهيئات املالية الدولية ، ل�ضمان 
املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  اعتماد 

العاملية يف هيكلة هذه ال�ضندات.
الرمز  بن�ضر  املالية  وزارة  وقامت 
الوكيلة وت�ضمل  الرئي�ضي للبنوك 
اأبوظبي  ببببنبببك  هببببي  ببببنبببوك  �ببضببتببة 
البببتبببجببباري، وبببنببك الإمبببببببارات دبي 
الأول،  اأبببوظبببببي  وبببنببك  الببوطببنببي، 
 ،HSBC وبببنببك املبب�ببضببرق، وبببنببك
ب�ضفتهم  تببب�بببضبببارتبببرد  و�بببضبببتبببانبببدرد 
للم�ضاركن  الأ�ضا�ضين  املببوزعببن 
لبببب�ببببضببببنببببدات  الأويل  املبببببببببببببزاد  يف 
مهمة  ويبببتبببولبببوا   T-Bonds

تطوير ال�ضوق الثانوية.
وتببعببلببيببقبباً عببلببى ذلببببك، اأكببببد معايل 
وزير  احل�ضيني  هببادي  بببن  حممد 
اإ�ضدار  اأن  املالية  لل�ضوؤون  الدولة 
�ببضببرائببح �ببضببنببدات اخلببزيببنببة املقومة 
بببببالببببدرهببببم الإمببببببباراتبببببببي قببببد جاء 
بالتوافق مع التوجهات احلكومية 
ووفق اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف 

هذا املجال.

بببالببدرهببم /منحنى  املببخبباطببر  مببن 
العائد/، والذي من �ضاأنه اأن يحفز 
اأن�ضطة ال�ضوق املحلية.  املزيد من 
املببركببزي �ضعداء  املبب�ببضببرف  اإنببنببا يف 
ل�ضبببراكتنا  الإيببجببابببيببة  بالنتيجة 
ويوروكلري،  املبببالبببيبببة،  وزارة  مبببع 
ال�ضدد." من  هببذا  يف  وبلومبريغ 
ت�ضاترجي،  �ببضببوديببب  قببال  جببانبببببه، 
رئببيبب�ببص قببطبباع اأ�بببضبببواق راأ�بببببص املال 
العاملية يف يوروكلري: "ياأتي اإ�ضدار 
�ببضببنببدات اخلبببزانبببة احلببكببومببيببة من 
منحنى  لإن�ضاء  املالية  وزارة  قبل 
عبببائبببد مببتببو�ببضببط الأجببببببببل، وذلببببك 
راأ�ص  �ببضببوق  تطوير  نحو  كخطوة 
اأ�ضبح متاحاً  والببذي  املحلي،  املببال 
املبتكرة  املببنبب�ببضببة  اإطببببب�ق  بببفبب�ببضببل 
العائد  منحنى  واإن�ضاء  وال�ضاملة 
م�ضرف  قبببببل  مببن  الأجببببل  ق�ضري 
الإمببببارات املببركببزي يف اأوائبببل العام 
املببا�ببضببي. وكبب�ببضببريببك طببويببل الأمد 
املتحدة،  العربية  الإمببارات  لدولة 
امل�ضتمر  بتعاوننا  فببخببورون  نحن 
مع وزارة املالية وامل�ضرف املركزي 
والذي  املبببال،  راأ�بببص  �ضوق  لتطوير 
الأن�ضطة  على  تبباأثببري  لببه  �ضيكون 

املحلية الأخرى."

منحنى العائد على املدى املتو�ضط 
ال�ضندات  هبببذه  وتبب�ببضببم  ببباملببجببمببل. 
عامن  بن  مدتها  تتنوع  �ضرائحاً 
وثببب�ثبببة اأعببببببببوام، وخببمبب�ببص اأعبببببوام 
ب�ضكل مبدئي، كما �ضيليها اإ�ضدار 
اأعببوام يف وقت  �ضريحة ملدة ع�ضرة 

لحق.
باملزاد  ال�ضندات  و�ضيتم طرح هذه 
وتداولها من خ�ل نظام بلومرغ 
للمزادات،   "Bloomberg"
كببمببا �ببضببيببتببم تبب�ببضببويببتببهببا مبببن خ�ل 
للمعايري  وفبببقببباً  حمببلببيببة،  مببنبب�ببضببة 
اإن�ضاوؤها  مت  والببببتببببي  الببببدولببببيببببة، 
وت�ضغيلها بوا�ضطة بنك يوروكلري 

هذه  اإ�بببضبببدار  "�ضي�ضاهم   : وقببببال 
بناء  يف  املحلية  بالعملة  ال�ضندات 
املحلية،  بببالببعببمببلببة  �ببضببنببدات  �ببضببوق 
وتبببببنبببببويبببببع مببببب�بببببضبببببادر الببببتببببمببببويببببل، 
وامل�ضريف  املببايل  القطاع  وتن�ضيط 
تببوفببري بدائل  اإىل جببانببب  املببحببلببي، 
للم�ضتثمرين  اآمببنببة  ا�ببضببتببثببمبباريببة 
�ضي�ضاعد  كما  والأجانب،  املحلين 
منحنى  ببببنببباء  يف  الإ�بببببضبببببدار  هببببذا 
الإماراتي،  بالدرهم  مقوم  العائد 
املالية  البب�ببضببوق  تببعببزيببز  وببببالبببتبببايل 
املحلية، والرتقاء ببيئة ال�ضتثمار 
معاليه:  واأ�بببضببباف  عام."  ببب�ببضببكببل 
مرجعية  الإ�ببببضببببدار  �ببضببيبب�ببضببكببل   "

•• اأبوظبي-الفجر: 

نفذ مركز اأبوظبي لإدارة النفايات 
اإمارة  )تدوير( حم�ت توعوية يف 
رم�ضان  �ببضببهببر  خببببب�ل  اأبببببوظبببببببببي، 
حر�ضه  اإطببببببار  يف  وذلبببببك  املبببببببببارك 
والبببتبببزامبببه املبب�ببضببتببمببر ببببرفبببع درجبببة 

وعببببي اجلببمببهببور ببب�ببضبببببل احلببببد من 
النفايات  وتقليل  الببنببفببايببات،  هبببدر 
ال�ضليم  التعامل  وطبببرق  الغذائية 
معها، وفرزها من امل�ضدر، و�ضرورة 
نظافة  على  احلببفبباظ  يف  امل�ضاهمة 

البيئة خ�ل ال�ضهر الف�ضيل.
نفذها  البببتبببي  احلبببمببب�ت  و�ببضببمببلببت 
اأببببوظبببببببي عقد  املبببركبببز يف مببديببنببة 
مع  بالتعاون  تببوعببويببة  حمببا�ببضببرات 
حول  الأ�ببضببريببة،  التنمية  موؤ�ض�ضة 
تببر�ببضببيببد ال�ببضببتببهبب�ك واحلبببببد من 
توعية  بهدف  وذلببك  الطعام،  هببدر 
اجلبببمبببهبببور ببباأهببمببيببة الببب�بببضبببراء قدر 
ال�ضليم  التخزين  وطببرق  احلبباجببة، 
لببلببمببواد الببغببذائببيببة، والببتببقببلببيببل من 
الطعام  وتوزيع  الغذائية،  النفايات 

الزائد على املحتاجن.
و نفذ املركز حملة توعوية تثقيفية 
حول التعامل ال�ضحي وال�ضليم مع 

واإعبببادة  اإنتاجها  وتقليل  النفايات 
تدويرها، ا�ضتمرت على مدار ث�ث 
اأيام يف اجليمي مول بالعن، وتخلل 
متنوعة  تفاعلية  اأن�ضطة  احلملة 
وفرها املركز للجمهور، ركز خ�لها 
الغذائية  النفايات  على مو�ضوعات 
وهبببببدر البببطبببعبببام، واملببحببافببظببة على 
النظافة العامة، �ضملت عر�ص مواد 
املوجودة يف  ال�ضا�ضات  توعوية على 
املركز التجاري حول م�ضببات اآفات 
مكافحتها،  وطببرق  العامة  ال�ضحة 
لتوعية  تبببفببباعبببلبببيبببه  ومببب�بببضببباببببقبببات 
املطروحة،  باملو�ضوعات  اجلمهور 
واملعدات  الأدوات  لعر�ص  ومن�ضات 
التي ي�ضتخدمها املركز يف املحافظة 
على النظافة العامة ومكافحة اآفات 

ال�ضحة العامة يف اإمارة اأبوظبي.
كما �ضملت الأن�ضطة التوعوية التي 
رم�ضان  �ضهر  خبب�ل  املركز  نفذها 

اخليم  يف  توعوية  حم�ت  املبارك، 
الببرمبب�ببضببانببيببة مبببدنببيببة خببلببيببفببة يف 
اأبوظبي حول �ضبل تقليل النفايات 
وفرزها من امل�ضدر واآلية التوا�ضل 
من  لببب��بببضبببتبببفبببادة  "تدوير"  مببببع 

اخلدمات التي يوفرها املركز.
لإدارة  اأبببببوظبببببببببي  مبببركبببز  ويبببعبببمبببل 
ببب�ببضببكببل مبب�ببضببتببمببر على  البببنبببفبببايبببات 
مدار  على  توعوية  حم�ت  تنفيذ 
العام ووفق خطط مدرو�ضة وذلك 
و  املجتمعية  مبب�ببضببوؤولببيببتببه  اإطببببار  يف 
بهدف توفري اأرقى معايري ال�ضحة 
اأبوظبي،  اإمببارة  ملجتمع  وال�ض�مة 
ومبا ين�ضجم مع حر�ص املركز على 
تعزيز م�ضاهمة اجلمهور يف حماية 
العام  املظهر  البيئة واحلفاظ على 
ل�إمارة، واتباع اأف�ضل ال�ضبل للحد 
والتخل�ص منها  النفايات  من هدر 

ب�ضكل �ضليم.

حول احلد من النفايات الغذائية وتر�سيد ال�ستهالك 

تدوير تنفذ حمالت توعوية يف اإمارة اأبوظبي خالل �سهر رم�سان املبارك  

الحتاد للطريان تعزز ال�ستدامة وتطلق اأ�سبوع الرحالت التجريبية للحد من النبعاثات الكربونية

بلورات جليد ناجتة عن الطائرات، 
ما يوؤدي اإىل ت�ضخن ال�ضطح على 
الببعببامل عببن طببريببق حجز  م�ضتوى 
احلرارة اجلوية .. وت�ضّكل م�ضارات 
البببتبببلبببّوث  مببببن   60% البببتبببكببباثبببف 
املناخي الناجت عن قطاع الطريان، 
التاأثري  مبببن   2% يبببعبببادل  مبببا  اأو 

الإن�ضاين على املناخ.
مبببن جببهببتببه، اأعبببلبببن البببدكبببتبببور اآدم 
ل�ضركة  التنفيذي  املدير  دورانبببت، 
مفهومنا  يرتكز  بالقول:  �ضاتافيا 
من  عببقببود  على  التكاثف  ملبب�ببضببارات 
ميكن  والببتببي  املناخية،  الببدرا�ببضببات 
النمذجة  اإىل  الآن  تبب�ببضبباف  اأن 
وامل�ضممة  الأداء  العالية  اجلببويببة 
ت�ضّكل  مناطق  لتحديد  الكرتونيا 
الأمثل  امل�ضارات  واختيار  امل�ضارات 
ملببنببع تبب�ببضببّكببلببهببا. بببعببد انبببتبببهببباء هذه 
�ببضببنببتببعبباون مببع الحتاد  الببتببجببارب، 
املناخية  املنافع  لقيا�ص  للطريان 
لكل  التكاثف  مبب�ببضببارات  مببن  للحد 
رحببلببة عببلببى حببببدى. وهببببذا �ضي�ضع 

املبادرات يف اإطار برناجمنا ال�ضامل 
والطويل الأمد لتعزيز ال�ضتدامة 
ال�ضتدامة هي  اإلينا،  فبالن�ضبة   ..
اأولوية كل يوم، ولي�ص مرة واحدة 
يف العام، حن يكون الأمر منا�ضباً 
هذه  نتائج  و�ضت�ضاف   .. ومتوقعاً 
الأعبببمبببال  قببباعبببدة  اإىل  البببتبببجبببارب 
قطاع  لدعم  نبنيها  التي  واملعارف 
التخل�ص  نحو  رحلته  الطريان يف 

من النبعاثات الكربونية.
واأ�ببببضبببباف دوغبببب��ببببص: مبببن خ�ل 
منع  لتطبيق  �ضاتافيا  مع  تعاوننا 
عملياتنا  يف  الببتببكبباثببف  مببب�بببضبببارات 
تبببكبببون الحتبببببباد بذلك  البببيبببومبببيبببة، 
مل�ضاألة  احلببلببول  اإيبببجببباد  �ببضببببباقببة يف 
ببباأكببمببلببه ..  الببقببطبباع  تببواجببه  مهمة 
ببببتببباأثبببريات قطاع  نببفببكببر  اأن  عببلببيببنببا 
الببببطببببريان غببببري املبببببببا�بببضبببرة وغري 
املتعلقة بالنبعاثات الكربونية اإىل 
املبا�ضرة، ويعتر  التاأثريات  جانب 
اأ�ضا�ضياً  الببتببكبباثببف  مبب�ببضببارات  مببنببع 

لإحراز التقدم يف هذا املجال.
وتببببتببببم هببببببذه الببببتببببجببببارب يف اإطببببببار 
كاملة  �ضنة  على  املمتدة  ال�ضراكة 
م�ضارات  ملببنببع  �ضاتافيا  �ببضببركببة  مببع 
الببتببكبباثببف مبببن خببب�ل البببدمبببج بن 
والتخطيط  اجلبببويبببة  الببنببمببذجببة 
الت�ضغيلي للرح�ت .. اأما م�ضارات 
من  يتكون  �ضحاب  فهي  التكاثف 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ضبوعاً  لببلببطببريان  الحتببباد  تطلق 
مبببن الأبببببحبببباث املببكببثببفببة عببلببى منت 
لتجربة  رحببببلببببة   30 مببببن  اأكبببببببرث 
والإجببببراءات  والتقنيات  الببكببفبباءات 
احلد  �ضاأنها  مببن  التي  الت�ضغيلية 
مببببن النبببببببعببباثبببات البببكبببرببببونبببيبببة يف 
لرح�ت  امل�ضتمر  برناجمها  اإطببار 

التجريبية لدعم ال�ضتدامة.
يببتبب�ببضببمببن البببرنبببامبببج املببمببتببد على 
وبالتزامن  كبببامبببل  اأ�بببضبببببببوع  مببببدى 
مبببع يببببوم الأر�ببببببص املبببوافبببق يف 22 
20 رحببلببة جتببباريبببة على  اأبببببريببببل، 
لتجربة  الحتببببباد  وجبببهبببات  �ببضبببببكببة 
التكاثف  مبب�ببضببارات  تببفببادي  تقنيات 
�ضاتافيا  �ببضببركببة  مبببع  بببالبب�ببضببراكببة 
التي  اخل�ضراء   SATAVIA
تتخذ من بريطانيا مقراً لها. كما 
�ضتقوم الحتاد بت�ضغيل 13 رحلة 
تقنيات  لتجربة  للبيئة  �ضديقة 
للرح�ت  املثلى  املبب�ببضببارات  اختيار 
واأداء املحّرك، مع تطبيق التقنيات 
الناجحة على العمليات الت�ضغيلية 
لببلببرحبب�ت املبببجبببدولبببة. وتببتببم هذه 
التجارب على منت طائرات الحتاد 
 A350 اإيببببربببببا�ببببص  طبببببببراز  مببببن 
وبوينغ 787 التي تعتمد الكفاءة 
مقدمها  ويف  البببببوقبببببود،  حبببببرق  يف 
طائرة الحتاد غرين�ير وطائرة 
"ا�ضتدامة 50" وهي اأحدث طائرة 

يف اأ�ضطول الحتاد.
الرئي�ص  دوغببب��بببص،  تبببوين  وقببببال 
البببتبببنبببفبببيبببذي ملبببجبببمبببوعبببة الحتبببببباد 
للطريان: اأظهرت الحتاد التزاماً 
ال�ضنوات  مببدى  على  بال�ضتدامة 
البببببثببببب�ث املببببا�ببببضببببيببببة، مبببببع الأخببببببذ 
وتطبيق  الببريببادة يف جتربة  بزمام 
تخدم  التي  والإجبببراءات  التقنيات 
نبببقبببوم بها.  كبببل رحبببلبببة  البببببيببئببة يف 
وتعتر جتارب هذا الأ�ضبوع اأحدث 

اأر�ضدة  لعببتببمبباد  الأ�ببضببا�ببص  حببجببر 
كربون قابلة للتداول م�ضتقبً� ما 
يحفز اعتماداً وا�ضع النطاق للحد 
الببتببكبباثببف يف قطاع  مبببن مبب�ببضببارات 
مببنببع م�ضارات  ويببعببتببر  البببطبببريان. 
البببتبببكببباثبببف حبببببً� ببببرجمبببيببباً ميكن 
من  الببقببريببب  املبببدى  على  تطبيقه 
خ�ل التكامل التقني مع عمليات 
الكثري  بببعببكبب�ببص  البببطبببريان، وذلببببك 
الببطببريان ال�ضديقة  مببن مبببببادرات 
بت�ضغيل  الحتبباد  و�ضتقوم  للبيئة. 
للبيئة،  رحلة خا�ضة �ضديقة   13
بعد الرح�ت ال�ضتة ال�ضابقة التي 
قامت بت�ضغيلها منذ 2019، مبا 
 EY20 فببيببهببا الببرحببلببة البببببيببئببيببة 
اأكتوبر  يف  اأبوظبي  اإىل  لندن  من 
اإىل  اأدت  والبببتبببي  املبببا�بببضبببي،  البببعبببام 
الكربونية  النبببببعبباثببات  مببن  احلبببد 
برحلة  مبببقبببارنبببة   72% بببنبب�ببضبببببة 
 .2019 يف  ت�ضغيلها  مت  ممبباثببلببة 
الببرحبب�ت بتجربة  و�ببضببتببقببوم هبببذه 
وتاأكيد  لتقييم  ت�ضغيلية  مبادرات 
ال�ضابقة  البيئية  الببرحبب�ت  نتائج 
لببلببمبب�ببضببارات الأمبببثبببل، مببببا يف ذلك 
امل�ضتمر،  والببببهبببببببببوط  الإقبببببببببب�ع 
النببببطبببب�ق الأمببببثببببل عبببلبببى مببببدرج 
اللحظة  املحرك يف  ت�ضغيل  املطار، 
الأخببرية، اإجببراءات ت�ضغيل حمرك 
واحببببد خببب�ل الببتببنببقببل عببلببى املبببدرج 
التقنية.  احلبببلبببول  مبببن  وغبببريهبببا 
والرح�ت  الأبببحبباث  جببانببب  واإىل 
البببتبببجبببريبببببببيبببة، �ببضببتببنبب�ببضببر الحتببببباد 
ا�ضتدامة"  "تقرير  اأول  للطريان 

لها مبنا�ضبة يوم الأر�ص 2022.

