
   

عدد قيا�صي يومي لإ�صابات كوفيد19- يف العامل
الهند تغرق يف جحيم كورونا.. 

وامل�ست�سفيات ت�ستغيث بالأوك�سجني
•• نيودلهي-وكاالت:

�أكرث  مت ت�صجيل عدد قيا�صي يومي لإ�صابات كوفيد يف �لعامل يبلغ 
من 893 �ألفا، نظر� ب�صكل �أ�صا�صي �إىل تف�صي فريو�س كورونا ب�صكل 

و��صع يف �لهند، وفق تعد�د لفر�ن�س بر�س �ل�صبت.
�أكرب مدينة هندية  وقد وجهت عدة م�صت�صفيات يف نيودلهي، ثاين 
13 مليون ن�صمة، ند�ء�ت ��صتغاثة من �أجل  بعد مومباي ويقطنها 
�حل�صول على عن �إمد�د�ت طارئة لالأك�صجني �لالزمة لغرف �لعناية 

�ملركزة، لإنقاذ مر�صى فريو�س كورونا.
وت�����ص��ارع �لهند، ع��ن طريق �جل��و و�ل��ق��ط��ار�ت و�ل���رب، م��ن �أج��ل نقل 
عا�صمتها  يف  �مل�صت�صفيات  �إىل  �لطبي  �لأك�صجني  من  كبرية  كميات 
يف  �لقيا�صي  �لرتفاع  من  ب�صدة  ت�صررت  �أخ��رى  ومناطق  نيودلهي، 

عدد �لإ�صابات بالوباء.
�لإ�صابة  ح��الت  ع��دد  �أن  �ل�صبت،  �لهندية،  �ل�صحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
24 �صاعة، م�صجلة  346786 حالة خالل  بفريو�س كورونا ز�دت 
�لثالث  لليوم  �لعامل  م�صتوى  على  لالإ�صابات  جديد�  قيا�صيا  رقما 
�مل�صت�صفيات يف  �لعديد من  به  نا�صد  �ل��ذي  �لوقت  �ل��ت��و�يل، يف  على 
من  �إم���د�د�ت  على  �حل�صول  �لعالية  �ل�صكانية  �لكثافة  ذ�ت  �لبالد 

�لأك�صجني.
�لأول  �أ�صباب:   3 �إىل  �لهند  م�صت�صفيات  يف  �لأك�صجني  نق�س  يعود 
بعد �مل�صافة بني م�صانع �لإنتاج و�مل�صت�صفيات، و�لثاين �صبكة �لتوزيع 
�ملمتدة على �آلف �لكيلومرت�ت، و�لثالث �صوء �لتخطيط وفق بع�س 
�ملر�قبني. و�أغرقت �لإ�صابات بفريو�س كورونا م�صت�صفيات يف هاريانا 
�إنتاج  مر�فق  على  �أك��رب  �صغطا  �صكل  �ل��ذي  �لأم��ر  بر�دي�س،  و�أوت���ار 
�أ�صال من �صغوط �صديدة يف حماولة تلبية  �لتي تعاين  �لأك�صجني 

�لطلب �ملحلي.

حممد بن را�سد: علمتني احلياة اأن الهدف احلقيقي 
من التعليم والثقافة واملعرفة هو بناء �سخ�سية اإن�سانية

•• دبي-الفجر:

�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�صخ�صية  بناء  �أهمية  �هلل على  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 

�إن�صانية وقال يف تغريدة على ح�صاب �صموه �ل�صخ�صي يف )تويرت(:
#علمتني _�حلياة �أن �لهدف �حلقيقي من �لتعليم و�لثقافة و�ملعرفة 
هو بناء �صخ�صية �إن�صانية.. �صخ�صية ل تفرق بني �إن�صان و�آخر بناء على 
توؤذيه  ول  �لإن�صان  �أخيها  تظلم  ل  مذهب..�صخ�صية  �أو  دي��ن  �أو  ع��رق 
�أن  .. �صخ�صية همها  �لب�صر لتخفف عنهم  �آلم  ..�صخ�صية تقرتب من 

تبقى على قيد �لإن�صانية ل على قيد �حلياة.

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع �لرئي�س �مل�صري يف �لقاهرة   )و�م(

بحث مع الرئي�س امل�صري يف القاهرة العالقات الأخوية واآخر التطورات الإقليمية والدولية 
حممد بن زايد يوؤكد حر�ص الإمارات الدائم على 

التن�سيق مع م�سر فيما يتعلق بامللفات والأزمات الإقليمية 
•• القاهرة -وام:

بحث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة وفخامة عبد�لفتاح �ل�صي�صي رئي�س 
�لأخوية  �لعالقات  �لقاهرة  �أم�س يف  �ل�صقيقة  �لعربية  جمهورية م�صر 

بني  �مل�صرتك  و�لعمل  �لتعاون  جو�نب  خمتلف  تنمية  و�صبل  �ملتجذرة 
تطور�ت  �آخ���ر  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �مل��ت��ب��ادل��ة  م�صاحلهما  يحقق  مب��ا  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لق�صايا و�مللفات �لإقليمية و�لدولية �لتي تهم �لبلدين. جاء ذلك خالل 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �لقاهرة  يف  �مل�صري  �لرئي�س  فخامة  ��صتقبال 

حممد بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق.  )�لتفا�صيل �س2(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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تنفيذا لتوجيهات ال�سيخة فاطمة.. م�ساعدات 
رم�سانية الآالف االأ�رس ال�سودانية يف 7 واليات

اأخبار االإمارات

ماذا بعد ان�سحاب اجلي�ص 
الرو�سي من احلدود االأوكرانية...؟

عربي ودويل

�سيتي وتوتنهام يف نهائي 
كاأ�ص الرابطة اليوم 

الفجر الريا�سي

بايدن اأول رئي�ص اأمريكي 
يعرتف بالإبادة الأرمنية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

غد�ة  �لأرمنية  ب��الإب��ادة  يعرتف  �ملتحدة  للوليات  رئي�س  �أول  بايدن  جو  �صي�صبح 
حمادثة مع نظريه �لرتكي رجب طيب �ردوغان �لذي حذر م�صبقا من �أي م�صعى 

لدعم ما يعتربه كذبة.
يحيي �لأرمن �لذكرى �ل�صاد�صة بعد �ملئة للمجازر �لتي �رتكبها �لعثمانيون وتعرتف 
�أكرث من ع�صرين دولة وموؤرخون عدة باأنها حدثت يف �إطار حملة �إبادة منظمة، لكن 

تركيا تعرت�س ب�صدة على هذه �لرو�ية.
وحتدثت ناطقة با�صم وز�رة �خلارجية �لأمريكية �جلمعة عن �إعالن منتظر �ل�صبت 
�ل��ذي وعد قبل �لنتخابات  بايدن  ق��ر�ر جو  �لأرمنية، موؤكدة بذلك  �لإب��ادة  حول 
مب��ب��ادرة يف ه���ذ� �مل��ل��ف. ويف �ت�����ص��ال ه��ات��ف��ي م��ع �ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��ي، ع��رب �لرئي�س 
�لتعاون و�لإد�رة  �لأمريكي عن رغبته يف عالقة ثنائية بناءة مع تو�صيع جمالت 

�لفعالة للخالفات. ومل ياأت �لبيان على ذكر �خلالف ب�صاأن �لق�صية �لأرمنية.

يتقدم 

عبيد حميد املزروعي 
رئي�س حترير جريدة الفجر 

واأ�صرة التحرير 
باأحر التعازي واأ�صدق املوا�صاة 

اإىل 

 اأبناء املرحوم والعائلة الكرمية واإىل جميع اآل احلامد الكرام 
بوفاة املغفور له باذن اهلل تعاىل 

الوالد ال�سيد/ اأبوبكر �سامل احلامد
رئي�س جمموعة بن لدن يف دولة الإمارات العربية املتحدة

�صائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد العزيز بوا�صع رحمته، واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم عائلته واأهله 
واأ�صدقاءه جميعًا ال�صرب وال�صلوان.
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اأخبـار الإمـارات

بحث مع الرئي�س امل�صري يف القاهرة العالقات الأخوية واآخر التطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد حر�ص الإمارات الدائم على التن�سيق مع م�سر فيما يتعلق بامللفات والأزمات الإقليمية 
ال�سي�سي ي�سدد على التزام م�سر مبوقفها الثابت جتاه اأمن اخلليج ورف�ص اأي ممار�سات ت�سعى اإىل زعزعة ا�ستقراره

�ل�صقيقني وحتقيق تطلعاتهما �إىل 
�لتقدم و�لتنمية و�لزدهار.

�مل�صري  �ل��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  و���ص��دد 
خ���الل �ل��ل��ق��اء ع��ل��ى �ل���ت���ز�م م�صر 
مبوقفها �لثابت جتاه �أمن �خلليج 
�إىل  ت�صعى  مم��ار���ص��ات  �أي  ورف�����س 

زعزعة ��صتقر�ره.
�مل�صري  �لرئي�س  �أق��ام فخامة  وقد 
�ل�صمو  ل�����ص��اح��ب  �إف����ط����ار  م����اأدب����ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 

حتيات �أخيه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ومت��ن��ي��ات��ه له 
و�صعبها  ومل�صر  و�لعافية،  بال�صحة 
و�لنماء  �ل���ت���ق���دم  دو�م  �ل�����ص��ق��ي��ق 

و�ل�صتقر�ر.
و�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
ن��ه��ي��ان ح��ر���س دولة  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لتن�صيق  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  �لإم�������ار�ت 
يتعلق  فيما  م�صر  م��ع  و�ل��ت�����ص��اور 

و�صعادة  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���و�ن 
�ل��دك��ت��ور ح��م��د �ل�����ص��ام�����ص��ي �صفري 
جمهورية  ل����دى  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
�لد�ئم  وم��ن��دوب��ه��ا  �لعربية  م�صر 

لدى جامعة �لدول �لعربية.
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  غ���ادر  وق��د 
�لقاهرة  �آل نهيان  ز�ي��د  حممد بن 
���ص��م��وه فخامة  ود�ع  ك���ان يف  ح��ي��ث 
عبد�لفتاح  �مل�������ص���ري  �ل���رئ���ي�������س 

�ل�صي�صي.

�مل�صتويات.
�صموه  ت���ب���ادل  �ل���ل���ق���اء  ب���د�ي���ة  ويف 
�ل�صي�صي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  و�ل��رئ��ي�����س 
رم�صان  ���ص��ه��ر  مبنا�صبة  �ل��ت��ه��اين 
�أن  ت��ع��اىل  ..د�ع����ي����ني �هلل  �مل���ب���ارك 
يكون �صهر خري وبركة على �صعبي 
�لعربية  �ل�صعوب  وجميع  �لبلدين 
�ل�صالم  ي��ع��م  و�أن  و�لإ����ص���الم���ي���ة 

و�لوئام �لب�صرية جمعاء.
�مل�صري  �لرئي�س  �إىل  �صموه  ونقل 

و�لوفد �ملر�فق .
ك��اًل من  وير�فق �صموه وف��د ي�صم 
�صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن 
بن  و�ل�صيخ حممد  نهيان  �آل  ز�ي��د 
رئي�س  نهيان  �آل  بن طحنون  حمد 
�أبوظبي  م���ط���ار�ت  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل�صام�صي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل 
للمجل�س  �ل����ع����ام  �لأم��������ني  ن���ائ���ب 
و�صعادة  �ل��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  �لأع���ل���ى 
�مل�����زروع�����ي وكيل  م����ب����ارك  حم���م���د 

بامللفات و�لأزمات �لإقليمية و�صبل 
�لتعامل معها.

�لرئي�س  فخامة  رح��ب  جانبه  م��ن 
عبد�لفتاح �ل�صي�صي بزيارة �صاحب 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
م�صر  �ل��ث��اين  ب��ل��ده  �إىل  نهيان  �آل 
..م�صري� �إىل �أن زيار�ت �صموه تقدم 
�لثنائية  �لعالقات  مل�صار  قوياً  دفعاً 
و�لعمل  و�ل�صرت�تيجية  �لأخ��وي��ة 
�ل�صعبني  ملا فيه م�صلحة  �مل�صرتك 

•• القاهرة - وام:

بحث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
عبد�لفتاح  وف���خ���ام���ة  �مل�����ص��ل��ح��ة 
م�صر  جمهورية  رئي�س  �ل�صي�صي 
�لعربية �ل�صقيقة �أم�س يف �لقاهرة 
و�صبل  �ملتجذرة  �لأخوية  �لعالقات 
�لتعاون  ج���و�ن���ب  خم��ت��ل��ف  ت��ن��م��ي��ة 
�لبلدين مبا  �مل�صرتك بني  و�لعمل 
يحقق م�صاحلهما �ملتبادلة �إ�صافة 
�إىل �آخر تطور�ت �لق�صايا و�مللفات 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة �ل���ت���ي تهم 

�لبلدين.
��صتقبال فخامة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لقاهرة  يف  �مل�������ص���ري  �ل���رئ���ي�������س 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 

ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق.
كما تطرق �صموه وفخامة �لرئي�س 
بح�صور   - �ل�����ص��ي�����ص��ي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 
���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن ز�ي���د 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�����وزر�ء وزي����ر ����ص���وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة - 
يف  ك��ورون��ا  جائحة  م�صتجد�ت  �إىل 
�لبلدين و�لعامل و�جلهود �ملبذولة 
خمتلف  على  تد�عياتها  من  للحد 

�ل�صيخ  �ل�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�صلحة قد و�صل �أم�س �إىل 
�لقاهرة يف زيارة جلمهورية م�صر 

�لعربية �ل�صقيقة.
�ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  فخامة  وكان 
�لعربية  م�صر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
م�صتقبلي  م��ق��دم��ة  يف  �ل�����ص��ق��ي��ق��ة 
�صموه لدى و�صوله مطار �لقاهرة 

�لدويل.
ي�����ص��م �ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل�����ص��م��وه .. 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �صوؤون �لرئا�صة و�صمو �ل�صيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان و�ل�صيخ حممد بن حمد بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون 
ومعايل  �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت  �إد�رة 
ع��ل��ي ب���ن ح��م��اد �ل�����ص��ام�����ص��ي نائب 
�لأعلى  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
ل���الأم���ن �ل��وط��ن��ي و���ص��ع��ادة حممد 
دي��و�ن ويل  وكيل  �ملزروعي  مبارك 
عهد �أبوظبي و�صعادة �لدكتور حمد 
�صعيد �ل�صام�صي �صفري �لدولة لدى 
مندوبها  �لعربية  م�صر  جمهورية 

�لد�ئم لدى �جلامعة �لعربية.

اأطباء : تطعيمات كورونا اآمنة واملناعة املجتمعية تقا�ص بعدد املح�سنني
•• اأبوظبي-وام: 

"كوفيد- �مل�صتجد  كورونا  لقاحات فريو�س  كافة  �أن  �أطباء وخمت�صون  �أكد 
فعالية  وذ�ت  �آم��ن��ة  �ل��دول��ة  يف  �ل�صحية  �جل��ه��ات  قبل  م��ن  �ملعتمدة   "19

عالية، حمذرين من خطورة تردد �لبع�س يف تلقي �للقاح.
وقالو� يف ت�صريحات خا�صة لوكالة �أنباء �لإم��ار�ت "و�م".. �إن �لمتناع عن 
�أ�صباب ت�صتدعي ذلك يعد ت�صرفا غري م�صوؤوًل  تطعيمات كوفيد19- دون 
يف  �لتف�صي  يف  �لفريو�س  ��صتمر�ر  ميثله  �ل��ذي  �لتاأثري  حجم  �إىل  بالنظر 
�ملجتمع. وقالت �لدكتورة فريدة �حلو�صني �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لقطاع 
�لتطعيم �صد  ق��ر�ر  �تخاذ  �مل��رتددي��ن يف  �لأ�صخا�س  �إن  �ل��دول��ة..  �لطبي يف 
�أغلب  �أن  �إىل  لفتة  للخطر،  حولهم  وم��ن  �أنف�صهم  يعر�صون  كوفيد19- 
�للقاح  على  �حلا�صلني  غ��ري  �لأ�صخا�س  �أن  �إىل  ت�صري  �لطبية  �ل��در����ص��ات 

يكونون �أكرث عر�صة مل�صاعفات �لإ�صابة.
يف  عاملياً  �ملعتمدة  �للقاحات  �أغلب  تو�فر  �أن  على  فريدة  �لدكتورة  و�صددت 

�لدولة يقطع �لطريق �أمام فئة كبرية من �ملرتددين ب�صبب تف�صليهم للقاح 
على �آخر، م�صرية �إىل �أن �صريبة �لتاأخري يف �حل�صول على �للقاح تت�صاعف 
�لفردي  �مل�صتوى  على  �أو  �ملبذولة  �جلهود  م�صتوى  على  �صو�ء  يومي  ب�صكل 
�لذي قد ينتج عنه فقد �أحد �لأقارب من �لكبار �أو �أ�صحاب �لأمر��س �ملزمنة 

وحينها لن ينفع �لندم.
�أن  �لباطنية..  �لأمر��س  ��صت�صاري  �حلمادي  عمر  �لدكتور  �أكد  جانبه  من 
�حل�صول على �للقاح يعد �خليار �لأف�صل و�لأكرث �أماناً، م�صري�ً �إىل �أن طريق 
�لو�صول للمناعة �ملجتمعية �لتي تعني ح�صانة �لنا�س يف جمتمع و�حد �صد 
�لناجمة ع��ن �لإ���ص��اب��ة وهي  �ل��ع��دوى  ي��اأت��ي م��ن خ��الل �كت�صاب  مر�س م��ا، 
�لفريو�س  بخطورة  �لتنبوؤ  على  �لقدرة  عدم  ب�صبب  �لأغلب  يف  �صعب  خيار 
ذلك  ع��الوة على  �ملر�صى،  �أو  �ل�صن  كبار  �نت�صاره على  وتاأثري  على �جل�صم، 
قد يعجز بع�س �ملر�صى عن �كت�صاب �حل�صانة بعد �لإ�صابة كما ح�صل مع 

و�ملتو�صطة. �خلفيفة  �حلالت  يف  مر�س كوفيد19- 
عرب  تتاأتى  �ملجتمعية  للمناعة  �ل��و���ص��ول  يف  �لثانية  �لطريقة  �أن  و�أو���ص��ح 

للفريو�س  م�صاد  لقاح  على  �ملجتمع  من   %  60 ح�صول فئة ل تقل عن 
وتعد هذه �لطريقة �لأمثل و�لأكرث �أمانا.

دون  �ملجتمعية،  �مل�صوؤولية  م�صتوى  رف��ع  �أه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��ده  �حل��م��ادي  وج���دد 
��صتثناء �حلا�صلني على �للقاح من تلك �مل�صوؤولية، حمذر�ً من �لرت�خي يف 

هذ� �لفرتة �ملف�صلية و�لتي قد تت�صبب يف هدم كل ما مت بناوؤه يف حلظة.
وقال �إن �حلذر يجب �أن يكون م�صاعفاً يف فرتة �صهر رم�صان �ملبارك وفرتة 
�لعيد، حيث تكرث �لتجمعات و�للقاء�ت، م�صري�ً �إىل �أن �جلهود �جلبارة �لتي 
على  �ملحافظة  و�أن  ثمارها  ت��وؤت��ي  ب���د�أت  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  بذلتها 

�لنجاحات �ملحققة يعترب م�صوؤولية �جلميع.
ويف �صياق مت�صل �أكد �لدكتور عادل �صجو�ين �أخ�صائي طب �لأ�صرة يف وز�رة 
�أن �لن�صبة �ملئوية للو�صول �إىل �ملناعة �ملجتمعية  �ل�صحة ووقاية �ملجتمع.. 
�ملناعة  تقا�س  �لأغ��ل��ب  على  ول��ك��ن  �مل��ر���س،  وت��اري��خ  �مل��ر���س  بح�صب  تختلف 

بو�صول عدد �ملح�صنني بني 60 و 90 % يف �ملجتمع �لو�حد.
و�أو�صح �صجو�ين �أن �ملناعة �ملجتمعية ت�صهم يف �إبطاء معدل �نتقال �لفريو�س 

و�صوًل  و�لأع��ر����س  �لعودى  معدلت  وتخفيف  تدريجي  ب�صكل  �ملجتمع  يف 
للق�صاء عليه. و��صتعر�س جتربة �لب�صرية يف مو�جهة جائحة �صلل �لأطفال 
عندما و�صلت ن�صبة �لتح�صني �إىل 80 % للو�صول �إىل مناعة جمتمعية، 
وفيما  للمناعة مع فريو�س �حل�صبة،  % للو�صول   90 �إىل  �حتجنا  بينما 
يتعلق بفريو�س كوفيد19- فاإن �إ�صر�ئيل �أعلنت �إلغاء قر�ر �رتد�ء �لكمامات 
لذ�  �ملجتمع،  % من   60 �لعامة مبجرد تطعيم ما يقرب من  �لأماكن  يف 
فاإن �لعديد من �لعو�مل ميكن �أن ت�صهم يف رفع �أو خف�س �لن�صبة �خلا�صة 
�لطبية  �ملنظومة  وو�صع  �لنت�صار،  كن�صب  �ملجتمعية  �ملناعة  �إىل  بالو�صول 
وقدرتها، �إ�صافة �إىل م�صائل مرتبطة بالو�صع �لقت�صادي وحركة �لطري�ن 

وغريها من �لعو�مل كمتغري�ت �لتحور.
يوؤخر  �لتطعيم  على  �حل�����ص��ول  يف  �ل��ت��اأخ��ر  �أن  على  ع���ادل  �ل��دك��ت��ور  و���ص��دد 
للحياة  و�لعودة  �لحرت�زية  لالإجر�ء�ت  �لتدريجي  و�لإلغاء  �لتعايف  عملية 
�لطبيعية، ولكن �لأمر �لأكرث ق�صوة وفقاً ل�صجو�ين هو �مل�صاهمة يف �نت�صار 

�لفريو�س وزيادة �خلطر على �لأرو�ح و�رتفاع حالت �لوفاة.

اأجرت 212،779 فح�صا ك�صفت عن 2،080 اإ�صابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 2,080 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 87،592 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �صاعة املا�صية 

•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  خطة  م��ع    متا�صيا 
�مل�صابة  �حل��الت  وح�صر  �ملبكر  �لكت�صاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�صات 
وعزلهم..  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�ل�  �ل�صاعات  212،779 فح�صا جديد� خالل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
24 �ملا�صية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�صتخد�م �أف�صل و�أحدث تقنيات 

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�صي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�صاهم  �لفح�س 
 2،080 عن  �لك�صف  يف  �لدولة  م�صتوى  على  �لفحو�صات  نطاق  وتو�صيع 
م��ن جن�صيات خمتلفة،  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  �إ���ص��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت  وجميعها 
يبلغ جمموع �حلالت �مل�صجلة 508،925 حالة.   كما �أعلنت �ل��وز�رة عن 
وفاة حالتي م�صابة وذلك من تد�عيات �لإ�صابة بفريو�س كورونا �مل�صتجد، 
وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،569 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�صحة 

�ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��صاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�صفها  عن  �ملجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�صفاء �لعاجل جلميع �مل�صابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�صحية  �جلهات  مع 
�صماناً ل�صحة و�صالمة �جلميع. و�أعلنت �لوز�رة عن �صفاء 1،793 حالة 
19" وتعافيها �لتام  "كوفيد -  جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا �مل�صتجد 
دخولها  منذ  �ل��الزم��ة  �ل�صحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من 
490،457 حالة.  من  �ل�صفاء  ح��الت  يكون جمموع  وبذلك  �مل�صت�صفى، 

 87،592 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  �أخ��رى  جهة 
وبذلك  �ملا�صية   24 �ل���  �ل�صاعات  خ��الل  "كوفيد19-"  لقاح  م��ن  جرعة 
 10،194،276 �م�����س  حتى  تقدميها  مت  �ل��ت��ي  �جل��رع��ات  جم��م��وع  يبلغ 
ياأتي  �صخ�س.   100 لكل  جرعة   103.07 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة 
ذلك متا�صيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�صعياً �إىل �لو�صول 
�أعد�د  �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�حلالت و�ل�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات
الإح�سان اخلريية بعجمان توا�سل حملتها الرم�سانية

•• عجمان - وام: 

�لرم�صانية  حملتها   " بعجمان  �خلريية  �لإح�صان  "جمعية  تو��صل 
بتوزيع �ملري �لرم�صاين على 3000 �أ�صرة م�صجلة لديها.

ويحوي مو�د غذ�ئية �صرورية مل�صاعدة �لأ�صر على توفري �حتياجاتها 
�لغذ�ئية خالل �ل�صهر �لف�صيل.

و قال �لدكتور حقي ��صماعيل �ملدير �لتنفيذي للجمعية يف ت�صريحات 
له �إن للجمعية دور� هاما يف دعم �لفئات �مل�صتحقة من �لأ�صر �ملتعففة 
وحمدودي �لدخل من خالل مد يد �لعون و �مل�صاعدة لهم بتخ�صي�س 
كمية تغطي �حتياجاتهم طو�ل �ل�صهر �لكرمي و ذلك لتخفيف �لأعباء 

�ملادية عنهم.
لالأ�صر غري  �لدعم  �صبل  كل  توفري  على  تعمل  �أن �جلمعية  �أو�صح  و 

مع  للتو��صل  ��صرت�تيجية  و�صع  مع  جانبها  �إىل  �لوقوف  و  �ل��ق��ادرة 
�أ�صحاب �لأيادي �لبي�صاء من �ملتربعني لتوفري �مل�صاعد�ت و�ي�صالها 
�لتي  �لإح���رت�زي���ة  �لإ���ص��رت�ط��ات  جميع  م��ر�ع��ة  م��ع  م�صتحقيها  �إىل 

حددتها �لدولة .
. منوها �إىل �أن مت ر�صد 40 مليون درهم لهذ� �لغر�س خالل �ل�صهر 

�لف�صيل.
و حول حملة رم�صان �أمان �أو�صح حقي �أن جائحة كورونا حالت دون 
تنفيذ �حلملة يف رم�صان �حلايل م�صري� يف هذ� �ل�صدد �إىل �أن �حلملة 
�متدت  ب��اه��رة  جن��اح��ات  حققت  و  متتالية  ���ص��ن��و�ت  ث��م��اين  ��صتمرت 
خاللها �إىل عدد من �لدول و وزعت خالل دورة �لعام �ملا�صي مليونا و 

ن�صف �ملليون وجبة مب�صاركة 35 �ألف متطوع .
رئي�س  �لنعيمي  ر��صد  بن  بن علي  �ل�صيخ حممد  توجيهات  �إىل  ون��وه 

جمل�س �إد�رة �جلمعية و �ل�صيخ �لدكتور عبد �لعزيز بن علي بن ر��صد 
�لنعيمي �لرئي�س �لتنفيذي للجمعية بتنفيذ " حملة فطوركم يو�صلكم 
"و �لتي �صاهمت �إىل حد كبري يف تعوي�س حملة رم�صان �أمان و�صيقوم 
200 متطوع خاللها باإي�صال 75 �ألف وجبة �إفطار �إىل �ل�صائمني يف 
بيوتهم يف �إمار�ت دبي و عجمان و ر�أ�س �خليمة و �لفجرية بالتن�صيق 

مع جمعية بيت �خلري و �جلهات �لر�عية و �لد�عمة.
بالتن�صيق  �لعمال  ل�صكن  موقعا   20 ح��ددت  �جلمعية  �أن  �إىل  و�أ����ص��ار 
�لوجبات على  لتوزيع  �لعمل �خل��ريي يف عجمان  تن�صيق  مع جمل�س 
3000 عامل يوميا يف �إمار�ت عجمان و ر�أ�س �خليمة و �لفجرية عرب 

عدد من �ملطاعم �لتي تقدم �لوجبات للعمال يف ثكناتهم.
ب��ه��ا �جلمعية خ���الل �ل�صهر  �ل��ت��ي ت��ق��وم  �مل���ب���ادر�ت �لآخ����رى  ب�����ص��اأن  و 
تفريج  مبادرة  حاليا  تنفذ  �جلمعية  �إن  حقي  �لدكتور  ق��ال  �لف�صيل 

�لقياد�ت  يف  �ل�صالحية  و  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صة  مع  بالتن�صيق  تفريح  و 
�لعامة ل�صرطة عجمان و ر�أ�س �خليمة و �لفجرية و�لتي تت�صمن دفع 
�أ�صرهم يف  �إىل  ليعودو�  �لنزلء  �مل�صتحقة على عدد من  �ملالية  �ملبالغ 

رم�صان وكذلك يف عيد �لفطر �ل�صعيد.
�إح��دي مبادر�ت �جلمعية يف رم�صان  �ملال وهي  زكاة  ح�����ول مبادرة  و 
قال �لدكتور حقي �إن جلنة �مل�صاعد�ت يف �جلمعية بد�أت تلقي �أمو�ل 
�لزكاة من �صركاء �جلمعية و بالفعل قامت بتوزيعها على م�صتحقيها 
�أمو�ل  من �لأ�صر �لتي تنطبق عليها �ل�صروط �ل�صرعية يف ��صتحقاق 
�لزكاة مو�صحا يف هذ� �ل�صدد �أن �جلمعية تنفذ �أي�صا م�صروع ك�صوة 
�لعيد و�لتي ت�صمل 1000 �أ�صرة �إ�صافة �إىل �لعيدية و عيدية �ليتيم 

وهي عبارة عن مبلغ مايل يقدم لالأ�صر غري �لقادرة.

الهالل الأحمر ي�صري 3 رحالت جوية و�صلت تباعا اإىل اخلرطوم

تنفيذا لتوجيهات ال�سيخة فاطمة.. م�ساعدات رم�سانية لآلف الأ�سر ال�سودانية يف 7 وليات
•• اخلرطوم -وام: 

تنفيذ� لتوجيهات �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �لحتاد �لن�صائي 
ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�صة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام 
"�أم  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  �لفخري  �لرئي�س   ، �لأ�صرية  �لتنمية 
لالأ�صقاء يف  عاجلة  �إن�صانية  م�صاعد�ت  تقدمي  �لهيئة يف  ب��د�أت  �لإمار�ت".. 
�ل�صود�ن، لتلبية �لحتياجات �لرم�صانية لآلف �لأ�صر يف وليات �خلرطوم، 
و�لولية  و�جل��زي��رة  �لنيل،  ونهر  وك�صال،  ك��ردف��ان،  و�صمال  د�رف���ور،  وغ��رب 

�ل�صمالية.
�مل�صاعد�ت  �إي�صال  ب�صرعة  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �صموها  و�أم��رت 
لتوفري �حتياجات �ل�صائمني من �ملو�د �ل�صرورية و�مل�صتلزمات �لرم�صانية، 
وتعزيز  �لر�هنة،  �ل�صحية  بالأو�صاع  �ملتاأثرة  لالأ�صر  خا�صة  عناية  و�إي��الء 

قدرتها على مو�جهة �لتحديات �لإن�صانية و�لجتماعية و�لقت�صادية �لتي 
يف  ف��ور�  �صرعت  �أنها  �لهيئة  و�أعلنت  كوفيد19-.  جائحة  ظ��روف  فر�صتها 
جويا  ج�صر�  و�صريت  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  توجيهات  تنفيذ 
من ثالث طائر�ت غادرت تباعا وو�صلت �إىل مطار �خلرطوم، حتمل مئات 

�لطنان من �ملو�د �لغذ�ئية �ل�صرورية.
�لهالل  لهيئة  �لعام  �لأم��ني  �لفالحي  عتيق  حممد  �لدكتور  �صعادة  و�أ���ص��اد 
�لأحمر �لإمار�تي، باملو�قف �لإن�صانية �لأ�صيلة ل�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
مبارك.. وقال " �إن �صموها تعترب رمز� للعطاء �لإن�صاين �لالحمدود لي�س 
�لعمل  ب��ارز� يف م�صرية  �أ�صبحت معلما  بل  �لإم���ار�ت فح�صب،  على م�صتوى 
�لإن�صاين �إقليميا ودوليا"..موؤكد� على دور �صموها �لريادي يف تبني ق�صايا 
�صحايا  و�لأط��ف��ال  �لن�صاء  ق��درة  تعزيز  جم��ال  يف  خا�صة  جوهرية  �إن�صانية 

�حلروب و�لنز�عات و�لكو�رث و�لأزمات.

كما �أكد �أن توجيهات �صموها باإر�صال م�صاعد�ت عاجلة �إىل �ل�صود�ن تاأتي يف 
�إطار �هتمامها بالأو�صاع �لإن�صانية خا�صة تلك �لتي تعاين منها �لالجئات 
حياة  "كورونا" على  جائحة  خلفتها  �لتي  �ل�صحية  و�ل��ظ��روف  و�لأط��ف��ال، 
�ل�صرورية  ت��وف��ري �لح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  �ل�������ص���ود�ن، وح��ر���ص��ه��ا  �لأ����ص���ق���اء يف 
ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن م���ن �لإج��������ر�ء�ت �مل��ت��ب��ع��ة ح��ال��ي��ا ل��ت��ع��زي��ز �ل��ت��د�ب��ري �لوقائية 

و�لحرت�زية للحد من تف�صي �لوباء.
�لعا�صمة  �إىل  ج��وي��ة  رح���الت   3 ت�صيري  ج���رى  �أن���ه  �إىل  �ل��ف��الح��ي  و�أ����ص���ار 
وقال  �لف�صيل..  �ل�صهر  خ��الل  �ل�صائمني  �حتياجات  لتوفري  �ل�صود�نية 
و�ل�صركاء  �خلرطوم،  يف  �لدولة  �صفارة  مع  بالتن�صيق  تعمل  �لهيئة  �إن   "
�ملحليني يف �ل�صود�ن لإي�صال �مل�صاعد�ت �إىل م�صتحقيها يف �لوليات �ملختلفة 
�لغذ�ء خالل  �إم��د�د�ت  �أهد�فها يف حت�صني  �ملطلوبة، حتى حتقق  بال�صرعة 
على  �حل�صول  يف  منها  �مل�صتفيدين  تطلعات  وتلبي  �لكرمي،  رم�صان  �صهر 

�حتياجاتهم �لأ�صا�صية".
للن�صاء و�لأطفال  �مل�صاعد�ت  " �صيتم تخ�صي�س ن�صيب و�فر من  و�أ�صاف.. 

و�ل�صر�ئح �ل�صعيفة، �لذين هم �أكرث �لفئات تاأثر� يف هذه �لظروف".
لدى  �ل��دول��ة  �صفري  �جلنيبي  حميد  حممد  حمد  ���ص��ع��ادة  �أك���د  جانبه  م��ن 
جمهورية �ل�صود�ن �أن مبادر�ت �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك �لإن�صانية 
و�لتنموية على �ل�صاحة �ل�صود�نية تعزز قدر�ت �ل�صر�ئح و�لفئات �ل�صعيفة، 
وتعمل على حت�صني �أو�صاعها �لإن�صانية �ملعي�صية، وت�صاهم يف توفري ظروف 

حياة �أف�صل لها من خالل تلبية �حتياجاتها �لأ�صا�صية.
وقال �إن �صموها عودتنا د�ئما على �إطالق مثل هذه �ملبادر�ت �لنوعية خالل 
�صهر رم�صان �لكرمي لتوفري متطلبات �ل�صائمني وتي�صري فري�صة �ل�صوم 
�أهد�ف  بتحقيق  تفي  خطة  و�صعت  �لدولة  �صفارة  �أن  �إىل  م�صري�  عليهم.. 

�ملبادرة من خالل تو�صيع مظلة �مل�صتفيدين منها يف �صبع وليات �صود�نية.

بعد ر�صد اختالف يف املبالغ امل�صتحقة عليهم 

موؤ�س�سة الإمارات للتعليم تطالب املدار�ص بالتدقيق على 
ك�سوفات متاأخرات الر�سوم الدرا�سية للطلبة الوافدين

�لف�صل �لدر��صي �لأول فقط للعام 
حتى   ،  2021-2020 �لدر��صي 
�ملا�صي(،  دي�����ص��م��رب  ���ص��ه��ر  ن��ه��اي��ة 
ب���ح���ي���ث ي����ت����م ت�����دوي�����ن �ل����ر�����ص����وم 
�ملو�صحة،  �مل�صتحقة خالل �لفرتة 
تر�كمية  ر����ص���وم  وج����ود  ح����ال  ويف 
يف  و�صعها  يتم  �ل�صابقة  لل�صنو�ت 
�ملبالغ  تكر�ر  خان حمددة وجتنب 

�لرت�كمية مرتني.
بو�صع  �مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  وط��ال��ب��ت 
ب��ع�����س �مل���ل���ح���وظ���ات �مل���ه���م���ة على 
خانة  – يف  وج����دت  �إن   - �ل��ط��ل��ب��ة 
حم���ددة، مثل ع��ب��ارة " �أب��ن��اء خط 
من  �ل��ط��ل��ب��ة  �أو  �لأول،  �ل����دف����اع 
�لرتبية  وز�رة  يف  �لعاملني  �أب��ن��اء 
للحالت  ب���الإ����ص���اف���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 

ب�صرورة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي،  ن��ط��اق��ه  يف 
�أقرب  �إر����ص���ال ت��ل��ك �ل��ك�����ص��وف��ات يف 
من  و�لتاأكد  مر�جعتها  مع  وق��ت، 
�ل��ب��ي��ان��ات �مل���دون���ة ع���ن ك���ل طالب 
من �لو�فدين، و�إعادة �إر�صالها من 

جديد بعد �لتدقيق عليها.
وق��دم��ت ل��ل��م��د�ر���س من���وذج ك�صف 
من  ب��ه  �ل�صتعانة  يتم  تو�صيحي 
�ل�صحية  �لبيانات  لتدوين  قبلهم 
�مل�صتحق  �ل����و�ف����دي����ن  ل���ل���ط���الب 
�صو�ء  �ل��در����ص��ي��ة،  �ل��ر���ص��وم  عليهم 
يت�صمن  �لرت�كمية،  �أو  �جل��دي��دة 
ويعني  �ل����در������ص����ي،  �ل���ر����ص���م  رم����ز 
�ملبالغ �ملالية �مل�صتحقة �صو�ء للعام 
�لدر��صي �ملا�صي2019/ 2020 
�أو للعام �لدر��صي �حلايل، )خالل 

•• دبي - حم�شن را�شد

للتعليم  �لإم��ار�ت  طالبت موؤ�ص�صة 
�ملد�ر�س  كافة  "تعليم" ،  �ملدر�صي، 
�حل��ك��وم��ي��ة يف ج��م��ي��ع �لإم�������ار�ت 
ب�صرورة تعبئة �لك�صوفات �خلا�صة 
للطلبة  �مل�صتحقة  �ملالية  باملبالغ 
�لو�فدين و�مل�صجلني لديها، �صو�ء 
تر�كمية،  �أو  ج��دي��دة  ر���ص��وم  ك��ان��ت 
م���ع ت���دوي���ن �مل��الح��ظ��ات ع��ل��ى كل 
تلك  �صو�ء  بالطالب،  ك�صف خا�س 
�لأول  �لدفاع  خط  باأبناء  �ملتعلقة 
�مليد�ن  من  �لعاملني  �أبناء  من  �أو 

�لرتبوي وغريها.
تعميم  وف�����ق  �مل���وؤ����ص�������ص���ة،  و�أب��������دت 
�حلكومية،  ل���ل���م���د�ر����س  �أر����ص���ل���ت���ه 
مالحظاتها على بع�س �لك�صوفات 
�ملر�صلة من قبل عدد من �ملد�ر�س 
و��صح  �خ��ت��الف  "بوجود  تتعلق: 
خانة  يف  �مل�����ص��ت��ح��ق��ة  �مل���ب���ال���غ  يف 
"�ملنهل"  يف  �ل��در����ص��ي��ة  �ل���ر����ص���وم 
للطلبة  �ل���و�ق���ع���ي���ة  �لأع��������د�د  م���ع 
�مل��د�ر���س �حلكومية  �ل��و�ف��دي��ن يف 
وعليه مت �لتوجيه ب�صرورة توفري 
�لبيانات �ملطلوبة يف �لك�صف �ملرفق 
من  عاجلة  ب�صورة  بها  وت��زوي��دن��ا 

قبل �إد�ر�ت �ملد�ر�س".
وخ��اط��ب��ت م�����در�ء �مل����د�ر�����س، كاًل 

وي���ت���م ر����ص���د مبلغ  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لر�صوم  خ��ان��ة  يف   "0 "�صفر- 
�مل�صتحقة، مع ذكر �لو�صف يف خانة 
�ملالحظات مثال: �أبناء �لعاملني يف 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم �أو �حلالت 

�لجتماعية.
وك���ان���ت �مل��وؤ���ص�����ص��ة ق���د ف��ت��ح��ت باب 
�ملتميزين  �لطالب  �أمام  �لت�صجيل 
�ملدر�صة  يف  �مل���و�ط���ن���ني،  غ���ري  م���ن 
�لعام"  �ل��ت��ع��ل��ي��م   " �لإم����ار�ت����ي����ة، 
ل��ل��ع��ام �ل��در����ص��ي �مل��ق��ب��ل 2021-

من  ل��ل�����ص��ف��وف  وذل�����ك   ،2022
منت�صف  ح��ت��ى   ،12 وح���ت���ى   2
درجات  ح��ددت  ذ�ت��ه، حيث  �ل�صهر 
ن�صبة  تقل  ب��اأن ل  �ملتميزين  قبول 
�أو ما   85% درج��ات �لطالب عن 
"  A، B" يف  يعادلها يف �مل�صتوى 
�ملو�د �لدر��صية ) �للغة �لعربية – 
�لإجنليزي – �لريا�صيات(، و�أن ل 
 %  20 ع��ن  �ملقبولني  ع��دد  يزيد 
من �إجمايل عدد �لطلب يف �ملدر�صة 
طلبة  م��ن  نف�صها  �ل��ن�����ص��ب��ة  وع��ل��ى 
و�أن  �ملدر�صة،  يف  �ل��و�ح��دة  �ل�صعبة 
يتم حت�صيل �لر�صوم �لدر��صية من 
�لطلبة غري �ملو�طنني �ملقبولني يف 
بو�قع  �حلكومي  �لتعليم  م��د�ر���س 
6 �آلف درهم عن �ل�صنة �لدر��صية 

وفقاً للنظم.

الرحمة اخلريية براأ�ص اخليمة توزع 10 اآلف وجبة اإفطار
•• راأ�س اخليمة -وام: 

 " ل��الأع��م��ال �خل��ريي��ة  �ل��رح��م��ة  " موؤ�ص�صة  وزع���ت 
�إفطار على عمال  �آلف وجبة   10 بر�أ�س �خليمة 
�ل��ن��ظ��اف��ة يف �مل�����ص��اج��د و ع���دد �ل�����ص��رك��ات �خلا�صة 
رم�صان  �صهر  م��ن  �لأوىل  �لع�صرة  �لأي����ام  خ��الل 
�ملبارك عرب تو�صيلها �إىل م�صاكنهم دون �حلاجة 
�لحرت�زية  ب����الج����ر�ء�ت  �إل��ت��ز�م��ا  �ل��ت��ج��م��ع  �إىل 
 " وزع���ت  مت�صل  �صعيد  على  �ل��دول��ة.  يف  �ملتبعة 
�لرحمة لالأعمال �خلريية " �أي�صا مري� رم�صانيا 
لتلبية  �لدولة  د�خ��ل  �لأيتام  �أ�صر  250 من  على 
�حتياجاتهم يف �ل�صهر �لف�صيل من مو�د غذ�ئية 
وغريها. و �أو�صح عبد�هلل �صعيد �لطنيجي �لأمني 
وما  "�لرحمة"  �جن��زت��ه  م��ا  �أن  للموؤ�ص�صة  �ل��ع��ام 
�لدولة  بنهج  �ق��ت��د�ء  ي��اأت��ي  �مل�صتقبل  يف  �صتنجزه 

وقيادتها �لر�صيدة يف جمال �لعمل �خلريي.

 تتقدم 

اأ�سرة حترير الفجر 
باأ�صدق اآيات التعازي واملوا�صاة اإىل 

 الزميل / �سايف عبد الرحيم ال�سيفي 
وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل 

والدته
�صائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة 

بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته ، واأن 

يلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان. 
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العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صقر �لو�دي لعمال 

CN �لطابوق و�لبال�صرت رخ�صة رقم:2753404 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة نا�صر عبد�هلل عي�صه عمر �ل�صيعري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ي�صلم �صامل وقا�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
عمر�ن  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �خلليج للتجارة رخ�صة رقم:1117233 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة �صعيد عبد�هلل حممد �صلطان �ل�صام�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عي�صى �صلطان عي�صى �لهاملي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/كريل للخ�صرو�ت  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN و�لفو�كه ذ.م.م رخ�صة رقم:1079821 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة خالد تايل ح�صينار ثايل %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�لر�صيد كوناتودي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون �ل�صرة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1018751 
تعديل وكيل خدمات

��صافة هالل �صعيد مبارك �صعيد �صنكر
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة حممد نامبان كونان %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبد�لرز�ق حممد م�صكال �لعو�صي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ليت فور ليف للتجارة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2833792 
تعديل ن�صب �ل�صركاء

��صماعيل �بر�هيم �صامل ح�صن �حلمادي من 51% �ىل %41
تعديل ن�صب �ل�صركاء

هاين حممد جعفر جعفر من 49% �ىل %39
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

��صافة نهيان حممد �صهيل �ملا�س �لظاهري %20
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
�صباب  �ل�ص�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لكويتات رخ�صة رقم:1129746 
تعديل �إ�صم جتاري من/  كافترييا �صباب �لكويتات 

�إىل/ مطعم د�ون تري 
DOWN TREE RESTURANT 

تعديل ن�صاط / �إ�صافة مطعم 5610001
تعديل ن�صاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( 5610003

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم ماتكي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2692057 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة فيديا�صرى �صاثي�س هيجدى %25
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة بهاونا �صارما د�ر�صان كومار %24

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة خلفان حممد �صلطان حممد �لزعابى %51
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد على عبد�هلل حممد �لرميثى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف ر�ز كومار د��س �رجون د��س

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم ماتكي 
MATKI RESTAURANT 

�إىل/مطعم رويال بايتى ذ.م.م 
ROYAL BYTE RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/خمبز �ك�صبريت موديرن

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:3776616 
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ خمبز �ك�صبريت موديرن
EXPERT MODERN BAKERY

�إىل /خمبز �ك�صبريت موديرن- �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 
EXPERT MODERN BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لفائز لبيع �لهد�يا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1020456 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة كو�صاناث هاوز حممد كونهى %25
تعديل ن�صب �ل�صركاء / حممد يا�صني كون�صاناث هاو�س من 49 % �إىل %24
تعديل ن�صاط / �إ�صافة بيع م�صتح�صر�ت �لتجميل - بالتجزئة 4772008
تعديل ن�صاط / �إ�صافة بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة 4741011
تعديل ن�صاط / حذف جتارة م�صتح�صر�ت �لتجميل - باجلملة 4649028
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم كور�ل- �صركة �ل�صخ�س �لو�حد 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1517461 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة ماتادور لالإ�صتثمار و�لتطوير �لتجاري - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 
MATADOR INVESTMENTS & TRADING DEVELOPMENT- Sole Proprietorship L.L.C

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد �صعيد حممد كتاب �لحبابى
 تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم كور�ل - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 

 CORAL RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/مطعم فيت�صيز - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 
VICCIS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 25 اإبريل 2021 العدد 13224

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 25 اإبريل 2021 العدد 13224

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
جنمة �صمرية لالأزياء )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345763           بتاريخ : 27/02/2021
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: جنمة �صمرية لالأزياء )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �صندوق بريد  46233، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
 )Myra FASHION( و�صف �لعالمة : �لعالمة تتكون من �صكل م�صتطيل باللون �لبيج وكتبت فوقه �لكلمات
باأحرف لتينية ب�صكل مميز �إحد�ها فوق �لأخرى على �لتو�يل حيث كتبت �لكلمة �لثانية منهما باأ�صفل �لأوىل 

وكتبت �لكلمة �لأوىل باللون �لأحمر وحتتها خط منق�صم كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 25 اإبريل 2021 العدد 13224

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
جنمة �صمرية لالأزياء )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345764           بتاريخ : 27/02/2021
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: جنمة �صمرية لالأزياء )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �صندوق بريد  46233، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�صف �لعالمة : �لعالمة تتكون من �صكل م�صتطيل باللون �لبيج وكتبت فوقه كلمة )ماير�( باللغة �لعربية 

ب�صكل مميز باللون �لأحمر كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 25 اإبريل 2021 العدد 13224

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3637(

�ملنذر: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه : حممد كوتي �صيتيارتودي  )جمهول حمل �لإقامة( 

ن�صري �إىل �مل�صتند�ت �لآتية: 
و�ملربمة بني �لبنك بنك �ت�س ��س بي  �لت�صهيالت"(  )"�تفاقية   2015 مار�س   9 �ملوؤرخة  �لئتمانية  �لت�صهيالت  �تفاقية   -1
�صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود )"�لبنك"( و �صركة �جلملة لتجارة �لوقود ذ.م.م )�لعميل"( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت 

لآخر و�مل�صتند�ت  �لأخرى ذ�ت �ل�صلة.
و�مل�صتند�ت  )"�أنتم"(  �صيتيارتودي  كوتي  حممد  و  �لبنك  بني  مربمة   2012 يناير   8 يف  موؤرخة  )“�لكفالة”(  كفالة   -2

�لأخرى ذ�ت �ل�صلة
حتى تاريخ هذه �لر�صالة مبلغ وقدره 36/ 24،712،028 درهم  �لكفالة  مبوجب  عليك  �مل�صتحق  �ملبلغ  قيمة  وتبلغ  هذ�   -3

)�أربعة وع�صرون مليون و�صبعمائة و�ثنا ع�صر �ألف وثمانية وع�صرون درهم و�صتة وثالثون فل�س فقط ل غري( )"�لدين"(.
�ملبالغ  ل�صاحله ح�صب  �ملرت�صدة  �ملبالغ  ل�صد�د  �لبنك  قبل  �لعميل ومطالبتكم من  مطالبة  متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -4
�ملمنوحة للعميل وفقا لتفاقية �لت�صهيالت �لئتمانية و�لكفالة. على �لرغم من تلك �ملطالبات، مل يتم �صد�د �لدين حتى �لآن. 

5- مبوجب �أحكام �لكفالة، و�فقتم يف �ملادة 2 - 1 على ما يلي: “) 1 ( �أن تكفلو� ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة للبنك من قبل �لعميل يف 
مو�عيد ��صتحقاقها باإنتظام و�أن تتعهدو� للبنك باأنه �إذ� �أخفق �لعميل يف ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي جزء منها عند ��صتحقاقها 
�أو طلبها �أن تلتزمو� بت�صديدها عند �أول طلب من �لبتك؛ و) 2 ( �أن تو�فقو� على دفع جميع �لتكاليف و�مل�صاريف و�لر�صوم )مبا 
يف ذلك �مل�صاريف �لقانونية( �ملتعلقة بالبنك، ب�صاأن ��صرتد�د �أو حماولة ��صرتد�د �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي جزء منها من �لعميل 

على �أ�صا�س تعوي�س كامل.” 
مل ي�صتلم من ح�صرتكم حتى تاريخه مبلغ �لدين بالرغم من مطالبات �لبنك �ملتكررة بال�صد�د. �أنه  �لبنك  يوؤكد   -6

ولذلك ،  
�أنت مكلف ب�صد�د �لدين خالل �صبعة )7( �يام من  تاريخ هذ� �خلطاب حتا�صيا  يف �لكفالة،  �ملذكورة  �للتز�مات  مبوجب   -7

لتخاذ �أية �جر�ء�ت قانونية.  
�ملطالبة باأي من �حلقوق �لأخرى �لعائدة للبنك ول تعترب تنازل من �لبنك عن �أي من حقوقه �لأخرى �أو  هذه  تخل  ل   -8

�لإجر�ء�ت �لإ�صافية �ملمنوحة له مبوجب �لقانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3633(

�ملنذر: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه : �صركة هايدروتريف - ذ م م -  )جمهول حمل �لإقامة( 

ن�صري �إىل �مل�صتند�ت �لآتية: 
�لبنك بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط  بني  و�ملربمة   2019 �أغ�صط�س   8 �ملوؤرخة  م�صريف  ت�صهيل  تعديل  �تفاقية   -1
ذ م م )"�لعميل"( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر و�مل�صتند�ت �لأخرى   �ملحدود )"�لبنك"( و �صركة هايدروتريف 

ذ�ت �ل�صلة.
من  تعديلها  يتم  كما  �لبنك،  وبني  بينكم  �ملربمة   2012 �أكتوبر   18 يف  �ملوؤرخة  �ملدينة  �ل��ذمم  متويل  ت�صهيل  �تفاقية   -2

حني لآخر؛
ت�صهيل �لتخ�صيم �ملوؤرخة يف 17 �أكتوبر 2011 �ملربمة بني بينكم وبني �لبنك، كما يتم تعديلها من حني لآخر؛ �تفاقية   -3

�ملوؤرخة يف 14 مار�س �ملربمة بينكم وبني �لبنك، كما يتم تعديلها من حني لآخر  �ل�صمان  �تفاقية   -4
يتم تعديلها من حني  �لبنك، كما  بينكم وبني  �ملربمة   2003 18 مايو  يف  �ملوؤرخة  �لعامة  �لتجاري  �لتمويل  �تفاقية   -5

لآخر
بينكم وبني �لبنك، كما يتم تعديلها من حني لآخر �ملربمة  )�لتخ�صيم(  �ملدينة  �لذمم  ت�صهيل  �إد�رة  �تفاقية   -6

ت�صهيل �ل�صيك �ملوؤجل �ملوؤرخة يف 4 �أغ�صط�س 2016 �ملربمة بينكم وبني �لبنك، كما يتم تعديلها من حني لآخر  �تفاقية   -7
)ي�صار �إليها جمتمعة ب� “�تفاقيات �لت�صهيل”(؛

مطالبتكم من قبل �لبنك ب�صد�د �ملبالغ �ملمنوحة لكم وفقا لتفاقيات �لت�صهيل �مل�صار �ليها. متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -8
9- هذ� وتبلغ قيمة �ملبلغ �مل�صتحق بناء على �لكفالة بتاريخ هذ� �خلطاب 47/ 8،030،243  درهم )ثمانية ماليني وثالثون 

�ألف ومائتان وثالثة و�أربعون درهم و�صبعة و�أربعون فل�س فقط ل غري( )"�لدين"(.
تاريخه مبلغ �لدين �ملكفول من قبلكم بناء على �لكفالة بالرغم من  حتى  ح�صرتكم  من  ي�صتلم  مل  �أنه  �لبنك  -يوؤكد   10

مطالبات �لبنك �ملتكررة بال�صد�د. 
"11- مبوجب ذلك �نت مكلف ب�صد�د �لدين خالل �صبعة )7( �يام من  تاريخ هذ� �خلطاب حتا�صيا لتخاذ �أية �جر�ء�ت قانونية.  
�ملطالبة باأي من �حلقوق �لأخرى �لعائدة للبنك ول تعترب تنازل من �لبنك عن �أي من حقوقه �لأخرى �أو  - ل تخل هذه   12

�لإجر�ء�ت �لإ�صافية �ملمنوحة له مبوجب �لقانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3636(

�ملنذر: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه : طالل علي عبد �هلل �لزين      )جمهول حمل �لإقامة( 

ن�صري �إىل �مل�صتند�ت �لآتية:  1- �تفاقية تعديل ت�صهيل م�صريف �ملوؤرخة 8 �أغ�صط�س 2019 و�ملربمة بني �لبنك بنك �ت�س ��س بي 
�صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود )�لبنك( و �صركة هايدروتريف ذ م م )“�لعميل”( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر و�مل�صتند�ت 
�لأخرى ذ�ت �ل�صلة. 2- �تفاقية ت�صهيل متويل �لذمم �ملدينة �ملوؤرخة يف 18 �أكتوبر 2012 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم 
تعديلها من حني لآخر  3- �تفاقية ت�صهيل �لتخ�صيم �ملوؤرخة يف 17 �أكتوبر 2011 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها 
من حني لآخر 4- �تفاقية �ل�صمان �ملوؤرخة يف 14 مار�س �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 5- �تفاقية 
6- �تفاقية  2003 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر  18 مايو  �لتمويل �لتجاري �لعامة �ملوؤرخة يف 
�إد�رة ت�صهيل �لذمم �ملدينة )�لتخ�صيم( �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 7- �تفاقية ت�صهيل �ل�صيك 
�ملوؤجل �ملوؤرخة يف 4 �أغ�صط�س 2016 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر )ي�صار �إليها جمتمعة ب� �تفاقيات 
�لت�صهيل”( 8- كفالة ن�صبية )“�لكفالة”( �ملوؤرخة يف 6 �صبتمرب 2015 �ملربمة بني �لبنك وطالل علي عبد �هلل �لزين )“�أنتم"( 
8،030،243 درهم   /47 9- هذ� وتبلغ قيمة �ملبلغ �مل�صتحق على �لعميل بتاريخ هذ� �خلطاب  و�مل�صتند�ت �لأخرى ذ�ت �ل�صلة 
10- هذ�  �ألف ومائتان وثالثة و�أربعون درهم و�صبعة و�أربعون فل�س فقط ل غري( )�ملبلغ �مل�صتحق"(  )ثمانية ماليني وثالثون 
)�أربعمائة  درهم   489،844  /85 يعادل  ما  �أي  �مل�صتحق  �ملبلغ  6.1% من  �لكفالة  عليكم مبوجب  �مل�صتحق  �ملبلغ  قيمة  وتبلغ 
وت�صعة وثمانون �ألف وثمائمائة و�أربعة و�أربعون درهم وخم�صة وثمانون فل�س فقط ل غري( (�لدين”(. 11- وكما تعملون فاإنه قد 
متت مطالبتكم من قبل �لبنك ل�صد�د �ملبالغ �ملرت�صدة ل�صاحله بناء على �لكفالة. على �لرغم من تلك �ملطالبات، مل يتم  �صد�د 
�لدين حتى �لآن 12- مبوجب �أحكام �لكفالة، و�فقتم يف �ملادة 2 - 1)1( على ما يلي: "�أن تكفلو� ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة للبنك 
من قبل �لعميل يف مو�عيد ��صتحقاقها باإنتظام و�أن تتعهدو� للبنك باأنه �إذ� �أخفق �لعميل يف ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي جزء منها 
عند ��صتحقاقها �أو طلبها �أن تلتزمو� بت�صديدها عند �أول طلب من �لبنك  و)2( �ن تو�فقو� على دفع جميع �لتكاليف و�مل�صاريف 
و�لر�صوم )مبا يف ذلك �مل�صاريف �لقانونية( �ملتعلقة بالبنك ب�صاأن ��صرتد�د �أو حماولة ��صرتد�د �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي جزء منها من 
�لعميل على �أ�صا�س تعوي�س كامل، ب�صرط �أن يقت�صر �ملبلغ �مل�صتحق على كل كفيل فيما يخ�س �أ�صل �ملبلغ وفقا لهذه �لكفالة فقط 
على �لن�صبة �خلا�صة به من �ملبلغ باحلد �لأق�صى.  13-يوؤكد �لبنك �أنه مل ي�صتلم من ح�صرتكم حتى تاريخه مبلغ �لدين �ملكفول 
من قبلكم بناء على �لكفالة بالرغم من مطالبات �لبنك �ملتكررة بال�صد�د. ولذلك ،  14- مبوجب �للتز�مات �ملذكورة يف �لكفالة، 
�أنت مكلف ب�صد�د �لدين ح�صب �لن�صبة �ملكفولة من قبلكم بناء على �لكفالة خالل �صبعة )7( �يام من  تاريخ هذ� �خلطاب حتا�صيا 
لتخاذ �أية �جر�ء�ت قانونية.  15- ل تخل هذه �ملطالبة باأي من �حلقوق �لأخرى �لعائدة للبنك ول تعترب تنازل من �لبنك عن 

�أي من حقوقه �لأخرى �أو �لإجر�ء�ت �لإ�صافية �ملمنوحة له مبوجب �لقانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3635(

�ملنذر: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه :  خالد بن �بر�هيم بن �صليمان �بو نيان - )جمهول حمل �لإقامة( 

