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اعتماد ممر �صفر اآمن بني الإمارات 
والبحرين للحا�صلني على لقاح كوفيد - 19

•• اأبوظبي-وام:

و مملكة  الإم���ارات  دول��ة  امل�شرتك بني  التن�شيق  و  التعاون  اإط��ار  يف 
جائحة  اأزم��ة  تداعيات  من  التعايف  نحو  قدما  للم�شي  و  البحرين 
ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  اآم���ن  �شفر  مم��ر  اع��ت��م��اد  مت   19  - كوفيد 
للحا�شلني على اللقاح و الذين �شيتاح لهم التنقل بني الدولتني بدءا 
اأيام عيد الفطر املبارك دون احلاجة اإىل تطبيق متطلبات  اأول  من 
احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي ع��ن��د ال��و���ش��ول م���ع م���راع���اة ت��ط��ب��ي��ق الإج������راءات 
الحرتازية الأخرى املعتمدة يف وجهة الو�شول و التي يتم حتديثها 
اأماناً  اأك���ر  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  ال�شفر يف  يجعل  و  ي�شمن  مب��ا 
البلدين  ق��ي��ادة  ح��ر���ص  على  ت��اأك��ي��داً  ذل��ك  ي��اأت��ي  للجميع.  و�شالمة 
على ت�شهيل حركة الأف��راد و حتقيق الأه��داف املرجوة من حمالت 
التطعيم لفئات املجتمع املختلفة مما �شاهم يف الو�شول اإىل معدلت 
متقدمة عاملياً يف ن�شبة احلا�شلني على اللقاح مبا ي�شمن �شالمة و 

�شحة املجتمع و احليلولة دون انت�شار اجلائحة. )التفا�شيل �ص3(

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمني من 
بنغالدي�ش وباك�صتان ونيبال و�صريالنكا 

•• اأبوظبي-وام:

و  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  و  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  اأعلنت 
بنغالدي�ص  من  القادمني  امل�شافرين  دخ��ول  تعليق  عن  وال��ك��وارث  الأزم���ات 
ال��رح��الت اجل��وي��ة للناقالت  وب��اك�����ش��ت��ان ون��ي��ب��ال و���ش��ري��الن��ك��ا ع��ل��ى جميع 
من  اعتبارا  منها،  القادمني  الرتانزيت  ركاب  وكذلك  والأجنبية،  الوطنية 
ال�شاعة 23:59 من يوم الأربعاء املوافق 12 مايو 2021 با�شتثناء رحالت 

الرتانزيت القادمة للدولة واملتجهة اإىل هذه الدول. )التفا�شيل �ص2(

بحث مع رئي�ش جمل�ش ال�صيادة يف ال�صودان العالقات بني البلدين وعددًا من الق�صايا وامللفات حمل الهتمام امل�صرتك 

حممد بن زايد يبحث مع ويل عهد البحرين العالقات الأخوية وامل�صتجدات الإقليمية والدولية

بانفجار  النظام  من  قتلى 
ال�صورية البادية  يف  األغام 

  •• بريوت-اأ ف ب:
قتل �شبعة عنا�شر على الأقل من 
قوات النظام ال�شوري وامل�شلحني 
امل����وال����ني ل��ه��ا اأم�������ص الث���ن���ني يف 
انفجار األغام زرعها تنظيم داع�ص 
يف ال��ب��ادي��ة يف و���ش��ط ���ش��وري��ا، وفق 
م��ا اأف���اد امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 

الإن�شان.
ومنذ اعالن الق�شاء على خالفته 
كل  وخ�شارته  عامني  ح��واىل  قبل 
ان��ك��ف��اأ تنظيم  ���ش��ي��ط��رت��ه،  م��ن��اط��ق 
داع�������ص اىل ال���ب���ادي���ة امل��م��ت��دة بني 
ودير  )و���ش��ط(  حم�ص  حمافظتي 
ال�����زور )����ش���رق( ع��ن��د احل�����دود مع 
يف  مقاتلوه  يتح�شن  حيث  العراق 

مناطق جبلية.
واأف����اد امل��ر���ش��د الث��ن��ني ع��ن مقتل 
النظام  ق���وات  م��ن  عنا�شر  �شبعة 
واإ�شابة  ل��ه��ا  امل��وال��ني  وامل�شلحني 
انفجار  جراء  بجروح  اآخرين   18
لغمني على الأقل زرعهما عنا�شر 
اأثناء مرور قوة ع�شكرية  التنظيم 
يف منطقة ال�شخنة يف ريف حم�ص 
ازدي�������اد هجمات  وم����ع  ال�����ش��رق��ي. 
�شد  الأخ����رية  الآون����ة  يف  التنظيم 
البادية  حت���ول���ت  ال���ن���ظ���ام،  ق�����وات 
م�شرحاً ل�شتباكات ترافقها غارات 
احلكومية،  للقوات  دعماً  رو�شية، 
مقاتلي  م������واق������ع  وت���������ش����ت����ه����دف 
اآذار  منذ  املر�شد  ووث��ق  التنظيم. 
اأك����ر من  م��ق��ت��ل   2019 م���ار����ص 
النظام  قوات  من  عن�شر   1400

وامل�شلحني املوالني لها.

والتقدم  اخل��ري  دوام  ال�شقيقني 
والزدهار.

اللقاء..  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وبحث 
ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي جتمع 
تقوم  وال��ت��ي  و�شعبيهما  البلدين 
ع��ل��ى اأ���ش�����ص م��ت��ي��ن��ة م���ن الأخ����وة 
والتعاون  وال��ت��ف��اه��م  والح�����رتام 
البلدين  ف��ي��ه خ���ري  مل���ا  امل�����ش��رتك 

وم�شاحلهما املتبادلة.

للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأم�����ص الأول  امل�����ش��ل��ح��ة - م�����ش��اء 
الفريق   - ال�����ش��اط��ئ  ق�����ش��ر  يف 
رئي�ص  الربهان  عبدالفتاح  اأول 
جم��ل�����ص ال�����ش��ي��ادة الن��ت��ق��ايل يف 
ال�شقيقة  ال�����ش��ودان  ج��م��ه��وري��ة 
ال�����ذي ي���ق���وم ب���زي���ارة ع��م��ل اإىل 

الدولة.
بح�شور   - اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 

و تطرق اجلانبان اإىل امل�شتجدات 
تهم  التي  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
التحديات  اإىل  اإ�شافة  البلدين 
والأزمات التي ت�شهدها املنطقة 
ال���ع���رب���ي���ة و ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 

وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.
من جهة اأخرى ا�شتقبل �شاحب 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 

زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون الرئا�شة - 
جتمع  التي  الأخ��وي��ة  العالقات 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
و�شبل  ال�������ش���ودان  وج���م���ه���وري���ة 
والعمل  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  تنمية 
جميع  يف  وت���ع���زي���زه  امل�������ش���رتك 

املجالت. )التفا�شيل �ص2(

•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�شوؤول كبري بالبيت الأبي�ص اإن الوليات املتحدة يف طريقها لتحقيق 
هدف الرئي�ص جو بايدن املتمثل يف ح�شول املاليني على اللقاح بحلول 4 

يوليو )متوز(، واأن البالد اجتازت مرحلة حرجة من اجلائحة.
جلائحة  ال�شتجابة  من�شق  ع��ن  ن��ي��وز،  ديلي  نيويورك  �شحيفة  ونقلت 
�شابق  وق��ت  ق��ال يف  الرئي�ص  اأن  زيت�ص،  الأبي�ص جيف  البيت  ك��ورون��ا يف 
من هذا ال�شهر اإنه يريد ح�شول 70 % من البالغني الأمريكيني على 
يوليو )متوز(،   4 يف  ال�شتقالل  ي��وم  بحلول  الأق��ل  على  واح��دة  جرعة 

وحتى الآن ُطّعم حوايل %58 من البالغني.
اإننا  اأق��ول  اأن  اأود  اإن:  اإن  وتابع يف برنامج حالة الحت��اد على �شبكة �شي 
بداأنا يف التح�شن، ل يزال الطريق اأمامنا، والذي �شي�شمل ت�شهيل ح�شول 

النا�ص على اللقاح، والتاأكد من اأن النا�ص يبنون ثقتهم.
والأمرا�ص  للح�شا�شية  الوطني  املعهد  مدير  فاوت�شي،  اأنتوين  بدا  كما 

املعدية، الذي حتدث اأي�شاً اأم�ص، متفائاًل اأي�شاً مب�شتقبل البالد.
ال��وزراء بوري�ص جون�شون املرحلة الثالثة يف  اأن يعلن رئي�ص  ومن املقرر 

•• الفجر -تون�س

ال�شحي  ال���و����ش���ع  مي��ل��ي��ه  م����ا  ب����ني 
وب���اء كورونا،  وا���ش��ت��ف��ح��ال  ال��ك��ارث��ي 
وب�������ني ح���ق���ي���ق���ة اأو��������ش�������اع ال���ن���ا����ص 
البائ�شة،  والجتماعية  القت�شادية 
ي�شعب  �شحيقة  ان هناك هوة  يبدو 
ج�شرها، مما يعّقد الأو�شاع، ويجعل 
من ال�شعب على احلكومة التون�شية 
ت��ط��ب��ي��ق احلظر  ارادت���ه���ا يف  ف��ر���ص 
عيد  مبنا�شبة  اأعلنته  الذي  ال�شامل 
مواجهته  مت���ت  ح��ظ��ر  ال���ف���ط���ر... 
“ع�شيان  البع�ص  عليه  اط��ل��ق  مب��ا 
اجتماعية  ف���ئ���ات  ت��ن��ف��ذه  مدين” 
ع����دة اب���رزه���ا ال��ت��ج��ار م���ن خمتلف 

القطاعات.
ح�شناء  الإث���ن���ني،  اأم�����ص  علقت  وق���د 
الر�شمية  ال��ن��اط��ق��ة  ���ش��ل��ي��م��ان  ب���ن 
ب���ا����ش���م احل���ك���وم���ة وال�����وزي�����رة لدى 
بالوظيفة  املكلفة  احلكومة  رئي�ص 
بالنيابة،  العدل  ووزي���رة  العمومية 
ا�شتبعاد رئي�ص احلكومة ه�شام  على 

ال�شحي  احل��ج��ر  تطبيق  م�شي�شي 
ال�����ش��ام��ل ي���وم 26 اأب���ري���ل ل��ك��ن بعد 
اأ���ش��ب��وع��ني وحت��دي��دا ي��وم 07 مايو 

اجلاري اأعلن عنه.
رئي�ص  اأن  ���ش��ل��ي��م��ان،  ب���ن  واع���ت���ربت 
ا���ش��ت��ب��ع��د فر�ص  احل���ك���وم���ة ع��ن��دم��ا 
احل����ج����ر ال�������ش���ح���ي ال�������ش���ام���ل دع���ا 
امل����واط����ن����ني ل��ت��ط��ب��ي��ق الإج����������راءات 

فريو�ص  انت�شار  من  للحد  الوقائية 
للجنة  الأخ��ري  التقرير  لكن  كورونا 
العلمية ملكافحة كورونا ينبئ بانهيار 
املنظومة ال�شحية مما تطلب اتخاذ 
قرار احلجر ال�شامل م�شددة على اأنه 
لو مت تطبيق الإجراءات املعلنة �شابقا 
ملا وقع الإعالن عن احلجر ال�شحي 

ال�شامل.  )التفا�شيل �ص12(

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة .. �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 
العهد رئي�ص جمل�ص  خليفة ويل 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  ال����������وزراء 

التجار يحتجون

بريطانيا تعلن عن املرحلة الثالثة لتخفيف القيود

البيت الأبي�ش: جتاوزنا املرحلة الأ�صعب من كورونا

رغم ا�صتفحال الأزمة ال�صحية

تون�ش: بوادر ع�صيان مدين بعد اإقرار احلجر ال�صامل!

حممد بن را�صد ي�صدر قانون اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين 
التنفيذيني ويعدل بع�ش اأحكام قانون املديرين العموم يف حكومة دبي 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 8 ل�شنة 2021 
ُتطّبق  ال��ذي  دب��ي،  حكومة  يف  التنفيذيني  للمديرين  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  ب�شاأن 
لقانون  اخلا�شعة  الدوائر  يف  العاملني  املدنيني  التنفيذيني  املديرين  على  اأحكامه 
تاريخ  من  به  وُيعمل   ،  ،2018 ل�شنة   8 رق��م  دب��ي  حُلكومة  الب�شرّية  امل���وارد  اإدارة 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. �شُ
كما اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم القانون رقم 10 ل�شنة 
املوارد  اإدارة  ب�شاأن   2013 ل�شنة   8 رقم  القانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   2021
 6 امل��ادة  الُعموم يف حكومة دب��ي، وال��ذي ن�ص على تعديل ن�ص  الب�شرّية للمديرين 
2013، ليعالج امل�شائل اخلا�شة بال�شرتاك يف التقاعد  8 ل�شنة  من القانون رقم 
العالوات والبدلت  التعديل اجلديد تو�شيح  العموم، حيث مت مبوجب  للمديرين 
التي تدخل يف احت�شاب راتب ح�شاب ال�شرتاك للمديرين العموم يف حكومة دبي.   

�ص 02

�ص 15

�ص 19

الإمارات تر�سل طائرة حتمل  37 طنا 
من املواد الغذائية اإىل اأفغان�ستان

اأخبار الإمارات

100 يوم اأغرقت بورما يف 
الفو�سى.. ومترد �سعبي 

عربي ودويل

مان�س�سرت �سيتي ينتظر خدمة  
من لي�سرت حل�سم اللقب مبكرا

الفجر الريا�سي

ال�شقيقة.
و رحب �شموه - خالل اللقاء الذي 
 �� ال�����ش��اط��ئ  ج���رى ام�����ص يف ق�شر 
ب�شمو ويل عهد البحرين يف بلده 
.. وتبادل  الإم���ارات  الثاين دول��ة 
التهاين والأمنيات مبنا�شبة �شهر 
ال���ك���رمي وق�����رب حلول  رم�����ش��ان 
متمنيني   .. امل��ب��ارك  الفطر  عيد 
و�شعبيهما  وقيادتيهما  للبلدين 
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حممد بن زايد خالل ا�شتقباله ويل عهد البحرين و رئي�ص جمل�ص ال�شيادة النتقايل يف ال�شودان    )وام(

•• القد�س-وكاالت:

قال اجلي�ص الإ�شرائيلي، الثنني، اإنه علق ملدة يوم تدريبا 
ت�شاعد  لحتمال  ال�شتعداد  على  اجلهود  لرتكيز  رئي�شيا 

العنف، و�شط احتدام التوتر مع الفل�شطينيني يف القد�ص.
اأكرب  لبدء  تخطط  الإ�شرائيلية  امل�شلحة  ال��ق��وات  وك��ان��ت 

تدريب لها يف 30 عاما اأطلقت عليه ا�شم عربات النار.
لكن اجلي�ص قال، يف بيان، اإن رئي�ص الأركان، اأفيف كوخايف، 

قرر بعد تقييم املوقف تعليق التدريب لليوم القادم.
واأ����ش���در امل�����ش��وؤول ال��ع�����ش��ك��ري، ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ل��ق��وات برتكيز 
ل�شيناريوهات  واجل��اه��زي��ة  ال���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى  اجل��ه��ود  ك��ل 

الت�شعيد.
ال���ه���الل الأحمر  اأف������اد ف��ي��ه  ال�����ذي  ال���وق���ت  ج����اء ه����ذا يف 
جتدد  اإث���ر  ج��ري��ح   300 م��ن  اأك���ر  ب�شقوط  الفل�شطيني 
املواجهات داخل باحات امل�شجد الأق�شى، بعد اقتحامه من 

قبل القوات ال�شرائيلية عرب باب املغاربة.

للدموع  امل�شيل  ال��غ��از  قنابل  الإ�شرائيلية  ال��ق��وات  واأل��ق��ت 
والقنابل ال�شوتية والأعرية املطاطية على املوجودين داخل 

امل�شجد الق�شى مما اأدى اإىل �شقوط عدد من اجلرحى.
اأكر من  اأن هناك  اإىل  واأ�شار الهالل الأحمر الفل�شطيني 
والفرن�شاوي  املقا�شد  م�شت�شفيات  اإىل  نقلت  اإ�شابة   228
عددا  اأن  اإىل  م�شريا  للهالل،  امليداين  وامل�شت�شفى  واملطلع 

م�شعفي الهالل الأحمر من بي ن امل�شابني.
واأو�شح الهالل الأحمر اأنه حتى اللحظة هناك 7 ا�شابات 
خ��ط��رية ج���دا وم��ن��ه��ا داخ����ل ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة، وفقا 

ملرا�شلنا.
الأق�شى وحميطه، منذ  امل�شجد  التوتر يف منطقة  وي�شود 
لتنفيذ  امل�شتوطنني  دع��وات  تزامنا مع  ام�ص،  �شاعات فجر 
اليوم  القد�ص، وهو  ي�شمى توحيد  ذك��رى ما  اقتحامات يف 
وال�شفة  ال�شرقية  ال��ق��د���ص  اإ���ش��رائ��ي��ل  ف��ي��ه  اح��ت��ل��ت  ال���ذي 

الغربية يف اأعقاب حرب 1967.
ملتابعة  العليا  الرئا�شية  اللجنة  دعت  ذات��ه،  ال�شعيد  وعلى 

ال�شاعة  الأج��را���ص  لقرع  والكهنة  الآب���اء  الكنائ�ص،  ���ش��وؤون 
9:00 من م�شاء اأم�ص الثنني، ت�شامنا مع املرابطني يف 
لفل�شطني  ون�شرة  الأق�شى  امل�شجد  يف  وامل�شلني  القد�ص 

و�شعبها.
واأ�شارت اللجنة يف تعميم، ام�ص الإثنني، اإىل اأن هذه الدعوة 
تاأتي نظرا لالأو�شاع الراهنة يف القد�ص وا�شتمرار الهجمة 
لالأق�شى  اقتحام  م��ن  وم�شتوطنيه  لالحتالل  ال�شر�شة 
على  العتداء  �شبقها  والتي  فيه،  امل�شلني  على  والعتداء 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  امل�شلني  ومنع  ال��ن��ور  ب�شبت  املحتفلني 

كني�شة القيامة.
جمل�ص  الفل�شطينية  اخلارجية  وزارة  طالبت  الأثناء  ويف 
الأمن الدويل بتوفري احلماية الدولية لل�شعب الفل�شطيني 

م�شروع. وقانوين  اأخالقي  وواجب  “كحق 
ب�التحرر  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  طالبت  كما 
من اأطر وحمددات الإدارة ال�شابقة يف التعامل مع حقوق 

�شعبنا ومعاناته«.

اتهامات برملانية لإيران 
بالتورط يف تفجري كابول

•• كابول-وكاالت:

ت�شبب  الذي  كابول،  الأفغانية  العا�شمة  الدموي يف  التفجري  على خلفية 
11 و15 عاماً،  ب��ني  اأع��م��اره��ن  ت���رتاوح  60 طالبة  ع��ن  يزيد  م��ا  مبقتل 
ال�شبت، اتهم اأحد النواب يف الربملان الأفغاين اإيران بالتورط يف التفجري 

من وراء الكوالي�ص، ح�شب و�شائل اإعالم اأفغانية.
اإن  وقال ع�شو الربملان الأفغاين، �شاهبور ح�شن زوي، ممثل ولية لوغر، 
اإيران متورطة يف التفجري الأخري وجوا�شي�ص طهران متواجدون يف جمل�ص 

النواب الأفغاين ويدافعون عما تقوم به، وفق و�شائل اإعالم اأفغانية.
كما اأدت ت�شريحات زوي اإىل توتر الأجواء يف اجلل�شة العامة ملجل�ص النواب 
نواب  قبل  م��ن  عنيف  فعل  ب��رد  ت�شريحاته  وقوبلت  الث��ن��ني.  الأف��غ��اين، 
الذي  �شجادي،  القيوم  النائب عن مدينة غزين، عبد  فيهم  اآخرين، مبن 

و�شفها باأنها “لنر امللح على جراح ال�شيعة والهزارة، وفق تعبريه.
ي�شار اإىل اأن حركة طالبان التي تتمتع بعالقات جيدة مع طهران، مل تعلن 
وراء  بالوقوف  داع�ص  به، متهمة تنظيم  ون��ددت  التفجري  م�شوؤوليتها عن 

الهجوم.
بدوره، اتهم وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف هو الآخر »داع�ص« 

بارتكاب الهجوم. وحتى الآن مل يعلن داع�ص م�شوؤوليته عن الهجوم.
اأن عدد �شحايا الهجوم الذي ا�شتهدف مدر�شة للبنات يف العا�شمة  يذكر 
م�شنية  الأطباء جهوداً  يبذل  ال�شتني، يف حني  ال�شبت، قد جت��اوز  كابول، 
م�شوؤولون  اأف���اد  م��ا  وف��ق  م�����ش��اب��اً،   150 لنحو  الطبية  ال��رع��اي��ة  لتوفري 
اأفغان، الأحد. واأعلنت احلكومة الأفغانية الثالثاء 11 مايو، حداداً عاماً 
اأ�شرف غني،بالالئمة يف  اأنحاء البالد. واألقى الرئي�ص الأفغاين  يف جميع 
الهجوم الإرهابي على حركة طالبان، قائاًل اإن جمموعات اجَلهل والظالم، 
اأحياناً با�شم طالبان واأحياناً با�شم داع�ص، يريدون اإبعاد اأطفالنا عن قافلة 
العلم والتقدم عرب هذه الهجمات الهمجية، واإ�شعاف اأمل �شعبنا بامل�شتقبل 

امل�شرق.

النووي  حم��ادث��ات  اأمل��ان��ي��ا: 
الإيراين ت�صتغرق وقتا طويال

•• برلني-وكاالت:

املحادثات  اأن  اأمل����ان����ي����ا،  اأع���ل���ن���ت 
قد  فيينا  الإي��ران��ي��ة يف  ال��ن��ووي��ة 
لكنها  ط���وي���ال،  وق���ت���ا  ت�����ش��ت��غ��رق 

اأكدت اأن املفاو�شات بناءة.
فقد قال وزير اخلارجية الأملاين 
الوقت  اإن  الثنني،  ما�ص،  هايكو 
عامل جوهري يف مفاو�شات فيينا 
النووي  التفاق  لإحياء  الرامية 
.2015 ع����ام  امل�����ربم  الإي�������راين 
واأ�شاف هايكو ما�ص اأن املحادثات 
ت�����ش��ت��غ��رق وق��ت��ا ط���وي���ال، م�شريا 
اأج���واء طيبة،  اأنها جت��ري يف  اإىل 
بح�شب ما ذك��رت وكالة روي��رتز.
وت��اب��ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمل���اين، 
نظرائه  مع  اجتماع  هام�ص  على 
بروك�شل،  الأوروب����ي يف  ب��الحت��اد 
قائال اإن املفاو�شات �شعبة و�شاقة 
امل�����ش��ارك��ني يجرون  ل��ك��ن ج��م��ي��ع 

املحادثات يف اأجواء بناءة.
واأ�شاف لكن الوقت ينفد.. نهدف 
لالتفاق  ال��ك��ام��ل��ة  ال����ع����ودة  اإىل 
ال��ن��ووي الإي�����راين لأن ه���ذه هي 
عدم  ل�شمان  الوحيدة  الطريقة 
اأ�شلحة  اإي��ران على امتالك  قدرة 

نووية.

خارطة طريق احلكومة لتخفيف القيود.
ا تخفيف  اأي�شً اأيار مايو، حني �شيتم   17 تبداأ هذه املرحلة اجلديدة يف 

قيود معينة على ال�شفر اإىل اخلارج.
التدابري املرتبطة بوباء كوفيد19- الثنني بعد  اأيرلندا بع�ص  خففت 
البالد  داخ��ل  بال�شفر  �شمح من جديد  الإغ���الق، مما  اأ�شهر طويلة من 

واإعادة فتح املتاجر غري الأ�شا�شية بناء على موعد م�شبق.
اأنحاء  والعدادية يف جميع  الثانوية  واملدار�ص  دور احل�شانة  فتح  اأعيد 
بعد  وذل��ك  الثانوية،  املدار�ص  اأ�شابيع  اأربعة  بعد  تليها  الثنني،  البونان 
الطالب  على  ويتعني  ال�شحية.  للتدابري  وف��ق��اً  اأ���ش��ه��ر  �شتة  اإغ��الق��ه��ا 
مرتني  �شلبية  فح�ص  نتيجة  اإب��راز  الداري��ة  الهيئة  واع�شاء  واملدر�شني 
ميكن  ذاتية  فح�ص  بعينات  يجرونها  واخلمي�ص،  الثنني  الأ���ش��ب��وع،  يف 

احل�شول عليها جماًنا يف ال�شيدليات.
قررت اأملانيا اتاحة لقاح جون�شون اآند جون�شون امل�شاد لفريو�ص كورونا 
جلميع الرا�شدين الراغبني يف احل�شول على لقاح م�شاد لكوفيد الذي 
حدت عدة دول من ا�شتخدامه ب�شبب الأعرا�ص اجلانبية، اخلطرية رغم 

ندرتها.

املعلومات الع�صر عن اأنالينا بربوك:

الأملانية اخل�صراء التي تريد خالفة مريكل!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

 26 يف  الت�شريعية  النتخابات  قائمة  لت�شّدر  اخل�شر  حل��زب  امل�شاركة  الرئي�شة  تعيني  مت 
اأجنيال مريكل  ال�شابقة، من�شب  اأن تتوىل بطلة الرتامبولني  �شبتمرب. يف الأربعني، ميكن 

كرئي�شة للحكومة الفيدرالية.
-اأوروبية  1

)�شاك�شونيا  هانوفر  من  بالقرب  ن�شمة   2000 �شكانها  عدد  يبلغ  قرية  يف  ن�شاأت 
ال�شفلى(، يف مزرعة اأعيد تاأهيلها، بني حقل بنجر وملعب لكرة القدم. بداأت درا�شة 
العلوم ال�شيا�شية يف هامبورغ، قبل اأن حت�شل على �شهادة يف القانون الدويل من كلية 

لندن لالقت�شاد. وتعي�ص الآن يف بوت�شدام، يف �شواحي برلني. )التفا�شيل �ص15(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع ويل عهد البحرين العالقات الأخوية وامل�صتجدات الإقليمية والدولية

بحث مع الربهان العالقات الأخوية بني البلدين وعددًا من امللفات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد حر�ش الإمارات على دعم جهود ال�صودان ال�صقيق يف تعزيز ال�صالم 

جمعيات اإ�صالمية وم�صيحية مب�صر تخلد 
ذكرى املغفور له حمدان بن را�صد 

•• القاهرة-وام:

نظم عدد من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية وامل�شيحية 
فى م�شر قافلة الوفاء تخليدا لذكرى املغفور له حمدان 
بن را�شد اآل مكتوم رجل اخلري الذى كان له ب�شمات فى 
رحيمة  قلوب  اأطلق حملة  بقاع م�شر حيث  بقعه من  كل 
منها  واإ�شتفاد  وف��ات��ه  حتى  �شنوات  خم�ص  اإ�شتمرت  التى 
املحافظات.  كافة  فى  املتعففة  الأ�شر  من  الآلف  ع�شرات 
الهدايا على  املحافظات موزعة  القافلة عددا من  وجابت 
النا�ص  الف�شيل ليبتهل  ال�شهر  كل حمتاج فى اجواء هذا 
اىل اهلل تعاىل اأن يجزى الفقيد ال�شيخ حمدان بن را�شد 

اآل مكتوم خري اجلزاء واأن يح�شن منزله.

جلنة حتري الروؤية بالدولة تدعو 
امل�صلمني لتحري روؤية هالل �صهر �صوال

•• اأبوظبي -وام:

دعت جلنة حتري الروؤية بالدولة جميع امل�شلمني بدولة 
الإم������ارات ل��ت��ح��ري روؤي����ة ه���الل ���ش��ه��ر ���ش��وال ل��ه��ذا العام 
1442 ه�، م�شاء يوم الثالثاء التا�شع والع�شرين من �شهر 

رم�شان اجلاري املوافق 11 مايو 2021م.
على  يتوا�شل  اأن  ال��ه��الل  ي��رى  م��ن  بكل  اللجنة  واأه��اب��ت 
الرقم 026921166 ليتم توجيهه اإىل اأقرب حمكمة 
لت�شجيل �شهادته. ومتنت اللجنة اأن يعيد اهلل تعاىل �شهر 
والعامل  والإ�شالمية  العربية  الأم��ة  على  املبارك  رم�شان 

اأجمع باخلري واليمن والربكات.

الإمارات تر�صل طائرة حتمل
 37 طنا من املواد الغذائية اإىل اأفغان�صتان

الإمارات تدين ب�صدة الهجوم الإرهابي الذي 
ا�صتهدف حافلة يف زابل �صرق اأفغان�صتان

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتهدف حافلة يف  ال��ذي  الإره��اب��ي  الهجوم  ب�شدة  الإم����ارات  دول��ة  اأدان���ت 
املدنيني  واإ�شابة عدد من  واأ�شفر عنه مقتل  اأفغان�شتان،  �شرق  زابل  ولية 
الأب���ري���اء. واأك����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل اأن دول���ة الإم����ارات 
الدائم  ورف�شها  الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها  عن  تعرب 
الأم��ن وال�شتقرار  ت�شتهدف زعزعة  التي  العنف والإره��اب  اأ�شكال  جلميع 
وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�شانية. واأعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها 
وموا�شاتها لأهايل وذوي ال�شحايا جراء هذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها 

بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�صتهداف مطار اأبها بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاولت ميلي�شيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران، ا�شتهداف مطار اأبها يف اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خالل طائرة مفخخة، 
اعرت�شتها قوات التحالف. واأكدت دولة الإم��ارات - يف بيان �شادر عن وزارة 
اأن ا�شتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة  اخلارجية والتعاون الدويل - 
احلوثي يعك�ص حتديها ال�شافر للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع القوانني 
يتخذ موقفا  اأن  على  ال���دويل  املجتمع  ال���وزارة  ال��دول��ي��ة. وحثت  والأع����راف 
املن�شاآت احليوية  التي ت�شتهدف  املتكررة  فوريا وحا�شما لوقف هذه الأعمال 
واملدنية واأمن اململكة، واإمدادات الطاقة وا�شتقرار القت�شاد العامليني، موؤكدة 
الآون��ة الأخ��رية يعد ت�شعيدا خطريا، ودلياًل  ا�شتمرار هذه الهجمات يف  اأن 

جديداً على �شعي هذه امللي�شيات اإىل تقوي�ص الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمني من 
بنغالدي�ش وباك�صتان ونيبال و�صريالنكا 

•• اأبوظبي-وام:

لإدارة  الوطنية  “الهيئة  “ و  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  “ الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
القادمني  امل�شافرين  دخ��ول  تعليق  والكوارث” ع��ن  الأزم����ات  و  ال��ط��وارئ 
من بنغالدي�ص وباك�شتان ونيبال و�شريالنكا على جميع الرحالت اجلوية 
منها،  القادمني  الرتانزيت  رك��اب  وكذلك  والأجنبية،  الوطنية  للناقالت 
 2021 مايو   12 املوافق  الأربعاء  يوم  23:59 من  ال�شاعة  اعتبارا من 

با�شتثناء رحالت الرتانزيت القادمة للدولة واملتجهة اإىل هذه الدول.
بنغالدي�ص  يف  ت��واج��دوا  ال��ذي��ن  امل�شافرين  دخ��ول  تعليق  ذل��ك  ي�شمل  كما 
وباك�شتان ونيبال و�شريالنكا خالل فرتة 14 يوما قبل القدوم اإىل دولة 
الإمارات مع ا�شتمرار ت�شيري الرحالت، حيث �شي�شمح بنقل الركاب من دولة 
الإمارات اإىل هذه الدول على الرحالت، كما �شي�شمح بنقل الفئات امل�شتثناة 
م��ن ال���دول الأرب��ع��ة امل��ذك��ورة اإىل دول���ة الم����ارات م��ع تطبيق الإج����راءات 
امل��ذك��ورة، وال��ت��ي ت�شمل م��واط��ن��ي دول���ة الإم�����ارات، والبعثات  الإح���رتازي���ة 
الدبلوما�شية املعتمدة بني دولة الإمارات مع هذه الدول، والوفود الر�شمية 
اإلزامهم  يتم  اأن  الذهبية على  الإقامة  واأ�شحاب  الأعمال  وطائرات رجال 
 PCR اأي��ام وفح�ص   10 التي ت�شمل حجرا مدته  الوقائية  ب��الإج��راءات 
ال��دول��ة وخف�ص مدة  الثامن من دخ��ول  ال��راب��ع و  اليومني  يف املطار و يف 
فح�ص PCR من 72 �شاعة اإىل 48 �شاعة على اأن يتم قبول الفحو�شات 

.QR Code ال�شادرة من املختربات املعتمدة والتي حتمل
واأكدت الهيئة العامة للطريان املدين اأنه ي�شرتط على امل�شافرين القادمني 
من بنغالدي�ص وباك�شتان ونيبال و�شريالنكا عرب دول اأخرى اأن تكون مدة 
اإقامتهم يف تلك الدول ل تقل عن 14 يوما لكي ي�شمح لهم بدخول الدولة، 

مع ا�شتمرار رحالت ال�شحن بني دولة الإمارات مع هذه الدول.
املتابعة  �شرورة  بالقرار  املتاأثرين  امل�شافرين  جميع  من  الهيئة  اأهابت  و 
والتوا�شل مع �شركات الطريان املرتبطني معها لتعديل و جدولة رحالتهم 
و �شمان عودتهم �شاملني اإىل وجهاتهم النهائية دون اأي تاأخري اأو التزامات 

اأخرى.