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عثمان حيدر جافيد اإقبال   
مدين    SHCEXCICIVS2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003396/ 

اإىل املحكوم عليه : عثمان حيدر جافيد اإقبال 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة التاأمن العربية  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 12488 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هدايت خان حبيب اهلل خان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004890/ 

اإىل املحكوم عليه : هدايت خان حبيب اهلل خان 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ور�ضة بنتلى ل�ضيانة ال�ضيارات  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 4820 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عنايت اهلل حممد علي خان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001330/ 

اإىل املحكوم عليه : عنايت اهلل حممد علي خان 
�ضائقي اجرة  بناية �ضكن  القا�ضمي  ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان  �ضارع  العزرة  ال�ضارقة منطقة  اإمارة   : العنوان 

ال�ضارقة - هاتف : 0522714201 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ اجرة ال�ضارقة - ذ م م - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 46459.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك / 
اإع�نكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

اكرت  �ضرمن   / املببدعببو  فقد 
بنغ�دي�ص   ، مبببببببول  عببببلببببى 
�ضفره  جبببببببواز   - اجلببنبب�ببضببيببة 
)BB0488850(  رقببببم 

مبببببببببببببببن يبببببببببببببجبببببببببببببده عبببببلبببببيبببببه 
التببببب�بببببضبببببال ببببتبببلبببيبببفبببون رقببببم  

    0564518416

فقدان جواز �سفر
اكببببر ح�ضن  املببببدعببببو/  فببقببد 
بنغ�دي�ص   ، عبببلبببى  مبببنببباتببباج 
�ضفره  جبببببببواز   - اجلببنبب�ببضببيببة 
)BF0998168(  رقببببم 

مبببببببببببببببن يبببببببببببببجبببببببببببببده عبببببلبببببيبببببه 
التببببب�بببببضبببببال ببببتبببلبببيبببفبببون رقببببم  

0562805839

فقدان جواز �سفر

عبدالكرمي   / املبببدعبببو  فببقببد 
بنغ�دي�ص   ، البببديبببن  �ببضببحببر 
�ضفره  جبببببببواز   - اجلببنبب�ببضببيببة 
)0427559BQ(  رقبببم 

مبببببببببببببببن يبببببببببببببجبببببببببببببده عبببببلبببببيبببببه 
التببببب�بببببضبببببال ببببتبببلبببيبببفبببون رقببببم  

    0554819304

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / ن�ضري بونانكاى 
كونداتيل  كببولراتببيببكببال  ادام 
جواز   - اجلن�ضية  الببهببنببد     ،
)k0510095( ضفره رقم� 
مبببببببببببببببن يبببببببببببببجبببببببببببببده عبببببلبببببيبببببه 
التببببب�بببببضبببببال ببببتبببلبببيبببفبببون رقببببم  

    0503181611

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ال�ضيد  با�ضم  ا�ضهم  �ضهادة  فقدت 
خوري  عبداللة  حممد  عي�ضى   /
�ضادرة من ال�ضركة العاملية القاب�ضة 
ال�ضهادة رقم  )ا�ضماك(   �ص.م.ع 

بعدد   ASMAK171336
من  علي  الرجاء  �ضهم.   1800
ال�ضركة  اىل  ارجاعها  يجدها 
الرقم    على  الت�ضال  او  املذكورة 

0508222939
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيدة/ هند عبيد حممد احل�ضان ال�ضام�ضي، اجلن�ضية المارات 
العربية املتحدة ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغه %100 و ذلك اىل ال�ضيد 
: عامر �ضاهزاد يون�ص حممد يون�ص - اجلن�ضية باك�ضتان ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )�ضالون دوار 
الف�ح للح�قة( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة امل�ضماء رقم )754849( 
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. تعدي�ت اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين 
املادة  وعم�بن�ص  لآخر،  الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   ، خلدمات  وكيل  اىل  فردية  موؤ�ض�ضة  من 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. 
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع�ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعن 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
MOJAU_2022- 0062169 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / حممد ا�ضماعيل حممد وزير اجلن�ضية افغان�ضتان يرغب يف البيع 
50% و ذلك اىل ال�ضيد : كل الدين زمان خيل جان حممد -  والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 
اجلن�ضية افغان�ضتان و ال�ضيد / احمد �ضاه حممد ح�ضن اجلن�ضية افغان�ضتان يرغب يف البيع والتنازل 
%50 و ذلك اىل ال�ضيد : كل الدين زمان خيل جان حممد - اجلن�ضية  عن كامل ح�ضته البالغه 
ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  ال�ضيارات(  ل�ضيانة  املدينة  )�ضفاف  امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  املغان�ضتان 

مبوجب رخ�ضة امل�ضماء رقم )558063( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة.
تعدي�ت اخرى : تنازل اأ�ضحاب الرخ�ضة لآخر ، تغيري وكيل خدمات

�ضان  2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعم�بن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع�ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
MOJAU_2022- 0061561 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اع�ن

ليكن معلوما للجميع باأنني ال�ضيده / مرمي احمد عبدالكرمي الزرعوين - اماراتية اجلن�ضية 
اأرغب يف التنازل عن 49% من كامل ح�ضتي 100% اإىل ال�ضيد/ الن حممد خري ر�ضول، 
�ضوري اجلن�ضية لت�ضبح ن�ضبته )49%( يف الرخ�ضة با�ضم ))اجلودة والتميز ملقاولت البناء ذ م 
م(( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب الرخ�ضة رقم )754646(، تغيري ال�ضكل القانوين 

من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذ م م اإ�ضافة �ضريك / �ضركاء.
 2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�ص 
الت�ضديق  على  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  الع�ن  ن�ضر هذا  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
ا�ضبوعن من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
MOJAU_2022- 0062039 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعب�ن

حيث اأن ال�ضيد: عبدالعليم عبدالر�ضيد -بنغ�دي�ضي اجلن�ضية - ميلك الرخ�ضة التجارية 
بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم  تاأ�ض�ضت  الرفاق للح�قة( رخ�ضة جتارية والتي  )�ضالون 
)550194( حيث ان ال�ضيد : عبدالعليم عبدالر�ضيد - بنغ�دي�ضي - اجلن�ضية يرغب 
للح�قة((  الرفاق  ))�ضالون  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�ضيد : عبدالودود عبدالر�ضيد - بنغ�دي�ضي اجلن�ضية - تنازل  اإىل  البالغة )100%( 
�ضاحب الرخ�ضة لخر، وعم� بن�ص املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( 
ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإع�ن للعلم و انه �ضوف يتم 
اأي  لديه  فمن  الإع�ن  هذا  تاريخ  من  اأ�ضبوعن  بعد  اإليه  امل�ضار  الأجراء  على  الت�ضديق 

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
تنازل/ بيع

اع�ن بالن�ضر
يف  يرغب  �ضورية   : اجلن�ضية  العلي،  ح�ضن  خالد   / ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ضن  اليا�ص  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
ال�ضام(  ت�ل  )كافترييا  امل�ضماه  بالرخ�ضة  بنغ�دي�ص   : اجلن�ضية  عبدالقا�ضم،  حممد 
تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )786334( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
ت�ل  )كافترييا  من  التجاري  ال�ضم  تغيري  اخرى:  تعدي�ت  بال�ضارقه،   القت�ضادية 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�ص  ال�ضام(.  دنيا  انوار  )فطاير  اىل  ال�ضام( 
القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا 
الع�ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0058936
املخطبر/ احمد يا�ضن يا�ضن - باك�ضتاين اجلن�ضيه - احمل هويه رقم 784198340597636

العنبوان / ال�ضارقه - ال�ضبخه - هاتف رقم / 0505976961
املخطر اإليه / موؤ�ض�ضه ايوب عي�ضى التجاريه

وميثلها ال�ضيد / ايوب عي�ضى اليا�ص يحيى - اماراتي اجلن�ضيه - يحمل هويه رقم 784196164213645
العنبوان/ ال�ضارقه – خلف نادي ال�ضعب – احلزانه - هاتف رقم /0544906960 - 0506248899

درهم املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 75000 
بتاريخ  انه  وحيث  ايجار  �ضيكات  اماراتي(  درهم  الف  �ضبعون  و  )خم�ضه  درهم   75000 مببلغ  للمخطر  �ضيك  حرر  اإليه  املخطر 

ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيك اإل اأنه ارتد دون �ضرف لعدم كفايه الر�ضيد
وبيانه كالتايل:

ال�ضيك 001769 مببلغ 37500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2027/5/1 وامل�ضحوب على بنك يونايتد بنك ليميتد
ال�ضيك 001767 مببلغ 37500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2021/02/1 وامل�ضحوب على بنك يونايتد بنك ليميتد

وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى، 
لذلك ،  فاننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املذكور خ�ل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  

واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0057370
اخطار عديل

املخطر الول/ ابهي��ص ناير باناموك جوبالكري�ضنان - اجلن�ضية : الهند واأحمل هوية اإماراتية رقم )784198825474293( ب�ضفتي 
�ضريك الرخ�ضة امل�ضماه )ال�ضعاع الذهبي لت�ضليح الهيدروليك( وال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برقم )776193(

العنوان/ ال�ضارقة - �ضناعية رقم -13 خلف �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد �ضرة رقم 1 - الهاتف : 0589584232
املخطر الثاين/ برابهي�ص نامبيات برابهاكاران برابهاكاران نامبيات في� يودهان - اجلن�ضية : الهند جواز �ضفر رقم )L4186550( ب�ضفتي 
�ضريك الرخ�ضة امل�ضماه )ال�ضعاع الذهبي لت�ضليح الهيدروليك( وال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برقم )776193( وكي� 
عنه ال�ضيد/ابهي��ص ناير باناموك جوبالكري�ضنان - اجلن�ضية : الهند واأحمل هوية اإماراتية رقم )784198825474293( مبوجب 
العنوان/   -  2021/02/21 بتاريخ   )SH20210221A05885( برقم  ال�ضارقة  العدل  الكاتب  ال�ضيد  من  عليها  امل�ضدق  الوكالة 

الهاتف: 0589584232  -  1 رقم  �ضرة  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضارع  خلف  ال�ضارقة - �ضناعية رقم -13 
املخطر اإليه/ جا�ضم ح�ضن جمعه حممد املازمي اجلن�ضية : الإمارات ويحمل هوية اإماراتية رقم )784197461438620(

العنوان/ دبي - الق�ضي�ص - بجوار بناية اوي�ضز ومطار دبي الهاتف : 0506516565
مو�ضوع الخطار: مراجعتنا لدى اجلهات املخت�ضة للتوقيع على الن�ضحاب من عقد وكيل

حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات بالرخ�ضة امل�ضماه )ال�ضعاع الذهبي لت�ضليح الهيدروليك( وال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
برقم )776193( حاول املخطرين التوا�ضل مع املخطر اليه عدة مرات ومل ي�ضتجيب

بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  لدى  خدمات  وكيل  عقد  من  الن�ضحاب  على  للتوقيع  احل�ضور  اليه  املخطر  املخطرين  يخطر   ، لذلك 
والتوقيع لدى جميع اجلهات الر�ضمية وغري الر�ضمية لنهاء ذلك الجراء وذلك للتمكن من جتديد الرخ�ضة

وعليه يلتم�ص املخطرين من �ضعادة الكاتب العدل يف ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن بح�شور اجتماع اخلربة املقرر من قبل اخلبري الهند�شي

يف الدعوى رقم 2022/454 م�شتعجل ال�شارقة
املدعية : هاجرة اإقبال ميمون 

اإىل املدعى عليهم/ال�ضاهي ل�ضناعة الأثاث )ذ.م.م( ، رفيق الإ�ض�م كبري اأحمد )بنج�دي�ص 
حمل  جمهويل   - اجلن�ضية(  )هندي  باتيل  �ضاند  دهول  باتيل  كومار  راكي�ص   ، اجلن�ضية( 
اإليها  امل�ضار  الدعوى  �ضدكم  اأقامت  قد   ، ميمون  اإقبال  هاجرة   / املدعية  اأن  مبا   ، الإقامة 
الدعوى،  اأمر  يف  للنظر  هند�ضي  خبري  بتعين  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  وحكمت  اأع�ه، 
وحيث مل حت�ضروا بجل�ضات املحكمة.  فعليه فاإننا نعلمكم باأنه قد مت حتديد يوم الث�ثاء 
للمعاينة  موعدا  �ضباحا  ع�ضر  احلادية   11:00 ال�ضاعة   10/05/2022 املوافق 
التف�ضل  يرجى  وعليه  ال�ضارقة.   - ال�ضناعية  ال�ضجعة  مبنطقة  الدعوى  حمل  باملوقع 
رقم  الهاتف  على  اخلرة  مع  التوا�ضل  يرجى  كما  لل�ضرورة.  املعاينة  مبوعد  باحل�ضور 

+971504133386/
اخلبري الهند�شي / زكريا حممود احلريري

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اىل من يهمه االأمر

ا�ضم ال�ضركة / �ضركة افتن للتجارة العامة م.م.ح �ضابقا - م�ضنع افتن ميدل اي�ضت م.م.ح حاليا رخ�ضة رقم 
)1555( والكائنة - بهيئة املنطقة احلرة باحلمرية - ال�ضارقة - دولة المارات العربية املتحدة - م�ضتودع رقم 

)WN-19.20.21.22.23.24( واملرخ�ضة لدى هيئة املنطقة احلرة باحلمرية. 
املذكورة اع�ه مبوجب احلكم  ال�ضركة  العبدويل بت�ضفية  الق�ضائي احمد جا�ضم  امل�ضفى  مبوجب هذا يعلن 
ال�ضادر من حمكمة ا�ضتئناف ال�ضارقة يف الدعوى رقم 1062 ل�ضنة 2021 ا�ضتئناف جتارى وعلى من لديه 
اأو مطالبة التقدم ايل امل�ضفى املعن يف العنوان التايل م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق  اأي اعرتا�ص 
اأو  اأدناه  45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن على العنوان املبن  املوؤيدة ملطالبته، وذلك يف خ�ل  الثبوتية 

الت�ضال بب : امل�ضفى / احمد جا�ضم عبيد العبدويل
ا�ضم املكتب : مركز اخلليج للمحا�ضبة والتدقيق - حما�ضبون قانونيون وم�ضت�ضارون )دبي - اخلبي�ضي - بناية 
العبدويل - مكتب رقم M / 104 ميزانن - �ضارع �ض�ح الدين – نف�ص بناية معر�ص �ضرياميك راأ�ص اخليمة 

gulfaudt@eim.ae : ص.ب 1450 دبى( هاتف رقم : 042684700 الريد اللكرتوين�
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة بب 45 يوما

امل�شفى الق�شائي/ احمد جا�شم العبدويل

اإعــــــــــــــــالن 

70021

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
حمكمة عجمان االإحتادية  املحكمة االإبتدائية املدنية

يف الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022/0000808 عمايل )جزئي(
حم�شر اجتماع اإدارة الدعوى 

بالجتماع املنعقد اليوم : 2022/04/19
بح�ضور مدير الدعوى / را�ضد علي الفورة ال�ضام�ضي

قدمت الق�ضية رقم : AJCFICILABMIN2022/0000808 عمايل )جزئي(
املرفوعة من / املدعي )ة( : بخ�ضي�ص �ضينغ �ضواران

�ضد / - املدعي عليه : ال�ضومرية تاورز
املح�ضر : • ل�إثبات مت تفعيل نظام الت�ضال عن بعد عن طريق الت�ضال املرئي ونظام اأر�ضفة امل�ضتندات يف النظام الذكي

املدعي عن بعد عر الت�ضال املرئي على تطبيق مايكرو�ضوفت ح�ضور  اإثبات  • مت 
يتم اإثبات ح�ضور اأحد عن املدعى عليها باأية و�ضيلة من و�ضائل اإثبات احل�ضور • مل 

للعدالة تبن لنا ومن خ�ل �ضروحات القائم بالإع�ن اأنه و بانتقاله لعنوان املدعى  الذكي  النظام  على  الدعوى  م�ضتندات  مطالعة  • من 
عليه و هناك وجد �ضركة با�ضم ال�ضومرية تاورز ملقاولت البناء - مما تعذر معه اإع�ن املدعى عليها املطلوب اإع�نها ؛ ذلك اأن ا�ضم املدعى عليها 