ن�صري �إىل �مل�صتند�ت �لآتية: 1- �تفاقية تعديل ت�صهيل م�صريف �ملوؤرخة 8 �أغ�صط�س 2019 و�ملربمة بني �لبنك بنك �ت�س ��س بي 
�صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود )�لبنك( و �صركة هايدروتريف ذ م م )“�لعميل”( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر و�مل�صتند�ت 
�لأخرى ذ�ت �ل�صلة. 2- �تفاقية ت�صهيل متويل �لذمم �ملدينة �ملوؤرخة يف 18 �أكتوبر 2012 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم 
تعديلها من حني لآخر 3- �تفاقية ت�صهيل �لتخ�صيم �ملوؤرخة يف 17 �أكتوبر 2011 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها 
من حني لآخر 4- �تفاقية �ل�صمان �ملوؤرخة يف 14 مار�س �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 5- �تفاقية 
�لتمويل �لتجاري �لعامة �ملوؤرخة يف 18 مايو 2003 �ملربمة بني �لبنلك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 6- �تفاقية 
�إد�رة ت�صهيل �لذمم �ملدينة )�لتخ�صيم( �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 7- �تفاقية ت�صهيل �ل�صيك 
�ملوؤجل �ملوؤرخة يف 4 �أغ�صط�س 2016 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر )ي�صار �إليها جمتمعة ب� �تفاقيات 
�لت�صهيل”( 8- كفالة ن�صبية )“�لكفالة”( �ملوؤرخة يف 6 �صبتمرب 2015 �ملربمة بني �لبنك وطالل علي عبد �هلل �لزين )“�أنتم"( 
8،030،243 درهم   /47 9- هذ� وتبلغ قيمة �ملبلغ �مل�صتحق على �لعميل بتاريخ هذ� �خلطاب  و�مل�صتند�ت �لأخرى ذ�ت �ل�صلة 
10- هذ�  �ألف ومائتان وثالثة و�أربعون درهم و�صبعة و�أربعون فل�س فقط ل غري( )�ملبلغ �مل�صتحق"(  )ثمانية ماليني وثالثون 
وتبلغ قيمة �ملبلغ �مل�صتحق عليكم مبوجب �لكفالة 38.9% من �ملبلغ �مل�صتحق �أي ما يعادل 71/ 3،123،764 درهم )ثالثة 
ماليني ومائة وثالثة وع�صرون �لف و�صبعمائة و�ربعة و�صتون درهم وو�حد و�صبعون فل�س فقط ل غري(  )�لدين”(. 11- وكما 
تعملون فاإنه قد متت مطالبتكم من قبل �لبنك ل�صد�د �ملبالغ �ملرت�صدة ل�صاحله بناء على �لكفالة. على �لرغم من تلك �ملطالبات، 
مل يتم  �صد�د �لدين حتى �لآن 12- مبوجب �أحكام �لكفالة، و�فقتم يف �ملادة 2 - 1)1( على ما يلي: "�أن تكفلو� ت�صديد �لأمو�ل 
�ملكفولة للبنك من قبل �لعميل يف مو�عيد ��صتحقاقها باإنتظام و�أن تتعهدو� للبنك باأنه �إذ� �أخفق �لعميل يف ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة 
�أو �أي جزء منها عند ��صتحقاقها �أو طلبها �أن تلتزمو� بت�صديدها عند �أول طلب من �لبنك  و)2( �ن تو�فقو� على دفع جميع �لتكاليف 
و�مل�صاريف و�لر�صوم )مبا يف ذلك �مل�صاريف �لقانونية( �ملتعلقة بالبنك ب�صاأن ��صرتد�د �أو حماولة ��صرتد�د �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي 
جزء منها من �لعميل على �أ�صا�س تعوي�س كامل، ب�صرط �أن يقت�صر �ملبلغ �مل�صتحق على كل كفيل فيما يخ�س �أ�صل �ملبلغ وفقا لهذه 
�لكفالة فقط على �لن�صبة �خلا�صة به من �ملبلغ باحلد �لأق�صى.  13-يوؤكد �لبنك �أنه مل ي�صتلم من ح�صرتكم حتى تاريخه مبلغ 
�للتز�مات  14- مبوجب    ، ولذلك  بال�صد�د.   �ملتكررة  �لبنك  بالرغم من مطالبات  �لكفالة  بناء على  قبلكم  �ملكفول من  �لدين 
�ملذكورة يف �لكفالة، �أنت مكلف ب�صد�د �لدين ح�صب �لن�صبة �ملكفولة من قبلكم بناء على �لكفالة خالل �صبعة )7( �يام من  تاريخ هذ� 
�خلطاب حتا�صيا لتخاذ �أية �جر�ء�ت قانونية.  15- ل تخل هذه �ملطالبة باأي من �حلقوق �لأخرى �لعائدة للبنك ول تعترب تنازل 

من �لبنك عن �أي من حقوقه �لأخرى �أو �لإجر�ء�ت �لإ�صافية �ملمنوحة له مبوجب �لقانون
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3634(

�ملنذر: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه : كولن باك�صرت   )جمهول حمل �لإقامة( 

ن�صري �إىل �مل�صتند�ت �لآتية:  1- �تفاقية تعديل ت�صهيل م�صريف �ملوؤرخة 8 �أغ�صط�س 2019 و�ملربمة بني �لبنك بنك �ت�س ��س بي 
�صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود )�لبنك( و �صركة هايدروتريف ذ م م )“�لعميل”( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر و�مل�صتند�ت 
�لأخرى ذ�ت �ل�صلة. 2- �تفاقية ت�صهيل متويل �لذمم �ملدينة �ملوؤرخة يف 18 �أكتوبر 2012 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم 
تعديلها من حني لآخر 3- �تفاقية ت�صهيل �لتخ�صيم �ملوؤرخة يف 17 �أكتوبر 2011 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها 
من حني لآخر  4- �تفاقية �ل�صمان �ملوؤرخة يف 14 مار�س �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر  5- �تفاقية 
�لتمويل �لتجاري �لعامة �ملوؤرخة يف 18 مايو 2003 �ملربمة بني �لبنلك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 6- �تفاقية 
�إد�رة ت�صهيل �لذمم �ملدينة )�لتخ�صيم( �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر 7- �تفاقية ت�صهيل �ل�صيك 
�ملوؤجل �ملوؤرخة يف 4 �أغ�صط�س 2016 �ملربمة بني �لبنك و�لعميل، كما يتم تعديلها من حني لآخر )ي�صار �إليها جمتمعة ب� �تفاقيات 
�لت�صهيل”( 8- كفالة ن�صبية )“�لكفالة”( �ملوؤرخة يف 6 �صبتمرب 2015 �ملربمة بني �لبنك وطالل علي عبد �هلل �لزين )“�أنتم"( 
8،030،243 درهم   /47 9- هذ� وتبلغ قيمة �ملبلغ �مل�صتحق على �لعميل بتاريخ هذ� �خلطاب  و�مل�صتند�ت �لأخرى ذ�ت �ل�صلة 
10- هذ�  �ألف ومائتان وثالثة و�أربعون درهم و�صبعة و�أربعون فل�س فقط ل غري( )�ملبلغ �مل�صتحق"(  )ثمانية ماليني وثالثون 
)�ربعمائة  درهم   401،512  /17 يعادل  ما  �أي  �مل�صتحق  �ملبلغ  6.1% من  �لكفالة  عليكم مبوجب  �مل�صتحق  �ملبلغ  قيمة  وتبلغ 
مطالبتكم  متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -11 و�لف وخم�صمائة و�ثنا ع�صر درهم و�صبعة و�ربعون فل�س فقط ل غري( )�لدين(  
من قبل �لبنك ل�صد�د �ملبالغ �ملرت�صدة ل�صاحله بناء على �لكفالة. على �لرغم من تلك �ملطالبات، مل يتم  �صد�د �لدين حتى �لآن 
12- مبوجب �أحكام �لكفالة، و�فقتم يف �ملادة 2 - 1)1( على ما يلي: "�أن تكفلو� ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة للبنك من قبل �لعميل يف 
مو�عيد ��صتحقاقها باإنتظام و�أن تتعهدو� للبنك باأنه �إذ� �أخفق �لعميل يف ت�صديد �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي جزء منها عند ��صتحقاقها �أو 
طلبها �أن تلتزمو� بت�صديدها عند �أول طلب من �لبنك  و)2( �ن تو�فقو� على دفع جميع �لتكاليف و�مل�صاريف و�لر�صوم )مبا يف ذلك 
�مل�صاريف �لقانونية( �ملتعلقة بالبنك ب�صاأن ��صرتد�د �أو حماولة ��صرتد�د �لأمو�ل �ملكفولة �أو �أي جزء منها من �لعميل على �أ�صا�س 
تعوي�س كامل، ب�صرط �أن يقت�صر �ملبلغ �مل�صتحق على كل كفيل فيما يخ�س �أ�صل �ملبلغ وفقا لهذه �لكفالة فقط على �لن�صبة �خلا�صة 
به من �ملبلغ باحلد �لأق�صى.  13-يوؤكد �لبنك �أنه مل ي�صتلم من ح�صرتكم حتى تاريخه مبلغ �لدين �ملكفول من قبلكم بناء على 
�لكفالة بالرغم من مطالبات �لبنك �ملتكررة بال�صد�د. ولذلك ،  14- مبوجب �للتز�مات �ملذكورة يف �لكفالة، �أنت مكلف ب�صد�د 
�لدين ح�صب �لن�صبة �ملكفولة من قبلكم بناء على �لكفالة خالل �صبعة )7( �يام من  تاريخ هذ� �خلطاب حتا�صيا لتخاذ �أية �جر�ء�ت 
قانونية.  15- ل تخل هذه �ملطالبة باأي من �حلقوق �لأخرى �لعائدة للبنك ول تعترب تنازل من �لبنك عن �أي من حقوقه �لأخرى 

�أو �لإجر�ء�ت �لإ�صافية �ملمنوحة له مبوجب �لقانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 25/ 4/ 2021  Issue No : 13224
In Case No. 504/2021/11 Civil and Summary

First: Affirmation of authenticity and effectiveness of a vehicle sale contract of Honda Civic 
Model No. (85181) Special K Black, Model 2009. Chassis No. (JHMFD162798405219) 
and enforce the respondent to pay the price of vehicle in the amount of AED (20.000) 
(twenty thousand dirhams) dated 3/12/2015 and liaise with Dubai Traffic Directorate to 
register the vehicle, subject of litigation, in the name of respondent and complete the 
formalities to register it or authorize the plaintiff to finalize these procedures at the expense 
of respondent.
Second. To the respondent to pay the value of the traffic violations recorded on the register 
of the car in question from the date of the sale contract as on 03/12/2015 until the date of 
the vehicle registration in the respondent's name and the amount of traffic violations to 
date, the amount of AED 44.660 (forty-four thousand six hundred and sixty dirhams), fees, 
expenses and attorney's fees
Announcement claimant : Zeshan Ahmed Khalid Pervez  -  capacity : Claimant
Respondent: 1-Tareq Mahmoud Mahmoud Ahmed Bin Mahmoud Ahmed - capacity 
Respondent
Subject to announcement: You have been sued and the subject matter thereof is Validity 
and effectiveness of the Honda Civic contract (85181) special K-black, model 2009, 
chassis number (JHMFD 16279 S405219), requiring the respondent to pay the car for an 
amount of AED (20,000.00 dirhams) (twenty thousand dirhams), dated 03/12/2015, and to 
and liaise with Dubai Traffic Directorate to register the vehicle, subject of litigation, in the 
name of respondent and complete the formalities to register it or authorize the plaintiff to 
finalize these procedures at the expense of respondent. Second. To the respondent to pay 
the value of the traffic violations recorded on the register of the car in question from the 
date of the sale contract as on 03/12/2015 until the date of the vehicle registration in the 
respondent's name and the amount of traffic violations to date, the amount of AED 44,660 
(forty-four thousand six hundred and sixty dirhams), fees, expenses and attorney's fees. 
A session was scheduled for its deliberation on Wednesday 28/4/2021 at 9 a.m. via the 
BOTIM visual application before the Case Management Department of First Instance IV. 
on a telephone number (00971566039081). Therefore, you are assigned to attend or those 
who legally represents you, and you have to submit your memorandums or documents to 
the court three days before the hearing. 
At least.
Case Manager
Mona Ibrahim Kamal

Announcement by Publishing 
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اأخبـار الإمـارات
جائزة ال�سارقة للتميز الرتبوي ت�ستقبل 799 ملفا للتقدم لفئاتها 12 وتبداأ يف اأعمال التحكيم  

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�صفت جائزة �ل�صارقة للتميز �لرتبوي و�لتابعة ملجل�س �ل�صارقة للتعليم 
�جلائزة  لفئات  للتقدم  ملفا   799 ل�  ��صتقبالها  عن  �ل�صارقة  بحكومة 
�لثني  ع�صر �صمن مناف�صات �لدورة �ل�صابعة و�لع�صرين للجائزة للعام 

�لدر��صي 2021-2020 .
و�أ�صادت بالإقبال �لكبري وتو�فد �لر�غبني للتقدم يف �جلائزة هذ� �لعام 
من خمتلف �إمار�ت �لدولة ورفعها عن طريق موقع �جلائزة عرب عنو�نه  
�نطالقة  مع  �جلائزة  �أطلقته  و�ل��ذي   .www.award-shj.ae

دورتها لهذ� �لعام يف �إطار �صعيها لتطوير �أعمال �جلائزة .

و�أعلنت علياء �حلو�صني مديرة �إد�رة جائزة �ل�صارقة للتميز �لرتبوي عن 
�أع��د�د كبرية  ��صتقطاب  و�لع�صرين يف  �ل�صابعة  دورتها  جناح �جلائزة يف 
من �لر�غبني للرت�صح يف فئات �جلائزة �لثني ع�صرة و�صملت فئة �لأفر�د 
و�ملوؤ�ص�صات �لد�عمة للتعليم وفئة �لطالب �ملتميز وفئة �لطالب �ملتميز 
�ملعلم  وفئة  �ملتميز  �خلا�صة  �لرتبية  معلم  وفئة  �خلا�صة  �لفئات  م��ن 
�ملتميز وفئة �لأ�صرة �ملتميزة وفئة �حل�صانة �ملتميزة وفئة جمل�س �أولياء 
وفئة  �ملتميز  �لرتبوي  �لقائد  وفئة  �ملتميزة  �ملدر�صة  وفئة  �ملتميز  �أم��ور 
�مل�صروع �ملتميز وفئة �لبحث �لرتبوي �لتطبيقي �ملتميز وفئة �لوظائف 

�لد�عمة.
�لتقدم  و�إتاحة  متكامل  ب�صكل  للجائزة  �للكرتوين  �لتحول  �أن  و�أك��دت 

ملفاتهم  لتقدمي  �لرت�صح  يف  �لر�غبني  لكافة  �لل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب 
�إلكرتونياً  �لتقدم  باآليات  تعريفية  �إعالمية  مو�د  �إطالق  مع  �إلكرتونياً 
 799 �أ�صهم ب�صكل كبري يف زيادة �لعد�د �ملتقدمة لت�صل على  للجائزة 

متقدما للجائزة .
و�أ�صارت �حلو�صني �إىل �أنه ومع �إغالق باب �لتقدم للرت�صح با�صرت جلنة 
�لتحكيم و�إد�رة �جلائزة يف فرز �مللفات �ملقدمة من �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 
��صتقبال  �صملت  �لأول  م��ر�ح��ل  ثالثة  خ��الل  م��ن  للجائزة  و�ملتقدمني 
�مللفات ثم فرزها لالطالع على �لأدلة �ملرفقة و�لإثباتات ليتم يف �ملرحلة 

�لثانية قبول 538 ملفا منها .
و�أو�صحت يف هذ� �ل�صياق باأنه مت �إعادة �لنظر يف تلك �مللفات �ملقدمة يف 

�أعمالها من  تبا�صر  �لتي  �لتحكيم  و عر�صها على جلنة  �لثالثة  �ملرحلة 
�لر�بع و�لع�صرين من �صهر �إبريل �جلاري وحتى �لثالث من يونيو �ملقبل 

لت�صل �أعد�د �مللفات �ملرت�صحة للتحكيم 340 ملفاً .. 
�أعمالها برعاية كرمية  بتو��صل  �صعادة �جلائزة  �إىل  و�أ�صارت �حلو�صني   
ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  من 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة وجناح �جلائزة متجاوزة حتديات جائحة 
كورونا من خالل دعمها للمرت�صحني يف مو��صلة �أعمالهم و�لتقدم بها 
�لإب���د�ع  و  �إىل �جلائزة لرت�صخ من دوره��ا يف  حتفيز كافة فئاتها على 
�إ�صهاماً يف بناء �لوطن وتنمية  ت�صجيع �لتميز وتكرمي و�إثابة �ملتميزين 

�أبنائه �لذين هم �أ�صا�صه وم�صتقبله.

خالل الربع الأول من العام اجلاري

عبد اهلل املري يرتاأ�ص اجتماع تقييم اأداء الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية

ي�صتعر�س مناذج ملهمة من املجتمع الإماراتي

جواهر.. �سخ�سيات ل تعرف امل�ستحيل على تلفزيون ال�سارقة يف رم�سان

•• دبي-الفجر

ت���ر�أ����س م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ع��ب��د �هلل 
خ���ل���ي���ف���ة �مل����������ري، �ل����ق����ائ����د �ل����ع����ام 
تقييم  �ج���ت���م���اع  دب������ي،  ل�������ص���رط���ة 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أد�ء 
و�مل��ب��اح��ث �جل��ن��ائ��ي��ة خ���الل �لربع 
�جل��اري، بح�صور  �لعام  �لأول من 
�إبر�هيم  �للو�ء خبري خليل  �صعادة 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  م�صاعد  �مل��ن�����ص��وري، 
و�لعميد  �جلنائي،  �لبحث  ل�صوؤون 
مدير  �جل���������الف،  �����ص����امل  ج����م����ال 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
حممد  �ل�صيخ  و�لعميد  �جلنائية، 
عبد �هلل �ملعال مدير �لإد�رة �لعامة 
حممد  و�لعميد  و�ل��ري��ادة،  للتميز 

�صرحاً حول �أهم �لق�صايا �لتي مت 
�لتعامل معها، و�لأ�صباب �لتي �أدت 
بالتعاون  �جلرمية  �نخفا�س  �إىل 
م��ع م��ر�ك��ز �ل�����ص��رط��ة، �إ���ص��اف��ة �إىل 
يف  �لإح�صائي  �لتحليل  مركز  دور 
�لربط �جلنائي و�حل�صول  عملية 
ع��ل��ى �مل���ع���ل���وم���ات وت���وزي���ع���ه���ا على 
�لفرق �مليد�نية، و�لتنبوؤ باجلرمية 
�ملتوقعة  �لإج��ر�م��ي��ة  و�لأ���ص��ال��ي��ب 
�لذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  �����ص���ت���خ���د�م  ع���رب 

�ل�صطناعي.
جمال  �لعميد  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
�لجتماعات  �إن  �جل����الف  ���ص��امل 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  مل���ع���ايل  �ل�����دوري�����ة 
ي��ن��وب عنه  �أو م���ن  دب����ي  ل�����ص��رط��ة 
�لأد�ء  ك����ف����اءة  رف������ع  يف  ت�������ص���اه���م 

�ملا�صي،  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  بنف�س 
�ملجهولة  �جل���رمي���ة  و�ن���خ���ف���ا����س 
�لربع  يف    25% بن�صبة  �ملُ��ق��ل��ق��ة 
مقارنة   2021 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
 ،2020 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  بالربع 
�لبالغات  ن�����ص��ب��ة  �رت���ف���ع���ت  ف��ي��م��ا 
�ملعلومة %99.6 يف �لربع �لأول 
 99% �ل��ع��ام �جل���اري مقابل  م��ن 

بالربع �لأول من �لعام  2020.
و�����ص���ت���ع���ر����س �مل�������الزم ح���م���د عبد 
�لرقابة  �إد�رة  م���ن  �ل��ع��ل��ي��ل��ي  �هلل 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �جل���ن���ائ���ي���ة 
�جلنائية  و�مل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
�ل��ن��ت��ائ��ج �لتي  خ����الل �لج���ت���م���اع، 
للتحريات  �لعامة  �لإد�رة  حققتها 
�لتطويرية  �خل���ط���ط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

ر����ص��د ب��ن ���ص��ري��ع �مل���ه���ريي، نائب 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
و�ملباحث �جلنائية ل�صوؤون �لرقابة 
م���دي���ري  م����ن  وع�������دد  و�لإد�رة، 
�لإد�ر�ت �لفرعية يف �لإد�رة �لعامة 

للتحريات و�ملباحث �جلنائية.
ونوه معايل �لفريق �ملري باجلهود 
�ل���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ف����رق �ل��ع��م��ل يف 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
مرتكبي  ����ص���ب���ط  يف  �جل���ن���ائ���ي���ة 
قيا�صي  وق������ت  خ������الل  �جل�����ر�ئ�����م 
وب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة، وج���ه���وده���م يف 
�لإمارة،  �لأم��ن و�لأم���ان يف  حفظ 
�لبالغات  �نخفا�س  يف  �صاهم  م��ا 
�جلنائية يف �لربع �لأول من �لعام 
مقارنة   13.4% بن�صبة  �جل��اري 

و�ل�صرت�تيجية لتحقيق �لأهد�ف 
خف�س  يف  �مل��ن�����ص��ودة  و�مل����وؤ�����ص����ر�ت 
م������ع������دلت �جل������رمي������ة �ملُ����ق����ل����ق����ة، 
�لبالغات،  مع  �ل�صريع  و�لتعامل 
وخطط تقليل �جلر�ئم يف مناطق 
عمل  ف��رق  وت�صكيل  �لخت�صا�س 

فّعالة.
�لعليلي  �مل������الزم  ����ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
على  �ل������ب������الغ������ات  �إح���������������ص�������اء�ت 
م�����ص��ت��وى م��ر�ك��ز �ل�����ص��رط��ة، حيث 
�لإح�����ص��اء�ت �نخفا�صاً يف  �أظ��ه��رت 
�ملقلقة  �ل��ب��الغ��ات  ت�صجيل  ن�صبة 
�لربع  يف  �مل��ج��ه��ول��ة  و�ل���ب���الغ���ات 
�لأول من �لعام 2021 ومقارنتها 

بالربع �لأول من �لعام 2020.
�لعليلي  ح��م��د  �مل������الزم  ق����دم  ك��م��ا 

•• ال�شارقة-الفجر

�أعمال،  رّو�د  ومغامرون،  �أب��ط��اٌل، 
�لعزمية  م���ن  ���ص��ن��ع��و�  و�أّم����ه����ات، 
و�لإ����ص���ر�ر جم���د�ً ك��ب��ري�ً، طويلة 
و������ص����ت����ط����اع����و� م������ن خ�������الل ما 
يتجاوزو�  �أن  ج��ه��ود  م��ن  ب��ذل��وه 
غاياتهم  وي��ح��ق��ق��و�  �ل�����ص��ع��وب��ات، 
يتناوله  م���ا  ه���ذ�  وط��م��وح��ات��ه��م، 
�لربنامج �لجتماعي �لرم�صاين 
ُيعر�س  "جو�هر" �ل��ذي  �جلديد 
�ل�صاعة  يعاد  و   13:15 �ل�صاعة 
تلفزيون  �صا�صة  على   19:15
�ل�صارقة  لهيئة  �لتابع  �ل�صارقة، 

لالإذ�عة و�لتلفزيون.

قّوة احللم
ي�صتعر�س �لربنامج يف كّل حلقة 
م���ن ح��ل��ق��ات��ه �ل��ت��ي ت�����ص��ت��م��ر على 
م����دى 15 دق��ي��ق��ة ق�����ص��ة �إجن����از 
يعّرف  �ل��ذي  ل�صان �صاحبها  على 
ب�صرّي  ����ص���رد  ع���رب  �مل�����ص��اه��دي��ن 
وب��ق��ال��ب ���ص��ي��ن��م��ائ��ّي م�����ص��ّوق على 
مب�صاهد  وي����������روي  م���������ص����ريت����ه، 

�ل���ذي ع��ان��ى م��ن �صعوبات  �ب��ن��ه��ا 
�لتعّلم وع�صر �لقر�ءة �إىل تاأ�صي�س 
مركز "تعليم" للتدريب وتطوير 
لتلبية  �أب����وظ����ب����ي  يف  �مل������ه������ار�ت 
"�لدي�صلك�صيا"  �أطفال  �حتياجات 
-ع�صر �لقر�ءة-، وغريهم �لكثري 
�صيفة  �صتحّل  �لتي  �لنماذج  م��ن 

على حلقات �لربنامج �ملقبلة.
 

تطبيق مرايا
وي��ت�����ص��ن��ى ل��ل��ج��م��ه��ور �ل������ذي مل 
�لربنامج  م��ت��اب��ع��ة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن 
�أثناء عر�صه �ليومي على �لقناة، 
م�������ص���اه���دة ج��م��ي��ع ح��ل��ق��ات��ه عرب 
خ�ص�صته  "مر�يا" �ل��ذي  تطبيق 
ليكون  جم�����اين  ب�����ص��ك��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة 
ت�صّم  رق��م��ي��ة  وم��ك��ت��ب��ة  ��ة  م��ن�����صّ
و�مل�صل�صالت  �لأع�����م�����ال  ج��م��ي��ع 
و�لرب�مج �لتي تبثها قنو�ت هيئة 
و�لتلفزيون  ل���الإذ�ع���ة  �ل�����ص��ارق��ة 
رم�صان،  �صهر  خالل  �لعام  طيلة 
�لو�صول  ي�صهل  جم���اين،  ب�صكل 
�إل��ي��ه، وب��دّق��ة وج���ودة عالية على 

�صعيد �ل�صوت و�ل�صورة. 

اأبطال من احلياة
نخبة  �ل����ربن����ام����ج  و�����ص���ت�������ص���اف 
�ملجتمعية  �ل�������ص���خ�������ص���ي���ات  م����ن 
عي�صى  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ب��ط��ل  منهم 
�ل���دح، �أح���د �أه���م لع��ب��ي �ملالكمة 
و�لبطلة  و�ل������ع������رب،  �مل���ح���ل���ي���ني 
�جلناحي،  �أ����ص���م���اء  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لألقاب" لعبة �ملبارزة،  "قّنا�صة 

خم��ت��ل��ف��ة �ل����ب����د�ي����ات و�ل����دو�ف����ع 
و�ل���ظ���روف �ل��ت��ي م���ّر ب��ه��ا، وكيف 
�إىل  حت��دي��ات  ي��ح��ّول  �أن  ��صتطاع 
�لربنامج  ي���ق���ّدم  ك��م��ا  �ل���ف���ر����س، 
�خل���ّط �ل��زم��ن��ي �ل���ذي ت��ر�ف��ق مع 
ومنجزه  حللمه  �ل�صيف  حتقيق 
�لتي مّر بها  �لتفا�صيل  وخمتلف 

يف طريق �لبحث عن غايته. 

�صباقات  ب��ط��ولت  على  و�حل��ائ��زة 
�لعديد  يف  "تر�يثلون"  �جل���ري 
م���ن �مل���ن���ا����ص���ب���ات، و�مل�������درب ذي���اب 
�إمار�تي  م����دّرب  �أول  �ل��ع�����ص��ريي 
ل���ري���ا����ص���ة �لأي����ك����ي����دو - و�ح�����دة 
�لقتالية  �ل��ف��ن��ون  ري��ا���ص��ات  م���ن 
�ليابانية، و�صريين �لنوي�س، �لتي 
مع  �ل�صخ�صية  جتربتها  ق��ادت��ه��ا 

وذلك  �ل�صنوية،  ربع  �لإد�رة  نتائج 
���ص��م��ن ج�����دول زم���ن���ي حم�����دد، ما 
لالطالع  و�إمكانية  فر�صة  يعطي 
على �لجتاهات �لتي حتدد �أهد�ف 
يتم  �ل���ت���ي  و�لأ����ص���ال���ي���ب  �لإد�رة، 

�مل�صاريع  وم���ن���اق�������ص���ة  و�ل����ع����م����ل، 
�لتي  �ل��ع��ق��ب��ات  وح���ل  �مل�صتقبلية، 
�إىل  �لعمل، لفتاً  �أن تتخلل  ميكن 
ملتابعة  تاأتي  �لجتماعات  ه��ذه  �أن 
ُتقيم  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

مقارنة  �لنتائج  تقييم  مبوجبها 
و�مل�صاهمة  �مل��ا���ص��ي��ة،  ب��ال�����ص��ن��و�ت 
م���ن �خلطط  �ل��ع��دي��د  �إدخ������ال  يف 
�ل���ت���ط���وي���ري���ة ل��ت��ح��ق��ق �لأه�������د�ف 

�ملرجوة.

�سرطة دبي تدعو اإىل اإجراء الفح�ص الدوري للمركبة
•• دبي-الفجر

ق���ال �ل��ع��م��ي��د ���ص��ي��ف م��ه��ري �صعيد 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �مل���زروع���ي، 
ل���ل���م���رور يف ���ص��رط��ة دب�����ي، �إن�����ه يف 
ظ��ل �رت��ف��اع درج���ات �حل���ر�رة �لتي 
ت�������ص���ه���ده���ا �ل�����ب�����الد خ������الل ف���رتة 
قائدي  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب  �ل�������ص���ي���ف، 
�مل��رك��ب��ات �ل��ت��اأك��د م��ن ت��وف��ر جميع 
�إج���������ر�ء�ت �لأم������ن و�ل�������ص���الم���ة يف 
�لدوري  �لفح�س  و�إج��ر�ء  �ملركبة، 
�لتقيد  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  للمركبة، 
بالقو�نني و�للو�ئح �ملرورية خالل 
�أية  تركيب  بعدم  منوهاً  �ل��ق��ي��ادة، 
�إ���ص��اف��ات خ��ارج��ي��ة يف �مل��رك��ب��ة من 
�ملعتمدة، و�لتي عادة  غري �جلهات 
ما توؤدي �إىل كرثة �لأعطال وتكون 
�صببا رئي�صيا يف �ندلع �حلر�ئق يف 

�ملركبات. 
�ل�صيف  ف�صل  يف  �أن���ه  �إىل  و�أ����ص���ار 
ومع �رتفاع درج��ات �حل��ر�رة تكرث 
�ملركبات  ح��ر�ئ��ق  ملحوظ  وب�صكل 
و�لتي قد ينتج عنها خ�صائر ب�صرية 
�إنه  حيث  باملركبة،  مادية  و�أ�صر�ر 
ب��الإم��ك��ان ت��ف��ادي ذل��ك م��ن خالل 
�لدورية  �ل�صيانة  ع��ل��ى  �حل��ر���س 

للمركبة و��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة 
باأخرى جديدة، خا�صًة �لتي تتعلق 
ب��امل��ح��رك و�أج����ز�ئ����ه. م��و���ص��ح��اً �أن 
�أو  �إه���م���ال �ل�����ص��ي��ان��ة يف �مل��رك��ب��ات 
�للجوء لور�س ت�صليح غري موثوق 
�لأ���ص��ب��اب �لتي توؤدي  �أه��م  بها م��ن 
�إىل  د�ع���ي���اً  �مل��رك��ب��ة،  �ح�����رت�ق  �إىل 
�لأ�صا�صية  باملبادئ  �لإمل���ام  ���ص��رورة 
�أي مو�د  ت���رك  وع����دم  ل��ل�����ص��ي��ار�ت، 
�ل�صيارة.  د�خ���ل  لال�صتعال  قابلة 
�لأ�صباب  �أه����م  م��ن  �أن  �إىل  و�أف�����اد 
�حلر�ئق  ن�����ص��وب  �إىل  ت����وؤدي  �ل��ت��ي 
عدم  �ل�صيف  ف�صل  يف  ب��امل��رك��ب��ات 
مثل  باملركبة  �لت�صربات  معاجلة 

�أو  �ل���زي���وت  �أو  �ل���وق���ود  ت�����ص��رب��ات 
و�صيانة  ب���امل���ح���رك،  �مل������ربد  م�����اء 
�لأج���������ز�ء �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م����ن قبل 
�إ�صافة  �أو  موؤهلني،  غري  �أ�صخا�س 
تو�صيالت كهربائية جديدة بطرق 
�حلريق،  ن�����ص��وب  �إىل  ت������وؤدي  ق���د 
بال�صيانة  �ل��ت��ق��ي��د  ع���دم  وك���ذل���ك 
�لتاأكد  وع���دم  للمركبة،  �ل��دوري��ة 
باملحرك  �مل���ربد  م��اء  م�صتوى  م��ن 
�أن  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  )�ل�����ر�دي�����رت(. 
هناك �أ�صباب �أخ��رى قد ت��وؤدي �إىل 
كرتك  باملركبات  �حل��ر�ئ��ق  ن�صوب 
�ملركبة  يف  لال�صتعال  قابلة  م���و�د 
و�لتدخني  و�ملعقمات  �لعطور  مثل 
وغريها من �لأمور �لتي ت�صاعد يف 

كرثة تلك �حلو�دث.
ودع������ا �ل��ع��م��ي��د ���ص��ي��ف �مل����زروع����ي، 
����ص���رورة  �إىل  �مل����رك����ب����ات  ق����ائ����دي 
و�ل�صالمة  �لوقاية  �إر���ص��اد�ت  �تباع 
�لفح�س  و�إج����������ر�ء  �مل����رك����ب����ات  يف 
م�صتمر  ب�صكل  و�صيانتها  �ل��دوري 
لل�صري  ���ص��الح��ي��ت��ه��ا  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
�صالمة  من  و�لتاأكد  �لطرق،  على 
بها  �لت�صغيل  و�أج���ه���زة  �لإط������ار�ت 
و�صالمة  �صالمتهم  ل�صمان  وذلك 

�لآخرين.

اإجناز املرحلة الثانية لإنتاج اأول عمل درامي اجتماعي من �سنع اأ�سحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

ل��الإن��ت��اج وموؤ�ص�صة  ف��ي��ل��م ج��ي��ت  ���ص��رك��ة  �أجن����زت 
ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا لأ���ص��ح��اب �ل��ه��م��م �مل��رح��ل��ة �لأوىل 
�أول ع��م��ل در�م����ي �جتماعي  �إن��ت��اج  م��ن خ��ط��و�ت 
�لعمل  كتاب  باختيار  �لهمم  �أ���ص��ح��اب  �صنع  م��ن 
�ختيار  عن  ف�صاًل  معهم  �لتعاقد  و�ب���ر�م  �لفني 
�ملرحلة  و�أط��ل��ق��ت  �ل���د�رم���ي.  للعمل  �لن�صو�س 
/ �لهمم  �أ�صحاب  جلميع  ن��د�ء  بتوجيه  �لثانية 
�مل��وه��وب��ني يف جمال  �خل��ا���ص��ة/  �ل���ق���در�ت  ذوي 
�لإخر�ج و�ملنتج �ملنفذ لالن�صمام �إىل فريق �لعمل 
�لذي يبا�صر خطو�ت �إنتاج �لعمل �لدر�مي وذلك 
�إطار �لتعاون �مل�صرتك بني �ملوؤ�ص�صة و�ل�صركة  يف 
�أن  تقرر  �ل��ذي  �لعمل  و�إن��ت��اج  بتمويل  تقوم  �لتي 
يتم تنفيذه بو��صطة �أ�صحاب �لهمم مبا يف ذلك 

�لكتابة و�لتمثيل و�لت�صوير و�لإنتاج.
�إطالقها  ج��رى  �لتي  �ل��دع��وة  يف  �جلانبان  و�أك���د 
ع��رب ح�����ص��اب��ات م��وؤ���ص�����ص��ة ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا لأ�صحاب 

�لتو��صل  من�صات  يف  جيت  فيلم  و�صركة  �لهمم 
�لجتماعي �أن �لبحث عن �ملوهوبني من �أ�صحاب 
ي�صمل  للم�صاركة  �ل��ت��ق��دم  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل��ه��م��م 
جميع �أنحاء �لعامل فيما �أكد �جلانبان �أن �ختيار 
ك��ت��اب �ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي مت ب��ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة م��ن بني 
�ملعنية  �للجنة  تلقتها  م�صاركة   300 من  �أك��رث 
�لعامل. ومت  �أي��ام من كل دول  على م��دى خم�صة 
�خ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة �ل��ك��ت��اب �ل��ب��ارع��ني م��ن �أربعة 
دول ع��رب��ي��ة وه���م ج����وري حم��م��د �ل��ع��ازم��ي من 
�ل��ك��وي��ت و�أح��م��د ب��ن ���ص��امل �حل��ج��ي م��ن �صلطنة 
عمان ومهند ثابت �لعاقو�س من �صوريا و�صادي 
تودري من م�صر. وبد�أت فيلم جيت �لآن بالبحث 
�أ�صحاب همم من ذوي  على خمرج ومنتج منفذ 
بدورهم  و�لذين  �ملجال  �لو��صعة يف هذ�  �خل��ربة 
�صيعملون مع �لكتاب على و�صع �للم�صات �لأخرية 
م�صتلزمات  جميع  و����ص��ت��ك��م��ال  �ل��ن�����ص��و���س  ع��ل��ى 
�ل��ت�����ص��وي��ر وم��ن��ه��ا �خ��ت��ي��ار �أ���ص��ح��اب �ل��ه��م��م مللئ 
ج��م��ي��ع �ل�����ص��و�غ��ر �ل���الزم���ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذ� �لعمل 

�أو�خر  يف  ت�صويره  ي��ب��د�أ  �أن  �ملتوقع  م��ن  و�ل���ذي 
هذ� �لعام و�صيتم �لإعالن عن فتح باب �لتقدمي 
و�أكدت  �لقادمة.  �لأ�صهر  خالل  �ل�صو�غر  لباقي 
موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم و�صركة فيلم 
و�ملخرجني  للمنتجني  ميكن  �أن��ه  لالإنتاج  جيت 
�ملوقع  على  �لتقدم  �لعمل  يف  بامل�صاركة  �ملهتمني 
https://zho. وه�����و:  ل���ذل���ك  �مل��خ�����ص�����س 
gov.ae/ar/Eservices/Pages/

بالذكر  �جل��دي��ر   PODCinema.aspx
�أن فكرة �مل�صل�صل بد�أت من �صركة فيلم جيت وهي 
�صركة م�صتقلة لالإنتاج �لفني يف �أبوظبي متا�صياً 
لتوفري فر�س جديدة جلميع  �ل�صركة  روؤي��ة  مع 
�مل��ج��ال �لفني م��ن خمتلف  �مل��ه��ار�ت يف  �أ���ص��ح��اب 
فيلم  �صركة  وقامت  و�لقدر�ت  و�لأعمار  �لبلد�ن 
جيت بالتو��صل مع موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب 
�أ�صحاب  �إىل  �لو�صول  يف  �لتعاون  لطلب  �لهمم 
خربة  م��ن  و�لتعلم  �لعربي  �ل��وط��ن  ح��ول  �لهمم 

�ملوؤ�ص�صة �لعميقة يف هذ� �ملجال.

الق�سباء تنظم ليايل رم�سان من 28 اأبريل – 1 مايو 2021
•• ال�شارقة-الفجر

بالتز�من مع "يوم ز�يد للعمل �لإن�صاين" و"عام 
�خلم�صني" لالحتفاء بالّرحلة �لإن�صانية �لفريدة 
للخم�صني عاماً �لأوىل من تاريخ دولة �لإمار�ت، 
للخم�صني  و�ملُ�صتد�م  �لفاعل  للتحّول  و�لإع����د�د 
عاماً �لقادمة، تنظم �لق�صباء؛ �لوجهة �لرتفيهية 
و�لعائلية �لأوىل يف �ل�صارقة �لتابعة لهيئة �ل�صارقة 
"ليايل  فعالية  )���ص��روق(،  و�لتطوير  لال�صتثمار 
لدعم  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  رم�صان" 
ليف"  و"�صيدلية  "رو�د"  �ل��ري��ادي��ة  �مل�����ص��اري��ع 
�ل�صارقة"  و"�صرطة  للرت�ث"  �ل�صارقة  و"معهد 
يف �لفرتة من 28 �أبريل لغاية 1 مايو 2021، 
�لوقت  �لفعالية  �لإفطار. و�صوف تكون هذه  بعد 
و�أ�صدقائك لال�صتمتاع  عائلتك  للقاء مع  �ملثايل 

مبجموعة من �ملعار�س وعرو�س �لإ�صاءة �مللونة 
يف جميع �أنحاء �لوجهة.

امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  معر�س 
الريادية "رواد"

�لأعمال  رو�د  ج��م��ع  �إىل  �مل��ع��ر���س  ه���ذ�  ي��ه��دف 
معاً  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �لأع���م���ال  ورو�د  �لإم���ار�ت���ي���ني 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  ل��ع��ر���س  و�ح����دة  من�صة  يف 
و�مل��ت��و���ص��ط��ة �مل���دع���وم���ة ب���رب�م���ج م��ت��ن��وع��ة يف 
لت�صليط  �لفر�صة  للم�صاركني  و�صيتيح  �لدولة، 
�ل�صوء على م�صاريعهم �ملبتكرة و�ل�صتفادة من 
�ملبا�صر  �لت�صويق  �إىل جانب  �لتناف�صية  �لأجو�ء 
�لتعريف  �ملعر�س يف  ملنتجاتهم. و�صوف ي�صهم  
وت�صويقها،  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل�����ص��ن��اع��ات  باملنتجات 
وت��وف��ري ف��ر���س �ل��ت��ع��ارف و�ل��ت��ع��اون ب��ني رو�د 

�لأعمال.
معر�س "مع

هد ال�صارقة للرتاث"
باإذن  له  �ملغفور  رحلة  عن  �صور�ً  �ملعر�س  �صيت�صمن 
�هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان، �لو�لد �ملوؤ�ص�س 
�أي�صاً  و�صي�صمل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
بها  ت�صتهر  تر�ثية  وعنا�صر  �إمار�تية  �صعبية  �ألعاباً 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إ�صافة �إىل معرو�صات 
و�أ�صغال يدوية م�صتوحاة من �لألعاب �لإمار�تية �لتي 
�أنف�صهم.  عن  للرتفيه  �ملا�صي  يف  �لأط��ف��ال  �بتكرها 
وم��ع م��رور �ل��وق��ت، �أ�صبحت ه��ذه �لأل��ع��اب �ل�صعبية 

تقليد�ً متو�رثاً يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صرطة ال�صارقة - معر�س الأمل
�إب�������د�ع جم��م��وع��ة م���ن �لنزلء  �مل���ع���ر����س  ي���ق���دم   

�لقيام  ع��ل��ى  ل��ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م  �ل��ف��ن��ي��ة  وم���ه���ار�ت���ه���م 
مب��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن �ل���رب�م���ج و�لأع����م����ال. 
�لتي  �لفنية  �لإبد�عات  هذه  عنو�ن  "�لأمل" هو 
من  وغ��ريه��ا  �لت�صامح  قيم  ع��ن  وت��ت��ح��دث  تعرب 

�ملعاين �لإن�صانية �ل�صامية.
�ل�صارقة  �صرطة  �صتنظم  �ملعر�س،  �إىل  و�إ�صافة   
�ملجتمعية.  و�ل��ت��وع��ي��ة  �لق�ص�س  رو�ي���ة  جل�صات 
"�صيدلية  م��ن  م��ب��ادرة  �أي�����ص��اً  �لفعالية  �صت�صمل 
�أ�صلوب حياة  �تباع  باأهمية  �لوعي  ليف" لتعزيز 
�لريا�صية  بالتمارين  �ل��زو�ر  وعي  وزي��ادة  �صحي 
باملعرفة  �ملجتمع  �حلملة  �صتزود  كما  و�لتغذية. 
رفاههم  ت�صمن  �لتي  �لإيجابية  �ل��ع��اد�ت  وتنمي 
على  �لر�صم  كتب  ت��وزي��ع  ج��ان��ب  �إىل  ع���ام،  ب�صكل 
�ملعار�س  �لرتفيهية. هذه  �لعرو�س  �لأطفال مع 
ممت مع مر�عاة �حلفاظ على �صحة و�صالمة  �صُ

�ل�صالمة  �صمان  خ��الل  من  �لأول  باملقام  �ل���زو�ر 
�لحرت�زية  �لتد�بري  بجميع  و�لل��ت��ز�م  للجميع 

من جائحة كوفيد19- �ملطبقة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

وزارة �سوؤون الوطني الحتادي تطلق مبادرة »رحلة العملية النتخابية« الرقمية
•• اأبوظبي - وام:

�أطلقت وز�رة �لدولة ل�صوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي - ب�صفتها �لأمانة 
�لعامة للجنة �لوطنية لالنتخابات - عرب موقعها �لإلكرتوين، مبادرة 
"رحلة �لعملية �لنتخابية" �لرقمية، �لتي ت�صهم يف تعزيز ثقافة �مل�صاركة 

�ل�صيا�صية بني جميع �أفر�د �ملجتمع.
ل�����ص��وؤون �ملجل�س  �ل��دول��ة  ل��وت��اه، وك��ي��ل وز�رة  وق���ال �صعادة ط���ارق ه��الل 
و�ح��دة من  تعد  �لإم���ار�ت  �لربملانية يف  �لتجربة  �إن  �لحت���ادي  �لوطني 
كل  مع  نوعية  وت��ط��ور�ت  كبرية  جناحات  �صهدت  �لتي  �ملهمة،  �لتجارب 
�لإجر�ء�ت  �نتخابي، وما يرت�فق معه من تطوير م�صتمر يف  ��صتحقاق 

�للوج�صتية،  �لرتقاء باخلدمات  �إىل  بالإ�صافة  و�لتنظيمية،  �لت�صريعية 
و�لتي جت�صدت ب�صكل عملي عرب �لزيادة �ملتو��صلة يف �لقبال على عملية 

�لت�صويت.
و�أ�صاف �صعادته.. " �ملبادرة �جلديدة تو�كب �لهتمام �لكبري بامل�صاركة يف 
�لعملية �لنتخابية، و�ملكانة �ملتميزة �لتي �أ�صبح يحتلها �ملجل�س �لوطني 
�أع�����ص��اوؤه يف  يلعبه  �ل��ذي  و�ل���دور  ورقابية،  ت�صريعية  ك�صلطة  �لحت���ادي 
�ل�صوت  ليكونو�  �ملجل�س،  قبة  حتت  ومناق�صتها  �ملو�طنني  ق�صايا  نقل 
�لذي يعرب عن �حتياجاتهم و�لو�صيلة �لتي متكن من حتقيق تطلعاتهم 

ورغباتهم".
وقال " ومن خالل هذه �ملبادرة فاإن �لوز�رة توؤ�ص�س �إىل قاعدة معرفية 

من  متّكن  �أنها  كما  �نتخابية،  ثقافة  تكوين  خاللها  من  مُيكن  ملهمة 
ت�صكيل �صورة مرئية حول �ملر�حل �لتي متر بها عملية �نتخابات �ملجل�س 
�آليات  �لوطني �لحت��ادي، وتر�صيخ �ملعرفة بالإجر�ء�ت �خلا�صة بها من 
�لرت�صح للع�صوية �إىل �لت�صويت و�نتخاب �أع�صاء �لهيئات �لنتخابية ملن 

�صوف ميثلهم يف �ملجل�س".
وت�����ص��ت��م��ل �مل����ب����ادرة ع��ل��ى ت���ك���ون وع����ي ب��ج��م��ي��ع �مل����ر�ح����ل �ل���ت���ي مت���ر بها 
�لوطنية  �للجنة  ت�صكيل  عن  بالإعالن  تبد�أ  و�لتي  �لنتخابية،  �لعملية 
�لعام  �لإطار  بها يف ر�صم  �لتي تقوم  و�ملهام  لالنتخابات، و�خت�صا�صاتها 
للعملية �لنتخابية، و�لإ�صر�ف �لعام على �صري �لنتخابات، كما ت�صتمل 
�ملبادرة على �لتعريف باآليات �إعالن �أ�صماء �لهيئات �لنتخابية، و�جلدول 

�لزمني لالنتخابات، و�لذي يت�صمن جميع �ملر�حل وفق �لتو�ريخ �ملحددة 
لكل مرحلة، ومبا يتنا�صب مع متطلباتها.

�لوطنية  للجنة  �لتابعة  �للجان  ت�صكيل  ح��ول  معلومات  �مل��ب��ادرة  وت�صم 
�إج��ر�ء�ت تتعلق  لالنتخابات، و�إعالن فتح باب �لرت�صح، وما يتبعها من 
للمر�صحني،  �لنهائية  �ل��ق��ائ��م��ة  ع��ن  �لإع����الن  ليتم  �ل��رت���ص��ح،  بعملية 
بالإ�صافة �إىل �إير�د معلومات حول حمالت �لرت�صح وما يرتبط بها من 
و�لت�صويت  �ل��دول��ة  خ��ارج  �لت�صويت  ح��ول  معلومات  وكذلك  �إج���ر�ء�ت، 
�لفرز  لنتائج  �إع���الن  م��ن  يتبعها  وم��ا  �لرئي�صي،  �لنتخاب  وي��وم  �ملبكر 
�لأولية ولتختتم باعتماد �لقائمة �لنهائية للفائزين يف حال عدم وجود 

�نتخابات تكميلية.

يوا�صل دوره يف تنظيم الوثائق والأر�صيفات يف اجلهات احلكومية

الأر�سيف الوطني ينظم ور�سة تعريفية خمت�سة لفائدة راأ�ص اخليمة
•• اأبوظبي-الفجر:

ور�صة  �ل���وط���ن���ي  �لأر����ص���ي���ف  ن��ظ��م 
بعنو�ن:  ب���ع���د-  -ع�����ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
يف  و�لأر���ص��ي��ف  �ل��وث��ائ��ق  "تنظيم 
ب����ن����اء على  �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة 
رقم  �لحت���ادي  �لقانون  متطلبات 
�لأر�صيف  ب�صاأن   2008 ل�صنة   7
�لتنفيذية"،  ولئ��ح��ت��ه  �ل��وط��ن��ي 
وج�����������اءت ه�������ذه �ل�����ور������ص�����ة �ل���ت���ي 
�أق��ي��م��ت ل��ف��ائ��دة م��وظ��ف��ي �جلهات 
�إم��ارة ر�أ���س �خليمة،  �حلكومية يف 
يف �إط�������ار �ل�������دور �ل���وط���ن���ي �ل����ذي 
�لدعم  تقدمي  �صعيد  على  ي��وؤدي��ه 
و�خلدمات �ل�صت�صارية و�لتدريبية 
و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية،  للموظفني 
�ملوؤ�ص�صات  �أر�صيفات  �أد�ء  وتطوير 
نظام  بناء  طريق  على  �حلكومية 

�أر�صيف وطني حديث.
ب���د�أ �ل��ور���ص��ة �لف��رت����ص��ي��ة �ل�صيد 
�إد�رة  م�����دي�����ر  �مل������ط������ريي  ح����م����د 
�لأر���ص��ي��ف��ات يف �لأر���ص��ي��ف �لوطني 
�أدرك  �أول من  �أن  فيها  �أك��د  بكلمة 
ك����اإرث ح�صاري،  �ل��وث��ي��ق��ة  �أه��م��ي��ة 

 21 �مل����ادة  ك��م��ا وردت يف  و�مل��ل��ف��ات 
تتم يف  �أن��ه��ا  �ل��الئ��ح��ة، مبيناً  م��ن 
نهاية كل �صنة، وعند نقل �لوثائق 
�آخ��ر حتى ل ي�صيع  �إىل  من مكان 
لتقييم  �لكو�رث  وبعد  �صيء،  منها 
بالوثائق،  ت��ل��ح��ق  �ل��ت��ي  �لأ����ص���ر�ر 
خ���ا����ص���اً بجرد  وع���ر����س من����وذج����اً 
وبخ�صو�س  و�مل���ل���ف���ات.  �ل���وث���ائ���ق 
�لوثائق  ت�صنيف  منهجية  تطبيق 
�لوثيقة  �أن  �لور�صة  بينت  �ل�صرية 
�ل�����ص��ري��ة ه���ي �ل���ت���ي حت���ت���وي على 
ع�صكرية  �أو  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
و�لوثائق  ك�����ص��ف��ه��ا،  ع���دم  وي��ن��ب��غ��ي 
�مل�صا�س  �إىل  ك�صفها  ي����وؤدي  �ل��ت��ي 
�حلكومية،  �جل��ه��ة  ب��خ�����ص��و���ص��ي��ة 
باملجالت  �ل�����ص��ل��ة  ذ�ت  و�ل��وث��ي��ق��ة 
�ل�����ص��ن��اع��ي��ة ك������رب�ء�ت �لخ�����رت�ع، 
و�لرتكيبات �لكيميائية .. وغريها، 
�إىل  ك�صفها  ي���وؤدي  �لتي  و�ل��وث��ائ��ق 
و�لوثيقة  �لدولة،  ب�صمعة  �مل�صا�س 
�لتي تعتربها �جلهة �لتي �أ�صدرتها 
�صرية، و�صدد �ملحا�صر على �أهمية 
�لوثائق  ت�صرب  ع��دم  �إىل  �لنتباه 
�أثناء  �أو  ت�صويرها،  �أثناء  �ل�صرية 

مو�د  �ه��ت��م��ام  و�إىل  ب��اأر���ص��ي��ف��ات��ه��ا، 
�ل��ق��ان��ون �لحت������ادي �مل���ذك���ور بكل 
م��رح��ل��ة م���ن ع��م��ر �ل��وث��ي��ق��ة، و�أن 
�لتنفيذية،  ولئ���ح���ت���ه  �ل���ق���ان���ون 
مثل:  �لتو�صيحية،  �لأدل��ة  وبع�س 
دل��ي��ل �حل���ف���ظ، ودل���ي���ل �لإت�����الف، 
كلها  �لإلكرتونية  �لأر�صفة  ودليل 
�لإلكرتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى  م��ت��اح��ة 

لالأر�صيف �لوطني.
�لأر�صيفات  �إد�رة  م��دي��ر  وع�����ّرف 
�لأ�صا�صية  �لقانونية  باملتطلبات 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �لأر������ص�����ي�����ف ب����ال����دول����ة، 
تنظيمية  وح������دة  �إن�������ص���اء  وه������ي: 
ك��ل ج��ه��ة حكومية،  ل��الأر���ص��ي��ف يف 
وت�����اأه�����ي�����ل �مل�����وظ�����ف�����ني، و�إع����������د�د 
����ص���ي���ا����ص���ات �لأر������ص�����ي�����ف، و�إع��������د�د 
�إج������ر�ء�ت �ل��ع��م��ل، و�إجن�����از قو�ئم 
�لت�صنيف  خ��ط��ة  و�إع�����د�د  �جل����رد، 
خطة  و�إع��د�د  للوثائق،  �لوظائفي 
�لأر�صيف  وتنظيم  �مللفات،  حفظ 
يف م��و�ق��ع �حل��ف��ظ، وجتهيز قاعة 
برنامج  وتوفري  �لأر�صيف،  حلفظ 

لالأر�صفة �لإلكرتونية. 
تنظيمية  وح����دة  �إن�������ص���اء  و�ع���ت���رب 

�هتمام  م��ن  ت�صتحق  م��ا  ومنحها 
ز�يد  �ل�صيخ  و�ملوؤ�ص�س  �ل��ب��اين  ه��و 
طيب   - ن���ه���ي���ان  �آل  ���ص��ل��ط��ان  ب����ن 
بتاأ�صي�س  وج����ه  ح���ني  ث�����ر�ه-  �هلل 
 1968 عام  يف  �لوطني  �لأر�صيف 
ليكون موئاًل لل�صجالت و�لوثائق 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة �ل���ت���ي مت���ث���ل ذ�ك�����رة 
وي�صنفها  ���ف���ه���ا  ّ ُي���و����صِ �ل�����وط�����ن، 
لالأجيال  ويحفظها  وي��ف��ه��ر���ص��ه��ا 
�لقاعدة  يف  مهماً  ركناً  لأنها متثل 
�لتي ترتكز عليها �لهوية �لوطنية، 
�حلقيقة  طياتها  يف  حت���وي  وه���ي 

�لتاريخية.
و�أك��������د �مل����ط����ريي �أه���م���ي���ة ذ�ك������رة 
�لإن�صان  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���وط���ن 
و�مل���وؤ����ص�������ص���ة و�ل�����وط�����ن و�أه���م���ي���ة 
و�أن  �ل��ق��ادم��ة،  ل��الأج��ي��ال  حفظها 
�لأر�صيف �لوطني يدعم �ملوؤ�ص�صات 
من  �لثالث  �ملر�حل  يف  �حلكومية 
و�لو�صيط  �جل��اري  �لوثائق،  عمر 
م�صري�ً  "�لتاريخي"؛  و�ل����د�ئ����م 
�إىل �أن��ه يتابع مع �أك��رث من 319 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة ����ص��ت��ك��م��ال جميع 
�ملالحظات �ملطلوبة منها لالرتقاء 

بو�صفها  ج��د�ً  �صروري  لالأر�صيف 
ح���ل���ق���ة �ل���و����ص���ل ب����ني �لأر����ص���ي���ف 
تاأهيل  وح����ول  �ل��وط��ن��ي و�جل���ه���ة، 
�لأر����ص���ي���ف  �إن  ق������ال:  �مل���وظ���ف���ني 
جامعة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���وط���ن���ي 
�ل�صوروبون �أبوظبي، قد �هتم بهذ� 
ثالثة  على  تعاون  فهناك  �جلانب 
�ملهنية يف  �ل�صهادة  �أول��ه��ا  حم��اور: 
و�لثاين  و�لأر�صيف،  �لوثائق  �إد�رة 
يف بكالوريو�س �إد�رة �لوثائق وعلوم 
برنامج  يف  و�ل���ث���ال���ث  �لأر����ص���ي���ف، 
�لدر��صات �لعليا، �ملاج�صتري يف �إد�رة 
�لأر�صيفية،  و�ل��در����ص��ات  �ل��وث��ائ��ق 
و�ل�����ذي ���ص��ي��ب��د�أ م���ع م��ط��ل��ع �لعام 

�لأكادميي �لقادم.
�لدكتور  �لأر���ص��ف��ة  خ��ب��ري  و�أك���م���ل 
�لق�صم  ب���وح���ر�ت  ���ص��ف��ي��ان حم��م��د 
�ل��ث��اين م��ن �ل��ور���ص��ة �ل��ت��ي تابعها 
عدد كبري من �ملخت�صني يف جمال 
�لأر����ص���ف���ة و�مل��ه��ت��م��ني؛ ف���دخ���ل يف 
تتنظيمية  وح��دة  �إن�����ص��اء  تفا�صيل 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل��وث��ائ��ق و�لأر����ص���ي���ف يف 
�جلهات �حلكومية، وحدد مهامها، 
�لوثائق  �أه��م��ي��ة ج���رد  رك���ز يف  ث��م 

و�مل��ل��ف��ات. وت��ط��رق��ت �ل��ور���ص��ة �إىل 
�أه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج��ي��ة خطة 
�لنموذج  �مل��ل��ف��ات وع��ر���ص��ت  ح��ف��ظ 
�خلا�س بحفظ �مللفات، وركزت يف 
تقدمي �مل�صاعد�ت ملوظفي �جلهات 
�لوثائق  حت���وي���ل  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لتاريخية لكي حتفظ حفظاً د�ئماً 
و�لإجر�ء�ت  �لوطني،  �لأر�صيف  يف 
�لوطني  �لأر���ص��ي��ف  �ل��ت��ي ح��دده��ا 
�ل�����ص��اأن، و�ل��ن��م��وذج �ملطلوب  ب��ه��ذ� 
حفظ  ومبقابل  �لوثائق،  لتحويل 
�ل���وث���ائ���ق �مل��ه��م��ة ح��ف��ظ��اً د�ئ���م���اً؛ 
�إتالف  �أهمية  على  �لور�صة  �أك��دت 
تلك  �أي  �ل���الزم���ة  غ���ري  �ل���وث���ائ���ق 

�ل�صوء  و�صلط  �إلكرتونياً،  حفظها 
ع��ل��ى �أح����ك����ام �ل���ق���ان���ون �لحت�����ادي 
حتولت  ثم  �لوثائق.  �صرية  ب�صاأن 
تطبيق  ت��ف��ا���ص��ي��ل  �إىل  �ل���ور����ص���ة 
�لوظائفي  �ل��ت�����ص��ن��ي��ف  م��ن��ه��ج��ي��ة 
�لالئحة  ح���ث���ت  �ل������ذي  ل���ل���وث���ائ���ق 
مو�صحة  �تباعه؛  على  �لتنفيذية 
�لوثائق  ت�����ص��ن��ي��ف  مي��ك��ن  ل  مل�����اذ� 
�إد�ري  �أو  م��و���ص��وع��ي  �أ���ص��ا���س  ع��ل��ى 
وغ�����ريه، و�إمن�����ا �ل���رب���ط ي��ج��ب �أن 
وبنّي  ن�صاأتها،  �أ���ص��ا���س  على  ي��ك��ون 
�صيكون  �ل��وظ��ي��ف��ي  �لت�صنيف  �أن 
بناء على �لوظيفة �لتي توؤدي �إىل 
�لعمليات  �إىل  وم��ن��ه��ا  �لأن�����ص��ط��ة، 

ت�صيري  يف  م��ن��ه��ا  ف���ائ���دة  ل  �ل���ت���ي 
�أو يف  �حل���ك���وم���ي���ة،  ع���م���ل �جل���ه���ة 
�لبحث �لعلمي و�لتاريخي، �أو فيما 
ي��خ��دم �مل�����ص��ل��ح��ة �ل��وط��ن��ي��ة، ويتم 
�إج�����ر�ء�ت حددتها  �لإت����الف وف���ق 
وباإ�صر�ف  �لقانون �لحت��ادي  مو�د 
�لأر�صيف �لوطني �لذي يويل هذه 
يتم  ل  حتى  كبرية  �أهمية  �ملرحلة 
�إهماًل  �إت��الف��ه��ا  �أو  �ل��وث��ائ��ق  ه��در 
�خلا�س  �لنموذج  وعر�صت  وعبثاً، 
�لور�صة  و�خ���ت���ت���م���ت  ب�����الإت�����الف، 
با�صتعر��س �أهم �لعقوبات �ملتعلقة 
ب���اإت���الف �ل���وث���ائ���ق خ�����ارج �لإط�����ار 

�لقانوين. 