اأر�شلت دولة الإم��ارات ام�ص طائرة حتمل 
اأفغان�شتان لدعم الأ�شر  اإىل  مواد غذائية 
املتعففة يف هذا ال�شهر الف�شيل”. و اأ�شاف 
�شعادته اإن دولة الإمارات كانت قد اأر�شلت 
من قبل طائرتي م�شاعدات على متنهما 
7.2 طن من الإم��دادات الطبية مل�شاعدة 
الطبية على  الكوادر  اآلف من   7 ح��وايل 

.« احتواء جائحة كوفيد-19 
اأر�شلت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  جدير 
حتى اليوم نحو2000 طن من امل�شاعدات 
اإىل اأكر من 135 دولة ا�شتفاد منها نحو 

مليوين عامل يف املجال ال�شحي.

••اأبوظبي-وام:

على  طائرة  اأم�ص  الإم���ارات  دول��ة  اأر�شلت 
اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  م��ن  37 ط��ن��اً  متنها 
�شمن  الإ�شالمية  اأفغان�شتان  جمهورية 
���ش��ه��ر رم�شان  ال���دول���ة خ���الل  م���ب���ادرات 
�شامل  ع��ي�����ش��ى  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  و  ال����ك����رمي. 
جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  الظاهري 
وقفت  لطاملا   ”: الإ�شالمية  اأفغان�شتان 
ال�شقيقة  ال�������دول  م����ع  الإم����������ارات  دول������ة 
وال�شديقة يف الظروف كافة التي تتطلب 
ال�شدد  ه���ذا  يف  و  وال���ت���ع���اون  ال��ت�����ش��ام��ن 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي تهم 
التحديات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
املنطقة  ت�شهدها  ال��ت��ي  والأزم����ات 
العربية و ال�شرق الأو�شط وتبادل 

وجهات النظر ب�شاأنها.

ع��ل��ى اأ����ش�������ص م��ت��ي��ن��ة م���ن الأخ�����وة 
والتعاون  وال��ت��ف��اه��م  والح������رتام 
البلدين  خ���ري  ف��ي��ه  مل���ا  امل�������ش���رتك 

وم�شاحلهما املتبادلة.
امل�شتجدات  اإىل  و تطرق اجلانبان 

مزيداً  ال�شقيق  و�شعبها  للبحرين 
من التقدم.

اللقاء..  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  ب��ح��ث 
ال���ع���الق���ات الأخ����وي����ة ال��ت��ي جتمع 
تقوم  وال��ت��ي  و�شعبيهما  ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حمل  فيما 
 .. ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
حتيات�ه  ال��ب��ح��ري��ن  ع��ه�����������������د  ويل 
حمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  �شاحب  اإىل 
ومتنياته  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 

نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
مبوفور  ل�����ش��م��وه��م��ا  ومت��ن��ي��ات��ه   ..
ال�شحة وال�شعادة ولدولة الإمارات 

مزيدا من التقدم و الرخاء.

مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن ال�����ش��ق��ي��ق��ة .. 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

ركيزة  و���ش��الم��ت��ه مي��ث��ل  واأم����ن����ه 
مهمة يف اأمن املنطقة.

م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ال�����ربه�����ان اأن 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ري�����ص  ال�������ش���ودان 

والتنمية  وال����ش���ت���ق���رار  ال�����ش��الم 
خ����ا�����ش����ة خ�������الل ه�������ذه امل���رح���ل���ة 
.. انطالقاً  املف�شلية من تاريخه 
من اإميانها باأن ا�شتقرار ال�شودان 

ال�شمو  �شاحب  واأك���د  ل�شعوبها. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
الإم����ارات على دعم  حر�ص دول��ة 
جهود ال�شودان ال�شقيق يف تعزيز 

التوترات  مبا ي�شهم يف نزع فتيل 
واأ�ش�ص  والأزم��ات وير�شخ لقاعدة 
طريق  على  ق��دم��اً  للم�شي  قوية 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال����ت����ق����دم والزده���������ار 

ال��روؤى حول اأهمية تغليب �شوت 
احللول  واإيجاد  واحل��وار  احلكمة 
الق�شايا  ملختلف  الدبلوما�شية 
والتحديات التي تواجهها املنطقة 

خا�شة   .. امل�������ش���رتك  اله���ت���م���ام 
القرن  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����ش��ت��ج��دات 
الأف���ري���ق���ي و����ش���رق اأف���ري���ق���ي���ا .. 
م��وؤك��دي��ن يف ه���ذا ال�����ش��دد توافق 

�شمو  ال���ف���ري���ق   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 
الداخلية و�شمو ال�شيخ حمدان بن 
اآل نهيان وال�شيخ  زاي��د  حممد بن 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
و ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن ح���م���د بن 
جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل  طحنون 

اإدارة مطارات اأبوظبي ..
البحريني  اجل��ان��ب  م��ن  وح�شره   
ال�شيخ  ركن  اأول  الفريق  .. معايل 
وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 
�شلمان  ال�شيخ  معايل  و  الداخلية 
بن خليفة اآل خليفة وزير املالية و 

القت�شاد الوطني.
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ك��ان 
اآل خ��ل��ي��ف��ة قد  ب���ن ح��م��د  ���ش��ل��م��ان 
ال��ي��وم ..  و�شل يف وق��ت �شابق م��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبله  و 
حممد بن زايد اآل نهيان يف مطار 
ال�شتقبال  يف  ك��ان  كما  ال��ب��ط��ني.. 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء وزير الداخلية.

والعمل  التعاون  جوانب  خمتلف 
امل�������ش���رتك م����ع دول������ة الإم���������ارات 
العربية املتحدة يف �شوء العالقات 
جتمع  ال��ت��ي  التاريخية  الأخ��وي��ة 

البلدين و�شعبيهما .
وث����م����ن م����واق����ف ال�����دول�����ة جت���اه 
ال�شودان  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ 
التاريخي  املنعطف  واأمنه يف ظل 
ال���ذي مي��ر ب��ه وال��ت��ح��دي��ات التي 
مببادرات  م�����ش��ي��داً   .. ي��واج��ه��ه��ا 
العاجلة  الإن�������ش���ان���ي���ة  ال�����دول�����ة 
والإم��دادات الطبية التي توا�شل 
ال�شوداين  ال�شعب  اإىل  تقدميها 
ال�شودان  موؤ�ش�شات  جهود  لدعم 
جائحة  ت���داع���ي���ات  م���واج���ه���ة  يف 

كورونا.
ال�شيخ  �شمو   .. الج��ت��م��اع  ح�شر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
 .. ال�شوداين  نهيان ومن اجلانب 
م��ع��ايل خ��ال��د ع��م��ر ي��و���ش��ف وزير 
والوفد  ال�����وزراء  جمل�ص  ���ش��وؤون 
ال�شيادة  جمل�ص  لرئي�ص  امل��واف��ق 

يف ال�شودان.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو  .. �شاحب  امل�شلحة  للقوات 
اآل  بن حمد  �شلمان  الأم��ري  امللكي 
جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة 
البحرين  مم���ل���ك���ة  يف  ال������������وزراء 

ال�شقيقة.
و رحب �شموه - خالل اللقاء الذي 
ج���رى اأم�������ص يف ق�����ش��ر ال�����ش��اط��ئ �� 
ب�شمو ويل عهد البحرين يف بلده 
ال��ث��اين دول���ة الإم����ارات .. وتبادل 
�شهر  مبنا�شبة  والأمنيات  التهاين 
وق������رب حلول  ال����ك����رمي  رم�������ش���ان 
.. متمنيني  امل��ب��ارك  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
و�شعبيهما  وقيادتيهما  للبلدين 
والتقدم  اخل���ري  دوام  ال�شقيقني 

والزدهار.
ون���ق���ل ���ش��م��و الأم������ري ���ش��ل��م��ان بن 
اللقاء  خ�����الل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ح���م���د 
امللك  ����ش���اح���ب اجل����الل����ة  حت���ي���ات 
عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأم�ص  م�����ش��اء   - امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الأول يف ق�شر ال�شاطئ - الفريق 
رئي�ص  ال��ربه��ان  عبدالفتاح  اأول 
جم��ل�����ص ال�������ش���ي���ادة الن���ت���ق���ايل يف 
جمهورية ال�شودان ال�شقيقة الذي 

يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.
بح�شور   - اجل����ان����ب����ان  وب����ح����ث 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة -  ���ش��وؤون  ال����وزراء وزي���ر 
ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي جتمع 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
وجمهورية ال�شودان و�شبل تنمية 
امل�شرتك  والعمل  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه 

وتعزيزه يف جميع املجالت.
ب�شاأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  كما 
ع������دد م�����ن ال���ق�������ش���اي���ا وامل���ل���ف���ات 
الإق����ل����ي����م����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة حمل 

حممد بن را�صد ي�صدر قانون اإدارة املوارد الب�صرية للمديرين التنفيذيني ويعدل بع�ش اأحكام قانون 
وت�شري اأحكام قانون اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم 8 ل�شنة 2018 
ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي على املُدير التنفيذي يف كل ما مل يرد 
التنفيذيني يف  الب�شرية للمديرين  امل��وارد  اإدارة  ب�شاأنه ن�ص خا�ص يف قانون 
ادرة مُبوجبه، وذلك بالقدر  حكومة دبي رقم 8 ل�شنة 2021 والقرارات ال�شّ

الذي ل تتعار�ص فيه مع طبيعة وظيفة املدير التنفيذي.
املوارد  اإدارة  ب�شاأن   2015 ل�شنة   2 رقم  القانون  حمّل  القانون  هذا  ويحّل 
1 ل�شنة  الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف ُحكومة دبي، وُيلغى القرار رقم 
�شات املديرين التنفيذيني يف  2015 ب�شاأن رواتب وعالوات وبدلت وخُم�شّ
حكومة دبي، كما ُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�ص فيه 
واأحكام هذا القانون. وُي�شِدر رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة دبي القرارات 
املالية  املخ�ش�شات  القانون، مبا يف ذلك حتديد  اأحكام هذا  لتنفيذ  الالزمة 

واملزايا الوظيفية للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي.

بال�شرتاك يف التقاعد للمديرين العموم، حيث مت مبوجب التعديل اجلديد 
التي تدخل يف احت�شاب راتب ح�شاب ال�شرتاك  تو�شيح العالوات والبدلت 
للمديرين العموم يف حكومة دبي، على اأن ُيعمل بالقانون اجلديد من تاريخ 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. �شُ
 خم�ص�صات وم�صوؤوليات املدير التنفيذي .. ون�ّص القانون رقم 8 ل�شنة 
املجل�ص  رئي�ص  ُي�شِدُره  بقرار  التنفيذي  املدير  تعيني  يتم  اأن  على   2021
الوظيفية  الفئات  اآل��ي��ة حت��دي��د  ال��ق��ان��ون  ح��دد  كما  دب���ي،  لإم���ارة  التنفيذي 
اأداء  تقييم  معايري  القانون  واأورد  التنفيذي.  للمدير  املالية  �شات  واملُخ�شّ
النقل  اآليات  وكذلك  ي�شتحقها،  التي  الدورية  والإج���ازات  التنفيذي،  املدير 
ت�شليم  واآليات  اإنهاء اخلدمة،  وح��الت  اأ�شباب  اإىل  اإ�شافة  والإع��ارة،  والّندب 

ونقل املهام.
املدنية جتاه  الناحية  م�شوؤوًل من  التنفيذي  املدير  يكون  ل  للقانون  ووفقاً 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 8 
اإدارة املوارد الب�شرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة  2021 ب�شاأن  ل�شنة 
يف  العاملني  املدنيني  التنفيذيني  املديرين  على  اأحكامه  ُتطّبق  ال��ذي  دب��ي، 
ل�شنة   8 رقم  دبي  الب�شرّية حُلكومة  امل��وارد  اإدارة  لقانون  اخلا�شعة  الدوائر 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. 2018، ، وُيعمل به من تاريخ �شُ
كما اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم القانون رقم 10 
ل�شنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم 8 ل�شنة 2013 ب�شاأن اإدارة 
الُعموم يف حكومة دبي، والذي ن�ص على تعديل  الب�شرّية للمديرين  امل��وارد 
اخلا�شة  امل�شائل  ليعالج   ،2013 ل�شنة   8 رق��م  القانون  م��ن   6 امل���ادة  ن�ص 

باخت�شا�شاته  يتعلق  فيما  يرتِكُبه  تق�شري  اأو  ب��ه  يقوم  فعل  اأي  ع��ن  الغري 
ه الوظيفية، وتكون اجلهة احلكومية  الوظيفية، ويقع منه اأثناء تاأِديته ملهامِّ
التق�شري، ول يخل ذلك  اأو  الفعل  امل�شوؤولة عن ذلك  التي يعمل لديها هي 
جوع على املدير التنفيذي عن ذلك الفعل اأو التق�شري  بحق هذه اجلهة يف الرُّ

اإذا ارُتِكب عمداً اأو نتيجًة خلطاأ ج�شيم.
ت�صويب الأو�صاع .. ووفقاً للقانون تتوىل دائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
دبي، ت�شويب اأو�شاع املديرين التنفيذيني امل�شتمرين باخلدمة بتاريخ العمل 
بهذا القانون مبا يّتفق واأحكامه، على اأن ي�شتمر املوظفون الذين مت منُحهم 
ل  والذين  التنفيذي،  للمدير  املخ�ش�شة  املالية  للدرجة  الإجمايل  الراتب 
ي�شغلون اأي من املُ�شّميات الوظيفية املحددة يف هذا القانون يف احل�شول على 
�شات املالية التي كانوا يتقا�شونها قبل العمل  ذات الرواتب الإجمالية واملُخ�شّ

بهذا القانون.
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اأخبـار الإمـارات

�صهد املحا�صرة الرم�صانية الرابعة ملجل�ش حممد بن زايد بعنوان »التعلم والبحث مدى احلياة : مفتاح اإمكانياتنا وطاقاتنا امل�صتقبلية«

عبداهلل بن زايد: مو�صوع التعليم مهم له اأبعاد بالن�صبة للجميع اأفرادا وجمتمعات واأولياء اأمور وم�صوؤولني 

ما نتحدث عنه هنا اليوم.. هناك قلق 
لنتذكر  ل��ك��ن  الأم����ل،  ي�شعف  اأن  م��ن 
اأمت����ت ح��ت��ى الآن  اأن دول����ة الإم������ارات 
غري  قيادة  حتت  ا�شتثنائيا  عاما   50
الإماراتيني  اأذك��ر طالبي  واأن��ا  عادية، 
اإىل  “ ل تنظروا  ب��ه��ذا الأم���ر:  دائ��م��ا 
به  اأم��را م�شلما  اليوم كونه  ما لديكم 
كل  رد  عليكم  يفر�ص  ال��ت��زام  فلديكم 
ما تلقيتموه من منح “ .. واأعتقد اأن 
تراجع  من  كل جمتمع  يف  قلق  هناك 
اأن  الأم��ل، واأح��د الدرو�ص التي ميكن 
  “ تعطيها دولة الإم��ارات للعامل هو: 
العزم  الأم���ل ول  ي��رتاج��ع  بلدنا ل  يف 
بل �شنوا�شل العمل على تعزيز الأمل 

ون�شره يف العامل«.
ووجه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان �شوؤال اإىل �شاكو تومينن.. ب�شاأن 

كيفية التغلب على الف�شل ؟.
ق�����ال ����ش���اك���و ت���وم���ي���نن : ه�����ذا ����ش���وؤال 
ج���وه���ري.. “ ف��ال��ن��ج��اح ي��ت��ح��ق��ق من 
ان  ما  ولكن  املخاطر،  مواجهة  خالل 
اإليه فاإنك  حتقق النجاح الذي ت�شعى 
غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ف ع���ن امل��خ��اط��رة رغبة 
منك يف املحافظة على جناحك، ولكن 
التي  الأ���ش��ي��اء  اأن تتجنب  م��ن اخل��ط��اأ 
ما  ه���ذا  اأن  واأع��ت��ق��د  ن��اج��ح��ا،  جعلتك 

يحدث للعديد من ال�شركات«.
اإبعاد  اأح����اول  ك��ن��ت  واأ����ش���اف ..” ل��ق��د 
حياتي  ع��ن  ب��ال��ك��ام��ل  الف�شل  م��ف��ه��وم 
اخلا�شة.. ما اأفعله يف حياتي هواأنني 
اأت��ق��ب��ل ���ش��ل��ف��ا ح��ق��ي��ق��ة اأن����ه ل���ن يكتب 
النجاح لكل �شئ، لكن املهم اأنه ميكنك 
اأن تتعلم �شيئا ذا قيمة كبرية من �شيء 
اأن  ول��ن��ت��ذك��ر   .. ال��ن��ج��اح  ل��ه  يكتب  مل 
العديد من النجاحات ولدت من رحم 

الف�شل ».
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
دائما  : ي�شعدين  اآل نهيان  يف اخلتام 
اأك��ون لي�ص  اأن  اأك��ون معكم جميعا،  اأن 
ف��ق��ط م���ع ال��ع��ق��ول ال��ن��اج��ح��ة ب���ل مع 
العقول املتفائلة اأي�شا، وحتى مع تلك 

القادرة على العتزاز بالف�شل«.
واأ�����ش����اف ���ش��م��وه :” ن��ح��ن ن��ع��ي�����ص يف 
والتحديات،  ب��الإث��ارة  مليئة  منطقة 
ن�شر  جميعكم  توا�شلوا  اأن  اأم��ل  وكلي 
ب�شدر  الف�شل  وتقبل  وال��ف��رح  الأم���ل 
رح������ب يف ح������ال م���واج���ه���ت���ه..ول���ك���ن 
ونتاأمل  ب��ره��ة  جميعا  نتوقف  دع��ون��ا 
الرحلة التي اأخ��ذت اأزم��ة “ كوفيد “ 
حتدياتها..الب�شر  بكل  ال��ع��امل،  فيها 
الأم��ل ولن  مبدعون فهم لن يفقدوا 
بكم  اهلل  معا..بارك  العمل  عن  يكفوا 
وقد اأكد ال�شيوف  جميعا”.          
املحا�شرون خالل اجلل�شة..اأن ال�شغف 
ي�شكل  وال���ب���ح���ث  وامل���ع���رف���ة  ب��ال��ت��ع��ل��م 
امل�شتدام..  للتعليم  الأ�شا�شية  اللبنات 
الطفولة  م��رح��ل��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريي��ن 
للتعليم  الأوىل  اخلطوة  متثل  املبكرة 

مدى احلياة.
���ش��ارة بنت  م��ع��ايل  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
الذي  ال��ن��ه��ج  اإن   .. الأم�����ريي  ي��و���ش��ف 
تاأ�شي�شها  منذ  الإم���ارات  دول��ة  اتبعته 
ه����و ال���ت���اأق���ل���م ال����دائ����م وال�������ذي يقوم 
اإىل  م�����ش��رية  امل�����ش��ت��م��ر..  التعليم  ع��ل��ى 
الإم���ارات  دول���ة  يف  املقبلة  املرحلة  اأن 
يف  ج���ذري���ا  ت��غ��ي��ريا  �شت�شهد  وال���ع���امل 
امل��ه��ن ب��وت��رية اأ���ش��رع مم��ا ك��ان��ت عليه 

الإمارات  بعثة  فريق  اأع�شاء  من   %
خريجي  من  كانوا  املريخ  ل�شتك�شاف 
املدار�ص واجلامعات يف دولة الإمارات.

ال�شمو  ب�����ش��اح��ب  ال��ت��ق��ي��ت  وع���ن���دم���ا 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لأول مرة 
ملناق�شة املهمة ق��ال : “ ل ت��ب��داأوا من 
ل  الآخ��ري��ن..  من  تعلموا  بل  ال�شفر 
ابنوها  بل  الف�شائية  املركبة  ت�شرتوا 
اليوم  م���ن  ال��ن��ه��ج  ك����ان  ل���ذل���ك    ..“
الأول خمتلفا متاما عن نهج البلدان 
با�شتك�شاف  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  الأخ�������رى 
الأخرى  ال���دول  ع���ادة تعد  ال��ف�����ش��اء.. 
اأما  ف�شائي  �شباق  مبثابة  الأم��ر  ه��ذا 
دولة الإمارات فاعتربته مبثابة تعاون 
من  موؤلف  فريق  لدينا  ف�شائي..كان 

200 اإماراتي ي�شاركون يف املهمة.
اأن ث��ق��اف��ة دولة  وذك���ر ع��م��ران ���ش��رف 
مواجهة  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور  الإم���������ارات 
نحوله  نواجهه  حتد  فكل  التحديات، 
املخاطرة  ن��ه��ج  اأن  ك��م��ا  ف��ر���ش��ة  اإىل 
يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ه��و م��ا جعلنا 
قادرين على تنفيذ املهمة على الرغم 
من احلظر والتحديات التي كان علينا 
اإط��ار زمني ق�شري جدا  مواجهتها يف 
وه���و 6 ���ش��ن��وات ب���دل م��ن 10 - 12  

عاما كما تفعل الدول الأخرى.
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وت��اب��ع 
�شيك�شتون،  دك��ت��ور   : فقال  م��داخ��الت 
فيما يتعلق مبا ذكره عمران من حيث 
ا�شتخدام الف�شاء لتحفيز جيل كامل، 
و�شتينيات  خم�شينيات  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
الدول  بع�ص  اأن  جن��د  املا�شي  ال��ق��رن 
اأ�شبح  ول���ك���ن ح��اف��زه��ا  ب���ذل���ك  م����رت 
ت�شاأم  ف��ه��ل  ال���زم���ن،  ���ش��ع��ي��ف��ا مب����رور 

الدول من البتكار وحتقيق املزيد؟.
فاأجاب الدكتور جون �شيك�شتون : اإنه 
من املهم اأحيانا اأن من�شي اإىل ما يبدو 
بعيد املنال..اإن بعثة املريخ الإماراتية، 
بالذكاء  امل��ت��ع��ل��ق  ب���اأك���م���ل���ه  امل�������ش���روع 
عام  بحلول  اأن��ه  وف��ك��رة  ال�شطناعي، 
الأكر  ال��دول��ة  ه��ذه  �شتكون   2071
اإث����ارة ل��الإع��ج��اب يف ال��ع��امل..ك��ل هذه 
يتوقعها  مل  م����ا،  ب��ط��ري��ق��ة  الأ����ش���ي���اء 
العامل، بل اإنهم يقولون: “ ل ميكنكم 

فعل ذلك ».
واأ�شار اإىل اأنه عندما دعا جون كينيدي 
وعندما  القمر  اإىل  ل��ل��ذه��اب  اأم��ريك��ا 
اأن��ه��ا �شت�شل  اأع��ل��ن��ت دول����ة الإم������ارات 
ذل��ك جم��رد ت�شريح  امل��ري��خ، مل يكن 
ب��ال��ع��ل��وم الهائلة  ق��ائ��م ع��ل��ى الل���ت���زام 
كل  تلخ�ص  رمزية  مبثابة  ك��ان  ولكنه 

بيننا  الآب������اء  ب��ع�����ص  اإن   : ن��ه��ي��ان  اآل 
واجهوا نوعا خمتلفا من التحدي مع 
متثل  كورونا  جائحة  خالل  اأطفالهم 
اآباء  نكون  اأن  ميكننا  كيف  بالت�شاوؤل: 
هذا  ا�شتثمار  ميكننا  ..وكيف  اأف�شل؟ 
ال��ت��ح��دي ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اأف�����ش��ل يف 

امل�شتقبل ؟.
الأطفال  اأن  ت��وم��ي��نن  ���ش��اك��و  ف��اأو���ش��ح 
يتعلمون من والديهم، لذلك اإذا كنت 
تريد اأن تدر�ص العقول القابلة للنمو 
اأن  ال�����ش��روري  فمن  ال��ن��م��و/،  /عقلية 
نا�شجة  بعقلية  الآب�����اء  ن��ح��ن  نتمتع 
اأم���ل عملي،  لدينا  ي��ك��ون  اأي�����ش��ا..واأن 
اأنه  نعتقد  األ  يجب  اأن���ه  يعني  وه���ذا 
امل�شتقبل،  يف  م�شاكل  هناك  تكون  لن 
ب��ل �شنواجه ع���ددا م��ن ال��ت��ح��دي��ات يف 
طريقة  اإيجاد  ميكننا  ولكن  امل�شتقبل 

للتعامل معها.
نكون  اأن  اآباء فيجب  لكوننا  وبالن�شبة 
هذا  ننقل  واأن  ومتفائلني  اإيجابيني 
النهج اإىل اجليل القادم..فالأمر لي�ص 
ب�شيطا ولكنه مهم، لأنه اإذا كان الآباء 
التحديات،  م���ن  ب��ا���ش��ت��م��رار  ي�����ش��ك��ون 

ف�شينتقل ذلك منهم اإىل اأطفالهم.
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
اآل نهيان .. اإذن هل يجب اأن نت�شارك 
باأفكارنا وخرباتنا مع الأطفال اأم ل؟ 

وما هي احلدود ملثل هذا الأمر؟.
ف����رد ���ش��اك��و ت��وم��ي��نن : اأن����ه ي��ج��ب اأن 
نثق بالأطفال ون�شرح لهم كل �شيء..
ونو�شح لهم اأنه لي�ص بالأمر ال�شيئ اأن 
احلياة،  يف  م�شاكل  اأو  حتديات  نواجه 
تعامال  معها  نتعامل  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن 
فعال، وبغ�ص النظر عما �شيحدث يف 
الالزمة  املهارات  لدي  ف��اإن  امل�شتقبل، 

حلل امل�شكالت.
طريقة  وجن�������د  م���ت���ف���ائ���ل���ني  ل���ن���ك���ن 
وهي  اليقني  ع��دم  بحالة  لال�شتمتاع 
م��ه��م��ة ل��ي�����ش��ت ���ش��ه��ل��ة ع��ل��ى الإط�����الق، 
�شريع  ع���امل  يف  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��م��ة  لكنها 

التغري.
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  مداخلة  ويف 
زايد اآل نهيان مع عمران �شرف قال : 
نحن فخورون جدا بك وبفريقك ومبا 
اإن���ه ميثل حت��دي��ا خالل  اأجن���زمت���وه.. 
الأوقات العادية، فما بالك اأثناء فرتة 
احلظر.. كيف متكنت من توظيف ما 
عرفته وما تتعلمه على طول الطريق 

جلعل مهمتك اأكر جناحا؟.
ف��ق��ال ع��م��ران ���ش��رف : اإن امل��ه��م��ة مل 
كان  لقد  الإط����الق..  على  �شهلة  تكن 
ملواجهة  الأ����ش���ا����ص  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��م 
ه��ذا ال��ت��ح��دي..اإن م��ا ي��ق��رب م��ن 90 

اآل  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  ق��ال �شمو 
نهيان  : من خالل خربتك يف و�شائل 
الإع����الم ويف الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة ويف 
اإمكانية  ت���رى  ك��ي��ف  الب��ت��ك��ار،  جم���ال 
بجائحة  م����ر  ال������ذي  ال����ع����امل  خ������روج 
ال��ن��ا���ص فيها  ك��ان  ك��ورون��ا، يف مرحلة 
ي��ع��ل��م��ون ماذا  ل��ل��غ��اي��ة ول  حم��ب��ط��ني 
اجلائحة  ه��ذه  م��ن  النتيجة،  �شتكون 
نرتجم  اأن  ميكننا  وكيف   .. ب�شرعة؟ 
ذل����ك م���ن خ����الل اإظ����ه����ار امل���زي���د من 
اله��ت��م��ام ب��ب��ن��اء ال��ع��دي��د م��ن العلماء 
الآخرين من اأمثال �شارة يف الإمارات، 
وحول العامل، وخا�شة العامل العربي، 
يف وقت يعاين فيه النا�ص من الأوبئة 
ون��ق�����ص ال��ف��ر���ص يف ه���ذا اجل����زء من 

العامل؟.
الغر�ص  ان   .. تومينن  �شاكو  واأج���اب 
الأ�شا�شي من التعليم هو اإعداد الإن�شان 
الآن  احل����ي����اة..وم����ن  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الأ�شياء  من  الكثري  �شيكون  ف�شاعدا، 
حدث  ما  فكل  حياتنا،  يف  موؤكدا  غري 
يف الأ�شهر ال� 12 - 18 املا�شية ميثل 
حت��دي��ا ه��ائ��ال ..و���ش��ي��ك��ون م��ن املثري 
�شتواجه  ك��ي��ف  ن��راق��ب  اأن  ل��اله��ت��م��ام 
التعليمية عامة هذا  البيئية  الأنظمة 
التحدي..ففي فنلندا، اعتربت الكثري 
من املدار�ص ذلك فر�شة رائعة لتعليم 
اأ�شياء عن ال�شحة والعقلية والبتكار 
والتعاطف..واأعتقد اأن هناك حتديات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي على  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���ن���ظ���ام  يف 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل يف ال���وق���ت احل���ايل 
اجلديدة  البتكارات  ظهور  حيث  من 