كما هو مدون ب�ئحة الدعوى هو ) ال�ضومرية تاورز (
املدعى عليها  با�ضم  تزال  الرخ�ضة ل  اأن  لنا  التنمية القت�ضادية بعجمان فقد تبن  دائرة  عليه من نظام  املدعى  عنوان  عن  بالتحري  و   •
)ال�ضومرية تاورز( و هي ل زالت �ضارية حيث اأن تاريخ نهاية الرخ�ضة 5-3-2023 ؛ و خل�ضت النتيجة اإىل كون العنوان : عجمان - الرا�ضدية 
ولكن دومنا حتديد لرقم مكاين )مرفق ن�ضخة من م�ضتند التحري على النظام الذكي للعدالة ( الأمر الذي يتعذر معه اإع�ن املدعى عليه   2
على �ضوء التحري بالعنوان الوارد بالرخ�ضة التجارية ؛ املدعي التم�ص اإع�ن املدعى عليها ن�ضرا ؛ وعليه في�ضرح له باإع�ن املدعى عليها ن�ضرا 
يف �ضحيفة يومية وا�ضعة النت�ضار يف الدولة . القرار: لذلك وبناء على ما تقدم : ل�جتماع القادم يوم الربعاء املوافق : 11-05-2022 يف 

متام ال�ضاعة 8:30 �ضباحا لإع�ن املدعى عليها ن�ضرا يف �ضحيفة يومية وا�ضعة النت�ضار يف الدولة.
مدير الدعوى           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن حكم

يف الدعـوى رقم SHCFICICPL2022 /0002923 ، اأمر اأداء
البى املدعى عليه )1( �ضركة بن �ضيفان ملقاولت البناء ذ.م.م

العنوان : ال�ضارقة - الند القا�ضمية - منطقة ال�ضناعية -10 �ضارع ال�ضيخ �ضقر بن خالد - الطابق 7 - 
مكتب 701-719 - هاتف : 0505769230

بالدعوى امل�ضار اإليها اأع�ه املرفوعة من :
املدعي)ة( �ضركة �ضوبر بل�ص للنظافة وال�ضيانة العامة ذ.م.م

تبلغك اأنه قد �ضدر �ضدك احلكم املبن اأدناه ولك احلق يف ال�ضتئناف على هذا احلكم اأمام حمكمة ال�ضارقة 
الإحتادية، املحكمة البتدائية املدنية خ�ل مدة 15 يوما” ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا 
الإع�ن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر خ�ل املدة املذكورة فاإن احلكم �ضي�ضبح 

قطعيا” بحقك، و�ضتتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
احلكم : ناأمر باإلزام املقدم �ضدها باأن توؤدي اإىل الطالبة مبلغ 99،764.93درهم )ت�ضعة وت�ضعون األف 
و�ضبعمائة واأربعة و�ضتون درهم وث�ثة وت�ضعون فل�ص( والفائدة %5 من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك.
دانة املن�شوري 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

املحكمة االإبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001121 يف  الدعوى رقم

 اإىل املدعي عليه : القمي�ص خلياطة وجتارة املن�ضوجات - ذ م م  من ميثلها قانونا  
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/5/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )1 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/19 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001181 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه الك�ضندر كوردويز دي� رو�ضا دي� رو�ضا ، العنوان : 9466504 

فلوريندا دي� رو�ضا ، العنوان : 9466517
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/04/14 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأع�ه ل�ضالح / امل�ضت�ضفى الأمريكي - دبى �ص.ذ.م.م - وبالتايل:
يوؤديا  باأن  بالت�ضامن  عليهما  املدعى  باإلزام   : احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   - احلكم 
للمدعية مبلغ وقدره )110،722،27 درهم( مائة وع�ضرة اآلف و�ضبعمائة واثنان وع�ضرون 
درهما و�ضبعة وع�ضرون فل�ضا - بالإ�ضافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�ضى به اأع�ه بواقع 
تاريخ الدعاء وحتى ال�ضداد التام على األ تتجاوز اأ�ضل الدين - مع الر�ضوم  من  % �ضنويا   5

وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قاب� ل��ضتئناف خ�ل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
املو�شوع: الدعوى رقم KHCFISHPTO2022/0000044، اأمر على عري�شة

طالب االأمر : �شامل حممد بن �شامل عبداهلل النقبي
يطيب ملحكمة خورفكان الحتادية البتدائية اأن تقدم ل�ضعادتكم اأطيب حتياتها ووافر 

�ضكرها ... 
للطلب املقدم من ال�ضيد / �ضامل حممد بن �ضامل عبداهلل النقبي /تغيري ا�ضم ابنته من 
لي�ضبح  )طيف( اإىل )عائ�ضة( يف جواز �ضفرها وخ��ضة القيد رقم)3860/304( 
النقبي(. فمن لديه اعرتا�ص  الكامل )عائ�ضة �ضامل حممد بن �ضامل عبداهلل  الإ�ضم 
ع�ضر  خم�ضة  خ�ل  البتدائية  الحتادية  خورفكان  حمكمة  اإىل  يتقدم  اأن  ذلك  على 

يوما من تاريخ هذا الإع�ن.
�ضاكرين لكم ح�ضن تعاونكم معنا.

القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان على العابد الكعبي
حمكمة خورفكان االإحتادية
املحكمة االبتدائية ال�شرعية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002583 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �ضاجيت روتنام ، العنوان : 9502753
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأع�ه ل�ضالح �ضو�ص جعفر عبداهلل .. بالتايل:
احلكم

انه بتاريخ : 04/04/2022  
بعد الط�ع على الأوراق

األف  وث�ثون  )واحد  درهم  تاأمر باإلزام املقدم �ضده باأن يوؤدي للطالب مبلغ 31500 
وخم�ضمائة درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت ما عدا ذلك حكما” قاب� ل��ضتئناف 

خ�ل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
املو�شوع / �شيغة باعالن اخل�شوم املدخلني بالن�شر

تبليغ ح�شور اجتماع خربة ح�شابية
اإىل اخل�ضوم املدخلن/ - فورت�ضن تي بي ايه هيلثكري �ص.ذ.م.م ، - اإينت تي بي اأي �ص.ذ.م.م ، �ضتارويل هيلث ماجنمنت 
ندب اخلرة يف  قد مت  باأنه  نعلمكم   ، دبى  3930/2021 جتاري جزئي  رقم  الدعوى  - يف  �ص.ذ.م.م  منطقة حرة 
الدعوى املذكورة املقامة من قبل املدعي / مركز �ضيف زون الطبي )�ص.م.ح( وعليه ندعوكم ب�ضفتكم طرفاً يف الق�ضية 
نظام  عر  الظهر  بعد   2 ال�ضاعة   28/4/2022 املوافق  اخلمي�ص  يوم  اخلرة  مع  ل�جتماع  اأع�ه  اإليها  امل�ضار 

الت�ضال املرئي تطبيق ZOOM ومن خ�ل الرابط :
https://us04web.zoom.us/j/8758951479?pwd=cE9HWHh1ZG5McmNBZ1ZRd296TGxkdz09

للخرة  اللكرتوين  الريد  على  م�ضتندات  لديكم من  ما  ار�ضال  و  الدعوى  ب�ضاأن  ا�ضتف�ضارات اخلبري  على  ل�إجابة 
اأو من ينوب عنكم  TGRS1116@ gmail.com ، TGRS1115@gmail.com و يف حال تخلفكم 
عن احل�ضور يف الوقت املحدد �ضلفا فاإننا �ضنبا�ضر اإجراءات اخلرة و تقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع 

امل�ضتندات املتاحة لدينا.
اخلبري احل�شابي / حممد عبدالرحمن املرزوقي

قيد رقم 129
ت / 043282162

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم AJCFICIPOR2022 /0000791 ، جتاري )جزئي(

اإىل: املحكوم عليه فاطمة عبداهلل زايد حممد املدحاين ، العنوان : 9477154

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/04/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأع�ه ل�ضالح دار التمويل �ص.م.ع ،

بالتايل :حكمت املحكمة: باإلزام املدعى عليها باأداء مبلغ 67.224.77درهم ) �ضبعة و �ضتن 

الف و مائتن و اربعة و ع�ضرين درهما و �ضبعة و �ضبعن فل�ضا ( للمدعي مع الفائدة 6 %�ضنويا 

من تاريخ قيد الدعوى يف 22/2/2022 و حتى متام ال�ضداد والزمتها بالر�ضوم و امل�ضروفات 

و األف درهم اأتعاب حماماة و رف�ص ما عدا ذلك. حكما قاب� ل��ضتئناف خ�ل املدة القانونية 

لن�ضره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
ال�ضيد/حممد را�ضد حممد املزروعي  بوكالة املحامي عبد احلميد الكتبي

املو�سوع : اإعالن بالن�سر حل�سور الدعوة اإىل اخلربة 
يف الدعوى 299/2021 مدين جزئي خورفكان

اأن امل�ضتاأنف/ حممد را�ضبد حممد  اإىل اخل�ضبم املدخل �ضبركبة فبوين دوت نت لتداول الأ�ضهم نعلمكم 
ال�ضادر  التكليف  �ضوء  ويف  خورفكان  جزئي  مدين   299/2021 رقم  الدعوي  اأقامت  قد  املزروعي 
يعلنكم  الدعوي-  يف  املنتدب  اخلبري   - حممود  ح�ضن  حممد  اخلبري/  فاإن  ال�ضباأن  هذا  يف  للخرة 
ال�ضاعة  متام  يف   2022/4/25 املوافق  الإثنن  يوم  ليكون  الأول  اخلرة  اجتماع  موعد  حل�ضبور 
الهاتف  التوا�ضبل مع اخلرة على  ، وعليه يراعي  برنامج زووم  طريق  عن  بعد  عن  �ضباحاً   9:00
ميثلكم  اأومن   expmhm@gmail.com الإلكرتوين  اوالريد  املتحرك 0502675383 
ح�ضبور  برابط  تزودكم  ميكن  حتي  املخت�ضبة  اجلهات  من  م�ضدقة  قانونية  وكالت  مبوجب  قانوناً 

الجتماع وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات اومذكرات يف هذا ال�ضاأن.
حممد ح�شني حممود 
خبري االأوراق املالية وال�شلع 
قيد وزارة العدل رقم 541

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
اإعـالن مدعـى عليه بالن�شـر

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
)جزئى( مدنى   SHCFICIREA2022/0001955 يف الدعوى رقم

)وكيل  ال�ضباغ  ملقاولت  �ضركار  على   / الرتخي�ص  مالك  ب�ضفته  اأحمد  �ضلطان  حممد  اىل  �ضركار  على   : عليه  املدعي 
خدمات(  جمهول حمل الإقامة :

نعلمكم اأن املدعي خليفة عبداهلل �ضيف الباز الكعبي - اجلن�ضية : الإمارات
قد اأقام الدعوى املذكورة اأع�ه ويطالب فيها بالتي :

اأ- الزام املدعى عليه بتنفيذ عقد املقاولة املرم بينه وبن املدعي.
ب- الزام املدعى عليه بان توؤدي مبلغ فائدة تاأخريية بواقع %9 حتى اإمتام الجناز.

ج- ندب خبري لتقدير املبالغ التي تكبدها املدعي، والتي �ضينفقها لإعادة احلال كما كان عليه.
اإليه وغري امل�ضتحقة له والتي  واحتياطيا : احلكم بف�ضخ عقد املقاولة والزام املدعى عليه برد مبلغ )18000( امل�ضلمة 

جاوزت ن�ضبة الإجناز الفعلية.
ويف كل الأحوال الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.

املحكمة  الإحتادية  ال�ضارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/04/27 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  اأنت  لذلك 
بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  اأو  الدعوي( �ضخ�ضيا ً  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  البتدائية 
اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�ضرة 

املذكور رقمها اأع�ه - بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
MOJAU_2022- 0060262 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعب�ن

حيث اأن ال�ضيد : حممد ا�ضرف ان�ضاري حممد ايوب ان�ضاري - بنج�دي�ضي اجلن�ضية - ميلك 
الرخ�ضة التجارية )ال�ضيماء لتجارة الهواتف التحركة( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه 
ايوب  حممد  ان�ضارى  ا�ضرف  حممد   : ال�ضيد  ان  حيث   )534839( رقم  رخ�ضة  مبوجب 
الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية   - بنج�دي�ضي   - ان�ضارى 
حممد   : ال�ضيد  اإىل   )100%  ( البالغة  التحركة((  الهواتف  لتجارة  ))ال�ضيماء  التجارية 
عابد ان�ضاري حممد ايوب ان�ضارى - بنج�دي�ضي اجلن�ضية - تنازل �ضاحب الرخ�ضة ال�ضابق 
ل�ضاحبها احلايل،  و عم� بن�ص املادة )14 ( لفقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 
�ضاأن الكاتب العمل ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإع�ن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق  يف   2013
على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعن من تاريخ هذا الإع�ن فمن لديه اأي اعرتا�ص على تلك 

عليه اتباع ال�ضيل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
تنازل/ بيع

اع�ن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/خالد عبدالرحمن حممد ح�ضن احلمادي، اجلن�ضية 
اىل  وذلك   100% البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  المارات   :
ال�ضيد/ من�ضور مانيت �ضيد علي مانيت، اجلن�ضية: الهند بالرخ�ضة امل�ضماه )حمرتيف 
اخلليج لكمال الج�ضام( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )606358( 
ال�ضكل  تغيري  اخرى:  تعدي�ت  بال�ضارقه،  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة 
القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات. وعم�بن�ص املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  ن�ضر هذا الع�ن  اقت�ضى 
بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2022/0051226
اإخطار عديل

املخطبر : القائد لتجارة مواد البناء وال�ضقالت - رخ�ضة جتارية �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برقم )750625( 
وميثلها املالك ال�ضيد : امري احمد عثمان اجلميلي - اجلن�ضية : �ضوريا وكي� عنه ال�ضيد : احمد حممد �ضالح من� احمد - اجلن�ضية 
برقم  العبدل  الكباتب  مبن  عليهبا  امل�ضبدق  الوكاله  مبوجب   )784198838691396( رقبم  اماراتيبة  هويبة  ويحمبل  �ضوريبا   :

)SH20200618D37153( بتاريخ 2020/06/18
العنوان : ال�ضارقة - ال�ضناعية رقم 10 خلف �ضارع الرابع ال�ضناعي - هاتف رقم : 0505501223
املخطر اإليه : قلعة ال�ضحراء ل�أعمال الفنية - العنوان : ال�ضارقة - هاتف رقم : 0501412648

مو�ضوع الإخطار : اخطار عديل لإ�ضرتجاع معدات �ضقالت بال�ضافة اىل مبلغ )4800 درهم(
الوقبائبع :- حيث انه بتاريخ 2021/06/22 مت التفاق بن املخطر واملخطر اليه على ان يقوم املخطر بتاأجري معدات �ضقالت اىل 

املخطر اليه مقابل مبلغ )4800 درهم( وملدة �ضهرين فقط من تاريخ ال�ضت�م
ال ان املخطر اليه مل يقم بدفع مبلغ الإيجار اىل الن او ا�ضرتجاع معدات ال�ضقالت ،

طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�ضورة وديبة ب�ضبداد املبلغ املرت�ضبد بذمتها بقيمة )4800( درهم وا�ضرتجاع معدات ال�ضقالت 
،  • وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته دون مرر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضبر باملخطر

ال�ضقالت وذلك يف موعد  وامل�ضتحق للمخطر وا�ضرتجاع معدات  املبلغ املرت�ضد بذمته  �ضداد  اليه ب�ضرورة  املخطر  املخطر يخطر  اأن 
اق�ضاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال �ضوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ضتحق 
له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق، لذلك - فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�ضريان 

كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049092
ب�ضفتي   )784196393021801( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�ضية  اماراتي  املنذري  �ضامل  �ضعيد  حارب  ح�ضن   / املخطبر 
بال�ضارقه وحتمل رخ�ضة جتارية رقم   التنمية القت�ضادية  دائرة  ال�ضادره من  للعقارات((  امل�ضماه))الروبية  التجارية  الرخ�ضة  مالك 

)529348( العنبوان / ال�ضارقة - هاتف رقم / 0506466846
املخطر اإليه / قوات خان زرباد خان، باك�ضتاين اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196828240323( 

العنبوان/ ال�ضارقة - هاتف رقم / 0508255102
املو�ضوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 6750 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 1 �ضيك للمخطر مببلغ 6750 )�ضته اآلف و �ضبعمائة و خم�ضون( درهم مبوجب عقد ايجار مرم بن الطرفن  
حيث قام املخطر اليه بت�ضليم املخطر عدد 4 �ضيكات قام ب�ضداد 3 منها ومتت يف ذمته عدد 1 �ضيك مببلغ قيمته )6750(

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته ،
حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيكات توجه املخطر ل�ضرفه اإل اأنه ارتد دون �ضرف لعدم كفاية الر�ضيد

�ضيك رقم 000043 مببلغ 6750 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2021/08/05 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق )الفجرية(
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، 

الإجراءات  لتخاذ  �ضن�ضطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خ�ل  اأع�ه  املذكور  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك، 
القانونية،  واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0060475
اإخطار عديل بالوفاء

املخطبر / حممد قا�ضم ح�ضوين، عراقي اجلن�ضية واحمل بطاقة هوية رقم 784196379540741

العنبوان / ال�ضارقة - املجاز - هاتف رقم / 0501789796

املخطر اإليها / اجيكي زيون اأوكولو - اجلن�ضية نيجرييا - يحمل بطاقة هوية رقم 784197993263033

العنبوان/ ال�ضارقة – القا�ضمية – هاتف رقم / 0521375740

درهم املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 10،500 

املخطر اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ 10،500)ع�ضرة اآلف و خم�ضمائة( درهم اماراتي فقط ك�ضمان عن دين �ضخ�ضي ، 

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته

اأنه ارتد دون �ضرف ب�ضبب التوقيع غري مطابق ، وبيانات ال�ضيك  اإل  حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املخطر ل�ضرف ال�ضيك 

كالتايل: �ضيك رقم 100001 مببلغ 10،500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2021/1/11 وامل�ضحوب على بنك دبي ال�ض�مي ،

لذلك ، فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املذكور خ�ل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 

واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اإخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

انطلقت مناف�ضات بطولة القيادة العامة ل�ضرطة راأ�ص اخليمة الرم�ضانية 
البطولت  ملببنببافبب�ببضببات  جببديببدة  اإ�ببضببافببة  لببتببكببون  الأوىل  ن�ضختها  يف  لببلبببببادل 
والدورات الرم�ضانية التي من املقرر اأن ت�ضتمر على مدار خم�ضة اأيام بنادي 
بادل جراوند الواقع بنادي تاور لينك�ص اجلولف مبنطقة خزام برعاية من 
 ( الإقت�ضادية  اخليمة  راأ�ببص  ومناطق  اخليمة  براأ�ص  ال�ضياحة  تنمية  هيئة 

راكيز ( بالإ�ضافة اإىل بادل جراوند و ذا بريك .  
حيث تعد البطولة مفتوحة لكافة فئات املجتمع ولي�ضت ح�ضراً على منت�ضبي 
�ضرطة راأ�ص اخليمة وهذا يعك�ص اإميان القيادة بامل�ضوؤولية املجتمعية ويعزز 
التوا�ضل مع خمتلف �ضرائح املجتمع يف اأهمية ممار�ضة الأن�ضطة الريا�ضية 

مبا فيها لعبة البادل ، وتبلغ عدد الفرق امل�ضاركة يف البطولة 32 فريقاً.