هل �سنلتقي على زوم اأم �سنلتقي يف املقهى؟ مناق�سة مل�ستقبلنا الجتماعي يف النادي الثقايف العربي 
•• ال�شارقة-الفجر 

�����ص����م����ن ل������ق������اء�ت������ه �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
رم�صان  �صهر  خ��الل  �لأ�صبوعية 
�لثقايف  �ل���ن���ادي  ن��ظ��م  �ل��ف�����ص��ي��ل، 
�ل��ع��رب��ي يف �ل�����ص��ارق��ة م�����ص��اء  �أول 
�أول �أم�س جل�صة نقا�صية عن بعد، 
حول م�صتقبل �ملجال�س و�للقاء�ت 
�لجتماعية ما بعد جائحة كوفيد 
�صنلتقي  "هل  ع��ن��و�ن  حت��ت   ،11
�ملقهى؟"  يف  �صنلتقي  �أم  زوم  على 
يف  �ل��ن��ا���س  �صي�صتمر  ه��ل  ملناق�صة 
وجمال�صهم  �جتماعاتهم  �إج���ر�ء 
ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق���ات �لج���ت���م���اع���ات 
و�ملوؤ�متر�ت �لرقمية �لتي تكثفت 
كوفيد19  جائحة  �أي���ام  �نت�صرت 
لقاء�تهم  �إىل  ����ص���ي���ع���ودون  �أم 
�حل��ي��ة ع��ل��ى �أر�����س �ل���و�ق���ع؟ وقد 
�لدكتور  �ل���ن���دوة  ه���ذه  حت���دث يف 
ع��م��ر ع��ب��د�ل��ع��زي��ز رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�صحفي  و�لكاتب  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
يف  �ملتخ�ص�س  ع���رب  �أب����و  حم��م��د 
����ص���ن���اع���ة �مل���ح���ت���وى �لإع�����الم�����ي، 
و�لأ����ص���ت���اذ ح�����ص��ن حم��م��د بركية 
�لق�صايا  يف  �ملتخ�ص�س  �ل�صحفي 
�جلماهريي،  و�لإع���الم  �ل�صحية 
و�لإعالمي  �لكاتب  �لندوة  و�أد�ر 
م�صطفى �حلفناوي �لذي حتدث 
على  �جلائحة  ه��ذه  فر�صته  عما 

�ملت�صارعة  �ليومية  �حلياة  �أع��ب��اء 
مبثابة  وه��ي  بامل�صاغل،  و�ملمتلئة 
�صاأنها  �صغرية  جمتمعية  وح���دة 
�مل�صتحيل  �أن  فكما  �لأ���ص��رة،  �صاأن 
�خ��ت��ف��اء م��ن��ظ��وم��ة �لأ�����ص����رة، من 
�ملقاهي  �ختفاء  �أي�����ص��اً  �مل�صتحيل 
و�للقاء�ت  �لجتماعية  و�ملجال�س 
�لحتفالية بكل �أ�صكالها من حياة 
�ل��ن��ا���س ب��ع��د ك���ورون���ا. حم��م��د �أبو 
عرب حتدث بدوره قال يف م�صتهل 
�أ�صبحت  �ل��رق��م��ي��ة  �إن  م��د�خ��ل��ت��ه 
جزء� من حياتنا، ورمبا هي �جلرء 
�ملوؤمتر�ت  �أ�صبح  ما  و�إن  �لأك���رب، 
ويب"  "�لكوفر�ن�س  �ل��رق��ي��م��ة 
�جتماعات  كوي�صلة  ت�صتمر  �صوف 

وغريها  �جل����ائ����ح����ة؟  ق���ب���ل  ك�����ان 
ك�صيطرة  �ل�صائكة  �لأ���ص��ئ��ل��ة  م��ن 
وهل  حياتنا،  على  �لتكنولوجيا 
�لتكنولوجيا فعاًل تقربنا وجتعل 
من �لعامل قرية �صغرية، �أم تهدد 
يف  ي�صمى  م��ا  وتخلق  جمتماعتنا 
�ملنزل"  "�غرت�ب  �لج��ت��م��اع  علم 
تو��صل  مهما  �ل�صخ�س  في�صري 
ب��ر�م��ج �لت�صال  م��ع غ���ريه ع��رب 
ووح���������دٍة  ع������زل������ٍة  �ل����رق����م����ي����ة يف 
�خلا�صة.  م�صاحته  �أ�صري  وت�صتت 
�لدكتور عمر عبد �لعزيز قال �إن 
�لتكنولوجيا �لآن �أ�صبحت ت�صيطر 
على كل مناحي �حلياة، و�أن �لأمَر 
لي�َس مقت�صر�ً على ما حدث خالل 

للفنان �لأمريكي مايك وينكلمان 
�ملعروف ب� بيبل �لتي بيعت مبقابل 
عبارة  وهي  دولر،  مليون   69.3
�آلف �صورة   5 عن جمموعة من 
ت�صميم كل منها عرب  فردية، مت 
�لكمبيوتر ب�صكل يومي على مد�ر 

�أكرث من ثالثة ع�صر عاما.
عن  حت��دث  بركيه  حممد  ح�صن 
�لجتماعي  �لتو��صل  �إي��ج��اب��ي��ات 
بد�ئل  وف�����ر  �ل������ذي  �ل���ف�������ص���ائ���ي، 
و�صريان  و�ل����ع����م����ل،  ل���ل���ت���و�����ص���ل 
و�أنقذ  ط��ب��ي��ع��ي،  ب�����ص��ك��ل  �حل���ي���اة 
ك���ان �صيكون  ت��وق��ف  �ل���ع���امل م���ن 
�أ�����ص����و�أ و�ن��ع��ك��ا���ص��ات��ه �أ����ص���د ل���و مل 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، وقال  ت��ت��وف��ر ت��ل��ك 

م����ن من����ط حياتي  ك���ل���ه  �ل����ع����امل 
�لأ�صعدة،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ج��دي��ٍد 
ج���ع���ل���ت �ل�����ل�����ق�����اء�ت و�لأع������م������ال 
و�لدر��صة كلها تتم عن بعد، وعرب 
باإقامة  ت�صمح  رقمية  تطبيقات 
يتعاطى  و�أن  �لج��ت��م��اع��ات  ت��ل��ك 
�لنا�س من خاللها ب�صكل مبا�صر، 
ي�صمن �لتباعد �ل�صحي �ملطلوب، 
�صي�صتمر  هل  �حلفناوي  وت�صاءل 
�جلائحة  �نتهاء  بعد  �لو�صع  هذ� 
تلوح  نهايتها  تبا�صري  ب��د�أت  �لتي 
�للقاحات  �ن��ت�����ص��ار  م��ع  �لأف����ق  يف 
�ل��ن��ا���س مرًة  �صيعود  ه��ل  ���ص��ده��ا؟ 
و�لجتماعات  ل��ل��م��ق��اه��ي  �أخ����رى 
�حل��م��ي��م��ة ب���ال���ق���در ن��ف�����ص��ه �ل���ذي 

ل��ت�����ص��ي��ري ����ص���وؤون �لأع����م����ال لدى 
وكو�صيلة  و�ملوؤ�ص�صات،  �ل�صركات 
لقاء �جتماعي يف بع�س �لأحيان، 
�لرقمية  �صتلعب  ذلك  و�أك��رث من 
�لفكرية  �حل���ي���اة  يف  �أك�����رب  دور� 
للمجتمعات  و�لأدب����ي����ة  و�ل��ف��ن��ي��ة 
م��ن خ���الل ت��ي��ار�ت �ل��ف��ن و�لأدب 
يف  مناذجها  ب���د�أت  �لتي  �لرقمية 
�أث��ن��اء �جلائحة، وه��و نوع  �ل��غ��رب 
يتجاوز  �ل���ذي  و�لأدب  �ل��ف��ن  م��ن 
�إىل  �ل���ت���ق���ل���ي���دي  و�لأدب  �ل���ف���ن 
�لأعمال �لرقمية �مل�صفرة باأنظمة 
�خرت�قها،  مي��ك��ن  ل  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
�أب����و ع���رب م��ث��ال بلوحة  و����ص���رب 
يوم"   5000 �أول  ي�����وم-  "كل 

�جل��ائ��ح��ة م��ن �ع��ت��م��اٍد ���ص��ب��ه كلي 
بر�مج  يخ�س  فيما  �صو�ء  عليها، 
�لأعمال  �أو  �لجتماعية  �لت�صال 
�أننا  منوهاً  بعد،  ع��ن  و�ل��وظ��ائ��ف 
��صتثنائياً،  يعد  مل  و�صعاً  نعي�ُس 
�لقاعدة،وتوقع  ه���و  �أ���ص��ب��ح  ب���ل 
�صي�صهد  �لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  �أن��ه 
جمال  يف  كثرية  ت��ط��ور�ت  �لنا�س 
على  من  و�لتو��صل  �لتكنولوجيا 
بعد، و��صتدرك �أنه برغم كل ذلك 
�لتحول �صتظل �للقاء�ت و�ملجال�س 
�لجتماعية وجل�صات �ل�صمر على 
�ملقاهي قائمة، لأن هذه �للقاء�ت 
�لإن�صان ق�صطاً  و�لف�صاء�ت متنح 
جيد�ً من �لر�حة، وتقلل عنه من 

تتاأخر  ل��ن  �ملجتمعات  �إن  بركيه 
حياتها  من����ط  �إىل  �ل�����ع�����ودة  يف 
�لتقليدي يف �لتو��صل و�لجتماع 
�لجتماعية،  �مل��ن��ا���ص��ب��ات  و�إق���ام���ة 
فاللقاء �لجتماعي جزء من روح 
يتخلى  �أن  يت�صور  ول  �ملجتمع، 
�أكرث  �إليه  �حلاجة  و�صتظل  عنه، 
�لعزلة  م���ن  و�خل������روج  ل��ل��رتف��ي��ه 
عرب  �لتكنولوجيا  تفر�صها  �لتي 
تطبيقات �لعمل و�لوظيفة، وحتى 
�أ�صبح  �ل��ذي  �لذكي  �لهاتف  عرب 
لالإن�صان،  موؤن�صا  ورفيقا  �صديقا 
ف�صيظل �خلروج من ذلك �لو�قع 
�إىل �للقاء�ت �ملادية حاجة لت�صري 

�حلياة �لإن�صانية ب�صالم.

جمل�ص اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا 
احل�سن ينظم حما�سرة �سحتي يف �سيامي 

اأبوظبي الق�سائية تختتم برنامج التكوين الأ�سا�سي للم�سلحني والت�سوية الودية للنزاعات العقارية

•• دبا احل�شن-الفجر:

���ص��م��ن م���ب���ادرة رك���ائ���ز �ل���ت���ي ت��ب��ث��ق م���ن �خلطة 
�ل�صرت�تيجية ملجل�س �ل�صارقة للتعليم ويف �إطار 
�لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  ملجل�س  �لت�صغيلية  �خلطة 
و�ل��ط��ال��ب��ات يف دب���ا �حل�����ص��ن ق���دم �مل��ج��ل�����س عرب 
�لت�����ص��ال �مل��رئ��ي حم��ا���ص��رة ب��ع��ن��و�ن �صحتي يف 

�صيامي وذلك م�صاء �أم�س �لأول .
�لظهوري  ح�صن  حممد  �صعادة  �لفعالية  ح�صر 
�ل�����ص��و�ح��ي و�ل���ق���رى بدبا  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
و�أع�صاء  �لأم���ور  �أول��ي��اء  من  وجمموعة  �حل�صن 

�ملجل�س.
قدمت �ملحا�صرة  ليلى �أحمد �حلفيتي �أخ�صائية 
تناولت  �حل�صن   بدبا  �ل�صحي  �ملركز  يف  تغذية 
فيها حماور عديدة منها  �أهمية �ل�صيام وتاأثريه 
رم�صان  يف  �ل���غ���ذ�ئ���ي  و�ل���ن���ظ���ام  �جل�������ص���م  ع���ل���ى 
رم�صان  يف  �ل�����ص��ح��ي��ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  و�مل���م���ار����ص���ات 
و�لعاد�ت �لتي يجب �تباعها وجتنبها يف رم�صان 
و �لن�صاط �لبدين يف رم�صان . و�أ�صارت �حلفيتي 
تفيد  �لتي  �لن�صائح  م  ع��دد  �إىل  حما�صرتها  يف 

�صحتهم  بجانب  �ل�صر  وكافة  و�ملجتمع  �لطلبة 
�لأغذية  تناول  و�أل��ي��ات  �لكرمي  رم�صان  �صهر  يف 
ف�صال عن ممار�صة �لريا�صة يف �لأوقات �ملنا�صبة 

بهدف ��صتفادة �جل�صم من �ل�صيام .
و�أفاد عبيد ح�صن �لع�صب �حلمودي ع�صو جمل�س 
�حل�صن   دب��ا  يف  و�لطالبات  �لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء 

تاأتي هذه �ملحا�صرة �صمن �صل�صلة من �لفعاليات 
�لتي يقدمها �ملجل�س خالل �صهر رم�صان �ملبارك 
عن  �أهميتها  تكمن  �ملحا�صرة  ه��ذه  �أن  و�أ���ص��اف 
�ل�صحي  �لغذ�ئي  باأهمية  �ملجتمع  توعية  م��دى 
�ل�صحيحة  و�مل��م��ار���ص��ات  �لف�صيل  �ل�صهر  خ��الل 

�لتي يجب �تباعها .

•• اأبوظبي -وام:

�لدورة  �لق�صائية  �أب��وظ��ب��ي  �أك��ادمي��ي��ة  �ختتمت 
�لثانية من برنامج �لتكوين �لأ�صا�صي للم�صلحني 
مب�صاركة  �لعقارية  للنز�عات  �ل��ودي��ة  و�لت�صوية 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  م��ن  م�صلحا   14

و�لبلديات وبلديات �لعني و�أبوظبي و�لظفرة.
�لعربي  �صعيد  يو�صف  �مل�صت�صار  �صعادة  و�أو���ص��ح 
جمل�س  رئي�س  �أبوظبي  يف  �لق�صاء  د�ئ���رة  وكيل 
�إد�رة �لأكادميية �أن تنظيم برنامج �مل�صلح �لعقاري 
�إم���ارة  ب��ج��ه��ود ح��ك��وم��ة  �مل�صاهمة  �إط����ار  ي��اأت��ي يف 
�إىل تعزيز �لثقة و�ل�صتقر�ر يف  �أبوظبي �لهادفة 
�لقطاع �لعقاري باعتباره من �أهم عو�مل تعزيز 
�لتناف�صية �لدولية لال�صتثمار �لعقاري يف �لإمارة 

على �مل�صتوين �لإقليمي و�لدويل.
بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  ت��وج��ي��ه��ات  �إىل  و����ص��ار 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�أبوظبي  �لق�صاء يف  د�ئرة  رئي�س  �لرئا�صة  �صوؤون 
ب�صان ت�صجيع �ملتقا�صني على �للجوء �إىل �حللول 
�لبديلة خا�صة يف �لنز�عات ذ�ت �لطابع �لتجاري 
و�لقت�صادي بهدف �لتخفيف من �أعباء �لتقا�صي 
ع��ل��ى ك��اف��ة �لأط������ر�ف وت���وف���ري �ل���وق���ت و�جلهد 
روؤو�س  ح��رك��ة  ت�صريع  يف  ي�صاهم  مب��ا  و�لنفقات 

�لأمو�ل و��صتقطاب �ل�صتثمار.

من جهتها �أو�صحت �أكادميية �أبوظبي �لق�صائية 
للم�صلحني  �لأ����ص���ا����ص���ي  �ل��ت��ك��وي��ن  ب���رن���ام���ج  �أن 
و�ل��ت�����ص��وي��ة �ل���ودي���ة ل��ل��ن��ز�ع��ات �ل��ع��ق��اري��ة يهدف 
و�ملوفقني  �مل�����ص��ل��ح��ني  م���ن  ك������و�در  �إع�������د�د  �إىل 
باملعارف  ت��زوي��ده��م  خ���الل  م��ن  ب��ال��ك��ف��اءة  تت�صم 
و�ل���ق���در�ت �لالزمة  و�ل�����ص��ل��وك��ي��ات  و�لجت���اه���ات 
�ملبكر  و�لتقييم  و�لتوفيق  و�لو�صاطة  للتفاو�س 
و�ملحايد بني �أطر�ف �لنز�ع �لعقاري و�صول �إىل 

�لعقارية  للمنازعات  وفاعلة  ناجزة  ودية  ت�صوية 
و�لبلدية يف �إطار �مل�صروعية �لقانونية.

�أن �لربنامج يت�صمن �صتة ع�صر مقرر�  و�أ�صافت 
�أ�صا�صيات  وه��ي  رئي�صية  حم��اور  �أرب��ع��ة  يف  تتمثل 
و�لت�صريعات  �لعقاري  للم�صلح  �لعامة  �لقانونية 
�ملهار�ت  وتنمية  و�لبلدية  �لعقارية  �لتخ�ص�صية 
وتنظيم �ملهنة باعتباره من �أعو�ن �لق�صاء �إ�صافة 

�إىل �لتدريب �لعملي يف �إد�رة �حللول �لبديلة.
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العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2021/3599( 

�ملنذر : مقدم من �ملنذر/ بنك �أم �لقيوين �لوطني )�س.م.ع(  - بوكالة �ملحامي / خالد كلندر
 -)Z3560597( رق�م �ص�ف�ر  ، يحم�ل ج�و�ز  �جلن�ص�ية(  �ص�يتي. )هن�دي  ر�ج�ور�م  باف�اجوتو   : �لول  �إلي�ه  �ملن��ذر 

هوية �إمار�تية رقم )1 - 6816109 - 1942 - 784(
�ملن�ذر �لي�ه �لث�اين : بين�اي ر�غ�ور�م �ص�يتي. )هن�دي �جلن�ص�ية( ، يحم�ل ج�و�ز �ص�ف�ر رق�م )Z3849995(- هوية 

�إمار�تية رقم )5 - 5171872 - 1983 - 784(
 )Z3373835( يحم�ل ج�و�ز �ص�فر رقم ، )ملن�ذر �لي�ه �لثال�ث : �ص�اندر� كوم�اري ر�غ�ور�م �ص�يتي )هن�دي �جلن�ص�ية�

- هوية �إمار�تية رقم ) 70259 - 1949 - 784( 
�مل�و�ص�وع :- 

�إنذ�ر ع�دىل ل�ص�د�د �ملن�ذر �ل�يهم للمب�الغ �ملرت�ص�دة ف�ى ذم�تهم ل�ص�الح �ملن�ذر و�لب�ال�غ ق�درها -/ 69. 65،487،595 
درهم / )خم�صة  و�صتون مليون و�ربعمائة و�صبعة وثمانون ... درهم )ثمامنائة وخم�صة و�صبعون �لف وخم�صمائة 

درهم( م�ص�دق �أ�ص�ول م�ن د�ئ�رة �لر��ص�ي و�لم�الك حت�ت رق�م  2016/883 بتاريخ 2016/8/16 
- ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 202 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س 3 - دب�ي ، 
وم�ص�احته  1.132.04 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان �مل�صتقبل(  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/876( 

بتاريخ )2016/8/16( 
- ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 203 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س 3 - دب�ي ، 
وم�ص�احته  861.76 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان �مل�صتقبل(  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/879( 

بتاريخ )2016/8/16( 
3 - دب�ي  204 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
بتاريخ   )2016/881( رق��م  ره��ن   عقد  مبوجب  مب�ان   م�ن  علي�ه  وم�ا  مرب�ع  ق�دم   1.105.56 وم�ص�احته    ،

 )2016/8/16(
3 - دب�ي  205 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
بتاريخ  رقم )2016/882(  ره��ن   مب�ان(  مبوجب عقد  م�ن  علي�ه  وم�ا  ق�دم مرب�ع   1.247.86 وم�ص�احته    ،

 )2016/8/16(
3 - دب�ي  206 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
، وم�ص�احته  884.79 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان(  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/877( بتاريخ 

 )2016/8/16(
3 - دب�ي  207 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
، وم�ص�احته  717.85 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/884( بتاريخ 

 )2016/8/16(
3 - دب�ي  208 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
، وم�ص�احته  601.49 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/885( بتاريخ 

 )2016/8/16(
3 - دب�ي  209 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
، وم�ص�احته  717.63 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان   مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/886( بتاريخ 

 )2016/8/16(
3 - دب�ي  210 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة جمي�ر� ب�اي ت�اور �ك�س  - ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 
، وم�ص�احته  884.79 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2016/887( بتاريخ 

 )2016/8/16(
 ، دب��ي   - ب   2 �ملنطقة  خليفة  ب��رج  ف�ي  �ل��و�ق�����ع   3011 �ل�رقم  ذو  ل�ه  �ململ�وك  �لعق�ار  �لأول  �لي�ه  �ملن�ذر  ره�ن   -
826.02 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان -  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )20/1209 ( بتاريخ  وم�ص�احته  

 )2015/9/20(
 ، دب��ي   - ب��ي   -  2 زون  ت��اون  خليفة  ف�ي   �لو�ق�ع   3210 �ل�رقم  ذو  ل�ه  �ململ�وك  �لعق�ار  �لأول  �لي�ه  �ملن�ذر  ره�ن   -
بتاريخ   ) ره��ن  حتت رقم )2014/9294  ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان -  مبوجب عقد   936 وم�ص�احته  

 )2014/12/25(
 ، دب��ي   - ب��ي   -  2 زون  ت��اون  خليفة  ف�ي   �لو�ق�ع   2404 �ل�رقم  ذو  ل�ه  �ململ�وك  �لعق�ار  �لأول  �لي�ه  �ملن�ذر  ره�ن   -
وم�ص�احته  2333 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان -  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2014/9301 ( بتاريخ 

 )2014/12/25(
 ، دب��ي   - ب��ي   -  2 زون  ت��اون  خليفة  ف�ي   �لو�ق�ع   2011 �ل�رقم  ذو  ل�ه  �ململ�وك  �لعق�ار  �لأول  �لي�ه  �ملن�ذر  ره�ن   -
وم�ص�احته  1546 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان -  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2014/9299 ( بتاريخ 

 )2014/12/25(
- ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول و�ملن�ذر �لي�ه �لثال�ث �لعق�ار �ململ�وك لهم�ا ذو �ل�رقم 2401 �لو�ق�ع ف�ي منطق�ة �ص�ارع �ل�صيخ 
مبوج�ب  مب�ان  م�ن  علي�ه  وم�ا  مرب�ع  ق�دم   2.599 وم�ص�احته   ،  )  2  -  2T ز�ي�د دب�ي ) �إ�ص�م �ملبن�ي : ريزيدن�س

عقد رهن رقم )2014/9297( بتاريخ 2014/12/25 
- رهن �ملنذر �ليه �لأول �لعقار �ململوك له ذو �لرقم 3603 �لو�قع يف منطقة مر�صى دبي- �إ�صم �ملبنى: �مل�صك( ، 

وم�صاحته 4.581 قدم  مربع وما عليها مبان عقد رهن رقم )2014/9291( بتاريخ 2014/12/25 
 ، دب��ي   - �ملنطقة   خليفة  ب��رج  ف�ي  �ل��و�ق�����ع   10002 �ل�����رق��م  ذو  ل�ه  �ململ�وك  �لعق�ار  �لأول  �لي�ه  �مل��ن�����ذر  ره�����ن   -
وم�ص�احته  4596 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان -  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )2014/1010 ( بتاريخ  

 2014/9/18
- ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 10003 �لو�ق�ع ف�ي برج خليفة �ملنطقة  - دبي )��صم �ملبنى 
رقم  حت��ت  ره��ن   عقد  مبوجب    - مب�ان  م�ن  علي�ه  وم�ا  مرب�ع  ق�دم   4493 وم�ص�احته     )4 زون  ت��اور  خليفة   :

)2014/1008 ( بتاريخ  2014/9/18 
ف�ي منطقة مر�صى  �لو�ق�ع   4101 �ل�رقم  ذو  ل�هما  �ململ�وك  �لعق�ار  �لثاين   �ليه  و�ملنذر  �لأول  �لي�ه  �ملن�ذر  - ره�ن 
دبي - دبي ، وم�ص�احته  5.537.60 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان -  مبوجب عقد رهن  حتت رقم )1209/20 

( بتاريخ  2015/11/2
نخلة  منطقة  ف�ي  �لو�ق�ع   1014 �ل�رقم  ذو  ل�هما  �ململ�وك  �لعق�ار  �لثالث   �ليه  و�ملنذر  �لأول  �لي�ه  �ملن�ذر  ره�ن   -
جمري� - دبي ، وم�ص�احته  13.397.50 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان )�لقائمة و /�أو �لتي �صيتم �إن�صاوؤها عليه 

يف �مل�صتقبل( درهم ، حتت رقم )2014/8911( بتاريخ 2014/12/10 
- ره�ن �ملن�ذر �لي�ه �لأول �لعق�ار �ململ�وك ل�ه ذو �ل�رقم 10001 �لو�ق�ع ف�ي برج خليفة �ملنطقة  - دبي )��صم �ملبنى 
 )  2014/9017( رق��م  حت��ت    - مب�ان  م�ن  علي�ه  وم�ا  مرب�ع  ق�دم   4279 وم�ص�احته     )4 زون  ت��اور  خليفة   :

بتاريخ  2014/12/16 
وذ�ل�ك ف�ي موع�د �ق�ص�اه 30 ي�وم م�ن ت�اريخ �لعالن ف�ي ح�ال ع�دم �ل�ص�د�د خ�الل �لج�ل �ص�الف �لبي�ان �صي�صطر 
�ملن�ذر �ل�ي �تخ�اذ �لج�ر�ء�ت �لقانوني�ه جت�اهكم و �ملتمثل�ه ف�ي بي�ع �لعق�ار�ت �مل�ص�ار �ليه�ا ب�ص�در �لن�ذ�ر بطري�ق 

�مل�ز�د �لعلن�ي و حتمليكم �لر�صوم و �مل�صاريف و مقابل �تعاب �ملحاماه
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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م�صاحة ن�صتعر�س فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

بني الواقع واخليال   
نتابع �لدر�ما �لرم�صانية عن كثب هذ� �لعام، وجند فيها �أ�صلوبا جديد� يف 
�صعبان  وم�صطفى  �صعد  عمر  و�ح��د،  فالفنان  عمل  يف  �لنجوم  بني  �لتعاون 
لوحده،  م�صل�صال  يقدم  ك��ان  فيهم  و�ح��د  ك��ل  �أن  م��ع  و�ح���د�  يقدمان عمال 
من  لهما  �جلمهور  مقارنة  �أو  �لف�صل  م��ن  يخافا  مل  �لأث��ن��ني  �جل��دي��د  �أن 
�لناحية �لفنية، لكن �لو�صع غري لأن كاًل منهما  متكن من �لأد�ء وقدم كل 
�آخر للعمل، �لذي جاء ��صمه  ما لديه من ق��در�ت فنية عالية، وهناك وجه 
مغاير�ً متاما  لالأفعال �لتى متار�س على �ل�صا�صة، فحر�مي �حلر�مي جدع 

وبطل، وهذه ق�صية �صائكة وقد 
تناولتها �لدر�ما  ب�صكل كبري. 

من  �مل�صل�صل  �أن  �حلقيقية  يف 
و�لتوعوية  �لرتبوية  �لناحية 
و�أ�صلوب  فالعبار�ت  �أخفق،  قد 
�حلو�ر فيه بلغة  منحدرة جد� 
بل  و�ل�صخرية،  للعنف  ومتيل 
�لنحر�ف  على  �ل�صباب  حت��ث 
�لفكري و�إيجاد �ملربر لالأفعال 
و�ل���ق���ان���ون،  ل�������الآد�ب   �ملنافية 
�لبو�بة  ه����و  �ل���ف���ق���ر  ود�ئ�����م�����ا 
وقد  �مل��ربر�ت،  لتلك  �لرئي�صية 
�ل���رزق  �صياأتي  �أن  �مل��وؤل��ف  غفل 
لكن نحن من نحوله من حالل 
ف�صال  بت�صرفاتنا،  ح��ر�م  �إىل 

عن وجود �لتدخني يف جميع �مل�صاهد بال  ��صتثناء، فال يخلو �أي م�صهد من 
�لتدخني، �لك�صن �صمة يف �لدر�ما هذ� �لعام، حيث �أن م�صل�صل ن�صل �لأغر�ب 
 �صم جمموعة من �لفنانني �لكبار، �حمد �ل�صقا و�أمري كر�رة ودياب و�إدو�ر، 
و�حلق يقال كل منهم يقوم بدور  ممتاز و�للغة ولو كانت بعيدة عن �ل�صعيدي 
�إل �أنها حتمل �لطابع �لأدبي و�ملر�دفات �جلميلة، وبعيد� عن  تفوقهم جميعا 

على �أنف�صهم يف �لعمل، �إل �أن �ملحتوى فاق �لإح�صا�س بالأمان. 
يقدم ن�صل �لأغر�ب وجبة فنية ر�ئعة يف فن �لتمثيل، ولكن يعك�س �خلطورة 
وير�صخ يف وجد�ن �لن�سء  �لنتقام وعدم �حرت�م �لقانون وفكرة �لكبري، مع 
�أن �لكبري لبد �أن يكون منوذجاً م�صرفاً وبه �صمات �لعدل  و�لغرية و�لنخوة، 
�أ�صلحة كثرية،  �لكبري هو من له قوة وع��زوة ونا�س حتمل  �مل�صل�صل  لكن يف 
�لذي  �ملرعب  �ل�صكل  بهذ�  �ملجتمع  يف  مناطق  �أهناك  نف�صه  وي�صاأل  �مل�صاهد 
حرباً  ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن  رج���ال  �لقانون،  �أم���ام  �لأ�صلحة  م��ن  تر�صانة  ميتلك 
طاحنة بني �أبناء �لعم على �لبطلة، �لتي تظهر يف كل م�صهد ب�صورة جميلة 
مع  �ختيار �خللفية و�ملالب�س بعناية حتى ترتقي بهذه �حلرب �لد�ئرة عليها، 

و�إن كانت مل تقنع �جلمهور باأنها �أم  ل�صابني بالع�صرينات. 
�لقوة  فكرة  تاأ�صيل  هو  جميل  �لغري  لكن  �لكبار،  بني  �لتعاون  هو  �جلميل 
و�لنتقام ، وترك ب�صمة يف عقول  �ل�صباب حتثهم على �لعنف وممار�صة �لقوة 
با�صم �ل�صهامة و�لرجولة، فتغيري �مل�صمى �أمر خطري للغاية، فعلى  �ملجتمع 
�أن ينتبه جيد� ملثل هذه �لأعمال �لتي جتذب �ل�صباب لتغيري �ل�صلوك �لعام 

وعدم �حرت�م �لكبري. 
ال�صيماء حممد  /خبري �صحافة واإعالم  

�صناعة الأفالم  
�صناعة �لأفالم مثل �صناعة �ملو�صيقى و�لأغاين تعبري عن �مل�صاعر و�لعو�طف 
�آخر  �إىل  �لعلمية  �حلقائق  ي�صم  فيلم  ومن  و�مل�صاكل  �ملجتمعية،  و�لأح��الم 
يتطرق �إىل �أكرث �خليالت و�لأحالم جموًحا تتنوع  �أهد�ف وكو�لي�س �صناعة 
�لأفالم، حيث تختبئ ور�ء هذه �لدقائق �ملعدودة للفيلم �أيام و�صهور و�صنو�ت 

من  �لعمل �جلاد و�ملجهود �لفكري.
و�لفيلم عبارة عن جمموعة متتالية من �ل�صور �لثابتة ، �أو مقاطع )فيديو( 
�صغرية ، حيث يتم �لتقاط هذه  �ل�صور �أو مقاطع �لفيديو ب�صكل �حرت�يف ، 
ثم يتم ترتيبها بطريقة مت�صل�صلة وحمرتفة ، من خالل ��صتخد�م  معد�ت 

خا�صة ، وعر�صها ب�صرعة عالية 
�لوهم  ، و�عتماًد� حول ظاهرة 
�لفيلم  ���ص��ي��ظ��ه��ر   ، �ل��ب�����ص��ري 

للم�صاهد  كطلقة و�حدة. 
�لأفالم  �صناعة  تاريخ  ويرجع 
متكن  حيث   ،1894 ع��ام  �إىل 
�لأخو�ن لومبري، من �صنع �أول 
جهاز لعر�س  �لأفالم وهو جهاز 
تعتمد  وكانت  غ��ر�ف،  �ل�صينما 
ف��ك��رت��ه ع��ل��ى ع��ر���س ع����دد من 
�لثابتة،  �لفوتوغر�فية  �ل�صور 
عالية،  وب�صرعة  متتاٍل،   ب�صكل 
مما  كبرية،  عر�س  �صا�صة  على 
�لت�صوير  ب���اأن  �مل�����ص��اه��د  ُي��وه��م 
متحرك، وكان �أول  فيلم عر�صه 

�لأخو�ن هو عبارة عن لقطات لعمال يخرجون من �مل�صنع دون �صوت، وكان 
�لعام  �ملقاهي، ويف نف�س  �أحد  �لفيلم يف  �إنتاجه يف عام   1895، ومت عر�س 
�أنتج �لأخو�ن لوميري فيلمهم �لثاين وكان فيلم  رو�ئي طويل كوميدي مدته 
�لقيام  لب�صتاين وفتى �صغري مينعه من  ثانية، وهو عبارة عن م�صهد   36
بعمله، ثم  تبعها عدد من �لأفالم �لأخرى حتى جاء �لعبقري جورج ميلي�س 
و�زدهارها،  �لأف��الم  �صاهمت يف تطورها  مل�صة جديدة على �صناعة  لي�صيف 
�لأف���الم  �ل���ص��ت��ب��د�ل يف  �أو  �ل��ت��وق��ف  خ��دع��ة   1896 ع���ام  �كت�صف يف  ح��ي��ث 
 وغريها من �خلدع �ل�صنيمائية، مما جعله من رو�د �ملونتاج �لفني و�خلدع 
�ل�صينمائية، ثم �أنتج جورج فيلم  �خليال �لعلمي �لأول "رحلة �إىل �لقمر" عام 
1902 ومدته 15 دقيقة، و��صتمرت �صناعة �لأفالم يف �لتطور  و�لزدهار 
خا�صة بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل، و��صتمل �لتطور على �ل�صوت و�ل�صورة، 

و�صارت هوليوود  هي �لوجهة �لأوىل ل�صناع �لأفالم لطبيعتها �خلالبة . 
معاذ الطيب  /خمرج  

نب�صات/عندما ت�صتفيق الأنثى
�لوقت،  نف�س  يف  ه  ونقي�صُ �ل�صد  هي  م�صتقل،  وكيان  مرتبط  كائن  �لأنثى 
وهي �لوقت ونف�صه �لذي ت�صتن�صق  �حلياة منها حياتها لتحيا، �إنها �ملر�أة �لتي 
َرْتها يف  حتاربها �ملنا�صبات و�لهيئات وغريها من �ملوؤ�ص�صات �لن�صوية �لتي  �أَطّ
خانة �مل�صروعات �لعن�صرية دون وعي و�إدر�ك، ثم ��صتفزو� عو�طفها لتوؤمن 
بالعزلة يف حميط  �ملحيط فقط دون �مل�صاركات �حلقيقية، ودون �لر�صى �أو 

على  مبطالباتها  ل��ه��ا  �ل�����ص��م��اح 
ع���ن  �إعطائها  ف�����ص��ال  �لأق�������ل، 
عندما  ب���احل���ق���وق!  م��اي�����ص��م��ى 
ل  جمتمعات  يف  �لن�صاء  تختزل 
يفرت�س  �لذين  للرجال  ي�صمح 
�مل�صلوبة  ي��ردو�  �حلقوق  �أن  بهم 
م���ن �مل�����ر�أة ك��احل��ري��ات وف���ق ما 
تكون  و�أن  وم��ي�����ص��ر،  م��ت��اح  ه���و 
�مل�صاور�ت لي�س فقط للمنتفعني 
 ممن يدعون مبنا�صري ق�صايا 
�مل��ر�أة، وهم لي�س لديهم �جلر�أة 
م�صاركاتهم  يف  ي�������ص���ارك  ب�����اأن 
زوجاتهم �أو بناتهم �أو  �أخو�تهم، 
كلثوم  لأم  ي�����ص��ف��ق  ك��م��ن  ف��ه��م 

وهي �مر�أة و�أنثى ومن �لن�صاء، وي�صت�صيط كمد�ً وغيظا �إذ� دندنت زوجته  �أو 
�إحدى ن�صاء حميطه ولو بدندنات �لقلب يع�صق كل جميل من كلمات بريم 
�لتون�صي يف ق�صيدٍة �صوفية  يق�صد بها �هلل! ناهيكم عن �لأطالل، �أو خذين 

يف حنانك. 
�أ�صباه  تناغي  �لتو��صل  من�صات  حم��ر�ب  يف  �لقيام  عن  تكف  ل  �ليوم  �مل��ر�أة 
�لأ�صباه من �لرجال، و�أقول ذلك  لأن �لرجل ل يناغي حمارم �لآخرين، �إل 
على  �صاكلته،  �لالئي  �أمثاله هن  ول��دى  لديه  �لن�صاء  كان هدف حترير  �إذ� 

ولكل �صاقطة حينها لقطة، �أقول قويل هذ� و�أقول ��صتحو� من �هلل.  
حرب �لأمل

  عندما تعزف �لأورك�صرت� حلناً لي�س ماألوفاً، وتتمايل �لأج�صاد طرباً لدى 
�صماعه، هنا يكمن �لإن�صان �ملبدع  �لذي �أبدع �أذو�قاً و�آذ�نا ت�صفق، ومل يقدم ما 
تطلبه ذ�كرة �جلماهري بل قدم ما ينقلهم �إىل عو�مل �أخرى غري  ماألوفة، لأن 
�لأذو�ق ل تتعود، ولكنه �لقهر �لذي ميار�صه �لبع�س يف عدم �جلر�أة �ملطلوبة 
يف ك�صف غطاء  �لعادة، ثم �لتجرد من تقاليد �ملمار�صات �لتقليدية يف �أروقة 
�إبد�ع تر�ث  يحكي ويتغنى بعزه �لأحفاد  �إىل  �ملو�ريث فقط، دون �لنطالق 
�لذين �صيلون بعد �لبعد من �لآباء �لذين �أبدعو� ويفرت�س باأنهم نحن، �آثار 
�لأجد�د  دلت عليهم، وجل ما �أخ�صاه �أن تطم�س �آثارهم على خطو�تنا ثم ل 
تكون لنا �آثار تدل علينا.  فاإن كانت �أقالمنا خري موثق على تاريخ �لأجد�د 
و�إرثهم، فاإنها كانت �أقالم �أمل د�عية �إىل ذكر �أجمادهم  لن�صمو� بها ونرتقي 
باأجمادنا فنحن لنكتب �ليوم �إل بحرب من نور ووعي، فاأقالمنا هي حرب 

�لعمل، ل جمرد  حرب �أمل، وكفى. 
  مريا علي/كاتبة

عناقيد  
قناع

ما �أتعبني لي�س �صقوط �لقناع عن بع�س �لأ�صخا�س �لذين قابلتهم يف �حلياة، 
ما �أتعبني حقا هي كرثة �لأقنعة، هي عدم قدرتي على  ��صتيعاب كرثة عددها 
يف هذ� �لزمن، كنت �أمتني �أن �أكون �إن�صانة غبية بالقدر �لذي يجعلني �أ�صدق 
من ميثلون �حلب، �أن �أكون  �صاذجة بالقدر �لذي يجعلني �أ�صدق من يقومون 

يقومون  �ل���ذي���ن  ه���م  ب���اإي���ذ�ئ���ي 
بحمايتي يف �حلياة. 

الكلمات
ب������اأن �حلب  ي����وم����اً  �أق���ت���ن���ع    مل 
كرثة  يل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �ه����ت����م����ام، 
�لت���������ص����الت ل ت��ع��ن��ي �حل����ب، 
�لكلمات �لر�ئعة ل تعني �حلب، 
�حلب بالن�صبة يل  �أفعال، ما هو 
�إل جمرد �أفعال، فماذ� ��صتفيد 
و�لهد�يا  و�لت�صالت  بالكلمات 
يكن  مل  �إذ�  �لر�ئعة  و�مل��ف��اج��اآت 
ع��ن��دم��ا  �أحتاج،  ب��ج��ان��ب��ي  �أح����د 
ك��ل ه��ذ� عندما ل  وم���اذ� يفيد 
يكتمل للنهاية بحجة �لظروف 

يل  �أ�صخا�س  بالن�صبة  �حل��ب  تنتهي،  ل  �لتي  �حلجج  و�خ��ت��الف  و�لن�صيب 
بجانبي يف �حلياة حتى �آخر �أنفا�صي بها، ل �صيء مينعهم من �لوقوف بجانبي 

�صوى �أن روحي �نتهى وقت وجودها يف  �حلياة وذهبت للعامل �لآخر.
ن�صمة عودة  

رم�صان يف الإمارات
  �أول: رم�صان ما بني �لأم�س و�ليوم.. ياأتي �صهر رم�صان يف كل عام حاماًل 
معه �خلري و�لثو�ب وتتو��صل  يف كل رم�صان عاد�ت وتقاليد وطقو�س معينة 
يتو�رثها �لأبناء عن �لأجد�د.وهذه �لطقو�س ل تز�ل تتجدد �إىل  يومنا هذ� 
�صو�ء تلك �ملتعلقة بتبادل �لزيار�ت �أو �جتماع �لأقارب و�لأ�صدقاء على مائدة 
�أو �ل�صحور  وغريها �لكثري، ولكن دعونا نعود بالذ�كرة �إىل �لور�ء  �لإفطار 
رم�صان  �صهر  ط��ر�أ  على  �ل��ذي  و�لتغري  �لتطور  م��دى  على  لنتعرف  قلياًل 
�لعريقة  �لرم�صانية  �ل��ذك��ري��ات  تبقى  حيث  �ل��ي��وم  �إىل  �لأج���د�د  حياة  م��ن 
نقل  عربها  ويو��صلون  �لأب��ن��اء  فيها  يتح�صن  �لوحيد  �لذي  �حل�صن  ه��ي 

لأبناء  �لأ�صيل  �ل��رت�ث  م�صرية 
�حلديث  وب��ال��ط��ب��ع  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
ل  �ملا�صي  �صهر رم�صان يف   عن 
�إل مب��ع��رف��ة كل  ي��ت��م  �أن  مي��ك��ن 
�صابقاً عرب  ع��ن رم�����ص��ان  ���ص��يء 
�حلياة �لب�صيطة  �لقا�صية و�صط 
�ل�صحر�ء وبجو�ر �لبحر .�لذي 
كان مالذ �لأجد�د لك�صب لقمة 
�لعي�س فعانو� من �أهو�ل �جلو. 

ع����ن����دم����ا يهل  رم���������ص����ان   ك�������ان 
�جلميع  ي�����ص��ت��ع��د  ب��روح��ان��ي��ت��ه 
كونه  �ل����ص���ت���ع���د�د  �أج����م����ل  ل����ه 
���ص��ه��ر مم���ي���ز ب��خ�����ص��و���ص��ي��ة ل 
به  ك��ان ي�صعد  �ل��ك��ل  ل��ه��ا،   مثيل 
�ل�صغار  �خل�����ص��و���ص��ي��ة  وب���ه���ذه 
و�لرجال  و�لن�صاء  �لكبار  قبل 

حر�رة  �لف�صيل.ورغم  �ل�صهر  لهذ�  نف�صه  يهيئ  وع���ز�ب  فالكل  متزوجني 
�جلو وعدم وجود مكيفات �أو مر�وح �أيامها و�أحياناً يكون  �لنهار طوياًل رغم 
ق�صوة �حلياة  رغ��م  بال�صوم  يلتزم  ي�صتطيع  وك��ل من  ه��ذ� جتد �جلميع  كل 

و�جلو ورغم  �لعط�س يف �أيام �ل�صيف �حلارة.رغم كل هذ� مل ي�صعر بكل ما 
يحدث مل ي�صعرو� ل باحلر ول بالعط�س ول  غريه لأن �ل�صيام كان مالذهم 
حلظة  يرتقبون  ك��ان��و�  روح��ان��ي��ة،  �صبغة  عليهم  و�أ���ص��ب��غ  متعهم  و�ل�صيام 
�لإفطار  بعدد من �لوجبات �خلا�صة �ل�صهية كالهري�س و�لرثيد و�خلبي�س 
حول  جتتمع  ��صرة  كل  يجتمعون  �صوية  كانو�  و�لعي�س،  و�لرقاق  و�لع�صيد 
مائدتها ليفطرو� ولي�صبعو� �أو يروو� عط�صهم باملاء �حلار وكان �لطعام يعد 
على  نار �حلطب �لذي يقوم بجمعه �إما �لأب �أو �لأبناء لعدم توفر �خلز�نات 

و�ل�صنابري وقتها. 
 بعد تناول �لفطور يرتقبون موعد �لرت�ويح مل تكن هناك م�صاجد �آنذ�ك 
تتجمع  �ل��رت�وي��ح  وب��ع��د  �حل�صري،  بيت  من  يف  ي�صلون  وك��ان��و�  �ل��ي��وم  مثل 
�لن�صاء يف بيت �أحد�هن للحديث و�ل�صمر، �أما �لرجال فيتجمعون يف  �ملجل�س 
�ملخ�ص�س لأبناء �لفريج يت�صامرون معاً حتى �حلادية ع�صر تقريباً ثم يعود 
و�للنب  �لعي�س  من  غالباً  �ملكون  �ل�صحور  لإع��د�د  �لطعام  لبيوتهم  �جلميع 
�لفجر  ��صتعد�د�ً  ل�صالة  �لنوم  موعد  ياأتي  �ل�صحور  وبعد  �ل�صمك،  و�أحياناً 

وتالوة �لقر�آن �لكرمي. 
و�لن�صاء  رزق��ه  ق��وت  ليك�صب  �أح��د فالكل يخرج  ينام  �لفجر ل    وبعد �صالة 
يومياً  �ملطوع  �إىل  فيتوجهون  �أم��ا  �ل�صغار  �ملنزل،  يف  و�جتهاد  بجد  يعملن 
�لكرمي وبع�س  �لدرو�س  �لقر�ن  �آيات من  دينية ويحفظون  .يتلقون درو�صاً 

�لأخرى كالريا�صيات و�لعلوم،وهكذ� تو�لت �لأيام و�ل�صنو�ت. 
و�لأخالق  �لنفو�س  لتهذيب  �ملنا�صبات  �أجمل  من  �أي�صاً  رم�صان   يعتربون 
ففي �ملا�صي كان رم�صان مثل  �لعيد يفرح �جلميع بقدومه وي�صعد �ل�صغار 
وك��ان  �جلري�ن  فيه،  �لأ�صيلة  و�لأك���الت  �حللوى  �لكبارويتناولون  قبل  به 
يتبادلون �لأطباق �لرم�صانية �ملختلفة وي�صمى هذ�"�لغريف" بحيث تكون 
�ملو�ئد م�صرتكة من حيث  �أ�صنافها بني �جلري�ن فت�صاهد �لأطفال يتالقون 
يف �لطرقات قبل مدفع �لإفطار بقليل حاملني معهم �لأطباق  ول يتوقف 
هذ� �ملنظر حتى �نتهاء �صهر رم�صان، وكثري�ً ما جتد �أهل �خلري يف �لفريج 
يقدمون �مل�صاعد�ت  لالأ�صر �لتي ل يعيلها �أحد باإر�صال �لطعام �ليومي لهم 

بالإ�صافة لبع�س �لتربعات. 
و�أ�صبح  �أبعد مدى  �إىل  �لأم��ور مي�صرة  و�أ�صبحت   و�ليوم كل �صيء قد تغري 
تناول �أ�صنافاً من �لأطعمة  �جلاهز �صائعاً ولكن يفتقدون �صلة �لرحم، فقد 
قلت �لزيار�ت �لتي مل تعد كال�صابق فالطعام موجود يومياً على  �ملو�ئد ولكن 
ل يتناوله غري �أفر�د �لأ�صرة و�لآن يفتقدون تلك �للحظات �لتي يجتمعون 
فيها يومياً يف �ملجل�س  �لرجايل وكذلك جتمع �لن�صوة وتتناول �أطعامهن معاً 

للفطور �أو �ل�صحور يف رم�صان. 
�صهر  بدخولهم  قلوبهم  يف  حا�صر�ً  ز�ل  ما  �ملا�صي  �أن  �أي�صا  �لكبار   ويقول 
رم�صان �لكرمي حيث يتذكرون  حتى �ليوم تلك �للحظات �لتي جتتمع فيها 
�لن�صوة على  �حلطب  وكانو�  �لأ�صرة لتناول طعام �لإفطار �لذي كان تعده 
و  كثري�ً  �ختلفت  فالنكهة  �ليوم  �أم��ا  �لطعام.  ه��ذ�  وبلذة  ب�صعادة  ي�صعرون 
�أع��د�د �لفطور و�ل�صحور و �أ�صبح همهم �ليوم  تدخلت �لأي��دي �لأ�صيوية  يف 
�أن  �لطعام يف  بلذته. فرغم  �لإح�صا�س  ب��دون  بالطعام فقط  �ملعدة  ملئ  هو 
�ملو�ئد هذه  �لتي حتتويها  �لكثرية  �لأ�صنام  �ألذ من  �ملا�صي قليل لكنه كان 
�لأيام وعز�وؤهم �لوحيد  و�أنهم ل يز�لون يحيو� بذكريات رم�صان عن طريق 
�أن  �لأطباق �ل�صعبية كالهري�س و�لرثيد وللقيمات بالزعفر�ن  بها ي�صعرون 
�ملا�صي ل يز�ل حا�صر�ً يف قلوبهم. ومع �قرت�ب موعد �لعيد كانو� يف �ل�صابق 
يرتقبون  �صر�ء مالب�س جديدة للعيد كما يحدث �لآن ولكن لي�س بنكهة �أيام 
بالن�صبة لل�صالة يف  �أما  �لثياب  باأيديهن،  زمان حيث كانت �لأمهات تخيط 
�أد�ئها فرو�صاً ونو�فل وكذلك كانت  �ل�صابق فقد كان �جلميع يحر�س على 
دور  �ل�صالة يف �ل�صابق متتلئ بالذ�كرين مما ي�صجع �لكثري على �ملكوث فيها 
حتى بعد �صالة �لفجر، ولكن هذه  �لأيام �مل�صاجد �صبه خالية ل�صرعة خروج 

�مل�صلني رغبة يف ��صتكمال �لنوم. 
  ع��اد�ت رم�صان كما يقول �لكبار ورثوها من �لأج��د�د، ع��اد�ت جيدة تتعلق 
�أبنائهم  يوعون  وهم  �لأج��د�د  فهي  �متد�د�ت  لأبنائهم  وعلموها  برم�صان 
ب�صرورة �ملحافظة عليها خا�صة و�أنهم �ليوم يف نعمة و��صتقر�ر بف�صل  دعم 
ي�صعرون  يجعلهم  مما  ك��اأف��ر�د  يهمهم  ما  لكل  وم�صاندتها  �ل��دول��ة  ورع��اي��ة 
بالف�صل للقياد�ت. �أيام زمان كانو�  ي�صومون و�صط �حلر �ل�صديد و�لعط�س 
�ل�صديد و�صظف �لعي�س وكان رم�صان بالن�صبة لهم د�ئماً حافز�ً  لالإخال�س 
يف �لعمل �إىل جانب �لعبادة �أي�صاً ل يهملون �أياً منهما قيد �أمنلة. �أما �ليوم 
و�حلمد هلل كل �صيء  متوفر و�حلياة �أ�صبحت �أكرث ر�حة وهدوء و�صالم و�صط 
هذه �لتكنولوجيا ،ولكن مرة �أخرى لي�صت بنكهة ولذة  وروحانية رم�صان �أيام 
زمان �أيام �لزمن �جلميل �ملا�صي �لذي بقيت ذكرياته د�خل قلوبهم ل متحى 
ول  تزول رغم �لتطور و�حلد�ثة �لتي �صادت هذه �لأيام و�لنفتاح على �لعامل 
ورغبة �لنا�س يف �لتو��صل مع  عالقات جديدة من خارج �لدولة وتوطيدها 

ون�صيان �لأهل و�جلرية. 
مازن متيم  /كاتب �صحفي  

ا�صتثمار رم�صان  
وتاأيد�  ع��ب��ادة،  �لعمل  �أن  و�مل�صلمني،  �ل��ع��رب  ل��دى  �لثقايف  �مل���وروث  يف  ج��اء 
لإخر�ج  �جلهد  يف  و�لتفاين  �ت��ق��ان  �لعمل  على  �ل��د�ل��ة  �لنبوية  ل��الأح��ادي��ث 
�ملطلوب على �أكمل وجه من و�صايا �لر�صول �لكرمي، وغالبا ما ينتظر  �لكثري 
وت�صمو  �لقلوب  وروح��ان��ي��ات مت��الأ  م��ن خ�صو�صية  ل��ه  مل��ا  رم�صان  �صهر  منا 
�ل�صدقات  فيه  وتنو  �خل��ري  �أعمال  فيه  �لف�صيل  تكرث  فال�صهر  بالوجد�ن، 
و�لبهجة و�صلة �لرحم مع وجود ظروف ��صتثنائية، �إل �أنها مل متنع  زيار�ت 

�لعائلة �ملمتدة وتبادل �لعز�ئم. 
�صهر  رم�������ص���ان  يف  �ن����ن����ا  ومب�����ا 
يفهم  م�����ن  ف���ه���ن���اك  �ل���������ص����وم، 
ممار�صة  �أن����ه����ا  ع���ل���ى  �ل����ع����ب����ادة 
�ل��ط��ق��و���س �ل��دي��ن��ي��ة م��ن �صالة 
�لآخر،  عن  �لأذى  وك��ف   و�صيام 
�ل�صهر  ه���ذ�  �ل��ع��م��ل يف  وي��ع��ت��رب 
�لتعب  بحجة  حا�صل  حت�صيل 
يف  �لعباد�ت  و�ل�صالة  وم��ز�ول��ة 
و�لبع�س  �لقر�آن،  وقتها وتالوة 
و�ن�صرف  �ل��و�ج��ب  ت��اأدي��ة  غفل 
�لعبادة  ع���ن  �ل���ع���ب���اد�ت  ب��ت��ل��ك 
�م�����ور  ت�������ص���ي���ري  �حل���ق���ي���ق���ي���ة  يف 
�لنا�س،  ح��و�ئ��ج  وق�صاء  �خل��ل��ق، 
�لعباء عن  لتخفيف  و�لتي�صري 
�صيكون  هنا  فالعمل  �ملحتاجني، 

 له �لأثر �لطيب يف نفو�س �ملجتمع، فال�صهر �لف�صيل ل ينق�صم ل�صوم و�صالة 
و�لعب�س يف وجه �ل�صائلني عن  �أعمالهم وق�صاء م�صاحلهم، فالزدو�جية يف 

�لعبادة موجودة ومنت�صرة يف هذه �لفرتة بكثافة �صديدة. 
�أم��ا �لوجه �لآخ��ر ملن  �ل��ذي يجل�س خلف مكتب،  هذ� على م�صتوى �ملوظف 

�لأ�صغال  ع��م��ال  م��ن  و�لإره����اق  �لعمل  و�لتعب  ���ص��اع��ات  بقلة  �ل�صيام  يتهم 
�ليومية �ملرتبطة بالتجهيز�ت و�ملهن �لتي تتم يف جو �صعب وحتت  ظروف 
�لو�جب  وتاأدية  �ل�صيام  �لتو�زن بني  د�ئما لعمل  ي�صعى  قهرية، فهناك من 
�لتنفيذ، لذ�  �ملثال �صاق جد� يف  نحو �ملجتمع، فمجال  �ملقاولت على �صبيل 
�لعمل،  يف  �لعمال  وتفانيهم  �صيام  ي��ر�ع��ي  �أن  �ملهن  ه��ذه  ��صحاب  ي��ح��اول 
�لإيجابية  بالطاقة  وحتفيزهم  معنويا  ودعمهم  تنهم  �لتخفيف  وحماولة 
جهة  من  �ل�صيام  ملتطلبات  وتغيريه  �لعمل  توقيت  كما  ير�عى  با�صتمر�ر، 

و�لعمل و�تقانه من جهة �أخرى. 
بتلبية  ترتبط  �ملهن  تلك  ولأن  �لبع�س،  ميار�صها  �لتي  ج��د�  كثرية  �ملهن 
�حلر�رة  م��ع  يتعاملون  �ل��ذي��ن  �ل��ف��ر�ن،  و�لطهاة  مثل  �ملجتمع  �حتياجات 
�لناجتة عن لهيب �لفرن،  ما تتطلبه �لوظيفة �أو �ملهنة بالحتكاك  �ملبا�صر 
بع�س  ي��رتوى  �أن  �ملجتمع  وعلى  �لف�صيل،  لل�صهر  �ل�صتثنائية  بالظروف 
�ل�صيء على هوؤلء �لذين  يقدمون �خلدمات �ل�صاقة وهم يف �صيام، فالعمل 
عبادة و�صيظل كذلك ما دمنا نحر�س على �لتقدم و�صرب  �لنماذج �مل�صرفة 

�لتى تعك�س روح �لإ�صالم �ل�صمحة يف �ملعامالت و�لعباد�ت. 
حممد اأبو ال�صعود  

التخلي  
�أو�ئل �لنو�يا �لتي يجب �لرتكيز عليها يف رحلة تطوير �لوعي �لذ�تي  من 
بغري  �أو  ب��اإر�دت��ك  �صو�ء  بها،  نف�صك  �لتي  كبلت  �لقيود  عن  بالتخلي  يكون 
�إر�دتك بتاأثري �ملجتمع و�لعاد�ت و�لتقاليد �ملفرو�صة، وبالعودة �إىل  �لفطرة 
بها  �لتعلق  دون  و�لأ�صياء  �لأ�صخا�س  وبالتخلي عن  عليها  �هلل  �لتي فطرنا 
قبل �أن ت�صبح جمرب�َ على  �لتخلي وتقع يف دو�مة من �ملعاناة �لتي تنتظرك 

بل توقع �لرحيل دوماَ وتوقع �أن تفقد �لأ�صياء باأية حلظة.  
يكون �لتخلي �أي�صاَ باأن متحي �لأثر �ملزعج من �ملا�صي ولي�س �ملا�صي نف�صه 
لدرجة �أنك عندما ت�صتح�صره  تبقى حمافظاَ على هدوءك وتو�زنك �لنف�صي. 
باأن  �لإح�صا�س  بالقيمة  هي  �لتخلي  على  �لقدرة  لتعزيز  �مل�صاعر  �أه��م  ومن 

تعزز قيمة نف�صك �أكرث من �أي �صخ�س ومن �أي �صيء. 
�لإح�صا�س  ي��ن��ب��ع  �أن  وي���ج���ب    
فكرة  �أن���ت  د�خ��ل��ك  م��ن  بالقيمة 
خلقنا  ف��اهلل  وت�صديقاَ  و�إمي��ان��اَ 
ووهبنا  �لعقل  ونف�س  ج�صد  من 
ل��ل��ت��ح��ك��م ب����الأف����ك����ار و�ل���ن���و�ي���ا 
و�مل�صاعر و�صحننا بالروح كنفحة 
�خلالق  ق���در�ت  م��ن  فيها  �إلهية 
ن�صتطيع  بقدٍر،  ونحن  و�صفاته 
لكنز  �مل���ف���ات���ي���ح  ه������ذه  حت����وي����ل 
باخلالق  قيمتنا  ن��رب��ط  ع��ن��دم��ا 
للزيادة  ق��اب��ل  ���ص��يء  ب���اأي  ولي�س 

و�لنق�صان  و�لزو�ل و�لفناء. 
ب�������اهلل فقط  ي����ك����ون  ف���ال���ت���ع���ل���ق 
�أن �هلل  ت��درك بقوة  �أن��ت  وبذلك 
�لأف�صل  لك  ويختار  �صيعو�صك 

و�لأجمل ومتلك �لقدرة  ملنح نف�صك �لأولوية فاأنت حمور هذ� �لكون و�لكون 
�أنه  �أو  �أمر بل تعّلم  باأي �صخ�س  �أن تلخ�س حياتك  كله بد�خلك فال يجب 
يف �لتخلي جتلي، فاأنت عندما تتخلى ل يعني �أنك ت�صتغني بل �أنت تتوقف 
عن �لتعلق �لذي  يولد با�صتمر�ر م�صاعر �صلبية كالتوتر و�لقلق و�خلوف من 
�لفقد و�لتي جتذب مثيالتها وتبعده عنك بل على  �لعك�س عند فك �رتباطك 
و�ملطاردة  �لتعلق  ع��ن  تتوقف  عندما  عليه  وحت�صل  �جل��ذب  ق��ان��ون  يتفعل 
�نتظار  �ل�صيء دون  �أو  �ل�صخ�س  وتعمل كل  ما بخطتك للح�صول على هذ� 
�أو ترقب وب�صالم د�خلي و�صفاء ذهني وثقة  عالية بالنف�س وح�صن ظن باهلل 
قلبك  ي��وؤذي  ما  كل  تخلى عن  �ملنا�صب،  �لوقت  �صيتجلى يف حياتك يف  باأنه 
 وروحك مهما تاأملت يف �لبد�ية و��صنع �لن�صخة �لأف�صل �لتي تتمنى �أن ترى 

نف�صك بها، وبذكائك كن �أنت  �لعطار �لذي ي�صلح ما �أف�صده �لدهر. 
منال احلبال  /اإعالمية

معاٍن مو�صيقية  
و�ملاهر  �جل���اد  و�ملو�صيقي  ون��غ��م،  حل��ن  وي�صحبها  �إل  ت��ق��ال  كلمات  م��ن  م��ا 
ي�صتطيع �أن يلحن دفرت �ملديونات عند  �لبقال، وكلنا ي�صمع �ملقامات �ملختلفة 
�لقلب حتى ول��و مل يكن معه  �مللحن يدخل  ت��د�ول �لأ���ص��و�ت، فالكالم  مع 

ينادي  ح��ني  ك����الآذ�ن   مو�صيقى، 
�مل��������وؤذن ب�������ص���وت ع�����ذب ي�����رق له 
ل�صماع  �لأذن  وي���ج���ذب  �ل��ق��ل��ب 
�صماعها  �جلميل،  غري  �ل�صوت 
من �صاحب �صوت منفر، و�لفرق 
ب��ي��ن��ه��م��ا ه���و �ل��ل��ح��ن و�لل����ت����ز�م 
باملقام و�ختيار ما ينا�صب طبقة 

 �ل�صوت عند �ملد و�لإيقاف. 
�لكرمي  �ل���ق���ر�آن  ق����ر�ء  �أن  ح��ت��ى 
�ل�صوت  ب���ط���ب���ق���ات  ي���ل���ت���زم���ون 
للقلب  �لكلمة  لت�صل  و�ملقامات 
وت��ل��م�����س �ل�����وج�����د�ن، وم����ن  هنا 
ي���ت���ح���ق���ق )ورت������ل������وه ت���رت���ي���ال(، 
بالتجويد  ي��ق��ر�أ  ح��ني  و�ل���ق���ر�آن 
�أو �ل��رتت��ي��ل ي��ك��ون �ل��ق��ارئ على 

عندما  جليا  يت�صح  وه��ذ�  �لغناء،  يف  متار�س  �ل�صوتية  �لتى  باملقامات  علم 
يقر�أ �لقر�آن بطريقة قر�ءة �لكتب و�ملقالت، فال ن�صعر  مبعاين �لكلمات ول 
بالإح�صا�س �ملطلوب من �ل�صمو، فاملد و�لإدغام و�لوقوف و�لو�صل و�لتنوين، 

ت�صمح  للم�صتمع باملتعة �لروحية و�ل�صعور باملعنى. 
فاملو�صيقى حا�صرة يف �لأذهان باأ�صكالها �ملختلفة، فالأنا�صيد �لدينية نن�صدها 
من  �ل�صتمتاع  لكن  خفي  �للحن  كالتو��صيح  وفيها  مو�صيقية  �آلت  ب��دون 
�ل�صلم �ملو�صيقي و�ملقامات، فاحلجازي و�لنهاوند و�لبياتي وغريها  ي�صتعني 
بها �ملن�صد، ولعل من �أ�صهر �ملو�صحات �مللحنة "�أقف على بابك" للنق�صبندي، 
خري دليل على �أن  �ملو�صيقى ت�صاعد على رقة �لقلوب و�إح�صا�صها �ملرهف، حتى 
ولو مل يكن بليغ حمدي حلن له هذه �لكلمات  فهى ملحنة بجمالها، لكن 
بل�صان حالها معربة  تنطق  �آلة  كل  وكاأن  �إح�صا�صاً  للكلمة  �أ�صافت  �ملو�صيقى 
ل�صنو�ت  با�صتمر�ره  �ملو�صح  توقع ملحن  وكما  تو�صيله،  �مل��ر�د  عن  �مل�صمون 
�لهاتف  على  نغمة  و�صعه  �لكثري  لدرجة  �أن  بالفعل  كان  وقد  ج��د�،  طويلة 

لفرت�ت طويلة. 
�صعيد عبد اهلل  /مو�صيقي
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نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

مل��اذ� يتطلب �لأم���ر مثل ه��ذه �لأدل���ة �ل�صارمة     
و�لتي جتّرم فعال لإد�نة �صابط �صرطة بقتل رجل 

�أ�صود؟
  �لثالثاء، �أر�صل يل �أحد �لأ�صدقاء �صوًر� لو�صط 
من  �لعديد  يف  �حل��ال  هو  وكما  و��صنطن.  مدينة 
�لو�جهات  ج��م��ي��ع  حت�����ص��ني  مت  �لأخ�������رى،  �مل�����دن 
�حلكم  �نتظار  يف  �لأنفا�س  يحب�س  �لكل  باإحكام. 
�حلظ،  وحل�صن  فلويد.  ج��ورج  قاتل  حماكمة  يف 

ك�صفت �صوره هدوًء �أوملبًيا.
عقالنًيا  ا  �صخ�صً �أن  ت�صديق  ي�صعب  ك��ان  ولئن    
�ل�صرطي  ج���رم  وي�����ص��ك يف  �مل��ح��اك��م��ة  ه���ذه  ح�صر 
�ل�صابق ديريك �صوفني، فاإن �إجها�س �ملحاكمة كان 

�حتماًل حقيقًيا.