وجناحها اأوف�شلها.
الب�شري  العقل  يف  نفكر  كنا  اإذا  وق��ال 
ن�شع  اأن  ع��ام��ة..ع��ل��ي��ن��ا  وال���ف�������ش���ول 
رائعة  ك��ائ��ن��ات  الب�شر  اأن  اع��ت��ب��ارن��ا  يف 
و���ش��ام��ل��ة ال��ت��ف��ك��ري.. وب���ال���ت���ايل فيما 
يتعلق بالتعليم، يجب اأن نويل الكثري 
ال�شاملة  ل��ل��رف��اه��ي��ة  اله���ت���م���ام  م���ن 
مهارات  ل��دي��ه��م  ك���ان���ت  اأي���������ش����ا..واإذا 
لديهم  ت��ك��ون  اأن  ف��ي��ج��ب  اأك���ادمي���ي���ة، 
مهارات عقلية، والقدرة على التعامل 
م��ع الإج��ه��اد، وم��ع حالة ع��دم اليقني 
ومناخ  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  خلقتها  ال��ت��ي 
القلق الذي ت�شببت به اجلائحة.. لأنه 
كنت  اإذا  الب��ت��ك��ار  تعليم  ال�شعب  م��ن 

�شخ�شا �شديد القلق.
التحديات  اأن   : تومينن  �شاكو  وراأى 
ن�شخة  لإن�شاء  فر�شة  متثل  الراهنة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ي �شتثبت  ج��دي��دة م��ن 
ك����ب����رية يف  ق���ي���م���ة  اأن����ه����ا ذات  الأي���������ام 

امل�شتقبل.
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وت��اب��ع 

الت�شوير الفوتوغرايف وغريه.
واأ���ش��ار اإىل اأن دول��ة الإم����ارات اجتهت 
ن��ح��و رع���اي���ة خم��ي��م��ات ال��الج��ئ��ني يف 
العديد من الدول حيث النا�ص تفتقر 
برامج  تنفيذ  يف  و�شرعت  الأم���ل  اإىل 
ومبادرات هناك، وفجاأة اأ�شبحنا نرى 
الأم����ل يف ع��ي��ون الأط���ف���ال، وك���ان من 
ال�شهل جعلهم يعودون اإىل الدرا�شة.. 
اأن يكون ذلك من خالل جهود  يجب 
وا�شعة النطاق، والقتداء بالقيادة اأمر 

مهم جدا.
واأكد جون �شيك�شتون اأن توفري املوارد 
ملن ل ميلكونها، يبني الأ�شا�ص الالزم 
لديهم  ال�شغف  ينمو  عندما  ثم  وم��ن 
الربامج  هذه  يف  قدما  امل�شي  ميكنك 

واملبادرات.
ويف مداخلة مع معايل �شارة الأمريي 
قال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد .. اإن 
ع�شتيها  التي  واحلياة  املهنية  �شريتك 
يف دول���ة الإم������ارات واخل����ارج منحتك 
اأ�شمع  اأن  اخل��������ربة..اأود  م���ن  ال��ك��ث��ري 
اآراءك ، اإذا كنت ترغبني يف اأن ت�شيفي 

�شيئا اإىل ما قاله الدكتور �شيك�شتون.
قاله  م���ا  اإن   “  .. الأم�������ريي  ف��ق��ال��ت 
اأ�شا�شي  اأم�����ر  ���ش��ي��ك�����ش��ت��ون،  ال���دك���ت���ور 
وج����وه����ري م����ن اأج������ل ال��ت��ع��ل��م مدى 
الأوىل  املوؤ�ش�شة  يف  يبداأ  وه��و  احلياة، 
املنزل.. اأي  جميعا،  فيها  ولدنا  التي 

الأ�شرة،  داخ���ل  معنا  ي��ول��د  فال�شغف 
التعلم  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ت��ل��ك  فنكت�شب 
والف�شول  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب����ني  وال����رب����ط 
التي  ال��ت��ج��ارب  جميع  ح��ي��ال  العلمي 
اأ�شا�ص التعلم  حتدث حولنا، وهذا هو 

مدى احلياة«.
بفر�ص  ح��ظ��ي��ت  “ اأن���ن���ي  واأ����ش���اف���ت 
عظيمة من خالل العمل على برنامج 
قادرة  قيادة  بف�شل  حلم،  مبثابة  ك��ان 
طبيعة  ذات  روؤى  خ��ل��ق  ع��ل��ى  دائ���م���ا 
حتويلية ومليئة بالتحديات يف الوقت 
ال�شغف  ا�شتثمار  م��ن  مكنتنا  نف�شه، 
الذي منتلكه وال�شتفادة من الفر�شة 
يف  اأ�شا�شيني  م�شاركني  لنكون  املتاحة 

م�شرية البناء ».
تعلمت مزيدا عن  كلما  “ اإن��ه  وقالت 
ال��ف�����ش��اء، ك��ل��م��ا راأي�����ت ك���واك���ب اأك���ر، 
وكلما عرفت اأكرعن املجرات، اأدركت 
م�����دى ���ش��غ��ر ك��وك��ب��ن��ا و����ش���غ���ر نظام 
عليه.. نعي�ص  ال���ذي  امل��ع��ق��د  ال��ك��وك��ب 

وه����ذا ي��ع��ط��ي��ن��ا ف��ك��رة ع��م��ا ي��ع��ن��ي��ه اأن 
العامل الوحيد الذي  نرتك ب�شمة يف 
نعرفه والعامل الوحيد الذي توجد به 

حياة على حد علمنا ».
�شاكوتومينن.. م��ع  م��داخ��ل��ة  وخ���الل 

ومن  هناك  من  نبداأ  اأن  علينا  لذلك 
ثم يجب اأن ينعك�ص ذلك يف �شيا�شاتنا 
جيد  تعليم  توافر  من  لب��د  العامة.. 
واملرحلة  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف 
الأن�شطة  يف  لح��ق��ا  ث���م  الب��ت��دائ��ي��ة، 
ال��ال���ش��ف��ي��ة ل���الأط���ف���ال ل���ش��ي��م��ا تلك 
التي تعزز الإبداع، ثم القتداء بالقادة 
الأعمال  ج���داول  اأك��ر  ال��ذي��ن لديهم 
ازدح���ام���ا يف ال��ع��امل، م��ن خ���الل ذلك 
اجليد..كل  ال�����ش��ل��وك  من��ذج��ة  نتعلم 

هذا يبني ذاكرة جبارة.
للم�شي  ط��رق��ا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شيا�شات  خ���الل  م��ن  ذل���ك  ق��دم��ا يف 
ال���ر����ش���م���ي���ة، فعلى  ال��ر���ش��م��ي��ة وغ�����ري 
من  ال��ت��اأك��د  علينا  الر�شمي،  امل�شتوى 
اهتمامات املواطنني و�شغفهم بالتوازي 
ب�شكل  الأ���ش��ي��اء  يفعلون  النا�ص  لأن   ،
متحم�شني  ي��ك��ون��ون  ع��ن��دم��ا  اأف�����ش��ل 
خيارات  للنا�ص  نقدم  اأن  وعلينا  لها.. 
املبادرة  زم����ام  اأخ����ذ  ع��ل��ى  ون�����ش��ج��ع��ه��م 

لي�شبحوا منتجني.
واأو�شح اأن العملية معقدة لكنها تبداأ 
البداية، حتى  ذاكرة جبارة منذ  ببناء 
ال��ر���ش��م��ي��ة وغري  ال��ه��ي��اك��ل  اإىل  ت�����ش��ل 
الر�شمية.. وجنعل النا�ص يدركون اأننا 
نتوقع منهم الكثري، فنقول مثال : “ 
نريدك اأن تتفوق يف هذا املجال الذي 
اأنت �شغوف به” ، ثم مننحهم الأدوات 
جتربتي  ومن  بذلك.  للقيام  الالزمة 

اأعتقد اأن النا�ص يحبون هذا الأمر.
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وت��اب��ع 
الربوفي�شور  م��ع  مداخلته  نهيان  اآل 
جون �شيك�شتون و�شاأل .. هل الطريقة 
تختلف بني من يبدون اهتماما ومن 
لي�ص لديهم مثل هذا الهتمام؟ ..هل 
اأو  م��ت��ح��م�����ش��ني  جن��ع��ل��ه��م  اأن  مي��ك��ن��ن��ا 
مهتمني لفعل املزيد؟ وكيف ميكننا يف 
اأكر  النا�ص  اأن جنعل  الإم���ارات  دول��ة 

اهتماما واأكر ن�شاطا ؟ .
����ش���اأج���ي���ب من   .. ���ش��ي��ك�����ش��ت��ون  ف���ق���ال 
الوليات  ب��ل��دي،  امل��ق��ارن��ة م��ع  خ���الل 
فاعل يف  ب�شكل  �شاركت  والتي  املتحدة 
يتمكن  مل  فيها..  التعليم  ا�شتمرارية 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��الب ال��ف��ق��راء خالل 
اأزم����ة ك��وف��ي��د م��ن امل�����ش��ارك��ة لأن��ه��م ل 
ميلكون متطلبات التعلم من املنزل : 
الت�شال بالإنرتنت وجهاز الكمبيوتر 

وامل�شاحة املخ�ش�شة للدرا�شة.
تدخل  هو  بلدي  ينق�ص  ما  اأن  اأعتقد 
ال��ف��ر���ص للجميع  احل��ك��وم��ة وت��وف��ري 
لأنه اإذا كان لديك الكثري من ال�شغف 
ولكن ل ميكنك ممار�شة هذا ال�شغف.. 
اإىل الأم�����ام  ال���ت���ق���دم  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ف��ل��ن 
متتلك  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  واأع���ت���ق���د 
القدرة على ذلك فلديها قيادة عظيمة 
ت�شمن  اأن  ميكنها  �شخمة،  وم����وارد 
ثم  وم��ن  امل����وارد  اإىل  و���ش��ول اجلميع 
و�شعهم  م��ايف  ك��ل  ب��ذل  على  حتفزهم 

وحتقيق طاقاتهم الكامنة.
واأ�������ش������اف..اإذن ك��ي��ف ن�����ش��ع��ل اجل���ذوة 
متطوعني  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ؟ 
اأجل  من  للعمل  م�شتعدين  ومعلمني 
حملية  اأن�شطة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأط��ف��ال 
جت����ذب الأط����ف����ال م���ن خ����الل برامج 
تعليمهم  يف  ي��ب��داأون  ثم  ر�شمية،  غري 
ب�شكل غري مبا�شر، �شواء كان ذلك من 
اأو  اأو املو�شيقى  خالل لعب كرة القدم 

�شيختلف  اأن���ه  يعني  وه���ذا  ال�شابق  يف 
ون��ه��ج��ن��ا وط��ري��ق��ة تفكرينا  اأ���ش��ل��وب��ن��ا 

ونظرتنا اإىل التعليم.
دائ��م��ا ترتبط  امل��واه��ب  اأن  واأو���ش��ح��ت 
اأو  ت��ع��ل��ي��م  اأو  ����ش���واء مب��ه��ن��ة  ب��ال�����ش��غ��ف 
زي��ادة املعرفة اأو يف جانب من جوانب 
.. هلل احلمد حظينا  وقالت  املعرفة.. 
وخلق  ال�شباب  مبواهب  توؤمن  بقيادة 
ت��ك��ن موجودة  ف��ر���ص يف جم���الت مل 
م��ن ق��ب��ل..وم��ن امل��ه��م خ���الل املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة ت���رج���م���ة ه�����ذه امل����واه����ب اإىل 
الدولة  اق��ت�����ش��اد  يتطلبها  خم��رج��ات 
املتنوعة  الربامج  من  العديد  وهناك 
التي حتظى بدعم القيادة للعمل على  
امل��واه��ب وتوفري  ه��ذه  م��ه��ارات  �شقل 
خمرجات ترتك اأثرا يف تطور الدولة. 
واأكدت معاليها �شرورة ال�شتفادة من 
التي  التحديات  م��ع  تعاملنا  طريقة 
خالل  م��ن  عليها  ون��ت��غ��ل��ب  ن��واج��ه��ه��ا 
والإدراك  وامل����ه����ارات  امل��ع��رف��ة  زي������ادة 
واك��ت�����ش��اب اخل�����ربات ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 

التعليم امل�شتمر مدى احلياة.          
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ربوف��ي�����ش��ور جون 
يف  يل  ذك�����رى  اأول  ����ش���ي���ك�������ش���ت���ون..اإن 
فقد  التعليم  ح��ول  تتمحور  اأب��وظ��ب��ي 
كنت يف “ فندق ق�شر الإمارات “ حيث 
زواياه  اإح��دى  يف  توجد  معر�ص  يقام 
زاي���د بن  ال�����ش��ي��خ  ل��ه  للمغفور  ���ش��ورة 
�شلطان “ طيب اهلل ثراه “ كتب عليها 
يتعلق  دولتنا  “ اإن م�شتقبل   : مقولة 
اأدركت  حينها   ..“ مواطنينا  بتعليم 
وعندما  ال�شحيح..  املكان  يف  يف  اأنني 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قابلت 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأنه يحمل اللتزام نف�شه وهو  ..راأي��ت 
عرب  وال���ذي  للجميع  التعليم  ت��وف��ري 

عنه والده ال�شيخ زايد.
جميعا  علينا  اأن��ع��م  اهلل  واأ�����ش����اف..اأن 
لديه  ط��ال��ب  فكل  وال�شغف  ب��امل��واه��ب 
موهبة رائعة تولد معه ولديه قدرات 
التعليم  خالل  من  ا�شتخراجها  يجب 
القدرات  ا�شتخراج  يعني  ..فالتعليم 
من كل �شخ�ص..وهذا ما نفعله خالل 
اإىل  الإبتدائية  من  الدرا�شية  املراحل 
الثانوية وهنا نالحظ متيز كل طالب 
واجلامعية  ال��ك��ل��ي��ة  م��رح��ل��ة  ح��ت��ى  و 

والتدريب املهني.
وقال اإن �شبب اإعجابي العميق ب�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�شعبه فقط  اأنه مل يهتم برفاهية  هو 
اأج��م��ع وتخطيطه  ب��ال��ع��امل  ب��ل اه��ت��م 
فيه حب  مل�شت  لعقود مقبلة..  الدائم 
متميزا  يجعله  ال��ذي  والعطاء  اخل��ري 
ال��ه��دف طويل  ذل��ك  ي�شعى نحو  وه��و 
مو�شوع  يف  ن��ف��ك��ر  وح�����ني  الأم����������د.. 
واحد  جزء  فهو  احلياة  مدى  التعليم 
ف��ق��ط م��ن ت��ل��ك الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لأنه 
الإمكانات  لديه  �شخ�ص  ك��ل  اأن  ي��رى 
والذي  يحمله  ال���ذي  واخل���ري  نف�شها 
ت�شري  احل��ي��اة  واأن  اأب���دا  ي�شتنفذه  ل��ن 

نحو الأف�شل يوما بعد يوم.        
تومينن..يجب  �شاكو  ق��ال  جانبه  من 
اأن ن��ب��داأ ب��ط��رح ���ش��وؤال حم���وري حول 
ال��ت��ع��ل��ي��م..وم��ن وجهة  ال���ه���دف م���ن 
ن��ظ��ري اأن ج��وه��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ك��م��ن يف 
تزدهر  حتى  الأطفال  جميع  م�شاعدة 
ظروفهم..وعند  كانت  مهما  حياتهم 
حم���اول���ة حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف على 
اأنف�شنا  ن�شاأل  اأن  علينا  ال��واق��ع  اأر����ص 
 2030 ك���ي���ف ���ش��ي��ب��دو ال����ع����امل ع�����ام 
متاأكدون  جميعنا  اأن  اأرى  اأن��ن��ي  ؟.. 
�شمة  باأي  �شيت�شف   2030 اأن  ن�شبيا 
م��ا ع��دا ال��ي��ق��ني.. واأ���ش��ار اإىل اأن عدم 
معرفتك باأمر ما لي�ص اإ�شكالية..اإمنا 
امل�شكلة تكمن يف عدم اإميانك بنف�شك 
وهو  ال�شئ  ه��ذا  تعلم  على  وب��ق��درت��ك 
م��ا ي��ع��رف ب��ال��ك��ف��اءة ال��ذات��ي��ة.. داعيا 
يكت�شب  تعليمية  منظومة  اإن�شاء  اإىل 
قدراتهم  يف  الثقة  الأط��ف��ال  خاللها 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.. وق����ال م��ه��م��ا ي��ح��دث يف 
ح��ي��ات��ن��ا ف��ن��ح��ن من��ت��ل��ك ال���ق���درة على 
تعود  اأن  جديدة..ويجب  اأ�شياء  تعلم 
اجلميع  على  بالفائدة  التطورات  كل 
على  العمل  جانب  اإىل  اأن��ه  يعني  مم��ا 
التعليم  وق�����درات  بالتميز  ال��ن��ه��و���ص 
بالتعلم  اله���ت���م���ام  ب���ال���ت���وازي  ع��ل��ي��ن��ا 
والرفاهية  ال��ع��اط��ف��ي  الج���ت���م���اع���ي 
الأكر �شمولية ول ميكن جتاهل هذا 
اجلانب لأن غيابه يعني غياب التعلم 

مدى احلياة.

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ملجل�ص  الرابعة  الرم�شانية  املحا�شرة 
بعد  التي عقدت عن  زاي��د  بن  حممد 
مدى  والبحث  “ التعلم  عنوان  حتت 
وطاقاتنا  اإمكانياتنا  مفتاح   : احلياة 
امل�شتقبلية “ والتي ت�شلط ال�شوء على 
امل�شتمر  التعلم  ثقافة  تر�شيخ  اأهمية 
وال�شغف يف  واملجتمعات  الأف��راد  لدى 
اكت�شاب املعرفة خالل رحلة احلياة ملا 
له من دور حم��وري يف تقدم املجتمع 
املهارات  اأح��دث  اإىل  وتنميته..اإ�شافة 
امل���ط���ل���وب���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه الأه�������داف 

املن�شودة.
من.. كل  ال�شيوف  اجلل�شة  يف  �شارك 

م��ع��ايل ����ش���ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف الأم����ريي 
املتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة 
الرئي�ص  �شيك�شتون  ج���ون  وال��دك��ت��ور 
ال�����ش��اب��ق جل��ام��ع��ة نيويورك  ال��ف��خ��ري 
و���ش��اك��و ت��وم��ي��نن م��وؤ���ش�����ص ���ش��رك��ة  “ 
التلفزيوين  ل��الن��ت��اج  برودكا�شرتز” 
الفنلندية ومالك وموؤ�ش�ص موؤ�ش�شة “ 
هندريد “ واملدير الإبداعي للموؤ�ش�شة 
واملهند�ص عمران �شرف مدير م�شروع 
الإمارات ل�شتك�شاف املريخ � “ م�شبار 
“ يف م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد  الأم����ل 

للف�شاء.        
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
وهناأهم  اجلل�شة  يف  بامل�شاركني  نهيان 
ب�����ش��ه��ر رم�����ش��ان ال���ك���رمي م��ت��م��ن��ي��ا اأن 
املباركة  الأي���ام  ه��ذه  تعاىل  اهلل  يجعل 

خريا على العامل اأجمع.
وقال اإن مو�شوع التعليم هام له اأبعاد 
وجمتمعا  اأف�����رادا  للجميع  بالن�شبة 
اأم����ور وم�����ش��وؤول��ني .. ونحن  واأول���ي���اء 
جتاربكم  اإىل  ل��ال���ش��ت��م��اع  م��ت�����ش��وق��ون 
ب��ت��ج��رب��ة حياتية  ي���اأت���ي  م��ن��ك��م  ف��ك��ل 
 .. الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  متنوعة  طويلة 
التعليم مل يعد �شرورة للح�شول على 
للح�شول  فقط..لكن  مهارة  اأو  عمل 
ت�شهم من  على حياة متنوعة حمفزة 
معرفتنا لبع�شنا البع�ص وملجتمعاتنا 
لكم  ب��امل��ع��رف��ة..اأت��ن��م��ى  �شغفنا  وت��زي��د 
حياة موفقة واأن تكونوا حمفزين لكل 
م�شتمع يف جمل�ص حممد بن زايد.         
عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  ل�شمو  م��داخ��ل��ة  ويف 
الربوفي�شور  م��ع  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شركاء  م��ن  اأن���ت   .. ق��ال  �شيك�شتون 
الإمارات  لدولة  القدامى  والأ�شدقاء 
وق���د ���ش��ررت ب��ل��ق��ائ��ك يف ال��ع��دي��د من 
املنا�شبات.. نريد اأن نعرف منك كيف 
اإيجاد  على  الآخ��ري��ن  ت�شجيع  ميكننا 

ال�شغف والتعلم مدى احلياة ؟.
فقال الربوفي�شور �شيك�شتون يف رده..

لب��د يل م��ن ال��ق��ول اإن ���ش��ورة ال�شيخ 
زاي����د يف اأح����د امل���ع���ار����ص وه����ي حتمل 
يتعلق  دول��ت��ن��ا  م�شتقبل  اإن   “ ع��ب��ارة 
لقد   .. األهمتني   “ مواطنينا  بتعليم 
ت��ع��ام��ل �شموكم  م����دى ع��م��ق  ت��ع��ل��م��ت 
واأخوتك خا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م���ع هذه 

املقولة على حممل اجلد.
يف  متميزة  �شمة  ال�شغف  اأن  واأ���ش��اف 
اأبوظبي  اأح��ب��ه.. ويف  ال��ذي  ه��ذا البلد 
مب�شتقبل  ال�شغف  ه��ذا  ف���اإن   ، خا�شة 
انعكا�ص  ه���و  م��ت��ح��د وم��ت��ك��ات��ف  ع���امل 
حلال املدينة نف�شها..لقد اأمتمت 61 
عاما يف مهنة التدري�ص، والتي بداأتها 
�شغفي،  التدري�ص  ك��ان   ..17 �شن  يف 
مهنة  اأي  اأزاول  اأن  اأت�����ش��ور  اأك���ن  ومل 

اأخرى، فكيف حدث ذلك...؟.
التعلم  عن  نتحدث  عندما  اأن��ه  وتابع 
ن��ف��ك��ر فيه  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  م����دى احل���ي���اة، 
خاللها  نتطلع  طريقة   : بطريقتني 
للغاية  ع��م��ل��ي��ة  وه�����ي  اخل��������ارج  اإىل 
اإيجابي يف عامل  ب�شكل  العمل  تتطلب 
اأخرى  التغري، ثم هناك طريقة  دائم 
نتطلع فيها اإىل الداخل، وهي طريقة 
حياة  ب��ن��اء  بكيفية  ت��ت��ع��ل��ق  �شخ�شية 
مليئة بالبهجة والإجناز لأنف�شنا.. اإن 
يك�شب  الطريقتني  اجلمع بني هاتني 
املرء ميزة اإ�شافية يف حياته كما ميكنه 
من الإ�شهام يف حياة الآخرين وحتقيق 

املنفعة للمجتمع يف الوقت نف�شه.
ال�شغف يف  ن��ب��داأ يف بناء  اأن��ن��ا  واأ���ش��اف 
ح��ي��ات��ن��ا ب��ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ي��ف��ك��ر بها 
ال���ري���ا����ش���ي���ون ال���ع���ظ���م���اء، وذل�����ك من 
بناء ذاكرة جبارة.. كما يحدث  خالل 
عندما يبداأ الطفل ال�شغري يف التعلم، 

املحا�صرون : ال�صغف بالتعلم واملعرفة والبحث ي�صكل اللبنات الأ�صا�صية للتعليم 
امل�صــتدام.. ومرحلــة الطفولة املبكرة متثل اخلطوة الأوىل للتعليم مدى احلياة

يف بيان م�صرتك : اعتماد ممر �صفر اآمن 
بني الإمارات والبحرين للحا�صلني على لقاح كوفيد - 19

النيابة العامة للدولة : ل يجوز اإقامة عرو�ش الألعاب النارية بغري ت�صريح
يجعل  و  ي�شمن  يتم حتديثها مبا  التي  و  الو�شول  يف وجهة 
ال�شفر يف ظل الظروف احلالية اأكر اأماناً و�شالمة للجميع. 
ت�شهيل  البلدين على  ق��ي��ادة  ح��ر���ص  على  ت��اأك��ي��داً  ذل��ك  ي��اأت��ي 
حركة الأفراد و حتقيق الأهداف املرجوة من حمالت التطعيم 
معدلت  اإىل  الو�شول  يف  �شاهم  مما  املختلفة  املجتمع  لفئات 
ي�شمن  مب��ا  اللقاح  على  احلا�شلني  ن�شبة  يف  عاملياً  متقدمة 
انت�شار اجلائحة. و  �شالمة و �شحة املجتمع و احليلولة دون 
عليه �شيتطلب من املواطنني و املقيمني الراغبني بال�شتفادة 
من الإعفاء من احلجر يف كال البلدين اإب��راز ح�شولهم على 

اجلرعة الأخرية من اللقاح امل�شاد لكوفيد–19 وذلك ح�شب 
تطبيق  وهي  منها  ال�شادرة  ال�شهادات  اأو  املعتمدة  التطبيقات 
يف  “جمتمع واعي”  يف دول��ة الإم���ارات، وتطبيق  “احل�شن” 
الفح�ص  نتائج  اإب��راز  للم�شافر  وميكن  كما  البحرين،  مملكة 
PCR من خالل هذين التطبيقني. و تعترب هذه  املخربي 
ال�شراكة والتعاون ال�شرتاتيجي بني الدولتني ذا اأهمية عالية 
يف �شوء التحديات التي يواجهها العامل ب�شبب انت�شار جائحة 
كوفيد–19 كما يدعم هذا التعاون والتن�شيق جهود البلدين 

ملكافحة هذه اجلائحة والتغلب عليها.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ني دول��ة الإم����ارات و  ال��ت��ع��اون و التن�شيق امل�شرتك  اإط���ار  يف 
تداعيات  من  التعايف  نحو  قدما  للم�شي  و  البحرين  مملكة 
اآم���ن بني  �شفر  اع��ت��م��اد مم��ر  19 مت   - كوفيد  اأزم���ة جائحة 
البلدين ال�شقيقني للحا�شلني على اللقاح و الذين �شيتاح لهم 
التنقل بني الدولتني بدءا من اأول اأيام عيد الفطر املبارك دون 
الو�شول  ال�شحي عند  اإىل تطبيق متطلبات احلجر  احلاجة 
مع مراعاة تطبيق الإج���راءات الح��رتازي��ة الأخ��رى املعتمدة 

التي  لالأحكام  وفقاً  وذل��ك  الرتخي�ص  �شلطة 
املر�شوم  ل��ه��ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  حت��دده��ا 
املر�شوم  59 من ذات  امل��ادة  بقانون، كما ن�شت 
بقانون على عقوبة من يخالف ذلك باحلب�ص 
اأو  األ���ف دره���م  وب��غ��رام��ة ل ت��ق��ل ع��ن خم�شني 

باإحدى هاتني العقوبتني.
هذه  ن�شر  ان  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  النيابة  وق��ال��ت 
امل�شتمرة  حملتها  اإط�����ار  يف  ي��ات��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
املجتمع،  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
بالقانون، وذلك  ورفع م�شتوى وعي اجلمهور 

بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

•• ابوظبي-وام:

يجوز  ل  ان��ه  للدولة  العامة  النيابة  اأو�شحت 
ت�شريح  بغري  النارية  الأل��ع��اب  عرو�ص  اإق��ام��ة 
تغريدة  خ��الل  م��ن  العامة  النيابة  واأ���ش��ارت   .
التوا�شل  م��واق��ع  يف  ح�شاباتها  على  ن�شرتها 
املر�شوم   36 للمادة  اأن��ه طبقا  اإىل  الجتماعي 
2019 ب�شاأن  17 ل�شنة  بقانون احت��ادي رقم 
والعتاد  وامل���ت���ف���ج���رات  وال���ذخ���ائ���ر  الأ����ش���ل���ح���ة 
اإقامة  ي��ج��وز  وامل������واد اخل���ط���رة ل  ال��ع�����ش��ك��ري 
ع��رو���ص الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة ب��غ��ري ت�����ش��ري��ح من 
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العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الرنج�ص ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1199787 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خليفه حميد را�شد املر النيادى  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلفيظ ح�شن مريو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز نا�شر �شابر حممد البلو�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا الرنج�ص ذ م م

AL NARJES CAFETERIA L L C

اإىل / كافترييا الرنج�ص - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL NARJES CAFETERIA- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
العامة  لل�شيانة  مات�ص  اأند  ال�ش�����ادة/ميك�ص  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والديكور   رخ�شة رقم:2964104 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جاويد اخرت احمد خان  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقى من 100 % اإىل %0
تعديل اإ�شم جتاري من/ ميك�ص اأند مات�ص لل�شيانة العامة والديكور

MIX AND MATCH GENERAL MAINTENANCE AND DECOR

اإىل / ميك�ص اند مات�ص لالأعمال الديكور
MIX AND MATCH DECORATION WORKS 

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تري ماك�ص للفح�ص والتدريب 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:2766258 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ح�شن عبدالرحمن �شالح اجليالنى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شنا ناز حممد ناظر  49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شيدح�شن علوى عمر البيتى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شنا ناز حممد ناظر

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رزمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العود
 رخ�شة رقم:CN 3675268 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شتوديو  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

فنتري لت�شوير احلفالت
 رخ�شة رقم:CN 2738961 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ظبيان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لأنظمة الأمن وال�شالمة
 رخ�شة رقم:CN 1162288 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعــــــــــالن
النجم  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الخ�شر للخبز الهندى
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1036328 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ابهيال�ص بريياث بريياث  %100

�شالح  حممد  دروي�ص  �شهيل   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
اخلورى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب ال�شركاء /
�شهيل دروي�ص حممد �شالح اخلورى من 100 % اإىل %0

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كايت لل�شفريات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي ، م�شفح حمل رقم 5 مبنى بناية �شعيد تري�ص 

املزروعي
CN 2243380 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �شركة ال�شخ�ص   2
الواحد ذ.م.م، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/4/18 وذلك 
بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/5/9 كاتب العدل بالرقم:2150005279 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 155323

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )155323(  بتاريخ:  2013/10/07

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/04/05 وحتى تاريخ : 2031/04/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 156267

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )156267(  بتاريخ:  2013/09/09

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/04/24 وحتى تاريخ : 2031/04/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 156268

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )156268(  بتاريخ:  2013/10/06

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/04/24 وحتى تاريخ : 2031/04/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 155411

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )155411(  بتاريخ:  2013/09/11

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/04/07 وحتى تاريخ : 2031/04/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 164937

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )164937(  بتاريخ:  2014/10/12

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/11/10 وحتى تاريخ : 2031/11/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 164936

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )164936(  بتاريخ:  2014/02/13

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/11/10 وحتى تاريخ : 2031/11/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 44867

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )36977(  بتاريخ:  2003/04/09

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/10/28 وحتى تاريخ : 2031/10/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 44868

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )36985(  بتاريخ:  2003/04/09

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/10/28 وحتى تاريخ : 2031/10/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حتط مئات الأنواع من الطيور املهاجرة رحالها يف دولة الإمارات 
على مدار العام لتنعم باأجوائها وغنى حممياتها الطبيعية التي 
اأ�شبحت حمطة �شنوية يف طريق هجرة هذه الطيور القادمة من 

اأوروبا، واأفريقيا، واآ�شيا.
وتعترب الإمارات بحكم موقعها اجلغرايف وطبيعة مناخها اإ�شافة 
طريق  على  اأ�شا�شية  �شنوية  حمطة  املنا�شبة  امل���الذات  توفر  اإىل 
للطيور  م��ه��م��اً  30 م��وق��ع��اً  ن��ح��و  امل��ه��اج��رة ح��ي��ث ت�شم  ال��ط��ي��ور 
4200 كيلومرت مربع  املهاجرة وامل�شتوطنة، متتد على م�شاحة 
قانونية،  حممية  كمناطق  م�شنفاً  م��وق��ع��اً   11 منها  ت��ق��ري��ب��ا، 
اخلور،  راأ����ص  بوال�شياييف،  /ال��وث��ب��ة،  مثل  حمميات  يف  ومتمثلة 
اإليها  املهاجرة  الأن���واع  واأه��م  وغ��ريه��ا/،  واحلفية  ال��ق��رم،  اأ�شجار 
احلر،  وال�شقر  الك�شتنائي،  والب��ل��ق  والفالمينجو،  /احل��ب��ارى، 
فيها  امل�شتوطنة  الطيور  واأه��م  وغريها/،  املنقار  رقيق  والنور�ص 
والد�شي�شي،  الني�ص،  و�شفري  طوق،  واأم  وال�شف�شوف،  /الدلية، 