وامل�ضتوى  والت�ضويق  باحلما�ص  ومليئة  قوية  مناف�ضات  الأول  اليوم  �ضهد 
املكثف  اجلماهريي  احل�ضور  اإىل  بالإ�ضافة  ال�عبون  قدمه  الذي  املتميز 
�ضرائح  كببل  اإىل  البببببادل  لعبة  واإنت�ضار  �ضعبية  عببن  قببوي  ب�ضكل  عببر  والبببذي 
املجتمع وتعد البطولة مبثابة فر�ضة ل�أفراد املمار�ضن للعبة وم�ضجعيها 
ي�ضودها  رم�ضانية  واأجببواء  تناف�ضية  بيئة  املجتمعية يف  وامل�ضاركة  للتوا�ضل 

التاآخي واملحبة خ�ل ال�ضهر الف�ضيل . 
واأكد الرائد عبد اهلل بن �ضلطان القا�ضمي رئي�ص ق�ضم الأن�ضطة الريا�ضية 
عام  قائد  �ضعادة  توجيهات  على  بناء  جاء  البطولة  اإقامة  اأن  والجتماعية 
يف  ت�ضهم  التي  الريا�ضية  املبببببادرات  تنفيذ  ب�ضرورة  اخليمة  راأ�بببص  �ضرطة 
، وقد مت ر�ضد  املدين  املجتمع  اأطياف  اإىل كافة  امل�ضاركة وال�ضعادة  حتقيق 
اليومية  اجلوائز  اإىل  بالإ�ضافة  البطولة  يف  للفائزين  قيمة  مالية  جوائز 

للجمهور . 

•• اأبوظبي-الفجر:

الرم�ضانية  الإماراتية  ال�ضحفين  ببطولة جمعية  تامر عبد احلميد  توج 

لكرة الطاولة والتي تنظمها اجلمعية برعاية ات�ضالت.
واأحرز تامر عبد احلميد البطولة بعد فوزه يف املباراة النهائية على ماهر 
امل�ح ب�ضوطن مقابل �ضوط واحد فيما حقق فريد نبوي املركز الثالث وجاء 

وليف ح�ضون رابعا.

و�ضهد حفل ختام البطولة التي �ضارك فيها 16 لعبا من اأع�ضاء اجلمعية 
رئي�ص  احلمادي  حممد  بالدولة  والإع�مية  ال�ضحفية  املوؤ�ض�ضات  ميثلون 
اإدارة جمعية ال�ضحفين الماراتية وعدد من اأع�ضاء جمل�ص اإدارة  جمل�ص 

اجلمعية اإىل جانب عدد من ال�ضحفين والإع�مين. 

البطولة  ودرع  كبباأ�ببص  وت�ضليمهم  الفائزين  بتتويج  احلببمببادي  حممد  وقببام 
و�ضهادات التقدير، اإ�ضافة اىل تكرمي ماهر فوزي حكم البطولة.

واأ�ضاد حممد احلمادي بالنجاح الذي حققته البطولة خ�ل ال�ضهر الكرمي 
والتناف�ص الكبري واملثري بن الزم�ء ال�ضحفين امل�ضاركن وقال اإن البطولة 

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�ض�مية،  للثقافة  زايببد  دار  توجت 
�ضبورت بطً� لبطولة  فريق يونايتد 
لكرة  الرم�ضانية  الإن�ضانية  "الخوة 
املباراة النهائية  القدم" بعد تغلبه يف 
للتاأهيل  مببيببونببخ  مببركببز  فببريببق  عببلببى 
الطبي0/1 والتي اأقيمت مناف�ضاتها 
العن  مدينة  يف  البببدار  مبب�عببب  على 
ابريل  خ�ل الفرتة من 10 اىل 19 
جامعة  فببريببق  ح�ضل  فيما  اجلبببباري، 
الثالث، وح�ضل  املركز  على  الإمببارات 
اأببببوببببكبببر وهببببباب مبببن فريق  الببب�عبببب 
هداف  جببائببزة  على  الإمببببارات  جامعة 
اأهببداف، و�ضهدت   6 البطولة بر�ضيد 
مناف�ضات البطولة ت�ضجيل 93 هدف 

يف 24 مباراة.
وتتويج  البطولة  خببتببام  حفل  و�ضهد 
الفائزين �ضعادة الدكتور ال�ضيخ �ضامل 
بن ركا�ص العامري -والدكتور اأحمد 
عبيد الظاهري -مدير مركز اله�ل 
الأحمر الإماراتي مبدينة العن - اإىل 
ال�ضخ�ضيات  مببن  عببدد  ح�ضور  جانب 
واملوؤ�ض�ضات  والببريببا�ببضببيببة  املجتمعية 

امل�ضاركة يف البطولة.

تكرمي  مت  النهائية  املببببباراة  ختام  ويف 
البطولة  جنبباح  يف  امل�ضاهمن  الببرعبباة 
الريا�ضي  اأببببوظبببببببي  جمببلبب�ببص  وهبببببم 
الببرويبب�ببص- الببظببفببرة  و�بببضبببوؤون منطقة 

اأدنوك ويونايتد للخدمات الريا�ضية 
الطبية  لبببلبببرعبببايبببة  مبببيبببونبببخ  ومببببركببببز 
امل�ضاريع  لبب�إدارة  بيكاديللي  وموؤ�ض�ضة 
بببالإ�ببضببافببة اإىل تكرمي  الببعببن،  ومببيبباه 

حكام البطولة. 
واأكببببد البب�ببضببيببد/ خليفة البب�ببضبباعببدي- - 
رئي�ص ق�ضم الع�قات العامة والإع�م 
بببببدار زايببببد لببلببثببقببافببة الإ�ببضبب�مببيببة، يف 
البطولة  بنجاح  �ضعادته  عببن  كلمته 
البببفبببرق، والتي  ببببن  املببنببافبب�ببضببة  وقبببببوة 
واأداء متميز من  اإثببارة كروية  �ضهدت 
ال�عبن وتناف�ضية كبرية بن الفرق 

10 امل�ضاركة يف مباريات البطولة  البب 
للفوز بالكاأ�ص.

حققت  البطولة  اإن  ال�ضاعدي  وقببال 
املهتدين  دمببببج  نببحببو  مببنببهببا  البببهبببدف 
وخلق  وت�ضجيع  املببجببتببمببع،  يف  اجلبببدد 
منط �ضحي وريا�ضي وحتفيز الأفراد 
للم�ضاهمة  الببريببا�ببضببة  ممببار�ببضببة  عببلببى 
الجتماعي  البببتبببوا�بببضبببل  تبببعبببزيبببز  يف 

الف�ضيل،  ال�ضهر  هببذا  يف  والريا�ضي 
البطولة  لبببرعببباة  �ببضببكببره  عبببن  مببعببرببباً 
عببلببى اجلببهببود املببتببكببامببلببة الببتببي قاموا 
بها والتي �ضاهمت يف جناح البطولة، 
اإىل اأن البطولة جنحت اأي�ضا  م�ضرياً 
يف حتدي اجلائحة من خ�ل اللتزام 
املعتمدة  ال�ض�مة  با�ضرتاطات  التام 

يف الأن�ضطة الريا�ضية يف الدولة.

انطالقة قوية لبطولة �سرطة راأ�س 
اخليمة الرم�سانية للبادل 

تامر عبد احلميد يتوج ببطولة جمعية ال�سحفيني الإماراتية الرم�سانية لكرة الطاولة 

تتويج يونايتد �سبورت بطاًل لبطولة الأخوة 
الإن�سانية الرم�سانية لكرة القدم 

اأبي�س ال�سواطئ يختتم حمطة اإعداده 
الثانية لبطولة غرب اآ�سيا

•• دبي-الفجر:

اأول  اأول   ال�ضاطئية  للكرة  الببوطببنببي  منتخبنا  اختتم 
اأم�ص الثنن حمطة اإعداده الثانية �ضمن ا�ضتعداداته 
لببلببمبب�ببضبباركببة يف بببطببولببة غبببرب اآ�ببضببيببا لببلبب�ببضبباطببئببيببة، التي 
ي�ضت�ضيفها الحتاد ال�ضعودي للفرتة من 16 اإىل 21 
مايو املقبل، مب�ضاركة �ضبعة منتخبات وهي "الإمارات، 
الكويت  البببببببحبببريبببن،  فببلبب�ببضببطببن،  لبببببببنبببان،  البب�ببضببعببوديببة، 

وُعمان".
وخا�ص منتخبنا الوطني خ�ل هذه املحطة 6 مباريات 
دولية ودية اأمام منتخبي لبنان و�ضوي�ضرا، حيث فاز على 
املنتخب اللبناين يف الودية الأوىل ) 4 – 3 ( وخ�ضر يف 
املباراتن الثانية والثالثة ) 4 – 5 ( و ) 4 – 7 ( على 

التوايل، واألتقى املنتخب ال�ضوي�ضري يف ث�ث مواجهات 
اأخرى، خ�ضر الأوىل والثانية ) 6 – 7 ( و ) 4 - 7 ( ، 
بينما حقق الفوز يف املباراة الثالثة بنتيجة ) 4 – 1 (.

الإ�ضباين  قيادة  للمنتخب حتت  الفني  وحر�ص اجلهاز 
الفر�ضة جلميع  واإعطاء  اأماريللي على جتربة  رامريو 
القائمة احلالية وعددهم  املتواجدين �ضمن  ال�عبن 
23 لعباً، وهم: وليد املحمدي، حممد اجل�ضمي، هيثم 
الكعبي، اأحمد ب�ضر، وليد ب�ضر، عبا�ص علي، كمال علي، 
حميد  مبب�حببي،  اأحببمببد  املببحببمببدي،  على  منت�ضر،  ه�ضام 
جمال، ح�ضن احلمادي، �ضعيد عيد، را�ضد عيد، عبداهلل 
درقببببباين، عبببببداهلل عبببببا�ببص، بببطببي عبببببداحلبب�ببضببن، جمال 
عبداهلل،  ح�ضن  ال�ضاري،  عبداهلل  علي،  ح�ضن  حممد، 

حريز علي، ح�ضن حمزة. 

ت�ضت�ضيف ملبورن الأ�ضرتالية مباراة ودية بن الرازيل وغرميتها الأرجنتن 
11 حزيران-يونيو املقبل �ضمن ا�ضتعداداتهما لنهائيات مونديال قطر  يف 

. باكول  مارتن  املحلي  ال�ضياحة  وزير  اأعلن  ما  وفق  وذلك   ،2022
وقال باكول لإذاعة "3 اأي دبليو" املحلية "قيل لنا باأنها مباراة حت�ضريية 

هامة لكاأ�ص العامل ونتوقع بالتايل اأن ير�ض� فريقن قوين جداً".
نهاية  املقررة  قطر  نهائيات  اىل  تاأهلتا  اللتن  والأرجنتن  للرازيل  و�ضبق 
العام باإنهائهما ت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية يف املركزين الأول والثاين توالياً، 
األف   95 اأعببوام حيث احت�ضد قرابة  اأن تواجها وديبباً يف ملبورن قبل خم�ضة 
األبي�ضيلي�ضتي" يفوز  "ل  جي" مل�ضاهدة  �ضي  "اأم  ملعب  مدرجات  يف  متفرج 
مرّوج املباراة اأنتوين بلوت�ص من �ضركة "بيت�ص اإنرتنا�ضنل"  وقال  -1�ضفر. 
اإنه "بعد النجاح الذي حققته مباراة الرازيل والأرجنتن يف عام 2017، 

كنا عازمن على اإعادة الب"�ضوبرك��ضيكو" اىل ملبورن"، فيما اعتر باكول 
اأن "مباراة من هذا العيار �ضتوجه اأنظار امل�ين نحو ملبورن وجتذب اآلف 

الزوار اىل )ولية( فيكتوريا".
اجلولة  مببن  التقليدين  الببغببرميببن  "عالقة" بببن  مببببباراة  هببنبباك  تبببزال  ول 
ال�ضاد�ضة لت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية بعد توقفها يف اأيلول/�ضبتمر املا�ضي، 
نتيجة دخول ال�ضلطات ال�ضحية الرازيلية اىل امللعب لتهامها اأربعة لعبن 

اأرجنتينين مبخالفة بروتوكولت فريو�ص كورونا.
واأمر الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( يف �ضباط/فراير املنتخبن باإعادة 
�ضوى  بدايتها  على  والتي مل مي�ِص  باولو  �ضاو  ا�ضت�ضافتها  التي  مباراتهما 
امللعب،  ال�ضلطات ال�ضحية الرازيلية  �ضبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من 
ما اأدى اىل جدل كبري دخل على اإثره لعبو الأرجنتن غرفة امل�ب�ص ومل 

يعودوا اىل اأر�ص امللعب ما اأدى اىل توقف املباراة نهائياً.
واأنهى املنتخبان الت�ضفيات من دون هزمية مع تقدم "�ضيلي�ضاو" على غرميه 
لعبن  اأربببعببة  على  اأن  وقتها  ال�ضحية  ال�ضلطات  وقببالببت  نببقبباط.   6 بببفببارق 
"يف  يدخلوا  اأن  املمتاز حينها  الإنكليزي  الببدوري  اأرجنتينين حمرتفن يف 

احلجر ال�ضحي فوراً" ملخالفتهم بروتوكولت جائحة كورونا.
توتنهام  يف  ال�ضابق  وزميله  رومبببريو  كري�ضتيان  اأن  اىل  ال�ضلطات  واأ�ببضببارت 
جببيببوفبباين لببو �ضيل�ضو )فببيبباريببال الإ�ببضببببباين حببالببًيببا(، وحببار�ببص اأ�ببضببتببون في� 
قببد قدموا  بببويببنببديببا،  اإميببيببلببيببانببو  الببنببادي  اإميببيببلببيببانببو مارتيني�ص وزمببيببلببه يف 
اىل الرازيل، ومل ي�ضرحوا عن  دخولهم  ا�ضتمارة  يف  خاطئة"  "معلومات 

مكوثهم يف اململكة املتحدة خ�ل الأ�ضبوعن اللذين �ضبقا و�ضولهم.
املعنية جتاه  الأطببراف  املباراة كان جراء تق�ضري من  "توقف  اإن  وقال فيفا 

م�ضوؤولياتها"، مقرراً اإيقاف ال�عبن الأرجنتينين الأربعة ملباراتن "لعدم 
امتثالهم" لقوانن الحتاد الدويل املتعلقة باملباريات الدولية بعد اجلائحة، 
كما فر�ص غرامات مالية على الحتادين الوطنين بلغت قرابة 590 األف 

دولر اأمريكي للرازيلي و270 األف دولر ل�أرجنتيني.
وتقام نهائيات مونديال قطر بن 21 ت�ضرين الثاين/نوفمر و18 كانون 
ال�ضابعة  املجموعة  �ضمن  الببرازيببل  وقببعببت  وقببد  املقبلن،  الأول-ديبب�ببضببمببر 
ب�ضحبة �ضربيا و�ضوي�ضرا والكامريون، فيما جاءت الأرجنتن يف املجموعة 

الثالثة مع ال�ضعودية واملك�ضيك وبولندا.
وتبداأ الرازيل رحلتها نحو لقب �ضاد�ص واأول منذ 2002 مبواجهة �ضربيا 
24 ت�ضرين الثاين-نوفمر، فيما ت�ضتهل الأرجنتن حلمها بلقب عاملي  يف 

ثالث واأول منذ 1986 بلقاء ال�ضعودية يف 22 منه.