الوليات املتحدة فّرت بجلدها
    �لبلد كله كان يحب�س �أنفا�صه. هل �صيختار �أي 
ع�صو من �أع�صاء هيئة �ملحلفني �لتم�صك باإحدى 
ع�صي �لنجاة �لتي مدها �لدفاع يائ�صا، وقد �صعى 

�إىل زرع �ل�صك من خالل �صيطنة جورج فلويد؟
�ملعقولة  بالفر�صية غري  �صيتم�صك حملف     هل 
�ل��ق��ائ��ل��ة ب���اأن �ل��وف��اة مي��ك��ن �أن ت��ك��ون ن��اج��م��ة عن 
�لتعذيب  من  �لت�صع  �لدقائق  غري  �آخ��ر  �صيء  �أي 
باإمكان  ك��ان  هل  عمد؟  عن  �صوفني  �رتكبها  �لتي 
ب��رب�ءة رجل كان تعبريه  �أن يوؤمن  �أح��د �ملحلفني 
�إن�صانية  جت��اه  كاملة  لم��ب��الة  مبثابة  ذ�ت��ه  بحد 

�صحيته؟
   نعم... كان ذلك ممكًنا متاًما. ولهذ� �ل�صبب دفع 
حكم �لإد�ن��ة �لبلد باأكمله �ىل تنف�س �ل�صعد�ء... 

ورمبا قطعنا خطوة نحو �لعد�لة.

تفاوؤل معتدل
   وحتى لو ذهب �صوفني بالتاأكيد �إىل �ل�صتئناف، 

لهذه  �لنموذجية  �لطبيعة  على  ن�صّدد  �أن  يجب 
�ل���ق���ا����ص���ي �حلفاظ  �����ص���ت���ط���اع  ح���ي���ث  �مل���ح���اك���م���ة، 
�أحاط  �ل���ذي  �ل��ه��ائ��ل  �ل��ت��وت��ر  رغ��م  �صيطرته  على 
�نهيار  ب�صبب  �لتاريخية  �لق�صية  هذه  بالق�صية. 
ج����د�ر م��ق��اوم��ة �ل�����ص��رط��ة، وح��ي��ث ���ص��ه��د �لعديد 
�أ�صر  �أن��ه  يعتقدون  �صد عمل  �صوفني  زم��الء  من 

مبهنتهم.
   ففي جميع حالت عنف �ل�صرطة تقريًبا، �ثبت 
و�لإغفال  �ل�صرطة،  لت�صامن  �لأزرق”  “�جلد�ر 
�لناجت عن ذلك، �أنه يتعذر �جتيازه. و�إذ� كانت هذه 
يكون  فرمبا  �جل���د�ر،  ذل��ك  �خرتقت  قد  �لق�صية 

هناك ب�صي�س من �لتفاوؤل.
�أن  �ل�صياق �حل��ايل، من �ملده�س     ب�صكل ع��ام، يف 
ففي  �صيء.  �أي  على  �أمريكًيا   12 عينة من  تتفق 
بلد �صديد �ل�صتقطاب، حيث يرف�س �ملاليني من 
�لنا�س روؤية �لو�قع وي�صرون على �لعتقاد باأ�صو�أ 

هر�ء، رمبا يجوز عدم �لتخلي عن �لأمل.

حالة ا�صتثنائية
   �إثر هذ� �حلكم، يجب مع ذلك تخفيف �لتفاوؤل 
لعنف  �ملاأ�صاوية  �لأمثلة  ترت�كم  �لو�قع،  يف  بقوة. 
�لأ�صخا�س  م��الي��ني  بالتاأكيد  وه��ن��اك  �ل�����ص��رط��ة، 

�لذين ما ز�لو� يوؤمنون برب�ءة ديريك �صوفني.
   و�إذ� كان هناك در�س و�حد ميكن تعلمه من ق�صية 
�صوفني، فهو �أن تاأمني �لإد�نة يتطلب مزيًجا نادًر� 
من �لأدلة �لتي ل ت�صوبها �صائبة وتقدميها بدقة، 
و�لأهم من ذلك، وجود مقطع فيديو مت تد�وله يف 

جميع �أنحاء �لعامل.
م��ع��روًف��ا، قبلت  �ل��ف��ي��دي��و  ه���ذ�  �أن ي�صبح  ق��ب��ل     
�صرطة مينيابولي�س تقرير �صوفني، �لذي �أبلغ عن 
طبيعية.  لأ�صباب  مات  ملتهم  م�صاكل  دون  �عتقال 
بدون فيديو، مل يكن قتل جورج فلويد مير دون 

عقاب، مثل كثريين �آخرين.
ترجمة خرية �ل�صيباين

ميكن لالأمريكيني »رمبا« اأن يتنف�سوا اأخرًيا...!

*�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية بجامعة مونرتيال وم�صوؤول عن كر�صي �لدر��صات �ل�صيا�صية 
و�لقت�صادية �لأمريكية يف كلية �لفنون و�لعلوم، مركز �لدر��صات و�لبحوث �لدولية

ال�سدر يحذر من تعكري الأمن يف العراق 
•• بغداد-وكاالت

هناك  �أن  م��ن  �ل�صبت  �أم�����س   فجر  �ل�صدر  مقتدى  �ل�صيعي  �لزعيم  ح��ذر 
�لنتخابات  �إل��غ��اء  �أو  ت��اأخ��ري  بهدف  �ل��ع��ر�ق  يف  �لأم���ن  تعكري  تريد  جهات 
�لعامة �لربملانية �ملقرر �إجر�وؤها يف �لعر�ق يف �لعا�صر من �أكتوبر)ت�صرين 

�أول( �ملقبل.
�لتو��صل  موقع  على  �ل�صخ�صى  ح�صابه  على  له  تغريدة  يف  �ل�صدر  وق��ال 
�لجتماعي “تويرت” “هناك جهات تريد تعكري �لأمن يف �لعر�ق لأ�صباب 
�ملنفلتة  �مللي�صيات  خ��الل  م��ن  �لنتخابات  �إل��غ��اء  �أو  ت��اأخ��ري  �أهمها  ع��دي��دة 
لتلك  بقاء  فبقاوؤها  �لن�صحاب،  عن  لثنيها  �ملحتلة  �لقو�ت  ت�صتهدف  �لتي 
�مللي�صيات«. وحذر”من زج �لعر�ق ب�صر�ع خارجي من خالل ربطه بال�صر�ع 

�ل�صوري �لإ�صر�ئيلي«.

�إير�ن ع�صو�ً يف جلنة  �لقت�صادي و�لجتماعي �لتابع لالأمم �ملتحدة، 
�لأمم �ملتحدة �ملعنية بو�صع �ملر�أة لولية مّدتها �أربع �صنو�ت، تبد�أ عند 
وجلنة   .2022 يف  و�ل�صتني  �ل�صابعة  للدورة  �لأول  �لجتماع  �نعقاد 
�لدولية  �حلكومية  �لهيئة  ه��ي  �مل����ر�أة  بو�صع  �ملعنية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لأ�صا�صية �ملكّر�صة ح�صر�ً لتعزيز �مل�صاو�ة بني �جلن�صني ومتكني �ملر�أة.

�حلكومات  ج��م��ي��ع  “ندعو  �ل���ث���الث:  �جل��م��ع��ي��ات  ق��ال��ت  ب��ي��ان��ه��ا  ويف 
و�ملوؤ�ّص�صات و�جلمعيات �إىل �إد�نة هذ� �لقر�ر �لذي يتعار�س مع تعزيز 
�مل�صاو�ة بني �جلن�صني ومتكني �لن�صاء يف �إي��ر�ن«. ولفت �لبيان �إىل �أّن 
يف  �لإن�صان  بحقوق  �ملعني  �خلا�س  �ملّتحدة  �لأمم  مقّرر  رحمن،  جو�د 
�إير�ن، قال يف تقرير �صدر يف مار�س )�آذ�ر( �إّنه “ي�صعر بقلق عميق �إز�ء 
��صتمر�ر �لتمييز �صّد �لن�صاء و�لفتيات يف �ملجالني �لعام و�خلا�س، وهو 
ونقل  و�ملمار�صة«.  �لقانون  �إير�ن وكذلك  د�صتور جمهورية  يكّر�صه  ما 

•• عوا�شم-وكاالت

نّددت منّظمات ن�صائية �إير�نية يف ثالث دول �أوروبية ، بانتخاب �إير�ن 
�ملر�أة”،  بو�صع  �ملعنية  �ملتحدة  �لأمم  “جلنة  يف  ع�صو�ً  �لأ�صبوع  ه��ذ� 
معتربة هذه �لع�صوية �لتي ت�صتمر لأربع �صنو�ت “�إهانة جلميع �لن�صاء 
“جمعية  �لإير�نيات«. ويف بيان م�صرتك قالت �ملنّظمات �لثالث وهي 
�ل�صويد”  �لإير�نية يف  �ملر�أة  و”جمعية  �لإير�نيات يف فرن�صا”  �لن�صاء 
“نحن  �إيطاليا:  يف  �لإير�نيات”  �لدميوقر�طيات  �لن�صاء  و”جمعية 
�لإير�ين  �لنظام  �نتخاب  نعترب  �لن�صائية،  �جلمعيات  �أدن��اه،  �ملوّقعني 
�لكاره للن�صاء �إىل �أق�صى �حلدود ع�صو�ً يف جلنة �لأمم �ملتحدة �ملعنية 
�لرئي�صيات  �ل�صحايا  �لإي��ر�ن��ي��ات،  �لن�صاء  جلميع  �إهانة  �مل��ر�أة  بو�صع 
لهذ� �لنظام خالل �لعقود �لأربعة �ملا�صية«. و�لثالثاء، �نتخب �ملجل�س 

�لبيان عن تقرير رحمن قوله �إّنه “من �ملوؤ�صف �أّن �حلكومة �لإير�نية 
مل تقبل 14 تو�صية تتعّلق بالت�صديق على �تفاقية �لق�صاء على جميع 
و�إّن “�لقيم �لذكورية و�ل�صلوكيات �لكارهة  �أ�صكال �لتمييز �صّد �ملر�أة”، 
وي�صع  �إي���ر�ن«.  يف  �لأ�صرية  �حلياة  جو�نب  من  �لعديد  تطبع  للن�صاء 
عليها  ويفر�س  �لرجل  منزلة  دون  منزلة  �مل��ر�أة يف  �إي��ر�ن  يف  �لقانون 
�إىل  �أر�صلته  فيديو  ت�صجيل  ويف  �لعامة.  �لأم��اك��ن  يف  �حلجاب  �رت���د�ء 
�لربملان �ل�صويدي �جلمعة، قالت م�صيح علي جناد، �لنا�صطة �لن�صوية 
�لإير�نية �لتي تعي�س يف �لوليات �ملتحدة وتقف ور�ء �حلركة �ملناه�صة 
للحجاب يف �إير�ن، �إّنه من غري �ملقبول “لنظام ل ي�صمح للن�صاء باتخاذ 
�لن�صاء يف  ُينتخب لالإ�صر�ف على و�صع  �أن  باأج�صادهن  تتعّلق  ق��ر�ر�ت 
�مر�أة  كل  �لإي��ر�ين،  �لنظام  نظر  “يف  و�أ�صافت  �لعامل«.  �أنحاء  جميع 

تنا�صل من �أجل حقوقها �لأ�صا�صية هي جمرمة«.

منظمات حقوقية تدين منح اإيران ع�سوية يف جلنة اأممية ن�سوية

قبل ثالث �صنوات، كانت �صبه جمهولة

من هي التي تريد اإغواء اأملانيا ما بعد مريكل...؟
جمموعة من العوامل جتعلها ترمز اليوم اإىل اجليل اجلديد 

    ك���ان ت��ر���ص��ي��ح �أن��ال��ي��ن��ا بريبوك 
عاًما   40 �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل��ب��ال��غ��ة 
مل��ن�����ص��ب �مل�����ص��ت�����ص��اري��ة، و�ل�����ذي مت 
�إ����ص���ف���اء �ل��ط��اب��ع �ل��ر���ص��م��ي عليه 
م���ت���اأخ���ًر� ج����ًد� ل��ي��وؤث��ر ع��ل��ى هذه 
�لنتائج، لكن هذ� �لإ�صقاط يعطي 
�ملر�صحة،  �إم����ك����ان����ات  ع����ن  ف���ك���رة 
وعلى وجه �خل�صو�س، يف م�صهد 
من  قريبا  �صيُحرم  �أمل��اين  �صيا�صي 

�أجنيال مريكل.
�ل�صرت�كيني  م���و�ج���ه���ة  يف      
�صيمثلهم  �لذين  �لدميقر�طيني، 
�أولف  �حل��������ايل،  �مل���ال���ي���ة  وزي�������ر 
�لذين  و�مل���ح���اف���ظ���ون،  ����ص���ول���ت���ز، 
وج������دو� ���ص��ع��وب��ة ل��الخ��ت��ي��ار بني 
�مل�صيحي  �أرم��ني ل�صيت )�لحت��اد 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي( وم��ارك��و���س �صودر 
�لجتماعي(،  �مل�صيحي  )�لحت���اد 
�صتكون �ملر�أة �لوحيدة �لتي متلك 

فر�س �أن ت�صبح م�صت�صارة.
   م��ل��ف ت��ع��ري��ف �أن��ال��ي��ن��ا بريبوك 
م�����ا يجذب  ك�����ل  ع����ل����ى  ي����ح����ت����وي 
�ن�صحاب  يتامى  �لأمل��ان  �لناخبني 
بناء  ي��ت��م  مل  ل��و  ح��ت��ى  “موتي”، 
“لديها  بعد.  �لإعالمية  �صورتها 
ما  ح���د  �إىل  ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة  خ��ل��ف��ي��ة 
بالن�صبة لأ�صخا�س من حقبتها... 
�لطبقة  م����ن  ع���ائ���ل���ة  يف  ول�������دت 
�ملتو�صطة، متيل �إىل �لي�صار ب�صكل 
�أك����رب، وه���ي ت��ت��و�ف��ق م��ع جمهور 
و�غلبهم  �ليوم  �خل�صر  �لناخبني 
بول  ي��ح��ل��ل  �لو�صطيني”،  م���ن 

يف  �ل��دويل  �لقانون  يف  �ملاج�صتري 
ذلك  تبع  لالقت�صاد.  لندن  كلية 
�لثامنة  يف  ��صتثنائية.  جن��اح��ات 
�أ�صبحت  عمرها،  من  و�لع�صرين 
�لإقليمي للخ�صر  رئي�صة �لحتاد 
�جلمعية  ودخلت  بر�ندنبورغ،  يف 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة )�ل��ب��ون��د���ص��ت��اغ( عام 
2013، و�أ�صبحت رئي�صة م�صاركة 

حلزب �خل�صر عام 2018.
لبنتني  �لأم  ه�����ذه  »ت��ت��م��ت��ع      
�����ص����غ����ريت����ني مب���������ص����رية م���ث���رية 
�صنو�ت،  ث���الث  ق��ب��ل  ل���الإع���ج���اب. 
�ل�صاحة  �صبه جمهولة على  كانت 
ترمز  �ل���ي���وم  “�إنها  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. 
كبرية  ل  �جل����دي����د،  �جل���ي���ل  �إىل 
نف�صها”،  ت�صف  كما  �صغرية،  ول 
�ل�صحفية  ه��ريم��ان،  ج��ان��ا  ت��ق��ول 
�لأملانية �ملقيمة يف باري�س. “حتى 
�صبتمرب، متلك �لقدرة على �لفوز 
�لناخبني  �أ����ص���و�ت  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
�ملرهقني من �لأحز�ب �حلاكمة”، 
�ل�صابقة  �لتحرير  رئي�صة  ت��وؤك��د 

ملجلة فوكابل.
   يف �صن �لأربعني، لديها �لقدرة 
�ملختلفة  �لأج���ي���ال  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى 
حول �صورتها كبيئية بر�غماتية، 
�أمل��ان��ي��ا يف  “�أريد  ي���رى �خل�����رب�ء. 
فيها  ت�صمن  دول���ة  �أوروب�����ا،  ق��ل��ب 
و�حلرية  �لزده����ار  �مل��ن��اخ،  حماية 
�مل�������ص���وؤول���ة  ح�������ذرت  و�لأمن”، 
�لثنني  ي��وم  �ملنتخبة  �خل�����ص��ر�ء 
عندما مت �لإع��الن عن تر�ّصحها. 

در��صة  جلنة  يف  �لباحث  موري�س، 
�لأملانية  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
للعالقات  �ل��ف��رن�����ص��ي  �مل��ع��ه��د  يف 

�لدولية.

مغمورة
�لأرب���ع���ي���ن���ي���ة يف  �ن���ت���خ���اب      مت 
بر�ندنبورغ، وهي تقيم يف بوت�صد�م 
تبدو  و�ل��ت��ي  �ل�صرقية،  �أمل��ان��ي��ا  يف 
ا.  �ليوم ورقة �صيا�صية ر�بحة �أي�صً
�إىل ح���زب �خل�����ص��ر عام  �ن�����ص��م��ت 
2005، عام ح�صولها على درجة 

�ي�����ص��ا، تنا�صل  ق���دم  ك���رة  لع��ب��ة 
“�زدهار  �أج��ل  من  �لبيئة  ن�صرية 

�صديق للمناخ.

»عاملة جمتهدة
 تعرف امللفات جيدا«

للخ�صر  زخ����م  »ه���ن���اك حل��ظ��ة     
ميكن �أن حتولهم من حزب د�عم 
�إىل و�صع حزب حكومي.  وثانوي 
ت�صتطيع  �ل���������ص����ي����اق،  ه������ذ�  ويف 
�لو�صول  ح��ًق��ا  ب��ري��ب��وك  �أن��ال��ي��ن��ا 
�لأحو�ل  كل  ويف  �مل�صت�صارية،  �إىل 

حقيقية  تفاو�صية  حجة  �صتكون 
للح�صول على منا�صب يف حكومة 
موري�س،  بول  يوؤكد  م�صتقبلية”، 

�ملتخ�ص�س يف �ل�صيا�صة �لأملانية.
“�خل�صر”  م��ر���ص��ح��ة  ت��ت��م��ت��ع      
جمتهدة  ك��ع��ام��ل��ة  ط��ي��ب��ة  ب�صمعة 
“�صريكها  ج��ي��ًد�.  �مل��ل��ف��ات  ت��ع��رف 
على ر�أ���س �حل��زب، روب��رت هايك، 
ي�صبح  �أن  يف  ي����رغ����ب  ي���ك���ن  مل 
�مل�صت�صار بينما كانت هي ترغب يف 
ذلك. “لديها طموح �صيا�صي �أكرب 
موري�س.  ب����ول  ي���الح���ظ  ب��ك��ث��ري، 
�أن  ل��ل��غ��اي��ة  ق���وي���ة  ����ص���ورة  “�إنها 
هذ�  مبثل  مر�صحة  �م����ر�أة  ت��ك��ون 
�لو�صوح للم�صت�صارية... �إنها رمز 
هريمان،  ج��ان��ا  ت��ق��ول  حقيقي”، 
�صخ�صية  �ملر�صحة  يف  ت��رى  �ل��ت��ي 
تعك�س �حلد�ثة �لأملانية �أكرث من 

غريها من �ملر�صحني. 
�ل��وح��ي��د، هو  �ل�صلبي  �جل��ان��ب     
متلك  ل  �ل�صابقة  �لريا�صية  �أن 
خربة وز�ري��ة، حتى على �مل�صتوى 
على  �����ص���ر�ر  “هناك  �لإق��ل��ي��م��ي. 
ليكون  يكفي  لكن هذ� ل  �صبابها، 
ر�ب���ح���ة، ل خ���ربة حكومية  ورق���ة 
وزيرة،  �أب���ًد�  تكن  مل  ل��ه��ا،  �صابقة 
بينما مناف�صها �آرمني ل�صيت كان 
�أن  ميكن  ل��ولي��ة.  ورئي�ًصا  وزي���ًر� 
يكون �أي�صا نقطة �صعفها، �صرنى 
�حلملة”،  يف  ه��ذ�  �صيرتجم  كيف 

ين�ّصب �لباحث بول موري�س.
عن لوباري�صيان

حظوظ قوية ملر�صحة �خل�صر�آرمني ل�صيت �مام مناف�صة قوية

�أولف �صولتز مر�صح �ل�صرت�كيني �لدميقر�طيني�صريكها روبرت هايك مل يرغب خو�س �ل�صباق

•• الفجر –خرية ال�شيباين

    يف �صن الأربعني فقط، مت تعيني الرئي�صة 
بيئية  وهــــي  ــر،  ــص ــ� اخل حلــــزب  ــة  ــارك ــص ــ� امل
النتخابات  يف  حزبها  لتمثيل  براغماتية، 
والرت�صح  �صبتمرب،  يف  الملانية  الت�صريعية 

للم�صت�صارية.

ــل �ــصــتــكــون هــنــاك مــوجــة خــ�ــصــراء يف     ه
�صبتمرب  يف  اأملانيا  يف  الربملانية  النتخابات 
يف  متثل  بريبوك  اأنالينا  مر�صحتهم  املقبل؟ 
لأرمني  جدية  الأكــر  املناف�س  الأحــوال  كل 
الذي  الدميقراطي،  امل�صيحي  املر�صح  ل�صيت، 
عن  والــدفــاع  مريكل  اأجنيال  خلالفة  اختري 
الدميقراطي.  امل�صيحي  الحتاد  حزب  األوان 

لكن حزب اخل�صر، واملر�صحة الوحيدة ملن�صب 
الآن.     يزحفون  راأ�ــصــهــم،  على  امل�صت�صارية 
عرب  �صيا�صية  قــوة  اأكــرب  ثــاين  هــم  اخل�صر 
الراأي،  با�صتطالعات  �صّلمنا  اإذا  الراين  نهر 
ُن�صر  مدوي  ا�صتطالع  وفق  الأوىل،  وحتى  بل 
الثالثاء، منح بطلة الرتامبولني ال�صابقة 28 

باملائة من الأ�صوات.

املر�صحة �صخ�صية تعك�س احلداثة
 الأملانية اأكر من غريها من املرت�صحني

لديها القدرة على توحيد الأجيال 
املختلفة حول �صورتها كبيئية براغماتية

هم  اخل�����س��ر 
ث����اين اأك���ر 
�سيا�سية  ق��وة 
اأمل���ان���ي���ا  يف 
�سّلمنا  اإذا 
ت  عا �ستطال با
ال������������راأي

اجل�����ان�����ب 
ال�������س���ل���ب���ي 
هو  ال��وح��ي��د 
الريا�سية  اأن 
ال�����س��اب��ق��ة ل 
مت��ل��ك خ��رة 
وزاري����������ة

ترامب: رئي�ص كوريا اجلنوبية ينهبنا.. وبايدن يت�ساهل معه

اإطالق 3 �سواريخ من غزة على جنوب اإ�سرائيل

•• وا�شنطن-وكاالت

�لرئي�س  تر�مب،  دونالد  �ل�صابق  �لأمريكي  �لرئي�س  �تهم 
�لكوري �جلنوبي مون جاي �إن، ب�”نهب �لوليات �ملتحدة”، 
�ل�صمالية  كوريا  زعيم  �ملفرت�صة مع  م�صدد� على �صد�قته 

كيم جونغ �أون.
وقال تر�مب يف بيان �إن �لزعيم �لكوري 
�ل�صمايل كيم جونغ �أون: “�لذي تعرفت 
عليه )و�أحببته( يف ظل �أ�صعب �لظروف، 
مل يحرتم يوما �لرئي�س �حلايل لكوريا 
وفق “فر�ن�س  �جلنوبية مون جاي �إن”، 

بر�س«.
�صعيفا  ك��ان  م��ون  “�لرئي�س  و�أ����ص���اف: 
يتعلق  ع��ن��دم��ا  �إل  وك��م��ف��او���س،  ك��ق��ائ��د 
�لأمر بالنهب �لع�صكري �مل�صتمر وطويل 

�لأمد للوليات �ملتحدة«.
لعقود،  كحمقى  معاملتنا  “مت  وت��اب��ع: 
يدفعون  م��ن جعلهم  ذل��ك متكنت  وم��ع 
م��ل��ي��ار�ت �ل�����دولر�ت �لإ���ص��اف��ي��ة مقابل 

�حلماية و�خلدمات �لع�صكرية �لتي نقدمها«.
وتابع تر�مب �أن �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي �حلايل جو بايدن 
كوريا  و�ف��ق��ت  �لتي  �لإ�صافية  �مل��ل��ي��ار�ت  حتى  تطلب  “لن 

�جلنوبية على دفعها لنا«.
مفاو�صا  نف�صه  ت��ر�م��ب  ن�صب  �لرئا�صية،  ولي��ت��ه  وخ���الل 
�لكورية،  �جل��زي��رة  �صبه  يف  �ل�����ص��الم  حم��ادث��ات  يف  رئي�صيا 
�أون يف  كيم جونغ  �لأوىل  للمرة   2018 يونيو  و�لتقى يف 
�للذين ما ز�ل عمليا  �لبلدين  �أول قمة بني  �صنغافورة، يف 

�آخ��ر�ن بني تر�مب وكيم  يف حالة ح��رب. وعقد �جتماعان 
بعد ذلك. ويف عهد تر�مب، �أرجاأت كوريا �ل�صمالية �لتجارب 
�لنووية و�ل�صاروخية لكنها، ح�صب حمللني، و��صلت تطوير 

بر�مج �أ�صلحتها.
زيادة  دفع  على  �جلنوبية  كوريا  و�فقت  �أخ��رى،  ومن جهة 
ن�صبتها 13.9 باملئة لكلفة وجود �لقو�ت 
�صبه �جل��زي��رة، مبوجب  �لأم��ريك��ي��ة يف 
���ص��ن��و�ت حل���ل م�صكلة   6 م��دت��ه  �ت���غ���اق 

تفاقمت يف عهد تر�مب.
�لتحالف  �مل������ايل  �خل������الف  و�أ�����ص����ع����ف 
�لأمني للحليفني، بعد �أن �تهم تر�مب، 
�ل�صفقات يف  �إب���ر�م  �أ���ص��ل��وب  �تبع  �ل��ذي 
�جلنوبية  ك��وري��ا  �خل��ارج��ي��ة،  �ل�صيا�صة 
مر�ر� بال�صتفادة من �لوجود �لأمريكي 

“جمانا«.
 28500 ح�����و�يل  و����ص��ن��ط��ن  وت��ن�����ص��ر 
جندي يف كوريا �جلنوبية للدفاع عنها 
يف مو�جهة كوريا �ل�صمالية �لتي متلك 
�مل�صالح  نوويا، وكذلك حلماية  �صالحا 

�لأمريكية يف �صمال �صرق �آ�صيا.
 1.18 ومبوجب �لتفاق �جلديد، و�فقت �صيول على دفع 
مع   ،2021 ل��ع��ام  دولر(  م��ل��ي��ار   1.03( وون  ت��ري��ل��ي��ون 

زياد�ت �صنوية بعد ذلك مرتبطة مبيز�نيتها �لدفاعية.
 920 مبلغ  عن  باملئة   13.9 ن�صبتها  زي��ادة  �ملبلغ  وميثل 
مليون دولر تقريبا، كانت �صيول تدفعه مبوجب �لتفاقية 
�ل�صابقة �لتي �نتهت يف 2019، لكنها بعيدة عن طلب �إد�رة 

تر�مب �لأول باأن تدفع �صيول 5 مليار�ت دولر �صنويا.

•• القد�س-اأ ف ب

من  �أطلقت  �صو�ريخ  ثالثة  �أّن  �لإ�صر�ئيلي  �جلي�س  �أعلن 
قطاع غزة على جنوب �لدولة �لعربية. وقال �جلي�س يف بيان 
�إّن منظومة �لقبة �حلديدية �مل�صاّدة لل�صو�ريخ متّكنت من 
�عرت��س �أحد �ل�صو�ريخ �لثالثة يف حني �صقط �ل�صاروخان 
�لباقيان على مقربة من �ل�صياج �لأمني �لفا�صل بني �لقطاع 

�لفل�صطيني و�لدولة �لعربية.
�أك��رث من مئة  �إ�صابة  �إط��الق ه��ذه �ل�صو�ريخ غ��د�ة  وي��اأت��ي 
�إ�صر�ئيلياً بجروح يف مو�جهات  فل�صطيني وع�صرين �صرطياً 

د�رت يف �لقد�س عقب م�صرية نّظمها يهود مت�صّددون.
�صنو�ت يف  �لأع��ن��ف منذ  وه��ي  �ل�صتباكات،  تلك  �أع��ق��اب  ويف 
�جلناح  �لق�ّصام،  �لدين  عز  كتائب  �أعربت  �ملقّد�صة،  �ملدينة 
�لع�صكري حلركة حما�س �لتي ت�صيطر على قطاع غزة منذ 
2007، عن دعمها لفل�صطينيي �لقد�س �ل�صرقية، حمّذرة 

�لدولة �لعربية من �أّن �لقد�س “دونها �لدماء و�لأرو�ح«.
�ليوم  ت�صعلونها  �لتي  “�ل�صر�رة  �إّن  بيان  يف  �لق�ّصام  وقالت 
���ص��ت��ك��ون ف��ت��ي��ل �لن��ف��ج��ار يف وج���ه �ل��ع��دو �مل���ج���رم، وحينها 
�صتجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي �أن تكون، يف قلب 

معركتكم، تلّقن �لعدو �لدرو�س �لقا�صية وغري �مل�صبوقة«.
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و�ل���ذي يفر�س قيود�ً  �أمل��ان��ي��ا،  للجدل يف  ق��ان��ون ج��دي��د مثري  دخ��ل 
موحدة على م�صتوى �لبالد لحتو�ء جائحة كورونا يف �ملناطق �لتي 
تنت�صر فيها �لعدوى، ب�صرعة حيز �لتنفيذ �أم�س  �ل�صبت. ويتم تفعيل 
عندما ي�صل معدل �لإ�صابة يف  “مكابح �لطو�رئ”  ما يعرف با�صم 
منطقة معينة �إىل 100 �إ�صابة لكل 100 �ألف ن�صمة خالل �أ�صبوع 
على مد�ر 3 �أيام متتالية. وتتجاوز م�صاحات �صا�صعة من �أملانيا �حلد 
مثل  �لكربى  �مل��دن  �إىل  �لريفية  �ملجتمعات  من  للمعدل،  �لأق�صى 
عليه  و�ف��ق  �ل��ذي  �لقانون،  وميونخ.  وفر�نكفورت  وكولونيا  برلني 
للحكومة  ي�صمح  لأنه  �صاخن  نقا�س  �ملا�صي، حمل  �لأ�صبوع  �لربملان 
�لحتادية باإلغاء �لقر�ر�ت على م�صتوى �لولية، وهو تغيري رئي�صي يف 
�لعالقة بني �حلكومة �لحتادية وحكومات �لوليات. يقول موؤيدون 
للقانون مثل �مل�صت�صارة �أجنيال مريكل �إن �أملانيا ��صطرت �إىل �إنهاء 
يف  بالتباين  تت�صم  و�لتي  �جلائحة،  مع  �لتعامل  يف  �لطريقة  ه��ذه 
�ل��ق��ر�ر�ت بح�صب ك��ل ولي���ة، وذل��ك يف �ل��وق��ت �ل��ذي حت��اول �لبالد 
�حتو�ء �ملوجة �لثالثة من كورونا. وت�صمل �لإجر�ء�ت �إغالق �لأماكن 
من  �لتجو�ل  وحظر  �لختالط،  لقيود  طفيفاً  وت�صديد�ً  �لثقافية، 
�ل�صاعة 10 م�صاء حتى �ل�صاعة 5 �صباحاً، وهو �لعن�صر �لأكرث �إثارة 
�إذ�  بعد  �لتعلم عن  �إىل  �لتحول  �أي�صاً  �ملد�ر�س  للجدل. ويجب على 
165 حالة، وتنطبق  �لكائنة بها  �ملنطقة  جتاوز معدل �لإ�صابة يف 
�لأ�صا�صية، ويتم  �لتجارية غري  �لأعمال  قو�عد نظافة جديدة على 

�إغالق �ملطاعم با�صتثناء �لعرو�س �جلاهزة.

�أط��ل��ق جي�س م��ي��امن��ار طلقات حت��ذي��ري��ة ف��وق ق���ارب م��دين يحمل 
للتوتر يف  ت�صاعد  و���ص��ط  تايالند  م��ن  ح��دودي��ة  دوري���ات  م�����ص��وؤويل 
�ل�صلطة،  على  �لع�صكري  �ملجل�س  ��صتيالء  منذ  �حل��دودي��ة  �ملناطق 
تفاهم.  �صوء  �حل��ادث جنم عن  �إن  �ل�صبت  �أم�س  قالت  تايالند  لكن 
وقال �ملتحدث با�صم وز�رة �خلارجية �لتايالندية تاين �صاجنر�ت �إن 
�لطلقات �لتحذيرية يوم �خلمي�س ��صُتخدمت لالإ�صارة �إىل �لقو�رب 
نهر  قطاع  يف  ر�صمية  تن�صيق  طريقة  �إىل  �لفتقار  ب�صبب  للتفتي�س 
���ص��ال��وي��ن ح��ي��ث ت�����ص��رتك ت��اي��الن��د وم��ي��امن��ار يف �حل�����دود. و�أ�صاف 
دوري���ات �حلدود  �صرطة  �أف���ر�د  ����ص��ت��اأج��رت  تفاهم،  ���ص��وء  “�أنه  ت��اين 
�لتايالندية زورقا من قرويني حلمل �أغر��س، ومل يكونو� يرتدون 
زيهم �لع�صكري«. وقال “نقطة �لتفتي�س يف ميامنار �صاهدت �لقارب 
مير دون تفتي�س، لذ� �أطلقو� طلقات يف �لهو�ء لالإ�صارة �إىل �لتفتي�س، 
و�لآن حتدث �جلانبان وتو�صال �إىل تفاهم«. ووقع �إطالق �لنار يوم 
�خلمي�س قرب قرية يف ماي هوجن �صون، بالقرب من مكان فر �إليه 
للجي�س  جوية  �صربات  من  ميامنار  من  كارين  عرقية  من  �لآلف 
�ل�صهر �ملا�صي. ومل يرد متحدث با�صم �ملجل�س �لع�صكري يف ميامنار، 
مكاملات  على  �أ���ص��ه��ر،  ثالثة  نحو  منذ  �ل�صلطة  على  ��صتوىل  �ل��ذي 

هاتفية للتعليق على �حلادث.

�لأول  �أم�س  للربح   تهدف  ل  ومنظمات  �أمريكيون  م�صرعون  كثف 
�جلمعة �ل�صغط على �إد�رة �لرئي�س جو بايدن لدعم �إعفاء موؤقت من 
حقوق بر�ءة �لخرت�ع للقاحات كوفيد19 مل�صاعدة �لدول �لفقرية 
على �حتو�ء �جلائحة. و�صلمت �ملنظمات عري�صة موقعة من مليوين 
�صخ�س، ت�صاف �إىل ر�صائل منف�صلة بعثت بها �إىل بايدن جمموعة 
من �أع�صاء جمل�س �ل�صيوخ ورئي�صة جمل�س �لنو�ب نان�صي بيلو�صي، 
ونحو 100 ع�صو يف جمل�س �لنو�ب و60 رئي�س دولة �صابقاً و100 
من �لفائزين بجو�ئز نوبل. وقال �ل�صناتور بريين �صاندرز �إن “من 
م�صلحة �لوليات �ملتحدة �أي�صا �صمان تطعيم �أكرب عدد ممكن من 
�أ���ص��رع وق��ت ممكن، للحد من فر�صة ح��دوث حت��ور�ت يف  �لنا�س يف 
�ملتحدة«.  �ل��ولي��ات  �لإغ��الق يف  �إىل مزيد من  ت��وؤدي  �لفريو�س قد 
ب��ن��اء م�صد�قية  �إع����ادة  ب��اي��دن يف  وت��ر رغ��ب��ة  ك��ذل��ك على  لكنه لعب 
“فيما يتعلق  �لوليات �ملتحدة يف �لعامل. وقال يف موؤمتر �صحفي: 
�لأخالقية،  �لق�صية  هذه  �لأهمية،  �لبالغة  �ل�صحية  �لق�صية  بهذه 
�لوليات  ومنعت  �ل�صو�ب«.  تفعل  �أن  �ملتحدة  �لوليات  على  يتعني 
�ملتحدة وعدد قليل من �لدول �لكربى �لأخرى مفاو�صات يف منظمة 
�أفريقيا،  وج��ن��وب  �لهند  ت��ق��وده  �ق��رت�ح��اً  تت�صمن  �لعاملية  �لتجارة 
ويحظى �لآن بدعم 100 ع�صو يف �ملنظمة. ومبوجب �لقرت�ح يتم 
لل�صماح  �لأدوي��ة  ل�صركات  �لفكرية  �مللكية  �لتنازل موؤقتاً عن حقوق 

للبلد�ن �لنامية باإنتاج �للقاحات.

عوا�شم

برلني

بانكوك

وا�سنطن

 م�ساورات لت�سكيل حكومة وحدة يف اإ�سرائيل
•• القد�س-وكاالت

لت�صكيل  م�����ص��اور�ت  ب��د�أ  �أن��ه  بينيت،  نفتايل  “ميينا”  ح��زب  رئي�س  �أع��ل��ن 

حكومة وحدة وطنية يف �إ�صر�ئيل، بعد ف�صل رئي�س �لوزر�ء �ملكلف بنيامني 
نتانياهو يف هذه �ملهمة حتى �للحظة، وو�صول م�صاعيه لطريق م�صدود.

وقال بينيت: “مبجرد �أن �أدركت �أن نتانياهو لي�س لديه نية لختيار بديل 
لت�صكيل حكومة ميينية، بد�أت مناق�صات لت�صكيل حكومة وحدة وطنية«.

من  �أ�صبوعني  “قبل  ب��وك  في�س  على  �صفحته  ع��رب  تدوينة  يف  و�أ���ص��اف 
بت�صكيل �حلكومة  نتانياهو  روؤوفني ريفلني،  �لإ�صر�ئيلي  �لرئي�س  تكليف 
لنتانياهو(  )�ملعار�صة  �لتغيري  كتلة  ل��وزر�ء  رئي�صاً  �أ�صبح  �أن  علّي  ُعر�س 

ورف�صت لأن خطي �ل�صيا�صي مييني و�أنا �أف�صل حكومة ميينية«.
و�أ�صار �إىل �أن مهمة هذه �حلكومة �صتكون تعزيز دولة �إ�صر�ئيل و�حلفاظ 

على �لأمن، و�أن �أولويته هي ت�صكيل حكومة وحدة وطنية م�صتقرة.
�ملا�صية،  �لقليلة  �لأي��ام  خ��الل  وبينيت،  نتانياهو  بني  �خل��الف  وت�صاعد 
ما ز�د من تعقيد مهمة رئي�س �لوزر�ء �ملكلف نتانياهو لت�صكيل �حلكومة 

�لإ�صر�ئيلية.
وي�صعى بينيت لت�صكيل حكومة من معار�صي نتانياهو، من �أحز�ب �لي�صار 
و�لو�صط و�لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، وحزب “�أمل جديد” �لذي يقوده 

جدعون �صاعر �ملن�صق عن �لليكود.
�أجل  من  له  �ملمنوحة  �ملهلة  �نق�صاء  على  �أي��ام   10 نتانياهو  �أم��ام  وبقي 
�أن  �إ�صر�ئيلية  �إع��الم  و�صائل  رجحت  وقت  يف  �إ�صر�ئيلية،  حكومة  ت�صكيل 
يائري  �ملعار�صة  �إىل زعيم  �لتكليف  روؤوف��ني ريفلني، كتاب  �لرئي�س  ينقل 

لبيد.
 

�سحف عربية: النووي الإيراين.. �سكني مغرو�ص يف خا�سرة املنطقة

جمل�ص الأمن يدعو ال�سومال اإىل اإنهاء الأزمة ال�سيا�سية

 الحتاد الأفريقي يعرب عن قلقه اإزاء الو�سع يف ت�ساد 
“�حرت�م �لتفوي�س و�لنظام �لد�صتوري و�لنخر�ط ب�صرعة يف 
عملية لإعادة �إر�صاء �لنظام �لد�صتوري ونقل �ل�صلطة �ل�صيا�صية 

�إىل �ل�صلطات �ملدنية«.
يف ت�صاد،  “حو�ر وطني �صامل”  كما دعا �ملجل�س يف بيانه �إىل 
�لت�صادي  ب��رئ��ا���ص��ة  �لأف��ري��ق��ي  �لحت����اد  مفو�صية  م��ن  وط��ل��ب 
مو�صى فقي حممد باأن “ت�صّكل على وجه �ل�صرعة بعثة رفيعة 

ي �حلقائق” يف ت�صاد. �مل�صتوى لتق�صّ
ي�صّكل تهديد�ً حمتماًل  ت�صاد  �لو�صع يف  �أّن  �لبيان من  وح��ّذر 
ل��ل�����ص��الم و�ل���ص��ت��ق��ر�ر يف ه���ذ� �ل��ب��ل��د، ك��م��ا جل��ري�ن��ه وللقارة 
باأ�صرها. وعقد جمل�س �ل�صلم و�لأمن �لتابع لالحتاد �لأفريقي 
يو�رى  ريثما  �نتظر  لكّنه  �خلمي�س  يوم  ت�صاد  حول  �جتماعه 

�لرئي�س �لر�حل �لرثى �جلمعة لإ�صد�ر بيانه.
بقب�صة  �لبالد لثالثني عاماً  �ل��ذي حكم  �تنو  ديبي  و�إدري�����س 
 68 عن  �لإثنني  �لت�صادية  �لرئا�صة  بح�صب  تويف  حديد،  من 
عاماً متاأثر� بجروح �أ�صيب بها على خط �جلبهة يف مو�جهة 
�ملتمردين. وتوّعد هوؤلء �ملتمردون، وهم �أنف�صهم �لذين يقول 

�جلي�س �إنه تغّلب عليهم، با�صتئناف هجومهم على جنامينا.
و�بنه حممد �إدري�س ديبي جرن�ل باأربع جنوم يبلغ من �لعمر 
به  يحيط  للنظام  �جل��دي��د  �ل��ق��وي  �ل��رج��ل  و�أ�صبح  عاما   37
14 من �جلرن�لت �لأكرث ولًء لو�لده. وهو يتمتع ب�صلطات 
ك��ام��ل��ة لكنه وع���د مب��وؤ���ص�����ص��ات ج��دي��دة ب��ع��د �ن��ت��خ��اب��ات “حرة 

ودميوقر�طية” خالل عام ون�صف �لعام.

وح�صر جنازة �لرئي�س �لر�حل يف جنامينا �أكرث من 10 روؤ�صاء 
دول يف مقّدمهم �لرئي�س �لفرن�صي �إميانويل ماكرون ونظر�وؤه 
للمجل�س  دع��م��ه��م  ب��ت��ق��دمي  وع����دو�  �ل��ذي��ن  �ل�����ص��اح��ل  دول  يف 
�لع�صكري للحفاظ على “��صتقر�ر” حلفيهم �ل�صرت�تيجي يف 

�ملعركة �صد �جلهاديني يف �ملنطقة.
�لأربع  �ل���دول  وق���ادة  م��اك��رون  ع��رّب  �لت�صييع،  م��ر����ص��م  وق��ب��ل 
�لأخرى يف جمموعة �ل�صاحل )مايل و�لنيجر وبوركينا فا�صو 
وموريتانيا(، �لتي �صكلت قوة ع�صكرية تدعمها باري�س ملحاربة 
�جلهاديني، للجرن�ل ديبي �لبن عن “دعمهم �مل�صرتك للعملية 
وفق  �لنتقالية �ملدنية �لع�صكرية من �أجل ��صتقر�ر �ملنطقة”، 

ما �أعلن ق�صر �لإليزيه.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

�إز�ء �لو�صع يف  “قلقه �لعميق”  �أع��رب �لحت��اد �لأفريقي عن 
�جلرن�ل  برئا�صة  ع�صكري  جمل�س  �ل�صلطة  ت��وىّل  حيث  ت�صاد 
�لذي  �إتنو  ديبي  �إدري�����س  �لرئي�س  جنل  ديبي،  �إدري�����س  حممد 
تويف هذ� �لأ�صبوع، مطالباً باإعادة �إر�صاء �لنظام �ملدين يف �أ�صرع 

وقت ممكن.
وقال جمل�س �ل�صلم و�لأمن �لتابع لالحتاد �لأفريقي، �لهيئة 
�مل�صوؤولة عن ق�صايا �لأمن و�ل�صالم يف �ملنظمة �لقارّية، يف بيان 
�إّنه و�إذ يبدي “قلقه �لعميق” �إز�ء ت�صكيل جمل�س ع�صكري يف 
ت�صاد برئا�صة جنل �لرئي�س �لر�حل، يدعو �لقو�ت �لت�صادية �إىل 

•• عوا�شم-وكاالت

�إج������ر�ء�ت ت�صعيدية  ع��ل��ى  �إي�����ر�ن  د�أب����ت 
م��ت��ت��ال��ي��ة ب�������ص���اأن ب���رن���اجم���ه���ا �ل���ن���ووي 
مع  خ��الف  و�قعة  كل  ويف  للجدل  �ملثري 
عن  بت�صريحات  تخرج  �ل��دويل  �ملجتمع 
رف��ع م��ع��دل �إن��ت��اج �ل��ي��ور�ن��ي��وم �ملخ�صب 
تنفيذ غالبية  �لتدريجي عن  و�لرت�جع 
�لتفاق  مبوجب  �لأ�صا�صية،  �لتز�ماتها 

�لنووي �لدويل �ملربم عام 2015.
وب��ح�����ص��ب ���ص��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ص���ادرة �أم�س  
�أن  ت���دل جميع �مل��وؤ���ص��ر�ت ع��ل��ى  �ل�����ص��ب��ت 
�متالكها  يف  ك����ث����ري�ً  م��ت��ع��ج��ل��ة  �إي��������ر�ن 
�ل�صالح �لنووي حتى قبل عودة �لرئي�س 
�لأمريكي جو بايدن �إىل مفاو�صات �مللف 
�لنووي �لإي��ر�ين �لذي خرج منه �صلفه 

�لرئي�س دونالد تر�مب.

من �صريدع اإيران؟
�خلليج”  “�أخبار  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
“من  ب���ع���ن���و�ن  م���ق���ال  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة يف 
�إي������ر�ن ع�����ص��ك��ري��اً ع���ن �متالك  ����ص���ريدع 

فرن�صا  �أن  �إبر�هيم،  �ملنعم  عبد  للكاتب  �لنووي؟”  �ل�صالح 
ب�صاأن  �لت�صعيدية  �إي��ر�ن  خطو�ت  تنتقد  وبريطانيا  و�أملانيا 
برناجمها �لنووي وقال وزير �خلارجية �لفرن�صي: �إن �إير�ن 
تبني قدر�ت �إنتاج �أ�صلحة نووية، و�إن من �ل�صروري �أن تعود 

طهر�ن وو��صنطن �إىل �لتفاق �لنووي �ملوقع يف 2015«.
�إن  تقول  �أم���ام حقائق  �أج��م��ع  �ل��ع��امل  �أن  �ل�صحيفة  وذك���رت 
�ل��ي��ور�ن��ي��وم وه��و غري  م��ع��دل تخ�صيب  رف��ع��ت م��ن  “�إير�ن 
م�صموح لها، بح�صب �لتفاق، وقامت باإنتاج معدن �ليور�نيوم 
�لذي يدخل يف �إنتاج �أ�صلحة نووية، ونفذت موؤخر�ً مناور�ت 
بالي�صتية  با�صتخد�م �صو�ريخ  برية �صخمة  و�أخرى  بحرية 
و�صقط بع�صها بالقرب من حاملة طائر�ت �أمريكية، وهذه 
�لأمريكي  �لرئي�س  تنتظر  ل��ن  �إي���ر�ن  �أن  تو�صح  �مل��وؤ���ص��ر�ت 
�جلديد بايدن لكي يدخل يف مفاو�صات جديدة وحو�ر حول 
ملفها �لنووي و�صو�ريخها �لبالي�صتية �لتي ي�صل مد�ها �إىل 
�أن ت�صع �جلميع  تريد  �إي��ر�ن  باخت�صار،  و�أوروب��ا.  �إ�صر�ئيل 
�أمام �لأمر �لو�قع وهو �ملو�فقة على �أن تكون )دولة نووية( 

يف �ملنطقة!«.
وت�صاءلت �ل�صحيفة “من �صريدع �إير�ن عن �متالك �ل�صالح 
�أن �لدول �لأوروبية ت�صعر بالتهديد  �إىل  �لنووي؟ بالإ�صارة 
ترغب  ول  �ل��ن��ووي��ة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ  م��ن 
طموحاتها  عن  �إي���ر�ن  ل��ردع  �لع�صكرية  �لقوة  ��صتخد�م  يف 
�لدبلوما�صية..  بال�صغوط  يكتفون  فهم  لذلك  �ل��ن��ووي��ة، 

يدفعها لإعادة تقييم �ملوقف و�لرجوع جلادة �ل�صو�ب، ولعل 
�لإير�ين  �لنظام  �أن  وه��و  و�ح���د،  ل�صبب  يرجع  �لأم���ر  ذل��ك 
�أو  �لتحتية  ببنيته  �لت�صحية  يف  غ�صا�صة  �أدن���ى  ي��رى  ل 
برفاهية �صعبه يف �صبيل حتقيق �أغر��صه �لدنيئة و�أطماعه 
�لإير�ين  �لنووي  �مل�صروع  “�أن  �ل�صحيفة  و�أكدت  �خلبيثة«. 
يعترب “م�صروعاً عقائدياً” �أكرث منه �صيا�صياً، يتفانى ورثة 
حرب  ب��ان��دلع  �لأم���ر  �نتهى  ل��و  حتى  حتقيقه  يف  �خلميني 
لي�س  “خبيث”  “�أن �لنظام �لإي��ر�ين  �إىل  م�صرية  كونية”، 
باحل�صم  �لآن  �جلميع  يتحرك  مل  و�إن  يخ�صره،  م��ا  ل��دي��ه 
�مللتهب  �صالحه  فتيل  ون���زع  لتطويقه  �ل��الزم��ني  و�حل���ذر 
لكل  ت�صل  حتى  �لإقليمي  �لنطاق  خارج  �لنري�ن  ف�صتنت�صر 
دولة يف عقر د�رها، ولن يتمكن �أحد وقتئٍذ من �إطفائها بعد 

فو�ت �لأو�ن«.

اإ�صارة �صمنية
�ملفاو�صات  توقفت  �أن  �لأو�صط”  “�ل�صرق  وذك��رت �صحيفة 
�أن هذه  �إىل  ج��دي��دة �صمنية  �إ���ص��ارة  ه��ي  فيينا  �ل��ن��ووي��ة يف 
�لأمريكية  �ل�صروط  عند  تقريباً  ت��ر�وح  ز�لت  ما  �ملحادثات 
�لتي ترف�صها طهر�ن، وعند �ل�صروط �لإير�نية �لتي ترف�صها 
�ملتحدة كررت  �لوليات  �أن  �لو��صح  “من  و��صنطن. وقالت 
د�ئماً �أنه من �ل�صروري �أل ي�صمل �أي �تفاق �مل�صاألة �لنووية 
فح�صب، بل ق�صية تطوير �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية وتدخالت 

ويبقى على �أمريكا و�إ�صر�ئيل �لت�صرف ع�صكرياً �صد �إير�ن 
ملنعها من �حل�صول على �ل�صالح �لنووي«.

اأجندات م�صبوهة
“�لربنامج  �أن  �إىل  “عكاظ”  �صحيفة  �أ���ص��ارت  جانبها  من 
�لنووي �لإي��ر�ين ميثل �صكيناً مغرو�صاً يف خا�صرة �ملنطقة، 
�لإير�ين  �لنظام  ي�صتخدمها  �لتي  �لأور�ق  �إح���دى  وميثل 
ب��ه �لعامل  ي�����ص��اوم  �مل�����ص��ب��وه��ة، ف��ه��و  �أج��ن��دت��ه  ب��ن��ود  لتحقيق 
لإج���ب���اره ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه دون ق��ي��د �أو ���ص��رط، غ��ري �أن 
�لنقطة �جلديرة بلفت �لنتباه هنا هي �أن طريقة �لتعامل 
�لإير�نية مع �مللف �لنووي وتباطوؤ �ملجتمع �لدويل يف �تخاذ 
يف  �ل��ن��ووي  �لت�صلح  �صباق  ي�صعل  ���ص��وف  ���ص��ارم��ة  �إج�����ر�ء�ت 
�ملنطقة، و�لتي من �ملوؤكد �أن دولها لن تقف مكتوفة �لأيدي 
وهي تتابع �مل�صروع �لإير�ين �لذي قد ي�صبح و�قعاً ملمو�صاً 

يف �مل�صتقبل �لقريب«.
حتديها  ط��رق  يف  “تتفنن  �إي���ر�ن  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  ولفتت 
من  نظامها  ر�أ����س  على  تن�صب  �لتي  �ل��دول��ي��ة  للتحذير�ت 
كل حدب و�صوب، وحتر�س �أ�صد �حلر�س على �أن تلعب دور 
�لعامل  �ل�صالم يف  باأن يحل  �لتي ل تبايل  �مل�صاك�صة  �لدولة 
�لعقوبات  ورغ��م  �صيان،  لها  بالن�صبة  فالأمر  ف��ن��اوؤه،  يتم  �أو 
�ل�صارمة و�حلازمة �صدها �إل �أن ذلك مل يثِن عزميتها عن 
�ل�صتمر�ر يف تطوير برناجمها �لنووي �ملثري للجدل، ومل 

�إير�ن يف �ملنطقة لزعزعة �لأو�صاع، ويف 
ك���ان و��صحاً  ف��ي��ي��ن��ا،  م�����و�ز�ة حم���ادث���ات 
بهدف  �لت�صعيد  يف  مت�صي  ط��ه��ر�ن  �أن 
�صو�ريخ   5 ��صتهدفت  وهكذ�  �لب��ت��ز�ز، 
بلد”  “قاعدة  �مل��ا���ص��ي  �لأ���ص��ب��وع  نهاية 
�لتي ت�صم �أمريكيني، �أ�صاب �ثنان منها 
تتمركز  �أنه  و�ملعروف  �أمريكية،  من�صاآت 
يف هذه �لقاعدة مقاتالت من نوع “�إف 
19”، وهو ما بد� �أنه ر�صالة �إير�نية �إىل 
�حل�صد  جماعة  ع��رب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�ل�صعبي«.
مل  �خل��و����ص��ر  يف  “�ل�صرب  و�أ����ص���اف���ت 
�لب��ت��ز�ز يف حمادثات  ي��ح��اول  ب��ل  ينتِه، 
ر�صد  �مل����ف����او�����ص����ات،  وع�������ص���ي���ة  ف���ي���ي���ن���ا، 
لتكنولوجيا  “مك�صار  �ل�صناعي  �لقمر 
من�صاأة  تو�صعة  عمليات  �أن  �لف�صاء”، 
ج��اءت عملية  ثم  ب�صرعة،  نطنز جت��ري 
�لهجوم على �ملن�صاأة �ملذكورة، و�لتي قيل 
للتخ�صيب،  وح��دة   1000 دم��رت  �إنها 
�لت�صعيد  �إىل  �لإي���ر�ين  �لنظام  لتدفع 
ل��ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى حم���ادث���ات ف��ي��ي��ن��ا، رغم 
�أن �لعملية عمل تخريبي تقف  �إعالنها 
�إ�صر�ئيل ور�ءه. ول يخالف �لبع�س يف �لقول �إن “ما يجري 
نطنز،  من�صاأة  وعلى  بلد،  قاعدة  �لهجوم على  بعد  فيينا  يف 
�أمريكي  �إمن��ا هو ع�ّس  �لإي���ر�ين،  �لتخ�صيب  ت�صعيد  وبعد 
توؤكد  �إي��ر�ن  �أن  وخ�صو�صاً  �لنووية،  �لأ�صابع  على  �إي��ر�ين 
بعد جولتي �ملفاو�صات �أن �لوليات �ملتحدة تتم�صك بتعليق 

�لعقوبات ولي�س باإلغائها«.