والبدوار، والبوم وغريها/.
وتنق�شم الطيور املهاجرة اإىل اأر�ص الدولة اإىل نوعني هما الطيور 
املهاجرة الزائرة التي تهاجر من البلد الأم وت�شتقر يف الإمارات 
كزائرة ملدة غري ق�شرية، والطيور املهاجرة العابرة وهي التي متر 
يف �شماء الإمارات مروراً فقط لالأكل وال�شرب والراحة ثم تكمل 

م�شريتها اإىل وجهتها املن�شودة.
املحافظة  يف  كبرية  جهودا  الإم���ارات  بذلت  ال�شنوات  م��دار  وعلى 
برزت  وق��د  امل��ه��اج��رة  ال��ط��ي��ور  وح��م��اي��ة  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  على 

التو�شع  هذه اجلهود من خالل عدة اجتاهات رئي�شية متثلت يف 
باإقامة املناطق املحمية التي ت�شكل ملجاأ اآمناً للتع�شي�ص والتكاثر، 
مالذا  البحرية  البيئة  ت�شكل  حيث  البحري  التلوث  ومكافحة 
تنفيذ جم��م��وع��ة مهمة  ع��ن  ف�����ش��اًل  امل��ه��اج��رة،  للطيور  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
للتنوع  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  الوطنية  ال��ربام��ج  م��ن 
واإكثارها  بالنقرا�ص  املهددة  الأنواع  للمحافظة على  البيولوجي 
ال�شقور  مقدمتها  ويف  الطبيعي  انت�شارها  مواطن  يف  واإطالقها 

واحلبارى.
ي�شكل  49 حممية  اإىل  دول��ة  الطبيعية يف  املحميات  عدد  وي�شل 
مّت  وق��د  امل��ه��اج��رة،  للطيور  وم��وائ��ل مهمة  ع���ددا منها حم��ط��ات 
ت�شجيلها �شمن القائمة الدولية لالأرا�شي الرطبة ذات الأهمية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لت��ف��اق��ي��ة /رام�������ش���ار/ م��ث��ل حم��م��ي��ة ال��وث��ب��ة يف 
القرم  اأ�شجار  وحمميتّي  ب��دب��ي،  اخل��ور  راأ����ص  وحممية  اأب��وظ��ب��ي، 
واحل��ف��ي��ة وج��زي��رة ���ش��ري ب��ون��ع��ري يف ال�����ش��ارق��ة، ومت اإن�����ش��اء هذه 
الطيور  لها  تتعر�ص  التي  ال�شغوط  تخفيف  اإط��ار  يف  املحميات 
املهاجرة، وتوفري اأق�شى درجات احلماية يف �شبيل املحافظة على 

التنوع البيولوجي بالدولة.
وتعد حممية الوثبة لالأرا�شي الرطبة واحدة من اأوىل املحميات 
200 نوع  اأبوظبي، وتعترب م��الذاً لأكر من  اإم��ارة  الطبيعية يف 
من الطيور املهاجرة، وموطناً للعديد من الأنواع، حيث مت ر�شد 
11 نوعاً من الثدييات ال�شغرية، و10 اأنواع من الزواحف، واأكر 

من 35 نوعاً من النباتات.
الفنتري / الوثبة هي طيور  روؤي��ت��ه يف حممية  واأج��م��ل ما ميكن 

الفالمينغو/ بالأخ�ص عندما تاأتي هذه الطيور املهاجرة لق�شاء 

اإىل  الفرتة ما بني اخلريف والربيع، حيث ميكن روؤي��ة ما ي�شل 
اإىل  اأغلبها  تعود  عندما  وحتى  فيها،  الطيور  ه��ذه  من   4000
و�شط اآ�شيا لق�شاء اأ�شهر ال�شيف، تبقى هنا جمموعة منها لت�شكن 

هذه املنطقة طوال العام.
بدورها ت�شت�شيف حممية راأ�ص اخلور يف دبي �شنوياً اآلف الطيور 
املاحلة  امل�شطحات  موؤقت على �شفاف  ب�شكل  تقيم  التي  املهاجرة 
تنت�شر  التي  وامل�شتنقعات  ال��ق��رم  واأ���ش��ج��ار  الطينية  وامل�شطحات 
بكثافة يف املحمية. وت�شم املحمية مئات الأنواع من الطيور، ومتتاز 
البحرية  للطيور  خا�شة  وال��ربي��ة،  النباتية  احلياة  وتنوع  ب��راء 
املتعددة الأنواع والأ�شكال ومنها طيور »النحام« و»الفالمنجو« و 
»البل�شون« و »ال�شواي« الذي يهاجر اإىل الإمارات بدءاً من الأ�شهر 
املعتدلة املناخ مثل مار�ص ويكر يف يناير، ويف�شل املياه ال�شحلة.

ويف ال�شارقة جتد طيور »اخل�شا�ص« و»اأم �شنني« املهاجرة �شالتها 
يف حممية �شري بونعري بعد عناء رحلة طريان طويلة من ال�شمال 
نحو اجلنوب حيث ت�شتفيد مما حتويه املحمية من عنا�شر بيئية 
مهمة. ي�شار اإىل اأن العامل يحتفي باليوم العاملي للطيور املهاجرة 
مايو  �شهر  من  الثاين  ال�شبت  الأوىل  ت�شادف  ال�شنة،  يف  مرتني 
ويرتبط  اأكتوبر  �شهر  م��ن  ال��ث��اين  ال�شبت  الثانية  ت�شادف  فيما 
ه���ذان ال��ي��وم��ان مب��وع��د ه��ج��رات ال��ط��ي��ور ال��ت��ي تنطلق يف بداية 
اأنواع  عدد  فاإن  املتحدة  الأمم  وبح�شب  وبداية اخلريف.  ال�شيف 
الطيور التي تعي�ص على كوكب الأر�ص يبلغ 11 األف نوع، يهاجر 
اأن  ال�شمال واجلنوب حمذرة من  �شنوي بني  ب�شكل  نحو خم�شها 
املائة  80 يف  يتعر�ص  حني  يف  انخفا�ص،  يف  منها  املائة  يف   40

خلطر النقرا�ص.

•• دبي- وام:

للموارد  الحتادية  الهيئة  اأ�شدرت 
وبالتن�شيق  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ب�����ش��ري��ة 
الوزراء،  ملجل�ص  العامة  الأمانة  مع 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  ووزارة 
العمل  ت���ن���ظ���ي���م  ب���������ش����اأن  ت��ع��م��ي��م��ا 

احلكومي يف اجلهات الحتادية.
ون�����ص ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى اإل���غ���اء كافة 
املمنوحة  ال�����ش��اب��ق��ة  ال���ش��ت��ث��ن��اءات 
ا�شتثناءهم  واملت�شمنة  للموظفني، 
ال���ع���م���ل، ب�شبب  مل���ق���ار  ال����ع����ودة  م���ن 
والت�شدي  ال����ط����ارئ����ة  ال�����ظ�����روف 
وذلك   ،"19  – "كوفيد  جل��ائ��ح��ة 
 16 املوافق  اعتبارا من يوم الأح��د 
املوظفات  با�شتثناء   ،2021 مايو 
بنظام  اأب��ن��ائ��ه��ن  ي��ت��اب��ع��ن  ال���الئ���ي 
التعلم عن بعد، في�شتمر ال�شتثناء 

الدرا�شي  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  اإىل  ل��ه��ن 
احلايل.

التزام  وج���وب  على  التعميم  واأك���د 
امل���وظ���ف���ني غ����ري احل���ا����ش���ل���ني على 

م�شحة  ف��ح�����ص  ب����اإج����راء  ال���ل���ق���اح، 
اأ���ش��ب��وع على  ك��ل   /PCR/ الأن���ف

.. ويكون  امل��وظ��ف اخل��ا���ش��ة  ن��ف��ق��ة 
يف  العمل  جهة  نفقة  على  الفح�ص 
حال كان لدى املوظف ا�شتثناء من 
اأخ���ذ ال��ل��ق��اح مب��وج��ب ت��ق��ري��ر طبي 

معتمد من اللجنة الطبية .
ودع�������ا ال���ت���ع���م���ي���م ج���م���ي���ع اجل���ه���ات 
بتطبيق  الل���ت���زام  اإىل  الحت���ادي���ة 
بتطبيق  والتقيد  ال�شالمة  معايري 
لبيئة العمل  ال�شرت�شادي  "الدليل 
املكتبية والعمل من مقار العمل يف 
ال�شادر عن   ،" الحتادية  احلكومة 
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
تتعلق  تعليمات  واأي����ة  احل��ك��وم��ي��ة، 
ب��ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة، مع 
اجل�شدي  ال��ت��ب��اع��د  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
الحرتازية  ب����الإج����راءات  والأخ�����ذ 
�شالمة  ي�����ش��م��ن  مب����ا  ال������الزم������ة، 

املوظفني.

•• عجمان -وام: 

املدر�شية  الأن�����ش��ط��ة  ا�شتئناف  ت��ق��رر 
عجمان  ب��اإم��ارة  اخلا�شة  امل��دار���ص  يف 
ال�شتيعابية  ال�شعة  تزيد  ل  اأن  على 
مع   %  50 على  والعاملني  للطلبة 
والتدابري  الإج����راءات  بكافة  التقيد 
انت�شار  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  الح�����رتازي�����ة 
بني  بالتن�شيق  وذلك  كورونا  فريو�ص 
والفريق  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
والكوارث  والأزم��ات  للطوارئ  املحلي 
ا�شتئناف  ق�����رار  وي����اأت����ي  ب�����الإم�����ارة. 
ترتكز  �شاملة  خطة  �شمن  ال��درا���ش��ة 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���ت���زام  ع��ل��ى 
والإج����راءات  الح��رتازي��ة،  بالتدابري 
الوقائية، حر�شاً من فريق الطوارئ 
والأزم���������ات وال�����ك�����وارث امل��ح��ل��ي على 
ال��ط��الب، مع  و�شالمة  ت��اأم��ني �شحة 
مل�����ش��ت��ج��دات جائحة  م��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة 
"كوفيد  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص 
19"، ل�شمان اأعلى معايري ال�شالمة 
العاملني  واحلماية للطلبة، وجلميع 

يف احل���ق���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن ال���ك���وادر 
التعليمية والإدارية وعمال امل�شاعدة، 

ومب������ا مي���ن���ح امل������دار�������ص امل������رون������ة يف 
ال�شتجابة ملتطلبات التغيري.

•• اأبوظبي-وام:

ي�شكل التزام الأ�شخا�ص بالإجراءات الحرتازية والتدابري 
وتقوية  لرفع  مهمة  نقطة  كورونا  فريو�ص  من  الوقائية 

جدار املناعة املجتمعية.
وت���وؤك���د اجل��ه��ات ال�����ش��ح��ي��ة يف خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل على 
الإيجابية  وال�شلوكيات  لالأ�شخا�ص  امل�شوؤولة  الت�شرفات 
الجتماعي  بالتباعد  والل���ت���زام  الكمامة  ارت����داء  ومنها 

لتحييد الفريو�ص وتقليل العدوى.
ا�شت�شاري  احل��م��ادي  الدكتور عمر  ي��وؤك��د  امل��ج��ال  ه��ذا  ويف 
اأمرا�ص الباطنية اأن اللقاح ي�شتطيع تقليل فر�ص انت�شار 
والوفيات،  امل�شاعفات  من  واحلماية  متلقيه  بني  العدوى 
لذلك يعد من اأهم �شبل احلماية التي ين�شح بها من اأجل 
املجتمعية  احل�شانة  مرحلة  وبلوغ  الحتواء  عملية  اإمت��ام 

بكل جناح.
ومت�شابكة  معقدة  �شل�شلة  عن  عبارة  العدوى  اأن  واأو���ش��ح 
منها  واح���دة  حلقة  ت�شتطيع  التي  املختلفة  العوامل  م��ن 
خميفة،  ت�شاعدية  بطريقة  الإ���ش��اب��ات  اأع���داد  م�شاعفة 
خلطر  املعر�شني  ع��دد  زاد  كلما  امل�شابني  ع��دد  زاد  فكلما 
املنظومة  اإره����اق  خطر  وزاد  نف�شه،  املحيط  يف  الإ���ش��اب��ة 
�شبه  م��ن  هنا  وي�شبح  ال��ت��ام  بال�شلل  واإ�شابتها  ال�شحية 
�شامل  اإغ��الق  بدون فر�ص  التف�شي  ك�شر وترية  امل�شتحيل 

يك�شر �شل�شلة العدوى.
وقال : " ن�شمع كثريا عن ق�ش�ص من خمتلف دول العامل 
تخ�ص اأفرادا من عائلة واحدة كانوا ملتزمني بالإجراءات 
الأبناء  اأح���د  م��ن  ت��راخ��ي  ث��م ح�شلت حلظة  الح���رتازي���ة 
الذي على �شبيل املثال مل يلتزم بلب�ص الكمامة يف اخلارج، 
باإ�شابة  فت�شبب ذلك بدخول الفريو�ص للمنزل والت�شبب 
امل�شت�شفى،  بع�شهم  ي��دخ��ل  ح��ي��ث  ال��ع��ائ��ل��ة،  اأف����راد  جميع 
لتفجع العائلة - يف النهاية - بوفاة اأحد اأفرادها وغالبا ما 
يكون الأب اأو الأم بحكم كرب ال�شن واملعاناة من الأمرا�ص 
املزمنة ". واأ�شاف اأن هذه الق�ش�ص املتكررة جت�شد كيفية 
فرد  الل��ت��زام من  ع��دم  اأن  وكيف  الفريو�ص  انت�شار  واآل��ي��ة 
وي�شاعد  امللتزمني  على  بال�شلب  التاأثري  ي�شتطيع  واح��د 
املجتمع  داخ���ل  اخ���رتاق ح��واج��ز احلماية  ال��ف��ريو���ص على 
الواحد.. واأو�شح اأن هذا امل�شهد لو تكرر يف كل عائلة فاإننا 
العدوى  من  ومتمددة  طويلة  �شل�شلة  مواجهة  يف  �شنكون 

تنتقل من فرد لآخر ومن عائلة لأخرى.
توخي  اإىل  املجتمع  اأف���راد  احل��م��ادي جميع  الدكتور  ودع��ا 
اأق�شى درجات احليطة واحلذر واللتزام بجميع الإجراءات 
وتطبيق  ال�شعيد  الفطر  عيد  عطلة  خ��الل  الح��رتازي��ة 
مع  ل�شيما  اجل�شدي"  "التباعد  م��ن  ممكن  ق��در  اأق�شى 
اأك����ر ع��ر���ش��ة مل�����ش��اع��ف��ات الإ�شابة  ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��رب 

بالفريو�ص مثل كبار ال�شن واأ�شحاب الأمرا�ص املزمنة.

•• اأبوظبي-وام:

اأجاز  القانون  اإن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  قالت 
ل�شاحب املعا�ص الذي عاد جمدداً للعمل يف اإحدى اجلهات اخلا�شعة لأحكام 
قانون املعا�شات الحتادي �شم مدة خدمة املعا�ص اإىل مدته احلالية، بحيث 
يحا�شب عند انتهاء خدماته على جمموع املدتني معاً، الأمر الذي ي�شهم 

يف زيادة ن�شبه معا�شه.
واأو�شحت الهيئة اأن هذا النوع من ال�شم له عدة �شروط تتمثل اأهمها يف 
تقدمي �شاحب املعا�ص طلب ال�شم خالل �شنة من تاريخ عودته للعمل، واأن 
الهيئة،  اإىل  العودة للعمل  تاريخ  يقوم برد ما مت �شرفه من معا�شات من 

التي  امل��دة  ت�شمل  واأن  �شنة،   55 عن  للعمل  ال��ع��ودة  عند  عمره  يزيد  واأل 
يرغب يف �شمها كامل املدة التي ُربط له عنها املعا�ص �شواء كانت فعلية اأو 
م�شمومة اأو م�شرتاة، واأل تكون مدد اخلدمة ال�شابقة املطلوب �شمها قد 
اأنهيت ب�شبب من اأ�شباب احلرمان الكامل من املعا�ص اأو املكافاأة اأو الف�شل 
بقرار تاأديبي اأو حكم ق�شائي اأو الطرد من اخلدمة الع�شكرية، واأل تكون 
ال�شابقة  التدريب  اأو من مدد  اأو باملياومة /اأجر يومي/  هذه املدد موؤقتة 

على التعيني.
وبينت اأن تكلفة ال�شم هي عبارة عن الفرق بني راتب ح�شاب املعا�ص وراتب 
/راتب  امل��ع��ادل��ة  ه��ذه  وف��ق  ال�شم  طلب  تقدمي  بتاريخ  ال���ش��رتاك  ح�شاب 
ح�شاب تكاليف ال�شم × /%20/ × املدة املراد �شمها بالأ�شهر/، م�شرية 

اإىل اأنه اإذا كان راتب ح�شاب ال�شرتاك بتاريخ تقدمي طلب ال�شم م�شاٍو اأو 
اأقل عن مقدار املعا�ص ففي هذه احلالة ت�شم مدة املعا�ص بدون اأن يتحمل 

طالب ال�شم اأية تكاليف.
واأ�شارت الهيئة اإىل عدة اأمور مهمة تتعلق بالأحكام املرتبطة بعودة �شاحب 
العمل  م��ن  ال��رات��ب  ك��ان  اإذا  املعا�ص  يوقف  اأن��ه  اأهمها  وم��ن  للعمل  املعا�ص 
املعا�ص  اأقل من  الراتب  ف��اإذا كان هذا  املعا�ص،  اأو يزيد عن مقدار  م�شاوياً 
ي�شرف له من املعا�ص مبقدار الفرق بني املعا�ص والراتب، ويف حال عودة 
جمدداً  اإ�شراكه  يتوجب  الهيئة  مع  م�شرتكة  جهة  ل��دى  للعمل  املتقاعد 

ب�شرط األ يكون عمره قد بلغ /60/ �شنة اأو جتاوزها.
واأو�شحت اأن هناك ا�شتثناءات متّكن املتقاعد الذي يعود اإىل العمل جمدداً 

لدى جهة عمل م�شرتكة يف هيئة املعا�شات من اجلمع بني املعا�ص والراتب 
التقاعد من عمل حكومي مدته /25/  العمل اجلديد وهي يف حال  من 
�شنة فاأكر، ب�شرط األ تكون مدة خدمته قد انتهت بالف�شل اأو العزل من 
اخلدمة اأو بقرار تاأديبي اأو حكم ق�شائي، اأو انتهت لغري الأ�شباب الواردة 
للمعا�شات   1999 ل�شنة   /7/ رق��م  املعا�شات  قانون  من   /16/ امل��ادة  يف 
والتاأمينات الجتماعية وتعديالته، كما يحق لالأرملة اجلمع بني معا�شها 
ب�شفتها ال�شخ�شية وح�شتها يف معا�ص زوجها املتوفى وكذلك بني ح�شتها 
يف معا�ص زوجها وراتبها من العمل، كما ي�شتطيع املتقاعد اجلمع بني املعا�ص 
والراتب يف حالت اجلمع ال�شابقة على العمل باأحكام قانون املعا�شات رقم 

/7/ ل�شنة 1999 للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية وتعديالته.

»املعا�صات«: �صم مدة خدمة املعا�ش اإحدى المتيازات التي تقرتن بعودة �صاحب املعا�ش للعمل

•• اأبوظبي-وام:

الأحبابي  حممد  ف��الح  معايل  تقدم 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
لالإ�شكان بال�شكر والعرفان اإىل مقام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  واإىل 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
التنفيذي  املجل�ص  رئ��ي�����ص  امل�شلحة 
التوجيهات  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  لإم������ارة 
ب�شرف  الكرمية  والأوام���ر  ال�شامية 
الدفعة الأوىل من القرو�ص ال�شكنية 
والتي   2021 ل���ع���ام  والإع�����ف�����اءات 
ا�شتفاد منها 1656 مواطنا وبقيمة 
درهم.  مليار   2.21 بلغت  اإجمالية 
املكرمة  ه����ذه  اإن  الأح���ب���اب���ي  وق�����ال 

���ش��اع��ف��ت ف���رح���ة امل���واط���ن���ني حيث 
املبارك..  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  م��ع  ت��ت��زام��ن 
القيادة  اع��ت��م��اد  ان  وق����ال  م��و���ش��ح��ا 
ال�شكانية  ال��دف��ع��ة  ل��ه��ذه  ال��ر���ش��ي��دة 
ا�شعاد  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه���ا  م����ن  ي����اأت����ي 
ب�شوؤونهم  واه��ت��م��ام��ه��ا  امل���واط���ن���ني 
وا�شتقرارهم  راح��ت��ه��م  يحقق  ومب���ا 
ال���ش��ري والج��ت��م��اع��ي ومب��ا ي�شمن 
لهم بناء ا�شرة م�شتقر مل�شتقبل باهر 
واميانها  القيادة  روؤي��ة  من  انطالقا 
ب���اأن الإن�����ش��ان الإم���ارات���ي ه��و الروة 
احلقيقية للوطن. واأكد على حر�ص 
العمل  على  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة 
بتوفري  ال�شامية  التوجيهات  لتنفيذ 
والتعاون  للمواطنني  املالئم  امل�شكن 
مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني لتوفري 
كافة املقومات والحتياجات اخلا�شة 
ب���ه���دف بناء  ب���الأ����ش���رة الإم����ارات����ي����ة 

جم��ت��م��ع��ات ���ش��ك��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ومبا 
ي��ح��ق��ق م��وا���ش��ف��ات وم��ع��اي��ري احلي 
ال�شكانية  امل�����ش��اري��ع  يف  الإم����ارات����ي 
جانبه  وم���ن  ال��ه��ي��ئ��ة.  تنفذها  ال��ت��ي 
املحريبي،  ب�شري خلفان  �شعادة  تقدم 

لالإ�شكان،  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
للقيادة  والمتنان  والتقدير  بال�شكر 
الكرمية  توجيهاتها  على  الر�شيدة 
املالئم  امل�شكن  ب��ت��وف��ري  واه��ت��م��ام��ه��ا 
دفعة  ���ش��رف  اأن  وذك����ر  ل��ل��م��واط��ن، 

القرو�ص ال�شكنية والإعفاءات الأوىل 
منها  ا���ش��ت��ف��اد  وال��ت��ي   2021 ل��ع��ام 
من  انطالقا  ياأتي  مواطن   1656
ال�شتقرار  لتحقيق  القيادة  اهتمام 
الج����ت����م����اع����ي ل����الأ�����ش����ر امل����واط����ن����ة. 

الدفعة  ه����ذه  اأن  امل���ح���ريب���ي  واأك������د 
الكرمية  احلياة  توفري  يف  �شت�شاهم 
للمواطنني وا�شرهم مبا يحقق لهم 
والجتماعي  ال����ش���ري  ال���ش��ت��ق��رار 
اأن  على  واأك���د  املجتمعي،  وال��رتاب��ط 
على  تعمل  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  حت��ق��ي��ق 
اإ�شكان  الر�شيدة من خالل منظومة 
مع  يتوافق  ومبا  م�شتدامة  ع�شرية 
ووفقا  الإماراتية  ال�شرة  احتياجات 

لأرقى املعايري واملوا�شفات.
با�شرت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  امل��ح��ريب��ي  وذك���ر 
�شدورها  بعد  التوجيهات  تنفيذ  يف 
املواطنني  اإب��الغ  ومت  مبا�شر  وب�شكل 
الهيئة  حت��ر���ص  حيث  امل�شتفيدين، 
بال�شرعة  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
ت�����ش��اه��م يف حتقيق  ال���ت���ي  واجل�������ودة 
للمواطنني  وال���������ش����ع����ادة  ال�����راح�����ة 

وت��وف��ر عليهم ال��وق��ت واجل��ه��د. كما 
خمي�ص  مغري  الدكتور  معايل  ثّمن 
اخلييلي، رئي�ص دائرة تنمية املجتمع 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال���روؤي���ة احل��ك��ي��م��ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�ص 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
من  وذل��ك  اأوًل  باملواطن  ُتعنى  التي 
خ�����الل دع���م���ه���م ال�����الحم�����دود عرب 
ي�شمن  ال��ذي  املالئم  امل�شكن  توفري 
لالأ�شرة  ال���ك���رمي���ة  احل���ي���اة  ت���وف���ري 
اخلييلي،  واأ���ش��اف  ككل".  واملجتمع 
الإ�شكانية  احل����زم����ة  ه������ذه  ت����اأت����ي 
املنظومة  لتعزيز  م�شتمراً،  ام��ت��دادا 
الجتماعي  القطاع  ودعم  الإ�شكانية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ج����ودة حياة  اأب���وظ���ب���ي،  يف 

الأ�شكان  املواطنني، وميثل  بها  ينعم 
اأجندة  �شمن  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  حم���ور 
ال��ق��ط��اع الج��ت��م��اع��ي ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
يف  وامل�شاهمة  املالئم  امل�شكن  توفري 
تواجه  التي  التحديات  ك��ل  ت�شخري 
تطلعاتهم  وتلبية  جمتمعنا  اأف����راد 
معاليه،  وت����ق����دم  واح���ت���ي���اج���ات���ه���م. 
امل�شتفيدين  ج��م��ي��ع  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
م�����ن ه������ذه احل�����زم�����ة الإ����ش���ك���ان���ي���ة، 
ال�شتحقاق  اإع��ف��اءات  �شملت  وال��ت��ي 
ل��ل��م��ت��وف��ني وامل��ت��ق��اع��دي��ن م���ن ذوي 
اإىل ج��ان��ب �شرف  امل��ح��دود،  ال��دخ��ل 
القرو�ص  م����ن  ج����دي����دة  جم���م���وع���ة 
التما�شك  من  �شتعزز  التي  ال�شكنية 
عرب  املجتمعي،  وال��ت��الح��م  الأ���ش��ري 
ت�شميمها  مت  التي  ال�شكنية  الأحياء 
يف  ت�شاهم  التي  املعايري  اأف�شل  وف��ق 

خلق جمتمع متما�شك.

هيئة اأبوظبي لالإ�صكان: القيادة الر�صيدة ت�صعى لإ�صعاد مواطنيها وتوفري احلياة الكرمية لهم

ا�صتئناف الأن�صطة املدر�صية بن�صبة ل تزيد على 50 % الإمارات مالذ اآمن للطيور املهاجرة عرب العامل
للطلبة والعاملني يف مدار�ش عجمان اخلا�صة

»الحتادية للموارد الب�صرية«: اإلغاء ال�صتثناءات ال�صابقة للموظفني 
يف الوزارات واجلهات الحتادية ب�صبب »كورونا« اعتبارا من 16 مايو

�صرطة اأبوظبي تختتم م�صاركتها يف اأ�صبوع املرور العربي
•• اأبوظبي -وام: 

العربي  امل����رور  اأ���ش��ب��وع  يف  م�شاركتها  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اختتمت 
مايو اجلاري   10  -  4 الفرتة من  اأقيم خالل  والذي   ،2021
حتت �شعار "احلوادث لي�شت مب�شري .. بل اإهمال وتق�شري" وذلك 
تعزيز  اإىل  الهادفة  اجلهود  و�شمن  امل���روري  الوعي  رف��ع  بهدف 
وقوع  اإىل  ت���وؤدي  التي  الأ���ش��ب��اب  م��ن  واحل��د  لاللتزام  امل�شوؤولية 

احلوادث املرورية وما ينتج عنها من وفيات واإ�شابات بليغة.
املرور  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  احل��م��ريي،  �شاحي  حممد  العميد  ودع���ا 
اإىل ترك م�شافة  ال�شائقني  والدوريات بقطاع العمليات املركزية 
�شابق  دون  املفاجئ  التوقف  لتجنب  املركبات  ب��ني  واآم��ن��ة  كافية 
اإنذار على الطرق اخلارجية واأثناء تدفق حركة ال�شري يف الطرق 
الداخلية فاحلوادث لي�شت مب�شري بل اإهمال وتق�شري فاحرتام 

الطريق  م�شتخدمي  جتنب  ال��ق��ي��ادة  واأخ��الق��ي��ات  امل���رور  ق��واع��د 
اأمان  م�شافة  ت��رك  ع��دم  خمالفة  اأن  واأك��د  اخلاطئة.  ال�شلوكيات 
كافية من اأكر ثالثة م�شببات رئي�شة لوقوع احلوادث، لفتاً اإىل 
اأن ترك امل�شافة قد ينقذ اأرواحاً وممتلكات .. وحث ال�شائقني على 
�شرورة النتباه اأثناء القيادة والتعاون يف تطبيق قانون واأنظمة 
املرور واللوائح املنظمة للحد من وقوع احلوادث املرورية واآثارها 
اأبوظبي بتطبيق الإج��راءات ال�شرورية  اهتمام �شرطة  .. موؤكداً 

التي تعزز ال�شالمة على الطرقات .
واأ�شار اإىل اهتمام �شرطة اأبوظبي امل�شتمر بتنفيذ حمالت توعية 
ميدانية ون�شر مقاطع فيديو ُتبث من خالل من�شاتها للتوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ت��رك��ز ع��ل��ى اأه���م ال�����ش��ل��وك��ي��ات امل���روري���ة ال��ت��ي ت�شغل 
عدم  ب�شبب  ح��وادث مرورية  وتت�شبب يف  الطريق  ال�شائقني عن 
اللتزام  وع��دم  القيادة،  اأثناء  الهاتف  ا�شتخدام  ومنها  النتباه، 

واأخطاء  احل��م��راء،  الإ���ش��ارة  وجت���اوز  لل�شارع،  امل��ق��ررة  بال�شرعة 
اأثناء العبور دون انتباه واإرباك احلركة املرورية والت�شبب  امل�شاة 

باحلوادث وغريها .
واأو�شح اأن الت�شبب يف حادث ب�شبب عدم ترك م�شافة اأمان كافية 
2020 ب�شاأن حجز املركبات  5 ل�شنة  يطبق عليها القانون رقم 
 5000 اإمارة اأبوظبي وهي القيمة املالية لفك حجز املركبة  يف 
درهم على اأن يتم حجز املركبة اإىل حني دفع القيمة املالية لفك 
امل�شتحقات  �شداد  ع��دم  ح��ال  ويف  اأ�شهر   3 اأق�شاها  ومل��دة  احلجز 
حتال املركبة للبيع يف املزاد العلني، وكذلك تطبيق البند »52« 
يف قواعد واإجراءات ال�شبط املروري رقم »178« ل�شنة 2017 
خلف  كافية  اأم���ان  م�شافة  ت��رك  بعدم  املخالفني  ال�شائقني  على 
املركبات الأمامية، بغرامة تقدر ب�400 درهم و4 نقاط مرورية 

على قائد املركبة .

اللتزام بالإجراءات الحرتازية نقطة اأ�صا�صية لرفع جدار املناعة املجتمعية
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وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43630
 باإ�شم : بيو�شن�ص ويب�شرت، اإنك.

وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف،  �شويت 200 اإرفني، كاليفورنيا،
 92618 الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 43630 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/31 

وحتى تاريخ: 2031/07/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

EAT 54374

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43632
 باإ�شم : بيو�شن�ص ويب�شرت، اإنك.

وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف،  �شويت 200 اإرفني، كاليفورنيا،
 92618 الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/28 وامل�شجلة حتت الرقم: 43632 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/31 

وحتى تاريخ: 2031/07/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

EAT 54378

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158950
 باإ�شم : مون�شرت اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�شرت واي ، كورونا ،  �شي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.
بتاريخ: 2012/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 158950 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/22 

وحتى تاريخ: 2031/06/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

EAT 57639

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159729
 باإ�شم : مون�شرت اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�شرت واي ، كورونا ،  �شي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.
بتاريخ: 2012/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 159729 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/22 

وحتى تاريخ: 2031/06/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

EAT 58153

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159730
 باإ�شم : مون�شرت اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�شرت واي ، كورونا ،  �شي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.
بتاريخ: 2012/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 159730 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/22 

وحتى تاريخ: 2031/06/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

EAT 58248

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160509
 باإ�شم : �شيرتيك�ص �شي�شتمز ، اإنك.

وعنوانه: 851 وي�شت �شايربي�ص  كريك رود ، فورت لوديرديل ،  اف ال 33309 ،
 الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ: 2012/06/18 وامل�شجلة حتت الرقم: 160509 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/28 

وحتى تاريخ: 2031/07/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

EAT 58557 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 170486

با�ش��م: يوكني كوجيو كو. ال تي دي.

وعنوانه: 4-34، كاميت�شوت�شيدانا - ناكا - 4 - ت�شومي، اإيي�ص - �شي، كاناغاوا، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )170486(  بتاريخ:  2013/07/29

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2022/03/12 وحتى تاريخ : 2032/03/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 155322

با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�شيناجاوا،   - ني�شي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���ش��اك��ي  ف��ودو���ش��ان  �شوميتومو  وع��ن��وان��ه: 

�شيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )155322(  بتاريخ:  2013/06/04

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/04/05 وحتى تاريخ : 2031/04/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238
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اأخبـار الإمـارات

•• الذيد-الفجر:

الريا�شي  الثقايف  الذيد  نادي  اختتم 
الرابعة  ال��دورة  فعاليات  اأم�ص  م�شاء 
ع�شرة من م�شابقة الذيد الرم�شانية 
خالل  اأقيمت  والتي  الكرمي  للقراآن 
مع  بالتعاون  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ق��راآن الكرمي 
املنطقة  ف������رع  ال���ن���ب���وي���ة  وال�������ش���ن���ة 
طالبا   224 مب�����ش��ارك��ة  ال��و���ش��ط��ى 
اأرجاء  خمتلف  م��ن  ومقيما  مواطنا 

الدولة .
ج��اء ذل��ك خ��الل احل��ف��ل ال���ذي اأقيم 
يف مقر نادي الذيد بعد تطبيق كافة 
ال�شادرة  والإج�������راءات  الح������رتازات 
ع��ن اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
بح�شور  وذل�����ك  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��الم��ة 
ال�شيخ حممد بن مع�شد بن هويدن 
ب���ن هويدن  ����ش���امل حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
الذيد  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 

ع���ب���داهلل اخلاطري  ح��م��ي��د  و���ش��ع��ادة 
ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  الذيد 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة وال���دك���ت���ور ح��م��ود خلف 
�شامل املدير التنفيذي للنادي و�شامل 
�شيف اجلاري املدير الإداري بالنادي 
من  ولفيف  التحكيم  جلنة  واأع�شاء 
اأمورهم  واأولياء  واملكرمني  املدعوين 

.
قدمه  ال��������ذي  احل����ف����ل  ب�����داي�����ة  ويف 
األقى  ال�����ش��ي��وي  اإ�����ش����الم  الإع����الم����ي 
�شعادة �شامل حممد بن هويدن رئي�ص 
كلمة  ال����ذي����د   ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 
وا�شتمرارها  امل�شابقة  ب��ن��ج��اح  اأ���ش��اد 
اأن  اأربعة ع�شر عاما واأك��د  على مدى 
م�شاركا   224 بلغ  امل�شاركني  اأع���داد 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  الطلبة  فئة  م��ن 
ف��ئ��ات فاز  ت��وزع��وا على �شت  ال��دول��ة 
منهم اأربعون واأثنى على دور موؤ�ش�شة 
ال�شارقة للقراآن الكرمي فرع املنطقة 

الو�شطى يف اإجناح امل�شابقة .
عبداهلل  حميد  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��ار  ب����دوره 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  اخلاطري 
ال��ل��ج��ن��ة العليا  ال���ذي���د رئ��ي�����ص  ن����ادي 
يف  امل�شابقة  ب��دور  للم�شابقة  املنظمة 
اكت�شاف املواهب والأ�شوات القراآنية 
ب���ني خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات ال��ط��ل��ب��ة الذين 
تقاطروا يف امل�شاركة يف فئات امل�شابقة 

واملخ�ش�شة للمواطنني واملقيمني.
ولفت اخلاطري اإىل ا�شتمرار اجلهود 
النجاحات  م����ن  امل����زي����د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
نادي  اإليها  ي�شبو  التي  والإجن����ازات 
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  مم��ث��ال  ال���ذي���د 
ودعم  ال��ث��ق��اف��ة  ن�شر  يف  واملجتمعية 
الطلبة لالإقبال على حفظ كتاب اهلل 
�شهر رم�شان  عزوجل ل�شيما خالل 

الكرمي .
مع�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ك��رم  بعد 
ب���ن ه���وي���دن و����ش���ع���ادة ����ش���امل حممد 
و���ش��ع��ادة حميد عبداهلل  ه��وي��دن  ب��ن 
اخل���اط���ري وال���دك���ت���ور ح���م���ود خلف 
للنادي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ����ش���امل 
بالليث  �شالح  وه��م  التحكيم  جلنة 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  الطنيجي 
الذيد  ف��رع  وال�شنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
وغ����ايل ���ش��ي��دي وح�����ش��ن ح��م��ي��د با�شا 
وعادل  الغريب  اأحمد  ال�شيد  ويا�شر 
ال�شيد م�شطفى ور�شوان عبدال�شالم 
علي الناكوع ومن�شق امل�شابقة م�شعب 

الأغا.
ب��ع��ده��ا  مت ت��ك��رمي احل��ا���ش��ل��ني على 
وهم  امل�����ش��اب��ق��ة  يف  الأوىل  امل����راك����ز 
وحمد  الظهوري  خالد  عبدالرحمن 
ع����ب����داهلل ح���م���د ال���ق���اب�������ص ورا�����ش����د 
ع��ب��ي��د ح���م���دان ال��ط��ن��ي��ج��ي م���ن فئة 
امل����واط����ن����ني حل���ف���ظ الأج������������زاء من 

الثالثني  وحتى  والع�شرين  ال�شاد�ص 
وم����ن ن��ف�����ص ال��ف��ئ��ة امل��ق��ي��م��ني اأحمد 
حافظ  منان  واأ�شامه  �شربي  اإ�شالم 
واأبرار اأحمد دلور ويف فئة املواطنني 
امل�������ش���ارك���ني يف ح��ف��ظ الأج��������زاء من 
اخلام�ص  وحتى  والع�شرين  احل���ادي 
را�شد  خ��م��ي�����ص  وال��ع�����ش��ري��ن حم��م��د 
ال�����ش��ري��دي و����ش���امل ح���م���دان ح���ارب 
را�شد  خ��م��ي�����ص  واأح����م����د  امل���ن�������ش���وري 
ال�شريدي ومن نف�ص الفئة مقيمني 
حممد اإ�شماعيل حممد ويو�شف خالد 
ع��ب��داحل��م��ي��د و���ش��ي��د ع���ب���داهلل قاري 
امل�شاركني  م��واط��ن��ني  ف��ئ��ة  ويف  زاده. 
يف الأجزاء من اخلام�ص ع�شر وحتى 
حممد  حا�شر  ت��ك��رمي  مت  الع�شرين 
حممد  و�شيف  العميمي  بخيت  علي 
را�شد الطنيجي ومهري حممد حارب 
بالعجيد الكتبي ومن املقيمني خالد 
عبداملعني  وق��ت��ي��ب��ة  خ��ل��ي��ل  ال��رح��م��ن 

دعا�ص وعبدالوهاب عابد حممود .

•• اأبوظبي-وام:

دولة  يف  وخا�شة  حكومية  مدر�شة   194 م��ن  معلم   200 م��ن  اأك��ر  ا�شتكمل 
والذي  الأخالقية..  الرتبية  معلمي  ق��درات  لبناء  الوطني  الربنامج  الإم��ارات 
 2021 ع��ام  اإىل فرباير   2019 ع��ام  نوفمرب  �شهر  الفرتة من  خ��الل  ا�شتمر 
�� 19". واأ�شرف ديوان ويل عهد  رغم التحديات التي فر�شتها جائحة "كوفيد 
اأبوظبي على تنفيذ مبادرة بناء القدرات بالتعاون مع موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم 

املدر�شي وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية ودائرة التعليم واملعرفة.
 " التعليم  " �شركاء  وموؤ�ش�شة  الإم����ارات  دول��ة  " يف  " ت��الل  معهد  تكليف  ومت 
..فيما  وتقييمها  وتنفيذها  وت�شميمها  املبادرة  بتخطيط  املتحدة  الوليات  من 
تعليم  مبعايري  الرتقاء  يف  ال�شركاء  جميع  من  املقدم  والدعم  املبادرة  اأ�شهمت 
الرتبية الأخالقية واآلية تدري�شها يف جميع املدار�ص ..وت�شمنت اأحد البتكارات 
النهائية  الأداء" الرقمية  تقييم  " اأداة  " ا�شتخدام  " تالل  التي قدمها معهد 

لتقدمي تقييمات موثوقة ودقيقة لكفاءة املعلمني على نطاق وا�شع.
دقيقة  ع�شرون  م��دت��ه  فيديو  مقطع  املعلمون  ق��دم  العن�شر  ه��ذا  ول�شتكمال 
ب��ت��اأم��ل نقدي  ال��رتب��ي��ة الأخ��الق��ي��ة م�شحوباً  مل���ادة  اأح���د درو���ش��ه��م  ملقتطف م��ن 
املعلمني وفهمهم وتطبيقهم  تقييم معرفة  ي�شهم يف  2000 كلمة،  مكون من 

لإ�شرتاتيجيات التدري�ص الأ�شا�شية يف �شفوف الرتبية الأخالقية.

وتعود املبادرة بالنفع على جميع امل�شاركني وال�شركاء الرئي�شيني حيث يتم اإعفاء 
املعلمني الذين ا�شتكملوا " اختبار اأداة التقييم " بنجاح من اأحد متطلبات اختبار 
ترخي�ص املعلمني ..فيما جرى اختبار اأداة تقييم الأداء عرب الإنرتنت باللغتني 
تقريًرا  التقييم  يف  امل�شاركني  املعلمني  جميع  تلقى  حيث  الإجنليزية  العربية 
مف�شاًل ي�شلط ال�شوء على نقاط القوة وجمالت التطوير اإ�شافة اإىل النتيجة 

الإجمالية.
املوهوبة  املحلية  ال��ك��وادر  م��ن  م��ه��ارات جمموعة  تطوير  ال��ربن��ام��ج يف  واأ���ش��ه��م 
واملتخ�ش�شة يف تعليم مادة الرتبية الأخالقية يف املدار�ص احلكومية واخلا�شة، 
والقادرة على نقل معارفها لتدريب وبناء قدرات الأقران يف تعليم منهج الرتبية 

الأخالقية يف الدولة.
وتعليقاً على ا�شتكمال الربنامج ..قالت �شعادة الدكتورة رابعة ال�شميطي املدير 
العام ل�"موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي": "اإن الربنامج الوطني لبناء قدرات 
معلمي الرتبية الأخالقية، قدم جمموعة وا�شعة من املهارات احليوية للمعلمني 
الكوادر  من  قاعدة  تطوير  يف  الإ�شهام  اإىل  اإ�شافة  تفاعلية  من�شة  خ��الل  من 
الوطنية املوؤهلة والقادرة على تقدمي املادة واإي�شالها اإىل اأجيال امل�شتقبل خا�شة 

يف ظل هذه التحديات التي ن�شهدها حالياً".
واأ�شافت اأن الربنامج ي�شهم يف اإيجاد جمتمع مهني معريف ي�شم معلمي الرتبية 
من  املتخ�ش�شة.  واملعرفة  املمار�شات  اأف�شل  تبادل  لهم  يتيح  مبا  الأخ��الق��ي��ة، 

جانبه قال �شعادة حممد خليفة النعيمي مدير مكتب �شوؤون التعليم يف ديوان 
خريجو  حققها  التي  ب��الإجن��ازات  للغاية  ف��خ��ورون  "نحن  اأب��وظ��ب��ي:  عهد  ويل 
�شهدناها  التي  الظروف  �شيما يف ظل  الإم���ارات، ل  دول��ة  الربنامج من معلمي 
اآلية العمل واحلياة والت�شال.. لقد اأظهر  يف الآون��ة الأخ��رية من حيث تغيري 
امل�شاركون قدرات ا�شتثنائية على موا�شلة مهامهم الرتبوية، �شواء يف املدر�شة اأو 

عن بعد، وموا�شلة تطويرهم املهني".
واأ�شاف: "الربنامج جاء ا�شتجابة لطلب املعلمني وكلنا اأمل اأن نكون قد اأ�شهمنا 
يف تطوير املواهب املحلية لتعليم مادة الرتبية الأخالقية، وتزويدها باملهارات 

الالزمة لأداء مهمتها احليوية".
املعرفة  نواة لنقل  ت�شكل  الربنامج  الدفعة من خريجي  اإن هذه  النعيمي  وقال 
اإىل زمالئهم وجمتمعاتهم وتطوير قاعدة وطنية موؤهلة من معلمي الرتبية 

الأخالقية.
"اإن  ت��الل:  ملعهد  الأول  الرئي�ص  نائب  را���ص  ليندا  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
املبادرة اأ�شهمت يف تطوير جمموعة متميزة من املدربني الفرتا�شيني القادرين 
على تقدمي الدعم للمعلمني اإ�شافة اإىل دعم م�شرية تدريب املعلمني من حيث 
اإعفائهم من اأحد متطلبات الرتخي�ص، مما �شيمكن دولة الإمارات من ال�شتفادة 
مما مت حتقيقه على املدى الطويل ..موؤكدة اأن الربنامج الوطني لبناء القدرات 
يعد منوذجاً ملا ميكن حتقيقه عندما تت�شافر اجلهود". وقال �شون لوي�ص، اأحد 

اأع�شاء الإدارة املدر�شية يف مدر�شة �شتار الدولية يف دبي: "اإن دورة برنامج بناء 
مع  للتعاون  وممتعة  رائعة  فر�شة  كانت  الأخالقية  للرتبية  الوطنية  القدرات 
جمموعة وا�شعة من املعلمني من املدار�ص احلكومية واخلا�شة، واكت�شاب روؤى 
ثاقبة ب�شاأن تنفيذ منهج الرتبية الأخالقية ..لقد اأ�شهم املدربون الفرتا�شيون 
تعليم  زمالئي يف  ق��درات  تطوير  ثقتي يف  وتعزيز  التعليمية،  دع��م جتربتي  يف 
بدولة  الأخ���رى  وامل��دار���ص  ال��دول��ي��ة،  �شتار  مبدر�شة  الأخ��الق��ي��ة  الرتبية  منهج 
الإمارات". من جانبه قال املعلم اأحمد الزعابي من مدر�شة فلج هزاع يف مدينة 
من  كثرياً  ا�شتفدت  حيث  وم�شوقة  مهمة  الربنامج  يف  جتريبي  "كانت  العني: 
اأث��ر كبري على  له  ك��ان  الأخ��الق��ي��ة، مما  الرتبية  م��ادة  تدري�ص  واأ�شاليب  ط��رق 
طريقة تدري�شي للمادة، من حيث التخطيط ال�شليم واملنظم حل�شة التعلم عن 

بعد، مما كان له اأثر كبري يف تقدم طالبي وتفوقهم يف املادة".
واأ�شاف: "حققت اأكرب فائدة من م�شاهدة اأعمال وم�شروعات وتخطيط درو�ص 
الفيديوهات  وكذلك  الدولة  م�شتوى  على  الأخالقية  الرتبية  معلمي  زمالئي 

التعليمية وجتارب الدول الأخرى يف تدري�ص مادة الرتبية الأخالقية".
ودفع  الأخالقية،  الرتبية  منهج  تطوير  موا�شلة  املبادرة  هذه  نتائج  و�شتدعم 
ممار�شات التدري�ص والتعلم املبتكرة، وتوفري روؤى قيمة ب�شاأن تطوير املمار�شات 
التعليمية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وفقاً لأف�شل املمار�شات واملقارنات 

املرجعية الدولية.

•• اأبوظبي-وام:

للثقافة  زاي����������د  دار  اخ����ت����ت����م����ت 
وارتق"  "رتل  م�شابقة  الإ�شالمية 
لفئة  املخ�ش�شة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
امل��ه��ت��دي��ن اجل�����دد مب�����ش��ارك��ة عدد 
املنت�شبني  ال����ط����الب  م����ن   /75/
جن�شيات  م���ن  ال�����دار  يف  ل��ل��درا���ش��ة 
خم��ت��ل��ف��ة وذل�����ك ���ش��م��ن م���ب���ادرات 
"رم�شان  ال��رم�����ش��اين  ب��رن��اجم��ه��ا 

اإميان وطماأنينة".
وعماًل  احل�����ايل  ل��ل��و���ش��ع  ون����ظ����راً 
وتنفيذاً  الح��رتازي��ة  ب���الإج���راءات 
اإىل  ال��رام��ي��ة  احلكومية  ل��ل��ق��رارات 
ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي واإمي���ان���اً من 
الدار باحلفاظ على �شالمة و�شحة 

امل�شابقة  ج�����اءت  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد 
ت�شجيل  خ�����الل  م����ن  اف���رتا����ش���ي���اً 
واإر�شالها  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ت����الوة 
ل��ل��ج��ن��ة خم��ت�����ش��ة م���ن ال�����دار حيث 
 /10/ اأف�شل  بعر�ص  ال��دار  قامت 

م�������ش���ارك���ات م���ن امل��ت�����ش��اب��ق��ني على 
لتاحة  اليوتيوب  يف  ال��دار  �شفحة 
واملهتمني  املجتمع  الفر�شة لف��راد 

بامل�شاركة بالت�شويت لأف�شل قارئ 
اجلدد  املهتدين  من  �شوت  واأجمل 
امل�����ش��ارك��ني يف امل�����ش��اب��ق��ة وب��ل��غ عدد 

 1754 باجمايل   479 امل�شوتني 
م�شاهدة للم�شابقة.

ال�شنوية  امل�������ش���اب���ق���ة  ه�����ذه  وت����ع����ّد 
تعاىل  اهلل  بكتاب  للعناية  من��وذج��اً 
وحت��ف��ي��ز ل��ل��م��ه��ت��دي��ن اجل�����دد على 
وحفظه  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ت�����الوة 
والتناف�ص فيه كما اأ�شهمت امل�شابقة 
يف غ��ر���ص ح��ب ال���ق���راآن ال��ك��رمي يف 
امل�شاركني. واأكدت الدكتورة  نفو�ص 
املدير  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ن�����ش��ال حم��م��د 
و  "رتل  م�����ش��اب��ق��ة  اأن  ل���ل���دار  ال���ع���ام 
القراآن  برنامج  ث��م��رة  ه��ي  ارتق" 
الكرمي الذي تقدمه الدار لطلبتها 
التي  التعليمية  ب��راجم��ه��ا  ���ش��م��ن 
الثقافة  التعريف بجوهر  ت�شهم يف 
الإ���ش��الم��ي��ة وم���ا حت��م��ل��ه م���ن قيم 

والتعاي�ص  الت�شامح  نور  منها  ي�شع 
اإىل  الطنيجي  واأ���ش��ارت  والرحمة. 
"رتل  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م�شابقة  اأن 
تنظمها  ���ش��ن��وي��ة  م�شابقة  وارتق" 
املهتدين اجلدد  رب��ط  بهدف  ال��دار 

بالقراآن الكرمي وغر�ص قيمة الذكر 
احلما�ص  روح  وب����ث  ن��ف��و���ش��ه��م  يف 
وامل���ن���اف�������ش���ة ع���ل���ى ق�������راءة ال����ق����راآن 
قراءة  بفوائد  وتعريفهم  بالرتتيل 
القراآن الكرمي وتاأهيلهم للم�شاركة 

يف م�شابقات القراآن الكرمي املحلية. 
وق���د ر����ش���دت ال�����دار ج���وائ���ز قيمة 
وت�شجيعهم  لتحفيزهم  للفائزين 
ه�شام  الطالب  الأول  باملركز  وف��از 

�شينتوجنو من جمهورية اأوغندا.

 •• اأبوظبي-الفجر:

للتدريب  ب��رام��ج  تقدمي  يف  ا�شتمرارها  ع��ن  ال�شحية  للرعاية  مبادلة  اأعلنت 
املتخ�ش�ص تهدف لرفع م�شتوى معايري التمري�ص يف دولة الإمارات وا�شتقطاب 
املواطنني املوهوبني للعمل يف هذه املهنة، دعًما لتطوير ا�شتدامة قطاع الرعاية 
للتمري�ص،  العاملي  باليوم  الحتفال  مع  بالتزامن  وذل��ك  الدولة،  يف  ال�شحية 
التمري�ص فلورن�ص  12 مايو من كل عام يف ذكرى ميالد رائ��دة  الذي يوافق 

نايتنغيل.
التمري�شية:  �شعار"الكوادر  حت��ت  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ع��امل��ي��ة  الح��ت��ف��الت  وت���اأت���ي 
الدويل  املجل�ص  يركز  ال�شحية" حيث  الرعاية  مل�شتقبل  وروؤي��ة  للقيادة  �شوت 
النق�ص يف  العاملي للتمري�ص"، على  "اليوم  التي تقف وراء  للتمري�ص، اجلهة 
اأعداد املمر�شني عاملياً، وكيف �شتبدو املهنة يف امل�شتقبل، وكيف �شيغري التمري�ص 

�شكل املرحلة التالية من تطور الرعاية ال�شحية. 
وبهذه املنا�شبة، قال الرئي�ص التنفيذي ملبادلة للرعاية ال�شحية، ح�شن جا�شم 
ل�شبكة  اأ�شا�شية  دعامة  ميثل  العالية  املهارات  ذا  التمري�ص  طاقم  اإن  النوي�ص، 
مرافق مبادلة للرعاية ال�شحية، م�شرًيا اإىل اأن جائحة كورونا �شلطت ال�شوء 
على "الدور الرئي�شي الذي تلعبه طواقم التمري�ص املاهرة املتفانية، وناأمل اأن 
يوؤدي هذا اإىل رفع مكانة التمري�ص بكمهنة مرموقة". واأ�شاف: "متا�شياً مع 
رعاية �شحية  املتمثلة يف احلفاظ على قطاع  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي  ر�شالة 

قوي وم�شتدام، فاإن التوطني يف جمال الرعاية ال�شحية ميثل اأولوية رئي�شية 
لدى مبادلة للرعاية ال�شحية، وذلك يف اإطار اإتاحة فر�ص التدريب والتوظيف 
الكوادر  فيهم  مب��ن  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جلميع  امل��م��ت��ازة 

التمري�شية".
واأو�شح النوي�ص اأن برنامج "تدريب من اأجل العمل"، الهادف لدعم التوطني يف 
القطاع "حا�شر بقوة يف جميع مرافق مبادلة للرعاية ال�شحية، ما ي�شاهم يف 
اإتاحة فر�ص وظيفية جذابة لزيادة عدد املواطنني العاملني يف جميع امل�شتويات 
"وتني"  برنامج  مثل  اإ�شافية،  ت��دري��ب  مب��ب��ادرات  ذل��ك  دع��م  ويتم  الوظيفية، 
ال�شنوي، التابع مل�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي، والذي ي�شاعد اخلريجني 
العملية  وامل��ه��ارات  املعرفة  اكت�شاب  على  واملمر�شات،  كاملمر�شني  الإماراتيني، 
ال�شحية، طوال فرتة  الرعاية  التمّيز يف وظائفهم يف قطاع  الالزمة لتحقيق 

التدريب التي ت�شتمر عاماً".
عبري البلو�شي، ممر�شة مواطنة ان�شمت اإىل كليفالند كلينك اأبوظبي يف العام 
موا�شلة  على  احلني  ذلك  منذ  ال�شحية  للرعاية  مبادلة  و�شجعتها   ،2017
�شقل مهاراتها وخرباتها، حتى اأ�شبحت ت�شغل حالياً من�شب املدير الإكلينيكي 

الأول ملعهد التمري�ص واجلراحة وزراعة الأع�شاء بامل�شت�شفى.
بالإمارات،  اجلامعات  اإح��دى  يف  التمري�ص  اأي�شاً  �ص  ُتدِرّ التي  البلو�شي،  وراأت 
اأن ثّمة حاجة اإىل تغيري الطريقة التي ينظر بها ال�شباب وال�شابات اإىل مهنة 
باملئة   8 ب��اأن ح��وايل  تقارير حديثة  واردة يف  اإىل تقديرات  التمري�ص، م�شرية 

فقط من الكوادر التمري�شية العاملة يف امل�شت�شفيات العامة يف الدولة هم من 
العامة  ال�شورة  لتح�شني  بجدية  "العمل  براأيها  ي�شتدعي  ما  وهو  املواطنني، 
للمهنة حتى يراها املجتمع على حقيقتها املتمثلة يف اأنها اختيار وظيفي جمٍز 

يالئم الباحثني عن التميز وقهر التحديات".
وراأت البلو�شي كذلك "حاجة اإىل الرتكيز على التخ�ش�ص واملمار�شة املتقدمة، 
التنوع  واإب���راز  العليا،  الدرا�شات  يف  لالنخراط  املوظفني  اأم��ام  املجال  واإت��اح��ة 
املذهل لالأدوار التي ميكن تاأديتها واملهارات التي ميكن اإتقانها حتت مظلة هذه 

املهنة، وذلك تعزيًزا جلاذبيتها بني اأبناء الدولة من ال�شباب".
واأو�شحت املدير الإكلينيكي الأول ملعهد التمري�ص واجلراحة وزراعة الأع�شاء 
بكليفالند كلينك اأبوظبي: "لو نظرنا اإىل املرافق التابعة ل�شبكة مبادلة للرعاية 
ال�شحية، جند لدينا كوادر متري�شية تعمل يف اأق�شام ومعاهد عامة ومتخ�ش�شة 
يتم  وباملثل،  بوينت،  وهيلث  اأبوظبي  كلينك  كليفالند  مثل  م�شت�شفياتنا،  يف 
تدريب طواقم التمري�ص يف مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�شكري لي�شبحوا 
والعملي  النف�شي  ال��دع��م  ل��ي��ق��دم��وا  واأي�����ش��اً  ال�����ش��ك��ري،  مب��ر���ص  متخ�ش�شون 
اأمانة  يف  التمري�شية  الكوادر  ف��اإن  كذلك،  العالج.  جوانب  جميع  يف  للمر�شى 
الأمد  الطويلة  احل��الت  عالية يف عالج  بدرجة  ال�شحية متخ�ش�شة  للرعاية 
واملعقدة". وبجانب الأدوار التمري�شية التقليدية، ت�شم �شبكة مبادلة للرعاية 
ال�شحية اأي�شاً كوادر متري�شية مدربة على تقييم حالت املر�شى للتطبيب عن 
واإج��راء فح�ص م�شحة الأنف  الرعاية ال�شحية عن بعد،  ُبعد، وتقدمي خدمة 

اخلا�شة بالك�شف عن الإ�شابة بفريو�ص كورونا يف مراكز الفح�ص.
تدريب  برامج  اأبوظبي  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  "يقدم  البلو�شي:  واأ�شافت 
قيادة  "رحلة  برنامج  م��ث��اًل  فهناك  التمري�شية،  ل��ك��وادره  خمتلفة  وتطوير 
املمر�ص امل�شوؤول"، الذي يركز على تطوير املهارات ال�شخ�شية والإدارية، مثل 

مهارات التوا�شل، وي�شم 72 ممر�شاً وممر�شة م�شجلني فيه".
وعالوة على برامج التدريب املتخ�ش�شة التي تقدمها مرافق مبادلة للرعاية 
لل�شكري  لندن  كوليدج  اإمربيال  مركز  يقدم  التمري�شية،  لكوادرها  ال�شحية 
على  ال�شكري  مبر�ص  املتعلقة  التمري�ص  مهارات  لتعزيز  اأو�شع  تدريب  فر�ص 
م�شتوى دولة الإمارات. ويهدف التدريب املقدم �شمن "دورة اإمربيال للتثقيف 
تزويد موظفي  اإىل  واح��د،  عام  التخ�ش�شات، ومدتها  ال�شكري" متعددة  حول 
التي تكفل لهم  باملعرفة الالزمة  التمري�شية،  الكوادر  ال�شحية، مثل  الرعاية 
والتعامل  امل��ر���ص  ع��الج  ط��رق  ح��ول  اأ���ش��ره��م  واأف����راد  ال�شكري  تثقيف مر�شى 
معه. كذلك يقدم املركز دورات جمانية متخ�ش�شة يف مر�ص ال�شكري لطواقم 

التمري�ص من جميع اأنحاء الإمارات لتح�شني مهاراتهم يف هذا اجلانب.
واأدوار  مهام  يف  عاملة  متري�شية  ط��واق��م  ال�شحية  للرعاية  مبادلة  وت��وظ��ف 
متنوعة يف مرافقها ومن�شاآتها، با�شتثناء املخترب املرجعي الوطني، والتي ت�شمل 
العا�شمة  ال�شحية، ومركز  للرعاية  واأمانة  ُبعد،  للتطبيب عن  اأبوظبي  مركز 
للفح�ص ال�شحي، وكليفالند كلينك اأبوظبي، وهيلث بوينت، ومركز اإمربيال 

كوليدج لندن لل�شكري.

زايد للثقافة الإ�صالمية تختتم م�صابقة »رتل و ارتق« للمهتدين اجلدد

دعًما ل�صتدامة قطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة

مبادلة للرعاية ال�صحية ت�صتهدف تعزيز اإعداد الكوادر التمري�صية الإماراتية

اأكرث من 200 معلم من 194 مدر�صة يف دولة الإمارات ي�صتكملون الربنامج الوطني لبناء قدرات معلمي الرتبية الأخالقية

دولة الإمارات العربية املتحدةم�صابقة الذيد الرم�صانية للقراآن الكرمي تختتم مناف�صاتها وتكرم 40 حافظا يف فئاتها الثالث 
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 مايو 2021 العدد 13238

اأجرت 142,603 فحو�صات ك�صفت عن 1,507 اإ�صابات

ال�صحة تعلن �صفاء 1,476 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 40,414 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

نطاق  وتو�شيع  الدولة  يف  والفح�ص  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،507 حالت اإ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 537،524 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�شابتني نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،615 

حالة.

تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
 24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  “كوفيد-19”  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   40،414
ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�شية 
لكل  جرعة   113.10 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   11،186،348

100 �شخ�ص.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح “كوفيد - 19” و�شعياً 
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ص “كوفيد-19«.