الربازيل تواجه الأرجنتني وديًا على ا�ستاد ملبورن 
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•• عجمان-وام:

اأ�بببضببباد �ببضببمببو البب�ببضببيببخ عببمببار ببببن حميد 
رئي�ص  عببجببمببان  عببهببد  ويل  الببنببعببيببمببي 
الكبري  بببالببدعببم  الببتببنببفببيببذي،  املجل�ص 
الفعاليات  بببه  حتببظببى  الببببذي  واملببمببيببز 
واملجتمعية  الببريببا�ببضببيببة  والأنبب�ببضببطببة 
اإمياناً  الر�ضيدة  قيادتنا  من  املختلفة 
املهم  ودورهبببا  الريا�ضة  باأهمية  منها 
واملناف�ضة  البببتبببعببباون  روح  تببعببزيببز  يف 
الإيببجببابببيببة بببن فببئببات املببجببتببمببع كافة 
الريا�ضية  الأنببب�بببضبببطبببة  وا�بببضبببتبببثبببمبببار 
والرتفيهية يف جت�ضيد وحدة الت�حم 
بببن كببافببة فببئببات املببجببتببمببع. جببباء ذلك 
مناف�ضات  ختام  �ضموه  ح�ضور  خبب�ل 
بطولة كرة القدم �ضمن دورة عجمان 
املوارد  دائببرة  تنظمها  التي  الريا�ضية 
بالتعاون  عجمان  حلكومة  الب�ضرية 
مببع مببركببز كبببواتبببرو الببريببا�ببضببي. واأكد 

دورة  مببن  الثانية  الن�ضخة  اأن  �ضموه 
عجمان الريا�ضية للدوائر احلكومية 
يف   /2022 /عببجببمببان  واملببوؤ�ببضبب�ببضببات 
مناف�ضات بطولة كرة القدم، وبطولة 
البادل تن�ص، وبرنامج اللياقة البدنية 
لل�ضيدات، جت�ضد روؤية �ضاحب ال�ضمو 
النعيمي  را�بببضبببد  ببببن  حببمببيببد  البب�ببضببيببخ 
عجمان  حاكم  الأعببلببى  املجل�ص  ع�ضو 
ل�أهداف الكبرية للريا�ضة يف تر�ضيخ 
الوعي  ونبب�ببضببر  املببجببتببمببعببيببة  املبب�ببضبباركببة 
الفئات  كل  لببدى  الريا�ضية  والثقافة 
ول�ببضببيببمببا يف �ضهر رمبب�ببضببان املبببببارك . 
وقال اإن الن�ضخة الثانية من البطولة 
اأكبببرث تببطببورا وجنبباحببا واأو�ضع  جببباءت 
م�ضاركة من قبل الدوائر واملوؤ�ض�ضات يف 
عجمان وتفاع� من اجلمهور واأكدت 
كورونا"   " جلائحة  جمتمعنا  جتبباوز 
الفعاليات  كبباإحببدى  اأهدافها  وحققت 
عجمان  يف  املببببمببببيببببزة  البببرمببب�بببضبببانبببيبببة 

وت�ضجيع  وحببببث  حتببفببيببز  يف  ل�ببضببيببمببا 
الأن�ضطة  ممببار�ببضببة  عببلببى  املببوظببفببن 
وتر�ضيخ  وتوطيد  املختلفة  الريا�ضية 
والتوا�ضل  البببتبببعببباون  روح  وتبببعبببزيبببز 
واملناف�ضة الإيجابية واملثمرة والفاعلة 
بن الدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضات يف 
البلدية  دائبببرة  �ضموه  وهببنبباأ  عجمان. 
فوزها  عببلببى  عببجببمببان  يف  والتخطيط 
.. مثمنا م�ضاركة  القدم  كرة  ببطولة 
جميع الفرق يف حتقيق جناح البطولة 
والدور املميز للقائمن على البطولة 
الفرعية  والببلببجببان  املنظمة  وللجنة 
امل�ضاهمة  اجلببهببات  وجببمببيببع  والبببرعببباة 
والببداعببمببة واأجببهببزة الإعببب�م املختلفة 
بببن حميد  عببمببار  ال�ضيخ  �ضمو  وكبببان   .
توج  قببد  عببجببمببان،  عهد  ويل  النعيمي 
والتخطيط  البببببلببديببة  دائببببببرة  فبببريبببق 
الريا�ضية،  عببجببمببان  لببببببدورة  ببببطبببً� 
جامعة  فريق  على  الكبري  فببوزه  بعد 

اأهببداف مقابل هدف  عجمان بخم�ضة 
اأقيم يف ملعب  الببذي  اللقاء  وذلببك يف 
مركز كواترو الريا�ضي حل�ضاب الدور 
اأقيمت  التي  النهائي ملناف�ضات الدورة 
ليحافظ  �ضموه،  مببن  كرمية  برعاية 
البلدية والتخطيط بهذا الإجناز على 
الأوىل  الن�ضخة  الببذي فاز به يف  لقبه 

من البطولة يف عام 2019.
عبد  ال�ضيخ  الببتببتببويببج  مببرا�ببضببم  ح�ضر 
العزيز بن حميد النعيمي رئي�ص دائرة 
بن  را�ضد  وال�ضيخ  ال�ضياحية،  التنمية 
البلدية  دائببرة  رئي�ص  النعيمي  حميد 
الإمببببارات  احتببباد  رئي�ص  والتخطيط، 
لكرة القدم، وعدد من مدراء الدوائر 

واملببوؤ�ببضبب�ببضببات احلببكببومببيببة اإ�ببضببافببة اإىل 
روؤ�ضاء ال�ضركات الراعية للدورة.

ومت اختيار يو�ضف �ضايف اأف�ضل لعب 
الفردية،  البطولة يف فئة اجلوائز  يف 
ونببببببال عببب�بببضبببام عببببب�ء جببببائببببزة هببببداف 

نببببور بجائزة  البببببطببولببة، وفبببباز خببالببد 
اأف�ضل  زاكببي  وديفيد  حببار�ببص،  اأف�ضل 
اأف�ضل  الببنببعببيببمببي  وحمبببمبببد  مببببدافببببع، 
لعب و�ضط، و�ضلطان الوح�ضي اأف�ضل 
مدرب، و�ضامي الهامور اأف�ضل اإداري، 

وحبب�ببضببل فببريببق جببامببعببة عببجببمببان على 
نالت  بينما  املبببثبببايل،  الببفببريببق  جببائببزة 
جائزة  املببدين  للدفاع  العامة  الإدارة 
اأفبب�ببضببل جببهببة حببكببومببيببة تببفبباعببلببت مع 

الفعاليات.

•• الفجرية-الفجر

بالنجاح  واجلببودو  امل�ضارعة  احتبباد  رئي�ص  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  اأ�ضاد 
التنظيمي والفني واجلماهريي الذي �ضهدته دورة �ضمّو ال�ضيخ حممد بن 
حمد ال�ضرقي الرم�ضانية الأوىل للفنون القتالية التي نظمها نادي الفجرية 
للفنون القتالية خ�ل الفرتة من 15 اإىل 17 اأبريل احلايل مبجمع زايد 
التايكواندو  امل�ضارعة واجلببودو  بالتعاون مع احتببادات  بالفجرية  الريا�ضي 
وامل�كمة وذلك برعاية وت�ضريف �ضمو ويل عهد الفجرية للحفل اخلتامي 

180 لعبا  400 لعببب  من بينهم  التي �ضهدت م�ضاركة حببوايل  للدورة 
من احتاد امل�ضارعة واجلودو وذلك يف مناف�ضات الن�ضخة الأوىل التي �ضمت 
�ضباب اجلودو وامل�ضارعة لفئتي النا�ضئن وال�ضباب ،والتايكواندو وامل�كمة 
والتي اأفرزت مواهب واعده يف خمتلف األعاب الفنون القتالية ،والتي �ضهدت 
م�ضاركة كوكبة من لعبي املنتخبات العمرية مما �ضاهم يف زياده خراتهم 

وال�ضتفادة من توقف الن�ضاط الر�ضمي خ�ل �ضهر رم�ضان املبارك .
اأحمد حمدان  العميد  �ضعادة  امل�ضارعة واجلببودو جهود  وثمن رئي�ص احتاد 
اللجنة  رئي�ص  القتالية  للفنون  الفجرية  لنادي  التنفيذي  املدير  الزيودي 

العاب  خمتلف  يف  قاعدتها  وات�ضاع  ا�ضتمرارها،  متمنيا  لببلببدورة،  املنظمة 
الفنون القتالية الفردية للمكا�ضب الفنية واملجتمعية التي حتققت بف�ضل 
ال�ضتعدادات اجليدة التي توفرت لها، ترجمه لتوجيهات �ضمو راعي الدورة 

التي كتب لن�ضختها الأوىل النجاح.
وكانت اللجنة الفنية باحتاد امل�ضارعة واجلودو قد اعتمدت نتائج مناف�ضات 
التي  البببدورة  مناف�ضات  �ضمن  اأقيمت  التي  واجلبببودو  للم�ضارعة  الببفببردي 
ذهبية،  ميداليات   7 بر�ضيد  القتالية  للفنون  الفجرية  نببادي  فببوز  افببرزت 
4 ميداليات  6 ميداليات ذهبية وخورفكان بر�ضيد  كلباء بر�ضيد  واحتاد 

ذهبية، وال�ضارقة بذهبية واحده، وكانت ذهبيات نادي الفجرية من ن�ضيب 
�ضلطان فهد، خمي�ص حمدان وعبداهلل خمي�ص)م�ضارعة(  م�ضعود حممد، 
ويزن مر�ضيد، �ضعيد النقبي، �ضلطان الهوتي )جودو(. ولنادي احتاد كلباء 
جا�ضم  واحببمببد  )م�ضارعة(  مويد  مالك  نعمتوف،  ر�ضيد  الذهبيات  حقق 
ولنادي  )جبببودو(.  فرييك  والبببروف  نببوريببف  ا�ضروئيل  مكردين،  كري�ضوف 
خورفكان حمد عبداهلل، حممد وليد النقبي، حمد الها�ضمي وعبد الرحيم 
حارب  الببدويل  اجلببودو  يف  ال�ضارقة  ذهبية  حقق  فيما  )م�ضارعة(،  ال�ضعد 

جمعة عبد الرحمن.

لكرة  الرم�ضانية  القا�ضي  �ضلطان  املرحوم  بطولة  لقب  اجلببوارح  فريق  ح�ضد 
3-1 يف  فببوزه على الإمببراطببور  اإثببر  التعاون، وذلببك  نببادي  التي نظمها  القدم 
به مدرجات  و�ضط ح�ضور جماهريي حا�ضد �ضاقت  للبطولة،  اللقاء اخلتامي 

�ضتاد التعاون، اإذ اأ�ضفى اجلمهور اأجواًء رائعة على امل�ضهد اخلتامي.
وعبدالعزيز  التعاون  نببادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�ضحي  حماد  عبببببداهلل  وتبببّوج 
الفرق  املرحوم"  "جنل  القا�ضي  و�ضلمان  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  منقو�ص 
الفائزة يف البطولة، اإذ مت تتويج اجلوارح بكاأ�ص البطولة وامليداليات الذهبية، 

الفريق  املهيب بجائزة  الف�ضية، كما مت تكرمي فريق  بامليداليات  والإمراطور 
اأهبببداف،   10 بر�ضيد  البطولة  هبببداف  بلقب  �ضعفل  اأميبببن  والبب�عببب  املببثببايل، 
وال�عب ميلودي بنجومية البطولة، بينما نال حميد �ضامل لقب اأف�ضل حار�ص، 

بجانب تكرمي علي النعيمي حكم املباراة النهائية وال�ضركات الراعية.
وقال عبداهلل حماد اإن هذه البطولة عزيزة على قلوبهم لأنها حتمل ا�ضم املرحوم 
�ضلطان القا�ضي الذي اأثرى احلركة الريا�ضية لعباً واإدارياً، اإىل جانب جهوده 

املتميزة اإبان توليه رئا�ضة جمل�ص اإدارة النادي.

نادي  التي قدمها  الريا�ضية  للمبادرة  تقديره  القا�ضي عن  �ضلمان  بدوره عر 
التعاون، وقال اإنها تعر عن تقدير كبري لكل ما قدمه والده يف ال�ضابق، وقال 
اإن كلمة �ضكراً قليلة يف حجم هذا الوفاء النبيل، واحلر�ص على اإقامة البطولة 

و�ضط احل�ضور الكبري من اجلمهور.
من  بذلت  التي  باجلهود  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  ميبباع  حممد  اأ�ببضبباد  جهته  مببن 
اللجان العاملة، وقال اإن اجلمهور الكبري الذي احت�ضد يف امللعب هو جنم هذه 

البطولة التي متثل اأقل تقدير للمرحوم �ضلطان القا�ضي.

الدرعي ي�سيد بتنظيم دورة حممد بن حمد ال�سرقي

اأندية الفجرية وكلباء وخور فكان تظفر مبيداليات امل�سارعة واجلودو

اجلمهور يحت�سد يف امللعب ويت�سدر امل�سهد اخلتامي

اجلوارح يتخطى الإمرباطور بثالثية ويح�سد لقب 
بطولة �سلطان القا�سي الرم�سانية بنادي التعاون

عمار النعيمي يتوج فريق »البلدية والتخطيط« بكاأ�س الدوائر احلكومية بعجمان لكرة القدم

رئي�س احتاد امل�سارعة ي�سيد بنجاح دورة 
حممد بن حمد ال�سرقي للفنون القتالية

•• اأبوظبي - وام:

اأ�ضاد حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد امل�ضارعة واجلودو بالنجاح 
ال�ضيخ حممد  �ضمو  دورة  الذي حققته  والفني واجلماهريي  التنظيمي 
زايد  مبجمع  القتالية  للفنون  الأوىل  الرم�ضانية  ال�ضرقي  حمد  بببن 

الريا�ضي بالفجرية.
15 اإىل  اأيببام خ�ل الفرتة من   3 واأقيمت مناف�ضات الببدورة على مببدار 
17 اأبريل اجلاري بالتعاون مع احتادات امل�ضارعة واجلودو والتايكواندو 
وامل�كمة، يف ظل اإقبال كبري على امل�ضاركة بلغ 400 لعب، من بينهم 

واجلودو. امل�ضارعة  لحتاد  ينتمون   180
مكا�ضب  اأهم  ال�ضابة من  والوجوه  املواهب اجلديدة   : ثعلوب  ابن  وقال 
فئات  يف  قببويببة  حما�ضية  مناف�ضات  �ضهدت  اأنببهببا  خا�ضة  البطولة،  تلك 
ال�ضباب والنا�ضئن مبختلف الألعاب، مبا اأك�ضبهم اخلرات ال�زمة ول 
�ضيما اأن عدد كبري منهم من عنا�ضر املنتخبات الوطنية، ويحتاجون اإىل 
بطولت بهذا امل�ضتوى لتجهيزهم ميدانيا للم�ضاركات اخلارجية. وثمن 
الزيودي  حببمببدان  اأحببمببد  �ضعادة  جهود  واجلبببودو  امل�ضارعة  احتبباد  رئي�ص 
املدير التنفيذي لنادي الفجرية للفنون القتالية رئي�ص اللجنة املنظمة 
تت�ضع  واأن  �ضنوي،  ب�ضكل  لتقام  الببدورة  تلك  ت�ضتمر  اأن  متمنيا  لببلببدورة، 

قاعدتها لت�ضمل خمتلف العاب الفنون القتالية.
نتائج  اعببتببمببدت  قببد  واجلببببودو  املبب�ببضببارعببة  ببباحتبباد  الفنية  اللجنة  وكببانببت 
مناف�ضات  �ضمن  اأقيمت  التي  واجلبببودو  للم�ضارعة  الببفببردي  مناف�ضات 
الدورة، حيث فاز نادي الفجرية للفنون القتالية باملركز الأول بر�ضيد 7 
ميداليات ذهبية، وحل احتاد كلباء يف املركز الثاين بر�ضيد 6 ميداليات 
بذهبية  وال�ضارقة  ذهبية،  ميداليات   4 بر�ضيد  خورفكان  ثببم  ذهبية، 

واحده.
الببفببجببرية كببل مببن م�ضعود حمببمببد، و�ضلطان فهد،  نبببادي  اأحبببرز ذهبببببيببات 
و�ضعيد  مر�ضيد،  ويببزن  /م�ضارعة/  خمي�ص  وعبداهلل  حمدان  وخمي�ص 
كلباء  احتببباد  ذهبببببيببات  حقق  بينما  /جببببودو/،  الببهببوتببي  و�ضلطان  النقبي، 
كببل مببن ر�ضيد نعمتوف، ومببالببك مببويببد /مبب�ببضببارعببة/ واحببمببد جببا�ببضببم، و 
والببروف فرييك /جببودو/، فيما  وا�ضروئيل نوريف،  كري�ضوف مكردين، 
توج بذهبيات نادي خورفكان كل من حمد عبداهلل، وحممد وليد النقبي، 
وحمد الها�ضمي وعبد الرحيم ال�ضعد /م�ضارعة/، وحقق ذهبية ال�ضارقة 

يف اجلودو الدويل حارب جمعة عبد الرحمن.
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الفجر الريا�ضي

•• ليفربول-اأ ف ب

2017-2018 حن حل  نهاية مو�ضم  يونايتد خببرياً يف  اأِمببل مان�ض�ضرت 
و�ضيفاً جلاره مان�ض�ضرت �ضيتي يف ترتيب الدوري الإنكليزي املمتاز، معتقداً 
لإعادته  �ضول�ضاير  غونار  اأويل  الروجي  ال�ضابق  ب�عبه  �ضالته  وجد  اأنببه 
الأ�ضطورة  مببدربببه  اعببتببزال  منذ  متببامبباً  تبباه  بعدما  ال�ضحيح،  الطريق  اىل 

ال�ضكتلندي األيك�ص فريغو�ضون نهاية مو�ضم 2013-2012.
اأن �ضيئاً مل يتغري، فرحل �ضول�ضاير يف ت�ضرين  اأثبتت  لكن الأيببام 

اأي  احلمر" اىل  "ال�ضياطن  قيادة  يف  ف�ضله  بعد  الثاين-يناير 
الأملاين  بببدًل منه اخلبري  وحببل  قارياً  اأو  كببان حملياً  اإن  لقب 

اأمل  على  املو�ضم  نهاية  رانغنيك مبهمة موقتة حتى  رالببف 
اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.