اإيران واحلوثي
�للندنية ت�صريحات قيادي يف  “�لعرب”  وتناولت �صحيفة 
�حلر�س �لثوري �لإير�ين ب�صاأن �إمد�د �إير�ن جلماعة �حلوثي 
�ملتمّردة يف �ليمن بال�صالح و�خلربة �لع�صكرية، وك�صف وقوع 
�مللف �ليمني بيد �حلر�س �لثوري �ملعروف بارتباطه �ملبا�صر 
باملر�صد �لإير�ين �لأعلى علي خامنئي. وبح�صب �ل�صحيفة 
“يف�صر حت��ّك��م �ل�����ص��ق �لأك����رث ت�����ص��دد�ً يف �ل��ن��ظ��ام �لإي����ر�ين 
بامللف �ليمني دور �إير�ن يف تعطيل م�صار �ل�صالم يف �ليمن« 
مينيون  �صيا�صيون  يثري  ما  كثري�ً  �أنه  �ل�صحيفة  و�أو�صحت 
من  ومنعهم  �حلوثيني  م��وق��ف  على  �إي���ر�ن  هيمنة  ق�صية 
�ليمني  �ل�صر�ع  على  �لإب��ق��اء  بهدف  �ل�صالم  يف  �لن��خ��ر�ط 
�ملنطقة،  �لأك����رب لإي����ر�ن يف  �ل��غ��رمي  �ل�����ص��ع��ودي��ة  ع��ل��ى  عبئا 
ليكون  �ل��ث��وري  �حل��ر���س  م��ن  �ختيار عن�صر  ه���وؤلء  ويعترب 
“�صفري�ً” لإير�ن لدى �حلوثيني دلياًل على حتّكم طهر�ن 

يف جميع خيوط �مل�صهد �ل�صيا�صي و�لع�صكري يف �صنعاء.

ت�صجيل اأعلى ح�صيلة وفيات يف يوم واحد

اكت�ساف �ساللة جديدة متحّورة من كورونا يف تون�ص
•• الفجر -تون�س

�لتون�صية  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
ج���دي���دة  وف�����ي�����ات   107 ت�������ص���ج���ي���ل 
�أم�س  �أول  �أول  ك����ورون����ا   ب��ف��ريو���س 
�ل���ع���دد �جلملي  ل��ريت��ف��ع  �خل��م��ي�����س، 

للوفيات جر�ء �لفريو�س 10 �آلف و170 وفاة.
تون�س  يف  ت�صجيلها  مّت  وفيات  ح�صيلة  �أك��رب  وكانت     
�لثانية  �مل��وج��ة  �إىل  تعود  �صاعة  وع�صرين  �أرب���ع  خ��الل 

حيث مّت ت�صجيل 103 �إ�صابات.
�إ�صابة جديدة   2205 ت�صجيل  �ل���وز�رة  �أعلنت  كما     
�إىل  ترتفع  �لإ�صابات  ح�صيلة  يجعل  مما  بالفريو�س، 

296 �ألفا و343 �إ�صابة. 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �ل�صحية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  وتتكفل      
و�خلا�س حاليا، ح�صب بالغ �لوز�رة، ب� 2654 م�صابا 
بفريو�س “كورونا” �مل�صتجد، �إ�صافة �إىل �إقامة 485 
 144 وخ�صوع  �مل��رك��زة  �لعناية  باأق�صام  حاليا  م�صابا 

“باخلطري  و�صفوه  �ل��ذي  �لوبائي  �لو�صع  تطور  من 
جد�” ل�صيما يف ظل تو�فد �أعد�د هامة من �مل�صابني 
�ملقيمني  ع��ن  ف�صال  �مل�صت�صفيات،  على  بكوفيد-19 
�ملنظومة  �إره��اق  يت�صبب يف  ما  وه��و  �لعالج  لتلقي  بها 

�ل�صحية.
 وقالو� �إن “تون�س ل تتحمل مزيد� من تدهور �لو�صع 

�لوبائي �خلطري �أ�صال«.
   وكان �لدكتور �أمني فوزي �صليم، ع�صو �للجنة �لعلمية 
ملجابهة كورونا، قد �أعلن وجود �صاللة جديدة متحورة 
ر�صدت يف  تون�س  �كت�صافها يف  كورونا مت  من فريو�س 
�أح���د �مل��خ��اب��ر �خل��ا���ص��ة يف م��ن��وب��ة، ���ص��و�ح��ي �لعا�صمة 

تون�س، ليتم مبا�صرة �عالم معهد با�صتور.

م�صابا �إىل �لتنف�س �ل�صطناعي.    وبلغ عدد �مللقحني 
منذ �نطالق �لعملية يوم 13  �صد فريو�س “كورونا”، 
�أل��ف �صخ�س، يف حني   279 �أك��رث من  �ملا�صي،  مار�س 
للغر�س  �صة  �ملخ�صّ �ملنظومة  يف  �مل�صجلني  ع��دد  ف��اق 
�ل�صحة فوزي  و�أك���د وزي���ر  ف����رد.    �أل���ف   252 مليون 
مهدي، �أن �رتفاع �حلالت يعود ل�صرعة �نت�صار �ل�صاللة 
�مل�صت�صفيات،  على  �صغط  يف  ت�صبب  مم��ا  �لربيطانية 
حيث بلغت ن�صبة �لمتالء بالن�صبة لأ�صرة �لإنعا�س 92 

باملائة، و85 باملائة بالن�صبة لأ�صرة �لأك�صجني.

�صاللة تون�صية
   وتتتاىل �صيحات �لفزع �ل�صادرة عن �لأطباء حمذرة 

   مدير �لنهو�س باخلدمات �ل�صحية 
جليدي  لل�صحة،  �جلهوية  ب����الإد�رة 
�لدكتور  ت�صريح  على  عّلق  ج���رب�ن، 
�ل�صاللة  �أّن  ��ح��ا  م��و���صّ �صليم  ف���وزي 
معهد  مبخرب  ر�صدها  مت  �جل��دي��دة 
�ل���ذي مت جتهيزه  �ل��ق�����ص��اب مب��ن��وب��ة 
كوفيد  حتليل  باآلة  مبنوبة  �جلهوي  �ملجل�س  قبل  من 

ولي�س باأحد �ملخابر �خلا�صة.
   ه���ذه �ل�����ص��الل��ة �جل��دي��دة م��ن �ل��ف��ريو���س ل��ه��ا ثالثة 
لل�صحة مبنوبة،  �جل��ه��وي��ة  �مل��دي��رة  وك��ان��ت  ت��غ��ّي��ري�ت، 
�لأرب��ع��اء، بعد �صدور نتائج  �أّك��دت  �ملي�صاوي، قد  هاجر 
�إ���ص��اب��ة ب�صاللة مل يتم  6 ح���الت  �لخ��ت��ب��ار�ت وج���ود، 
عن  جينيا  �ختالفها  �عتبار  على  بعد،  عليها  �لتعرف 

�ل�صاللة �لربيطانية.
   وكان وزير �ل�صحة فوزي مهدي، قد �أعلن �جلمعة، 
عن وجود ‘’�صاللة �أخرى ل بريطانية ول �إفريقية نوع 

خا�س مت �كت�صافه مل حتدد بعد” يف تون�س.

الوليات املتحدة حتذر
 مواطنيها من ال�سفر اإىل تون�ص

   �أدرجت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية تون�س �صمن قائمة �لدول �لتي 
�إليها يف �لفرتة �لر�هنة ب�صبب  �ل�صفر  يتوجب على مو�طنيها عدم 
�أرفع  وه��و  �لر�بع  �مل�صتوى  يف  �إياها  و��صعة  كورونا  فريو�س  تف�صي 
�لعامل على  بلد� عرب   150 �لتي ت�صم  �لقائمة  م�صتوى حتذيري، 

غر�ر كند� و�إ�صر�ئيل وبريطانيا و�أملانيا. 
   كما �أو�صت �لوليات �ملتحدة بتجنب ما يلي: 

�لتون�صية  30 كيلومرت� على �حل���دود  �أك��رث م��ن  - ع��دم �لق���رت�ب 
�لليبية و�جلز�ئرية.

- عدم زيارة �ملناطق �لغربية ب�صبب “�لإرهاب” وهي جبل �ل�صعانبي 
بوزيد  و�صيدي  در�هم”  عني  معتمدية  “وخا�صة  وجندوبة،  �لكاف 
ع�صكرية  منطقة  يف  وج��وده��ا  ب�صبب  رم���ادة،  و�صحر�ء  و�لق�صرين 

مغلقة.

و�صع وبائي �صعب يف تون�س

•• نيويورك-وكاالت

دع����ا جم��ل�����س �لأم������ن �ل������دويل يف 
ب���ي���ان ج���دي���د ، ج��م��ي��ع �لأط������ر�ف 
�لعنف  “نبذ  �إىل  �ل�����ص��وم��ال  يف 
وبدون  ب�صرعة  �حل��و�ر  و��صتئناف 
�صروط م�صبقة”، يف موقف يعك�س 

قلقه �ملتز�يد من �ملاأزق �ل�صيا�صي

�نتخابات  و�إج�������ر�ء  ع���ام���ني،  مل����دة 
ب�������الق�������رت�ع �ل�����ع�����ام �مل����ب����ا�����ص����ر يف 

.2023
ود�ن �لحتاد �لفريقي �لقر�ر.

وم���ن���ذ ف���رب�ي���ر )����ص���ب���اط( �عترب 
�ملعار�صة  م��ر���ص��ح��ي  م���ن  حت��ال��ف 
�صرعي  غري  �لرئي�س  �ل�صومالية 

ودعا �إىل ��صتقالته.

“�أع�صاء جمل�س  �إن  وقال �لبيان: 
��صتمر�ر  م��ن  ج��د�  قلقون  �لأم���ن 
�جلمود �ل�صيا�صي و�خلالفات بني 
�ل�صوماليني  �ل�صيا�صيني  �ل��ق��ادة 
�ل���������ذي يجب  �ل�����ن�����م�����وذج  ح��������ول 

��صتخد�مه لإجر�ء �لنتخابات«.
 31 وك���ان جمل�س �لأم����ن دع���ا يف 
عاجل،  �جتماع  بعد  )�آذ�ر(  مار�س 

بيانه:  يف  �لأم�����ن  جم��ل�����س  وق�����ال 
يعك�س  ل  �حل����ايل  “�خلالف  �إن 
�ل����ذي مت حت��ق��ي��ق��ه ب�صق  �ل��ت��ق��دم 
ي�صرف  ب����ل  ف��ح�����ص��ب،  �لأن����ف���������س 
�لق�صايا  ع����ن  �أي�������ص���ا  �لن����ت����ب����اه 
و�جلفاف  �لفي�صانات  مثل  �مللحة 
كوفيد-19  ووب���������اء  و�جل�����������ر�د 
وم���ك���اف���ح���ة �ل���ت���ه���دي���د �لإره����اب����ي 

�إىل حل  �ل�����ص��وم��ال��ي��ة  �ل�����ص��ل��ط��ات 
بالعملية  �مل���رت���ب���ط  �لن���������ص����د�د 

�لنتخابية.
�صوت  )ن��ي�����ص��ان(  �أب���ري���ل   12 ويف 
متديد  على  �ل�صومايل  �ل��ربمل��ان 
�هلل،  عبد  حممد  �لرئي�س  ولي���ة 
فارماجو،  با�صم  �مل��ع��روف  حممد 
)�صباط(  ف��رب�ي��ر  يف  �نتهت  �ل��ت��ي 

حلركة �ل�صباب” �لإ�صالمية.
�صيا�صية  �أزم���ة  �ل�صومال  وت�صهد 
من  �ل��ث��اين  �لن�صف  م��ن��ذ  عميقة 
يف  ب���ع���ج���زه���ا  مت���ث���ل���ت   ،2020
تنظيم  عن  �صيا�صي،  تو�فق  غياب 
 2020 �أو�خ�������ر  يف  �لن���ت���خ���اب���ات 
و�أو�ئل 2021 كما كان مقرر�ً يف 

�لبد�ية.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
اأكر من �صبعة عقود، يغيب عن       لأول مرة منذ 
الثانية زوجها الأمري فيليب، الذي  اإليزابيث  امللكة 
اأبريل، يغيب عن منا�صبة عيد ميالدها،   9 تويف يف 
الذي مّر الأربعاء، دون وجود حليفها املخل�س، الذي 
1947، لدعمها وا�صنادها يف  تزوجته منذ نوفمرب 
الأربعاء،  �صدر  بيان  ويف  وزرها.  حتمل  التي  املهمة 
بر�صائل  ب�صدة”  “تاأثرت  اإنها  امللكة  جاللة  قالت 

التعاطف التي تلقتها عقب اختفاء دوق اإدنربة.

 مت التلميح على نطاق وا�سع اإىل اأن 
لقب دوق اإدنرة قد يعود اإىل الأمري اإدوارد

ماذا يعني اعرتاف بايدن ر�سميًا باإبادة الأرمن؟

لن يكون هناك تنازل عن العر�ص لأنه
 ل فائدة ول حاجة ول م�سلحة من ذلك

تركيا ورو�سيا.. ملفات على �سفيح �ساخن توؤجج »ال�سراع اخلفي«
�أ�صئلة  على  رد�ً  �لرو�صي، قال  للقيادة  �لر�صمية  �لت�صريحات غري  تعبري�ً عن 
�لع�صكري مع تركيا، يف حال  �لتعاون  �أف��اق  “تدقق يف  باأن بالده  �ل�صحفيني 
ردة  باأن حجم  م�صيفاً  �أوكر�نيا”،  �إىل  بت�صليم طائر�ت من �صناعتها  قيامها 
�لفعل �لرو�صية �صتكون منا�صبة مل�صتويات �لتعاون �لذي �صتنخرط فيه تركيا 
�ل��وزر�ء �لرو�صي جاءت تاأكيد�ً  �أوكر�نيا ع�صكرياً. ت�صريحات نائب رئي�س  مع 
لتحذير�ت وزير �خلارجية �صريغي لفروف، �لذي قال باأن بالده حثت جميع 
�لدول، بالذ�ت تركيا، �إىل توخي �حلذر وحتليل �لت�صريحات �لأوكر�نية قبل 
�لقيام باأي �صكل من �لتعاون �لع�صكري معها. تلك �لت�صريحات �لتي قال عنها 
يف دللة على �أن تركيا �صتكون  �لوزير �لرو�صي باأنها “تاأخذ طابعاً عدو�نيا”، 

�صريكة يف ذلك “�لعدو�ن” يف حال تعاونت ع�صكرياً مع �أوكر�نيا.
للرئي�س  �لأخ��رية  �لزيارة  عقب  جاءت  �لرو�صية  �لر�صمية  �لتحذير�ت  موجة 
�لأوكر�ين فالدميري زبلين�صكي �إىل تركيا، و�لت�صريحات �لتالية �لتي �صدرت 

•• عوا�شم-وكاالت 

�أفاقاً �صعبة للغاية  و�أنها �صتدخل  �لرو�صية �لرتكية  �لثنائية  �لعالقات  تبدو 
مل  ع�صكريتني  �صيا�صيتني  �أزمتني  ب��ذور  ت�صاعد  مع  �لقادمة،  �ل�صهور  خالل 
تكونا يف �حل�صبان حتى قبل �صهور قليلة. خ�صو�صاً و�أنها �صتاأتي عقد �لتدهور 
تركيا  �إخ��ر�ج  �ملتحدة، عقب  �لوليات  تركيا مع  ت�صهده عالقة  �لذي  �حلايل 
F35 �لأم��ريك��ي��ة، و�لع�����رت�ف �لأمريكي  ب��رن��ام��ج ط��ائ��ر�ت  �ل��ر���ص��م��ي م��ن 
�لر�صمي بالإبادة �جلماعية �لأرمنية. �أوىل موؤ�صر�ت تعكر �لعالقات �لرتكية 
�لرو�صية �صدرت عن نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�صي يوري يوري�صوف، �لذي وجه 
ببيع  تركيا  قيام  �إمكانية  عن  معلومات  ورود  بعد  لرتكيا،  علني  تهديد  �صبه 
و�صيا�صية  ع�صكرية  مو�جهة  ُن��ذر  ت��دور  حيث  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �إىل  م�صرية  طائر�ت 
بينها وبني رو�صيا. نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�صي، �لذي تكون ت�صريحاته عادة 

�لع�صكري  للتعاون  تركيا  با�صتعد�د  �أوح��ت  و�لتي  �لرتكية،  �لقر�ر  عن مر�كز 
“�لطائر�ت دون طيار”،  م��ن  ع���دد�ً  بيعها  ب��ال��ذ�ت م��ن خ��الل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  م��ع 
مو�صحة لو�صائل �إعالم حملية باأن �لأ�صلحة �لرتكية تلك ل تدخل يف �إطار 
�ملو�جهة �حلذرة �لر�هنة بني مو�صكو وكييف، لكن ذلك يبدو وكاأنه مل ُيقنع 
�لطرف �لرو�صي، �لذي وجه حتذير�ته. �مللف �لآخر �لذي من �ملمكن �أن يوجه 
�لذي يزمع  “�صربة” لعالقات �لطرفني يتعلق ب�”م�صروع قناة �إ�صطنبول”، 
�لرئي�س �لرتكي �ل�صروع فيه خالل فرتة قريبة. فاملمر �ملائي �لذي �صريبط 
�لبحر �لأ�صود ببحر �أيجة عرب قناة ��صطناعية غرب مدينة �إ�صطنبول، �صيكون 
�لقوى  وقعتها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لع�صكرية  “�تفاقية مونرتو”  �صربة  مبثابة 
�لقانونية  �لآل��ي��ات  حت��ددت  مبوجبه  و�ل��ذي   ،1936 ع��ام  تركيا  مع  �لعاملية 
للعبور عرب �مل�صائق �لبحرية بني �لبحرين �لأ�صود و�لأبي�س �ملتو�صط، و�لذي 
ي�صمح بحرية تنقل تامة للدول �ملُطلة على �لبحر �لأ�صود، ومنها رو�صيا، دون 

على  �مل�صائق  تلك  وج��ود  من  بالرغم  تركيا،  ِقبل  من  �صلطة  �أو  مر�قبة  �أي��ة 
�أر��صيها. كذلك يفر�س جمموعة من �ل�صروط على �لدول �لتي ل تطل على 
�لناتو، �لأم��ر �لذي  �لبحر �لأ�صود، مبا يف ذلك �لوليات �ملتحدة ودول حلف 
�لذي  �جلديد،  �ملمر  تاأثري�ت  من  رو�صيا  تتخوف  ��صرت�تيجياً.  رو�صيا  ُيريح 
�صي�صمح لرتكيا بفر�س  �لقر�ر �لرتكي متاماً، وتالياً  ل�صيادة  �صيكون خا�صعاً 
�لذي  �ملمر،  ذل��ك  من  تعرب  �أن  ميكن  �لتي  �ل�صفن  على  وق��ر�ر�ت��ه��ا  �صروطها 
قد مي�س �لأمن �لقومي �لرو�صي يف �لبحر �لأ�صود، �ملنطقة �لأقرب و�لأ�صهل 
�ملمر  من  �لرو�صية  �ل�صيا�صية  �لهو�ج�س  �لد�فئة.  �لبحار  �إىل  للنفاذ  لرو�صيا 
�ملائي �ملزمع �إن�صائه ت�صاعدت عقب �لت�صريحات �لإعالمية للرئي�س �لرتكي، 
�أكد فيها �صر�حة عن �نزعاج بالده من �لقيود �ملفرو�صة على �صيادتها  �لتي 
من جر�ء “�تفاقية مونرتو”، �لتي قال باأن بالده �صتبقى تلتزم بها، لكن “�إىل 

ح�صب تعبري �لرئي�س �لرتكي. حني �حل�صول على �صروط �أف�صل منها”، 

امللكة اإليزابيث الثانية، 95 عاًما:

»املرحلة النتقالية مع ت�سارلز فر�ست نف�سها«...!
لن تعود امللكة للعي�س يف باكنجهام لكنها �صتبقى يف وند�صور الذي يعد مقر اإقامتها احلقيقي

�لعالقة  ع���ن  �ل��ك�����ص��ف  ه���ّزه���ا      
�إب�صتني  �لأم��ري��ك��ي، ج��ي��ف��ري  ب��ني 
وف�����ص��ائ��ح��ه �جل��ن�����ص��ي��ة، و�لأم�����ري 
�أن����درو، و�ن�����ص��ح��اب ه���اري وميغان 
عام  �مل��ال��ك��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة  ع�صوية  م��ن 
2020، تعر�صت ع�صرية وند�صور، 
لقد  قوية.  ��صطر�ب  منطقة  �إىل 
خا�صة  ه��وؤلء،  ت�صريحات  وجهت 
م��ارك��ل لال�صرة  م��ي��غ��ان  �ت��ه��ام��ات 
�إ�صافية  ����ص���رب���ة  ب��ال��ع��ن�����ص��ري��ة، 
ل��ل��ن��ظ��ام �مل��ل��ك��ي �ل����ربي����ط����اين،  ل 
كانت يف غنى عنها.  �مللكة  �ن  �صك 

عاًما،   69 م���ن  �أك����رث  م��ن��ذ  م��ل��ك��ة 
�إليز�بيث  تتجه  بقية حكم  �أي  �إىل 
للنظام  م�صتقبل  و�أي  �ل��ث��ان��ي��ة؟ 
�لرد  عنا�صر  �ل��ربي��ط��اين؟  �مللكي 
حترير  رئي�س  ميالن،  فن�صان  مع 

“وجهة نظر«.
   *متى �صت�صتاأنف �مللكة �إليز�بيث 
وتعود  �لر�صمية  مهامها  �لثانية 

�إىل باكنغهام؟
   - لقد ��صتاأنفت مهامها. وح�صرت 
ب��ع��د �أرب��ع��ة �أي����ام م��ن وف���اة زوجها 
ت�صامربلني  �ل��ل��ورد  تقاعد  موكب 

لي�س  �لأم����ر  للملكة.  �ل�صخ�صية 
ك��م��ا ك����ان ع��ن��دم��ا م��ات��ت �لأم����رية 
�ليوم  �ل���ع���امل  ت��غ��ري  ل��ق��د  دي����ان����ا. 
ولي�س للربيطانيني نف�س �لنظرة 

و�لر�أي حول هذه �لأمور.
   *ملن �صيعود لقب دوق �دنربه؟

  - لقد مت �لتلميح على نطاق و��صع 
�إدو�رد،  �لأمري  �إىل  �صيعود  �أنه  �ىل 
على  دوق،  ل��ق��ب  ي��ح��م��ل  ل  لأن�����ه 
�ل��وق��ت �حلايل،  يف  �إخ��وت��ه.  عك�س 
ذهب �للقب �إىل �مللكة لأنها متتلك 
ت�صارلز  ي�صبح  ع��ن��دم��ا  �لأل���ق���اب. 

�إيرل بيل. ولن تعود �مللكة للعي�س 
من  �ل��ك��ث��ري  -ه��ن��اك  باكنجهام  يف 
�لعمل �جلاري �لآن -لكنها �صتبقى 
يف وند�صور �لذي يعد مقر �قامتها 
�لذي  �مل���ك���ان  ه���و  ذ�ك  �حل��ق��ي��ق��ي. 
�حلرب.  ف��رتة  وق�صت  فيه  ن�صاأت 
و�إذ� كان عليها �أن تذهب �إىل لندن، 
ف�صتق�صي �ليوم هناك. عالوة على 
ذلك، منذ بد�ية �لوباء، كان هناك 
رحالت  ل  للغاية:  �صئيل  ن�صاط 
تن�صيب  حفالت  ول  �خل���ارج،  �إىل 

... وتخرج �مللكة قلياًل جًد�.

   *وه����ل خ��رج��ت �مل��ل��ك��ة م��ن هذه 
�لفرتة �صعيفة؟

   - بالطبع، �صعفت ك�صخ�صية لأنها 
كانت على عالقة حب حقيقية مع 
زوجها. لكن ل ينبغي �أن ن�صع كل 
�أحتدث  ل��ن  و�ح���دة.  �صلة  يف  �صيء 
�أفعل  عن ه��اري وميغان لأنني مل 
�لآن. نحن  �أب�����د�أ  ول���ن  �أب����د�  ذل���ك 
�دنربه.  دوق  �ختفاء  ع��ن  نتحدث 
�أكرث  يجعلها  ه���ذ�  يل،  بالن�صبة 
�لأمري  وف��اة  تغرّي  ل  و�صحًر�.  ود� 
فيليب �صيًئا لأنها حلقة يف �حلياة 

   *ك���ي���ف ���ص��ت��ت��ك�����ّص��ف ب��ق��ي��ة فرتة 
ح��ك��م��ه��ا؟ ه����ل ن��ت��ج��ه ن���ح���و فرتة 

�نتقالية مع �لأمري ت�صارلز؟
  - ل���ن ي���ك���ون ه���ن���اك ت���ن���ازل عن 
�ل��ع��ر���س لأن���ه ل ف��ائ��دة ول حاجة 
يتم  ل  ذل�����ك...  م��ن  م�صلحة  ول 
�لتغيري  �ل�����ص��ك��ل.  ب���ه���ذ�  �ل��ت��غ��ي��ري 
�إليز�بيث.  بعد  �صيكون  �حلقيقي 
بالن�صبة �إىل �لفرتة �لنتقالية مع 
نف�صها  فر�صت  ق��د  فهي  ت�صارلز، 
ونكاد نقول جارية. لقد �صارك مع 
و�لدته يف �فتتاح �لربملان، ومل يعد 

يف  ن�صط  )كع�صو  م��وج��وًد�  و�ل���ده 
�ملحرر(.  مالحظة  �ملالكة،  �لعائلة 
ك���ب���رًي� م���ن و�جبات  وت����وىل ج����زًء 
�لأم�������ري ف��ي��ل��ي��ب، ك���م���ا ف���ع���ل �بنه 

ويليام نف�س �ل�صيء �ي�صا.
   ل��ك��ن م���ا ف�����ص��ل �ل��ف��رن�����ص��ي��ون يف 
�لإجنليز  ي��ع��م��ل  ك��ي��ف  ه���و  ف��ه��م��ه 
و�لعك�س �صحيح. �كت�صبت �إجنلرت� 
�لنظام  خ��الل  م��ن  دميقر�طيتها 
�لز�وية  ه��ي حجر  و�مل��ل��ك��ة  �مل��ل��ك��ي، 
موؤ�ص�صي  �إط��ار  �إنها  �ملوؤ�ص�صات،  يف 

ورمز للملكية.

ملًكا، ميكنه �أن يقرر ملن �صيمنحه.
   *م�����اذ� ع���ن �ل���ك���ام���ربي���دج؟ هل 
ا �أهمية �أكرب؟ �صيكت�صبان هما �أي�صً

   - لطاملا كان لكيت وويليام �لدو�ر 
�لوىل. يف يوم من �لأيام �صيكونان 
بال�صرورة،  �إجنلرت�.  وملكة  ملك 
�صيكونان �أمام �لكامري�ت، و�صيزد�د 
م��ك��ان��ه��م��ا. ب��اأن��اق��ة ك��ب��رية، قدمت 
ت�صوبه  ل  �أد�ًء  ك��ام��ربي��دج  دوق����ة 
�صائبة يف �جلنازة، حيث كانت د�ئًما 

�أين يجب �أن تكون.
عن لوباري�صيان

ــــرّي  ــــغ ت ل 
الأمري  وفــاة 
�صيًئا  فيليب 
حلقة  لأنها 
احلـــيـــاة  يف 
ل�صخ�صية  ا
ـــة   ـــك ـــل ـــم ـــل ل

�لأمري ت�صارلز مع و�لدته، �مللكة �إليز�بيث �لثانية، �صي�صبح ملك �إجنلرت� عند وفاتهاهل يح�صل �لمري �دو�رد على �للقب

لكيت وويليام �لدو�ر �لوىلوغاب �لمري فيليب عن عيد ميالد �مللكة

•• وا�شنطن-وكاالت

عندما �ُصئل فارتان غريغوريان قبل ثالث �صنو�ت عما يعنيه �أن تعرتف 
�لوليات �ملتحدة بالإبادة �جلماعية لالأرمن يف 1915، بد� يتطلع �إىل 
�مل�صتقبل، ل �ملا�صي، وقال: “نحن عازمون على �لبقاء...ولكن ملاذ�؟ هذ� 

هو بيت �لق�صيد«.
�صحيفة  يف  م��ق��ال��ه  �إغ��ن��اث��ي��و���س  دي��ف��ي��د  �ل�صهري  �ل��ك��ات��ب  ��صتهل  ه��ك��ذ� 
“و��صنطن بو�صت” عما يعنيه �لعرت�ف �ملتوقع من �لرئي�س �لأمريكي 

جو بايدن بالإبادة �لأرمنية.
�صابق  رئي�س  وهو  عاماً،   87 �ملا�صي عن  �لأ�صبوع  وتويف غريغوريان يف 

حمبوب ملوؤ�ص�صة كارنيغي وجامعة بر�ون.
 مل يع�س لريى �للحظة �لعاطفية �ملحتملة يوم �ل�صبت، حيث من �ملتوقع 
�أن ي�صبح �لرئي�س جو بايدن �أول رئي�س �أمريكي يعرتف ر�صمياً بالإبادة 

�جلماعية لالأرمن.
ويوم �ل�صبت �لذي ي�صادف �لذكرى �ل�صنوية لإحياء ذكرى 1.5 مليون 
�ل�صوؤ�ل  نف�س  ليطرح  غريغوريان  كان  رمبا  �جلماعية،  لالإبادة  �صحية 
�لذي طرحه يف مقابلة مار�س)�آذ�ر( 2018: “ما هو و�جبنا �لأرمن؟  
ملنع �لآخرين من مو�جهة نف�س �لذي و�جهناه؟، كيف نظهر تعاطفنا مع 

�لذين تعر�صو� ل�صوء �ملعاملة �ليوم، مثل �أ�صالفنا؟«.

اأ�صباح املا�صي
ور�أى �إغناثيو�س �أنه حان �لوقت للتخلي عن ذلك، يف �أنقرة و��صطنبول، 

و�أطالل مدن وقرى �لأنا�صول �لتي تطاردها �أ�صباح 1915.
تتحدر عائلة �إغناثيو�س من �إحدى تلك �لبلد�ت، يف مكان ُيدعى خاربرت 
يف �صمال �صرق تركيا �ليوم، �لتحق جده �لأكرب بكلية �لفر�ت هناك، �لتي 
�أ�ص�صها �ملب�صرون �لأمريكيون، ثم هاجر �إىل �إجنلرت�، و�لوليات �ملتحدة، 
�أمريكا من نف�س �ملدينة  �إىل  حيث �لتقت �بنته بجد �لكاتب �لذي جاء 
 1915 �أح��د�ث  و�صهدو�  �آخرين مكثو� هناك  �أق��ارب  لكن   .1903 يف 
�ل��رج��ال ع��ن �لن�صاء و�لأط��ف��ال وذب��ح��و� رغ��م �ملقاومة.  �مل��روع��ة، ف�صل 
�أُر�صلت �لن�صاء و�لأطفال يف م�صرية موت عرب �ل�صحر�ء �إىل �صوريا ومات 

فيها �لكثريون.
وقال غريغوريان �إنه عندما كان طفاًل يف تربيز باإير�ن، يف �لثالثينيات 
من �لقرن �ملا�صي ، مل يناق�س �لنا�س �لإبادة �جلماعية �لتي حدثت قبل 
�لأرمن  وحت��دث  لرتكيا،  �صديقة  �إي���ر�ن  كانت  �إذ  �ل��زم��ن،  م��ن  عقدين 
�إىل تربيز، وبريوت،  �لذين تدفقو�  و�لالجئني  “�ملوتى”  بب�صاطة عن 

وحلب، ومئات �لبلد�ت �لأخرى حيث عا�صو� حياة جديدة.

اإحقاق العدالة
ومن �ملوؤكد �أن �لأرمن يف جميع �أنحاء �لعامل �صيفرحون باإعالن بايدن 
�لإنكار  بعد عقود من  �لعد�لة و�حلقيقة  باإحقاق  و�صيحتفلون  �ملتوقع. 

�لرتكي لأحد�ث 1915 �ملروعة.
غريغوريان،  �صيفعل  ك��ان  كما  �أي�صاً،  يفكرو�  �أن  ياأمل  �إغناثيو�س  لكن 
�أهو�ل  م��ن  �ل��ه��روب  على  تركيا  مل�صاعدة  �لآن  �جل�صور  ب��ن��اء  كيفية  يف 

تاريخها.
من  �أي�صاً  �لأت���ر�ك  فيه  يتحرر  يوماً  �ل�صبت  يكون  �أن  “يجب  و�أ���ص��اف 
�أ�صر  لكنه  ل��الأرم��ن،  ج��روح  �إىل  �جلماعية  �لإب���ادة  �إن��ك��ار  �أدى  �ملا�صي. 
�أي�صاً برتكيا. لطاملا �أكد �ملوؤرخون حقيقة ما حدث، مبا يف ذلك �لباحث 
بعنو�ن  �لعثمانية  للم�صادر  �لتف�صيلية  در��صته  يف  �أكجام  تانر  �لرتكي 

عمل خمز«.
كان �إنك����ار ه�������ذه �حلقائ������ق ح�صب �لكاتب، عبئاً ثقياًل على تركيا، وكاأنه 

يجر �ملا�صي �إىل �مل�صتقبل.
�صد  �أذرب��ي��ج��ان  حل��رب  دعمها  يف  �أي�����ص��اً  �مل�صتمر  تركيا  غ�صب  وظ��ه��ر   

�أرمينيا يف �إقليم ناغورنو قره باخ �ملتنازع عليه.

مبادرة اأورورا
�أب��د�ً، حتى  نن�صى  معنا، و”نحن ل  د�ئماً  �ملا�صي  �إن  �إغناثيو�س  و�أ�صاف 

عندما نحاول”.
 ل��ك��ن غ��ري��غ��وري��ان ك���ان ج����زء�ً م��ن ح��رك��ة �صعت �إىل ����ص��ت��خ��د�م جتربة 
�لإبادة �جلماعية لي�س لإثارة �ملر�رة و�لنتقام، ولكن للنظر �إىل �خلارج 
و�لحتفال بالروح �لتي �صمحت لل�صعب �لأرمني بالبقاء و�لزدهار، ويف 

�لنهاية �إعادة بناء دولة م�صتقل«.
 2015 يف  و�أ�ص�صها  �لإن�����ص��ان��ي��ة،  �أورور�  م��ب��ادرة  �صميت  �حل��رك��ة  ه��ذه 
تاأ�صي�س �صركة  �صارك يف  �لذي  �لأعمال  �أفيان، رجل  غريغزريان ونوبار 
�لتكنولوجيا �حليوية موديرنا، �لتي �أنتجت لقاحاً �صد فريو�س كورونا، 

وروبن فارد�نيان، رجل �لأعمال و�ملح�صن �لأرمني �لرو�صي.
�لتي  �لإب��ادة �جلماعية  يتيمة  �أورور� مارديغانيان،  �ملبادرة، على  �صميت 
�أ�صبحت رمز�ً للمعاناة و�لبقاء. و�صعار �ملجموعة “�لمتنان يف �لعمل”، 

لإحياء ذكرى �لأبطال �لذين �أنقذت �أعمالهم �لإن�صانية �لآخرين.
�لعد�لة وتقمع، كما ح�صل مع  ما تنكر  �أنه غالباً  �إىل  �لكاتب  ويخل�س 
ن�صال �لوليات �ملتحدة �مل�صتمر منذ قرون �صد �لعن�صرية “لكن يجب 
�أن يكون هناك ح�صاب نهائي مع �ملا�صي، كما ر�أينا هذ� �لأ�صبوع مع �إد�نة 
�صابط �صرطة مينيابولي�س �ل�صابق ديريك �صوفني، وبعد ذلك، ناأمل �أن 

ننتقل �إىل �مل�صتقبل، ونتقا�صم نعمة �حلقيقة و�لعد�لة مع �لآخرين«.
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عربي ودويل

القوات  بان�صحاب     
املتجمعة على حدود 
الأوكرانية  دونبا�س 
اجلمعة،  من  اعتباًرا 
وانــتــهــاء مـــنـــاورات 
الرو�صية.  التدريب 
خف�س  يــعــتــرب  هـــل 
الت�صعيد هذا عالمة 
فــالدميــري  اأن  ــى  عــل
بــوتــني حــ�ــصــل على 
عنه،  يبحث  كــان  ما 

انتباه وا�صنطن؟

•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

حتليل اخباري

اأ�سهر ق�سية تهرب من العقوبات... حما�سبة اأنقرة وطهران اختبار لبايدن
�دعى  مانهاتن،  يف  �لثانية  �لأمريكية  �ل�صتئناف  حمكمة  و�أم��ام  �لعقوبات. 
�ملحامون �أن و�صع �لبنك �ململوك للحكومة ميتعه باحل�صانة �أمام �ملالحقة 
�لبنك  �لأمريكيون  �لعامون  �ملدعون  يتهم  �ملتحدة.  �لوليات  يف  �جلنائية 
مب�صاعدة طهر�ن يف حتويل 20 مليار دولر من �لأ�صول �ملقيدة، ومنها ما 
وقالو�  �لأمريكي.  �مل��ايل  �لنظام  ُبي�صت من خالل  دولر  مليار  يقل عن  ل 
�لأجنبية،  �ل�صيادية  �حل�صانات  لقانون  وفقاً  �حل�صانة  خلق  بنك  منح  �إن 
�صيكون تو�صيعاً للح�صانة �ل�صيادية لت�صمل �لق�صايا �جلنائية. قال �ملدعون 
�مل��دي��ر �لعام  ن��ائ��ب  �إن��ه��م ح��ني تقدمو� مبلف �لت��ه��ام �صد  �أي�����ص��اً  �ل��ع��ام��ون 
لبنك خلق حممد هاكان �أتيال يف 2017، مل يتذرع ل �أتيال ول �حلكومة 
�لرتكية باحل�صانة �لديبلوما�صية. يف مايو )�أيار( 2018، حكمت حمكمة 
“م�صاركته يف  ب�صبب  32 �صهر�ً  �أتيال بال�صجن  فيدير�لية يف مانهاتن على 
�إير�ن”،  �ملفرو�صة على  �لأمريكية  �لقت�صادية  �لعقوبات  خمطط لنتهاك 

•• عوا�شم-وكاالت

بنك خلق  زع��م  �أمريكية،  و�أم���ام حمكمة  �جل���اري،  )ني�صان(  �أب��ري��ل   12 يف 
�أن  �ل�صيادية  للرثوة  �لرتكي  لل�صندوق  بغالبيته  مملوك  عام  مقر�س  وهو 
�لأمريكيون  �ل��ع��ام��ون  �مل��دع��ون  وجهها  �لتي  �لت��ه��ام��ات  �صد  �حل�صانة  ل��ه 
مليار�ت  بعدة  “خمطط  يف  مل�صاركته   2019 �لأول(  )ت�صرين  �أكتوبر  يف 
�لنائب  ح�صب  �إي����ر�ن«.  على  �لأمريكية  �لعقوبات  لتفادي  �ل����دولر�ت  م��ن 
عن  �ل��دف��اع  “موؤ�ص�صة  يف  تركيا  لربنامج  �ل��ب��ارز  و�مل��دي��ر  �ل�صابق  �ل��رتك��ي 
خالل  حت��رك  �آخ��ر  �لبنك  خطوة  متثل  �إردم���ري،  �لدميوقر�طيات” �أي��ك��ان 
�لأ�صهر �لثمانية ع�صرة �ملا�صية للتهرب و�إف�صال �لق�صية قبل بد�ية �ملحاكمة 
)�أيار(  مايو  �ملقبل. حتذير يف  )�أي���ار(  مايو  �مل��ق��ررة يف  �ملحلفني  �أم��ام هيئة 
�ل��ت��ه��رب من  ب��اأن��ه غ��ري م��ذن��ب يف حم��اول��ة  2020، رد حم��ام��و بنك خلق 

لتاليف  �لرتكي يف خمططات طهر�ن  �ملقر�س  دور  �ملحكمة  ك�صفت  وبذلك، 
�لعقوبات. يف �لفرتة �لتي �صبقت �إد�نة �أتيال وبعدها، �صعى �لرئي�س �لرتكي 
�لأمريكية  �لق�صائية  �لإج������ر�ء�ت  يف  �ل��ت��دخ��ل  �إىل  �أردوغ�����ان  ط��ي��ب  رج���ب 
�صبكة طهر�ن  فا�صتخدم قنو�ت ر�صمية وغري ر�صمية لوقف حماكمة زعيم 
�ملتورطة يف �ملخطط ر�صا �صر�ب، قبل �أن يقوم بالأمر نف�صه لحقاً مع �أتيال 
ثم مع بنك خلق. و�أ�صاف �إردمري �أن تدخل �أنقرة يف مالحقة خلق بنك هو 
�أوريغون،  �ل�صيناتور �لدميوقر�طي عن ولية  �أطلقه  �لآن جزء من حتقيق 
�لتهامات  �أم��ام  باحل�صانة  تتمتع  �أن  �لرتكية  �حلكومة  تاأمل  و�ي��دن.  رون 
ق�صت  حني  فرب�ير)�صباط(  يف  دع��م  على  وح�صلت  م�صرفها،  تطال  �لتي 
�لذي  لالإرهاب  �صحية   876 رفع  بوجوب  مانهاتن  يف  فيدير�لية  حمكمة 
�ملدعون،  �أم��ام حمكمة تركية. يقول  �إي��ر�ن بدعاوى �صد بنك خلق،  ترعاه 
وهم مو�طنون �أو موظفون حكوميون �أمريكيون ��صتهدفو� خالل خدمتهم 

�لوليات �ملتحدة، �إن بنك خلق �صاعد طهر�ن يف تفادي �لنتائج �ملالية �ملرتتبة 
على دعمها �لهجمات �لإرهابية �لتي طالتهم. وتقدمو� با�صتئناف �صد هذ� 

�حلكم يف 17 مار�س )�آذ�ر(.
وبالنظر �إىل �لدليل �جلوهري �لذي يظهر �أن حكومة �أردوغان كانت تت�صرت 
�لإرهاب  فاإن مقا�صاة �صحايا  �ملخطط،  وتو�طوؤ م�صرفها يف  تو�طئها  على 
للعد�لة  و�إجها�س  و�قعية  غري  �لرتكية،  �ملحاكم  يف  �أردوغ���ان  �لأمريكيني 
�لذين  �لأت���ر�ك  و�مل�صوؤولني  خلق  بنك  حما�صبة  �إن  �إردم���ري.  ح�صب  �أي�صاً، 
�صاعدو� �إير�ن على �لتهرب من �لعقوبات �صتوجه �إ�صارة مهمة عن �للتز�م 
�لأمريكي مبنع �حل�صانة عن �صركاء طهر�ن. وبينما تر�قب �ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�لعاملية عن كثب �أ�صهر ق�صية تهرب من �لعقوبات حتى �ليوم، �صي�صبه منح 
�لأمريكية  �لقو�نني  ليتجاهلو�  لآخرين  �لرتخي�س  خلق،  لبنك  �حل�صانة 

ويتعاملو� مع �أول ر�ٍع لالإرهاب حول �لعامل.

   بعد و�صع �جلميع يف حالة طو�رئ 
لعدة �أ�صابيع من خالل �إثارة �صبح 
�لأوكر�نية،  دون��ب��ا���س  يف  �حل���رب 
�أن  �أعترب  “�أنا  مو�صكو.  تر�جعت 
�أهد�ف �لتدريبات �ملفاجئة قد مت 
�أثبتت  لقد  بالكامل.  بها  �ل��وف��اء 
دفاع  �صمان  على  قدرتها  �لقو�ت 
قررت  لذلك  �ل��ب��الد،  عن  موثوق 
�أن�صطة �لتفتي�س يف �ملناطق  �إنهاء 
 ،“ و�لغربية  �جلنوبية  �لع�صكرية 
قال وزير �لدفاع �صريجي �صويغو، 
جزيرة  ���ص��ب��ه  يف  ت����و�ج����ده  �أث����ن����اء 
�لف   10 ي��ن��ف��ذ  ح���ي���ث  �ل����ق����رم، 
�لوقت  م��ن��اور�ت يف  رو�صي  جندي 
�حلايل. ومن �أم�س �لأول �جلمعة 
�ن�صحابها  �لرو�صية  �لقو�ت  ب��د�أت 

�إىل نقاط �نت�صارها �لد�ئمة.
    وق���ال م�����ص��وؤول يف �حل��ل��ف، �إن 
�أحيط  �لأط���ل�������ص���ي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف 
علما بهذ� �لإعالن لكنه “ل يز�ل 
�لرئي�س  ف��ع��ل  وك���ذل���ك  يقظا”، 
�لأوكر�ين فولودميري زيلين�صكي، 
�لذي رحب بهذ� �لن�صحاب �لذي 
يف  ن�����ص��ب��ي  “�نخفا�س  �إىل  �أدى 
�لتوتر«.    منذ نهاية مار�س، بد�أت 
رو���ص��ي��ا يف ح�����ص��د ع���دد ك��ب��ري من 
�ألف   150 �إىل  �لقو�ت -ما ي�صل 
ودبابات  ثقيلة  -و�أ�صلحة  جندي 
وم��ق��ات��ل��ني، ب��ال��ق��رب م��ن �حلدود 
�صبه  ويف  �لأوك����ر�ين  دونبا�س  م��ع 
�صفًنا  ن�صرت  كما  �ل��ق��رم،  ج��زي��رة 

يف �ل��ب��ح��ر �لأ�����ص����ود. وك���ج���زء من 
كان  �لع�صكرية،  �ل��ت��دري��ب��ات  ه��ذه 
�ملجال �جلوي فوق �صبه �جلزيرة 
�مل�صمومة حمدوًد�، وكذلك �ملرور 
كريت�س.  م�����ص��ي��ق  ع���رب  �ل��ن��ه��ري 
وتعهدت مو�صكو، �لتي رف�صت �أي 
لي�صت  هذه  باأن  بالت�صعيد،  �تهام 
“ل  �صوى مناور�ت عادية للغاية، 

ينبغي �أن تقلق �أحد�«. 
   يف نف�س �لوقت، مت توجيه ر�صائل 
و�لتي  ك��ي��ي��ف،  �إىل  فيها  لب�س  ل 
بال�صتفز�ز  �ل��ك��رم��ل��ني  �ت��ه��م��ه��ا 
�لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل����ق����و�ت  ن�����ص��ر  )مت 
يف ���ص��رق �أوك���ر�ن���ي���ا، ب��ال��ق��رب من 

وكذلك  �ل��دول��ة  خل��ز�ئ��ن  مكلفة، 
للعالقات �لدولية؟ ح�صب �أندريه 
كورتونوف، �ملدير �لعام للمجل�س 
فاإن  �ل��دول��ي��ة،  لل�صوؤون  �ل��رو���ص��ي 
مو�صكو تقدر ثمن عملية ع�صكرية 
و��صعة �لنطاق جيًد�، وكان هدفها 

“�لردع من خالل �لتخويف«.
بعني غا�صبة  ر�ت مو�صكو  لقد     
بحر  يف  �لربيعية  �لناتو  مناور�ت 
ف�صاًل  �لأ���ص��ود،  و�لبحر  �لبلطيق 
�لع�صكري  �ل����وج����ود  ت��ع��زي��ز  ع���ن 
ح�صبما  �أمل����ان����ي����ا،  يف  �لأم����ري����ك����ي 
“�لأوقات  و�����ص���ن���ط���ن.  �أع���ل���ن���ت���ه 
معقدة، يحلل من جانبه دميرتي 

ف�����رب�ي�����ر(.  خ�����ط �لت�����������ص�����ال، يف 
�لغربيني”،  “�لزمالء  و�إىل 
�لذين  و�لأوروب��ي��ني،  �لأمريكيني 
�أمر �لكرملني �لرئي�س �لأوكر�ين 
بكبح  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  ف����ول����ودمي����ري 
جماحهم. ودعا كل من جو بايدن 
و�إمي����ان����وي����ل م����اك����رون و�أجن���ي���ال 
م�����ريك�����ل، و�ح�����������ًد� ت���ل���و �لآخ��������ر، 
فالدميري بوتني �إىل �إعادة قو�ته 
�إىل �لثكنات، وحثه وزر�ء خارجية 
“وقف  ع���ل���ى  �ل�����ص��ب��ع  جم���م���وع���ة 
هددت  بالتو�زي،  �ل�صتفز�ز�ت”. 
على  �لقلقة  �لغربية،  �خلارجيات 
�أليك�صي نافالني،  م�صري �ملعار�س 

وهو  �ملن�صود،  �لتاأثري  على  بوتني 
ج����ذب �ن���ت���ب���اه و�����ص���ن���ط���ن؟ )من 
�ملقرر عقد قمة يف �ل�صيف مع جو 
بايدن، �لذي مل يبِد ��صتعجال �إثر 
�لرو�صي(؛  نظريه  للقاء  �نتخابه 
وت����ذك����ري  ك����ي����ي����ف  ت����خ����وي����ف  �ن 
�أوكر�نيا  ع�صوية  باأن  �لأوروبيني 
يف �ل���ن���ات���و و�لحت��������اد �لأوروب��������ي 
ه���ي و�ح�����دة م���ن ت��ل��ك �خلطوط 

�حلمر�ء ممنوع جتاوزها؟
�لتحذير  ���ص��رخ��ات  ك��ان��ت  ه���ل     
�ملعتاد،  من  �أك��رث  مقنعة  �لغربية 
عن  رو����ص���ي���ا  ث��ن��ي  �إىل  �أدى  مم���ا 
�ل�صروع يف عملية كانت بال�صرورة 

�مل�������ص���رب ع���ن �ل���ط���ع���ام م��ن��ذ 31 
وتكر�ًر�  م��ر�ًر�  �ل�صجن،  مار�س يف 
�إذ�  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  م��و���ص��ك��و  بتحميل 

حدث �أي �صوء لهذ� �لأخري ...

لن حتدث احلرب،
 لي�س هذه املرة

  جاء �لإعالن عن �نتهاء �ملناور�ت، 
�ل�صنوي  �خلمي�س، غد�ة �خلطاب 
ل�����ف�����الدمي�����ري ب�����وت�����ني ل�����الأم�����ة، 
فيه،  يتطرق  مل  �ل���ذي  �لأرب���ع���اء، 
هذه  �إىل  ت��و���ص��ي��ح��ي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 
�مل�صتعلة.  �لدبلوما�صية  �لق�صايا 
غري �ن �لرئي�س �لرو�صي، حر�س 

على �لتذكري باأن رو�صيا لن ت�صمح 
يف  ول  �ل���د�خ���ل  يف  ل  ع����دو،  لأي 
على  �ل��رد  و�أن  باإهانتها.  �خل���ارج، 
�لتي  للخطوط �حلمر  �أي جتاوز 
“غري  ���ص��ي��ك��ون  م��و���ص��ك��و،  ت�صعها 
و�أن  وقا�س”...  و�صريع  متماثل 
“منظمي �أدنى ��صتفز�ز من �صاأنه 
�أن يهدد �مل�صالح �لعميقة لأمننا، 
يندمو�  مل  كما  عليه  �صيندمون 

عل ذلك منذ فرتة طويلة«.
و�أ�صباب  بتوقيت  �لتكهن     ميكن 
�لع�صكرية،  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �ن���ت���ه���اء 
وقف  �إىل  �ل��و�ق��ع  يف  ت�صري  و�لتي 
فالدميري  ح�صل  ه��ل  �لت�صعيد. 

م��رك��ز كارنيجي  رئ��ي�����س  ت��ري��ن��ني، 
�ليوم  �أن �حلرب  يف مو�صكو. رغم 
�أنها تظل  �إل  تبدو غري مرجحة، 
�لأطر�ف.  جلميع  حمتماًل  �أف��ق��اً 
بطريقة  �لع�صكريون  يتعامل  ل 
خيالية،  �صيناريوهات  مع  جمردة 
�إنهم ل ي�صتعدون على �صبيل �ملثال 
لنز�ل من �ملريخ، لذلك بالن�صبة 
للع�صكريني، يتم �لنظر �إىل جميع 

�ل�صيناريوهات ب�صكل و�قعي«. 
   ل��ك��ن �حل�����رب ل���ن حت����دث هذه 
ل��ي�����س بعد.  �أو ع��ل��ى �لأق����ل  �مل����رة، 
وهذ� ل يعني �أن �لو�صع قد تغري 
ب�صكل كبري �أو �أنه مت �لعثور على 
�إ�����ص����ر�ره، مل يتلق  ح���ل���ول. رغ���م 
وعود  �أي  زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري 
وبرلني  باري�س  م��ن  ل  ملمو�صة، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  و����ص��ن��ط��ن،  م���ن  ول 
مبطالبه بالتقارب مع �لتحالفات 
�ل���غ���رب���ي���ة. وح�������ص���ل ف���الدمي���ري 
ع��ل��ى حمادثة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ب���وت���ني 
ب��اي��دن، لكن ظل  هاتفية م��ع ج��و 
كل و�حد على مو�قفه. ورًد� على 
زيلين�صكي  قدمه  �ل��ذي  �لق���رت�ح 
�أي مكان من  “يف  �أي��ام للقاء  قبل 
توجد  حيث  �لأوكر�نية،  دونبا�س 
�خلمي�س،  ي��وم  بوتني  رد  حرب”، 
ب���اأن���ه ي��ن��ت��ظ��ر ن��ظ��ريه �لأوك�����ر�ين 
�ل���ذي  �ل���وق���ت  يف  م��و���ص��ك��و،  “يف 
�أن  موؤكد،  و�ح��د  �صيء  ينا�صبه”. 
�لرئي�س �لرو�صي يظل مرة �أخرى 
�حلار  ي�صاء،  كما  ينفخ،  �ل��ذي  هو 

و�لبارد.
عن ليربا�صيون

غداة خطاب بوتني ال�صنوي لالأّمة

ماذا بعد ان�سحاب اجلي�ص الرو�سي من احلدود الأوكرانية...؟
الرد على اأي جتاوز للخطوط احلمراء التي ت�صعها مو�صكو �صيكون غري متماثل و�صريع وقا�س

هل حقق بوتني �هد�فه؟جنود من �لقو�ت �لرو�صية �ملحمولة جو�ً تغادر من مطار تاغانروغ، على مقربة من �حلدود �لأوكر�نية

�نفجار �أثناء مناورة للقو�ت �لرو�صية يف �صاحة تدريب �أوبوكوزير �لدفاع �لرو�صي ير�قب مناورة ع�صكرية بالقرب من بلدة كريت�س ب�صرق �لقرم

تخويف كييف وتذكري الأوروبيني باأن ع�سوية اأوكرانيا يف الناتو والحتاد الأوروبي خط اأحمر ل ينبغي جتاوزه

هل ح�صل فالدميري بوتني على التاأثري املن�صود، وهو جذب انتباه وا�صنطن؟

حتى لو بدت احلرب اليوم غري مرجحة, فاإنها تظل اأفقا حمتمال جلميع الأطراف

النطق بالعقوبة يف ق�سية جورج فلويد 16 يونيو م�سوؤول اأمريكي: العقوبات على رو�سيا حتقق الآمال حتى الآن
•• مينيابولي�س-اأ ف ب

حزير�ن/  16 يف  �صتعقد  �أّنها  �أمريكية  حمكمة  �أعلنت 
�ل�صابق  �ل�صرطي  حّق  يف  بالعقوبة  �لنطق  جل�صة  يونيو 
�لأب��ي�����س دي��ري��ك ���ص��وف��ني �ل���ذي �أُدي�����ن �ل��ث��الث��اء بقتل 
�لوليات  ه��ّزت  ق�صية  فلويد يف  ج��ورج  �لأ�صود  مو�طنه 
�لعميقة يف  �ل��ع��رق��ي��ة  �مل��ّت��ح��دة و�أظ���ه���رت �لن��ق�����ص��ام��ات 
�ملجتمع �لأمريكي. وقالت حمكمة مقاطعة هينيبني يف 
مدينة مينيابولي�س )�لغرب �لأو�صط( حيث ق�صى فلويد 
�صوفني  ركع  �أن  بعد  �ختناقاً  �أيار/مايو  يف  عاماً(   40(
على رقبته لأكرث من ت�صع دقائق يف حني كان هو مكّبل 
�ليدين وي�صتغيث لل�صماح له بالتنّف�س، �إّن جل�صة �لنطق 
بالعقوبة يف هذه �لق�صية �صُتعقد يف 16 حزير�ن/يونيو 

يف �ل�صاعة 13:30 )18:30 ت غ(. و�لثالثاء �حتاجت 
ن�صاء  �صبع  و�ملكّونة من  �ملختلطة عرقياً  �ملحّلفني  هيئة 
ل �إىل قر�ر  وخم�صة رجال �إىل �أقّل من 11 �صاعة للتو�صّ
بالإجماع باأّن �ل�صرطي �لأبي�س �لذي ُطرد من وظيفته 
قتل  جرمية  وه��ي  �ليه  �ملوّجهة  �لثالث  بالّتهم  مذنب 
�لثالثة  �لدرجة  من  قتل  وجرمية  �لثانية  �لدرجة  من 
و�لقتل غري �لعمد. ويو�جه �صوفني )45 عاماً( عقوبة 
�لأكرث  �لّتهمة  يف  �أق�صى  كحّد  ع��ام��اً   40 مل��دة  �ل�صجن 
خطورة وهي �لقتل من �لدرجة �لثانية. و�صوهد �صوفني 
يف ت�صجيل م�صّور يف 25 �يار/مايو 2020 وهو جاثم 
��صتلقى  بينما  دقائق  ت�صع  من  لأك��رث  فلويد  رقبة  على 
�لرجل �لأ�صود �لبالغ 46 عاما على بطنه يف �ل�صارع وهو 

ي�صتغيث “ل ميكنني �لتنّف�س«.

•• وا�شنطن-رويرتز

 ، بايدن،  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  يف  كبري  م�صوؤول  قال 
�لأ�صبوع  رو�صيا  على  فر�صت  �لتي  �لأمريكية  “�لعقوبات  �إن 
و��صنطن،  �آم��ال  من  للغاية”  “قريبة  نتائج  حققت  �ملا�صي 
حيث بد�أ �لتوتر ينح�صر على ما يبدو بني �لبلدين بخ�صو�س 

�أوكر�نيا.
�لبيت  يف  �لدولية  �لقت�صادية  لل�صوؤون  كبري  معاون  وق��ال 
�لأبي�س د�ليب �صينغ، يف مقابلة: “كانت نيتنا �لتحرك ب�صكل 
متنا�صب، و�أن يكون نهجنا حمدد�ً، وتوجيه �إ�صارة باأننا لدينا 
�لقدرة على فر�س تكاليف �أكرب �إذ� ��صتمرت رو�صيا �أو �صعدت 

�صلوكها«.

ناأمل  كنا  مم��ا  للغاية  قريبة  �لآن  حتى  “�لنتائج  و�أ���ص��اف 
فيه«.

وقالت وز�رة �لدفاع �لرو�صية �أم�س �لأول �جلمعة �إنها “بد�أت 
�إعادة وحد�ت ع�صكرية من منطقة �لقرم، �لتي �صمتها رو�صيا، 
�إىل قو�عدها �لد�ئمة بعد ح�صد ع�صر�ت �لآلف من �جلنود 

قرب حدود �أوكر�نيا فيما �أثار خماوف من �ندلع حرب«.
على  و��صعة  عقوبات  �ملا�صي  �لأ�صبوع  بايدن  فريق  وفر�س 
رو�صيا ملعاقبتها على ترهيب �أوكر�نيا وتدخلها يف �لنتخابات 
�لأمريكية �لعام �ملا�صي، وب�صبب �أعمال �أخرى مزعومة بينها 

�لت�صلل �لإلكرتوين.
بتو�صيع  ب�صهولة  ل��ل��م�����ص��وؤول��ني  ت�صمح  ب���ن���ود�ً  ب��اي��دن  و�أق����ر 
�أي  على  رد�ً  �لرو�صي  �لقت�صاد  يف  قطاع  �أي  على  �لعقوبات 

��صتفز�ز�ت يف �مل�صتقبل. غري �أن بايدن �أكد يف ذلك �حلني �أنه 
ل يرغب يف ت�صعيد �لتوتر.