••   اأبوظبي-وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�شيع  املجتمع  ال�شحة ووقاية  متا�شيا مع خطة وزارة 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   ”19  - “كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص 
اإج����راء 142،603 ف��ح��و���ش��ات ج��دي��دة خالل  ..اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل 

واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

تعازيها  وخال�ص  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1،476 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ص  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد “كوفيد - 19” وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 517،805 حالت.
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العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 123
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي يو�شف احمد علي عبداهلل - اجلن�شية الإمارات 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 
ال�شيد/ عيد جمعه مبارك عثمان اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�شة )دار 
امللوك للعقارات( والتي  تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )751084( ال�شادرة 

من دائرة التنمية الإقت�شادية. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �صاندتون جلوبال للتجارة العامة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 806628 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1344414 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/3/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/3 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ابي حما�صب قانوين 
العنوان : مكتب رقم 306 - 03 ملك عبداجلليل يو�شف عبدالكرمي دروي�ص - ديرة - 
كافة  م���ع���ه  م�����ش��ط��ح��ب��اً  القرهود -  هاتف : 4252890-04  فاك�ص :   

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جنمة الباهية لتجارة اللكرتونيات - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب 309 ملك حممد علي م�شبح القيزي الفال�شي - نايف ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 830163 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1403225 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/5/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/6 
فيجن  �صمارت  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
9 -2001 ملك روؤي��ا هولدينج ليمتد -  ملراجعة احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - بزن�ص باي -  هاتف :    فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ابي حما�صب قانوين
عبدالكرمي  يو�شف  عبداجلليل  ملك   03  -  306 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
جب  مبو دروي�ص - ديرة - القرهود -  هاتف : 4252890-04  فاك�ص :  
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
م  وذلك  م  ذ  العامة - �ش  للتجارة  �صاندتون جلوبال  لت�شفية  اأع��اله 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/3 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/3/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  �صمارت فيجن ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 9 -2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - بزن�ص باي 
القت�شادية  التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب  -  هاتف :    فاك�ص :       
جنمة الباهية لتجارة  اأعاله لت�شفية   باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور  بدبي 
اللكرتونيات - �ش ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/4 
اأي  لديه  من  وعلى   2021/5/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/351 تنفيذ جتاري
بناء على طلب / املحكوم له / جمموعة النعيمي  اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / عبدالعاطي عيد عبدالعاطي بدر �شامل اجلن�شية / م�شر 
املحكوم عليه / �شركة عبدالعاطي �شامل للخدمات الفنية - �ص ذ - اجلن�شية 

املحكوم عليه / اليادي الذهبية ملقاولت البناء - �ص ذ م م - اجلن�شية 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ص اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2021/2/24 يف 
الق�شية )688/2020(  جتاري جزئي  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 120284.90 درهما �شامال 
الر�شوم وامل�شاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم 
امل�شار اعاله ،  فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم 

املرتبة عليك.
املالحظات : يجب العالن باللغة العربية والجنليزية 

 ق�شم التنفيذ/ مرمي احمد عي�شى  

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
ال�شماء

تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعوين/ حمده و�شلمى وعائ�شة و�شيخة 
وراية  وعفراء  وم��رمي  وفاطمة  وكليثم  وغاية  وم��وزه وهداية  ولطيفة وح�شة 
واحمد ، ابناء / �شامل �شعيد �شامل حلوكه مظاوي ، تقدم بطلب تعديل م�شمى 
بعد  ا���ش��م��اوؤه��م  لتكون   ، ل�شمائهم  )اخل��اط��ري(  اىل  )م�����ش��اوي(  م��ن  القبيلة 
التعديل / حمده و�شلمى وعائ�شة و�شيخه ولطيفة وح�شة وموزة وهداية وغاية 
وكليثم وفاطمة ومرمي وعفراء وراية واحمد ، اأبناء / �شامل �شعيد �شامل حلوكه 
اخلاطري ، وان من له م�شلحة يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.

قا�شي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية 
حممد مدحت �شكري 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
دعوة املدعي عليها لجتماع اخلربة الأول بالن�شر 

اعالن بالن�شر بالدعوى 2021/1179 جتاري جزئي - دبي  

اىل املدعي عليها / اخلط الذهبي للمقاولت - �ص ذ م م 
مبا ان املدعية / اخلرايف لحوا�ص ال�شباحة ، قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله 
اإمكانية  لعدم  ونظرا   ، الدعوى  هذه  يف  خبريا  انتدبتنا  قد  املحكمة  ان  ومبا 
فاإننا   ، املدعي عليها  الإلكرتوين مع  الربيد  او عن طريق  الهاتفي  التوا�شل 
ال�شاعة  القانوين  ممثلكم  ح�شور  او  الأول  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم 
ناظم  حممد   / اخلبري  مبكتب   2021/5/16 الحد  يوم  �شباح   10.00
 : هاتف   -  15/102 مكتب   - �شبيكرتوم  بناية   - ميثاء  عود   - بدبي  ا�شرب 

8818 313 - 04 لتقدمي دفوعكم وم�شتنداتكم.   
اخلبري حممد ناظم ا�شرب 7395 416 050  

اإجتماع خربة 

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - بلقي�ص مائىخان حممد ح�شني زوجة �شعيد 
عبداهلل بن ر�شيد خالد �شعيد عبداهلل بن ر�شيد

)جزئي(  جتاري   AJCEXCICOMS2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000621/ 
اإىل املحكوم عليه : بلقي�ص مائى خان حممد ح�شني زوجة �شعيد عبداهلل بن ر�شيد 

خالد �شعيد عبداهلل بن ر�شيد  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�شالمي   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 218575.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(  جتاري   SHCFICICOM2021 /0000028 يف  الدعوى رقم

اإل� املدعى عليه : 1 - بريفكت اند�شرتيز )�ص م ح(
 3،08 ام   ،14،03،14،09،07،14،05 اأر�ص رقم  ال�شارقة قطعة  املنطقة احلرة ملطار  ال�شارقة  اإمارة   : الإقامة  جمهول حمل 

هاتف 065571919 هاتف متحرك 0504501254 فاك�ص 065571919 �شندوق بريد 8557 بريد الكرتونى
coil@perfectindustries.com perfectt@eim.ae

و املدعى عليهم : - بو�شرباج �شامى نادار - املدعي عليه  - توما�ص ويليام باجناراج - املدعي عليه 
- ماك�شيم جاياراج �شرياو - املدعي عليه - كامل لل�شناعة )�ص ذ م م( - املدعي عليه 

- بريفيكت بوليمرز )�ص م ح ذ م م ( - املدعي عليه  - بريفكت اإجنينريينج ) م م ح( - املدعي عليه 
- جمموعة بريفيكت اأند�شرتيز القاب�شة )�ص م ح(

مو�شوع الدعوى : - اإلزام املدعى عليهم على �شبيل الت�شامن ب�شداد مبلغ املطالبة البالغ ) 24،914،526.00 دولر اأمريكي( 
اإماراتي( للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع )9%( من قيمة الدعوى  اي ما يعادل مبلغ وقدرة )91،510،307.66 درهم 

م�شتحقة ال�شداد من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  - اإلزام املدعى عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/05/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 1( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد و ذلك بالت�شال على الرقم 065024528 ، ال�شاعة 9:00 
�شباحا ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة ابراهيم علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0001410 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ور�شة دوزندة لعمال احلداده واللومنيوم والزجاج  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - اجلرف - رقم مكاين  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/5/26 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 9( �شخ�شيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/9 م

مدير اخلدمات الق�شائية      
�شلمى �شيف اهلل احمد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0001316 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املانيا للمقاولت الفنية - ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�شالح / حممد جهانغري عامل �شم�ص العامل  التايل :
ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 5200 درهم )خم�شة اآلف ومائتي 
درهم درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة رب عمل 
اخر والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من 

طبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي/ حميد الدين �شليمان خمي�ص  
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007405 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / برودنكيو جر جاميي جانو�شا  9194125 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�شالح / بنك م�شر )فرع دبي( بالتايل :
ن�ص احلكم - قررت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

 %5 بواقع  الفائدة  مع  درهم   31.943،21 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، 

وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�شي/ حممد ح�شن املرزوقي 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2402/2021/60 امر اداء
الطالبة مبلغ  اإىل  يوؤديا  باأن  بينهما  بالت�شامن فيما  املطلوب �شدهما  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
وقدره 41،580 درهم )واحد واأربعون األف وخم�شمائة وثمانون درهم( قيمة ال�شيك �شند اأمر الأداء مع 
اأتعاب املحاماة  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الأداء مع  اأمر  12% من تاريخ قيد  القانونية بواقع  الفائدة 

و�شمول الأمر بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب العالن : �شركة اخللطة اجلافة )بلك�شيت( - ذ م م ) �شابقاً( / �شركة بلك�شيت اخللطة اجلافة ذ م م 
)حاليا( - �شفته بالق�شية: مدعى  ، املطلوب اعالنهم :  1 - �شركة العطار للمقاولت ذ .م .م  ، 2 - كامران 

حممود �شعيد العطار  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما 
 2021-4-11 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  فقد  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  طلب   : العالن  مو�شوع 
األف  واأربعون  )واحد  درهم   41،580 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  بالت�شامن  عليهما  املدعى  اإلزام 
وخم�شمائة وثمانون درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 25 - 
3 - 2021 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات. وتنوه املحكمة اأن طلب �شمول الأمر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه. 

ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن حكم بالن�شر
 1028/2020/18 عقاري جزئي   

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه  / 1- حممد اأمني ديوان احمد ديوان - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له / بنك دبي الإ�شالمي �شركة م�شاهمة عامة
بف�شخ  اأعاله  املذكورة  الدعوى  2021 يف   -  03  -  31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم 
ومالحقها   2008/05/08 واملوؤرخة  عليه  واملدعى  املدعي  البنك  بني  املربمة  الآجلة  الإجارة  اتفاقية 
اإ�شارة  واإلغاء  ال�شواغل  من  خالياً  اإليها  ورد حيازته  املدعي  للبنك  التداعي-  العقارية -حمل  الوحدة  وت�شليم 
القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعى عليه وخماطبة دائرة الأرا�شي والأمالك بذلك واإلزام 
املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ مقداره )168.750 درهم( مائة ثمانية و�شتون األف �شبعمائة وخم�شون 
الإنذار  تاريخ  وحتى   2018 مار�ص  تاريخ  من  بذمته  املرت�شدة  املتاأخرة  الإيجارية  امل�شتحقات  قيمة  درهم 
ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. حكما  املحاماة  اأتعاب  درهم مقابل  واألف  وامل�شروفات  والر�شوم   2020/2/2
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن حكم بالن�شر
 1295/2020/18 عقاري جزئي   

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه  / 1 - راغاف ميماين براكا�ص -  جمهول حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له / بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 13 - 04 - 2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ 
التداعي  طريف  بني  املربمة  ومالحقها  الإجارة  اتفاقية  بف�شخ  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  ال�شالمي  دبي  بنك 
واملوؤرخة يف 5 - 8 - 2008 والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�شوع الإتفاقية وت�شليمه للمدعي ، و�شطب 
العقار لرتتيبات  فيها )تخ�شع ملكية  والتي جاء  عليه،  املدعي  ل�شالح  امللكية  �شهادة  الواردة يف  الإجارة  عبارة 
دائرة  وتكليف  الدائرة(  لدى  املودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الإجارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الإجارة 
الأرا�شي والأمالك لتنفيذ ذلك ، واإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ مقداره )57.865( درهم هو 
2020 ي�شتجد من مقابل   - 1  - 30 2019 حتى تاريخ   - 6 ح�شيلة القيمة الإيجارية غري املدفوعة من 
بدل انتفاع بواقع مبلغ 35.000 درهم �شنويا حتى تاريخ الإخالء التام والت�شليم ، والر�شوم وامل�شروفات واألف 
درهم مقابل اأتعاب املحاماة و رف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 805/2021/305 اإ�شتئناف جتاري  
طالب الإعالن : دريد اأحمد اجلرد  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�شفته   - م  م  ذ  ���ص   - وال�شفر  لل�شياحة  ال��ه��داي��ة   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 
بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/731  
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2021/5/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 16/2021/1516 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : تثبيت الأمر على العري�شة املقيد برقم )157 ل�شنة 2021 حجز حتفظي جتاري( مع 

مطالبة املدعي عليها ب�شداد مبلغ )270،000.00 درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن : داوود وحاكم للنقليات - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي
املطلوب اإعالنهما : 1- اي جيه بي للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - �ص ذ م م - �شفتهما بالق�شية : 

مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  تثبيت الأمر على العري�شة املقيد برقم )157 ل�شنة 
2021 حجز حتفظي جتاري( مع مطالبة املدعي عليها ب�شداد مبلغ )270،000.00 درهم( والفائدة القانونية 
يوم  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  12% من 
باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن  قاعة  8.30 �شباحا يف  ال�شاعة  املوافق  2021/5/16   الح��د  
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1507/2021/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : بالزام املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغا وقدره 34،357.67 )اربعة وثالثون الف 
وثالثمائة و�شبعة وخم�شون درهم و�شبعة و�شتون فل�شا( والفائدة عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة وحتى متام ال�شداد. ثانيا : ت�شمني املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : �شركة الروابي لالألبان - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- كرمي دي ل كرمي )�ص ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغا وقدره 
34،357.67 )اربعة وثالثون الف وثالثمائة و�شبعة وخم�شون درهم و�شبعة و�شتون فل�شا( والفائدة عن 
بالر�شوم  عليها  املدعي  ت�شمني   : ثانيا  ال�شداد.  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  املبلغ  هذا 
ال�شاعة 9:30  املوافق  2021/5/16   املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد   اتعاب  وامل�شاريف ومقابل 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 702/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : ب�شدد تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم )2020/4892( امر 

اداء بعد ان اأ�شبح احلكم  قابال للتنفيذ اجلربي  
طالب الإعالن : رميا عذار حممد عذار علي خان - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �شليمان عزيزي  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )88097( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 186/2021/211 تنفيذ عقاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/221 ا�شتئناف عقاري ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )10244 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : ارث��ر ان��د ه��ارد م��ان للتطوير العقاري - ذ م م - �شفته بالق�شية : 
: منفذ  بالق�شية  - �شفته  الع�شكري  رن��ني   -1  : اإع��الن��ه   املطلوب   - التنفيذ   طالب 

�شده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
�شامال  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10244( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
للر�شوم وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر
1342/2021/60 اأمر اأداء

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- كري�شانت للخدمات الكهروميكانيكية - �ص ذ م م  

مبا ان املدعي / زووم لتجارة مواد البناء - ذ م م  
وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  

طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/3/1 الزام املدعي عليها 
والفائدة  دره��م(  و�شتون  ومائة  الف  وثمانون  دره��م )ثالثة   83،160 للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2019/8/28 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم 
وتنوه  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�شاريف 
احل��ق يف  ولكم  برف�شه.  ل��ذا ق�شت  له  م��ربر  املعجل ل  بالنفاذ  الأم��ر  �شمول  ان طلب  املحكمة 

اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 2317/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- حممد يو�شف �شديق املعلم  

مبا ان املدعي / عماد الدين فايز خليل  
�شدهم  امل��ع��رو���ص  ب��ال��زام   2021/4/9 بتاريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت 
بالت�شامن فيما بينهم ان يوؤدوا اىل طالب المر مبلغ وقدره 384600 ثالثمائة 
واربعة وثمانون الف و�شتمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 
تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد والزمتهم امل�شاريف وخم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر  

 396/2020/211 تنفيذ عقاري  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ميمون ديفيلومبنت ليمتد -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بهجت عريف عارف �شندوقة   وميثله / بدر حممد علي القرق  

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقارات الكائنة مبنطقة احلبية الرابعة 
- رقم الر�ص 0 - 95 رقم الوحدة : 315 امل�شاحة 94.64 مرت مربع 

احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 0- 95 رقم الوحدة : 313 امل�شاحة : 59.12 مرت مربع
احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 0- 95 رقم الوحدة : 317 امل�شاحة : 78.98 مرت مربع 
احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 0- 95 رقم الوحدة : 312 امل�شاحة : 58.63 مرت مربع 
احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 0- 95 رقم الوحدة : 314 امل�شاحة : 46.77 مرت مربع 

وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اأعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



الثالثاء  11    مايو   2021  م   -   العـدد   13238  
Tuesday    11   May   2021   -  Issue No   13238 اأخبـار الإمـارات

09

جامعة الإمارات تنهي ال�صتعدادات لالحتفاء بتخريج الدفعة 41 من طلبتها افرتا�صيًا
•• العني-الفجر

اأن��ه��ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال���ش��ت��ع��دادات الالزمة 
ال���ب���ال���غ عددهم  41 م���ن ط��ل��ب��ت��ه��ا  ال���دف���ع���ة  ب��ت��خ��ري��ج  ل��الح��ت��ف��ال 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  وخريجة،وذلك  2725خريجا 
خليفة بن زايد اآل نهيان- رئي�ص الدولة- حفظه اهلل، واملزمع عقده 

يف يوم 8 يونيو القادم.
امل�شارك  النائب  الظاهري-  �شامل  عائ�شة  الدكتورة  الأ�شتاذة  واأك��دت 

اأن  التخرج-  حلفل  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�شة  الطلبة-  ل�شوؤون 
التي فر�شتها جائحة كورونا  مل تقف عائقاً  ال�شتثنائية  الظروف 
يف وجه ا�شتمرار العملية التعليمية بكافة جوانبها، بل حر�شت اإدارة 
يف  لال�شتمرار  املرحلة  متطلبات  تواكب  اآليات  اإيجاد  على  اجلامعة 
من  تتخذ  واأن  العاملية  املعايري  باأف�شل  التعليمية  العملية  موا�شلة 
اإبداعية  ب��روؤي��ة  خمرجاتها  ت��زوي��د  نحو  لها  ومنطلقاً  حت��دي��اً  ذل��ك 
وابتكارية �شواء عرب التعليم عن ُبعد اأو الهجني، مما انعك�ص اإيجاباً 
وتاأدية المتحانات  التعليم  اآليات  الأكادميية وتطوير  املخرجات  يف 

باتت  حيث  ب��اخل��ري��ج،  لالحتفال  متطورة  اآل��ي��ة  اي��ج��اد  اإىل  و���ش��وًل 
متتلك املهارات والبنية التحتية التي توؤهلها كي تكون رائدة يف ذلك 

.
حفل  يبقى  اأن  على  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  "عملت  ال��ظ��اه��ري:  واأ���ش��اف��ت 
ال��ت��خ��ري��ج حم��ط��ة ���ش��ن��وي��ة رغ���م ال���ظ���روف ال��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا جائحة 
كورونا، حيث مت ت�شكيل جلنة عليا باإ�شراف الأ�شتاذ الدكتور غالب 
اآلية متميزة  احل�شرمي الربيكي -مدير اجلامعة بالإنابة- لإعداد 
لالحتفال بتخريج الطالب وبث روح البهجة والفرح مع تعزيز روح 

الإبداع البتكار بحفل يليق مبكانة و�شمعة اجلامعة، حيث تقرر اأن 
اأحدث  ا�شتخدام  ُبعد، عرب  القادم عن  8 يونيو  يكون الحتفال يوم 

تقنيات التوا�شل الإلكرتوين.
لت�شوير  التقنيات  باأحدث  خا�ص  ا�شتديو  بتجهيز  اجلامعة  وقامت 
فقرات احلفل، التي �شيتم بثها عرب تقنيات التوا�شل وي�شار اإىل اأن 
الدفعة اجلديدة من خريجي اجلامعة ت�شم 2725 طالبا وطالبة 
،منهم 346 يف برامج الدرا�شات العليا ، و62 خريجا وخريجة من 

كلية الطب والعلوم ال�شحية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اخ����ت����ت����م ن���������ادي ت���������راث الإم�������������ارات 
الرتاثية  "املن�شة  ب���رن���ام���ج  اأم�������ص 
خالله  من  قدم  الرم�شانية" الذي 
عن  الفرتا�شية  الور�ص  من  �شل�شلة 
اأبرز العادات والطقو�ص الرم�شانية، 
والتي مت بثها عرب ح�شابات النادي يف 
وجاء  الجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع 

الربنامج ا�شتكماًل ملبادرة »على درب 
زايد  م��رك��ز  اأطلقها  ال��ت��ي  الأول��ي��ني« 
للنادي،  التابع  والبحوث  للدرا�شات 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، 
املا�شي. و�شم  يف نهاية �شهر فرباير 
عن  الور�ص  من  جمموعة  الربنامج 
ب�شهر  املرتبطة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
من  نخبة  قدمها  املُ���ب���ارك،  رم�����ش��ان 
املدربني الرتاثيني من اإدارة الأن�شطة 

ال�شبابية والن�شائية  بالنادي واملراكز 
التابعة له، حيث قدم املدرب الرتاثي 
الكلباين من مركز العني  حمد علي 
"رم�شان بني  ال�شبابي ور�شة بعنوان 
العني  مركز  اأم��ا  واحلا�شر"،  املا�شي 
عنوانها  ب��ور���ش��ة  ف�����ش��ارك  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رم�شان  �شهر  يف  ال�شعبية  "الأكالت 
مرمي  امل����درب����ة  ق��دم��ت��ه��ا  املبارك" 
الكلباين واملدربة عائ�شة الكعبي. كما 

�شارك مركز اأبوظبي الن�شائي بور�شة 
عن "التالحم املجتمعي يف رم�شان" 
�شعيدة  ال���رتاث���ي���ة  امل���درب���ة  ق��دم��ت��ه��ا 
الرتاثي  امل�شت�شار  وق���دم  ال��واح��دي، 
حم��م��د ب���ن ي���ع���روف امل��ن�����ش��وري من 
ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة ور���ش��ة ع��ن حتري 
الفطر يف  �شهر رم�شان وعيد  هالل 
الإعالمي  ق��دم  جانبه  وم��ن  املا�شي. 
مركز  من  العامري  م�شلم  والباحث 
زايد للدرا�شات والبحوث فرع العني، 
"الأن�شطة الرتاثية يف  ور�شة بعنوان 
مركز  اأم���ا  املبارك".  رم�����ش��ان  �شهر 
ال�شمحة الن�شائي ف�شارك مبجموعة 
"العادات  ع���ن  ور����ش���ة  ���ش��م��ت  ور������ص 
زمن  يف  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  وال���ط���ق���و����ص 
الرتاثية  املدربة  قدمتها  الأوليني" 
وور�شة  ال��ف��ال���ش��ي،  ق��ن��ون  ب��ن  بخيتة 
الأوليني"  زمن  يف  "ال�شحور  بعنوان 
ل��ل��م��درب��ة ال���رتاث���ي���ة ���ش��ري��ن��ة خ���ادم 
�شهيلة  امل���درب���ة  وق���دم���ت  ال��رم��ي��ث��ي، 
"عادات  بعنوان  ور�شة  الرميثي  علي 

الفطر".  بعيد  الإحتفال  يف  الأول��ني 
اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���اع���ي  ���ش��ع��ي��د  وق�����ال 
الأن�����ش��ط��ة يف ن����ادي ت����راث الإم�����ارات 
اإمياناً  ي��اأت��ي  ال��ور���ص  ه��ذه  تنظيم  اأن 
م��ن ال��ن��ادي ب���اأن ال���رتاث ه��و الهوية 
اأجل  وم��ن  بها،  نعتز  التي  احلقيقية 
التعريف باملوروث ال�شعبي وتر�شيخه 
اأن هناك  يف نفو�ص الأجيال، م�شيفاً 
تعيد  رم�شان  ب�شهر  خا�شة  طقو�ص 
املا�شي اجلميل املرتبط  اإىل  الذاكرة 
ارتباطنا  وت���وؤك���د  ال�����رتاث،  ب��ع��راق��ة 
ال��ع��م��ي��ق مب�����وروث الآب�����اء والأج�����داد 
ال�����ذي ن��ف��خ��ر ب���ه ل��ي��ب��ق��ى خ����ال����داً يف 
النفو�ص. واأ�شار املناعي اإىل اأن تقدمي 
الواقع الفرتا�شي  الور�ص جاء عرب 
للحفاظ على �شحة و�شالمة اجلميع 
الطارئ  ال�شتثنائي  للو�شع  ن��ظ��راً 
الذي فر�شته ظروف جائحة كورونا، 
الحرتازية  ل����الإج����راءات  وت��ط��ب��ي��ق��اً 
الدولة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي  وال���وق���ائ���ي���ة 

ملواجهة هذه اجلائحة".

نادي تراث الإمارات يختتم برنامج »املن�صة الرتاثية الرم�صانية«

•• ال�صارقة-الفجر:

وجهت "القافلة الوردية"، اإحدى مبادرات "جمعية 
املعنية بتعزيز الوعي  اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان"، 
دعوة  عنه،  املبكر  الك�شف  واأهمية  الثدي  ب�شرطان 
املاموغرام  فحو�شات  اأج��ري��ن  ال��ل��وات��ي  لل�شيدات 
"م�شرية  يف  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان  ع���ن  امل��ب��ك��ر  للك�شف 
اإجراء  لإع���ادة   ،2019 الوردية"  القافلة  فر�شان 
املتنقلة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  يف  ال��ف��ح��و���ش��ات جم��ان��اً 
ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  للقافلة 

الأ�شرة يف ال�شارقة مقراً لها حالياً.
اأعدن  �شيدة   100 اأن  ال��وردي��ة  القافلة  وك�شفت 
الفحو�شات الطبية الالزمة من اأ�شل 661 �شيدة 
ال��ف��ح��و���ش��ات يف م�����ش��رية ف��ر���ش��ان القافلة  اأج��ري��ن 
املا�شي  يناير  �شهر  منذ  وذل���ك   ،2019 ال��وردي��ة 
املتابعة  تقر فحو�شات  ال�شهر اجل��اري، حيث  حتى 

وت�شخي�ص  لفح�ص  الوطنية  التوجيهية  "املبادئ 
ال�شيدات من  اأن  على  تن�ص  الثدي" التي  �شرطان 
الفئة العمرية 40-69 عاماً يتوجب عليهن اإجراء 

فحو�شات املاموغرام مرة كل عامني على الأكر.

مراعاة اإجراءات ال�صالمة
الوردية  للقافلة  املتنقلة  الطبية  ال��ع��ي��ادة  وتلتزم 
التي  الح��رتازي��ة  والإج���راءات  الوقائّية  بالتدابري 
اأقرتها دولة الإمارات ملنع انت�شار فايرو�ص كورونا، 
للحفاظ على �شالمة املراجعات، حيث حتر�ص على 
تعقيم كافة الأجهزة الطبية املخ�ش�شة للك�شف بعد 
التباعد  اإج��راءات  ا�شتخدام، مع املحافظة على  كل 

اجل�شدي.
وتقدم العيادة الفحو�شات الطبية املجانية للك�شف 
عن �شرطان الثدي يف جميع اأرجاء دولة الإمارات، 
الفح�ص  ه��ذا  باأهمية  ال��وع��ي  ن�شر  اإىل  بالإ�شافة 

وت�شخي�شه يف مراحله املبكرة، و�شبل الوقاية منه، 
والعوامل امل�شببة له.

دعم برامج التوعية 
ووج���ه���ت ال���دك���ت���ورة ���ش��و���ش��ن امل���ا����ش���ي، م��دي��ر عام 
ورئي�ص  ال�شرطان"  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  "جمعية 
فر�شان  ل�"م�شرية  وال��ت��وع��وي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
يف  واملوؤ�ش�شات  ل��الأف��راد  ال��دع��وة  الوردية"  القافلة 
الدولة للتربع بهدف دعم برامج القافلة التوعوية 
والك�شف املبكر والعالج، موؤكدة اأن "م�شرية فر�شان 
القافلة الوردية" حققت نتائج م�شجعة على مدى 
ال���� 11 ع��ام��اً امل��ا���ش��ي��ة، م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
الك�شف املبكر عن �شرطان الثدي واملبادرات التوعية 

والفحو�شات الطبية املجانية ال�شاملة.
واأو�شحت الدكتورة املا�شي اأن الك�شف املبكر وتعزيز 
الوعي بعوامل اخلطر اأمران �شروريان لإنقاذ حياة 

الإمارات  الن�شاء يف  داعية  الثدي،  �شرطان  مر�شى 
لإج����راء ف��ح��و���ش��ات امل���ام���وغ���رام، وم�����ش��رية اإىل اأن 
جهود جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، بو�شفها 
واح�����دة م���ن اأب�����رز ج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال���ع���ام املعنية 
ال�����ش��رط��ان يف دول���ة الإم�����ارات،  اأم���را����ص  مبكافحة 
تت�شدر م�شاعي ن�شر الوعي بهذا املر�ص بني اأفراد 

املجتمع.
ومن �شجالت القافلة الوردية، �شردت ال�شيدة ثناء 
الفحو�شات  لإج����راء  القافلة  اإىل  جلوئها  حكاية 
املتنقلة  العيادة  "عندما جلاأت اىل  الالزمة قائلة: 
للقافلة لالطمئنان على نف�شى والك�شف من خالل 
كان  الت�شوير  وج��ه��از  امل��ام��وغ��رام  فح�ص  اإج����راء 
والهتمام  العناية  �شاأجد  باأنني  تامة  قناعة  ل��دي 
ال��ك��اف��ي��ني، ح��ي��ث ك��ان��ت امل����رة الأوىل ال��ت��ي اأذه���ب 
بنف�شي للك�شف،  وعندما ات�شلت بالعيادة لتحديد 
موعد جاءتني املوافقة مبا�شرة بتحديد املوعد فى 

ذات ال��وق��ت ف��وج��دت ك��ل ال��رع��اي��ة م��ن قبل كوادر 
بالك�شف  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  واملتخ�ش�شني  اجل��م��ع��ي��ة 
�شواء من خالل جهاز املاموغرام اأو جهاز الت�شوير 
ويوؤكد  املر�ص  ال�شابة يف حالة  الذي يحدد مكان 
وجودها وبالتايل يتم متابعة حالة املري�ص والقيام 

بالإجراءات املطلوبة".
وتابعت ثناء: "بعد اإجراء عملية الك�شف اأر�شلت يل 
الإلكرتوين  الربيد  على  وال�شور  التقرير  العيادة 
يف  ال��ن��ت��وءات  بع�ص  املخت�ص  الطبيب  وج��د  حيث 
ال��ث��دي الأمي����ن، وع��ل��ى ال��ف��ور ج���اءين ات�����ش��ال من 
كوادر القافلة ملتابعة حالتي والتاأكد من عدم وجود 
ب��امل��ر���ص م��ن خ��الل ج��ه��از الت�شوير الذي  اإ���ش��اب��ة 

فح�ص الثدي بطريقة دقيقة وبكامل اجتاهاته".
وعربت ثناء عن �شكرها وتقديرها للقافلة الوردية 
واهتمامها الكبري يف توعية الن�شاء لأهمية الك�شف 
الن�شاء  جميع  ودع���ت  ال��ث��دي،  �شرطان  على  املبكر 

لإجراء الفحو�شات حتى لو مل ي�شعرن باأي اأعرا�ص 
للمحافظة على �شحتهن.

للجمعية  ال��ت��ربع��ات  ت��ق��دمي  ميكن  اأن���ه  اإىل  ي�شار 
ُب��ع��د ع��ن ط��ري��ق ب��ط��اق��ة الئ��ت��م��ان وح�شابات  ع��ن 
وال�شيكات،  امل�����ش��رف��ي��ة،  واحل�����والت   ،PayPal
دراهم   5 ب�  تبداأ  مببالغ  التربع  اإمكانية  تتاح  كما 
الق�شرية،  الر�شائل  عرب  دره��م   500 اإىل  و�شوًل 
بالإ�شافة اإىل احلوالت املبا�شرة اإىل ح�شاب القافلة 
"م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي"،  ف�شاًل  الوردية يف 
الت�شال  خالل  من  التربعات  تو�شيل  خدمة  عن 
بالرقم 0097165065542، اأو التوا�شل على 
 ،)info@focp.ae( الربيد الإلكرتوين التايل
www.focp.( للجمعية  الر�شمي  امل��وق��ع  اأو 
�شتخ�ش�ص  ال��ت��ربع��ات  ك��اف��ة  ب���اأن  العلم  م��ع   ،)ae
التوعوية  احل��م��الت  ل��دع��م  ومبا�شر  ك��ام��ل  ب�شكل 

والفحو�ص الطبية املجانية.