الأعوام التي مّرت على يونايتد منذ اعتزال فريغو�ضون 
"ال�ضياطن  بببه  قببباد  لل�ضري  اأخبببري  مببو�ببضببم  بببعببد 

الدوري  يف  الع�ضرين  لقبهم  اىل  احلمر" 
عميقة  م�ضكلة  هناك  اأن  اأظببهببرت  املمتاز، 
يف مكان ما اأو�ضلت الفريق لدرجة جتعل 

اأمببببام ليفربول  الببثبب�ثبباء  مببن خبب�ببضببارة 
"مقبولة"  نتيجة  نظيفة  برباعية 

مبجريات  قورنت  ما  اإذا 

اأن  �ضبق  الببذي  الأملبباين يورغن كلوب  املببدرب  التام لفريق  والتفوق  املببببباراة 
اكت�ضح غرميه بخما�ضية نظيفة يف معقله يف ت�ضرين الأول/اأكتوبر املا�ضي.

بعد  خليفته  ليكون  مويز  ديفيد  مواطنه  رحيله  قبل  فريغو�ضون  اختار 
النجاح الذي حققه مع اإيفرتون، لكنه مل ي�ضمد يف "اأولد ترافورد" حتى 
غال  فان  لوي�ص  للهولندي  املهمة  تاركاً  يونايتد  عن  فرحل  املو�ضم،  نهاية 
ومبببن بببعببده اخلبببببري الببرتببغببايل جببوزيببه مببوريببنببيببو وثبببم �ضول�ضاير 

و�ضوًل اىل رانغنيك، من دون اأن يتغري اأي �ضيئ.
راأى  يونايتد،  اليها  و�ضل  التي  للحالة  قببراءتببه  ويف 
تكمن  امل�ضكلة  اأن  الببثبب�ثبباء  هببزميببة  بعد  رانغنيك 
الأمريكية  الإدارة  الفني مع ميل  الثبات  يف عدم 
عن  بحثاً  �ضريعاً  املببدربببن  ا�ضتبدال  اىل  للنادي 

احللول.
وي�ضري يونايتد نحو ال�ضتعادة بخدمات املدرب 
الهولندي اإريك تن هاغ الذي �ضي�ضبح، يف حال 
التعاقد معه، خام�ص مدرب لفريق "ال�ضياطن 
احلمر" يواجه املدرب الأملبباين يورغن كلوب منذ 
قدوم الأخري اىل ليفربول يف مو�ضم 2015-

2016، ما يظهر اخت�ف الفل�ضفة 
بن الغرمين التقليدين.

ال�ضابق  املبببدرب  و�ببضببول  منذ 

اىل  ليفربول  قيادة  يف  جنح  "اأنفيلد"،  اىل  دورمتببونببد  وبورو�ضيا  ملاينت�ص 
لقب الدوري لأول مرة منذ 1990 واىل اإحراز دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�ص 
العامل ل�أندية والكاأ�ص ال�ضوبر الأوروبية والكاأ�ص الإنكليزية، وها هو يقف 
الآن على عتبة دخول التاريخ يف حال جنح يف اإحراز األقاب الدوري والكاأ�ص 

ودوري اأبطال اأوروبا لي�ضيفها اىل لقب كاأ�ص الرابطة.
فوز الث�ثاء و�ضع ليفربول يف �ضدارة الدوري املمتاز موقتا بفارق نقطة 
بفارق  التاريخي  يونايتد عن غرميه  يتخلف  فيما  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  اأمببام 
امل�ضابقة  اأوروبببا،  اأبطال  عن دوري  بالغياب  حتى  مهدداً  وبببات  نقطة   22
اأتلتيكو  اأمبببام  اأر�ببضببه  على  اإيبباببباً  باخل�ضارة  النهائي  ثمن  مببن  ودعببهببا  الببتببي 
مدريد الإ�ضباين، فيما مل يذهب حتى اىل هذا البعد يف كل من م�ضابقتي 
الكاأ�ص وكاأ�ص الرابطة املحلين، اإذ خرج يف الأوىل من الدور الرابع على يد 
ميدلزبره من امل�ضتوى الثاين ويف الثانية من الدور الثالث على يد و�ضت 

هام.
يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  بتخطيه  الكاأ�ص  نهائي  اىل  و�ضل  فقد  ليفربول،  اأمببا 
فياريال  يلتقي  الأبطال حيث  دوري  نهائي  ن�ضف  بلغ  كما  النهائي،  ن�ضف 

الإ�ضباين.
وعلى غرار ليفربول، اأعطى الثبات الفني ثماره عند اجلار اللدود �ضيتي، اإذ 
توج بقيادة املدرب الإ�ضباين جوزيب غوارديول بلقب الدوري ث�ث مرات 
اىل  املا�ضي  املو�ضم  و�ضل  فيما  مببرة،  والكاأ�ص  مببرات  اأربببع  الرابطة  وكبباأ�ببص 

نهائي دوري الأبطال لأول مرة يف تاريخه.
مقارناً و�ضع يونايتد بغرميه التقليدي ليفربول وجاره �ضيتي، قال رانغنيك 
الذي �ضيبقى يف النادي كم�ضت�ضار فني بعد انتهاء مهمته التدريبية، اإنه "اإذا 
نظرمت اىل هذين النادين اللذين ي�ضيطران حالياً على الدوري الإنكليزي 
املمتاز، فهما جاءا مبدربن ولي�ص هذا فقط، بل قاما بتغيري الأمور برمتها 

يف ما يخ�ص الت�ضكيلتن".
نوع  هببو  "ما  اىل  م�ضتندين  فريقيهما  �ضك�  و�ضيتي  ليفربول  اأن  وراأى 
اأن  ال�عبن الذين نحن بحاجة اليهم؟ ما هو نوع كرة القدم التي نريد 
نلعبها؟"، م�ضيفاً "عنوان كل �ضيء كان +كيف نريد اأن نلعب؟+، وحتت هذا 
العنوان وخ�ل كل فرتة انتقالت، قاما بخلق الفريقن املوجودين حالياً 

يف كل من النادين".
فورمول  �ضيارة   25" كاأنها  احلالية  ليفربول  ت�ضكيلة  رانغنيك  وو�ببضببف 
الأملبباين وتوا�ضع  واحد" مقارنة بخمول الفريق املوجود حالياً يف ت�ضرف 
مع  الأخببري  �ضباقه  بع�ضهم  يخو�ص  الذين  ال�عبن  من  الكثري  م�ضتوى 

احلمر". "ال�ضياطن 
و�ضدد رانغنيك على اأن "الفريق يحتاج اىل اإعادة بناء، لي�ص لأن هناك حاجة 
لرحيل بع�ص ال�عبن بل لأن عقود عدد ل باأ�ص به من ال�عبن ت�ضل اىل 
باأنه �ضيكون هناك �ضتة، �ضبعة،  الوا�ضح بالن�ضبة يل  نهايتها. بالتايل، من 
ثمانية ورمبا ع�ضرة لعبن جدد. وقبل التوقيع مع هوؤلء ال�عبن، هناك 

حاجة ملعرفة نوع كرة القدم التي يريد املدرب اجلديد اأن يلعبها".
وتابع "ثم قم باإح�ضار كل لعب يتنا�ضب مع هذا املتطلبات".

على  اأعبببوام  �ضبعة  بعد  طريقة.  باأف�ضل  الفل�ضفة  هببذه  يج�ضد  وليفربول 
حملياً  لببيبب�ببص  تببقببهببر  ل  قبببوة  الببفببريببق  ببببات  "اأنفيلد"  اىل  كببلببوب  و�ببضببول 
بيكر،  األي�ضون  الرازيلي  احلببار�ببص  مثل  لعبن  بوجود  قبباريبباً  بل  وح�ضب 
فرجيل  الهولندي  روبرت�ضون،  اأندي  ال�ضكتلندي  األك�ضندر-اأرنولد،  ترنت 
�ضاديو مانيه  ال�ضنغايل  فابينيو، جببوردن هندر�ضون،  الرازيلي  دايببك،  فان 
وامل�ضري حممد �ض�ح الذين ي�ضكلون العمود الفقري للفريق الذي توج 

بطً� للدوري املمتاز ودوري اأبطال اأوروبا.
ومع �ضم الكولومبي لوي�ص ديا�ص يف كانون الثاين/يناير، منح كلوب املزيد 
الإ�ضباين  من  رائعة  م�ضاندة  ينال  الببذي  هجومه  خلط  النارية  القوة  من 
الإ�ضابات  مببن  تعافيه  بعد  ال�ضابق  م�ضتواه  اىل  العائد  األببكببانببتببارا  تياغو 

املت�حقة.

•• العني-الفجر

تببببببببوج البببببببببببدويل البببببهبببببنبببببدي اأبببببيببببل 
العن  ببببطبببولبببة  ببببلبببقبببب  �ببببضبببباجببببان 
�ضمن  لببلببمبب�ببضببنببفببن  كببب��بببضبببيبببك 
رم�ضان  مبببهبببرجبببان  مبببنبببافببب�بببضبببات  
ينظمه  البببذي  لل�ضطرجن  البببدويل 
والألعاب  لل�ضطرجن  الببعببن  نبببادي 
البببذهبببنبببيبببة مبببب�بببضببباركبببة كبببببببرية من 
العربية  والببدول  اجلاليات  لعبي 
ولعبي  والأ�ببضببيببويببة  واخلببلببيببجببيببة 

ولعبات نادي العن 
ح�ضر حفل ختام بطولة الك��ضيك 
�ببضببعببيببد ح�ضن   ، الببفببائببزيببن  وتبببببوج 
التنفيذي  املدير  البلو�ضي  �ضهداد 
لببلبب�ببضببوؤون الإداريبببببببة لبببنبببادي العن 

لل�ضطرجن والألعاب الذهنية
ح�ضد الدويل الهندي �ضاجان كاأ�ص 
املركز الأول وامليدالية الذهبية يف 
بطولة العن ك��ضيك للم�ضنفن 
بر�ضيد 6.5 نقطة وحل يف املركز 
الببثبباين الببببدويل الإمبببباراتببببي حمد 
6 نقاط  ال�ضام�ضي بر�ضيد  نا�ضر 

يببلببيببه يف املبببركبببز البببثبببالبببث الببببدويل 
ال�ضريفي  حمدان  علي  الإمبباراتببي 

نقاط  بر�ضيد 5 
دينجاري  اأدفببباي  الهندي  وح�ضد 
الك��ضيك  البببعبببن  بببطببولببة  لببقببب 
نقاط   7 بر�ضيد  امل�ضنفن  لغري 
ال�ضعايل  عبببببداهلل  الإمبباراتببي  يليه 
حل  بببيببنببمببا  نببببقبببباط   6 ببببر�بببضبببيبببد 
حممد  اإ�بببضبببمببباعبببيبببل  الإمببببببباراتبببببببي 

الثالث بر�ضيد  املركز  البلو�ضي يف 
نقاط.  4.5

املنظم  بببباإ�بببضبببراف  املببهببرجببان  يببقببام 
املهند�ص  البطولة  مدير  البببدويل 
طارق علي الطاهر املدير التنفيذي 

لل�ضوؤون الفنية والعمليات .
اأقببيببمببت بببطببولببة الببكبب��ببضببيببك على 
اأيبببببام طبببببقببا للنظام  �ببضبببببعببة  مببببدار 
حيث  جبببولت   7 مببن  ال�ضوي�ضري 

حبببب�ببببضببببل كببببببل لعببببببببب عببببلببببى زمببببن 
مع  لببلببمببببباراة  دقببيببقببة   60 تفكري 
من  نقلة  لكل  ثانية   30 اإ�ببضببافببة 
نببظببام في�ضر  املببببباراة ح�ضب  بببدايببة 
مل�ضابقات الك��ضيك . توىل رئا�ضة 
الدويل  احلببكببم  البطولتن  حببكببام 
وعاونه  النعيمي  اأحمد  الإمبباراتببي 
اأحمد  امل�ضري  الببفببيببدرايل  احلكم 

عادل واحلكم اأحمد الهاملي

الثاين  الأ�ضبوع   من  املوؤجلة  املباريات  الث�ثاء  الأول  اأم�ص  يببوم  اختتمت 
لدوري الدرجة الثالثة، حيث اأ�ضفرت نتائج املباريات عن فوز فريق مدينات 
رمال  غبباردنببز على  وفببريببق دي  لببهببدف،  بهدفن  �ضيتي  اإنبببرت  نببظببريه  على 
اأهداف  بث�ثة  رويببال  فريق  على  النجوم  وفريق  نظيفة،  اأهبببداف  بث�ثة 
الريا�ضي  الدعم  تعادل فريق جلف يونايتد مع فريق  مقابل هدف، فيما 

بهدف لهدف.
اأول من  يببوم   اأُقيم  الببذي  ذاتها،  الأول من مناف�ضات اجلولة  اليوم  و�ضهد 
اإيليت فالكونز  اأم�ص الأول الثنن فوز فريق فليتوود يونايتد على فريق 
باأربعة اأهداف لهدف، بينما فاز فريق الزمالك على فريق الغربية برباعية 

النهائي  التاأهل للدور ن�ضف  اأوىل بطاقات  . وحجز جلف يونايتد  نظيفة 
23 نقطة، وت�ضتمر املناف�ضة  للدوري بت�ضدره للمجموعة الأوىل بر�ضيد 
بن مدينات "الثاين" بر�ضيد 17 نقطة، والدعم الريا�ضي "الثالث" وله 

على بطاقة التاأهل الثانية. نقطة   16
ول تزال املناف�ضة على بطاقتي التاأهل يف املجموعة الثانية حامية وم�ضتمرة 
والزمالك  نقطة،   20 بر�ضيد  املجموعة  مت�ضدر  يونايتد  فليتوود  بببن 

نقطة. "الثالث" 17  والنجوم  نقطة،  "الثاين" 19 
و�ضتح�ضم اجلولة املقبلة الفرق املتاأهلة للدور ن�ضف النهائي للدوري، الذي 

�ضُيقام بنظام الذهاب والإياب وفقاً لنظام امل�ضابقة.

اإطار  يف  امل�ضت�ضفى جمببدداً  اإىل  بيليه  الرازيلية  القدم  اأ�ضطورة كرة  اأُدِخببَل 
عملية ع�جه من �ضرطان القولون وفق ما اأفاد املركز الطبي يف �ضاو باولو. 
لإد�ضون  ال�ضريرية  احلببالببة  اإن  بيان  يف  اأين�ضتاين  األبببرت  م�ضت�ضفى  واأفببباد 
ومن  وم�ضتقرة،  "جيدة  لبيليه،  الكامل  ال�ضم  وهو  نا�ضيمنتو،  دو  اأرانت�ص 

املقرر اأن يخرج من امل�ضت�ضفى يف الأيام القليلة املقبلة".
لعملية  املا�ضي  اأيلول/�ضبتمر  مببن  الببرابببع  يف  عببامبباً(   81( بيليه  وخ�ضع 
جراحية يف امل�ضت�ضفى نف�ضه لإزالة ورم القولون املكت�ضف خ�ل الفحو�ضات 
اأن يعود  املركزة، قبل  العناية  اأيببام يف وحببدة  الروتينية. مكث بعدها ع�ضرة 

اإليها لفرتة وجيزة بعد اأيام قليلة ب�ضبب �ضعوبات يف التنف�ص.
واأُدِخَل بيليه اىل امل�ضت�ضفى مرة اأخرى ملدة اأ�ضبوعن يف كانون الأول/دي�ضمر 
املا�ضي لتلقي الع�ج الكيميائي، ثم يف �ضباط/فراير لي�ص ملوا�ضلة ع�جه 

من ال�ضرطان وح�ضب بل لأنه اأ�ضيب اأي�ضاً بالتهاب يف امل�ضالك البولية.
كانت �ضحة ال�عب الأ�ضطوري ه�ضة يف الأعوام الأخرية، مع دخول العديد 

من امل�ضت�ضفيات.
2019، عندما  وعانى بيليه من م�ضاكل �ضحية عدة خ�ضو�ضاً خ�ل عام 
اأُدِخَل اىل امل�ضت�ضفى يف باري�ص، قبل ان ُينقل اىل �ضاو باولو ب�ضبب ح�ضوات 
يف الكلى. و�ضجل بيليه، ال�عب الوحيد يف التاريخ الذي فاز بكاأ�ص العامل 
ث�ث مرات )1958 و1962 و1970(، 77 هدفاً يف 92 مباراة بقمي�ص 

.1977 يف  اعتزاله  "�ضيلي�ضاو" قبل 
اأف�ضل  كاأحد  الدولية،  الأوملبية  اللجنة  قبل  من   1999 يف  اختري  وقد 
القرن نف�ضه من  الع�ضرين، وبعدها بعام كاأف�ضل لعب يف  القرن  ريا�ضيي 

قبل الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.

مناف�سات قوية يف مهرجان رم�سان العني الدويل لل�سطرجن

الهندي �ساجان بطل الكال�سيك للم�سنفني
جلف يونايتد يتاأهل لن�سف نهائي دوري الثالثة

خم�سة فرق تتناف�س بقوة حل�سم بطاقات التاأهل املتبقية

 بيليه يدخل امل�ست�سفى جمددًا 

كلوب: الت�سامن مع رونالدو  كيف اأ�سبحت الهزمية برباعية »مقبولة« عند يونايتد؟ 
»لقطة املباراة« اأمام يونايتد

رونالدو  لكري�ضتيانو  الدعم  اإظهار  اإن  كلوب،  يورغن  ليفربول  مببدرب  قال 
خ�ل الفوز 4-0 على مان�ض�ضرت يونايتد يوم الث�ثاء كان "لقطة املباراة" 
بعد وفاة  الرتغايل  النجم  للت�ضامن مع  ملدة دقيقة  امل�ضجعون  حيث وقف 
اأعببلببنببا يف  الببر�ببضببيببع. وكبببان رونبببالبببدو و�ضديقته جببورجببيببنببا رودريببغببيببز  طفله 
اأنهما ينتظران تواأم واأعلنا يوم الثنن وفاة  اأكتوبر -ت�ضرين الأول املا�ضي 

اأحدهما.
وعرت اجلماهري عن ت�ضامنها مع رونالدو، الذي مل يلعب يوم الث�ثاء، 
يف الدقيقة ال�ضابعة، حيث هتف م�ضجعو ليفربول "لن ت�ضري وحدك" بينما 

�ضفقت جماهري يونايتد. كما ارتدى الفريقان �ضارات �ضوداء.
واأبلغ كلوب ال�ضحفين "بالتاأكيد كانت لقطة املباراة رغم النتيجة الرائعة 
اأظهرت  عندما  املببببباراة  يف  الأببببرز  ال�ضابعة  الدقيقة  كانت  حققناها.  التي 
هناك  الأ�ضيل..  معدنه  كله  الإ�ضتاد  "اأظهر  الأ�ضيل.  معدنها  جماهرينا 
مع  جميعاً  "م�ضاعرنا  القدم.  كرة  من  احلياة  يف  اأهمية  اأكببرث  كثرية  اأ�ضياء 

كري�ضتيانو وعائلته".
واأ�ضاد غاري لينكر مهاجم اإجنلرتا ال�ضابق بهذه اللفتة.