�أمريكيني مبغادرة  10 دبلوما�صيني  �أمرت  باأن  وردت رو�صيا 
�إىل بالده  �ل�����ص��ف��ري �لأم���ري���ك���ي  ع����ودة  �ل���ب���الد، و�ق���رتح���ت 

للت�صاور.
�أم���ام م��زي��د م��ن �حل���و�ر وقمة  �ل��ب��اب مفتوحاً  ت��رك��ت  لكنها 

حمتملة بني �لرئي�س فالدميري بوتني وبايدن.
ون��ف��ى �ل��ك��رم��ل��ني م���ز�ع���م �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ب��ال��ت��دخ��ل يف 
��صتغل  �إل��ك��رتوين  هجوم  وبتدبري  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لنتخابات 
�صركة �صولرويندز �لتكنولوجية �لأمريكية لخرت�ق �صبكات 
حكومية �أمريكية، وكذلك �تهامات با�صتخد�م غاز لالأع�صاب 

لت�صميم �ل�صيا�صي �لرو�صي �ملعار�س �أليك�صي نافالني.
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املال والأعمال
جمل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي يطلق الدورة ال�ساد�سة جلائزة “اأف�سل فكرة م�سروع مبدع ومبتكر«

�لقت�صادية  و�ل�صيا�صات  �ملبادر�ت 
�لإمار�ت  �ل�صارقة ودولة  �إم��ارة  يف 
�ل��ت��ح��دي��د�ت �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا هذ� 

�لقطاع �إىل فر�س و�عدة«.
و�أ���ص��اف��ت “ �ن��ط��الق��اً م��ن �إميان 
م���رك���ز �����ص����ر�ع ب������اأن ق���ط���اع ري�����ادة 
�حليوي  �لع�صب  مي��ث��ل  �لأع���م���ال 
�صندوقاً  �أن�����ص��اأ  ف��ق��د  ل��الق��ت�����ص��اد 
ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون دولر  ت�����ص��ام��ن��ي��اً 
لدعم  �مل���ا����ص���ي  �ل����ع����ام  �أم����ري����ك����ي 
�ل�صركات �لنا�صئة �ملتاأثرة بجائحة 
كورونا كما �أطلق هذ� �لعام ��صتوديو 
�لذي  �لنا�صئة  لل�صركات  �ل�صارقة 
�ل�����ص��ارق��ة ويعّد  ت��دع��م��ه ح��ك��وم��ة 
�لأول من نوعه يف �ملنطقة ويقدم 
متكاملة  من�صة  �لأع���م���ال  ل����رو�د 
ل��ت��اأ���ص��ي�����س م�����ص��اري��ع��ه��م و�إد�رت����ه����ا 
له دور حيوي  و�إطالقها و�صيكون 
�لرقمي  �ل��ت��ح��ول  عملية  دف���ع  يف 
�لعزيز  عبد  و�أو���ص��ح  �ملنطقة«.  يف 
يف  �ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  �أن  �صطاف 
�ل�صارقة يعد من �لقطاعات �ملهمة 
حتت�صن  �إذ  �ل��دول��ة  م�صتوى  على 
م�صنع   2300 ن���ح���و  �لإم����������ارة 
متنوعة  قطاعات  على  ي��ت��وزع��ون 
�لغذ�ئية  �ل�������ص���ن���اع���ات  �أه����م����ه����ا 
و�لأجهزة �لإلكرتونية م�صري�ً �إىل 
�أن غرفة �ل�صارقة تويل هذ� �لقطاع 
�إطالق  خ��الل  م��ن  خا�صة  �أهمية 
�ملبادر�ت و�لرب�مج �لد�عمة ومنها 
�أطلقته  �ل���ذي  “�صّدر”  �صندوق 
بد�ية �لعام �جلاري بهدف متويل 
�خلا�صة  �ل��ت�����ص��دي��ري��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ل�صادر�ت  ن�صبة  رفع  و  بال�صناعة 
رقعة  وزي��ادة  �أ�صو�ق جديدة  وفتح 
ملنت�صبي  �ل��ت�����ص��دي��ري��ة  �خل���ارط���ة 
�لالزمة  �ل�صيولة  وت��وف��ري  �مل��رك��ز 
ن�صبة  وخ����ف���������س  ل���ل���م�������ص���دري���ن 
�ملخاطر يف عمليات �لت�صدير من 

خالل حماية �لئتمان.
ميز�نية  �أن  ����ص���ط���اف  و�أ������ص�����اف 
درهم  10ماليني  تبلغ  �ل�صندوق 
�ملخطط  وم��ن  �لأوىل  مر�حله  يف 
خالل  م��ل��ي��ون��اً   60 �إىل  ت�صل  �أن 
منوها  �ملقبلة..  �خلم�صة  �لأع���و�م 
ب���دور �ل��غ��رف��ة �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه من 
�لتمثيلية ملجموعة  �للجنة  خالل 
�ل���������ص����ن����اع����ة على  ق�����ط�����اع  ع����م����ل 
�ل�صركات  م���ع  �ل���د�ئ���م  �ل��ت��و����ص��ل 
ل�صت�صر�ف  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
وتعزيز  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �خل����ط����ط 
�قت�صاد  منو  يف  �لقطاع  م�صاهمة 
�إم����ارة �ل�����ص��ارق��ة ودول����ة �لإم����ار�ت 

عموما.

•• ال�شارقة -وام:

�صالح  �آل  ع���ب���د�هلل  ����ص���ع���ادة  �أك�����د 
ل�صوؤون  �لق��ت�����ص��اد  وز�رة  وك��ي��ل 
و�ل�صناعة  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة 
�لتي  �لأخ��������رية  �ل���ت���ع���دي���الت  �أن 
�أج��رت��ه��ا ح��ك��وم��ة �لإم�������ار�ت على 
�أتاحت  �لتجارية  �ل�صركات  قانون 
�لتملك  �لأج����ن����ب����ي  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ر 
و�ل�صتثمار  باملائة   100 بن�صبة 
�لقت�صادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 
ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ب��ع�����س �لأن�����ص��ط��ة ذ�ت 
�إىل  م�صري�ً  �ل�صرت�تيجي..  �لأثر 
�أن جمل�س �لوزر�ء �صي�صدر قريباً 
و�ملجالت  �لقطاعات  بهذه  لئحة 

و��صرت�طات �لعمل بها.
�إز�ل�������ة  �أن  ����ص���ال���ح  �آل  و�أو�������ص������ح 
لل�صركات  �خل��دم��ات  وكيل  �صرط 
بالعمل  ت���رغ���ب  �ل���ت���ي  �لأج��ن��ب��ي��ة 
تعديالت  يف  و�ل������و�رد  �ل���دول���ة  يف 
قانون �ل�صركات مت �لعمل به منذ 
�أب��ري��ل �جل���اري.. لفتاً  �لأول من 
�ملرخ�صة  �ل�صركات  جميع  �أن  �إىل 
�أو�صاعها  ت��وف��ي��ق  مي��ك��ن  ���ص��اب��ق��اً 
�ل�صركات  قانون  لتعديالت  وفقاً 
ندوة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �لتجارية. 
نظمتها هيئة �ل�صارقة لال�صتثمار 
و�لتطوير “�صروق” بالتعاون مع 
�ل�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
لال�صتثمار  �ل�������ص���ارق���ة  وم���ك���ت���ب 
يف  “��صتثمر  �مل��ب��ا���ص��ر  �لأج���ن���ب���ي 
�ل�صارقة  جم��م��ع  يف  �ل�صارقة” 
و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  للبحوث 
��صرت�تيجية  “دور  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�ل�صركات  وق�����ان�����ون  �ل�������ص���ن���اع���ة 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ت���ج���اري���ة 
�لق����ت���������ص����اد �ل����وط����ن����ي وت���ع���زي���ز 
م�صوؤولني  مب�صاركة  تناف�صيته” 
وعدد  �مل�صتوى  رفيعي  حكوميني 
م��ن �ل�����ص��ف��ر�ء و�ل��ق��ن��ا���ص��ل ونخبة 
من �لقت�صاديني ورجال �لأعمال 

و�مل�صتثمرين و�لإعالمني.
���ص��ارك يف �ل��ن��دوة ك��ل م��ن �صعادة 
وز�رة  وك���ي���ل  ���ص��ال��ح  �آل  ع���ب���د�هلل 
�لق����ت���������ص����اد ل���������ص����وؤون �ل���ت���ج���ارة 
�خلارجية و�ل�صناعة و�صعادة عمر 
�أح��م��د ���ص��وي��ن��ع �ل�����ص��وي��دي وكيل 
و�لتكنولوجيا  �ل�����ص��ن��اع��ة  وز�رة 
�أ����ص���ام���ة �أمري  �مل��ت��ق��دم��ة و����ص���ع���ادة 
لقطاع  �مل�����ص��اع��د  �ل���وك���ي���ل  ف�����ص��ل 
وز�رة  يف  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �مل�����ص��رع��ات 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة 
جا�صم  ب������ن  م�����������رو�ن  و������ص�����ع�����ادة 
�ل�صارقة  هيئة  رئ��ي�����س  �ل�����ص��رك��ال 

�ملعرفة  و�ق��ت�����ص��اد  �لب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
لل�صركات  ج��دي��دة  فر�صاً  وتخلق 
�لأع���م���ال..  ورو�د  و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
م�صري�ً �إىل �أن �ملجمع ميثل من�صة 
�حلكومي  �لقطاع  ب��ني  للتو��صل 
لتن�صيق  و�لأك����ادمي����ي  و�خل���ا����س 
م���ف���ه���وم �ق���ت�������ص���اد �مل���ع���رف���ة وقد 
��صتطاع بتوجيهات �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي 
ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة �ح��ت�����ص��ان و�حد� 
�ملو��صالت  خم���ت���رب�ت  �أك����رب  م���ن 
�ختبار  ي����ج����ري  �إذ  �ل�����ع�����امل  يف 
�أن�����و�ع ج��دي��دة م��ن �ل��ق��ط��ار�ت يف 
م�����ص��اح��ة مت��ت��د ل��ن��ح��و 3 ك���م كما 
ي���ح���ت�������ص���ن �مل����ج����م����ع خم����ت����رب�ت 
ل���الب���ت���ك���ار ول���ت���ق���ن���ي���ات �ل����زر�ع����ة 
و�لذكاء  �مل��ع��زز  و�ل��و�ق��ع  �حلديثة 
ي�صكل  ذل����ك  وك����ل  �ل���ص��ط��ن��اع��ي 
ل�صرت�تيجية  �أ���ص��ا���ص��ي��ة  رك���ي���زة 

�لدولة نحو �قت�صاد �مل�صتقبل.
�أن  �لقرقاوي  فهد  �صعادة  و�أو�صح 
��صتعد�د دولة �لإمار�ت للم�صتقبل 
م�������ن خ���������الل رف���������د �لق����ت���������ص����اد 
و�لبحوث  �ملتقدمة  بالتكنولوجيا 
ل�صتقطاب  وتوجهها  و�لدر��صات 
�مل��و�ه��ب لي�س ول��ي��د �ل��ي��وم ب��ل هو 
نهجها  يف  ر����ص��خ��ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أن �لإمار�ت تتميز ببنيتها  موؤكد�ً 
ت�صعى  �مل���رن���ة ح��ي��ث  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
هذه  وت��ع��زي��ز  لتطوير  با�صتمر�ر 
�ملتغري�ت  يو�كب  مبا  �لت�صريعات 
�لق����ت���������ص����ادي����ة و�ل����ص���ت���ث���م���اري���ة 
و�ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة �لإق���ل���ي���م���ي���ة 
مرحلة  �إن  و�أ�����ص����اف  و�ل���ع���امل���ي���ة. 
�ل��ك��ث��ري من  19 ت��وف��ر  ك��وف��ي��د - 
�لرغم  على  �ل�صتثمارية  �لفر�س 
لكن  �لتحديات  بع�س  وج���ود  م��ن 
ما مييز �لدول هو �خلروج بنتائج 
�مل�صتقبل  نحو  للتوجه  �لإيجابية 
خ���الل �لأزم�����ات ودول����ة �لإم����ار�ت 
لال�صتثمار  �جل���اه���زي���ة  و���ص��ع��ت 

ن�صب �أعينها من خالل ما تقدمه 
من ��صرت�تيجيات ومبادر�ت ومنها 
لل�صناعة  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية 
�لتي  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لال�صتثمار�ت  مهماً  ر�فد�ً  �صتكون 

�مل�صتقبلية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال حم���م���د جمعة 
�لإمار�ت  دول��ة  حتر�س   “ �مل�صرخ 
با�صتمر�ر على حتديث �لت�صريعات 
تخفيف  ب����ه����دف  �لق����ت���������ص����ادي����ة 
�لأع�����ب�����اء ع���ل���ى رج�������ال �لأع����م����ال 
�لنمو  وم���و�ك���ب���ة  و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
وم�صتجد�ت  �لقت�صاد  يف  �ل��ق��وي 
و�ملحلي  �ل��ع��امل��ي  �ل�صتثمار  ���ص��وق 
و�حتياجات �مل�صتثمرين بالإ�صافة 
تناف�صية  م�������ص���ت���وى  رف�������ع  �إىل 
من  و�نطالقاً  �لوطني  �لقت�صاد 
ح��اج��ة �ل���ص��ت��ث��م��ار �لأج��ن��ب��ي �إىل 
�مل���زي���د م���ن �ل��ت�����ص��ج��ي��ع ب��ع��د تاأثر 
�لق��ت�����ص��اد �ل��ع��امل��ي ب��ال��ع��دي��د من 
جائحة  فر�صتها  �لتي  �لتحديات 
�لت�صريعية  �لبيئة  �صهدت  كورونا 
�لقت�صادية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة 
ل��ل��دول��ة و�إم�����ارة �ل�����ص��ارق��ة حزمة 
�لتي  و�مل��ح��ف��ز�ت  �لت�صريعات  م��ن 
�لتدفقات  زي���������ادة  يف  �أ����ص���ه���م���ت 
�ملبا�صرة،  �لأجنبية  �ل�صتثمارية 
�حليوية  �لقطاعات  يف  و�لتو�صع 
�مل�صتثمرين  �هتمامات  تلبي  �لتي 
ف�����ص��اًل ع���ن دوره������ا يف خ��ل��ق جو 
م����ن �ل�����ص����ت����ق����ر�ر و�ل���ث���ق���ة ل���دى 
فر�س  عن  �لباحثني  �مل�صتثمرين 
�أعمالهم  لإط������الق  ����ص��ت��ث��م��اري��ة 

و�أن�صطتهم �لقت�صادية«.
“ �أ�صهم  �مل���دف���ع  جن����الء  وق���ال���ت 
�مل�صبوق  غ��ري  �لق��ت�����ص��ادي  �مل��ن��اخ 
�لأخرية  �لفرتة  خ��الل  �لدولة  يف 
لرو�د  �حل��ي��وي  �ل���دور  تعزيز  �إىل 
�لأعمال يف دعم �لأ�صو�ق وتر�صيخ 
��صتقر�رها على �ملدى �لطويل �إىل 
�لتناف�صية  �ل��ق��درة  تعزيز  ج��ان��ب 
حولت  حيث  �لوطني  لقت�صادنا 

“�صروق”  و�لتطوير  لال�صتثمار 
و�صعادة ح�صني �ملحمودي �لرئي�س 
�لتنفيذي ملجّمع �ل�صارقة للبحوث 
و�صعادة  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا 
�ل�����دك�����ت�����ور خ����ال����د ع����م����ر �مل����دف����ع 
لالإعالم  �ل�صارقة  مدينة  رئي�س 
�لقرقاوي  و�صعادة فهد  “�صم�س” 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
جمعة  وحممد  �ل�صتثمار  لتنمية 
�مل�����ص��رخ �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
�لأجنبي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  �ل�����ص��ارق��ة 
�ل�صارقة”  يف  “��صتثمر  �مل��ب��ا���ص��ر 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��دف��ع  وجن���الء 
�لأعمال  ل���ري���ادة  �ل�����ص��ارق��ة  مل��رك��ز 
�صطاف  �ل��ع��زي��ز  وع��ب��د  “�صر�ع” 
�ل�صارقة  م�صاعد مدير عام غرفة 
ل��ق��ط��اع خ��دم��ات �لأع�����ص��اء مدير 
مركز �ل�صارقة لتنمية �ل�صادر�ت.

�أهمية  �ل�����ن�����دوة  و�����ص���ت���ع���ر����ص���ت 
�لتي  و�مل�������ب�������ادر�ت  �ل���ت�������ص���ري���ع���ات 
�لفرتة  خ��الل  �حلكومة  �أطلقتها 
د�عمة  ب��ي��ئ��ة  ل���ت���وف���ري  �لأخ��������رية 
للم�صتثمرين �ملحليني و�لدوليني 
�لقاعدة  ت��ع��زي��ز  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة 
�لوطني  ل��الق��ت�����ص��اد  �لإن���ت���اج���ي���ة 
�أه����م هذه  �إىل  �ل��ت��ط��رق  ح��ي��ث مت 
�ل�صرت�تيجية  م��ث��ل  �مل�����ب�����ادر�ت 
و�لتكنولوجيا  لل�صناعة  �لوطنية 
جتيز  �لتي  و�لتعديالت  �ملتقدمة 
�لإمار�تي  و�جل��و�ز  �جلن�صية  منح 
�لأع���م���ال  ورو�د  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
�ل�صركات  ق�����ان�����ون  وت����ع����دي����الت 
�ل���ت���ج���اري���ة �ل���ت���ي �أت����اح����ت ل�����رو�د 
�لأجانب  و�مل�صتثمرين  �لأع���م���ال 
�ل�صركات  ت���اأ����ص���ي�������س  �إم����ك����ان����ي����ة 
ل�صرت�ط  �حل��اج��ة  دون  ومتلكها 
�صرط  �إل���غ���اء  م��ع  معينة  جن�صية 
جانب  �إىل  �مل��و�ط��ن  �لوكيل  توفر 
مبادر�ت تتعلق با�صتحد�ث ت�صريح 
�إقامة �لعمل �لفرت��صي و�لإقامة 
�لذهبية  و�لإق��ام��ة  �لأم���د  طويلة 
متعددة  �ل�صياحية  و�ل��ت��اأ���ص��ري�ت 

�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  ��صتخد�م 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  وحلول 
و�إبر�ز �لدولة كحا�صنة ل�صناعات 
هذ�  �أن  �إىل  لف���ت���اً  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل.. 
�مل�����ص��روع ل��ي�����س ح��ك��ر�ً ع��ل��ى وز�رة 
�ل�����ص��ن��اع��ة ب���ل ه���و م�������ص���روع لكل 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل��������وز�ر�ت 
وموؤ�ص�صات  و�لحت���ادي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
“ بد�أنا  و�أ�صاف  �لقطاع �خلا�س. 
ولقاء�ت  ع��م��ل  وور������س  ب���ح���و�ر�ت 
���ص��رك��ائ��ن��ا يف جمال  ج��م��ي��ع  م����ع 
�لتحديات  وح����ددن����ا  �ل�����ص��ن��اع��ة 
�ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
�ل��ت��ي تو�جه  �ل��ت��ح��دي��ات  وك��ذل��ك 
وركزنا  و�لعاملي  �ملحلي  �لقت�صاد 
�لقطاعات  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
ثالثة  �صمن  و�صنفناها  كاأولوية 
بال�صناعات  يتعلق  �لأول  حم��اور 
�ل�����ت�����ي مت����ت����ل����ك ف����ي����ه����ا �ل�����دول�����ة 
�ل�صناعات  م��ث��ل  تناف�صية  م��ز�ي��ا 
�ل���ك���ي���م���اوي���ة و�ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة 
و�لثقيلة  و�ل��دف��اع��ي��ة  و�ل��دو�ئ��ي��ة 
�لأمن  ب�صناعات  يتعلق  و�ل��ث��اين 
�ل���وط���ن���ي م��ث��ل ���ص��ن��اع��ات �لأم����ن 
�لغذ�ئي و�لطبي يف حني يت�صمن 
�مل�صتقبل  �صناعات  �لثالث  �ملحور 
و�لطاقة  بالف�صاء  تتعلق  و�ل��ت��ي 
�ملتجددة وغريها«. من جانبه قال 
�ل�صركال  �صعادة مرو�ن بن جا�صم 
“ تظهر �حلكومة مرونة كبرية يف 
تغيري وتعديل �لت�صريعات ملو�كبة 
�ملحلية  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �مل���ت���غ���ري�ت 
�لكربى  و�ل����ت����ط����ور�ت  و�ل���ع���امل���ي���ة 
�لتكنولوجيا  مبجال  و�ملت�صارعة 
�ل�صتثنائية  �ل��ظ��روف  ومل��و�ج��ه��ة 
ب��اق��ت�����ص��اد�ت �لعامل  �ل��ت��ي حت��ي��ط 
و�نطالقاً  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ج���ر�ء 
لأهمية  �حل���ك���وم���ة  �إدر�ك  م����ن 
باعتباره  �ل�������ص���ن���اع���ي  �ل����ق����ط����اع 
ق���اط���رة �ل��ن��م��و �أط���ل���ق���ت م���وؤخ���ر�ً 
لل�صناعة  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية 
للنهو�س  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 

�لدخول لكافة �جلن�صيات.
 “ �صالح  �آل  عبد�هلل  �صعادة  وق��ال 
و�لقو�نني  �لت�صريعات  مت��ح��ورت 
�لتي  �أو  م����وؤخ����ر�ً  ����ص���درت  �ل���ت���ي 
لإ�صد�رها  �حلكومة  عليها  تعمل 
�لدولة  جاذبية  رف��ع  ح��ول  قريباً 
و�لأجنبية  �ملحلية  لال�صتثمار�ت 
�لأعمال  �أد�ء  م�����ص��ت��وى  وت��ع��زي��ز 
وقدرة  �صهولة  �أك��رث  تكون  بحيث 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��و���ص��ع وهذه  ع��ل��ى 
�رجتالية  ل��ي�����ص��ت  �ل���ت�������ص���ري���ع���ات 
ب����ل ج����اءت  �أزم�������ة  ن���اب���ع���ة م����ن  �أو 
وو��صحة  ث���اق���ب���ة  روؤي�������ة  ���ص��م��ن 
مل�����ص��ت��ق��ب��ل �ق���ت�������ص���اد �ل����دول����ة مع 
�لتحولت  �لع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  �لأخ����ذ 
خطة  فهناك  و�لعاملية  �لإقليمية 
�أ���ص��ه��م��ت فيها كل  و����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م���وؤ����ص�������ص���ات �ل�����دول�����ة �لحت����ادي����ة 
مو�صع  ل���و����ص���ع���ه���ا  و�مل����ح����ل����ي����ة 
بعني  �خلطة  �أخ���ذت  كما  �لتنفيذ 
�ل�صركاء  خم��ت��ل��ف  �أر�ء  �لع��ت��ب��ار 

�ل�صرت�تيجيني«.
�صيعتمد  �مل�صتقبل  �أن  على  و�صدد 
��صتقطاب  على  �لأوىل  ب��ال��درج��ة 
�ملحرك  �لتي تعد  �ملبتكرة  �لعقول 
�قت�صاديات  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  �ل��رئ��ي�����س 
�لدول.. م�صري�ً �إىل وجود مبادر�ت 
ل�صتقطاب �ملبتكرين و�ملخرتعني 
من  �مل��و�ه��ب  و�أ�صحاب  و�ملبدعني 
�لدولة  �إىل  �ل��ع��امل  دول  خمتلف 
وذل����ك م��ن خ���الل ن��ظ��ام متكامل 
�لأ�صهر  خ��الل  تباعا  عنه  �صيعلن 

�لقريبة �ملقبلة.
�أحمد  �صعادة عمر  من جانبه قال 
“م�صروع  �إن  �ل�����ص��وي��دي  �صوينع 
�أطلق  �ل��ذي  درهم”  مليار   300
تناف�صية  زي��ادة  �إىل  يهدف  موؤخر�ً 
�ل�صناعة �ملحلية وتعزيز م�صاهمة 
�لقطاع �ل�صناعي يف �لناجت �ملحلي 
درهم  133 مليار  �لإج��م��ايل من 
بحلول  دره����م  م��ل��ي��ار   300 �إىل 
�إىل  ب���الإ����ص���اف���ة   2031 �ل����ع����ام 

بالقطاع �ل�صناعي وتو�صيع حجمه 
ونطاقه«.

م�صتقبل  ع��ن  �ل�����ص��رك��ال  وحت���دث 
�ل�صناعة قائال “ �لأ�صو�ق �صتتغري 
ت��وج��ه��ات وخمرجات  ب��ف��ع��ل  ك��ل��ي��اً 
�ل���ث���ورة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة �ل���ر�ب���ع���ة من 
 - ت�صني  �لبلوك   - �لكتل  �صال�صل 
و�إنرتنت  �ل�صطناعي  �لذكاء  �إىل 
�مل�صفرة  و�ل����ع����م����الت  �لأ������ص�����ي�����اء 
�جليل  و�صبكات  �لذكية  و�لأمت��ت��ة 
�ملالية  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �خل��ام�����س 
ومناذج  �لتكنولوجيا  �صتعمل  �إذ 
ع��ل��ى حتفيز  �مل��ب��ت��ك��رة  �لأع����م����ال 
�لقت�صادي  و�ل��ن��م��و  �لإن��ت��اج��ي��ة 
�مل�صتد�مة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل�������ص���ام���ل 
و�مل�صاهمة باإيجاد حلول للتحديات 
�لجتماعية و�لقت�صادية و�لبيئية 

�لأكرث �إحلاحاً يف �لعامل«.
“كورونا”  ج��ائ��ح��ة  �إن  و�أ�����ص����اف 
غ������ريت م�����ن ت����وق����ع����ات �خل������رب�ء 
�لأ�صو�ق  توجهات  ح��ول  �لعامليني 
�إذ  �ملقبلة  �لع�صرة  �لأع���و�م  خ��الل 
عن  ت��د�ر  �لتعليم  عملية  �أ�صبحت 
�لتجزئة  �أب�����دت جت����ارة  ك��م��ا  ب��ع��د 
ك���ب���ري�ً يف �لع���ت���م���اد على  ت��ف��وق��اً 
وكذلك  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�مل���������ص����ارف و�����ص����رك����ات �ل���ت���اأم���ني 
�أ�صبحت تتعامل مع عمالئها من 
�لذكية  �لتطبيقات  عرب  منازلهم 
�مل�صوؤولني  �ج���ت���م���اع���ات  وح���ت���ى 
�حلكوميني �صارت تد�ر عن بعد.. 
موؤكد� �أن �لتطور�ت �لتي �صهدتها 
وقو�نني  ت�صريعات  م��ن  �لإم����ار�ت 
ج��دي��دة و�أخ�����رى م��ع��دل��ة ت�صمن 
تناف�صية  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  حم��اف��ظ��ة 
�قت�صادها لتبقى يف �صد�رة �لدول 

�جلاذبة لال�صتثمار�ت.
�ملحمودي  ح�����ص��ني  ���ص��ع��ادة  و�أك������د 
للبحوث  �ل�������ص���ارق���ة  جم���ّم���ع  �أن 
يعك�س  و�لب��ت��ك��ار  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ط��م��وح دول���ة �لإم�����ار�ت ب���اأن تكون 
م��ت��ق��دم��ة تعتمد  دول����ة ���ص��ن��اع��ي��ة 

وكالء وم�سوؤولون : الت�سريعات واملبادرات التي اأطلقتها احلكومة توفر بيئة داعمة للم�ستثمرين

للمر�أة، �إذ لقت �جلائزة �لتي مت �إطالقها يف عام 2016 �إقباًل متميز�ً 
اً ونوعاً«. و�أ�صارت �إىل �أن �جلائزة وبعد تو��صل جناحاتها  للم�صاركات كمَّ
يف  �مل�صاركات  ت�صاعد  �أ�صبحت  �ملا�صية،  �خلم�س  �ل�صنو�ت  م��د�ر  على 
حتقيق �ل��ري��ادة يف �لأع��م��ال م��ن خ��الل حتويل �لأف��ك��ار �لإب��د�ع��ي��ة �إىل 
مناذج جتارية متكاملة، وتعزيز �لتناف�صية و�إعادة ر�صم منوذج �لأعمال 
كافة  يف  �لبتكار  تاأ�صيل  �إىل  بالإ�صافة  ناجح،  ب�صكل  وتطبيقه  �ملتبع 

جو�نب �لعمل مبا يوؤدي �إىل حتقيق �لنمو �مل�صتد�م.
و�أو�صحت �أن �جلائزة تعمل على حتفيز ودعم �صاحبات �لإبد�ع و�لبتكار 
من خريجات �جلامعات و�ملعاهد �لعليا ور�ئد�ت �لأعمال لبتد�ع �أفكار 
وم�صاريع جديدة، وم�صاندة �أفكار �مل�صاريع �لفائزة للدخول لل�صوق عرب 
�إىل  �لأفكار لتحويلها  توفري �خلدمات و�لتدريب و�ملعلومات وح�صانة 
م�صاريع حقيقية لها مكانة يف �ل�صوق. و�أكدت �أن �جلائزة توفر �لدعم 

�لتنفيذية  �ملديرة  �لعامري  �صفيقة  ��صتعر�صت  جانبها  من  �مل�صتد�م. 
�أن  م��وؤك��دة  �جل��ائ��زة،  ب��ر�م��ج  تفا�صيل  �أب��وظ��ب��ي  �أع��م��ال  �صيد�ت  ملجل�س 
�جلائزة ت�صتهدف ر�ئد�ت و�صيد�ت �لأعمال و�صاحبات �لأفكار و�ملبادر�ت 

�جلديدة و�ملبتكرة يف جمال �لأعمال.
وقالت �إن فئات �جلائزة تنق�صم �إىل 3 �أق�صام �أولها فئة �لأفكار �لفردية 
م��ن ر�ئ���د�ت و���ص��ي��د�ت �لأع��م��ال �صاحبات �لأف��ك��ار و�مل��ب��ادر�ت �جلديدة 
�لأف��ك��ار �جلماعية من  فئة  و�لثانية هي  �لأع��م��ال،  و�ملبتكرة يف جم��ال 
عليها  وتنطبق  جمموعة،  لكل  �صيد�ت   5 تتجاوز  ل  جمموعات  خالل 
نف�س �صروط ومعايري �لتقييم، ويجوز لكل �صيدة يف �لفريق �جلماعي 
�ملتميزة،  �لأعمال  ر�ئ��دة  فئة  و�لثالثة  ف��ردي،  ب�صكل  للجائزة  تتقدم  �أن 
حيث ميكن تقدمي �لأفكار للجائزة فقط للفائزين يف �لدور�ت �ل�صابقة 

للجائزة وتنطبق عليها نف�س �صروط ومعايري �لتقييم.

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق جمل�س �صيد�ت �أعمال �أبوظبي �لدورة �ل�صاد�صة جلائزة �أف�صل فكرة 
م�صروع مبدع ومبتكر 2021، و�لتي تنظم �صمن �خلطة �ل�صرت�تيجية 
للمجل�س 2020 - 2024، يف �إطار �ل�صعي لتحقيق �مل�صاركة �ملتميزة 

للمر�أة يف ريادة �لأعمال وتعزيز ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار.
�صيد�ت  ملجل�س  �لتنفيذية  �لهيئة  رئي�صة  �لرميثي  مرمي  �صعادة  وقالت 
�أطلقها  �مل��ب��ادر�ت �لتي  �أه��م  �إح��دى  “ �إن �جل��ائ��زة ُتعد  �أبوظبي  �أع��م��ال 
فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  توجيهات  تاأ�صي�صها  منذ  ترجمت  حيث  �ملجل�س، 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �ل��ع��ام  �لن�صائي  �لحت����اد  رئي�صة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
لالأمومة و�لطفولة �لرئي�صة �لأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �لأ�صرية �لرئي�صة 
�لفخرية ملجل�س �صيد�ت �أعمال �أبوظبي، يف تبني �لأفكار �ملبدعة و�ملبتكرة 

�لفني و�لإد�ري و�قرت�ح �حللول �ملمكنة للتنفيذ، و�مل�صاعدة يف �كت�صاب 
�لقدرة على �ختيار �أفكار �مل�صروعات، وحتديد وتو�صيح �لفكرة و�إعد�د 
خطة �لعمل، وبالتايل �لعمل على �حت�صان �مل�صاريع �لفائزة يف حا�صنة 
�أعمال  �صيد�ت  �إن جمل�س  �لرميثي  �ملتكاملة و�ملبتكرة. وقالت  �لأعمال 
�لنمو  �لأعمال نحو معدلت  ري��ادة  �ل��الزم لدفع  �لدعم  �أبوظبي يقدم 
و�لتناف�صية، يف جو�نب �لتخطيط و�لإعد�د �ل�صليم لالأفكار و�مل�صروعات، 
م�صاريع  قبل  م��ن  عامليا  تبني من���وذج عمل جم��رب  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
برناجماً  �جلائزة  ت�صكل  حيث  و�لنجاح،  بالتميز  لها  م�صهود  ملوؤ�ص�صات 
و�ملبتكرة  �مل��ب��دع��ة  �مل�����ص��اري��ع  �أف��ك��ار  وتقييم  وت��وج��ي��ه  لتاأهيل  متكاماًل 
�ملمار�صات  باأف�صل  وتعريفها  �مل��ع��ريف،  �لقت�صاد  جم���الت  خمتلف  يف 
�إىل  بالإ�صافة  و�ل��ري��ادة،  �لرت��ق��اء  من  لتمكينها  و�لأ�صاليب  و�لأدو�ت 
�لنمو  حتقيق  �إىل  ي���وؤدي  مب��ا  �لعمل  ج��و�ن��ب  كافة  يف  �لبتكار  تاأ�صيل 

جمارك دبي.. اأنظمة متطورة وريادة عاملية
و�أحبط مفت�صو جمارك دبي يف �ملطار�ت حماولت تهريب 56 كيلو 
غر�ما و3،951 حبة من �ملو�د �ملخدرة وذلك خالل �لربع �لأول من 
�لعام �جلاري. وقال �إبر�هيم �لكمايل مدير �إد�رة عمليات �مل�صافرين 
يف جمارك دبي.. �إن �إد�رة عمليات �مل�صافرين لها دور كبري وحيوي يف 
�لإد�رة  �لقادمني عرب مطار�ت دبي حيث حتر�س  �مل�صافرين  �إ�صعاد 
ويف �إطار خطة قطاع �لتفتي�س �جلمركي �ملطورة على تطبيق �أف�صل 
�لأنظمة �ملتعلقة بامل�صافرين عرب تطويع �لذكاء �ل�صناعي و�لتقنيات 
�حلديثة حيث مت �إطالق نظام “ �لإف�صاح �ملبكر �لذكي للم�صافرين” 
وقبل  للقادمني  يتيح  و�ل���ذي  �لذكية  �لأج��ه��زة  كافة  م��ع  و�مل��ت��و�ف��ق 
ومقتنياتهم  �أمتعتهم  ع��ن  �لإف�����ص��اح  �ل��دول��ة  �إىل  �لفعلي  و�صولهم 
�جلمركية  �لإج����ر�ء�ت  وق��ت  ليخت�صر  �لأم  بلدهم  م��ن  �ل�صخ�صية 
عرب �مل�صار �لأحمر �إىل �أقل من 4 دقائق.. موؤكد� �ل�صتعد�د �لكامل 
لبدء ��صتقبال �لعار�صني و�لزو�ر ملعر�س �إك�صبو 2020 دبي و�لتي 
تنطلق فعالياته �صهر �أكتوبر �ملقبل. و�أ�صاف “ تقوم �لإد�رة وب�صكل 

••دبي-وام:

�لأمثل  �ل�صتقبال  �مل�صافرين  ��صتقبال  على  دب��ي  جمارك  حتر�س 
�حل�صارية  �ل�����ص��ورة  يعك�س  م��ا  لهم  �ملقدمة  ب��اخل��دم��ات  و�لرت��ق��اء 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت ع��ام��ة و�إم����ارة دب��ي خا�صة وي��ع��زز م��ن �صمعة دبي 
�إد�رة  يف  ممثلة  دب��ي  ج��م��ارك  وت���وؤدي  و�لأع��م��ال  لل�صياحة  كعا�صمة 
يف  �مل�صافرين  تدفق  �ن�صيابية  يف  رئي�صيا  دور�  �مل�صافرين  عمليات 
و�ملمنوعة  �ملخدرة  �مل��و�د  �صبط  عرب  �ملجتمع  وحماية  دبي  مطار�ت 
��صرت�تيجياً  هدفاً  متثل  و�لتي  عامليا  �لآم��ن��ة  �جل��م��ارك  ري��ادة  نحو 
و�أفادت جمارك  �صمن �أهد�ف خطة جمارك دبي 2026-2021. 
دبي �أن �إد�رة عمليات �مل�صافرين تعاملت مع 7417 رحلة قادمة �إىل 
�إمارة دبي حتمل على متنها �أكرث من مليوين م�صافر بعدد 4 ماليني 
حقيبة كما �صجلت �لإد�رة 204 حما�صر �صبط بو�قع 24 حم�صر� 
بيان جمركي  �أل��ف   8،9 و�أجن��زت  و180 حم�صر� جنائيا  جمركيا 

عدد  تطوير  على  م�صتد�م 
�جلمركية  �مل�����ص��اري��ع  م���ن 
�صاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ملبتكرة 
زي������ادة ك���ف���اءة �ل��ع��م��ل من 
�لأنظمة  حت���دي���ث  خ����الل 
�مل�صاندة  و�لإج����������������ر�ء�ت 
للعمل �جلمركي ولتحقيق 
�ن�صيابية  درج������ات  �أع���ل���ى 
�مل�����ص��اف��ري��ن مت زي����ادة عدد 
لي�صل  ب�����الإد�رة  �ملفت�صني 

�لإجمايل �إىل 822 مفت�صا 
جمركيا بالإ�صافة �إىل دعم �أجهزة �لفح�س و�لتفتي�س وعددها 77 
جهاز� لفح�س �حلقائب موزعة بنحو 58 جهاز� لفح�س �حلقائب 

�لكبرية و19 جهاز�ً لفح�س �حلقائب �ليدوية.
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املال والأعمال
اأول موؤ�ص�صة داعمة للم�صاريع حت�صل على اعتماد »اأف�صل بيئة عمل« عامليًا  

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة حت�سل على �سهادة العتماد كاأف�سل بيئة عمل
لعملية �لتدقيق و�ملر�جعة على �أف�صل �ملمار�صات �ملنفذة يف هذ� �ملجال.  
�أهمية  على  عمل  بيئة  كاأف�صل  �لعتماد  �صهادة  على  �حل�صول  ويوؤكد 
تعزيز �ل�صعادة �لوظيفية، وتقوية �لثقافة و�لقيم �ملوؤ�ص�صية، حيث نالت 
�ملوؤ�ص�صة على ن�صبة %90 وفق موؤ�صر �لثقة، وبذلك تعترب �أول موؤ�ص�صة 

د�عمة للم�صاريع حت�صل على �عتماد “�أف�صل بيئة عمل” عاملياً.
و�جلدير بالذكر �أن موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع �ل�صغرية 
�أ�صعد مكان عمل على م�صتوى منطقة  و�ملتو�صطة ح�صلت على جائزة 
و�أف�صل  �ملوظفني،  وم�صاورة  لإ�صر�ك  برنامج  و�أف�صل  �لأو�صط  �ل�صرق 

•• دبي-الفجر: 

ح�صلت موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة، 
�إحدى موؤ�ص�صات �قت�صادية دبي، على �صهادة �لعتماد كاأف�صل بيئة عمل 
تقييم م�صتقلة متت من قبل موؤ�ص�صة  بعد عملية  2021 وذلك  لعام 
�ملحاور  على جمموعة من  ��صتندت  و�ل��ذي  وورك”  تو  بلي�س  “غريت 
و�ملقايي�س �ملتعلقة بال�صعادة �لوظيفية من خالل ��صتق�صاء ر�أي منفذ 
وبالإ�صافة  باملوؤ�ص�صة،  �لوظيفية  �لفئات  مبختلف  �ملوظفني  جلميع 

برنامج لال�صتد�مة �لبيئية يف �أماكن �لعمل يف �لقطاع �حلكومي خالل 
عام 2020 من قبل برنامج �ل�صعادة يف �أماكن �لعمل، بالإ�صافة لتطبيق 
�ملوؤ�ص�صة �لعديد من �ملمار�صات �ملتميزة يف جمال �صعادة �ملوظفني، منها 
مبختلف  �ملوظفني  وتقدير  لتكرمي  للتميز؛  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و���ص��ام 
تعزيز  �لوظيفي،  و�لإر���ص��اد  و�لتوجيه  �لتخ�ص�صي،  و�لتدريب  �لفئات، 
�ملتميزة.  �لإد�ري��ة  �ملمار�صات  �لتنظيمية وغريها من  �لثقافة  منظومة 
وتعمل �ملوؤ�ص�صة يف حتقيق �لتوجهات �حلكومية جلعل �إمارة دبي �ملدينة 

�لأ�صعد يف �لعامل.

بلغ جمموع اجلوائز املقدمة يف ال�صحوبات 50 األف درهم وثالثة هواتف متحركة

فائزًا بالأ�سبوع الأول ملهرجان رم�سان ال�سارقة حتقيقا ل�سعاره »رم�سان يرتياكم.. واجلوائز فالكم«  18

جممع قطاع توزيع الطاقة ب� »كهرباء دبي« يح�سل على الت�سنيف البالتيني من املجل�ص الأمريكي لالأبنية اخل�سراء

خالل �ل�صهر �لكرمي.
كونه  يف  �مل��ه��رج��ان  �أه��م��ي��ة  وتتمثل 
لالإمارة  ل��ل��رتوي��ج  ���ص��ن��وي��ة  حم��ط��ة 
وبالتايل  مم��ي��زة،  �صياحية  كوجهة 
�لقت�صادية  �ل�صارقة  مكانة  �إب���ر�ز 
و�لجتماعية و�لثقافية و�ل�صياحية، 
من خالل ت�صافر جهود �لقطاعني 
�حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����س، ح��ي��ث يقام 
�مل���ه���رج���ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع����دد من 
و�ملوؤ�ص�صات  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �ل�����دو�ئ�����ر 
�ملحلية وبدعم وم�صاندة  �حلكومية 
من �إد�ر�ت مر�كز �لت�صوق و�لأ�صو�ق 
�مل�����رك�����زي�����ة و�مل�������ح�������ال �ل����ت����ج����اري����ة 

�ملتخ�ص�صة يف �ل�صارقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

يو��صل “مهرجان رم�صان �ل�صارقة 
2021” �لذي تنظمه غرفة جتارة 
 ،31 �ل�  �ل�صارقة يف دورته  و�صناعة 
و�لعرو�س  �لتجارب  �أف�صل  تقدمي 
�ل��ت��ج��زئ��ة يف كافة  �مل��م��ي��زة يف ع���امل 
�أرجاء �لإم��ارة، حيث يتيح �ملهرجان 
�ملت�صوقني، من  �أم���ام  �ل��ف��وز  ف��ر���س 
�ل�صحوبات  م����ن  �ل���ع���دي���د  خ�����الل 
و�ل��ع��رو���س �مل��م��ي��زة، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
و�صول  �جلو�ئز  من  �لكثري  تقدمي 
�إىل يوم �ل�صحب �لكبري �لذي �صيقام 
يف  �ل�صعيد  �لفطر  عيد  �أي���ام  ث��ال��ث 

�حتفاء بال�صهر �لف�صيل.
و�أ�صار بوزجنال �إىل �أن تو�صيع نطاق 
هذ�  �لغرفة  قدمتها  �لتي  �جل��و�ئ��ز 
�لعام �صاهم ب�صكل كبري يف زيادة عدد 
ولوحظ  �لإم����ارة  وزو�ر  �ملت�صوقني 
�صحب  ع��م��ل��ي��ة  �أول  خ�����الل  ذل�����ك 
�ل�صارقة  جرت يف مركز ميجا مول 
و�ل��ذي �صهد ح�صور عدد كبري من 
�لإعالن  ترقبو�  �ل��ذي��ن  �ملت�صوقني 
عن نتائج �ل�صحوبات �لتي ينتظرها 
�لكثري  ي��ق��دم  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  رو�د 
�لت�صوق،  وخ�����ص��وم��ات  ع��رو���س  م��ن 
و�أي�صا �لعديد من �ل�صحوبات لربح 
�لفعاليات  عن  ف�صال  قيمة  جو�ئز 

مفاجاآت  ت��ن��ت��ظ��ره��م  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل��ة 
ع��دي��دة م��ن �جل��و�ئ��ز �ل��وف��رية �لتي 
درهم  مليون   3 �إىل  قيمتها  ت�صل 
م����وؤك����د� ح���ر����س غرفة  �إم������ار�ت������ي، 
�لبت�صامة  ر����ص���م  ع���ل���ى  �ل�������ص���ارق���ة 
رم�صان  مهرجان  زو�ر  وج��وه  على 
�لفعاليات  خ�����الل  م����ن  �ل�������ص���ارق���ة 
�لتي  و�ملتجددة  �ملتنوعة  و�لأن�صطة 
تنظمها �لغرفة، �لتي تبعث �لبهجة 
وز�ئري  �صكان  نفو�س  يف  و�ل�����ص��رور 
�لتي  �جل��و�ئ��ز  �أن  معترب�  �لإم�����ارة، 
�ملهرجان  خ��الل  �لغرفة  خ�ص�صتها 
هي تتويج لالأجو�ء �لحتفالية �لتي 
ت�صود خمتلف مناطق ومدن �لإمارة 

�ل���ك���ربى �ل���ت���ي ���ص��ت��ق��ام ن��ه��اي��ة كل 
�لت�صوق  و�حد من مر�كز  �أ�صبوع يف 
جانب  �إىل  �لإم������ارة،  م�صتوى  ع��ل��ى 
و�لعرو�س  �لأخ��ب��ار  �أح���دث  متابعة 
�حل�صرية، م�صرية �إىل �أن �ملهرجان 
�ملفاجاآت،  يحفل بحزمة وفرية من 
و����ص���ح���وب���ات ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ري من 
ثالثة  بينها  م��ن  �لقّيمة،  �جل��و�ئ��ز 
�صيار�ت فاخرة من �لغرفة و�صيار�ت 
م��ن م��ر�ك��ز �ل��ت�����ص��وق ون�����ص��ف كيلو 
عنا�صر  ك��اأح��د  ق����ري�ط،   21 ذه���ب 
مكانته  لتعزيز  للمهرجان  �جل��ذب 
للت�صوق  �ملف�صلة  �ل��وج��ه��ات  ك��اأب��رز 
�أوق������ات ممتعة  و�ل���رتف���ي���ه وق�����ص��اء 

وبلغ  دره��������م،  و5000   2500
جمموعها 50 �ألف درهم، بالإ�صافة 
�إىل ثالثة فائزين بهو�تف متحركة، 
ب��ال��ع��دي��د من  �إىل ج��ان��ب مت��ت��ع��ه��م 
�ل���ت���ج���ارب �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا فيها 
وجمموعة  �ل��ك��ربى،  �لتخفي�صات 
�ملده�صة،  �لرتفيهية  �لعرو�س  من 
و�لأن�صطة �لت�صويقية �ملبتكرة و�صط 

�أجو�ء �حتفالية بهيجة.

ر�صم البت�صامة
من�صق  بوزجنال  �صعيد  جمال  وهناأ 
�لفائزين  ك���اف���ة  �مل����ه����رج����ان،  ع�����ام 
�لأ�صابيع  يف  للجميع  �لفوز  متمنيا 

�لرتويجية و�لرتفيهية �لتي تنا�صب 
خمتلف �لأذو�ق و�لفئات �لعمرية.

مواعيد واأماكن ال�صحوبات
�ل�صويدي  ه��ن��ا  دع����ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
للمهرجان  �ل���ع���ام  �مل��ن�����ص��ق  م�����ص��اع��د 
�ل���������������ص�������ادة �جل������م������ه������ور �ل�����ك�����رمي 
�لإل�����ك�����رتوين  �مل����وق����ع  زي��������ارة  �إىل 
http://( ل��ل��م��ه��رج��ان  �جل����دي����د 
sharjahramadanfestival.
�ل���ع���رب���ي���ة  ب���ال���ل���غ���ت���ني    )ae/ar
�أ�صماء  �ىل  للتعرف  و�لإجن��ل��ي��زي��ة، 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب��ال�����ص��ح��وب��ات و�لط����الع 
�ل�صحوبات  م��و�ع��ي��د  �أم���اك���ن  ع��ل��ى 

�صيارتني  على  �صنرت  �صيتي  �لز�هية 
وق�صائم   ،BMW ن��وع  ف��اخ��رت��ني 

م�صرتيات وهو�تف متحركة.
رفعه  �ل�������ذي  ل���ل�������ص���ع���ار  وحت���ق���ي���ق���ا 
“رم�صان  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  �مل���ه���رج���ان 
فقد  فالكم”،  و�جلو�ئز  يرتياكم.. 
 ”2021 �ل�صارقة  “رم�صان  ر�صم 
�حلفل  خ��الل  �خلمي�س  ي��وم  م�صاء 
�ل�������ص���ح���وب���ات  لن������ط������الق  �لأول 
�أقيم  �ل��ذي  للمهرجان  �لأ�صبوعية 
�ل�صارقة”  م���ول  “ميجا  م��رك��ز  يف 
من  ف��ائ��ز   18 وج���وه  على  �لب�صمة 
ق�صائم  بتقدمي  �ملركز  �ملت�صوقني يف 
م�����ص��رتي��ات ت���ر�وح���ت ق��ي��م��ت��ه��ا بني 

�ملوظفني  لإ�صعاد  �ملنا�صبة  �لبيئة 
بينهم مبا  �لإيجابية  �لطاقة  وبث 
�لكفاءة  م�����ص��ت��وى  رف���ع  يف  ي�����ص��ه��م 
�أف�صل  وف��ق  و�ملوؤ�ص�صية  �ل��ف��ردي��ة 
�ملمار�صات �لعاملية حيث يوفر �ملبنى 
بيئة عمل �صحية متكاملة لتعزيز 
�صعادة �ملوظفني من خالل �لعديد 
من �ملز�يا منها �حلفاظ على �أعلى 
درجات نقاوة �لهو�ء د�خل جدر�نه 
�لكفاءة  ع����ايل  ن���ظ���ام  خ����الل  م���ن 
م�صتويات  ومر�قبة  �لهو�ء  لتنقية 
ثاين �أك�صيد �لكربون ب�صكل دوري. 
ك��م��ا ي�����ص��ت��م��ل �مل��ب��ن��ى ع��ل��ى موقف 
�صيارة   1335 ي�����ص��ع  ل��ل�����ص��ي��ار�ت 
���ص��ع��ادة وح�صانة  ���ص��الت  وث���الث 
ومكتبة ف�صاًل عن36754 قدماً 
مربعاً من �مل�صاحات �خل�صر�ء على 
�ليها  �لو�صول  ي�صهل  �ملبنى  �صطح 
من قبل �ملوظفني وغري ذلك من 
�مل�صافة  �خل���دم���ات  ت��ع��زز  م��ر�ف��ق 
�لتي توفرها �لهيئة ملوظفيها كما 
وف����ور�ت  �مل��ب��ن��ى يف حت��ق��ي��ق  ي�صهم 
ك����ب����رية ع���ل���ى �مل��������دى �ل���ب���ع���ي���د يف 
مقارنة  و�ملياه  �لكهرباء  ��صتهالك 

باملباين �لتقليدية.

•• دبي -وام:

ح�صل جمّمع قطاع توزيع �لطاقة 
�لروية  منطقة  يف  للهيئة  �لتابع 
على �لت�صنيف �لبالتيني �خلا�س 
ب���امل���ب���اين �خل�������ص���ر�ء – �ل����ري����ادة 
/ �لبيئي  و�لت�صميم  �ل��ط��اق��ة  يف 
 //LEED v4 /لإ�صد�ر �لر�بع�
لالأبنية  �لأم��ري��ك��ي  �مل��ج��ل�����س  م��ن 
نقطة يف   86 �خل�����ص��ر�ء حم��ق��ق��اً 
�ع��رت�ف عاملي جديد بنجاح هيئة 
كهرباء ومياه دبي يف تطبيق �أعلى 
�ملباين  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملعايري 

�خل�صر�ء .
وقال معايل �صعيد حممد �لطاير 
�لع�صو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
ل���ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه دب�����ي: 
م�صروعاتنا  جميع  يف  “نحر�س 
باأعلى  وم��ب��ادر�ت��ن��ا ع��ل��ى �لل���ت���ز�م 
م���ع���اي���ري �ل����ص���ت���د�م���ة و�ل���ك���ف���اءة 
وي�����ص��ل��ط ح�����ص��ول جم���ّم���ع قطاع 
�لت�صنيف  ع��ل��ى  �ل���ط���اق���ة  ت���وزي���ع 
�ل���ب���الت���ي���ن���ي �خل�����ا������س ب���امل���ب���اين 
ع���ل���ى جهود  �ل�������ص���وء  �خل�������ص���ر�ء 
�ل���ه���ي���ئ���ة يف جم������ال �ل����ص���ت���د�م���ة 

�ل�صم�صية  �آل مكتوم للطاقة  ر��صد 
ومركز  �ل��ذك��ي��ة  �ل�صبكة  وحم��ط��ة 
�لبيانات للحلول �ملتكاملة “مورو” 
�لتوزيع  قطاع  جمّمع  �أن  مو�صحاً 
 30% بنحو  �أق��ل  طاقة  ي�صتهلك 
�لتقليدية وي�صهم  باملباين  مقارنة 
�لد�خلية  �ملياه  ��صتخد�م  يف تقليل 
و�خلارجية   51.46% بن�صبة 
بن�صبة %60. وقد ح�صلت 41% 
من مو�د �ملبنى على �عتماد �إعالن 
فيما   //EPD �ل��ب��ي��ئ��ي  �مل��ن��ت��ج 
�صهادة  م�����و�ده  م���ن   26% ن��ال��ت 
�ل�صحي. كما  �ملنتج  �إعالن  �عتماد 
للطاقة  نظام  على  �ملجّمع  ي�صتمل 
بقدرة  �لكهرو�صوئية  �ل�صم�صية 
�أو�صح  جهته  من  كيلوو�ت.   663
�ملهند�س ر��صد بن حميد�ن �لنائب 
توزيع  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي 
�لطاقة يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
�لطاقة  ت��وزي��ع  ق��ط��اع  جم��ّم��ع  �أن 
توفري  على  �لهيئة  حر�س  يج�صد 

�ن�صجاماً مع “خطة دبي �حل�صرية 
�صاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي   ”2040
�آل  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�هلل و�لتي تر�صم خريطة متكاملة 
حمورها  �ل���ع���م���ر�ن���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
لتكون  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �لرئي�س 
دب���ي �مل��دي��ن��ة �لأف�����ص��ل ل��ل��ح��ي��اة يف 
�إد�رة �لطلب  �لعامل و��صرت�تيجية 
ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه �ل��ت��ي تهدف 
�لكهرباء  ����ص��ت��ه��الك  ت��ق��ل��ي��ل  �إىل 
عام  بحلول   30% بن�صبة  و�مل��ي��اه 
كموؤ�ص�صة  �لهيئة  وروؤي���ة   2030
ومبتكرة.”  م�صتد�مة  عاملياً  ر�ئدة 
�لهيئة  �أن  �ل��ط��اي��ر  م��ع��ايل  و�أك�����د 
حتر�س على تعزيز مفهوم �ملباين 
�صفرية �لطاقة و�لتي متثل ر�فد�ً 
�لتنمية  ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ق���وي���اً 
�إط����ار من����وذج د�عم  �مل�����ص��ت��د�م��ة يف 
�لإ�صر�ر  دون  �لق��ت�����ص��ادي  للنمو 

�لعامل  م��ب��ن��ى ح��ك��وم��ي يف  و�أك�����رب 
�لبالتيني  �لت�صنيف  على  يح�صل 
�خل��ا���س ب��امل��ب��اين �خل�����ص��ر�ء وفق 
�خل�صر�ء  �ملباين  جمل�س  مقيا�س 
و”مركز  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  يف 
�لبحوث  و”مركز  �لبتكار” 
بن  حممد  جممع  يف  و�لتطوير” 

�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �خل�������ص���ر�ء 
�لأمريكية لتكون بذلك �أول مدينة 
يف �لعامل �لعربي ومنطقة �ل�صرق 
حت�صل  �إفريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط 

على هذه �ل�صهادة �ملرموقة.
عبيد�هلل  عبد�هلل  �ملهند�س  و�أ���ص��ار 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 

�أن  �إىل  م�صري�ً  وم��و�رده��ا  بالبيئة 
 2019 ع����ام  ح��ق��ق��ت يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
دبي  بح�صول  مت��ث��ل  ع��امل��ي��اً  �صبقاً 
�لعاملي  �لبالتيني  �لت�صنيف  على 
�خلا�س باملدن - �لريادة يف �لطاقة 
و�لت�صميم �لبيئي بح�صب ت�صنيف 
�ملباين  جمل�س  م��ن  �لعاملية  �مل���دن 

هيئة  يف  �مل��دن��ي��ة  و�لهند�صة  �مل��ي��اه 
جمّمع  �أن  �إىل  دب��ي  ومياه  كهرباء 
�ملباين  �إىل  ي�صاف  �لتوزيع  قطاع 
وت�صمل  للهيئة  �لتابعة  �خل�صر�ء 
�لقوز  �مل�����ص��ت��د�م يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ب��ن��ى 
م�����ص��ت��د�م يف  م��ب��ن��ى ح��ك��وم��ي  �أول 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

وفد كلية لوك�سمبورغ لالأعمال يطلع على
 البيئة ال�ستثمارية ل� »حرة مدينة ال�سارقة للن�سر«

كلية دبي لل�سياحة .. دورات تدريبية على من�سة »نهج دبي«

•• ال�شارقة-وام:

�طلع وفد من طلبة كلية لوك�صمبورغ لالأعمال على �لبيئة �ل�صتثمارية للمنطقة 
تتيحها  �لتي  و�لت�صهيالت  و�خل��ي��ار�ت  �مل��ز�ي��ا  و�أه��م  للن�صر  �ل�صارقة  ملدينة  �حل��ّرة 
�لقت�صادية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لأعمال  لتاأ�صي�س  �لأعمال  ورّو�د  للم�صتثمرين 
ملدينة  �حل��ّرة  �ملنطقة  مدير  �صامل  عمر  �صامل  و�لتقى  ودول��ي��اً.  �إقليمياً  و�ملعرفية 
وقدم  للمنطقة  زي��ارت��ه  خ��الل  ع�صو�   20 �صّم  �ل��ذي  �ل��وف��د  م��ع  للن�صر  �ل�صارقة 
�ملنطقة  متتلكها  �لتي  �لغنية  �ل�صتثمارية  بالبيئة  تتعلق  خا�صة  �صروحات  لهم 
و�لت�صهيالت �لتي تتيحها لل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لأكادميية ب�صكل خا�س. 

وجتّول �لوفد على �ملر�فق و�ملن�صاآت �لتي 
�آل��ي��ة عمل  وت��ع��ّرف على  �مل��دي��ن��ة  ت�صمها 
�أنحاء  �مل��ن��ط��ق��ة وخم��ت��ل��ف  يف  �ل�����ص��رك��ات 
�خل���دم���ات  م����ر�ك����ز  ج���ان���ب  �إىل  �ل����ع����امل 
و�ل�صركات �لنا�صئة �لتي بد�أت �أعمالها من 
�ملنطقة  مقومات  على  �طلع  كما  �ملدينة 
متتد  حيث  بها  تتمّتع  �لتي  و�لتجهيز�ت 
�ملدينة على م�صاحة 100 �ألف مرت مرّبع 
مدّعمة باأحدث �خليار�ت �لتقنية �ملتعلقة 
وقاعات  �ل�صرعة  فائقة  �لت�صال  ب�صبكة 
�لج��ت��م��اع��ات و�خل����دم����ات �مل���ت���ع���ددة �إىل 
بالكامل  و�ملوؤثثة  �ملجّهزة  �ملكاتب  جانب 
��صتخر�ج  وخدمات  �لتخزين  وم�صاحات 
�أنظمة  وتوفري  و�لتاأ�صري�ت  �لرت�خي�س 
�خلدمات  من  وغريها  لالأق�صاط  �صد�د 
�حلّرة  �ملنطقة  م��دي��ر  و�أك����د  و�مل��م��ي��ز�ت. 
�لزيارة  ه��ذه  �أن  للن�صر  �ل�صارقة  ملدينة 

�لعامل لالطالع على  �لتعليمية و�لأكادميية حول  �ملوؤ�ص�صات  تعك�س حر�س كربى 
جتربة �إمارة �ل�صارقة يف �ملجالت �لقت�صادية و�لتعليمية و�لثقافية و�ل�صتفادة من 
�ملقومات و�لبيئة �ل�صتثمارية �لو�عدة �لتي توّفرها حيث باتت �لإمارة �ليوم بو�بة 
عبور بالأعمال نحو �أ�صو�ق جديدة وو�عدة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط وقارتّي �آ�صيا 
و�إفريقيا. وقال “ ن�صعى لتاأ�صي�س منظومة �أعمال متكاملة تلّبي طموحات ورغبات 
�مل�صتثمرين حيث نعمل على ��صتقطاب �ملزيد من �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �ل�صتثمارية 
و�لثقافية و�لأكادميية لتو�صع و�طالق �أعمالها من �ملنطقة �حلّرة ملدينة �ل�صارقة 
و�ملقومات  �ملز�يا  للتعّرف عن قرب على  �لفر�صة  �لزيار�ت  تتيح هذه  للن�صر حيث 

�لتي تقدمها �ملنطقة وتعّرف بحزم �لت�صهيالت و�ملحفز�ت �لتي تقدمها«.