متابعة للفحو�صات التي اأجرتها يف م�صرية 2019

القافلة الوردية لل�صيدات يف الإمارات: ننتظركن لإجراء الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي 
تقدمي الفحو�صات جمانًا مع مراعاة الإجراءات الحرتازية

•• �صنغافورة-وام: 

التقى �شعادة جمال عبداهلل ال�شويدي 
جمهورية  ل������دى  ال�����دول�����ة  ����ش���ف���ري 
وزيرة  فو  جري�ص  معايل  �شنغافورة 
ال�شنغافورية،  والبيئة  ال���ش��ت��دام��ة 
م���ن ملفات  ع�����ددا  م��ع��ه��ا يف  وب���ح���ث 
دولة  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تطوير 
الإم��������ارات و���ش��ن��غ��اف��ورة، خ��ا���ش��ة يف 

جمال البيئة والتنمية امل�شتدامة.
وناق�ص �شعادة ال�شويدي مع الوزيرة 
الإماراتي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  ف��و 
جمال  يف  امل�شرتك  ال�شنغافوري   –
التعامل  اآل��ي��ات  ويف  البيئة،  حماية 
التغري  يفر�شها  ال��ت��ي  حت��دي��ات  م��ع 
امل��زي��د من  وال��ت��ي ت�شتدعي  امل��ن��اخ��ي 
اخلربات  وت��ب��ادل  احلثيث،  التن�شيق 

والتجارب.

•• ال�صارقة -وام:

دائرة  رئي�ص  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�شيخ  بحث 
العالقات احلكومية يف ال�شارقة خالل لقائه موؤخرا �شعادة 
الربيطاين  الإقليمي  التجاري  املفو�ص  بيني  �شاميون 
ملنطقة ال�شرق الأو�شط وقن�شل عام اململكة املتحدة يف دبي 
التجارية  العالقات  تو�شيع  فر�ص  ال�شمالية  والإم���ارات 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف امل�����ش��رتك ب��ني ال�شارقة 

واملدن الربيطانية.
جتربة  اأهمية  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  فاهم  ال�شيخ  واأك���د 
مدينة اأدنربة عا�شمة ا�شكتلندا يف اململكة املتحدة وثاين 

اإرث ثقايف  ملا متتلكه من  �شكاناً  ال�شكتلندية  امل��دن  اأك��رب 
وح�شاري ومعامل �شياحّية عريقة ..م�شرياً اإىل توجهات 
وال�شراكات  الثقايف  التوا�شل  ق��ن��وات  تعزيز  يف  الإم����ارة 
ا�شت�شافة فعاليات  اإىل جانب  القت�شادية بني اجلانبني 

ثقافية ت�شلط ال�شوء على ح�شارة املدينة وتاريخها.
تنفيذ  يف  بامل�شاركة  يتجلى  ال��دائ��رة  دور  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ا�شرتاتيجية الإمارة وخططها الرامية اإىل بناء جمتمع 
قائم على املعرفة واقت�شاد يحت�شن طموحات املواطنني 
التنمية  توفري عوامل  امل�شاهمة يف  واملقيمني من خالل 
ذات  امل��دن  م��ع  امل�شرتك  والعمل  التعاون  جم��الت  وفتح 

التجارب الرائدة والنماذج ال�شّباقة.

�صفري الدولة يلتقي وزيرة ال�صتدامة والبيئة يف �صنغافورة

 ال�صارقة تر�صم مع اأدنربة مالمح توا�صل ثقايف و�صراكات ا�صتثمارية م�صتقبلية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3774

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/05/19 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده خليل �صالمه فرع و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                   الو�صف  

                                                 اأثاث �صقه     3,280 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/4324

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلــك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مــزاد 
ال�صاعة 6:00 م�صاءا يوم الربعاء 2021/05/19 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده 
مركز المارات العربية املتحدة لل�صرافة �ش.ذ.م.م فرع و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :

�صعر التقييم                                                        الو�صف  
 3,460                                              اأغرا�ش متنوعه  

التف�صل  املعلومات  او ب�صيك �صمان وللمزيد من  بتاأمني نقدي  ان يتقدم  فعلى من يرغب باملزايدة 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3904

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/05/19 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده جاو بينج  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                  الو�صف  

 13,400                                                                   اأثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

Date 11/ 5/ 2021  Issue No : 13238
Respondent Notification by Publication

At the Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance
In case number SHCFICIREA2021/0002533/ civil (partial)

To the respondent: 2 - Red Dawn Construction Equipment Rental - Residence unknown: Dubai 
- Bur Dubai - Ras Al Khour - Industrial number 2, 043200885 - 0507779510
According to the request of the claimant / Abdulkarem Saleh Mohammed Al Yafeai. He has files 
a case against you demanding from you the following:  1) Obliging the respondent to pay the 
sum of AED 70,000 with the liquidated damage and losses.
2) Obliging the respondent to pay the fees, expenses and the lawyer's fees.
3) Notifying the respondent with the hearing and the summary statement.
4) Indicating the judgment with accelerated execution according to the provisions of clause 
number 229, paragraph (5) of the Civil Transactions Law. 
You are obliged to attend the hearing dated 23/5/2021 before the Case Management Office, 
Sharjah Court, Civil Court of First instance, at 09:00 a.m. - office number (Case Manager Office 
number 5) personally or through a legal attorney. You should submit a reply brief on the case 
with all the documents attached to it during a period not exceeding ten days from the date of 
the publication in order to view the case which number is mentioned above - as respondent. 
Notifying the second respondent by publication and with the Arabic and English languages.
Judicial Services Office / Aisha Ali Mohammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

فاطمة  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
تنزانيا     ، جمعه  رم�شانى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AB845595( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0544677777

فقدان جواز �صفر
ات�شيجينيت  امل��دع��و/  فقد 
اثيوبيا     ، ري���ت���ا  ت�����ام�����رات 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5135722EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508888426

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ اأحمد عبدالعزيز 
حممد �شيد احمد ، ال�شودان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P02501730( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�شودانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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دويت�صه بنك اإيه جي فرع اأبوظبي -اأبوظبي- الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية وتقرير مدقق احل�صابات اخلارجي 

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020
تقرير مدير الفرع لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

تقرير مدققي احل�صابات اخلارجي

بيان املركز املايل حتى  31 دي�صمرب 2020

بيان الدخل ال�صامل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

بيان التغيريات يف امللكية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

تو�صيحات البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020
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عربي ودويل
ت�صيلي ت�صعى اإىل ت�صمني د�صتورها احلقوق الع�صبية

•• �صانتياغو-اأ ف ب

�شاأن  يف  ت�شريعات  ُي�شدر  ال��ع��امل  يف  بلد  اأول  ت�شيلي  ت�شبح  اأن  ُيتوقع 
اأو  ال��ع��ق��ل  ح��ق��وق  م��ف��ه��وم  د���ش��ت��وره��ا  يف  ت���درج  واأن  الع�شبية،  التقنيات 
امل�شتقبلي  لالجتهاد  منطلقاً  تكون  اأن  ميكن  الع�شبية" التي  "احلقوق 

يف جمال حقوق الإن�شان.
و�شبق اأن اأُقّر م�شروع القانون يف هذا ال�شاأن بالإجماع يف جمل�ص ال�شيوخ 

ويبقى اأن يقّره جمل�ص النواب.
يهدف الإ�شالح الد�شتوري الذي ينظر فيه جمل�ص النواب اإىل احلفاظ 
"لأي  ميكن  ل  بحيث  والنف�شية" للمواطن،  اجل�شدية  "ال�شالمة  على 
الب�شري،  املتعلقة بالعقل  التقنيات اجلديدة  اأو فرد"، من خالل  �شلطة 

"زيادة تلك ال�شالمة الفردية اأو اإنقا�شها اأو تعطيلها من دون احل�شول 
على املوافقة املنا�شبة".

يتجاوز  ال��ذي  للن�ص  امل��روج��ني  اأح��د  ج���رياردي،  ال�شناتور غيدو  و�شرح 
النق�شامات ال�شيا�شية، اأنه يهدف اإىل حماية "احلدود الأخرية" للكائن 

الب�شري، وهي عقله.
يرى امل�شرعون الت�شيليون اأن التقنيات الع�شبية قادرة على اإن�شاء عمليات 
"قراءة" و"كتابة" يف الدماغ لت�شجيل البيانات العقلية لل�شخ�ص، و�شتتيح 

يف امل�شتقبل القريب تعديلها اأو اإ�شافة اأخرى جديدة اإليها.
)اأفكار(  ق���راءة  على  ق���ادرة  التقنيات  ه��ذه  ك��ان��ت  "اإذا  ال�شيناتور  وق���ال 
يف  تكتب  اأن  تالياً  فيمكنها  فيه،  يفكر  ما  حتى  يعرف  اأن  قبل  ال�شخ�ص 
لي�شت ملكه ولن يكون عقله قادراً  وق�ش�ص حياة  واأفكاراً  عقله م�شاعر 

على التمييز بني ما اإذا كانت تخ�شه فعاًل اأو اأنها خملوقة" ا�شطناعياً.
وهنا تكمن يف راأيه "اأهمية" الت�شريع الآن يف �شاأن واقع م�شتقبلي ميكن 

اأن يهدد "جوهر الإن�شان وا�شتقالليته وحريته واإرادته احلرة".
ال��ع��امل الإ�شباين  اأك���د  ال��واق��ع ف��ع��اًل م��ن اخل��ي��ال العلمي؟  ه��ل اق���رتب 
اأن باحثني  املجال،  العامليني يف هذا  اأحد اخل��رباء  رافاييل يو�شتي، وهو 
لهذه  ي�شبق  مل  لأ�شياء  الفئران  اأدمغة  يف  �شور  زرع  يف  جنحوا  اأن  �شبق 
احليوانات اأن راأتها، فت�شتوعبها على اأنها اأفكارها اخلا�شة وتدجمها يف 

�شلوكها الطبيعي.
الأمريكية  نيويورك  مدينة  يف  كولومبيا  جامعة  من  الباحث  واأ���ش��اف 
اأو  "لتحفيزها  للدماغ  الكيميائية  دخول" العمليات  بالإمكان  كان  "اإذا 
اأمر بداأنا نفعله مع  النا�ص، وهذا  منعها، فيمكن بالتايل تغيري قرارات 

احليوانات".
يف  امل��رء  فكر  اإذا  خميفة  تكون  قد  الع�شبية  "التقنيات  اأن  اإىل  وط��م��اأن 
�شيناريوهات  ع�شرة  منها  ك��ل  مقابل  يف  ولكن  ���ش��وداوي��ة،  �شيناريوهات 

مفيدة".
القريب  امل�شتقبل  يف  مثاًل  تتيح  قد  التقنيات  ه��ذه  اأن  اإىل  مثاًل  وا���ش��ار 
بعد جناح جتارب  النظر  لفقدان  اإيجاد حّل  اأو  بالزرع،  ال�شمم  معاجلة 
على  ق���ادرة  ل��ل��دم��اغ  حم��ف��زات  زرع  حتى  اأو  ال�شمبانزي،  على  خم��ربي��ة 

حت�شني حياة امل�شابني باأمرا�ص باركن�شون والزهامير والف�شام.
وافاد يف جمال اآخر اأن �شبكة التوا�شل الجتماعي الأمريكية "في�شبوك" 
مبا�شرة من خالل  واحلا�شوب  الدماغ  بني  ل  "توا�شُ تطوير  على  تعمل 

ال�شا�شة" بهدف "ال�شتعا�شة عن لوحات املفاتيح".

رغم ا�صتفحال الأزمة ال�صحية

تون�ش: بوادر ع�صيان مدين بعد اإقرار احلجر ال�صامل...!

تر�صح ع�صكريني لالنتخابات الرئا�صية يثري توج�صا يف اإيران 

ح�صناء بن �صليمان: تنقل الرئي�ش خالل احلجر ال�صحي مي�ش من م�صداقية قرارات الدولة

•• الفجر - تون�س
ال�شحي  ال��و���ش��ع  ميليه  م��ا  ب��ني 
كورونا،  وباء  وا�شتفحال  الكارثي 
النا�ص  اأو������ش�����اع  ح��ق��ي��ق��ة  وب�����ني 
الق����ت���������ش����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
ه���ن���اك هوة  ان  ي���ب���دو  ال��ب��ائ�����ش��ة، 
���ش��ح��ي��ق��ة ي�����ش��ع��ب ج�����ش��ره��ا، مما 
ي���ع���ّق���د الأو�������ش������اع، وي���ج���ع���ل من 
التون�شية  ال�شعب على احلكومة 
احلظر  تطبيق  يف  ارادتها  فر�ص 
مبنا�شبة  اأعلنته  ال���ذي  ال�شامل 
ع����ي����د ال�����ف�����ط�����ر... ح����ظ����ر متت 
مواجهته مبا اطلق عليه البع�ص 
فئات  ت��ن��ف��ذه  مدين”  “ع�شيان 
اجتماعية عدة ابرزها التجار من 

خمتلف القطاعات.
وقد علقت اأم�ص الإثنني، ح�شناء 
الر�شمية  ال��ن��اط��ق��ة  �شليمان  ب��ن 
ب��ا���ش��م احل��ك��وم��ة وال���وزي���رة لدى 
رئي�ص احلكومة املكلفة بالوظيفة 
ال��ع��م��وم��ي��������������ة ووزي���������رة ال���ع���دل 
ا���ش��ت��ب��ع��اد رئي�ص  ب��ال��ن��ي��اب��ة، ع��ل��ى 
تطبيق  م�شي�شي  ه�شام  احلكومة 
احل���ج���ر ال�����ش��ح��ي ال�����ش��ام��ل يوم 
اأ�شبوعني  ب��ع��د  ل��ك��ن  اأب��ري��ل   26
اجلاري  مايو   07 ي��وم  وحتديدا 

اأعلن عنه.
رئي�ص  اأن  �شليمان،  بن  واعتربت 
فر�ص  ا�شتبعد  عندما  احلكومة 
احل���ج���ر ال�����ش��ح��ي ال�����ش��ام��ل دعا 
الإج������راءات  لتطبيق  امل��واط��ن��ني 
انت�شار  م����ن  ل���ل���ح���د  ال���وق���ائ���ي���ة 
التقرير  ل��ك��ن  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص 
ملكافحة  العلمية  للجنة  الأخ���ري 
املنظومة  ب��ان��ه��ي��ار  ينبئ  ك��ورون��ا 
قرار  اتخاذ  تطلب  مما  ال�شحية 
اأنه  على  م�شددة  ال�شامل  احلجر 

•• طهران-اأ ف ب

يثري العدد املتزايد لل�شخ�شيات ذات اخللفية الع�شكرية التي 
اأعلنت تر�شحها اأو يرجح اأنها تعتزم املناف�شة يف النتخابات 
الرئا�شية يف اإيران، خ�شية من "ع�شكرة" احلّيز ال�شيا�شي يف 

اجلمهورية الإ�شالمية.
الع�شكري  امل��ي��دان  ط��ب��ع  �شخ�شيات  ت��ر���ش��ح  اأن  رغ���م  وع��ل��ى 
اأن العدد  اإي��ران، ال  اأم��را جديدا يف  م�شريتها العامة، لي�ص 
18 حزيران/يونيو، يفوق ما مت  املتوقع تقُدمه لنتخابات 

ت�شجيله يف دورات �شابقة.
بر�ص،  فران�ص  لوكالة  اآب���ادي  زي��د  اأح��م��د  ال�شحايف  وي��ق��ول 
لي�شت  ع�شكرية  بخلفية  يتمتعون  "مر�شحني  م�شاركة  اإن 

جديدة".
مثل  الن��ت��خ��اب��ات،  يف  ناف�شوا  اأن  معروفني  ل�شباط  و�شبق 
الأم������ريال ع��ل��ي ���ش��م��خ��اين اأم����ني امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى لالأمن 
ت�شخي�ص  جممع  اأم��ني  ر�شائي  حم�شن  اللواء  اأو  القومي، 
ورئي�ص  الثوري،  للحر�ص  ال�شابق  والقائد  النظام  م�شلحة 
اأو ���ش��ل��ف��ه علي  جم��ل�����ص ال�������ش���ورى حم��م��د ب���اق���ر ق��ال��ي��ب��اف 

لريجاين اللذين كانت لهما جتربة يف احلر�ص اأي�شا. ال اأن 
اأيا منهم مل يفز مبن�شب الرئي�ص.

"فار�ص"  وك��ال��ة  يف  ال�شحايف  ت��ر���ش��ك��اون��د،  حبيب  وي��و���ش��ح 
"اأيا من هوؤلء املر�شحني"  اأن  القريبة من التيار املحافظ، 
"ع�شوا يف قوة  ي���زال  ك���ان ل  امل��ن��اف�����ش��ة يف وق���ت  ي��دخ��ل  مل 

ع�شكرية".
اأي��ام، مهلة ت�شجيل الرت�شيحات  تبداأ الثالثاء وملدة خم�شة 
"اأطول  ت�شهد  اأن  ويتوقع   ،2021 الرئا�شية  لالنتخابات 
وفق  ع�شكري"،  م�شار  لديهم  املر�شحني( ممن  لئحة )من 
�شابقة  دورات  خالف  وعلى  "اإرنا".  الر�شمية  الأنباء  وكالة 
الرت�شح،  قبل  بالكامل  ال�شلك  خارج  الع�شكريون  كان  حيث 
يعتزم بع�شهم هذه ال�شنة خو�ص املناف�شة على رغم ا�شتمرار 

ارتباطهم ب�شكل اأو باآخر، بالهيكلية الع�شكرية.
ومن هوؤلء، العميد �شعيد حممد الذي قاد حتى مطلع اآذار/
للحر�ص  اقت�شادية  ذراع  وهو  الأنبياء"،  خامت  "مقر  مار�ص 

الثوري تعنى ب�شوؤون البناء والإعمار.
وعلى رغم اعالنه ا�شتقالته من من�شبه، يبقى حممد ر�شميا 

م�شت�شارا لقائد احلر�ص.

ال�شابق  النفط  وزي���ر  م�شابهة:  خ��ان��ة  يف  ي��ن��درج  اآخ���ر  ا���ش��م 
لل�شوؤون  معاون  من�شب  ي�شغل  الذي  قا�شمي  ر�شتم  العميد 
الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ق��ائ��د ق���وة ال��ق��د���ص امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ر���ص. ول 

يقت�شر املر�شحون من الع�شكريني على هذين ال�شمني.
الأوىل  الولية  الدفاع خالل  فالعميد ح�شني دهقان، وزير 
وم�شت�شار   ،)2017-2013( روح����اين  ح�شن  للرئي�ص 
املر�شد الأعلى للجمهورية الإ�شالمية اآية اهلل علي خامنئي، 
عزمهم  اأعلنوا  الذين  اأوائ���ل  من   ،2020 اأواخ���ر  يف  اأ�شبح 

على الرت�شح لالنتخابات.
تاله عزت اهلل �شرغامي، ال�شابط ال�شابق يف احلر�ص الثوري 
الإ���ش��راف على هيئة الذاع��ة والتلفزيون  اأي�شا  ال��ذي توىل 
ال��ر���ش��م��ي��ة، و���ش��ول اىل ال��ل��واء حم�شن ر���ش��ائ��ي. ورغ���م اأن 
يتم  بعد،  نيتهم  يعلنوا  مل  ولريجاين  وقاليباف  �شمخاين 

التداول باأ�شمائهم �شمن الرت�شيحات املحتملة.
و�شيكون على الراغبني بالرت�شح تقدمي ملفاتهم اىل وزارة 
الد�شتور  �شيانة  جمل�ص  ت��ويل  يليها  خطوة  يف  الداخلية، 
اإقبال  واأثار  املوؤهلني منهم.  وامل�شادقة على  الأ�شماء  درا�شة 
يف  �شيا�شيا  ج���دل  ال��رت���ش��ح،  ع��ل��ى  الع�شكرية  ال�شخ�شيات 

اإيران.
انتخاب  اأن  املعتدلة  ا�شالمي"  "جمهوري  �شحيفة  وراأت 
"ع�شكري على راأ�ص احلكومة" قد تكون له "تبعات �شلبية".

اأما النائب الإ�شالحي ال�شابق علي مطّهري الذي ُي�شتبعد 
تر�شحه،  على  الد�شتور  �شيانة  جمل�ص  م�شادقة  ينال  اأن 
تركيا  يف  "�شابقة  ع�شكرية  اأن��ظ��م��ة  م��ع  م��ق��ارن��ة  ف���اأج���رى 
وباك�شتان"، معتربا ان هذين البلدين "نا�شال، مع �شعوبات 

كبرية، من اأجل التحرر من الهيمنة الع�شكرية".
لكن دهقان، ويف ما بدا مبثابة رد على هذه املخاوف، انتقد 
اأحدهم  ف���وز  )ب��ح��ال  ال��ع�����ش��ك��ر  ب����اأن  ل�"اعتقادهم  ال��ب��ع�����ص 
بالرئا�شة( �شيفر�شون الأحكام العرفية ويقّيدون احلريات"، 

م�شددا على اأنه "يف اإيران، ل امكانية لع�شكرة الدولة".
وكان موؤ�ش�ص اجلمهورية الإ�شالمية اآية اهلل اخلميني، ح�ّص 

الع�شكر على "عدم التدخل يف ال�شيا�شة".
الثوري  احل��ر���ص  دور  تنامي  خامنئي،  املر�شد  عهد  و�شهد 
يدفع  ما  والقت�شادي،  ال�شيا�شي  املجالني  لي�شمل  وات�شاعه 
هيكلية  تتمتع  باتت  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  ب��اأن  لالعتقاد  حمللني 

موازية لدولة �شمن الدولة.

علي  عبا�ص  الد�شتور  �شيانة  جمل�ص  با�شم  املتحدث  لكن 
ع�شكرية  ���ش��خ�����ش��ي��ات  ت��ر���ش��ح  اأن  ع��ل��ى  ي�����ش��دد  ك���دخ���دائ���ي، 

و"تدخل" الع�شكر يف ال�شيا�شة، هما اأمران منف�شالن. 
مينع  ل  "القانون  اإن  املا�شي  الأ�شبوع  بر�ص  لفران�ص  وق��ال 
فيها،  "التدخل"  ب��ل  النتخابات"،  يف  الع�شكر  م�����ش��ارك��ة 
ع�شكرية  "قوة  اإع��الن  ب�شكل  يكون  قد  التدخل  اأن  مو�شحا 

ت�شمية مر�شح اأو الت�شرف ب�شكل يغرّي نتيجة النتخابات".
وزاد احلديث عن دور الع�شكر يف ال�شيا�شة يف الفرتة املا�شية، 
لوزير اخلارجية حممد جواد  ت�شجيل �شوتي  ت�شريب  بعد 
اأولوية  ع��ن  فيه  يتحدث  ني�شان/اأبريل،  اأواخ���ر  يف  ظريف 
واأثار  الإ�شالمية.  اجلمهورية  يف  الدبلوما�شية  على  امليدان 
الت�شجيل جدل وا�شعا، وانتقادات لوزير اخلارجية خ�شو�شا 

من املحافظني.
القائد  "قلق  اأث���ارت  ت�شريحاته  لأن  اأ�شفه  ظريف  واأب���دى 
اأن بع�ص ما  الأخ��ري  الأعلى" خامنئي، وذل��ك بعدما اعترب 

ورد على ل�شان الوزير ي�شّكل "خطاأ كبريا".
وبعيد انت�شار الت�شجيل، اأعلن ر�شائي نيته الرت�شح، منتقدا 

ظريف �شمنيا.

ال�صلطات اجلزائرية تذّكر بوجوب الت�صريح عن امل�صريات 
•• اجلزائر-اأ ف ب

منّظمي  ُيلزم  القانون  ب��اأّن  اجلزائرية  ال�شلطات  ذّك��رت 
اأ�شبوعياً احلراك  التي ينّظمها  امل�شريات، مبا فيها تلك 
هذه  ع��ن  م�شبقاً  الت�شريح  ب��وج��وب  للنظام،  املناه�ص 
��ة، وذل����ك ب��ع��د اأن  ال��ت��ح��ّرك��ات ل���دى ال�����ش��ل��ط��ات امل��خ��ت�����شّ
غ����رّيت م�����ش��رية احل����راك ال��ت��ي ج���رت اجل��م��ع��ة م�شارها 
اأوردته  بيان  الداخلية يف  وزارة  وقالت  ب�شورة مفاجئة. 
د�شتور  كّر�شه  مبا  "تذّكر  اإّنها  اجلزائرية  الأنباء  وكالة 
نوفمرب 2020 يف جمال حرّية امل�شريات، وذلك مبجرد 
الت�شريح. وعليه، يجدر التاأكيد على �شرورة الت�شريح 
م���ن ط���رف امل��ن��ّظ��م��ني ب��اأ���ش��م��اء امل�����ش��وؤول��ني ع���ن تنظيم 
امل�شرية، �شاعة بداية امل�شرية وانتهائها، امل�شار وال�شعارات 
امل�شالح  ل��دى  وه��ذا  القانون،  يتطّلبه  ما  وف��ق  املرفوعة 

املخت�شة".
"يرتّتب ع��ن ع���دم الل���ت���زام بهذه  اأّن����ه  واأ����ش���اف ال��ب��ي��ان 
الإج��راءات خمالفة القانون والد�شتور، مّما ينفي �شفة 
هذا  على  معها  التعامل  ويوجب  امل�شرية  عن  ال�شرعية 
"لوحظ  اأّن���ه  اإىل  بيانها  يف  ال����وزارة  ولفتت  الأ�شا�ص". 
انزلقات  تعرف  ب��داأت  الأ�شبوعية  امل�شريات  اأّن  م��وؤّخ��راً 
وانحرافات خطرية، بحيث اأ�شبحت ل تبايل مبا يعانيه 
من  بحرياتهم،  وم�شا�ص  وتهويل  اإزع���اج  من  املواطنون 
ي��غ��رّيون اجّت��اه م�شريتهم يف كل  اأن��ا���ص  خ��الل ت�شّرفات 
اأّي اجت��اه وعرب  اأح��رار يف ال�شري يف  اأّنهم  وق��ت، بدعوى 
ال��ع��ام وقوانني  ال��ن��ظ��ام  م��ع  يتنافى  م��ا  وه���و  ���ش��ارع،  اأي 

احلراك  ا���ش��ت��اأن��ف  م��ن��ذ  الأوىل  ول��ل��م��رة  اجلمهورية". 
�شباط/فرباير  يف  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  م�شرياته  الح��ت��ج��اج��ي 
احلواجز  ل��ت��ج��اوز  م�شارهم  امل��ت��ظ��اه��رون  غ��رّي  ال��ف��ائ��ت، 
املوؤّدية  الطرقات  �شّدت  التي  ال�شرطة  و�شيارات  الأمنية 
الواقع على مقربة  الرئي�شي  ال�شارع  ديدو�ص مراد،  اإىل 
الناب�ص  القلب  تعترب  التي  امل��رك��زي  الربيد  �شاحة  من 

للتظاهرات منذ بداية احلراك قبل عامني ونّيف.
من  اجلمعة  �شالة  بعد  الحتجاجية  امل�شرية  وانطلقت 
حّي باب الواد ال�شعبي اإىل حّي بلوزداد، بدًل من التجّمع 

ككّل يوم جمعة يف و�شط املدينة.
وتعليقاً على بيان وزارة الداخلية قال �شعيد �شاحلي نائب 
رئي�ص الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الن�شان اإّن 

�شقط" عن وجه ال�شلطة "وانك�شفت رغبتها يف  "القناع 
و�شع حّد للحراك ومنع امل�شريات ال�شلمية". واأ�شاف اأّن 

يف الديكتاتورية". ترت�ّشخ  اجلديدة  "اجلزائر 
ويف 30 ني�شان/اأبريل، ا�شتخدمت قوات الأمن الهراوات 
واعتقلت  العا�شمة  لتفريق م�شرية احلراك يف اجلزائر 
عدداً مّمن �شاركوا فيها، لكّنها ما لبثت اأن اأطلقت �شراح 

غالبية املوقوفني.
وترية  من  تزيد  ال�شلطات  اإّن  حقوقية  منّظمات  وتقول 
النتخابات  م���وع���د  اق������رتاب  م���ع  الح���ت���ج���اج���ات  ق��م��ع 
الت�شريعية املقّررة يف 12 حزيران/يونيو والتي يعار�شها 

احلراك.
ووفقاً للجنة الوطنية لالإفراج عن املعتقلني، هناك حالياً 
اأكر من 70 �شخ�شاً يف ال�شجن على خلفية م�شاركتهم 

يف احلراك و/اأو ق�شايا حريات فردية.
�شباط/فرباير  نهاية  يف  احل��راك  تظاهرات  وا�شتوؤنفت 
بعد عام من تعليقها ب�شبب الأزمة ال�شحّية، ما اأّدى اإىل 

تزايد عمليات توقيف الن�شطاء.
ويف بيان اأ�شدرته اجلمعة، قالت منظمة العفو الدولية 
اإّن���ه "يجب على ق���وات الأم���ن اجل��زائ��ري��ة الم��ت��ن��اع عن 
ل��ت��ف��ري��ق املحتّجني  امل�����ش��روع��ة  ال���ق���وة غ���ري  ا���ش��ت��خ��دام 

املطالبني باإجراء تغيري �شيا�شي جذرّي".
2019 رف�شاً لرت�شح  وب��داأ احل��راك يف �شباط/فرباير 
خام�شة،  لولية  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�ص 
ال�شيا�شي  "النظام"  بتفكيك  ال��ي��وم  ن�شطاوؤه  ويطالب 

القائم منذ ا�شتقالل اجلزائر عام 1962.

مقتل رجل يف اإطالق نار 
مبطار فانكوفر يف كندا 

•• تورونتو-اأ ف ب

ُقتل رجل بالر�شا�ص اأثناء اإطالق نار يف مطار فانكوفر الدويل يف 
مقاطعة بريتي�ص كولومبيا بغرب كندا، وفق ما اأعلنت ال�شرطة.

عملية  اأن  تغريدة  يف  القتل  ج��رائ��م  يف  التحقيق  ف��ري��ق  واأو���ش��ح 
اإطالق النار وقعت بعد الظهر قرب قاعة املغادرة يف املطار الواقع 
عنا�شر  اأن  اإىل  الفريق  واأ�شار  فانكوفر.  جنوب  يف  ريت�شموند  يف 

�شرطة ُن�شروا يف املكان.
وتدّخلت ال�شرطة قرابة ال�شاعة 15،00 بعد الإبالغ عن طلقات 
نارية وهي تبحث عن م�شتبه بهم عدة، بح�شب اإذاعة "راديو كندا" 

الر�شمية.
وكتبت �شرطة ريت�شموند يف تغريدة اأن عنا�شر ال�شرطة "ر�شدوا 
مركبة هاربة وتعر�شوا لإطالق نار من جانب م�شتبه فيهم" لكن 
هاربون  فيهم  امل�شتبه  اأن  واأ�شافت  بجروح.  عن�شر  اأي  ي�شب  مل 

حالياً.
واأو�شح وزير الأمن العام بيل بلري على تويرت اأن "ال�شرطة املحلية 

حتقق" وقد ربطت بني اإطالق النار وعنف الع�شابات.
ما  غالباً  التي  ماينالند  لوير  �شكان  اإىل  تذهب  "اأفكاري  وق��ال 
خالل  خ�شو�شاً  والع�شابات،  بالأ�شلحة  املرتبط  بالعنف  تاأثرت 

الأ�شبوع الأخري".
واأفادت ال�شرطة اأن الن�شاط يف املطار "عاد اإىل طبيعته". واأ�شارت 
الو�شع  ال�شيطرة" على  "مّتت  اأن��ه  اإىل  تويرت  ع��رب  امل��ط��ار  اإدارة 

واملطار "مفتوح واآمن".