اأقول  لكري�ضتيانو.  و�ببضببادق  ومببوؤثببر  جميل  "ت�ضفيق  تببويببرت  عببلببى  وكببتببب 
جلماهري ليفربول اأح�ضنتم". و�ضجل حممد �ض�ح ثنائية يف املباراة ليت�ضدر 

ليفربول الدوري املمتاز.

غوارديول : لعبو ال�سيتي تلقوا 
جل�سة عالج الأ�سبوع املا�سي  71

قال مدرب مان�ض�ضرت �ضيتي بيب غوارديول اإن "جدول املباريات املزدحم اأثر 
ب�ضدة على فريقه الذي تلقى "71 جل�ضة ع�ج" بن مواجهتيه اأمام اأتلتيكو 
ل�ضيتي،  مباريات  اأربببع  اآخر  وت�ضمنت  املا�ضي".  الأ�ضبوع  وليفربول  مدريد 
اأتلتيكو مدريد،  اأمببام  اأوروبببا  اأبطال  خو�ص مواجهتي ذهاب واإيبباب يف دوري 
اأمام  الإجنليزي  الحتبباد  وكاأ�ص  املمتاز  الببدوري  يف  مباراتن  اإىل  بالإ�ضافة 
ليفربول وكلها يف غ�ضون 12 يوماً. وغاب كايل ووكر وكيفن دي بروين عن 
الهزمية يف قبل نهائي كاأ�ص الحتاد الإجنليزي اأمام ليفربول بعد تعر�ضهما 
الإيبببباب. وقببال غببوارديببول لل�ضحافين  مببببباراة  اأتليتيكو يف  اأمبببام  لإ�ببضببابببات 
والدور قبل  مدريد  اأتلتيكو  مواجهة  بن  ع�ج  جل�ضة   71 فريقنا  "اأجرى 
"اأبلغني الأطباء بعد هذه املباريات باأن هذا  اأمام ليفربول.  النهائي للكاأ�ص 
املعدل اأكرث من املعتاد. اأعتقد اأنه ب�ضبب اجلدول املزدحم". وقال غوارديول 
اإن "الأطباء و�ضعوا �ضت طاولت تدليك على جانب امللعب لع�ج ال�عبن 

اأثناء التدريبات قبل مباراة كاأ�ص الحتاد الإجنليزي".

لبورتا: علينا ا�ستعادة عقلية بر�سلونة
0-1، حث رئي�ص  اأمببام قاد�ص  الببدوري الأوروبببي والهزمية  بعد الإق�ضاء من 
"ا�ضتعادة عقليتهم" يف املرحلة  نادي بر�ضلونة، جوان لبورتا، ال�عبن على 
"على  "�ضبع نهائيات" ليكون  "يتبقى لر�ضلونة  الأخرية من املو�ضم، قائً�: 
الهائل مل�ضجعي  ال�ضحفي لتقييم احل�ضور  املوؤمتر  الأبطال". ويف  الأقل" يف 
اإياب الدوري الأوروبببي، طلب رئي�ص النادي "دعم"  اإينرتاخت فرانكفورت يف 
"يحاول  وتابع  املو�ضم.  من  الأخبببرية  املرحلة  يف  الفريق  مل�ضاعدة  اجلماهري 
ت�ضايف اإيجاد حلول، والإ�ضابات ل ت�ضاعدنا. من الوا�ضح الآن اأنه يتعن علينا 
القتال يف هذه النهائيات ال�ضبع. ما دامت اأن هناك خيارات، فهناك اأمل، لكن 
لنكون  ال�ضبع  بالنهائيات  نفوز  اأن  يجب  بالدوري.  الفوز  للغاية  ال�ضعب  من 
على الأقل يف الأبطال". كما تطرق لبورتا اأي�ضاً اإىل بع�ص قرارات التحكيم 
يف املباريات الأخرية، على الرغم من اأنه مل يخ�ص يف تفا�ضيل كثرية "يف يوم 
من الأيام �ضيتعن علينا التحدث عن احلكام، هناك بع�ص املواقف التي حتدث 

ويجب علينا التعليق عليها لأنها �ضديدة الو�ضوح".

•• اأبوظبي-وام: 

"برمييريليج"  الب  حتظى مواجهات ليفربول و مان�ض�ضرت يونايتد يف 
العاملية  الببكببرويببة  القمم  مببن  واحبببدة  باعتبارها  كبري،  دويل  باهتمام 
على �ضوء �ضعبية الفريقن يف خمتلف القارات، خا�ضة اأنهما من اأهم 
الأقطاب التاريخين يف اأقوى واأغلى دوريات العامل من حيث القيمة 

ال�ضوقية.
وجاءت مباراة اأم�ص الأول التي جمعت بن الطرفن على ا�ضتاد اأنفيلد 
يف اجلولة 30 من الدوري حافلة بالإثارة والأرقام القيا�ضية اجلديدة 

التي �ضبت جميعها يف �ضالح ليفربول �ضاحب الأر�ص واجلمهور.

 /  4  / بنتيجة  ليفربول  لفريق  م�ضتحق  بفوز  املباراة  نتيجة  وانتهت 
و�ضاديو ماين،  /هببدفببان/،  �ض�ح  وحممد  ديبباز،  لوي�ص  �ضجلها   ،/0
بواقع هدفن يف كل �ضوط، وبتلك النتيجة رفع ليفربول ر�ضيده اإىل 

مان�ض�ضرت يونايتد عند 54 نقطة. ر�ضيد  توقف  بينما  نقطة،   76
ومن اأهم الأرقام القيا�ضية التي اأفرزتها قمة ليفربول واملان يونايتد 
اأن نتيجة جمموع مباراتي الفريقن يف الدورين الأول والثاين بنف�ص 
يونايتد  املببان  يتلق  ليفربول، ومل  ل�ضالح   ،/  0  /  9  / بلغت  امل�ضابقة 
هزميتن يف مو�ضم واحد بهذا الفارق الكبري من الأهداف من مناف�ص 
1893، حينما خ�ضر يف  عاما، وحتديدا يف مو�ضم   129 واحببد منذ 

الدورين الأول والثاين من �ضاندرلند بنتيجة / 0 / 11/.

ليفربول  لفريق  الفني  املدير  كلوب  يورجن  اأكببد   .. ال�ضياق  هببذا  ويف 
اأن  �ضبورت"  �ضي  بي  بي  ملحطة"  اللقاء  اأعقبت  التي  ت�ضريحاته  يف 
يونايتد  مان�ض�ضرت  على  والإيبببباب،  الببذهبباب  يف   0-9 مبجموع  الببفببوز 
 .. لي�ص موقفاً طبيعياً  اأمببر ل يحدث كثريا، ولن يحدث كثرياً، هذا 
وقال : املان يونايتد ل مير بفرتة جيدة، ولديه الكثري من الإ�ضابات، 
وعندما غادر بوجبا امللعب لعب الفريق بدون خط الو�ضط املعتاد، لقد 
ُيدافعوا،  اأن  وكان عليهم   75% اأو   70 بن�ضبة  الكرة  ا�ضتحوذنا على 

وهذا لي�ص �ضهً�، اأ�ضعر بالأ�ضف حيالهم.
وتعد خ�ضارة مان�ض�ضرت يونايتد اأم�ص الأول هي الأكر له على النفيلد 

يف م�ضابقة الرمييريليج ب�ضكله اجلديد.

اأن حممد �ض�ح  املببببباراة  �ضهدتها  التي  اأي�ضا  القيا�ضية  الأرقبببام  ومببن 
ت�ضجيل  مببن  يتمكن  الإجنببلببيببزي  البببدوري  تبباريببخ  اأول لعببب يف  اأ�ضبح 
واحد /هاتريك يف  مو�ضٍم  يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  مرمى  يف  اأهداف   5
الذهاب وهدفان يف الإيبباب/ .. واأ�ضبح �ض�ح كذلك هداف ليفربول 
مع  بهم  يت�ضاوى  اأهببداف   9 بر�ضيد  يونايتد  مان�ض�ضرت  مواجهات  يف 

�ضتيفن جريارد.
كما اأ�ببضبببببح �ببضبب�ح ثبباين لعببب يف تبباريببخ الببببدوري الإجنببلببيببزي ي�ضنع 
مان�ض�ضرت  �ضد  والإيببباب  الببذهبباب  ُمباراتي  مببببباراة من  كل  وي�ضجل يف 
يونايتد يف مو�ضٍم واحد، وذلك بعد لعب اأر�ضنال ال�ضابق م�ضعود اأوزيل 

يف مو�ضم 2015 / 2016.

قمة ليفربول واملان يونايتد .. اأرقام قيا�سية و�سابقة تاريخية منذ 129 عاما



تبتكر �سابونة.. فتدر عليها 
دولر مليون   48

متكنت �ضيدة بريطانية من بيع فكرة منتج �ضنعته بنف�ضها لع�ج 
الأكزميا لدى طفلتها مببلغ و�ضل اإىل 37 مليون جنهي ا�ضرتليني 

)48 مليون دولر(.
جوانا جن�ضن )51 عاًما( اأن�ضاأت مزرعة ت�ضايلدز يف عام 2010 يف 
مزرعتها يف با�ضينج�ضتوك هامب�ضاير، حيث عملت كمربية خيول. 
وبعد اأن تعلمت عن الع�جات الطبيعية ل�ضنع ال�ضامبو خليولها، 
ب�ضرتهم  يهيج  ل  بحيث  املببعببقببد  اأطببفببالببهببا  ل�ضعر  منتًجا  طبببورت 

احل�ضا�ضة.
وبعد م�حظة الخت�ف الذي اأحدثته �ضابونة الزيوت العطرية 
اخلا�ضة بها يف اأكزميا ابنتها ونق�ص املنتجات الطبيعية يف ال�ضوق 

ل�أطفال، حولت جن�ضن اإبداعاتها اإىل فكرة جتارية.
وخ�ل الثني ع�ضر عاًما املا�ضية، منت الع�مة التجارية اخلا�ضة 
لتتخطى  ب�ضرعة  الفقاعي  واحلمام  واملرطبات  الأطفال  ب�ضامبو 
جمموعة جون�ضون اآند جون�ضون ويتم تخزينها يف بوت�ص وجميع 
التجارية،  الع�مة  واأ�ضبحت  الكبرية.  ماركت  ال�ضوبر  حمبب�ت 
�ضائعة  الع�ضوية،  واليو�ضفي  والتفاح  التوت  ت�ضتخدم نكهات  التي 
ت�ضتخدم مكونات  اإىل ماركات جديدة  الذين حتولوا  الآببباء  لدى 

طبيعية.

قناة تايوانية تعلن عن غزو 
�سيني باخلطاأ 

"هلع" بن  بحالة  ت�ضببها  عن  تايوانية  تلفزيونية  قناة  اعتذرت 
اجلمهور بعد بثها عن طريق اخلطاأ �ضل�ضلة من التنبيهات تفيد 
اأثناء الن�ضخة ال�ضباحية  باأن ال�ضن �ضنت هجمات على اجلزيرة 

من ن�ضرتها الإخبارية.
وقال تلفزيون "�ضي تي ا�ص" املتمركز يف تايبيه يف بيان اإن "�ضي تي 
ا�ص يقدم اعتذاراته ال�ضادقة عن هذا اخلطاأ اجل�ضيم الذي ت�ضبب 

يف هلع بن اجلمهور ومب�ضاكل للوحدات املعنية".
"اإ�ضابة  بينها  تنبيهات  �ضل�ضلة  بثه  بعد  التلفزيون خماوف  واأثببار 
مدينة تايبيه اجلديدة ب�ضواريخ موجهة من اجلي�ص ال�ضيوعي". 
اأ�ضرار  "�ضفنا انفجرت ودمرت من�ضاآت وقوارب. وحلقت  اإن  وقال 

يف ميناء تايبيه".
وعبببزا الببتببلببفببزيببون اخلببطبباأ اإىل مببوظببفببن بببثببوا عببن طببريببق اخلطاأ 
باإنتاجه لرجال  املحطة  تكليف  حمتوى تدريبات على حرائق مت 

الإطفاء يف مدينة تايبيه اجلديدة.
اجلديدة  تايبيه  ومدينة  احلببرب  تندلع  "قد  اآخببر  تنبيه  يف  وورد 

تفتح مركز قيادة وحتكم م�ضرتك للطوارئ".
تايوان  يتعلق مب�ضاألة ح�ضا�ضة جدا يف  الببذي  احلببادث  وياأتي هذا 
يف اأجواء من القلق من اأن تنفذ ال�ضن يوما ما تهديداتها ب�ضم 
من  جببزءا  تعترها  التي  امل�ضتقلة  �ضبه  الدميوقرطية  اجلببزيببرة 
الأمر. وتزايدت هذه  اإذا لزم  بالقوة  با�ضتعادتها  اأرا�ضيها ووعدت 

املخاوف ب�ضبب الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دليل جديد على احتمال وجود حياة يف الف�ساء
تو�ضل باحثون يف جامعة "�ضتانفورد" الأمريكية، اإىل اأن الرك اجلوفية من املياه املاحلة على قمر كوكب امل�ضرتي 

الأر�ص. خارج  للحياة  ع�مات  عن  للبحث  واعدة  اأماكن  تكون  اأن  ميكن  "اأوروبا"، 
ولحظ العلماء اأن الت�ل املتوازية العم�قة املمتدة ملئات الأميال على "اأوروبا" كانت م�ضابهة ب�ضكل كبري مليزات 

ال�ضطح املكت�ضفة على الغطاء اجلليدي يف غرين�ند.
ونقلت �ضحيفة "ذا غارديان" الريطانية عن الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف اجليوفيزياء بجامعة �ضتانفورد، دا�ضنت �ضرودر، 

قوله: "املاء ال�ضائل بالقرب من �ضطح الق�ضرة اجلليدية هو حقا مكان وواعد لتخيل وجود حياة".
مزدوجة  تبب�ل  اجلببلببيببدي يف غرين�ند  الببغببطبباء  على  "توجد  كببولبببببريغ:  رايببلببي  الفيزياء  عببامل  قببال  ومببن جانبه 
�ضغرية ت�ضبه متاما تلك التي نراها على �ضطح قمر كوكب امل�ضرتي اأوروبا". وو�ضف الباحثون يف دورية "نيت�ضر 
كوميونيكي�ضنز" العلمية كيف ت�ضكلت حواف اجلليد املزدوجة يف غرين�ند، والتي هي اأ�ضغر بحوايل 50 مرة من 
تلك املوجودة على "اأوروبا"، عندما جتمدت الرك ال�ضحلة من املياه اجلوفية وتك�ضر ال�ضطح مرارا وتكرارا، ما 

اأدى اإىل ارتفاع الت�ل املزدوجة ب�ضكل مطرد.
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لعبة املحيب�س تتاألق.. اأيقونة العراقيني يف رم�سان
تعد لعبة املحيب�ص عادة رم�ضانية قدمية لدى العراقين، واأ�ضبحت ع�مة 
فارقة من معامل �ضهر رم�ضان، اإذ جتمع بن املتعة والإثارة، كما اأنها جتمع 
�ضرائح املجتمع املختلفة، وتقوي اأوا�ضر الن�ضيج الجتماعي بن املحافظات 
لكلمة  ت�ضغري  هي  "حميب�ص"،  وكلمة  واأديببانببهببا.  مذاهبها  اخت�ف  على 
"حمب�ص"، والتي تعني خامت باللهجة العراقية، وهي لعبة �ضعبية، جتمع 
ورمبا  العبا�ضين،  اإىل  يعود  تاريخها  اإن  ويقال  العمرية،  الفئات  خمتلف 
اأبعد من ذلك، وبقيت تلك اللعبة حا�ضرة يف اأذهان العراقين وميار�ضونها 

يف كل مو�ضم رم�ضاين، بل تطورت خ�ل ال�ضنوات القليلة املا�ضية.
اأو �ض�ة الرتاويح،  وعادة ما تبداأ طقو�ص تلك اللعبة بعد وقت الإفطار، 
ي�ضمونه  ما  اأو  لل�ضمر،  ال�ضعبية،  املقاهي  قا�ضدين  الرجال  يتوجه  حيث 

حمليا "تعلوله"، حيث تبداأ هناك املباراة التي يرتقبها اجلميع.
ينتظم  عببدد ممكن(، حيث  )ببباأي  وجببود فريقن،  اللعبة على  هببذه  وتقوم 
البب�عبببببون يف جمببمببوعببتببن متببثبب�ن غببالبببببا، حببيببا �ببضببكببنببيببا، اأو مببنببطببقببة، اأو 
اأو رغبة �ضديدة  حمافظة، وعببادة ما يكون بينهما حتد ومناف�ضة �ضديدة، 
اإىل املرحلة الأخببرى، يف حال تنظيم دوري، كما هو حال  بالفوز، لل�ضعود 
كرة القدم. بعد ذلك، يجل�ص ال�عبون يف �ضفن متقابلن، ويقوم رئي�ص 
اأحد الفريقن باإخفاء "املحب�ص" يف يد لعب من فريقه، بعيدا عن اأعن 
ال�ضف الآخر، ثم ي�ضعى قائد الفريق اخل�ضم، اأو اأحد لعبيه، للتعرف على 
اليد التي تخفي املحب�ص من بن كل الأكف امل�ضدودة، واإذا جنح يف املهمة 

يبداأ الت�ضفيق والتهليل، وحُتت�ضب نقطة لفريقه.