•• دبي-وام:

�صل�صلة ج���دي���دة من  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  دب���ي  ك��ل��ي��ة  �أ���ص��اف��ت 
�لدور�ت �لتدريبية �لتفاعلية �إىل من�صتها �لتعليمية 
يف  لت�صهم  تطويرها  مت  �ل��ت��ي  دبي”  “نهج  �ملبتكرة 
�ل��ت��ي ت�صتهر بها  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ص��ي��اف��ة  ت��ع��زي��ز جت��رب��ة 
�ل�صفر  وت��وج��ه��ات  �ملحلي  �لطلب  وم��و�ك��ب��ة  �لإم����ارة 
�لعاملية يف ظل �لتغري�ت �مل�صتمرة �لتي ي�صهدها قطاع 

�ل�صياحة �لعاملي.
معارف  لتو�صيع  دبي” �لفر�صة  “نهج  من�صة  وتقدم 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل���ا����س وحت�صني 
خ��رب�ت��ه��م ح��ي��ث ت���وف���ر �ل���ت���دري���ب ل����الأف����ر�د �لذين 
موظفي  مثل  �ل�صياح  م��ع  مبا�صر  ب�صكل  يتعاملون 
و�مل����ط����ار�ت ومر�كز  �ل���ط���ري�ن  و����ص���رك���ات  �ل���ف���ن���ادق، 
�لنقل �لعامة و�ملنتزهات و�لوجهات  �لت�صوق وو�صائل 
منا�صب  ب�صكل  للتعامل  مهار�تهم  لتعزيز  �ل�صياحية 

مع �ل�صياح �لر�غبني مبعرفة �ملزيد عن دبي.
دبي  كلية  تنظمها  �ل��ت��ي   - �ل�����دور�ت  ه���ذه  وت�����ص��اع��د 
لل�صياحة �لتابعة لد�ئرة �ل�صباحة و�لت�صويق �لتجاري 
�أع��م��ق لقطاع  بفهم  �مل�����ص��ارك��ني  ت��زوي��د  ب��دب��ي.. على 
�ل�صياحة و�ملميز�ت �لتي تتفرد بها �إمارة دبي ما يزيد 
�ل�صياح و�ل�صكان  من ثقة �ملوظفني عند �لتعامل مع 

من خمتلف �لثقافات و�جلن�صيات.
وقال عي�صى بن حا�صر مدير عام كلية دبي لل�صياحة “ 
�نطالقا من مكانة دبي �لر�ئدة نوؤمن باأهمية تقدمي 
�أرقى �لتجارب جلميع زو�ر دبي يف خمتلف �لوجهات 
�لدور�ت  هذه  �لإم��ارة..وت��اأت��ي  يف  �ل�صياحية  و�ملر�فق 

�أهمية  على  للتاأكيد  �لكلية  تقدمها  �لتي  �جل��دي��دة 
يف �صمان �متالك �ملوظفني  “نهج دبي”  دور من�صة 
ممن يتعاملون مبا�صرة مع �ل�صياح للمعرفة �لكافية 
باملهار�ت  و�ل��ت��م��ت��ع  ل��ل�����ص��وق  �ل��دق��ي��ق��ة  و�ل��ت��ح��ل��ي��الت 
�مل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل�����ص��ي��اح �ل��دول��ي��ني وكذلك 
�ملقيمني يف �لإمار�ت ممن يرغبون با�صتك�صاف دبي«.

دبي  مو��صلة  مع  تتما�صى  �خلطوة  ه��ذه  �إن  و�أ���ص��اف 
�لوجهة  ت��ك��ون  ب���اأن  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  نحو  م�صريتها 
و�ل�صياحة  و�لإق����ام����ة  ل��ل��ع��ي�����س  �ل���ع���امل  يف  �مل��ف�����ص��ل��ة 
ملوظفي  �لأف�������ص���ل  �ل���وق���ت   2021 ع����ام  ي�����ص��ك��ل  �إذ 
�لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  باإحدى  لاللتحاق  �لقطاع 
معرفتهم  لتو�صيع  دبي”  “نهج  من�صة  على  نقدمها 
وحت�����ص��ني م��ه��ار�ت��ه��م ل���ص��ي��م��ا و�أن���ن���ا م��ق��ب��ل��ون على 
بالذكرى  �لحتفالت  مثل  كبرية  ومنا�صبات  �أح��د�ث 
�خلم�صني على تاأ�صي�س دولة �لإمار�ت و�إقامة معر�س 
“�إك�صبو 2020 دبي«. وتت�صمن �لدور�ت �لتدريبية 
بينها  من  �ملتنوعة  �ملو��صيع  من  جمموعة  �جلديدة 
وهي  �ليهود”  و�مل�صافرين  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  ع��ن  “مقدمة 
هذه  وع���اد�ت  ثقافة  فهم  م��ن  �مل�صاركني  متكن  دورة 
مب�صتوى  ت��زوي��ده��م  ل�صمان  �ل�صياح  م��ن  �ل�صريحة 
�ل�صياحة  �إىل  و”مقدمة  ب��ه  ت�صتهر  �ل��ذي  �ل�صيافة 
�ل�صحية” بالتعاون مع برنامج جتربة دبي �ل�صحية 
�لتي  �لإ�صافية  �ل���دور�ت  من  �لعديد  �إىل  بالإ�صافة 
�ل�صياحية  و�مل��و���ص��وع��ات  �ل��ت��وج��ه��ات  خمتلف  تغطي 
و�لتي تهدف �إىل ت�صجيع �ملنت�صبني �إليها على �لتعاون 
بو�صفها  وتعزيز مكانتها عامليا  دبي  لإم��ارة  للرتويج 

وجهة �صياحية مف�صلة للزيارة.

والبنية  الطاقة  وزارة 
»م�ستقبل  تناق�ص  التحتية 
ط��اق��ة ال��ه��ي��دروج��ني«

•• دبي-وام:

و�لبنية  �ل���ط���اق���ة  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
مبادرة  ���ص��ل�����ص��ة  ���ص��م��ن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
“م�صاريع ملهمة لطاقة م�صتد�مة” 
بعنو�ن  �ف��رت����ص��ي��ة  ع��م��ل  ور����ص���ة 
 “ �لهيدروجني  طاقة  “م�صتقبل 
�صارك فيها نخبة من �لأكادمييني 
عن  وممثلني  �لخت�صا�س  وذوي 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 

طلبة �جلامعات.
�لتي   - �ل���ور����ص���ة  خ����الل  وحت�����دث 
�لعو�صي  وف����اء  �مل��ه��ن��د���ص��ة  �أدرت���ه���ا 
�لكهرباء  خبرية م�صاعدة م�صاريع 
فر�نك   .. �مل�صتقبل  وطاقة  و�ملياه 
لتحالف  �ملوؤ�ص�س  �لرئي�س  ووت���رز 
�لأو�صط  �ل�صرق  يف  �ل��ه��ي��دروج��ني 
و�صمال �إفريقيا و�لذي �صلط �ل�صوء 
�لهيدروجني  طاقة  م�صتقبل  على 
�لتناف�صية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ومكانة 
�لدولة  وتوجهات  وعامليا  �إقليميا 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ل�����ص��د�رة  لتحقيق 
ودور �لهيدروجني يف نقل �لطاقة 
حتول  م��ن��اق�����ص��ة  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل��ط��اق��ة 
م�صتجد�ت  و�آخ��������ر  �خل���ل���ي���ج���ي، 

�لقطاع يف �أوروبا و�صوق �لطاقة.
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العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/2445 

�إىل �ملحكوم علي�ه/ �لزهرة لعمال �لملنيوم و�لزجاج
ليكن معلوماً لدي�ك ب�اأن حم�كمة عج��مان �لحت�ادي�ة �لبتد�ئ�ي�ة ق�د �أ�صدرت بحقك 
م�بل�غ  ب�دف�ع  باإلز�م�ك  ي�ق��صي  �يجار�ت،   2232/2017 رقم  �لدعوى  يف  حكماً 
له/ �ملحكوم  �أن  وحي�ث  و�ل�م�ص�اري�ف،  �لر�ص�وم  �صاماًل  درهم،  وق�دره )13273( 
رقم  حت�ت  �لتنفي�ذ  و�صجل  �حلك�م  تنفي�ذ  بطل�ب  تق�دم  قد  �بر�هيم،  ج��الل  هناء 
يوما  خ�الل )30(  ب�ه  �ملحكوم  �ملبلغ  ب�صد�د  مكلف  �أنت  ل�ذ�   ،  2017/2445
�ص�تتخذ بحق�ك  �ملحكمة  ف��اإن  ذلك  �لإخطار ويف حال تخلفك عن  ن�صر  تاريخ  من 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صبة لتنفي�ذ �حلكم ح�صب �لأ�ص�ول.
قلم التنفيذ املدين 
بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/2447 

�إىل �ملحكوم علي�ه/ �ل�صر�ج لإعمال تركيب �لبالط و�لرخام و�ل�صري�ميك – ومتثلها �ملدعوة 
/ نازبيبي خان  حممد 

حكماً  بحقك  �أ�صدرت  قد  �لبتد�ئ�ي�ة  �لحت�ادي�ة  عج�مان  حمكمة  ب�اأن  لدي�ك  معلوماً  ليكن 
وق�دره  مبل�غ  ب�دفع  باإلز�م�ك  يق�صي   ، )ج��زئ��ي(  م��دين   2017/2581 رق��م  �ل��دع��وى  يف 
)11765( دره�م �صاماًل �لر�ص�وم و�ل�م�ص�اري�ف، وحيث �أن �ملحكوم لها / هناء جالل �إبر�هيم 
عبد�لهادي ب�صفتها وكيل�ة ع�ن �ل�صيد / حمم�د نوري عايد ، قد تقدمت بطلب تنفيذ �حلك�م 
به خالل  �ملحكوم  �ملبلغ  ب�صد�د  م�كل�ف  �أن�ت  ل�ذ�   2017/2447 رقم  �لتنفيذ حت�ت  و�صجل 
)15( يوما من تاريخ ن�صر �لإخطار ويف حال تخلفك ع�ن ذل�ك ف�اإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صبة لتنفيذ �حلكم ح�صب �لأ�ص�ول.
قلم التنفيذ املدين 
بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : مركز فرينو�س للتعليم املبكر ملالكها را�صد مع�صد �صركة ال�صخ�س 
�لعنو�ن : مدر�صة ملك �صالح مع�صد �صالح بوقر�عة �حلمريي -  الواحد �س ذ م م 
�لرخ�صة  رق��م    ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�صكل   -  1 �صقيم  �م   /  - بردبي 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1253563  : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  رقم   717097  :
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية 
  2021/4/20 بتاريخ  دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة 
�أي  لديه  م��ن  وعلى    2021/4/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق 
لتدقيق احل�صابات  الزعابي  ميثاء  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1101 بناية ��صكون بارك بالي�س �ملركز �لتجاري - �صارع �ل�صيخ 
0555578859 م�صطحباً معه كافة  8768662-04  حممول :  ز�يد  هاتف : 

�مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : رونويل للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لوىل  علي  - جبل  بردبي   - ليمتد  تايد�س  �صفن  312E ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
803482 رقم �لقيد  - �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة ،  رقم �لرخ�صة : 
�لقت�صادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  1336428 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�صجل 
باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى    2021/4/19 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/4/20  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
م�صطفى  ملك   503 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  والتدقيق  للمحا�صبة  كو�صت  �مل��ع��ني 
عبد�لرحيم برهان م�صطفوى - بردبي - �ملنخول -  هاتف : 3888438-04  فاك�س 
خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   04-3888439  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : بي ار ا�س جروب للتجارة العامة - �س ذ م م  
�ملركز   - ب��ردب��ي   - �مل��ح��دودة  للتطوير  ف��ولذ  �صركة  301 ملك  رق��م  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
�لتجاري - �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 618286 رقم 
1036975 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية  �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
�أعاله  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2021/4/14 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/4/21 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�صفي �ملعني الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 11 ملك 
�صمال �لعقارية �س ذ م م - بردبي - �لقوز �لوىل -  هاتف : 3215355-04  فاك�س 
خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً    04-3215356  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : مطعم يا ميزا �س ذ م م  
ب��ردب��ي - جمري� �لوىل  ���س ذ م م -  612 ملك ل م��ري ريتيل -  �لعنو�ن : حم��ل رق��م 
�لقيد  778732 رقم   : �لرخ�صة  ، رقم  ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�صكل   -
�لقت�صادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  1276591 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�صجل 
باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2020/5/19 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�إىل  �ل��ت��ق��دم  �أو مطالبة  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2020/5/19 ب��ت��اري��خ  دب��ي 
1506 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�صابات  املري  حممد  �ملعني  �مل�صفي 

�ل�صيخ بطي مكتوم بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني - هاتف :       فاك�س :   
 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات
�صارع   - �لتجاري  �ملركز  بالي�س  ب��ارك  ��صكون  بناية   1101 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
0555578859  مبوجب  8768662-04  حممول :  �ل�صيخ ز�ي��د  هاتف : 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله 
ال�صخ�س  را�صد مع�صد �صركة  ملالكها  املبكر  للتعليم  مركز فرينو�س  لت�صفية 
الواحد �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/4/20 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/21 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : كو�صت للمحا�صبة والتدقيق
�لعنو�ن : مكتب رقم 503 ملك م�صطفى عبد�لرحيم برهان م�صطفوى - 
بردبي - �ملنخول -  هاتف : 3888438-04  فاك�س : 04-3888439  
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي 
�ملذكور �أعاله لت�صفية رونويل للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2021/4/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2021/4/20 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
�ملذكور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �ل��ك��ائ��ن  مكتبه  يف  �مل��ع��ني  �مل�صفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم 
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي :  الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
�لقوز �لوىل   - بردبي   - م  م  ذ  �س  �لعقارية  �صمال  11 ملك  : مكتب رقم  �لعنو�ن 
-  هاتف : 3215355-04  فاك�س : 3215356-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية  بي ار 
ا�س جروب للتجارة العامة - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2021/4/21 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/4/14
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : حممد املري لتدقيق احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1506 ملك �ل�صيخ بطي مكتوم بن جمعه �ل مكتوم - 
ديرة - رقة �لبطني - هاتف :       فاك�س :        مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية مطعم يا 
ميزا �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2020/5/19 
وعلى من    2020/5/19 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه 
�مل�صتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�صطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
يف الدعوى رقم 12 ل�شنة 2021

ت�شويات اللتزامات املالية
ب�صفتي �أنا / وليد خمي�س بن �صويد�ن خبري� يف �صوؤون �إعادة �لتنظيم �ملايل و�لإفال�س مبحاكم دبي �ملوقرة 
، لذ� يرجي �لتف�صل بالعلم �أنه قد مت تعييني من قبل مقام حمكمة دبي �ملوقرة يف �لدعوي �ملذكورة بالرقم 
�أعاله ، و�أن �ملحكمة �ملوقرة قد قامت بجل�صة 21 / 03 / 2021 باإفتتاح �إجر�ء�ت ت�صوية �للتز�مات �ملالية 
للمدين / �صحرعبد �هلل حممد عبيد �أحمد.  لذ� نود تبليغ جميع �لد�ئنني وعلى كل من لديه �أي �إعرت��س �أو 
مطالبة لدى �ملدين / �صحر عبد �هلل حممد عبيد �أحمد - بحرينية �جلن�صية ، �لتقدم �إلينا ب�صفتنا �خلبري 
�ملدين  ذمة  لكم يف  �مل�صتحق  �لدين  ملبلغ  �ملوؤيدة  �لثبوتية  �لأور�ق  و  �مل�صتند�ت  بكافة  �ملحكمة  قبل  �ملعني من 
20 يوم عمل من تاريخ ن�صر هذ� �لقر�ر . وذل��ك علي �لعنو�ن �لتايل : دبي  وذل��ك خالل م��دة  ل تزيد عن 
– ت :   604 ب��ور �صعيد - بناية مركز �لأع��م��ال �لذهبي - خلف وكالة ني�صان - مكتب رق��م  - دي��رة - �صارع 
� ف : 2208804 - 04 - هاتف متحرك : 0509268520  - �لربيد �لإلكرتوين   04  -  2208803

hpaauditing@gmail.com :
خبري اإعادة التنظيم املايل والإفال�س
اأ/ وليد خمي�س بن �شويدان

اإعالن ملخ�س القرار 
ال�شادر عن عدالة املحكمة املوقرة 

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوي رقم 5788 / 2020 جتاري جزئي
�أع�اله مبوج�ب  �ملذكورة  �ل�دعوى  ف�ي  �ملنت�دب  �حم�د  عبد�حلميد م�صطفي   / �حل�ص�ابي  �خلبي�ر  يعلن 
�ملرفوعة من   30  / 03  / 2021 بت�اريخ  �ملوقرة  �ل�ص�ارقة  �ل�ص�ادر ع�ن عد�ل�ة هيئ�ة حمكم�ة  �حلك�م 
�ر�بيان  ب��ان   / عليه  �مل��دع��ي  �حل�صابي  �خلبري  يعلن  وعليه  ليمتد  �ي  ت��ي  بيه  �نكمليند  �صركة  �مل��دع��ي 
�نرتنا�صيونال م.م.ح �و ما ميثلهم حل�صور �جتماع �خلربة �حل�صابية يوم �لأحد �ملو�فق 2021 / 05 
مكتبنا �لكائن بدبي مبنطقة هور  مبقر  �حل�صور  �و  زووم  تطبي�ق  عب�ر  ع�ص�ر�  �لثالث�ة  �ل�صاعة   02 /
ومقاب�ل  �لقدمي�ة  و�لعم�ال  �لعمل  وز�رة  بجو�ر  خليفة  بن  ر��صد  �ل�صيخ  بناية   - هيل  باأبو  �صرق  �لعنز 
حمط�ة مت�رو �لقي�ادة �ل�دور �لأول مكتب رقم )118 - 119( - دب�ي و�إح�ص�ار ك�اف�ة �لوثائق و�مل�صتند�ت 
و�لأ�صول ويف  للقو�عد  وفقا  لنا  �ملوكلة  �ملهمة  �أد�ء  ن�صتطيع  ، حت�ى  �ل�دعوى  ف�ي  م�وقفكم  توؤي�د  �لت�ي 

�لوقت �ملحدد
لال�صتف�صار �لت�صال على �لرقم ت 2686888 - 04 هاتف متحرك 0543092666

اخلبري احل�شابي
عبداحلميد م�شطفي اأحمد

اإجتماع خربة 

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25
املو�صوع : اإعالن بالن�صر مبوعد اجتماع اخلربة احل�صابية الثالث

يف الدعوى رقم: 2021 / 90 نزاع تعيني خربة جتاري
لدى حماكم دبي

املرفوعة من متنازع/ �صركة بروفوند ليمتد ذ م م
�صد املدعي متنازع �صده / الربج ريل اإ�صتيت ليمتد

�ل�صادة / �لربج ريل �إ�صتيت ليمتد 
 نوجه �إليك �لدعوة للح�صور �صخ�صيا �أو بو��صطة وكيل قانوين لجتماع �خلربة �حل�صابية �لثالث يوم �لربعاء �ملو�فق 28 / 4 / 2021
يف �ل�صاعة 00 : 12 ظهر�، و�ملكان: عرب �ملوقع �لإلكرتوين �ملر�صل طي �لربيد.  - هاتف مكتب/ 043524030  وذلك 
لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن �حل�صور �أو عدم �إر�صال 
�إج��ر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�صتند�ت  وكيل قانوين عنكم خالل �ملهلة �ملحدد فاإن �خلبري �صيبا�صر 

�ملتاحة.
Ahmed Ashraf is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic : جتاري خربة  تعيني  نز�ع   90  /  2021  : رقم  �لدعوى 
Time: Apr 28، 2021 12:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/91514390354?pwd=TE1LcVRlaUh0ejFYcWVJUzh5Y3ZTZz09
Meeting ID: 915 1439 0354   -  Passcode: YybUw8
 اخلبري / احل�صابي
 جابر حممد عبدالنور كلنرت

اإجتماع خربة 

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
     املو�شوع : الأ�شماء

تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعو/ ح�صن �صعيد ح�صن �صاعد �حل�صوين ، 
تقدم بطلب حذف �ملقطع �لر�بع )�صاعد( و�إ�صافة م�صمى �ل�صهرة )�صاعد( وتعديل 
�أولده )�صعيد و  ، ل�صمه ولأ�صماء  �إىل )�ل�صميلي(  �لقبيلة من )ح�صوين(  م�صمى 
�أ�صماوؤهم بعد �حل��ذف و �لإ�صافة و  م��وزة و �صيخه و عفر�ء و رمي و علي( لتكون 
�لتعديل/ �صعيد و موزة و �صيخة و عفر�ء و رمي و علي ، �أبناء / ح�صن �صعيد ح�صن 
�صاعد �ل�صميلي ، و�أن من له م�صلحة يف �لعرت��س �أن يتقدم خالل خم�صة ع�صر 

يوما من تاريخ �لإعالن �أمام ق�صم �لإ�صهاد�ت يف حمكمة ر�أ�س �خليمة
قا�صي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
حممد مدحت �صكري 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
     املو�شوع : الأ�شماء

تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعو/ فاطمة �صعيد �صامل 
)�ل�صميلي(  �لقبيلة  م�صمى  �إ�صافة  بطلب  تقدمت   ، �ل�صنعاوي 
ف��اط��م��ة �صعيد �صامل  �لإ���ص��اف��ة /  ب��ع��د  ����ص��م��ه��ا  ل��ي��ك��ن   ، ل���ص��م��ه��ا 
�ل�صنعاوي �ل�صميلي.  و�أن من له م�صلحة يف �لعرت��س �أن يتقدم 
خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ �لإعالن �أمام ق�صم �لإ�صهاد�ت 

يف حمكمة ر�أ�س �خليمة
مكرم �صيد ال�صوداين  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
  اإعالن بالن�شر للم�شكو �شده الأول

يف الدعوى رقم 2020 / 17127 - جزاء
�ل�صيد/ حممود حممد �أبو �لعز هويدي �مل�صكو �صده يف �لدعوى رقم ) 2020 / 17127 
�إد�رة �خلربة وت�صوية �ملنازعات بديو�ن  �أنه بناء على كتاب  ( جز�ء، يرجى �لتف�صل بالعلم 
�صمو حاكم دبي �ملوجه �إىل �لنيابة �لعامة بدبي بتاريخ 11 / 01 / 2021 فقد مت تكليفي 
كخبري حما�صبي يف �لدعوى رقم 2020/17127 جز�ء، لذ� نعلنكم ب�صرورة �لتف�صل 
باحل�صور �إىل مقر �إد�رة �خلربة وت�صوية �ملنازعات �لكائن مببنى �حل�صيبة للجو�ئز - �صارع 
�لثاين من دي�صمرب - �ملبنى - C طابق �مليز�نني يوم �لأربعاء �ملو�فق 28 / 04 / 2021 
�ل�صاعة ) 9 ( �صباحاً وذلك حل�صور �جتماع خربة لدى �خلبري/ ع�صري عبد �حلميد �حمد 

مع �صرورة �إح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة ملوقفكم يف �لدعوى.
عن /اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات
اخلبري املحا�شبي
ع�شري عبد احلميد احمد

اإعالن بالن�شر 

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002855 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : غاده عدنان �حل�صنى  
جمهول حمل �لإقامة : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة �ل�صارقة - منطقة �لتعاون - تيجر 2 

بناء على طلب �ملدعي : �صعيد عبد�هلل �لنقبي - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالبكم ب :
�ل�صر�ر  عن  وذلك  درهم   21.000 وقدره  تعوي�س  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م 
بالر�صوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   -  9% �لقانونية  و�لفائدة  �ملدعي  حلقت  �لتي  و�لدبية  �ملادية 
و�مل�صاريف و�لتعاب.  �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/4/27 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 
حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 2( �صخ�صيا �و 
بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�صر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

�عاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/20 م   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حممد ح�شني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002593 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد ثقلني عبدول  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�صارقة منطقة �لعزره �صارع �ل�صيخ �صامل بن �صلطان �لقا�صمي بناية 

�صكن �صائقي �جرة �ل�صارقة رقم �لهاتف 0566041125  
�ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/10 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 3( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/4/21    

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000409 يف  الدعوى رقم

�إل�ى : 3 - ح�صني حاج على يحيى
جمهول حمل �لإقامة : �مارة �ل�صارقة منطقة �لرحمانية ويعلن مبحب�صه ب�صجن مركز �صرطة �لغرب

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / حم�صن حممد مهدى �صادق �لعنو�ن / حمل �لإقامة: �ل�صارقة �صارع �خلان برج �لغامن لالعمال 
مكتب رقم 1005 رقم �لهاتف: 971589444499

قد �أقام �لدعوي �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب� :-  يلتم�س �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة �لق�صاء له مبا ياأتي: �أول - �لت�صريح 
بقبول �لدعوى وحتديد �أقرب جل�صة لنظرها و�إعالن �ملدعى عليهم بها. ثانيا ً - �حلكم باإلز�م �ملدعى عليهم بالت�صامن 
و�لت�صامم باأن يوؤدو� للمدعى مبلغ وقدره 500،000 درهم )خم�صمائه �لف درهم( �أ�صل �لدين )�ل�صيك( مع �لتعوي�س 
�جلابر عن �لك�صب �لفائت مببلغ وقدرة )20،000(درهم )ع�صرون �لف درهم (( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
�أتعاب  �إلز�م �ملدعى عليهم بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل  . ثالثا -  �ل�صد�د  2018/7/15 وحتى متام  تاريخ �ل�صتحقاق 
�ملحاماة. لذ� يتوجب عليكم �حل�صور �أمام �لد�ئرة �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لويل حمكمة �ل�صارقه �صباح يوم 
- �ملو�فق 2021/05/02 �ل�صاعة 09.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

علي يو�شف احلمادي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اجل�شر لتجارة املطابخ ذ م م   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003685/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �جل�صر لتجارة �ملطابخ - ذ م م - �لعنو�ن : �ل�صارقة - �ل�صناعية رقم 6 - �صارع �لثالث �ل�صناعي 
- حمل رقم 7 و 8 هاتف : 063644260  - 0529126955  - 0501655655 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ مور�ىل مونياندى - �جلن�صية : �لهند  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 68700  درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0002916 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �صانافا�س ماناث بار�مبيل  2- ميدل �ي�صت ميرتولوجي )م م ح( 
  9252863 9252862

�أعاله  بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�صالح / هازيبودين كا�صيم بيالى بالتايل :

ن�س �حلكم  
بالت�صامن فيما بينهما مبلغا وقدره )145140(  �ن يوؤديا للمدعي  �ملدعي عليهما  بالز�م  ناأمر 
درهم )فقط مئة وخم�صة و�ربعون �لف ومائة و�ربعون درهم( و�لزمتهما بالفائدة مبقد�ر %5 

�صنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتهما بامل�صروفات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية ...... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

القا�شي/ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2020 / 0006377 جتاري )جزئي(  
�ملتحدة/  �لعربية  �لمار�ت  �هلل  �أمان  حممد  تومنوي  �هلل  �إح�صان  حممد  عليه:  �ملدعى  �إىل 

�جلن�صية،
نعلمكم باأن �ملدعي بال�صرتو للتجارة �لعامة �س ذ م م وميثلها / �صوقي بن �صعدي - جز�ئري 

�جلن�صية -  قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله ،
 �حلكم - حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري :

�ربعمئة و�صبعة �لف وخم�صمئة وت�صعة  407579 درهم  �ملدعى عليها بدفع مببلغ  بالز�م   -
و�صبعني درهما للمدعية و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د 

و�لز�مها بالر�صوم  و�مل�صاريف وخم�صمئة درهم �تعاب حماماة 
حرر بتاريخ 2021/4/14  - حرر بو��صطة �ملوظف

مركز �صعادة �ملتعاملني
القا�شي/ غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي( عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0001016 يف  الدعوى رقم

�ىل : �لرب و�لبحر ملقاولت �لبناء
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - �ل�صناعية -  رقم مكانى 4551009185

تعلمكم باأن �ملدعي )ة( / لكهوبندير �صينغ �ندير �صينغ �لعنو�ن / حمل �لإقامة: عجمان- �ل�صناعية 
�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد   971521411490  : �لهاتف  رقم  ر�ماد�  بالك  بجانب   -
للمطالبة ب�: 1 . قبول ت�صجيل �لدعوى و حتديد �قرب موعد جل�صة و �عالن �ملدعى عليها ، 2. �لز�م 
�ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 24126 درهم وت�صليم �ملدعى جو�ز �صفره و �لز�مه �ملدعى عليه 
بالر�صوم و �مل�صاريف.  لذ� يتوجب عليكم �حل�صور �أمام �لد�ئرة د�ئرة دعاوى �ليوم �لو�حد �لعمالية 
�لثانية حمكمة عجمان �صباح يوم --------- �ملو�فق 2021/4/28  �ل�صاعة 13.00 لتقدمي ما 
لديكم من دفاع و م�صتند�ت ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة 

�صتبا�صر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/4/18  - حرر بو��صطة �ملوظف 

مكتب  اخلدمات الق�شائية 
يو�شف احلمادي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2557(

�ملنذر: �صركه با�صكو لحجار �لتبليط ذ.م.م
�ملنذر �إليها: �صتما �لعاملية )�س .ذ . م .م(

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره  )32،196،7( درهم )�ثنان 
وثالثون �ألفا ومائة و�صتة وت�صعون درهما و�صبعة فلو�س( وذلك مقابل قيمة �لدين 
�ملرت�صد يف ذمتها وذلك يف مدة �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ ��صتالمكم وعلمكم 
مب�صمون �لإنذ�ر و�إل �صت�صطر �ملنذرة �آ�صفة للجوء للق�صاء للمطالبة برد �ملبالغ 
بالتعوي�س  �ملطالبة  وذلك بخالف  �لتعاقد  و�صروط  للقانون  وفقا  وذلك  �مل�صددة 

عن  �لأ�صر�ر �ملادية و�ملعنوية و�إحتجاز �لأمو�ل بدون وجه حق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

�أول  للبولو  �حل��ب��ت��ور  ف��ري��ق  حقق 
�بريل  ���ص��ه��ر  ب��ط��ول��ة  ل���ه يف  ف����وز 
�مل��و���ص��م �حلايل  ب���ط���ولت  خ��امت��ة 
ومنتجع  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي 
�حلبتور للبولو �لفرو�صية وتختتم 

يوم �جلمعة �ملقبل .
�صهدت �لبطولة �لتي ي�صارك فيها 
و�نكور�  �حلبتور  ه��ي  ف��رق  ث��الث��ة 
6 جول  وب��ه��ان��دي��ك��اب  وه��ي�����ص��ك��ث 
�لفتتاحي  �ليوم  و�ح��دة يف  مبار�ة 
بقيادة  �حلبتور  فريق  لعب  حيث 

�نكور�  �أم��ام فريق  حممد �حلبتور 
و�نتهت  �ل���ع���م���ر�ن  خ���ال���د  ب���ق���ي���ادة 
�حلبتور  ف���ري���ق  ل�����ص��ال��ح  �مل����ب����ار�ة 
ون�صف  �ه�������د�ف  �رب����ع����ة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
بعد  �هد�ف  ثالثة  "جول" مقابل 
م���ب���ار�ة ق��وي��ة وم���ث���رية م���ن �ربعة 

��صو�ط . 
جاءت �لبد�ية هادئة من �لفريقني 
مكامن  منهما  كل  ي�صتك�صف  حتى 
خ�صمه  ع���ن���د  و�ل�������ص���ع���ف  �ل����ق����وة 
بتقدم  �لول  �ل�������ص���وط  ل��ي��ن��ت��ه��ي 
ون�����ص��ف مقابل  ب���ه���دف  �حل��ب��ت��ور 
�ل�صوط  بد�ية  ويف  لأنكور�  ل�صيء 

�ل����ث����اين ي��ن��ج��ح ف���ري���ق �ن����ك����ور� يف 
�إحر�ز هدفه �لول لريد عليه دياز 
تباعا  ه��دف��ني  بت�صجيل  �ل��ربي��دي 
�حلبتور  ب��ت��ق��دم  �ل�����ص��وط  لينتهي 
هدفا  م���ق���اب���ل  �ه���������د�ف  ب���ث���الث���ة 

و�حد�.
فريق  يحكم  �ل��ث��ال��ث  �ل�����ص��وط  ويف 
منطقة  ع���ل���ى  ق��ب�����ص��ت��ه  لن����ك����ور� 
�مل���ن���اور�ت وي��ح��د ن��خ��ط��ورة فريق 
�ل�صوط  ن���ه���اي���ة  وق���ب���ل  �حل���ب���ت���ور 
يخطف هدفا ثانيا ويو��صل فريق 
مرمى  ع��ل��ى  هجماته  ���ص��ن  �ن��ك��ور� 
عن  �ل�صغط  ه��ذ�  ويثمر  �حلبتور 

�ملوقف وينفرد  ويتاأزم  ثالث  هدف 
يهدر  ولكنه  باملرمى  �لب��ن  حبتور 
�نكور�  ي�صيع  ث��م  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ص��ة 
ه���دف���ا حم��ق��ق��ا و����ص���ط غ���اب���ة من 
تعود  "�خليول"ولكن  �ل�����ص��ي��ق��ان 
�لهجمة للحبتور ليخطف �ريارتي 
هدفا غاليا يريح �ع�صاب جماهري 
�ل�صعد�ء  تنف�صو�  �لذين  �حلبتور 
هي�صكث  ل��ق��اء  �حل��ب��ت��ور  ل��ي��ن��ت��ظ��ر 
�لأرب��ع��اء بينما يلتقي  ي��وم  �ل��ق��وي 
ي�����وم غ����د �لث����ن����ني ف���ري���ق �ن���ك���ور� 
�لعمر�ن  خ���ال���د  ب��ق��ي��ادة  �جل���ري���ح 
بقيادة  �ل���ق���وي  ه��ي�����ص��ك��ث  وف���ري���ق 

رج����ا �أب�����و �جل��ي��ب��ني يف م����ب����ار�ة ل 
وتلك  �ث��ن��ني  ع��ل��ى  �لق�صمة  ت��ق��ب��ل 
�للعبة  حيث  ه��ذه  هي خ�صو�صية 

ت�صميد  �ىل  �ن��ك��ور�  ف��ري��ق  ي�صعى 
هي�صكث حتى  على ح�صاب  جر�حه 
�مام  �لنهائية  �ملبار�ة  لعب  ي�صمن 

�عتباره  وي��رد  ثانية  م��رة  �حلبتور 
هي�صكث  فريق  يحاول  �ملقابل  ويف 
تقدمي عر�س قوي خا�صة بعد �ن 

تك�صفت �ور�ق �لفرق �ملناف�صة له يف 
�لفوز  ي�صمن  �لفتتاحية  �مل��ب��ار�ة 
وليكون طرفا يف �ملبار�ة �لنهائية .

•• اأبوظبي-الفجر

�جلاري،  �أب��ري��ل  و25   24 يومي  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ملحرتفني  ر�بطة  ت�صت�صيف 
من  �لأوىل  �ل��ر���ص��م��ي��ة  �لت�صفيات  وه���ي  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
 EA SPORTSTM FIFA ب��ط��ولت  �صمن  تنظمها  �لتي  نوعها، 
 21 Global Series  ”Road to the FIFAe World
 EA حيث يتاأهل �لفائز لتمثيلها يف ت�صفيات غرب �آ�صيا لبطولة  ،”Cup
�لعامل. لكاأ�س  �ملوؤهلة   SPORTS™ FIFA 21 Global Series

ع��ل��ى من�صات  �صتلعب  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة،  ن��ه��ائ��ي��ات  16  لع��ًب��ا يف  وي�����ص��ارك 
�مل�صاركني  �صن  يقل  �أل  �لبطولة على  قو�عد  وتن�س   ،PlayStation®4

�لإمار�ت. دولة  يف  مقيمني  �أو  مو�طنني  يكونو�  و�أن  عاًما،  عن 16 
تاأهل  بينما  �لنهائيات،  يف  ميثلها  لعًبا  �ل�14  �ملحرتفة  �لأن��دي��ة  و�خ��ت��ارت 
لنهائي  و�صولهما  بعد  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل��ح��رتف��ني  ل��ر�ب��ط��ة  كممثلني  لع��ب��ان 
�لت�صفيات �لإلكرتونية �لتي �ختتمت يف 21 �أبريل، حيث فاز خالد �ليافعي 
�إىل  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �صاحب  �لعو�صي  �ب��ر�ه��ي��م  برفقة  وت��اأه��ل  بالت�صفيات 

�لبطولة �لإلكرتونية لر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية.
وتقام نهائيات �لبطولة مب�صاركة 16 لعًبا، بنظام �لذهاب و�لإياب، ويتاأهل 
�لأربعة �لأو�ئل �إىل ن�صف �لنهائي، �لذي يقام بنظام دور �ملجموعات، و�صيتاأهل 

لعبان للتناف�س على لقب �لبطولة يف �صل�صلة من ثالث مباريات.
�ملحرتفني  لر�بطة  �لر�صمية  �لقناة  ع��رب  �لبطولة  مناف�صات  ب��ث  و�صيتم 
توك،  وتيك  يوتيوب  على  �لر�صمية  و�لقناة  تويت�س،  من�صة  على  �لإمار�تية 

�لإل��ك��رتون��ي��ة، كما تبث  ل��الأل��ع��اب و�ل��ري��ا���ص��ات  �أب��وظ��ب��ي  ف�صاًل ع��ن من�صة 
 ، www.euaepl.com ا على �ملوقع �لر�صمي للبطولة �ملناف�صات �أي�صً
مع تخ�صي�س ن�صف �ل�صاعة �لأول من كل دور ملناق�صة �أخبار �لبطولة و�أد�ء 

�لالعبني.
وي�صهد �ليوم �لأول مناف�صات دور �ل�16 و�لدور ربع �لنهائي، �للذين يقامان 
بنظام �لذهاب و�لإياب، فتنطلق مناف�صات دور �ل�16 يوم �ل�صبت �ملو�فق 24 
�أبريل، يف متام �ل�صاعة �لر�بعة و�لن�صف ع�صًر� وحتى �ل�صاد�صة م�صاء، وتليها 
م�صاء  و�لن�صف  �لتا�صعة  �ل�صاعة  تنطلق  �لتي  �لنهائي،  ربع  �ل��دور  مباريات 

وحتى �ل�صاعة  11م�صاًء.
�لنهائي  ن�صف  �ل��دور  مناف�صات  �أب��ري��ل،   25 �ملو�فق  �لتايل،  �ليوم  يف  وتقام 
بنظام �ملجموعات؛ �بتد�ًء من �ل�صاعة �لثانية و�لن�صف ظهًر�، وحتى �ل�صاد�صة 
م�صاًء، وتختتم مناف�صات �لبطولة بالنهائي �لذي يقام يف �صل�صلة من ثالث 
مباريات، من �ل�صاعة �لتا�صعة و�لن�صف م�صاًء، وحتى �ل�صاعة �لثانية ع�صرة 

�صباًحا، لتحديد هوية �لبطل. 
 EA SPORTS™️ لبطولة  �آ�صيا  غ��رب  ت�صفيات  �إىل  �لفائز  ويتاأهل 
�لعامل، ويح�صد جائزة  لكاأ�س  �ملوؤهلة   FIFA 21 Global Series
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•• ال�شارقة-الفجر

�لريا�صي،  �ل�صارقة  جمل�س  برعاية 
�لريا�صي  �لثقايف  �مل��د�م  ن��ادي  نظم 
"�صكر�  ب����رن����ام����ج  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
بعنو�ن  �لريا�صي  لعطائك" �مللتقى 
برنامج  " وذلك عرب  ريا�صياً  " كن 
لت�صجيع  ي��ه��دف  و�ل����ذي  زووم"   "
وحتفيز خمتلف �صر�ئح �ملجتمع على 
�أ�صلوب  وجعلها  �لريا�صة  ممار�صة 
�ل�صوء  ت�صليط  �إىل  بالإ�صافة  حياة 
�ملجتمعية  �مل����ب����ادر�ت  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�ل��ري��ا���ص��ي��ة مبختلف  م��ن �لأن���دي���ة 
جمعة  ببم�صاركة  ودرجاتها  فئاتها 
�ل�صام�صي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�حلمرية و�ملدرب عيد باروت وعمار 
ويو�صف  �ل��ف��ن��ي  �مل��ح��ل��ل  �ل����دوخ����ي، 
ن����ادي �جلزيرة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز لع���ب 
�ل�صابق .  و�أعلن عمار �لدوخي �لذي 
�أد�ر �جلل�صة عن �صكره وتقديره �إىل 
جم��ل�����س �ل�����ص��ارق��ة �ل��ري��ا���ص��ي على 
رعاية �حلدث ونادي �ملد�م �لريا�صي 
لعطائك"  "�صكر�  وبرنامج  �لثقايف 
ع��ل��ى �مل����ب����ادرة مب��ث��ل ه����ذه �لأف���ك���ار 

�لإيجابية �لتي من �صاأنها �مل�صاهمة 
باأهمية  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف  �ل���ت���وع���ي���ة  يف 
�لريا�صة ودورها يف �ملجتمع وتعزيز 
دور �لأندية يف �لتفاعل مع �لرب�مج 
�ل���ت���ي ت�������وؤدي ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه�������د�ف 
هياأت  �ل��دول��ة  �أن  �مل��رج��وة خ�صو�صا 
ملمار�صة  �أمام �جلميع  �ل�صبل  �أف�صل 
�لريا�صات �ملختلفة يف �أجو�ء ر�ئعة ، 
مو�صحا �أن �لقيادة �لر�صيدة و�صعت 
�ل���ت���ي مهدت  و�ل����رب�م����ج  �خل���ط���ط 
�لطريق لتخطي �لظروف �ملرتبطة 
�لأ�صباب  وو�صعت  كورونا  بفايرو�س 
�لريا�صيني  ج��م��ي��ع  م��ن��ح��ت  �ل���ت���ي 
فر�صة ممار�صة �لأن�صطة �لريا�صية 
وفق �ل�صو�بط �ل�صحية و�لإجر�ء�ت 
�لحرت�زية ، �لأمر �لذي كان له �أبلغ 
�لأثر يف جتاوز �ل�صعوبات �ملرتبطة 
بهذه �ل��ظ��روف . ب���دوره �أك��د جمعة 
�طلق  �حلمرية  ن��ادي  �أن  �ل�صام�صي 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي تهدف 
لتعزيز دوره يف �ملجتمع �نطالقا من 
حر�صه على تفعيل �جلانب �لثقايف، 
تقر�أ  "�حلمرية  فعالية  �إىل  م�صري� 
�لذكور  �ملختلفة من  �لفئات  ملنح   "

و�لإن�����������اث ف���ر����ص���ة �لط��������الع على 
�ل�صمو  ب�صاحب  �خلا�صة  �مل��وؤل��ف��ات 
حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  �ل��ق��ا���ص��م��ي، 

لأهميتها  ن�����ص��ب��ة  �ل�����ص��ارق��ة  ح���اك���م 
بالكثري  و�ملحت�صد  �ل��رث  وحمتو�ها 
من �جلو�نب �ملهمة و�لإيجابية، �إىل 
جانب �مل�صاركة يف �لفعاليات �ملقررة 

يف  �لريا�صي  �ل�صارقة  جمل�س  م��ن 
ف�صال  �لأخ��رى  و�ملنا�صبات  رم�صان 
�لريا�صي  و�ل���ي���وم  �مل������ر�أة  ي����وم  ع���ن 
�لوطني وغريها من �لفعاليات �لتي 

تعزز دوره يف �ملجتمع.
ب�����دوره �و����ص���ح �مل�����درب ع��ي��د ب���اروت 
�����ص����رورة ت���رغ���ي���ب �لأط�����ف�����ال على 
ممار�صة �لريا�صة وحتفيزهم ب�صبب 

�ل�صحيحة  �ل��ت��ن�����ص��ئ��ة  يف  �أه��م��ي��ت��ه��ا 
�مل��خ��اط��ر �ملرتبطة  ب��ع��ي��د� ع��ن  ل��ه��م 
بالألعاب �لإلكرتونية �لتي ت�صتحوذ 
ترغيب  �هتمامهم مع �صرورة  على 
�ل���ف���ئ���ات على  �ل��ن�����ص��اء يف خم��ت��ل��ف 
�إثر  وذل��ك  �لريا�صة  من  �ل�صتفادة 
ت���و�ف���ر �ل���ظ���روف و�مل��ع��ط��ي��ات �لتي 

تعزز فر�س جناح هذه �لفكرة . 
�إىل  �لريا�صية  �لأندية  ب��اروت  ودع��ا 
لتوفري  �ل�صبل  �إي��ج��اد  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
�ملجتمع  فئات  جميع  �أم��ام  �لفر�صة 

لال�صتفادة من �لريا�صة..
عبد�لعزيز  ي��و���ص��ف  ����ص���دد  ب������دوره 
وحتفيز  ت�������ص���ج���ي���ع  �أه����م����ي����ة  ع���ل���ى 
�مل���ج���ت���م���ع على  �����ص����ر�ئ����ح  خم���ت���ل���ف 
�أ�صلوب  وجعلها  �لريا�صة  ممار�صة 
تعزيز  يف  �أه��م��ي��ت��ه��ا  ب�����ص��ب��ب  ح���ي���اة 
�لتو�زن  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل�����ص��ح��ة 
رف��ع م�صتوى  يف �جل�صم ودوره���ا يف 
�لكثري  ه��ن��اك  �أن  خ�صو�صا  �مل��ن��اع��ة 
م��ن �ل��و���ص��ائ��ل �ل��ت��ي ت�����ص��اع��دن��ا على 
�حلد�ئق  بوجود  �لريا�صة  ممار�صة 
�لريا�صة  ملمار�صة  �لعامة  و�لماكن 
، مو�صحا �أهمية �ملبادر�ت �ملجتمعية 

لالأندية �لريا�صية مثل �مل�صاركة يف 
و�لتثقيف وتكرمي  �لتوعية  حمالت 
�أ����ص���ح���اب �ل��ه��م��م و�ل���ع���م���ال وخط 
تقدير�  �لأط��ب��اء  م��ن  �لأول  �ل��دف��اع 
لدورهم يف مكافحة جائحة كورونا 
وغريها من �لرب�مج �لتي تعزز دور 
�لأندية يف �ملجتمع و تفعيل �جلانب 
�لإيجابية  �ملبادر�ت  �لثقايف وتقدمي 
�لتفاعل  م�صتوى  رفع  على  و�لعمل 
تعزز  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �لأن�صطة  م��ع 
�لن���ت���م���اء �ل���وط���ن���ي و�مل�������ص���ارك���ة يف 

�لأن�صطة و�لفعاليات �ملختلفة..
ويف ختام �مللتقى قدم �صيف �لرحمن 
برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �أم��ري، 
�صكر� لعطائك �ل�صكر و�لتقدير �إىل 
ونادي  �لريا�صي  �ل�صارقة  جمل�س 
�لثقايف على توفري  �لريا�صي  �مل��د�م 
للملتقى  �ل���ن���ج���اح  �أ����ص���ب���اب  ج��م��ي��ع 
م��ع��رب��ا ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ف��ري��ق �لعمل 
ل��ع��ط��ائ��ط على  ���ص��ك��ر�  ب���رن���ام���ج  يف 
�جل��ه��د و�حل���ر����س و�مل��ث��اب��رة لدعم 
بالفو�ئد  و�خل�����روج  �ل��ف��ك��رة  جن���اح 
�ملرجوة �لتي توؤدي لتحقيق �لغايات 

�ملطلوبة . 

برعاية جمل�س ال�صارقة الريا�صي 

نادي املدام وبرنامج »�سكرا لعطائك« ينظمان امللتقى الريا�سي عر تطبيق »زووم«

يف افتتاح بطولة اأبريل للبولو 

احلبتور يفوز على »انكورا« ويلتقي 
»هي�سكث« الأربعاء املقبل 

رابطة املحرتفني الإماراتية تنظم نهائيات بطولة الألعاب الإلكرتونية يومي 24 و 25اأبريل

�صجل بريند لينو حار�س �أر�صنال هدفا باخلطاأ يف مرماه ليمنح 
لكرة  �ملمتاز  �لإجن��ل��ي��زي  �ل���دوري  يف  �ل��ف��وز -1�صفر  �إي��ف��رت��ون 
�أن�صيلوتي  �ملدرب كارلو  �لإم��ار�ت ليح�صد فريق  ��صتاد  �لقدم يف 
رحلة �ل�صعود مل�صابقة �أوروبية، بينما تقل�صت  يف  ثمينة  نقاط   3

�آمال �أ�صحاب �ل�صيافة يف حتقيق �لهدف نف�صه .
�لعر�صية  ريت�صارلي�صون  مت��ري��رة  م��ع  �لتعامل  يف  لينو  و�أخ��ط��اأ 
�ملنخف�صة يف �لدقيقة 76 مت�صببا يف هدف �للقاء �لوحيد لي�صعد 
�إيفرتون للمركز �لثامن بر�صيد 52 نقطة بفارق نقطة و�حدة 

خلف ليفربول و3 نقاط عن ت�صل�صي �صاحب �ملركز �لر�بع.
ويبقى �أر�صنال يف �ملركز �لتا�صع ولديه 46 نقطة.

وقال مد�فع �إيفرتون مي�صون هولغيت: "�لكفاح كان كبري� للفوز 
من  ل��ذ�  �أوروب��ي��ة(  مل�صابقة  )�لتاأهل  نف�صه  �ل�صيء  �أر�صنال  و�أر�د 

�لر�ئع ح�صد �لنقاط ويجب �أن نتحلى بالثبات �لآن".
بينما   1996 �أر�صنال منذ  لإيفرتون مبلعب  �نت�صار  �أول  وهذ� 
ت��ع��ر���س �ل��ف��ري��ق �ل��ل��ن��دين خل�����ص��ارت��ه �ل�����ص��اب��ع��ة ع��ل��ى �أر���ص��ه هذ� 

�ملو�صم يف �أ�صو�أ ر�صيد منذ مو�صم 1993-1992.
وحملت لفتة د�خل �ل�صتاد عبارة "�نت�صار من خالل �لتناغم"، 
بينما غاب �لتناغم بالنادي �إذ �حت�صد جمهور �أر�صنال يف �خلارج 
تاأ�صي�س  خطة  يف  م�صاركتهم  بعد  �لنادي  مالك  �صد  لالحتجاج 
�مللعب مل يكن ليغري  �ل�صوبر �لأوروب���ي. وما حدث د�خ��ل  دوري 

�مل����ز�ج �ل��ع��ام �أي�����ص��ا ح��ي��ث ك���ان جيلفي ���ص��ي��غ��ورد���ص��ون ق��ري��ب��ا من 
حرة  رك��ل��ة  م��ن  �لأول  �ل�صوط  نهاية  قبل  لإي��ف��رت��ون  �لت�صجيل 

�رتدت من �لعار�صة.
�لثاين وح�صل على ركلة جز�ء  �ل�صوط  �أر�صنال خمتلفا يف  وبد� 
لعرقلة د�ين �صيبايو�س، لكن نظام حكم �لفيديو �مل�صاعد تدخل 
�لهجمة.  بناء  خ��الل  بيبي  نيكول  ت�صلل  ب��د�ع��ي  �لركلة  لإل��غ��اء 
و�قرتب كالوم ت�صامربز و�صيبايو�س من �لت�صجيل لأر�صنال قبل 
خط  على  ومي��رر  ت�صاكا  غر�نيت  على  ريت�صارلي�صون  يتفوق  �أن 
لتمر  تقديرها  يف  �أخ��ط��اأ  لينو  لكن  قريبة،  عر�صية  ك��رة  �مللعب 

�لكرة من بني قدميه �إىل د�خل �ملرمى.

اإيفرتون يهزم اأر�سنال ب� »الهدف ال�ساذج«

• جمعة ال�صام�صي: احلمرية يتفاعل مع الربامج الهادفة لرفع م�صتوى الوعي املجتمعي  
يجب حتفيز الن�صاء والأطفال على ممار�صة الريا�صة  باروت:  • عيد 

تخطوا �صعوبات »كورونا« بالوعي واللتزام الريا�صيون  الدوخي:  • عمار 
• يو�صف عبدالعزيز: نتطلع اإىل دور متعاظم يف التفاعل مع املبادرات النوعية للمجتمع 

فوز الوحدة على الريان وتعادل 
ال�سارقة مع باختاكور يف 

دوري اأبطال اآ�سيا
•• اأبوظبي -وام:

و��صل �لوحدة �صحوته يف بطولة دوري �أبطال �آ�صيا، وحقق فوز� مهما على �لريان بهدف 
7 نقاط يف دوري �ملجموعات �صمن لقاء�ت �ملجموعة  �إىل  مقابل ل �صيء، لريفع ر�صيده 

�خلام�صة يف �لبطولة �لتي تقام مبارياتها على ��صتاد فاتورد� جو� �لهندي.
8 نقاط يف  �ل�صارقة مع باختاكور �لأوزبكي بعدف لكل منهما لريفع ر�صيده �ىل  وتعادل 

�ملجموعة �لثانية �لتي تقام مبارياتها على ��صتاد �ل�صارقة �لريا�صي.
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�أحرز معايل عبد�هلل �لب�صطي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي 
�أول  ��صت�صاري  عمر�ن  �أحمد  د.  مر�فقه  مع  دب��ي  لإم��ارة 
�مل�صتد�مة  و�لتنمية  و�ل�صرت�تيجيات  �ل�صيا�صات  �إد�رة 
يف �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإم��ارة دبي �ملركز 
وتاألق  �لقيادة،  ثنائية  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  فئة  يف  �لأول 
�لهو�ئية  �ل�صيد�ت للدر�جات  فريق �صرطة دبي يف �صباق 
�أول  م�صاء  �لريا�صية،  �ل�صبا  ند  دورة  يف  كلم   75 مل�صافة 
لل�صيد�ت  �ملفتوحة  �لفئة  لقب  على  بح�صوله  �أم�س  من 
عن طريق لعبته �لكاز�خية موخابات �أموتز�نوفا، وفازت 

فرح �ملري بلقب فئة �لهو�ة للمو�طنات.
جاء ذلك خالل مناف�صات �ليوم �لثاين لبطولة �لدر�جات 
�صباقات   3 �أم�س يف  �أول من  �أقيمت م�صاء  �لتي  �لهو�ئية 
ت�صمل �لفئة �ملفتوحة لل�صيد�ت وفئة �لهو�ة من �ملو�طنات 
�لثامنة  �لن�صخة  فعاليات  �صمن  �لهمم  �أ���ص��ح��اب  وف��ئ��ة 
�صهر  خالل  حالًيا  �ملقامة  �لريا�صية  �ل�صبا  ند  دورة  من 
�جلاري  �أبريل   29 مناف�صاتها  وتختتم  �ملبارك  رم�صان 
وفق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملعتمدة من �جلهات �لر�صمية 
�عتمدها  �لتي  �خلا�صة  �لريا�صية  و�لربوتوكولت  بدبي 

جمل�س دبي �لريا�صي جلميع �لريا�صات.
�ل�صيخ  �صمو  �إىل  بال�صكر  �لب�صطي  وتقدم معايل عبد�هلل 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
�لكبري  دعمه  على  دب��ي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
للريا�صة، وقال: "تعد دورة ند �ل�صبا �لريا�صية من �أهم 

�لأحد�ث �لريا�صية لي�س فقط يف رم�صان �إمنا على مد�ر 
ا ملا لها من �أبعاد �جتماعية و�إن�صانية �إىل جانب  �لعام �أي�صً
�أبعادها �لريا�صية، كما �أنها جتمع �لريا�صيني من خمتلف 
يف  لي�صاركو�  �لريا�صية  و�مل�صتويات  و�لفئات  �جلن�صيات 
حدث ريا�صي و�حد جنًبا �إىل جنب، بالإ�صافة �إىل دورها 
�أ���ص��ح��اب �لهمم م��ن خ��الل دجم��ه��م يف �ملجتمع  يف دع��م 
و�إ�صر�كهم يف فعاليات ريا�صية ذ�ت زخم كبري، وت�صرفت 
�ل�صباق  له يف  �أحمد عمر�ن لأك��ون م�صاعًد�  د.  �أر�ف��ق  �أن 
لتكون جتربة ر�ئعة لنا نحن �لثنني ونحقق �ملركز �لأول 

�صوًيا".
ووجه �لدكتور �أحمد �لعمر�ن �ل�صكر �إىل �للجنة �ملنظمة 
مب�صاركة  ���ص��ع��د�ء  وقال:"  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �ل�صبا  ن��د  ل����دورة 
�أ�صحاب �لهمم يف �صباقات �لدر�جات يف ند �ل�صبا وهو ما 
يوؤكد توجه �إمارة دبي يف جعل �لدر�جات �صديقة للبيئة، 
�ملجتمع  فئات  بكل  �لر�صيدة  �لقيادة  �هتمام  يعك�س  كما 

وم�صاركتها يف كل �ل�صباقات".
�لهمم، حيث جنح  �أ�صحاب  فئة  مت�صابق يف   30 و�صارك 
فئة  �لأول يف  �مل��رك��ز  ع��م��ر�ن يف �حل�صول على  �أح��م��د  د. 
�ل�صباق  �إنهائهما  بعد  �لقيادة  ثنائية  �لهو�ئية  �لدر�جات 
26:50:87 دقيقة، فيما ج��اء عبد �هلل  ق��دره  يف زم��ن 
 41:17:33 ق���دره  ب��زم��ن  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �لب�صتكي 
�أحمد �صعيد �لنقبي يف �ملركز �لثالث بزمن  دقيقة، وحل 

دقيقة.  41:51:59

�لهو�ئية باليد،  �لدر�جات  �أ�صحاب �لهمم فئة  ويف �صباق 
ب��امل��رك��ز �لأول حمققا زم��ن��ا قدره  �ل��ظ��اه��ري  ت��وج ر����ص��د 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  م��ر�د  وح�صني  دقيقة،   26:52:10
�ملركز  يف  �حلو�صني  عبا�س  وب��دي��ر   26:52:33 بزمن 

�لثالث بزمن 26:53:27 دقيقة.
�لهمم  �أ�صحاب  فئة  يف  �لأول  باملركز  �لفائزين  ويح�صل 
مالية  ج��ائ��زة  على  �ليد  در�ج���ات  وفئة  �لطريق  در�ج���ات 
 9600 �ل��ث��اين ع��ل��ى  12000 دره����م، و�مل��رك��ز  ق��دره��ا 

درهم، و�لثالث 7200.

الفئة املفتوحة لل�صيدات
حققت  بعدما  �لأول  �ملركز  �نتز�ع  يف  �أموتز�نوفا  جنحت 
1:59:00:63 �صاعة، وح�صلت �لإيرلندية  زمنا قدره 
قدره  زمنا  حمققة  �لثاين  �ملركز  على  م��ولرك��ي  لورين 
 2017 بطلة  خالد  �صماح  و�لأردنية   1:59:01:78
 2:04:09:31 و2019 يف �ملركز �لثالث بزمن قدره 

�صاعة.
وج���اء ���ص��ب��اق �ل��ف��ئ��ة �مل��ف��ت��وح��ة �ل���ذي �صهد م�����ص��ارك��ة 65 
م��ت�����ص��اب��ق��ة م���ن خم��ت��ل��ف �جل��ن�����ص��ي��ات ولع���ب���ات �لأندية 
�لثنائي  وم���ث���ري� ومت���ك���ن  ���ص��ري��ع��ا  �ل���وط���ن���ي  و�مل��ن��ت��خ��ب 
�لبد�ية  من  �صيطرتهما  فر�س  من  ولورين  �أموتز�نوفا 
وت��ع��م��ي��ق �ل���ف���ارق �ل��زم��ن��ي �إىل �أك����رث م��ن 4 دق��ائ��ق عن 
�ملت�صابقة �صماح خالد �لتي مل تتمكن من تد�رك �ملوقف 

�لأول  باملركز  �لفائزة  وحت�صل  �للقب،  خ�صارة  وبالتايل 
18000 درهم،  يف هذه �لفئة على جائزة مالية قدرها 
 9600 و�لثالث  دره���م،   12000 على  �ل��ث��اين  و�مل��رك��ز 

درهم، و�لر�بع �إىل �لتا�صع على 3600 درهم.
وع����ربت �ل��ك��از�خ�����ص��ت��ان��ي��ة م���وخ���اب���ات �أم���وت���ز�ن���وف���ا، عن 
مل�صافة  �ل�صيد�ت )�ملفتوحة(  ب�صباق فئة  �صعادتها لفوزها 
"ممتعا" موجهة  75 كيلومرت و��صفة �ل�صباق باأنه كان 
���ص��ك��ره��ا ل��زم��ي��الت��ه��ا لع���ب���ات ف��ري��ق ���ص��رط��ة دب����ي، على 
م�صاعدتها يف �إنهاء �ل�صباق يف �ملركز �لأول، موؤكدة �نهن 
�لدورة  خ��الل  �لأول  باملركز  للتتويج  �لفر�صة  لها  هياأن 

�لأخرية من �ل�صباق.