خلوه.. طا�س ما طا�س بنكهة درامية ليبية
"خلوه" الليبي غمار  بقالب كوميدي اجتماعي متطور، يخو�ص م�ضل�ضل 
املناف�ضة على ح�ضد عيون وقلوب امل�ضاهدين الليبين خ�ل الن�ضف الثاين 
العائلية  امل�ضك�ت  مناق�ضة  طببرح  خبب�ل  مببن  املبببببارك،  رم�ضان  �ضهر  مببن 

ل�أزواج يف البيوت العربية.
 15 ال�ضعيطي  م�ضطفى  الكاتب  يحكي  مت�ضلة،  منف�ضلة  حلقة  وخبب�ل 
بن  يجمع  اإطبببار  يف  ليبيا  يف  والببزوجببات  الأزواج  يببواجببه  اجتماعياً  موقفاً 
الكوميديا والدراما الجتماعية والت�ضويق، يف اإطار ر�ضد لأبرز امل�ضك�ت 
وباتت حديث  الأخببرية  ال�ضنوات  الليبية خ�ل  ال�ضاحة  على  اأفببرزت  التي 

البيوت يف كافة اأرجاء الب�د.
وتقول الفنانة الليبية يقن عبد املجيد، بطلة م�ضل�ضل "خلوه" يف حديث 
خا�ص لب"�ضكاي نيوز عربية"، اإن امل�ضل�ضل �ضيكون قريباً اإىل قلوب وعقول 
امل�ضاهدين يف ليبيا كونه يقدم وجبة خفيفة كوميدية ونقدية للمجتمع يف 
اآن واحد، لي�ص فقط يف ليبيا بل يف كافة املجتمعات العربية التي تت�ضابه 

فيها امل�ضك�ت الداخلية ب�ضكل كبري.

جينيفر لوبيز 
باإطاللة ربيعية فرحة 
الببعبباملببيببة  جينيفر  النجمة  نبب�ببضببرت 
و�ضائل  عببلببى  لببهببا  �بببضبببورة  لوبيز  
مبنا�ضبة  الجببتببمبباعببي  الببتببوا�ببضببل 
ترتدي  وهببي  املجيد  الف�ضح  عيد 
ف�ضتانا ربيعيا اأبي�ص مزينا بالورود 

والع�ضافري احتفاًل باملنا�ضبة.
بدت جينيفر لوبيز رائعة اجلمال 
بتفا�ضيل  يتميز  اأبببيبب�ببص  بف�ضتان 
اأزهبببببار مببتببعببددة الألبببببوان يف نهاية 
الأكببببمببببام الببطببويببلببة وتبببرتبببفبببع من 
الف�ضتان  مببببن  البب�ببضببفببلببي  اجلببببببزء 

لت�م�ص و�ضطه.
ت�ضميم  زميرمان   مببن  الببفبب�ببضببتببان 
التي  الوىل  املبببببرة  لببيبب�ببضببت  وهبببببذه 
تببببرتببببدي فبببيبببهبببا لبببوببببيبببز مببببن هذه 
ما  ف�ضتانها  �ضعر  يبلغ  الببعبب�مببة. 
وتركت  اأمريكي.  الب850   يقارب 
الوراء  اىل  مرفوعا  �ضعرها  لوبيز 
ون�ضقت مع اإط�لتها حذاء باللون 
عببب�مبببة  غوت�ضي   مببببن  الأبببببيبببب�ببببص 

الإيطالية.

جوين ديب 
للمحكمة.. مل اأ�سرب 

اأمرب هريد مطلقا 
ال�ضهري  الأمبببريبببكبببي  املببمببثببل  قببببال 
جوين ديب يف �ضهادة اأمام حمكمة 
اأنببببه مل ي�ضرب  فببرجببيببنببيببا  بببوليببة 
زوجته ال�ضابقة اأمر هريد مطلقا، 
اتهاماتها يف دعوى ت�ضهري  مفندا 
اجلمهور  اأمبببام  �ضورته  لت�ضحيح 

ولدعم طفليه.
حتدث ديب بهدوء وبطء ملا يقرب 
ثبب�ث �ضاعات، وقببال يف قاعة  مببن 
"ب�ضدمة  اأ�بببضبببيبببب  اإنبببببه  املببحببكببمببة 
�ضنوات  �ببضببت  نببحببو  مببنببذ  كاملة" 
مزاعم  هبببببريد  "اأطلقت  عبببنبببدمبببا 
عنيفا  اأ�ضبح  ومقلقة" باأنه  ب�ضعة 

اأثناء ع�قتهما.
قال ديب، الذي كان يرتدي �ضرتة 
�ضكل  على  �ضعره  وم�ضففا  داكببنببة 
ذيبببل حبب�ببضببان "مل اأ�ببضببل اأبببببدا اإىل 
باأي  هببريد  ال�ضيدة  �ضرب  مرحلة 
�ضكل من الأ�ضكال، ومل اأ�ضرب اأي 

امراأة يف حياتي".
ذا  اأوف  )بايريت�ص  بطل  واأ�ببضبباف 
الكاريبي(  )قرا�ضنة  اأو  كاريبيان( 
اأن  م�ضوؤوليتي  مببن  اأنبببه  "�ضعرت 
نف�ضي  اأجبببل  مببن  لي�ص فقط  اأقبببف 
يف تببلببك احلبببالبببة ولبببكبببن مبببن اأجبببل 
وكببان طف�ه من ع�قة  طفًلي". 
�ضابقة يف املدر�ضة الثانوية يف ذلك 

الوقت.

تطبيق مغربي حديث 
لتدري�س اللغة الأمازيغية

يف �ضياق تطوير تدري�ص اللغة الأمازيغية يف املغرب، 
يعمل اأ�ضاتذة ب�ضكل تطوعي على الجتهاد يف اختبار 
عبببدة اأ�ببضببالببيببب وتببقببنببيببات حببديببثببة لإيبب�ببضببال املناهج 

والدرو�ص ل�أطفال يف امل�ضتويات الأوىل.
على هذا النهج �ضار اأ�ضتاذ اللغة الأمازيغية مبدينة 
هاتفيا  تطبيقا  �ضّمم  الببذي  بعلى،  اأحببمببد  مراك�ص 
"، وتعني  لتعلم الأمازيغية موجها ل�أطفال با�ضم 
اإلكرتونية،  ر�ضومات  التطبيق  ويت�ضمن  "التعّلم". 
ويحتوي على معظم املكونات التي تدّر�ص بامل�ضتوى 
�ضرحه  يف  باململكة.  العمومية  املبببدار�بببص  يف  الأول 
خلبب�ببضببائبب�ببص وممبببيبببزات الببتببطبببببيببق اجلبببديبببد، يقول 
بالتحديد  لبب�أطببفببال  مببوجببه  تطبيق  "هو  بببعببلببى: 
ببباجلببمببالببيببة والببببب�ببضبباطببة، وميببنببحببه تنا�ضق  ويببتبب�ببضببم 
األبببوانبببه اجلببذابببة ملبب�ببضببًة تببدفببع الببطببفببل اإىل ت�ضفحه 
بالكامل، وميكن ا�ضتعماله فور تثبيته دون احلاجة 
اإىل الت�ضال ب�ضبكة الإنرتنت، ع�وة على ت�ضمنه 

ملوؤثرات ب�ضرية رائعة.

رجل يعي�س على �سجرة
بعد  كرات�ضي  طببرزان  با�ضم  ُيعرف  باك�ضتاين  اأ�ضبح رجل 
اأن اأم�ضى ال�ضنوات الثماين الأخرية من حياته يعي�ص يف 
واأثببار فرمان علي  املدينة.  ال�ضجرة يف  منزل موؤقت على 
التوا�ضل  و�ضائل  على  ال�ضجة  من  ما  نوعاً  عببامبباً(   28(
العادي  غري  ملنزله  لقطات  انت�ضرت  اأن  بعد  الجتماعي، 
الذي  بال�ضاب  النا�ص مفتونن  وكان  اأ�ضابيع.  ب�ضعة  قبل 
متكن من العي�ص يف منزل متوا�ضع على ال�ضجرة لأكرث 
من ثماين �ضنوات، ولكنه كان يخر كل من ي�ضاأل اأنه مل 
يفعل ذلك باختياره. وبعد اأن فقد والديه، كان علي فقرياً 
للغاية بحيث ل ي�ضتطيع حتمل تكاليف اأي نوع من ال�ضكن 
الوقت،  من  لفرتة  ال�ضوارع  يف  عا�ص  اأن  وبعد  التقليدي، 
قرر بناء منزله اخلا�ص يف املكان الوحيد الذي ل يزعجه 
ال�ضجرة يف كرات�ضي، كما  اأو يطرده منه. رجل  اأحببد  فيه 
يعرفه البع�ص يف اأكر مدن باك�ضتان، فرمان علي، يك�ضب 
رزقه من خ�ل غ�ضل ال�ضيارات والكن�ص والتنظيف خارج 
منازل النا�ص وت�ضوق البقالة ل�آخرين. ويدفع له معظم 
زبائنه باملاء البارد والطعام، والقليل من املال الذي بالكاد 
يكفي لحتياجاته اليومية، لذلك ل ميكنه حتى التفكري 

يف احل�ضول على منزل منا�ضب.

نهاية ماأ�ساوية ل�سابة.. �سحقت باآلة عجن
موؤخرا،  حتفها  عببامببا،   22 العمر  مببن  تبلغ  امببببراأة  لقيت 
بولية  كبب�يببتببون  مبقاطعة  خمبز  يف  مبباأ�ببضبباويببة  بطريقة 
دي�برا،  اأريبب�نببو  بيبيانا  وتوفيت  الأمببريكببيببة.  جورجيا 
�ضحقت  بعدما  املا�ضي  ال�ضبت  يببوم  اآيل  خمبز  يف  العاملة 
يف اآلة ت�ضتخدم بخلط وعجن املواد التي تدخل يف �ضناعة 
اخلبز. واأفاد تقرير ال�ضرطة باأن دي�برا كانت ت�ضغل اآلة 
خلط �ضناعية كبرية عندما "حدث خطاأ ما"، وانتهى الأمر 
ب�ضحقها. وفتحت ال�ضرطة حتقيقا يف احلادثة التي وقعت 
يف فرن تابع ل�ضركة "نورث اإي�ضت فوودز"، والتي تعد اأحد 
اأكر موردي اخلبز يف اأمريكا، لبحث وجود �ضبهة جنائية. 
مباأ�ضاة  "اأ�ضيبنا  بببيببان:  يف  فوودز"  اإي�ضت  "نورث  وقببالببت 
جراء احلادث الذي وقع يف نهاية هذا الأ�ضبوع واأ�ضفر عن 
خ�ضارة لأحد موظفينا". واأ�ضاف البيان: "نحن ملتزمون 
وجميع  املهنية  والبب�ببضببحببة  البب�ببضبب�مببة  هيئة  مببع  بببالببتببعبباون 
الأطراف ذات ال�ضلة لإجراء حتقيق �ضامل يف هذه املاأ�ضاة"، 

ح�ضبما نقلت �ضحيفة "ديلي �ضتار" الريطانية.

حديقة حيوانات تغري ا�سم اخلنزير بوتني
اأحد  �ضمت  قد  كانت  بافاريا  يف  حيوانات  حديقة  اأقامت 
خنازيرها الرية بوتن ب�ضبب جيناته الرو�ضية مرا�ضم 
لإعادة ت�ضميته با�ضم اأملاين بعد الغزو الرو�ضي لأوكرانيا. 
وقال اإيكارد ميكي�ص، مدير احلديقة الواقعة خارج بلدة 
ميهلمي�ضل، اإنه اأطلق على اخلنزير ا�ضم الرئي�ص الرو�ضي 
نظرا  و�ضوله  لدى  �ضنوات  ث�ث  قبل  بوتن  ف�دميري 

لأنه من �ض�لة خنزير من عرق رو�ضي نقي.
كيلوجرام   200 وزنببه  يبلغ  الببذي  اخلنزير  اأن  واأ�ببضبباف 
اأ�ضعاف وزن اخلنازير املوجودة عادة يف  يزن نحو ث�ثة 
اأملانيا. واأفاد ميكي�ص باأنه كلما ا�ضطر يف الآونة الأخرية 
اإىل النداء على اخلنزير كي يراه الزوار ي�ضعر بق�ضعريرة 
عند ذكر بوتن يف �ضوء احلرب الدائرة يف اأوكرانيا. كما 

عر عن قلقه اإزاء �ضعور الزوار الأوكرانين.

كثبان رملية بقمر امل�سرتي.. علماء يحلون اللغز
الأعمق  القمر  اأن  كيف  العلماء  ت�ضاءل  لطاملا 
لببكببوكببب املبب�ببضببرتي، اآيببببو، لببديببه حبببواف متعرجة 
الرملية"،  "الكثبان  ت�ضبه  نتوءات  اأي  ت�ضاهي 
جامعة  اأجببرتببهببا  بحثية  درا�ببضببة  قببدمببت  والآن، 
الكثبان  ت�ضكل  لكيفية  جديًدا  تف�ضرًيا  روجتببرز 
الرملية حتى على �ضطح من اجلليد مثل قمر 

"اآيو"
وت�ضتند الدرا�ضة، التي ُن�ضرت الث�ثاء يف جملة 
العمليات  درا�ضة  اإىل  كومينيكي�ضن"،  "نيت�ضر 
حببركببة حبيبات  تببتببحببكببم يف  الببتببي  الببفببيببزيببائببيببة 
مببن مهمة  البب�ببضببور  جببانببب حتليل  اإىل  البببرمبببال 
والتي  لنا�ضا  التابعة  الف�ضائية جاليليو  املركبة 
اخلرائط  باإن�ضاء  و�ضمحت  عاما،   14 ا�ضتمرت 
واأقماره،  امل�ضرتي  لكوكب  الأوىل  التف�ضيلية 
اأن تو�ضع الدرا�ضة اجلديدة فهمنا  ومن املتوقع 
ال�ضبيهة  للعوامل  اجليولوجية  لل�ضمات  العلمي 

بالكواكب.

ويببببقببببول جببببببورج مببباكبببدونبببالبببد، بببباحبببث مببببا بعد 
الببدكببتببوراه يف ق�ضم علوم الأر�بببص والببكببواكببب يف 
اإمكانية  اإىل  درا�ضاتنا  "ت�ضري  روجتببرز:  جامعة 
اقرتحنا،  ولقد  الكثبان،  مببن  عاملا  اآيبببو،  اعتبار 
واخببتببرنببا كببمببًيببا، اآلبببيبببة ميببكببن مبببن خبب�لببهببا اأن 
تببتببحببرك حبببببيبببببات البببرمبببل، وبببالببتببايل ميببكببن اأن 

تت�ضكل الكثبان هناك".
الكثبان،  اأن  احلبببايل  العلمي  الفهم  ويببفببرت�ببص 
بفعل  تراكمت  الرمال  من  ت�ل  هي  بطبيعتها 
ال�ضوؤال كيف يحدث ذلك يف ظل  وكببان  الرياح، 
اأن قوى الرياح على القمر )اآيو( �ضعيفة ب�ضبب 
اأن  الببكببثببافببة؟، غببري  الببغبب�ف اجلبببوي منخف�ص 
ويقول  الببلببغببز.  هببذا  حببل  مببن  متكنوا  الباحثن 
البيئات  اأن  العمل  هببذا  "يخرنا  مبباكببدونببالببد: 
التي توجد فيها الكثبان اأكرث تنوًعا ب�ضكل كبري 
الك��ضيكية  ال�ضحراوية  الطبيعية  املناظر  من 

التي ل نهاية لها على اأجزاء من الأر�ص".

ليلي بريد حت�سر العر�ش الأول لفيلم The Northman  يف هوليوود، كاليفورنيا.   رويرتز

مادونا ت�سعل غ�سب املتابعني.. وال�سبب �سورها
اأثارت النجمة العاملية  مادونا  غ�ضب متابعيها غ�ضب عدد كبري من املتابعن بعد 
ن�ضرها جمموعة �ضور اعترها البع�ص غريبة عر �ضفحتها اخلا�ضة على 

موقع التوا�ضل الجتماعي.
وظببهببرت مبببادونبببا بببالببعببديببد مببن الببلببقببطببات وهبببي حتت�ضي الببكببحببول برفقة 
اأ�ضدقائها وتقوم بحركات و�ضفها البع�ص بغري ال�ئقة بها كنجمة ون�ضبة 

ل�ضنها.
ن�ضرتها يف �ضفحتها  ب�ضور جديدة  بلبلة كبرية  اأحدثت  وكانت مادونا 
راأى  التي  اإط�لتها  ب�ضبب  التوا�ضل الجتماعي،  اخلا�ضة على موقع 

البع�ص اأنها اأظهرتها اأ�ضغر �ضناً ب�ضكل كبري.
الأبببيبب�ببص فوقها  بببالببلببون  اإطبب�لببتببهببا كور�ضيه  وارتببببدت مببادونببا يف 
جاكيت باللون الزهر وجينز ممزق، كما تركت �ضعرها من�ضدًل 

على كتفيها بت�ضريحة جمعدة.