فئة الهواة للمواطنات
�حتفظت فرح �أحمد �ملري بلقب �صباق فئة �لهو�ة �ملو�طنات 
�لذي �صارك فيه 55 مت�صابقة، وحققت فرح �ملركز �لأول 
�صهلة  �حتلت  فيما  �صاعة،   2:04:12:45 قدره  بزمن 
�صاعة   2:04:13:05 بزمن  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �حلو�صني 
ومرمي علي �ملركز �لثالث بزمن 2:04:13:28، و�صهد 
�مل�صتويات  ظل  يف  قوية  مناف�صة  �ملو�طنات  �لهو�ة  �صباق 
خالل  �ملت�صابقات  م��ن  �ل��ع��دي��د  قدمتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ورة 
�لر�بع وعلياء  �ملركز  �إبر�هيم �صاحبة  �ل�صباق مثل غاية 
وميهناز  �ملازمي  و�صارة  �خلام�س  �ملركز  �صاحبة  �ملهريي 
�لفائزة  وحت�صل  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ع��ام  �صباق  و�صيفة  �مل��ه��ريي 

باملركز �لأول يف فئة �لهو�ة للمو�طنات على جائزة مالية 
 20400 على  �لثاين  و�مل��رك��ز  دره��م،   26400 قدرها 
�لتا�صع  �إىل  و�ل��ر�ب��ع  دره���م،   14400 و�ل��ث��ال��ث  دره���م، 

درهم.  4800
�ملو�طنات  �لأول لفئة  باملركز  �لفائزة  �ملري  و�أعربت فرح 
�لعام،  ه��ذ�  �ل��در�ج��ات  �صباق  �صعادتها مبا حققته يف  عن 
�ل�صلم  ���ص��ب��اق  يف  �لأول  �مل���رك���ز  حت��ق��ق  مل  �أن���ه���ا  م���وؤك���دة 
ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة وك���ان ل��دي��ه��ا �إ����ص���ر�ر ع��ل��ى حتقيق 
�ل�صد�رة يف ند �ل�صبا، وقالت: "�أن �ل�صباق كان قويا و�صعبا 
�أدخل  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  وهي  عالية،  كانت  �ل�صرعة  كون 
فيها مع لعبات حمرتفات، و�ملناف�صة معهن كانت قوية 
وتعر�س ل�صد يف �لع�صلة قبل م�صافة �ل�صرعة وكان لدي 
�إ�صر�ر على �لفوز ورغم �أنني بد�أت �لدر�جات من عامني 
�أن ت�صدر �ل�صباق يعود �إىل مدربي �أحمد �لذي بد�أت  �إل 
معه �لتجهيز للدورة من �صهر تقريبا، وكانت �لتدريبات 
متنوعة و�لتو��صل معي كان م�صتمر� وح�صدت ثمرة تعب 

خالل �لفرتة �ملا�صية".
دورة  يف  تو�جدها  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  ريا�صة  وتو��صل 
يف  �ل��دورة  من  �لأوىل  �لن�صخة  منذ  �لريا�صية  �ل�صبا  ند 
�لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  مناف�صات  تق�صيم  ومت   ،2013 ع��ام 
ه���ذ� �ل��ع��ام ع��ل��ى م���د�ر ث��الث��ة �أي����ام م��ر�ع��اة لالإجر�ء�ت 
دبي  �ل��ت��ي طبقها جمل�س  و�ل��ربوت��وك��ولت  �لح���رت�زي���ة 

�لريا�صي وحفاًظا على �صالمة �ملت�صابقني.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�صمن �حتفالت وز�رة �لد�خلية باليوبيل �لذهبي ح�صر �صعادة 
�لعميد عبد�هلل خمي�س �حلديدي قائد عام �صرطة ر�أ�س �خليمة 
بالإنابة ختام مناف�صات م�صابقة �لكرة �لطائرة �صمن �لفعاليات 
بح�صور  �خليمة  بر�أ�س  �لأمنية  للمنطقة  �لريا�صية  و�لأن�صطة 
�لإعالم  �إد�رة  مدير  �لنعيمي  �صلمان  بن  �هلل  عبد  رك��ن  �لعقيد 
�لقا�صمي  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن  �ل��ع��ام��ة و�ل���ر�ئ���د ع��ب��د �هلل  و�ل��ع��الق��ات 
رئي�س ق�صم �لأن�صطة �لريا�صية و�لجتماعية مب�صاركة عنا�صر 

�ملختلفة  �لعامة  �لإد�ر�ت  ميثلون  �ل��ذي��ن  �لريا�صية  �ل�صرطة 
باملنطقة �لأمنية .

ح��ي��ث ���ص��ه��دت �مل�����ص��اب��ق��ة م��ن��اف�����ص��ات م��ث��رية غلفتها �لإج������ر�ء�ت 
�لحرت�زية و�لوقائية ملو�جهة جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد 
" كوفيد 19 " حفاظاً على �صالمة �مل�صاركني ، حيث ��صتطاعت 
ب�صكل  بالظهور  �ملركزية  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة  خاللها  من 
فيما ح�صلت  و��صتحقاق  ج��د�رة  �لأول عن  �ملركز  مميز وح�صد 
�إد�رة �لدفاع �ملدين على �ملركز �لثاين ومكتب �لقائد �لعام ونائبه 

على �ملركز �لثالث .

ويف ختام �مل�صابقة كرم �لعميد عبد�هلل خمي�س �حلديدي �مل�صاركني 
ومت توزيع �جلو�ئز على �لفائزين موؤكد�ً �أن هذه �لبطولة تعك�س 
�لفعاليات  مبختلف  �لر�صيدة  وقيادتها  �لد�خلية  وز�رة  �هتمام 
�ل�صخ�صية  �إع����د�د  �ل��ري��ا���ص��ة يف  ب���دور  منها  �إمي���ان���اً  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
�ل�صرطية �ملتكاملة ملا لها من دور كبري يف غر�س �لثقة بالنف�س 
�لوز�رة  منت�صبي   جميع  بني  �ل�صريفة  �ملناف�صة  مبد�أ  وتكري�س 
بينهم  �لريا�صي  �ل��وع��ي  ون�صر  �لبدنية  �للياقة  م�صتوى  ورف��ع 
�لتنظيم  حيث  من  جناحاً  حققت  �لتي  �لبطولة  �أهمية  مثمناً 

و�مل�صاركة و�لنتائج يف �أجو�ء رم�صانية خالل �ل�صهر �لف�صيل .

قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة بالإنابة ي�سهد ختام م�سابقة الكرة 
الطائرة �سمن فعاليات الأن�سطة الريا�سية للمنطقة الأمنية

موخابات وفرح املري تتوجان بلقب �صيدات الدراجات الهوائية بدورة ند ال�صبا الريا�صية

فوز عبداهلل الب�سطي واأحمد عمران بلقب الدراجات الثنائية لأ�سحاب الهمم
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الفجر الريا�ضي

بات م�صتقبل جنم كرة �لقدم �ل�صابق ر�يان غيغز على �ملحك، بعدما 
وجهت له ب�صكل ر�صمي تهم �لعتد�ء �جل�صدي على �صيدتني.

�لالعب  �إن  ومدعون،  �لكربى  مان�ص�صرت  �صرطة  قالت  و�جلمعة 
�أ�صاطري مان�ص�صرت يونايتد، بات  �أحد  �لويلزي �ل�صابق �لذي يعد 

متهما ب�صكل ر�صمي.
ويو�جه غيغز )47 عاما( �تهاما بالعتد�ء �جل�صدي على �صيدة 
بال�صلوك  و�آخر  �لع�صرينات،  و�أخ��رى يف  �لعمر  �لثالثينات من  يف 

�لقهري بحقهما، خالل �لفرتة بني عامي 2017 و2020.

�لقدم،  لكرة  ويلز  ملنتخب  فنيا  مدير�  غيغز  كان  �جلمعة،  وحتى 
لكن �لحتاد �ملحلي للعبة قال بعد �لإعالن عن هذه �لتهامات �إنه 
�صي�صتبدله بروبرت بيدج يف بطولة �أوروبا 2020، �لتي تقام هذ� 

�ل�صيف بعد تاأجيلها عاما ب�صبب وباء كورونا.
ويف نوفمرب �مل��ا���ص��ي، غ��اب غيغز ع��ن ع��دة م��ب��اري��ات دول��ي��ة عقب 

مز�عم �لعتد�ء، �لتي نفاها �آنذ�ك.
و�صيظهر غيغز يف حمكمة يف مان�ص�صرت يوم 28 �أبريل �جلاري.

و�أو�صح:  مذنبا،  لي�س  �إن��ه  بيان  يف  �ل�صابق  �لأع�صر  �جلناح  وق��ال 

�ملز�عم،  و�أتفهم جدية  �لقانونية  تاما لالإجر�ء�ت  "�أكن �حرت�ما 
و�صاأمت�صك بالرب�ءة �أمام �ملحكمة و�تطلع لتربئة ��صمي".

هذه  ت��اأث��ري  ملناق�صة  �صيجتمع  �إن��ه  للعبة  �لويلزي  �لحت���اد  وق��ال 
عدد  �أك��رب  �صاحب  �لالعب  هو  وغيغز  �ملنتخب.  على  �لتطور�ت 
من �ملباريات مع مان�ص�صرت يونايتد، بو�قع 963 لقاء خالل 23 
بجانب  عاما، وتوج معه بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 13 مرة 
عامي  بني  مرة  لقبني لدوري �أبطال �أوروب��ا. كما مثل ويلز 64 

.2018 يف  �ملنتخب  تدريب  وتوىل  و2007،   1991

باملدرب  توتنهام هوت�صبري،  �أ�صاد هاري كني مهاجم 
�ملوؤقت ر�يان مي�صون، �لذي قاد �لفريق لأول فوز بعد 

رحيل �صلفه جوزيه مورينيو.
وعرّب كني عن �أمله يف �أن ينجح �لفريق حتت قيادته، 
يف �لفوز بلقب كاأ�س ر�بطة �ملحرتفني �ملحلية لكرة 

�لقدم �ليوم �لأحد.
�لثنني  م��وري��ن��ي��و  خ��دم��ات  ع��ن  ت��وت��ن��ه��ام  و��صتغنى 
�ملا�صي بعد 17 �صهر� من تعيينه، وقبل 6 �أيام فقط 

من �ملو�جهة مع مان�ص�صرت �صيتي يف 
نهائي كاأ�س �لر�بطة.

وع���ني ت��وت��ن��ه��ام لعب 
�ل�����و������ص�����ط �ل���������ص����اب����ق 
م��ي�����ص��ون، ع��ل��ى ر�أ�����س 

حتى  �لفني  �جل��ه��از 
نهاية �ملو�صم.

وب��������ع��������د �ن������ت������ه������اء 
مع  �لأوىل  مبار�ته 

2-1 على �صاوثهامبتون يف �لدوري  �لفريق بالفوز 
�إنه  قال مي�صون  �ملا�صي،  �لأربعاء  �ملمتاز  �لإجنليزي 
�صعر بارتياح هائل، ور�صح كني زميله �ل�صابق للنجاح 

يف �ملهمة �لتالية.
�لتلفزيونية:  �صبورت�س  ���ص��ك��اي  ل�صبكة  ك��ني  وق���ال 
له عندما توىل  بالن�صبة  كانت مفاجاأة  ر�ئع.  "ر�يان 

�ملهمة قرب نهاية �ملو�صم".
و�أ�صاف: "لقد �أد�ر �ملوقف بكل جو�نبه ب�صورة جيدة 
للغاية.. كما �أن �لفوز على �صاوثهامبتون كان مبثابة 

خطوة كبرية".
دفعة معنوية  �لفوز �جلميع  هذ�  "منح  وتابع: 
قبل نهائي كاأ�س �لر�بطة. �لعالقة بيني وبني 
مدة  م��ن��ذ  بع�صنا  ن��ع��رف  ون��ح��ن  طيبة  ر�ي����ان 
�مللعب  بع�صنا يف  م��ن  ق��ري��ب��ان  ون��ح��ن  ط��وي��ل��ة 

وخارجه".
"ناأمل يف �لنجاح يف حتقيق �لفوز يوم  و�أردف: 

�لأحد و�ل�صتمتاع بلحظة خا�صة فعليا".
"كانت  وختم كني باحلديث عن رحيل مورينيو: 
ع��الق��ت��ن��ا ج��ي��دة ل��ل��غ��اي��ة و�أمت���ن���ى للمدرب 
فوجئت  �لتوفيق..  كل  �لربتغايل 
وعرفت  �لإق������ال������ة.  ب����ق����ر�ر 
بالقر�ر قبل 5 �أو 10 
دق��ائ��ق ف��ق��ط من 

�إعالنه".

ما م�سري غيغز بعد »التهامات امل�سينة«؟

كني يحلم بلحظة ا�ستثنائية 
يف نهائي كاأ�ص الرابطة

موؤ�ّس�ص �سبوتيفاي مهتم 
ب�سراء اأر�سنال 

عرّب موؤ�ّص�س من�صة �ملو�صيقى عرب �لإنرتنت "�صبوتيفاي" �ل�صويدي د�نيال 
�إك عن �هتمامه ب�صر�ء نادي �أر�صنال �لإنكليزي، فيما عرّب جمهور �لنادي 
عن غ�صبه من م�صاركة مالكه �لأمريكي �صتان كرونكي �لفا�صلة يف �إطالق 

�لدوري �ل�صوبر �لنف�صايل عن دوري �أبطال �أوروبا.
يف  �أر���ص��ن��ال  "�صّجعت  �جلمعة  م�صاء  ت��وي��رت  م��وق��ع  يف  �إك  �مل��ل��ي��اردي��ر  كتب 
�إي )�صركة كرونكي( ر�غبة  �أ�س  �إذ� كانت كاي  �تذكر.  طفولتي بح�صب ما 

ببيع �لنادي �صاأكون �صعيد� بالرت�ّصح".
�أر�صنال �أحد �صتة �نكليزية �صاركت يف �إطالق �لدوري �ل�صوبر �لحد  وكان 
�ملا�صي قبل �لن�صحاب منه �صريعا بعد يومني ب�صبب �لعرت��صات �ل�صديدة 
من جماهريه. و�حتج نحو �ألفي م�صجع لر�صنال �صد كرونكي قبل مبار�ة 
�لالفتات  بع�س  و�صفته  فيما  �جلمعة،  )�صفر1-(  �يفرتون  مع  �ر�صنال 

مب�صا�س �لدماء و�ل�صيطان.
و��صرتى كرونكي )73 عاما( �أول مرة ح�صة يف �أر�صنال عام 2007. لكن 
�لدوري  يف  خ�صو�صا  �لنتائج  �صعيد  على  بعدها  �خفق  لندن  �صمال  ن��ادي 
�ل��ك��اأ���س ومل يخ�س دوري �لب��ط��ال منذ  �ل��ق��اب يف  �رب��ع��ة  �مل��ح��ل��ي، حمققا 

.2017
�ملركز  �أرتيتا،  ميكل  �لإ�صباين  �مل��درب  بقيادة  ر�هنا،  "�ملدفعجية"  ويحتل 
�لأخري  �ل��ر�ب��ع،  �ملركز  نقاط عن   9 بفارق  �لنكليزي،  �ل��دوري  �لتا�صع يف 

�ملوؤهل �إىل دوري �لأبطال.

ي���و�ج���ه م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي حامل 
ز�ل يحارب على  ما  و�ل��ذي  �للقب 
ت��وت��ن��ه��ام، �جلريح  ث���الث ج��ب��ه��ات 
و�مل�����ت�����ج�����ّدد ب���ع���د �إق������ال������ة م���درب���ه 
�ل���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، يف 
ملعب  على  �ل��ر�ب��ط��ة  ك��اأ���س  نهائي 
وقع  على  �لأحد،  "وميبلي" �ليوم 
�إطالق  �لذي ر�فق  �لف�صل  ت��ردد�ت 
�لأوروبي  �ل�صوبر  �لدوري  م�صابقة 
وما نتج عنها من �نتقاد�ت و��صعة.

"قنبلة"  م���ن  �أي������ام  ���ص��ب��ع��ة  وب���ع���د 
وتوتنهام  �صيتي  ك��ون  ع��ن  �لك�صف 
ق������ررو�  ن������ادي������اً   12 ����ص���م���ن  م�����ن 
�ل��دوري �ل�صوبر �لأوروبي،  �إط��الق 
لقب  �أّول  على  �لناديان  �صيتو�جه 

ر�صمي يف �ملالعب �لنكليزية.
�أبوظبي  م��ن  �ململوك  �صيتي  وك��ان 
�مل�������ص���روع  م����ن  �مل��ن�����ص��ح��ب��ني  �أّول 
�لثالثاء على خلفية �لحتجاجات 
�مل�صابقة  �����ص����د  �جل����م����اه����ريي����ة 
�جلديدة، لتكّر �ل�ُصبحة مع توتنهام 
وت�صل�صي  ل��ي��ف��رب��ول  �أن����دي����ة  وث����م 

ومان�ص�صرت يونايتد و�أر�صنال.
ميتاً  ُولد  �مل�صروع  �أن  و��صحاً  وبد� 
���ص��اع��ة ف��ق��ط م���ن ك�صف   48 ب��ع��د 

�لنقاب عنه.
وو���ص��ط �ع��ت��ذ�ر�ت روؤ���ص��اء �لأندية 
عن هذه �خلطوة، عرّبت �جلماهري 
خيانة  �ع��ت��ربت��ه  مم��ا  غ�صبها  ع��ن 
لكرة �لقدم وطالبت بعقوبات على 

�لأندية �لنكليزية �ل�صتة.
�لحتجاجات،  ه����ذه  ومب���و�ج���ه���ة 
�لر�بطة  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  ���ص��ي�����ص��ّك��ل 
ح�صل  ما  لتنا�صي  ريا�صية  فر�صة 
عندما يجمع ناديني من بني عدة 

موؤ�ّص�صني لدوري �ل�صوبر.
وتعالت �لأ�صو�ت منّددة مبا ح�صل، 
م�صابقة  �أن  �ل��ب��ع�����س  �ع��ت��رب  ف��ق��د 
�لنور،  �أب�صرت  لو  �ل�صوبر  �ل��دوري 
كانت �صتكون عاماًل �إ�صافياً لزيادة 
ما  �ل�صبوع،  منت�صف  يف  �ملباريات 

�صيوؤّدي �إىل �إلغاء كاأ�س �لر�بطة.
�أن  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر  ب��ع�����س  و�أ����ص���ارت 
���ص��ت��ك��ون حتماً  م��ع��ار���ص��ة  �����ص���و�ت���اً 
ع��ن��د دخولهما  �ل��ن��ادي��ني  ب��ان��ت��ظ��ار 
ملعب "وميبلي"، من بني 8 �آلف 
�ملبار�ة  بح�صور  لهم  �ُصمح  متفرج 

�لنهائية هذ� �ل�صبوع.
�لأ���ص��ا���س بالن�صبة  �ل��ه��دف  �أن  غ��ري 
�لإ����ص���ب���اين جوزيب  ���ص��ي��ت��ي  مل����درب 
�ملوقت �جلديد  و�ملدرب  غو�رديول 
�ل��ذي حل  ر�ي��ن ماي�صون  لتوتنهام 
ب����دًل م��ن م��وري��ن��ي��و �مل��ق��ال ب�صبب 
�لالعبني  �إبقاء  هو  �لنتائج،  تردي 
خارج �أجو�ء ما يح�صل و�أن ين�صب 
�هتمامهم د�خل �مل�صتطيل �لأخ�صر 
بدًل من ت�صتيت �أفكارهم بالدوري 

�ل�صوبر.
وبعد فوزه على �أ�صتون فيال 1-2 
"�صيتيزن�س"  ي��ع��د  مل  �لأرب����ع����اء، 
ي��ح��ت��اج ���ص��وى ل��ث��م��اين ن��ق��اط من 
للفوز  �لأخ���رية  �خلم�س  مبارياته 
بلقب �لدوري �ملمتاز للمرة �لثالثة 

يف �ملو��صم �لأربعة �لأخرية.
باأف�صل  ر  يتح�صّ �أن  �صيتي  وياأمل 
ل�صتحقاقه  مم���ك���ن���ة  ط����ري����ق����ة 
ب��ك��اأ���س �لر�بطة  ب��ال��ف��وز  �لأوروب����ي 
�أن  قبل  تاريخه،  يف  �لثامنة  للمرة 
باملخاطر  ب��رح��ل��ة حم��ف��وف��ة  ي��ق��وم 
دي  "بارك  م��ل��ع��ب  �إىل  �لأرب����ع����اء 
�صان  ب���اري�������س  مل���و�ج���ه���ة  بر�ن�س" 
ن�صف  �ل�������دور  ذه������اب  يف  ج����رم����ان 

�لنهائي مل�صابقة دوري �لأبطال.
وك����ان ���ص��ي��ت��ي �ح����رز �ل��ل��ق��ب �لعام 
وهو  تو�لياً،  �لثالثة  للمرة  �ملا�صي 
ي�����ص��ع��ى ل��الح��ت��ف��اظ ب��ل��ق��ب��ه ورف���ع 
�لأعو�م  يف  �ل�صاد�صة  للمرة  �لكاأ�س 

�لثمانية �لخرية.
وب���ع���دم���ا ح���ام���ت �ل�������ص���ك���وك حول 
�إمكانية م�صاركة لعب و�صط �صيتي 
�لنجم �لبلجيكي كيفن دي بروين 
�ثر خروجه م�صاباً يف ن�صف نهائي 
�لكاأ�س �ملحلية �لتي خ�صرها فريقه 
لينتهي  �صفر1-،  ت�صل�صي  �أم����ام 
هذ�  تاريخية  رباعية  حتقيق  حلم 
�ملو�صم، ك�صف مدربه عن جاهزيته 

خلو�س �لنهائي.
وم���ع �إق�����رت�ب م��وع��د م���ب���ار�ة �صان 
جرمان، يتوجب على غو�رديول �أن 
�ملتاألق  �ل�صاب  لعبه  �إ�صر�ك  يقرر 
فيل فودن )20 عاماً( من عدمه، 
�أن �لخري يلعب دور�ً حا�صماً  علماً 
وقارياً  حملياً  �صيتي  �نت�صار�ت  يف 

هذ� �ملو�صم.
�أث����ن����ى و����ص���ط ���ص��ي��ت��ي �ل���رب�زي���ل���ي 
بالقول  زم��ي��ل��ه  ع��ل��ى  ف��رن��ان��دي��ن��ي��و 
"�أعرفه منذ قبل خم�صة �أعو�م، مذ 

كان �صغري�ً وقد �أظهر �صفاته، من 
دون �أدنى �صك".

وتابع "�نه نا�صج ويتخذ �لقر�ر�ت 
ب�صكل �أف�صل. لقد كان ر�ئعاً".

م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ي�����ص��ل ت��وت��ن��ه��ام �إىل 
وميبلي يف خالل �أ�صبوع �صهد �إقالة 
وتعر�س  �لإثنني،  مورينيو  مدربه 
م��ه��اج��م��ه ه���اري ك��اي��ن ل���ص��اب��ة يف 
�ل�صابق  لع��ب��ه  وت��ع��ي��ني  �ل��ك��اح��ل، 
ماي�صون مدرباً حتى نهاية �ملو�صم.

وغاب كاين عن مبار�ة فريقه �أمام 
�أول  2-1 �لأربعاء، يف  �صاوثمبتون 
�جلديد،  فريقه  م��ع  ملاي�صون  ف��وز 
�إىل  يعود  �أن  �ملوؤكد  حيث من غري 

�مللعب �أمام �صيتي.
عاماً   29 �صن  م��اي�����ص��ون، يف  وب���ات 
م������دّرب  �أ�����ص����غ����ر  ي�����وم�����اً،  و312 
�لندية  �أح��د  ت��دري��ب  على  ي�صرف 
منذ  �ملمتاز  �لنكليزي  �ل���دوري  يف 
 ،93-1992 م��و���ص��م  �ن��ط��الق��ت��ه 
ع��ل��م��اً ب���اأن���ه ك����ان لع���ب���اً ���ص��اب��ق��اً يف 
بالغة  ��صابة  لكن  �صبريز  �صفوف 
كانون  يف  ت�صل�صي  �أم����ام  ر�أ����ص���ه  يف 
كان  عندما   2017 �لثاين/يناير 
يد�فع عن �أل��و�ن ن��ادي ه��ال �صيتي 

�صن  يف  �لع����ت����ز�ل  �ىل  ����ص��ط��رت��ه 
مبكرة يف عام 2018.

وك���ان �لإ���ص��ب��اين خ��و�ن��دي ر�مو�س 
�آخ�������ر م�����درب�����ي ت���وت���ن���ه���ام �ل���ذي���ن 
يحققون �لألقاب يف كاأ�س �لر�بطة 

عام 2008.
و�أق�����ي�����ل م���وري���ن���ي���و ب�������ص���ب���ب ع���دم 
لأحد  توتنهام  ق��ي��ادة  على  ق��درت��ه 
للم�صابقة  �ملوؤهلة  �لأرب��ع��ة  �مل��ر�ك��ز 
�لأم، حيث يحتل حالياً  �لأوروب��ي��ة 
نقطة   53 م���ع  �ل�����ص��اد���س  �مل���رك���ز 
متاأخر�ً بفارق نقطتني عن ت�صل�صي 
�لر�بع وو�صت هام �خلام�س بر�صيد 

منهما. لكل  نقطة   55
ك��م��ا ���ص��ه��دت ع��الق��ة م��وري��ن��ي��و مع 
بع�س جنوم �لفريق توتر�ً، و�أولهم 
�إىل  �لعائد  ب��اي��ل  �ل��وي��ل��زي غ��اري��ث 
لندن على �صبيل �لإع��ارة من ريال 

مدريد �لإ�صباين.
�إق����ال����ة مدربه  ع���ن  ب���اي���ل  حت�����ّدث 
يتبّدل  �أن  ميكن  وعما  �ل��ربت��غ��ايل 
يف  ن���ك���ون  �أن  ف��ق��ط  "رمبا  ق���ائ���اًل 

�ملقدمة مرة �أخرى".
وتابع "نريد �أن نهاجم. نحن فريق 

كبري مع لعبني ر�ئعني".

�سيتي وتوتنهام يف نهائي كاأ�ص 
الرابطة اليوم 

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت م�صاء �أم�س �لأول بال�صالة �لريا�صية بنادي بني يا�س �لريا�صي فعاليات 
بطولة كاأ�س �صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة للمبارزة للمو�صم �لريا�صي -2020 
�لقا�صمي  �صلطان  بن  �صامل  �ل�صيخ  �ملهند�س  بح�صور  �لعمومي،  لفئة   2021
نا�صر  �أح��م��د  دك��ت��ور  و�ل��ل��و�ء  للمبارزة،  و�لإم���ار�ت���ي  �لعربي  �لحت��ادي��ن  رئي�س 
�لري�صي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي بني يا�س، و�صعادة عبد �ملح�صن فهد �لدو�صري 
�لأمني �لعام �مل�صاعد لهيئة �لريا�صة، و�صهيل �صعيد �لعامري رئي�س �صركة بني 
يا�س لالألعاب �لريا�صية، و�لدكتورة هدى عبد �لرحمن �ملطرو�صي �لأمني �لعام 

لحتاد �لإمار�ت للمبارزة، و�أع�صاء جمل�س �إد�رة نادي بني يا�س.
كاملة  �صيطرة  لل�صيد�ت  و�لذي مت تخ�صي�صه  �لأخري  �ليوم  و�صهدت مناف�صات 
" �ليبيه  �لثالثة  �مل�صابقات  باألقاب  بفوزهن  �لريا�صي  يا�س  بني  نادي  لفتيات 
بني  لعبة  بوبكري  �إينا�س  �لأوملبية  �لبطلة  حلقت  حيث  و�ل�صابر"،  و�لفلوريه 
يا�س بلقبي م�صابقتي �صالحي "�ليبيه و�لفلوريه" بعد تقدميها عرو�صا قوية، 

و�صط مناف�صة حما�صية.
ويف م�صابقة �صالح �ليبيه ��صتطاعت بوبكري ح�صم �للقب ل�صاحلها بعد فوزها 
بنتيجة  بال�صارقة  �مل��ر�أة  �لعنود مربوك لعبة موؤ�ص�صة  �لنهائية على  �ملبار�ة  يف 
عائ�صة عبيد وزينب �حلو�صني يف �ملركز �لثالث. فيما حلت كل من   ،10  -  15

�أي�صا بعد  باللقب  �لفوز  �أي�صا يف  �لفلوريه مل جتد بوبكري �صعوبة  ويف �صالح 
نور�  يا�س  بني  ن��ادي  لعبة  زميلتها  على  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  يف  ب�صهولة  تغلبها 
�لأهلي،  �صباب  ناي  خ��ر�م لعبة  �صهد  كل من  15-3، وحلت  بنتيجة  �لربيكي 

وفاطمة �لكعبي لعبة نادي بني يا�س يف �ملركز �لثالث.
�إميان  �لبطلة  �للقب  ح�صدت   " �لعربي  �ل�صيف   " �ل�صابر  �صالح  م�صابقة  ويف 
 3-15 بنتيجة  �صهد خ��ر�م  بعد تفوقها على  �أي�صا  يا�س  بني  �صعبان لعبة  بن 
حيث كان لعامل �خلربة و�للياقة �لبدنية �لكبرية �لدور �لأكرب يف ح�صم �للقب 
ون��ورة �لربيكي يف  �لفجرية  ن��ادي  �ل�صحي لعبة  �صما  ل�صاحلها وحلت كل من 
�ملركز �لثالث. ويف ختام �ملناف�صات �لتي ��صتمرت حتى منت�صف �لليل قام �ملهند�س 
وعبد  �لري�صي،  نا�صر  �أحمد  دكتور  و�للو�ء  �لقا�صمي،  �صلطان  بن  �صامل  �ل�صيخ 
بتتويج  �ملطرو�صي  هدى  و�لدكتورة  �لعامري،  و�صهيل  �لدو�صري،  فهد  �ملح�صن 
�لفائز�ت.  ووجه �لقا�صمي �ل�صكر �ىل �للجنة �ملنظمة للبطولة جلهودها �لكبرية 
يف �خ��ر�ج �حل��دث باأف�صل ���ص��ورة، يف ظل تطبيق �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة باأدق 

�ملعايري �ملعتمدة من �جلهات �ملخت�صة.
و�أعرب عن �صعادته بنجاح �لبطولة �لتي حتمل �جلزء �لأكرب من �مل�صوؤولية فيها 

جمل�س �د�رة نادي بني يا�س �لريا�صي، ووفر لها كل مقومات �لنجاح.
كما وجه �ملهند�س �ل�صيخ �صامل بن �صلطان �لقا�صمي �ل�صكر لكافة �أندية �لدولة 
�لتي حر�صت على �مل�صاركة يف �لبطولة �لأغلى على قلوب �جلميع و�لتي حتمل 

�أقيمت  �أنها  �إىل  م�صري�  �هلل"..  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  كاأ�س 
�مل��ن�����ص��ودة، وتغلبت  �لأه����د�ف  ك��ل  ذل��ك حققت  ��صتثنائية، وم��ع  يف ظ��ل ظ���روف 
��صت�صافة كربي  يا�س قدرته على  بني  نادي  و�أك��د خاللها  �لتحديات،  على كل 
�لبطولت �لقارية و�لعاملية للعبة �ملبارزة ب�صو�عد �بنائنا �ملوطنني، يف �جلو�نب 
�لفنية و�لتحكيمية و�لتنظيمية، وهو ما يعك�س جناح خطط وبر�مج �لحتاد يف 
تاأهيل �لعنا�صر �ملو�طنة خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية. و�أكد رئي�س �لحتاد �أن 
�ندية  �لنجاح يف �ل�صت�صافة لي�س غريبا على نادي بني يا�س �لذي يعد عميد 
�ملبارزة بالدولة، م�صيد� بدعم �لنادي لكافة �للعاب �لفردية بف�صل �لتوجيهات 
�ل�صديدة للفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�صيخ حامد  و�صمو  �لريا�صية،  لالألعاب  يا�س  بني  نادي  رئي�س  �لد�خلية  وزير 
بن ز�يد �آل نهيان ع�صو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي �لنائب �لأول لرئي�س 
�لنادي، و�صمو �ل�صيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة 
�لنادي،  رئي�س  نائب  و�لإن�صانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د 
و�صركة  �لرئي�صي  نا�صر  �أحمد  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  برئا�صة  �ل��ن��ادي  �إد�رة  وجمل�س 
�لألعاب �لفردية برئا�صة �صعادة �صهيل �لعامري وجميع منت�صبي �لنادي. �أقيمت 
�لدولة  �أندية  ميثلون  ولعبة  لعبا   82 مب�صاركة  يومني  م��د�ر  على  �لبطولة 
يف �ملبارزة، وهي بني يا�س، و�صباب �لأهلي، و�ل�صارقة، و�لفجرية وموؤ�ص�صة �ملر�أة 

بال�صارقة، و�أكادميية �م كي �أف �يه بدبي، ومركز �لعني للمبارزة.

لعبات بني يا�ص يتوجن باألقاب »الإيبيه والفلوريه وال�سابر« يف 
كاأ�ص رئي�ص الدولة للمبارزة



طفل يلتقي بعائلته
 بعد   اأن األقت به الأمواج 

متكنت تون�س من �إي�صال طفل �صري�ليوين لعائلته �لأ�صلية، بعد فر�ق د�م 
3 �أعو�م، بعد �أن لفظته �لأمو�ج على �صو�حل تون�س.

وكانت �لأمو�ج قد قذفت عام 2019، �لطفل بانغور� يف �صو�حل �ملتو�صط، 
يف �أعقاب عملية هجرة �صرية حتطم فيها زورق كان يقل ع�صر�ت �ملهاجرين 
�لإيطالية،  �ل�صو�حل  �إىل  ومتجهني  ليبيا  م��ن  ق��ادم��ني  �لنظاميني  غ��ري 
�لطفل  بينهم  �لآخ���ر،  �لبع�س  وجن���اة  منهم  �لعديد  غ��رق  يف  ت�صبب  مم��ا 
�لطفل  �لتون�صية  �ل�صلطات  و�أودع����ت  ���ص��ن��و�ت.  �ل��ث��الث  ذو  �ل�صري�ليوين 
�ل�صند  �لذي كان دون مر�فق ودون وثائق هوية يف قرية �لأطفال فاقدي 
�أن  قبل  ���ص��ن��و�ت،   3 مل��دة  تون�س  ج��ن��وب  �صفاق�س  حمافظة  يف  ب��امل��ح��ر���س، 
تنجح م�صاعي �لك�صف عن عائلته �لأ�صلية و�إعادته �إليها. وقالت �لأم بية، 
�حلا�صنة للطفل ل�صكاي نيوز عربية: “�صعيدة لأن �أبني بانغور� عاد لعائلته 
وو�لدته.. �صن�صتاق �إليه �أنا و�إخوته بعد �أن ق�صى معنا ثالث �صنو�ت، ولكن 

�لأف�صل له �أن يعود لعائلته وبلده “.
ولكنه  �صنو�ت  �لثالث  كان يف عمر  �أول مرة  به  ج��اوؤو�  “عندما  و�أ�صافت: 
كان يبدو �أ�صغر مل يكن يح�صن ل �لأكل ول �لكالم وحتى �جللو�س، وكان 
حالته �ل�صحية �صعبة جد� ويعاين من �لأمر��س«. »تلقيته كاأحد �أبنائي يف 
�لبيت وتعاملت معه كمولود جديد �أجريت له كل �لفحو�صات و �لتطعيمات 
و ب��د�أت يف رعايته و تعليمه كل �صيء وحاولت دجمه مع �لعائلة و ف�صرت 

لإخوته �أنه يبدو خمتلفا قليال عنهم«.

برنامج »كامريا خفية« عن داع�ص يثري غ�سب العراقيني
�أثار برنامج “كامري� خفية” عر�قي، �صجة يف �ل�صارع �لعر�قي خالل �صهر 

رم�صان، ب�صبب ��صتخد�مه “هجوما مزيفا” من عنا�صر لد�ع�س.
ر�صالن”  “طنب  ب��رن��ام��ج  م��ن  ع��ن غ�صبهم  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  م��ن  ع���دد  وع���رب 
�أثارت رعب �صيوفه، ل �صيما و�أن  �لتلفزيوين، وذلك ملا قدمه من مقالب 

خدع �لربنامج تت�صمن هجوما مزيفا لأفر�د من تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
مقالب  يف  �صيوفه  �لف�صائية-  �آ�صيا  قناة  تبثه  �ل��ذي   - �لربنامج  وي�صع 
و�أنهم  �لإرهابيني،  �صباك  يف  وقعو�  قد  باأنهم  �إيهامهم  يتم  حيث  مرعبة، 

�صوف ُيقتلون، قبل �أن يتم �إنقاذهم.
و�تهم عدد من �ملحللني �ل�صيا�صيني، �لربنامج، باأنه ممول من ميلي�صيات 
خالل  ���ص��ورت��ه��ا  تلميع  �أر�دت  و�ل��ت��ي  لإي�����ر�ن،  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�صعبي  �حل�����ص��د 
�لقدم يف مو�قف مرعبة  كرة  �ملمثلني ولعبي  �لربنامج. وظهر عدد من 
وخميفة، حيث ظنو� �أنهم يو�جهون �ملوت، عندما “قب�س” عليهم عنا�صر 

من د�ع�س، يف �صياق مقلب �لربنامج.
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300  
-  فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155    
-  فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سيلينا غوميز ت�سدم 
اجلمهور ب�اإطاللة جديدة

�صيلينا  �لعاملية  �لنجمة  �صدمت 
غ��وم��ي��ز �جل��م��ه��ور ب��ت��غ��ي��ري لون 
�صعرها �إىل �لأ�صقر، �إذ �إنها ن�صرت 
�صورة لها على �صفحتها �خلا�صة 

وّثقت فيها ذلك.
ولقيت �صورتها رو�جا كبري� على 
�إذ  �لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع 
�أنها  �إل  ج��ري��ئ��ة،  خ��ط��وت��ه��ا  ت��ع��د 
ل��ق��ي��ت �إع����ج����اب ع�����دد ك���ب���ري من 

�ملتابعني.
���ص��ي��ل��ي��ن��ا غوميز  ن�����ص��رت  وك���ان���ت 
ت�صوير  كو�لي�س  م��ن  لها  ���ص��ور� 
�جلديد  م�صل�صلها  يف  م�صاهدها 
 Only murders in«
على  وذلك   ،>the building

�صفحتها �خلا�صة.
و ظه����������رت �ص�������يلينا يف �ل�ص��������ور 
ملطخ�����ة بدم����������اء، و ق������د لقي������ت 
مو�ق�����ع  على  كبي�������ر�  رو�ج�������ا 

�لتو��ص���������ل �لجتم����اعي.

ملك املوظفني الغائبني.. يتغيب 15 عاما
�ل�صحافة  و�صفته  �لذي  �لعام  �لقطاع  عمال  �أحد  حطم 
�لوطني  �لقيا�صي  �لرقم  �لغائبني”  ب�”ملك  �لإيطالية 

من خالل �لتغيب عن �لعمل ملدة 15 عاما.
�إن  �ل�����ص��رط��ة  ق��ال��ت  “�جلارديان”،  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب 
�صيات�صيو  بولي�صي  م�صت�صفى  يف  يعمل  �ل���ذي  �مل��وظ��ف 
ر�تبه  تلقي  يف  ��صتمر  كالبريا،  يف  ك��ات��ان��ز�رو  مدينة  يف 
�ل�صهري �لبالغ �إجمال 538 �ألف يورو على �لرغم من 
�لرجل  ويو�جه   .2005 عام  منذ  للعمل  ح�صوره  عدم 
�لبالغ من �لعمر 67 عاما تهما باإ�صاءة ��صتخد�م �ملن�صب 
و�لتزوير و�لبتز�ز. كما يتم �لتحقيق مع �صتة مديرين 
لال�صتباه يف �أنهم لعبو� دور� يف متكينه من �لتغيب. وقد 
و�لرو�تب   �أدلتها من �صجالت �حل�صور  �ل�صرطة  جمعت 
يف عام 2005، زعم �أن �لرجل وجه تهديد�ت �صد مدير 

�مل�صت�صفى ملنعه من تقدمي تقرير تاأديبي ب�صبب تغيبه.

ال�سماء متطر اأموال قبل اأذان املغرب
�أثار مو�طن م�صري يدعى �صربي �صدومة �جلدل على 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي قبل نحو خم�صة �أ�صهر عندما 
فيديو  مقطع  و�نت�صر  منزله.  �صرفة  م��ن  �أم���و�ًل  �أل��ق��ى 
جديد، �جلمعة �ملا�صية للمو�طن نف�صه وهو يلقي �أمو�ل 
من نافذة منزله على �ملارة يف  مدينة �أو�صيم مبحافظة 
نف�صه  �ل�صخ�س  �أخ��رى من  مرة  �لو�قعة  �صهدت  �جليزة 
يف �صهر رم�صان. و�ألقى �صدومة نقود�ً ورقّية على �أهايل 
ويت�صارعون  م��ع��اً  ي��ت�����ص��اج��رون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  منطقته، 
�إع��الم م�صرية  و�أف��ادت و�صائل  �لأم���و�ل.  للح�صول على 
�أذ�ن �ملغرب بربع �صاعة  باأن هذ� �ملو�طن قام بذلك قبل 

فقط، فيما �ل�صائمون مقبلون على �لإفطار.

يبنيان منزًل فاخرًا بالكامل
 من حاويات ال�سحن

بريغز،  ���ص��ر�ئ��ي��ل  �لأ���ص��رت�ل��ي��ان جيم�س  �ل���زوج���ان  جن��ح 
�صخمة  ح��اوي��ات  �صبع  من  بالكامل  فاخر  منزل  بناء  يف 
منطقة  من  بالقرب  وع�صري،  مميز  بت�صميم  لل�صحن، 
كيال �صمال مقاطعة فيكتوريا. وقد مت تر�صيح �لت�صميم 
�لفريد للمنزل، �لذي و�صلت تكلفة بنائه �إىل 750 �ألف 
دولر �أمريكي، للفوز بلقب �أف�صل ت�صميم معماري للعام 
يف حفل توزيع جو�ئز �لبناء �لأ�صرت�لية يف عام 2019. 
يتاألف �ملنزل من طابقني مع �لعديد من مناطق �ملعي�صة 
جانب  �إىل  ن����وم،  غ���رف  وث����الث  �ل�صم�س  ب��ن��ور  �مل�����ص��اءة 
حاويات منف�صلة �صتكون مبثابة م�صاحات قائمة بذ�تها 
لت�صتمتع بها �لأ�صرة عندما يكرب �لأطفال. يوفر �جلناح 
�لزوج جيم�س  يعتربه  و�لذي  للمنزل  �ملنف�صل  �لرئي�صي 
�جلزء �ملف�صل لديه، م�صاحة مثالية لل�صيوف يف عطلة 
�لرئي�صي،  �جل��ن��اح  �إىل  �لو�صول  ميكن  �لأ���ص��ب��وع.  نهاية 
�ملرتفع على �أربعة �أعمدة �صيقة، من خالل ممر زجاجي 
ا �إىل منطقة ترفيهية على �ل�صطح مع  مغلق يوؤدي �أي�صً

مناظر ر�ئعة للطبيعة �ملحيطة.

طائرة تقلع براكبة واحدة
�صهد مطار �لقاهرة �لدويل و�قعة غريبة، حيث �أقلعت �لطائرة �ل�صود�نية بر�كبة و�حدة م�صابة بفريو�س كورونا 
ومت �إلغاء �صفر باقي ركاب �لرحلة وكذلك طاقم �ل�صيافة، وذلك بعد تاأخري 5 �صاعات باملطار ب�صبب رف�س قائد 
�أطباء �حلجر  �أن  �لقاهرة  �لرحلة �صفر �لر�كبة حر�صا على �صالمة باقي �لركاب. وذكرت م�صادر مطلعة مبطار 
�ل�صحي فوجئ بر�كبة �صود�نية تدعى “ر�نيا .م .ف” 42 عاما، حتمل حتليل بي �صي �آر �إيجابي، وذلك فور و�صول 
�لطائرة �ل�صود�نية �لقادمة من �خلرطوم رحلة رقم 102 �أثناء �إنهاء �إجر�ء�ت و�صول ركاب �لرحلة، وعلي �لفور 
مت منع دخولها �إىل �لبالد وقررت �ل�صلطات �إعادتها علي �لطائرة �لتي و�صلت عليها. وتابعت �مل�صادر: “مت �إنهاء 
�إجر�ء�ت �صفرها على �لطائرة �ل�صود�نية �ملتجهة �إىل �خلرطوم رحلة رقم 103، �إل �أن قائد �لرحلة رف�س �صعودها 
�إىل �لطائرة حر�صا علي �صالمة �لركاب. وقامت �صلطات �ملطار بالتحدث معه �أكرث من مرة لإقناعه عن قر�ره، 
و�صعود �لر�كبة مع باقي �لركاب، وتخ�صي�س مقعد معني لها يف نهاية �لطائرة، ويتم �صعودها ب�”بدلة” عزل طبي 
�إل �أن قائد �لرحلة رف�س متاما. و�أ�صافت �مل�صادر بعد 5 �صاعات من �ملحادثات، تقرر �صعود �لر�كبة وحدها �إىل 
�لطائرة ومعها 4 من �أفر�د �لطاقم، ومت �إلغاء �صفر باقي �لركاب و�لبالغ عددهم 29 ر�كبا من بينهم 7 م�صريني 
و22 �صود�نيا، كما تقرر �إلغاء �صفر 8 من �أفر�د طاقم �لطائرة ومت نقلهم جميعا �إىل فندقني قريبني من �ملطار 

وذلك حلني و�صول رحلة ثانية لل�صفر عليها �إىل �خلرطوم.
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ا�ستاأجرت والدتها ع�سابة 
خلطفها واأنقذتها ال�سرطة 

�صّلمت �صوي�صر� �إىل �ل�صلطات �لفرن�صية، و�لدة �لطفلة ميا )8 
خطف  عملية  تدبريها  ق�صية  يف  عليها،  �لقب�س  بعد  �أع���و�م( 
رجل  ت�صليم  �أي�صا  مت  �أن��ه  �ل�صوي�صري  �لق�صاء  و�أعلن  �بنتها. 

فرن�صي كان توىل م�صاعدتها.
ر�صالة  يف  �ل�صوي�صري  �لق�صائي  �ل��ف��ي��در�يل  �مل��ك��ت��ب  و�أو����ص���ح 
�إلكرتونية لوكالة فر�ن�س بر�س �أن “�ملطلوبني �ُصلِّما �أم�س �إىل 
11،00 �صباحا )09،00  �ل�صلطات �لفرن�صية قر�بة �ل�صاعة 
تونيك�س-  �حلدوديتني  �لنقطتني  عند  عرينت�س(”،  بتوقيت 

فالر “قرب جنيف” وبال-�صان لوي “�صمال غرب �صوي�صر�«.
و�أ�صاف �أن “عمليتي �لت�صليم جريتا دون ت�صجيل �أي حو�دث«.

وكانت ميا �ختطفت يف 13 ني�صان-�أبريل يف فوج ب�صرق فرن�صا، 
ب��ن��اًء ع��ل��ى ط��ل��ب و�ل��دت��ه��ا ل���ول مونتيماغي. وت���وىل ع���دد من 

�لرجال خطف ميا �لتي كانت تقيم مع جدتها.
ومل يكن م�صموحاً لو�لدتها بروؤيتها مبفردها �أو �لتحدث معها 
عرب �لهاتف بحكم ق�صائي. و�صرعان ما ن�صرت �ل�صلطات بالغاً 
عن �ختطاف �لطفلة، و�أطلقت عملية بحث مب�صاركة عدد كبري 
�ملجاورة،  �ل��دول  ع��دد من  ويف  فرن�صا  �ل�صرطة يف  عنا�صر  من 
�أتاحت �لعثور عليها �لأحد �آمنة و�صليمة مع و�لدتها يف �صوي�صر� 
بلدة  �صرعية يف  ب�صورة غري  يف م�صنع مهجور ي�صم مقيمني 
�صانت كرو� �صمن كانتون فود �ل�صوي�صري، فيما كانت �لو�لدة 
عنها  ك�صف  عنا�صر  بح�صب  رو�صيا،  �إىل  معها  لالنتقال  تتهياأ 

�ملدعي �لعام يف نان�صي “�صرق فرن�صا«.

�سلحفاة تطري يف الهواء.. 
وت�سيب اأمريكية بجروح

بالزجاج  �ل�����ص��خ��ور وغ��ريه��ا م��ن �حل��ط��ام  ك��ث��ري� م��ا ت�صطدم 
ت�صطدم  �أن  لكن  ر�ك��ب��ا،  �أو  �صائقا  وجت��رح  للمركبات  �لأم��ام��ي 

�صلحفاة، فهو �أمر غريب ونادر.
�أ�صيبت �مر�أة تبلغ من �لعمر 71 عاما كانت تركب �صيارة مع 
�لأمريكية،  فلوريد�  بولية   95 �ل�صريع  �لطريق  على  �بنتها 
�لأمامي  �لزجاج  �صلحفاة  �خرتقت  عندما  جبينها  يف  بجروح 
نيوز  بيت�س  “د�يتونا  �صحيفة  ذك����رت  ح�صبما  ل�����ص��ي��ارت��ه��م��ا، 
جورنال” �ملحلية. وتوقفت �لبنة بال�صيارة على جانب �لطريق 

وح�صلت على م�صاعدة �صائق �صيارة �آخر.
مبا  �جلميع  تفاجاأ   ،911 �لطو�رئ  خدمة  لت�صجيالت  ووفقا 
�صلحفاة  “هناك  يقول:  وه��و  �لرجل  �صماع  �أمكن  فقد  ح��دث. 

بالد�خل«.
و�صاحت �لبنة قائلة: “�صلحفاة!. �صلحفاة حقيقية؟«

و�أ���ص��ال �جل��رح �لكثري م��ن �ل��دم��اء، لكن �مل���ر�أة مل ت�صب باأذى 
�ل�صريع  �لطريق  تعرب  كانت  �ل�صلحفاة  �أن  �ملرجح  خطري. من 

وطارت يف �لهو�ء بعد �أن �صدمتها مركبة �أخرى.
و�لدتها  ترعى  كانت  بينما   911 خدمة  لعامل  �لبنة  وقالت 
�مل�صابة: “�أق�صم �أن هذه �ل�صيدة لديها �أ�صو�أ حظ على �لإطالق«. 
يف �ملقابل، حظيت �ل�صلحفاة باأف�صل حظ على �لإطالق، حيث 
قال �أندريه فليمنغ، �صابط �صرطة بورت �أور�جن، �إن �ل�صلحفاة 
عانت فقط من بع�س �خلدو�س على قوقعتها ومت �إطالقها مرة 

�ملمثل �أندرو هو�رد مع كلبه عند و�صوله �إىل فندق Luxe للتقاط حقيبة �لهد�يا �خلا�صة به يف�أخرى يف �لغابة �لقريبة.
 »جناح �لهد�يا«  �لذي نظمته رئي�صة جمموعة DPA ناتايل دوبو� �صي�صوكو قبل حفل توزيع جو�ئز �لأو�صكار.  »� ف ب« 

»ريا و�سكينة«.. عمل 
فني جديد باإنتاج عاملي

�ل�صيناريو  وك��ات��ب��ة  �مل��وؤل��ف��ة  ك�صفت 
ن���ع���وم، ع���ن تعاون  �مل�����ص��ري��ة م����رمي 
مرتقب مع كاتب �ل�صيناريو و�ملخرج 
جائزة  ع���ل���ى  �حل����ائ����ز  �لأي����رل����ن����دي 
�لأو�صكار تريي جورج، لإنتاج م�صل�صل 
جرمية يدور حول ق�صة �ل�صقيقتني 
�ل�صهريتني ريا و�صكينة. ومن �ملتوقع 
يف  �جلديد  �مل�صل�صل  ت�صوير  يتم  �أن 
“ذ�  مدينة �لإ�صكندرية، حتت عنو�ن 
“جر�ئم  �أو  كيلنجز”  �أليك�صندريا 
�حلو�ر   و�صيكون  �لإ�صكندرية«.  قتل 
و�لإجنليزية،  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
�مل�صل�صل خالل  �أح��د�ث  حيث جت��رى 
ف����رتة �حل���ك���م �ل���ربي���ط���اين مل�����ص��ر يف 
�أو�ئ��ل �لقرن �ملا�صي، وقت ظهور ريا 

و�صكينة.
ت�����ص��ري��ح��ات خا�صة  ن��ع��وم يف  وق��ال��ت 
�إنه  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع 
يجري حاليا �لإع��د�د للعمل، موؤكدة 
�أنه “خالل �لأيام �ملقبلة �صيتم �لك�صف 
�صادر  بيان  وبح�صب  كو�لي�صه«.  عن 
�مل�صتقلة  �لأف����الم  ت��وزي��ع  �صركة  ع��ن 
�إنرتتينمنت”  فيلمد  رو  “فرونت 
و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة  يف 
�صيكون  �ل���ع���م���ل  ف��������اإن  �إف����ري����ق����ي����ا، 
خمتار�ت  �صل�صلة  م��ن  �لأول  �جل���زء 
�جلرمية �حلقيقية يف �ملنطقة، �لتي 
ومو�قع  ف����رت�ت  يف  �أح���د�ث���ه���ا  ت����دور 
�لعربي. وتابع  �لعامل  خمتلفة د�خل 
يف  ت���دور  �مل�صل�صل  “�أحد�ث  �ل��ب��ي��ان: 
عندما   1920 ع����ام  �لإ����ص���ك���ن���دري���ة 
كانت م�صر حتت �حلكم �لربيطاين، 
و�صوف يروي �لق�صة �حلقيقية لريا 
من  �ل�صقيقتان  ج���اءت  �إذ  و�صكينة، 
حي فقري بالإ�صكندرية، وفتحتا بيتا 

لالأعمال �ملنافية لالآد�ب«.

 وفاة املطرب الأردين 
متعب ال�سقار

تويف �ملطرب �لأردين متعب �ل�صقار 
�أم�س �ل�صبت بعد معاناة طويلة مع 
�ملوثقة  �ل�صفحة  وكتبت  �مل��ر���س. 
“في�صبوك”:  �لر�حل على  للفنان 
“�لفنان متعب �ل�صقار يف ذمة �هلل 
يف 12 رم�صان. ل حول ول قوة �إل 
�إليه ر�جعون«.  و�إن��ا  �إننا هلل  ب��اهلل. 
ي��ع��اين مع  �لأردين  �ل��ف��ن��ان  وك���ان 
ف��رتة ط��وي��ل��ة، ون�صر  �مل��ر���س منذ 
�ملا�صي  ف��رب�ي��ر  يف  فيديو  مقطع 
�مل�صت�صفى،  يف  ���ص��ري��ر  ع��ل��ى  م���ن 
قدميه  �إح��������دى  ب����رت  مت  ب���ع���دم���ا 
مبر�س  �لإ�صابة  تد�عيات  ب�صبب 
ت�صريحات  يف  وق�����ال  �ل�������ص���ك���ري. 
�صحفية قبل �أ�صهر �إنه عانى كثري� 
ك��ورون��ا على  �أزم��ة فريو�س  ب�صبب 
�ل�صعيد �ملايل، فقد توقف م�صدر 

دخله، وهو �حلفالت.

ك�صف �لفنان �مل�صري �أحمد فهمي تفا�صيل م�صاركته يف 
�للذين  نفرتق”،  ما  و”وكل   ”2 “�لختيار  م�صل�صلي 
رم�صان،  �صهر  يف  ج��م��ه��وره  ع��ل��ى  خاللهما  م��ن  ي��ط��ل 
معلقا على �لأزمة �لتي د�رت بني جنمتي �لعمل �لثاين 

ريهام حجاج و�أينت عامر.
و�أعرب �أحمد فهمي يف لقاء مبا�صر على �صفحة “�صكاي 
�صمن فقرة “طقو�س  نيوز عربية” على “�إن�صتغر�م”، 
عن �صعادته بامل�صاركة يف م�صل�صل  �لنجوم يف رم�صان”، 
لفتا �إىل �أن �لدور �لذي يقدمه يف  “وكل ما نفرتق”، 

�لعمل “خمتلف ويعك�س �لكثري من �لتعقيد�ت«.
قا�س  �صخ�س  “�لدور خمتلف متاما عني، فهو  وتابع: 
بال�صالح  لها، ويتاجر  �أقبل على قتل زوجته رغم حبه 

و�ملخدر�ت. �إنه �صخ�صية معقدة«.
و�أ�صاف: “�صعيد بالإ�صاد�ت �لتي تلقيتها من �أ�صخا�س 
�لعريان،  �ملخرج طارق  �لفن، مثل  �أحرتمهم يف جمال 
�أك���د �أن �أد�ئ����ي ت��ط��ور، ك��ن��ربة �ل�����ص��وت وطريقة  �ل���ذي 
�أعرب  �إىل �ملخرج حممد جمعة �لذي  �مل�صي، بالإ�صافة 

ت��ع��ل��ي��ق��ات �جلمهور  �إىل ج��ان��ب  ب���ال���دور،  �إع��ج��اب��ه  ع��ن 
�لإيجابية«. وتطرق �لفنان �مل�صري �إىل �خلالف �لذي 
ن�صب بني زميلتيه يف �لعمل، �أينت عامر وريهام حجاج، 
�إىل  م�صري�  معهما”،  يل  �لأول  �لتعاون  “هذ�  قائال: 

�أنهما يف غاية �لحرت�ف.
تتخلله  �ل��ع��امل  يف  ف��ن��ي  ع��م��ل  “�أي  �أن  فهمي  و�ع��ت��رب 
�ختالفات بني �لعاملني فيه، فعلى �صبيل �ملثال عندما 
ر�أي��ي يف  �أب��دي  كنت   ”2 “�لختيار  �صاركت يف م�صل�صل 
و�لكاتب  ميمي  بيرت  �مل��خ��رج  و�أن��اق�����س  معينة  م�صاهد 

هاين �صرحان، فلكل �صخ�س وجهة نظر«.
لأينت  �لح���رت�م  كل  “�أكن  بالقول:  حديثه  و��صتطرد 
فهي ممثلة قوبة و�صعيد �أنني عملت معها، وريهام مبا 
�أنها بطلة �لعمل فهي تريده �أن يكون يف �أح�صن �صورة. 
يقتنع  �لتي  نظر  وجهة  لديه  �صخ�س  كل  �لنهاية  ويف 
بها، لكنني �أكرر ما قلته منذ �لبد�ية، لن�صع �خلالفات 
��صتمتاع  ع��ل��ى  ون��ح��ر���س  �مل�صل�صل  ع��ل��ى  ون��رك��ز  ج��ان��ب��ا 

�مل�صاهدين به«.

اأحمد فهمي يعلق على »اأزمة ريهام حجاج واأينت عامر«

كاتي بريي تتحول حلورية 
فاجاأت �لنجمة �لعاملية كاتي بريي متابعيها بظهورها بزي حورية بحر يف كو�لي�س ت�صويرها 
لأحد �لأعمال، وبدت م�صتلقية على �لأر�س بالزي �لذي متييز بلونه �لنيلي و�لأ�صفر، وتركت 

�صعرها من�صدًل على كتفيها بت�صريحة جمعدة.
�لعالقات �جلن�صية، مع  �أنه مل يقم بعدد كاٍف من  بلوم موؤخر�ً  �أورلن��دو  �لنجم  وك�صف 
خطيبته �لنجمة كاتي بريي، ب�صبب �ن�صغالهما باهتمامات �أخرى. وقال بلوم يف مقابلة 

مع �صحيفة »The Guardian« �إنه مل يكن لديه �لكثري من �لأوق��ات �حلميمة 
مع كاتي، كما كان يتمنى.

و�أ�صاف �أنه وكاتي رحبا بابنتهما “ديزي لف” يف �آب-�أغ�صط�س عام 2020، 
و�لتي �أثرت ب�صكل كبري على �أولوياتهما.

ورد�ً على �صوؤ�ل عن عدد �ملر�ت، �لتي �أقام فيها عالقات حميمة مع كاتي، �أجاب 
بلوم: “لي�س كفاية لقد رزقنا بطفل«.