اثر  امل��ر���ش��ى  ملعاجلة  طبي  اإط���ار 
امل�شابني  ل��ع��دد  الكبري  الرت��ف��اع 

بفريو�ص كورونا.
قرار  اأّن  �شليمان،  ب��ن  واأو���ش��ح��ت 
احل���ج���ر ال�����ش��ح��ي ال�����ش��ام��ل كان 
مع حمتوى ُمعنّي وهو با�شتثناء 
اأّنها  ال��غ��ذائ��ي��ة وب��ّي��ن��ت  امل��ن��ت��ج��ات 
ت����اأّك����دت م���ع وزي�����ر ال���ت���ج���ارة اأّن 
ال��ف�����ش��اءات ال��ك��ربى ت��وّف��ر فقط 

املواد الغذائية. 
ال��ع��دي��د من  ه��ن��اك  اأّن  وت��اب��ع��ت 
ال��ت��ج��اوزات يف الأ���ش��واق اليومية 
للتقارير  وف���ق���ا  والأ����ش���ب���وع���ي���ة 

املتوّفرة.
اإن “خرق الإج��راءات تنجر عنها 
م�����ش��وؤول��ي��ة ج���زائ���ي���ة والل����ت����زام 
والتطبيق هو ل�شالح التون�شيني 
واإن���ف���اذ ال����ق����رارات ب��ال��ق��وة لي�ص 
بن  ���ش��ّرح��ت  احلكومة”  ه���دف 

�شليمان. 
خمتلف  يف  مت����������رد  و�������ش������ّج������ل 
وع�شيان  ال����ب����الد  حم����اف����ظ����ات 
للقرارات التي اتخذتها احلكومة 
من قبل جتار واأ�شحاب حمالت 
يف غ��ي��اب ت��ع��وي�����ش��ات واإج�����راءات 

توؤمن حاجياهم.
العمل  ارب����اب  ي���رتدد احت���اد  ومل 
الكامل  ت�شامنه  عن  التعبري  يف 
والتجار  املهنيني واحلرفيني  مع 
وكل املت�شررين من هذا الإجراء 

يف كل جهات البالد. 
منظمة  اأك��������دت  ل���ه���ا  ب�����الغ  ويف 
للو�شعية  ت��ف��ه��م��ه��ا  الأع����������راف 
ال�شعبة التي وجدوا فيها التجار 
اأن��ف�����ش��ه��م م����وؤك����دة وق���وف���ه���ا اإىل 
جانبهم وتبنيها ملطالبهم الهادفة 
موؤ�ش�شاتهم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإىل 

والدفاع على موارد رزقهم.  

ب��ال��ق��وة ل��ي�����ص ه��دف��ا ول���ن يكون 
يتم  ان  ه����و  ال����ه����دف  ه�����دف�����ا... 
اللتزام حلماية حياة التون�شيني 

و�شحتهم«.
“اخلطر  �شليمان  ب��ن  واأ���ش��اف��ت 
املنظومة  ان���ه���ي���ار  ه����و  الأك��������رب 
الإنعا�ص  اأ�����ش����رة  ال�شحية… 
والأوك�شجني �شت�شهد نفادا كليا” 
توفر  ع���دم  اإم��ك��ان��ي��ة  اىل  منبهة 
املواد الطبية للعالج وعدم اإيجاد 

ال���ذات���ي مطلوب  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م���ن 
…يف  ال��ق��وان��ني  وان��ف��اذ  لتنفيذ 
العامل من يخرق الجراءات  كل 
هناك  امل�شوؤولية  يتحّمل  من  هو 
يخرقون  مل��ن  جزائية  م�شوؤولية 
الج���������راءات وق����د ي��ت�����ش��ب��ب��ون يف 

ال�شرار بحياة التون�شيني«.
“اللتزام  �شليمان  ب��ن  وت��اب��ع��ت 
ل�شالح  ه��و  الج����راءات  وتطبيق 
ال��ت��ون�����ش��ي��ني وان����ف����اذ ال����ق����رارات 

تنقل  اأن  م��ع��ت��ربة  ل��ل��م��واط��ن��ني، 
م�شوؤولني مثل رئي�ص اجلمهورية 
قي�ص �شعيد رغم الإجراءات التي 
من  مي�ص  احلكومة  عنها  اأعلنت 

م�شداقية قرارات الدولة.
من  ه�����ل  “اليوم  وت���������ش����اءل����ت 
ظرف  يف  ك���ت���ون�������ص  م�����ش��ل��ح��ت��ن��ا 
حرب على الوباء ان نخلق حروبا 
حول  وم��واج��ه��ات  بيننا  داخ��ل��ي��ة 
تطبيق الج��راءات؟ احلد الدنى 

هناك  اأّن  واأ�������ش������ارت  ك�����ورون�����ا. 
‘’منكوبة  وجم������الت  ق���ط���اع���ات 
مل  تون�ص  اأّن  وبّينت  قبل’’  م��ن 
تكن جاهزة ملواجهة احلرب �شّد 

الوباء. 
با�شم  الر�شمية  الناطقة  واأّك���دت 
امل�شوؤولني  ع��ل��ى  اأن�����ه  احل��ك��وم��ة 
اللتزام بالإجراءات التي اقرتها 
تف�شي  على  لل�شيطرة  احلكومة 
ف��ريو���ص ك���ورون���ا لإع���ط���اء املثال 

الإمكانيات  نق�شا يف  ت�شهد  باتت 
‘’نحن  الب�شرية  وح��ت��ى  الطبية 
بانهيار  ي��ه��دد  ���ش��ح��ي  ظ���رف  يف 

املنظومة ال�شحية<<. 
هناك  اأّن  �شليمان  ب��ن  واأ���ش��اف��ت 
املفردات مثل  ا�شت�شهال يف بع�ص 
اأّن  وب��ّي��ن��ت  مدين’’  ‘’ع�شيان 
اج���راءات  م�شاألة  لي�شت  امل�شاألة 
ح��ك��وم��ي��ة واإمّن�������ا ه���ي اإج�������راءات 
انت�شار  م���ن  ل��ل��ح��������������ّد  ع��ل��م��ي��������������������ة 

املعلنة  الإج����راءات  تطبيق  مت  لو 
�شابقا ملا وقع الإعالن عن احلجر 

ال�شحي ال�شامل.
اأّن  �شليمان،  ب��ن  ح�شناء  واّك����دت 
ال�شامل  ال�شحي  احل��ج��ر  اإق����رار 
احلالة  خطورة  خلفية  على  ج��اء 
امل�شت�شفيات  ت�������ش���ه���ده���ا  ال����ت����ي 
ب�شبب  ال���ش��ت�����ش��ف��ائ��ي��ة  وامل����راك����ز 

تف�شي فريو�ص كورونا.  
واأو�شحت اأّن املراكز ال�شت�شفائية 

الناطقة با�شم احلكومة تو�شحالتجار يحتجون
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اأحد  بقتل  توّرطهما  ب�شبهة  �شخ�شني  الفرن�شية  ال�شرطة  اعتقلت 
الأ�شبوع  فرن�شا  جنوب  يف  اأفينيون  مدينة  يف  بالر�شا�ص  عنا�شرها 
فران�ص  وكالة  التحقيق  من  قريب  م�شدر  اأف��اد  ما  بح�شب  املا�شي، 

بر�ص.
وقال امل�شدر طالباً عدم ن�شر ا�شمه اإّن ال�شرطة ت�شتبه باأّن املوقوفني 
ُبعد  على  عليهما  القب�ص  األ��ق��ي  وق��د  ل��ه  و�شريك  ال��ن��ار  مطلق  هما 
ح���وايل 20 ك��ل��م م��ن م��دي��ن��ة اأف��ي��ن��ي��ون ح��ي��ث ق��ت��ل ال�����ش��رط��ي اإريك 

ما�شون.
اأفينيون  يف  بالر�شا�ص  ُقتل  لطفلني،  الأب  ع��ام��اً(،   36( وما�شون 
الأربعاء بينما كان يجري حتقيقاً يف موقع يف املدينة معروف بتجارة 

املخّدرات.
قليلة  �شاعات  ُبعيد  امل�شبوهني  هذين  على  القب�ص  ال�شرطة  واألقت 
من م�شاركة مئات الأ�شخا�ص يف حفل تاأبني اأقيم يف مفو�شية �شرطة 

اأفينيون تكرمياً ملا�شون.
ومن املقّرر اأن يح�شر رئي�ص الوزراء جان كا�شتيك�ص ووزير الداخلية 

جريالد دارمانني يف املدينة الثالثاء حفل تكرمي لل�شرطي القتيل.
اإميانويل  الرئي�ص  �شجّل  ح��ول  اجل��دل  اإث���ارة  ما�شون  مقتل  واأع���اد 

ماكرون يف حماربة اجلرمية.

تزايدت الدعوات اإىل فر�ص اإجراءات عزل عام يف الهند مع ا�شتمرار 
قيا�شية  م�شتويات  ق��رب  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ووف��ي��ات  اإ�شابات  ت�شجيل 
ناريندرا  ال����وزراء  رئي�ص  حكومة  على  ال�شغط  يزيد  مم��ا  الث��ن��ني، 
مودي. و�شجلت وزارة ال�شحة 366161 اإ�شابة جديدة بالفريو�ص 
التي  القيا�شية  امل�شتويات  انخفا�ص عن  3754 وف��اة، يف  اإىل جانب 
 22.66 اإىل  الإ�شابات  اإجمايل  املا�شية، لريتفع  الأي��ام  �شجلتها يف 
مليون والوفيات اإىل 246116. ويف الوقت الذي تواجه فيه العديد 
تكتظ  وبينما  والأك�شجني  الأ���ش��ّرة  يف  ح��ادا  نق�شا  امل�شت�شفيات  م��ن 
الأع���داد احلقيقية  اأن  ي��رى خ��رباء  امل��وت��ى،  وامل��ح��ارق بجثث  امل�شارح 
اأكرب بكثري مما يجري ت�شجيله. واأظهرت بيانات املجل�ص  لل�شحايا 
الهندي لالأبحاث الطبية التابع للدولة اأن فحو�ص يوم الأحد التي 
�شملت 1.47 مليون �شخ�ص هي الأدنى خالل ال�شهر اجلاري، وذلك 
الثمانية  الأي��ام  خالل  يوميا  فح�ص  مليون   1.7 مبتو�شط  مقارنة 
اإغالق  قيود  ال��ولي��ات  من  العديد  وفر�شت  اأي���ار.  مايو  من  الأوىل 
اأخ��رى قيودا  املا�شي، يف حني فر�شت ولي��ات  ال�شهر  �شارمة خالل 
على ال�شفر واأغلقت دور ال�شينما واملطاعم واحلانات ومراكز الت�شوق. 
غري اأن ال�شغط ل يزال يتزايد على مودي لإعالن اإج��راءات اإغالق 

�شامل يف اأنحاء البالد.

ال��ت��ج��ول الليلي  ���ش��اع��ات ح��ظ��ر  ق���ررت احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة تخفيف 
الإ�شابات  اأع���داد  انخفا�ص  بعد  الفطر  عيد  اأي���ام  اأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

بفريو�ص كورونا.
وقال بيان حكومي، اإن "رئي�ص الوزراء ب�شر اخل�شاونة اأ�شدر الأحد 
بالغاً مّت مبوجبه تقلي�ص �شاعات احلظر الليلي اعتباراً من اأول اأيام 

عيد الفطر ال�شعيد".
وبح�شب البيان �شت�شبح �شاعات حظر التجول من ال�11 م�شاء حتى 
ال�شاد�شة �شباحاً جلميع اأيام الأ�شبوع بدًل من ال�شابعة م�شاء حتى 

ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحاً املعمول به حالياً.
اإطار  يف  ياأتي  الليلي  احلظر  �شاعات  "تقلي�ص  اأن  البيان،  واأو���ش��ح 
احلكومة  تتخذها  التي  الآمنة  والتدريجية  التخفيفية  الإج��راءات 

وفقاً لتطورات الو�شع الوبائي".
تراجعت اأعداد الإ�شابات بفريو�ص كورونا يف الأردن خالل الأ�شابيع 
القليلة املا�شية و�ُشجلت الأحد 743 اإ�شابة و16 وفاة بعد اأن كانت 
بلغت اأرقاماً قيا�شية يف مار�ص )اآذار( املا�شي، وو�شلت اإىل اأكر من 

واأكر من 100 وفاة يف 22 مار�ص )اآذار(. اإ�شابة  اآلف   9
اإ�شابة بفريو�ص كورونا  720 الف  ويف الإجمال �شجل الأردن نحو 

و9092 وفاة.

عوا�صم
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اإ�صرائيل تك�صب الوقت يف عمليات الإخالء بالقد�ش 

�صحف عربية: بعد املواجهات يف ال�صيخ جراح تهدئة للملمة اجلراح

اأزمة �صراع على ال�صلطة يف تون�ش

•• القد�س-رويرتز

الأحد  الأول  اأم�ص  يوم  الإ�شرائيلي  العام  املدعي  ح�شل 
على موافقة بتاأجيل جل�شة تعقدها املحكمة العليا ب�شاأن 
وهي  ال��ق��د���ص،  يف  لفل�شطينيني  مزمعة  ط��رد  عمليات 
جل�شة تهدد بتاأجيج مزيد من العنف يف املدينة املقد�شة 

وت�شاعد القلق الدويل.
ملحاولة  الوقت  من  مت�شع  الآن  احلكومة  ل��دى  واأ�شبح 
دعوى  اأدت  حيث  القد�ص  يف  حمتدمة  اأزم���ة  فتيل  ن��زع 
املحكمة واخلالف خالل �شهر رم�شان لوقوع ا�شتباكات 

بني الفل�شطينيني وال�شرطة الإ�شرائيلية.
يوم  جل�شة  العليا  املحكمة  تعقد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
الثنني ب�شاأن خطط لرتحيل فل�شطينيني من منازلهم 
احتلتها  التي  ال�شرقية  القد�ص  يف  ج��راح  ال�شيخ  بحي 

اإ�شرائيل يف حرب 1967.
مطالبة  ل�شالح  ق�شت  قد  درج��ة  اأدن��ى  حمكمة  وكانت 
م�����ش��ت��وط��ن��ني ي��ه��ود ب���الأر����ص ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ي��ه��ا منازل 
الفل�شطينيني وهو قرار اعتربه الفل�شطينيون حماولة 

من اإ�شرائيل لطردهم من القد�ص املتنازع عليها.
لكن امل�شتاأنفني طلبوا من املحكمة، يف خطوة قانونية يف 
اللحظة الأخرية، التما�ص راأي قانوين من املدعي العام 
جل�شة  لتاأجيل  الطريق  فتح  مما  ماندلبليت،  اأفيخاي 

يوم الثنني واحتمال اأنه قد يطعن يف قرار الطرد.

وقال متحدث با�شم ماندلبليت اإن املحكمة وافقت على 
�شيتم  واإن����ه  ال��ع��ام  امل��دع��ي  م��ن  م�شتقبلي  ت��ق��ري��ر  تلقي 

حتديد جل�شة جديدة يف غ�شون 30 يوما.
الفل�شطينيني  اأح��د  وهو  عاما(  الُكرد )77  نبيل  وق��ال 
قرار  اإزاء  ك��ب��ري  ب���ت���ف���اوؤل  "اأ�شعر  ب��ال��ط��رد  امل���ه���ددي���ن 
ولن  اأر�شنا  وعلى  بلدنا  يف  هنا  نعي�ص  املحكمة...نحن 

ن�شت�شلم".
امل�شنني  من  جمموعة  مع  الكرد  جل�ص  الإف��ط��ار،  وبعد 
الفل�شطينيني  امل��ح��ت��ج��ني  م����ن  جم���م���وع���ة  ي���ت���اب���ع���ون 
�شعارات يف وجه  وي���رددون  اأغ��ان  ين�شدون  وه��م  ال�شبان 
ال��ط��ري��ق ومنها  م��ن  الآخ����ر  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  م�شتوطنني 

عربية". احلرية..فل�شطني  "احلرية 
يف  ويتغنون  يرق�شون  واأخ���ذوا  باملثل،  اإ�شرائيليون  ورد 

حني ف�شلت ال�شرطة بني الطرفني.

 ا�صتباكات
اأن م�شت�شار الأمن القومي  ذكر البيت الأبي�ص يف بيان 
مع  هاتفي  ات�����ش��ال  يف  ع��رب  �شوليفان  جيك  الأم��ري��ك��ي 
"قلقه العميق" اإزاء  نظريه الإ�شرائيلي يوم الأحد عن 
ال�شتباكات التي وقعت بالقد�ص يف الأيام الأخرية وذلك 
يف ب��ي��ان مم��اث��ل مل��ا اأ���ش��درت��ه اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة من 

قبل.
واأ���ش��ع��ل ال��ت��وت��ر يف ال��ق��د���ص ال�����ش��رق��ي��ة ا���ش��ت��ب��اك��ات بني 

امل�شجد  ح���ول  والفل�شطينيني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
الأق�شى يف �شهر رم�شان.

ووقعت مواجهات بني فل�شطينيني وال�شرطة الإ�شرائيلية 
حي  منها  الأح���د  ي��وم  ال�شرقية  القد�ص  م��ن  مناطق  يف 
ال�شيخ جراح وخارج البلدة القدمية ذات الأ�شوار واأي�شا 
يف حيفا وهي مدينة ب�شمال اإ�شرائيل يقطنها مزيج من 
باحلجارة  ال�شرطة  املحتجون  ور�شق  واليهود.  العرب 
ال�شغب  مكافحة  �شرطة  ردت  حني  يف  حرائق  واأ�شعلوا 
م�شلحني  اأن  الإ�شرائيلي  اجلي�ص  وذك��ر  �شوت.  بقنابل 
على  ���ش��واري��خ  اأرب��ع��ة  اأط��ل��ق��وا  غ��زة  بقطاع  فل�شطينيني 
اأنه جرى اعرتا�ص اأحدها  اإ�شرائيل م�شيفا  الأقل على 
بينما �شقطت ال�شواريخ الباقية قبل بلوغ اأهدافها اأو يف 

اأماكن خالية. ومل ترد تقارير عن �شقوط م�شابني.
العلم  ي���رف���ع���ون  ي���ه���ود  ���ش��ب��ان  ي��ن��ظ��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي م�����ش��رية ���ش��ن��وي��ة اإىل ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف 
القد�ص، التي يغلب الفل�شطينيون على �شكانها مبنا�شبة 
احتفال اإ�شرائيل مبا تعتربه اإعادة توحيد القد�ص يف عام 

.1967
ويريد الفل�شطينيون اأن ت�شبح القد�ص ال�شرقية عا�شمة 
وقطاع  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتقبلية  لدولتهم 
عا�شمة  ب�شطريها  املدينة  اإ�شرائيل  تعترب  بينما  غ��زة. 
موحدة لها، مبا فيها القد�ص ال�شرقية التي �شمتها يف 

حترك مل يحظ باعرتاف دويل.

نزاع عقاري
يف  ت��دخ��ل  اأي  ع��ن  بنف�شها  الإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  ن���اأت 
الذي و�شفته وزارة اخلارجية  ال�شيخ ج��راح،  جدل حي 

باأنه "نزاع عقاري بني اأطراف خا�شة".
القلق يف  لتهدئة  ي��ذك��ر  ���ش��يء  ع��ن  ي�شفر  ذل��ك مل  لكن 
اأوروبا وبني قوى اإقليمية اأدانت ما قامت به اإ�شرائيل يف 
حميط القد�ص ال�شرقية. ومن املتوقع اأن يبحث جمل�ص 
الأمن الدويل التوتر يف القد�ص خالل جل�شة مغلقة يوم 

الثنني.
اأع�شاء  بع�ص  م��ن  لإ�شرائيل  ال��ل��وم  توجيه  زي���ادة  وم��ع 
احلزب الدميقراطي الذي ينتمي له الرئي�ص الأمريكي 
جو بايدن، قالت وزارة اخلارجية الأمريكية يوم ال�شبت 
اإنها "قلقة للغاية" وطلبت من "ال�شلطات التعامل مع 

�شكان )ال�شيخ جراح( ... بتعاطف واحرتام".
الأح��د مل يتطرق رئي�ص  ي��وم  واأث��ن��اء اجتماع حلكومته 
الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو ب�شكل مبا�شر لذكر 
اإ�شرائيل  اإن  ق��ال  لكنه  ج��راح  ال�شيخ  اإج��الء حي  ق�شية 
البناء يف  ملنعها من  الرامية  ب�شدة" ال�شغوط  "ترف�ص 

القد�ص.
واأ�شاف "اأقول اأي�شا لأف�شل اأ�شدقائنا: القد�ص عا�شمة 
اإ�شرائيل وكما يبني كل بلد يف عا�شمته ويبني عا�شمته، 
البناء يف القد�ص وبناء القد�ص. هذا  اأي�شا احلق يف  لنا 

هو ما فعلناه وما �شنوا�شله".

•• عوا�صم-وكاالت

دفعت الردود الدولية الراف�شة لالإجراءات الإ�شرائيلية، 
يف القد�ص، تل اأبيب اإىل مراجعة الو�شع بعد املواجهات 
واملحتجني  الإ�شرائيلية،  ال�شرطة  ق��وات  ب��ني  العنيفة 
الفل�شطينيني على طرد، وترحيل �شكان من حي ال�شيخ 

جراح يف القد�ص ال�شرقية.
وح�شب �شحف عربية �شادرة اأم�ص الثنني، فاإن تاأجيل 
املحكمة العليا الإ�شرائيلية، جل�شة اأم�ص الثنني، حل�شم 
الإج����الء م��ن ح��ي ال�شيخ ج���راح بعد ارت��ف��اع ال��ت��وت��ر يف 
الأرا�شي الفل�شطينية، يعك�ص رغبة اإ�شرائيلية واإقليمية 
امل��وق��ف خ���وف حت��ول��ه اإىل مواجهة  ت��ه��دئ��ة  ودول��ي��ة يف 

مفتوحة.

�صرارة الت�صعيد
قالت �شحيفة "ال�شرق الأو�شط" اإن املواجهات يف ال�شيح 
وقطاع  ال�شفة  �شائر  اإىل  �شرارتها  انتقلت  التي  ج��راح، 
الت�شديد  اإىل  اإ�شرائيل  يف  الأمنية  اجلهات  دفعت  غ��زة، 
بتهدئة املوقف يف القد�ص، خ�شية اإ�شعال   جبهتي ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة.
الإ�شرائيلية  احلكومة  رئي�ص  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
بنيامني نتانياهو ي�شعى، مع وزير العدل بيني غانت�ص، 
بحثاً  الإثنني،  اليوم  العليا  املحكمة  تاأجيل جل�شة  اإىل 

عن التهدئة يف القد�ص. 
واأوردت ال�شحيفة اأن اإ�شرائيل ورغم اإر�شالها 4 كتائب 
القطاع  وق��رب  الغربية  ال�شفة  اإىل  اإ�شافية  ع�شكرية 
منظومات  ون�شبت  ت��اأه��ب،  يف  اأخ���رى  ق���وات  وو�شعت 
اأ����ش���درت ت��ع��ل��ي��م��ات اإىل  اأن���ه���ا  ل��ل��ق��ب��ة احل���دي���دي���ة، اإل 
القوات العاملة بالمتناع قدر امل�شتطاع عن الحتكاك 
الدولية  ال�����ش��غ��وط  ت���زاي���د  ب��ع��د  ب��ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 

والإقليمية عليها.

ت�صعيد ع�صكري
من جهتها اأ�شارت "اجلريدة" الكويتية، اإن املواجهات 
العنيفة مل متنع اجلي�ص الإ�شرائيلي من اإطالق اأكرب 
�شاملة على جميع  ح��رب��اً  ت��اري��خ��ه، حتاكي  م��ن��اورة يف 
اجلبهات من ال�شمال اإىل اجلنوب، واأفادت القناة 13 
�شاملة �شد حزب  �شتحاكي حرباً  املناورة  باأن  العربية 

اهلل وحركة حما�ص، مع اإطالق مكثف لل�شواريخ من 
جميع ال�شاحات على اجلبهة الداخلية.

اأركان اجلي�ص الإ�شرائيلي  ونقلت ال�شحيفة اأن رئي�ص 
اأفيف كوخايف رف�ص اإلغاء اأو تاأجيل هذه املناورة، رغم 

التوترات يف القد�ص وال�شاحة الفل�شطينية. 

نزع فتيل الأزمة
ومن جهتها اعتربت �شحيفة "العرب" اللندنية اأي�شاً 
جل�شة  تاأجيل  الإ�شرائيلية  العليا  املحكمة  اإع��الن  اأن 
ك��ان��ت م���ق���ررة اأم�������ص الث���ن���ني ح���ول ت��ه��ج��ري عائالت 
فتيل  ن��زع  حماولة  ج��راح  ال�شيخ  حي  من  فل�شطينية 

الأزمة املحتدمة يف القد�ص.
وكان من املقرر اأن تعقد املحكمة العليا جل�شتها اأم�ص 
الثنني و�شط خماوف من اأن يوؤدي احلكم اإىل تاأجيج 

التوتر يف املدينة املقد�شة.
ل�شالح مطالبة  درج��ة  اأدن��ى  اأن ق�شت حمكمة  و�شبق 
ع��ل��ي��ه��ا منازل  ت���ق���ع  ال����ت����ي  ب�����الأر������ص  م�����ش��ت��وط��ن��ني 
الفل�شطينيون  اع���ت���ربه  ق����رار  وه���و  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 

حماولة من اإ�شرائيل لطردهم من القد�ص.

بطلب من نتانياهو
البيت  عربية" اأن  "اإندبندت  موقع  اأك��د  اآخ��ر  �شياق  يف 
القومي  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  اأن  ب��ي��ان  يف  ذك����ر  الأب���ي�������ص 
مع  هاتفي  ات�����ش��ال  يف  ع��رب  �شوليفان  جيك  الأم��ري��ك��ي 
العميق" من  "قلقه  ع��ن  الأح����د،  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ن��ظ��ريه 
ال�شتباكات يف القد�ص يف الأيام الأخرية. وحمل البيان 
الأمريكي مل�شت�شار الأمن القومي الإ�شرائيلي مئري بن 
�شبات تاأكيداً وا�شحاً من قلق الوليات املتحدة العميق 
منازلها يف  فل�شطينية من  لأ�شر  املحتمل  التهجري  من 

حي ال�شيخ جراح".
الورزاء  رئي�ص  مكتب  من  "وبطلب  اأن��ه  املوقع  واأو���ش��ح 
العليا  املحكمة  اأج��ل��ت  نتانياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي 
ياأمر  اأن  ُي��ت��وَق��ع  ك��ان  نهائي  ق��رار  اإ���ش��دار  الإ�شرائيلية 

بطرد العائالت الفل�شطينية الأربع من منازلها فوراً".
ال�شرقية،  القد�ص  يف  الهدوء  باإر�شاء  اإ�شرائيل  وتعهدت 
القانون  "�شنطّبق  الأح���د:  ي��وم  ق��ال  نتانياهو  اأن  رغ��م 
ونفر�ص النظام بحزم وم�شوؤولية"، م�شيفاً اأن اإ�شرائيل 
"ت�شتمر يف �شمان حرية املعتقد لكّنها لن ت�شمح باأعمال 

�شغب عنيفة".

•• تون�س-وكاالت

ال�شلطة يف  ال�����ش��راع ح���ول  اأزم����ة  ت��ت��وا���ش��ل 
تون�ص وحتتد مع كل ت�شريح جديد ون�شاط 
ميداين اأو حترك ديبلوما�شي لأحد الروؤ�شاء 
رئي�ص اجلمهورية  الثالثة،  فاخلالف بني 
قي�ص �شعيد من جهة ورئي�ص الربملان را�شد 
امل�شي�شي  ه�شام  احلكومة  ورئي�ص  الغنو�شي 
من جهة اأخرى اأ�شبح اأكر و�شوحا للعيان 

داخل البالد بعد امل�شتجدات الأخرية.
ففي اآخر ت�شريحات اأدىل بها اجلمعة اأثناء 
الدولة  رئي�ص  الداخلية ج��دد  ل��وزارة  زي��ارة 
الأعلى  القائد  اأنه  على  تاأكيده  �شعيد  قي�ص 
للقوات امل�شلحة معلنا رف�شه توظيف بع�ص 
الدولة  ي�شمها، لأجهزة  التي مل  الأط��راف، 
ت�شريحات  م��ن  وي��ف��ه��م  مل�شاحلها،  خ��دم��ة 
�شعيد اأنها اإ�شارة اإىل رئي�ص احلكومة ه�شام 
وزارة  حقيبة  اأي�شا  ي��ت��وىل  ال���ذي  امل�شي�شي 
يف  الداخلية  وزي���ر  اأق���ال  اأن  منذ  الداخلية 

يناير املا�شي.
وق��د ك��ان��ت اإق��ال��ة ال��وزي��ر امل��ق��رب م��ن قي�ص 
�شعيد ال�شرارة التي اأججت نريان اخل�شومة 
بينه وبني رئي�ص احلكومة، لتتعمق اأكر مع 
وزاري  حتوير  على  امل�شادقة  �شعيد  رف�ص 
على اأحد ع�شر حقيبة وزارية حظي باأغلبية 
ب�شبب  اجلمهورية  رئي�ص  ورف�شه  برملانية 
تعلقت  ف�شاد  و�شبهات  د�شتورية  اإخ����اللت 
املعنيني بالتعديل  الوزراء  باأ�شماء يف قائمة 

على تركيبة حكومة ه�شام امل�شي�شي.
الربملان  رئي�ص  يعود فيه  ياأتي هذا يف وقت 
اإىل  الغنو�شي  را�شد  النه�شة  حركة  ورئي�ص 
زيارة  خ��الل  من  دوليا  جديد  من  التحرك 
غري معلنة اإىل قطر، �شتعقبها زيارات اأخرى 
اإىل عدة دول وفق بيان حركة النه�شة، وذلك 
يف اإطار تن�شيط الدبلوما�شية الربملانية كما 
�شماها بيان النه�شة وهو ما اعتربه مراقبون 
حتديا جديدا للرئي�ص قي�ص �شعيد والتفافا 
على �شالحياته الديبلوما�شية حيث مينحه 

تون�ص  لتمثيل  احل�����ش��ري  احل���ق  ال��د���ش��ت��ور 
الغنو�شي  را�شد  ابتكار  كما و�شفوا  خارجيا، 
ملفهوما �شيا�شيا دخيال وهو "الديبلوما�شية 
حزبه  حتركات  لتربير  يهدف  الربملانية"، 
بتنظيم  ارت��ب��اط��ه  وت��اأك��ي��دا على  اخل��ارج��ي��ة 

الإخوان.
ا���ش��ت��دت م��ع��رك��ة ال�����ش��الح��ي��ات ب��ني روؤو�����ص 
حول  �شراع  يف  ومتحورت  الثالثة  ال�شلطة 
وال�شالحيات  والأمنية  الع�شكرية  القيادة 
ال���د����ش���ت���وري���ة، ي����وازي����ه ����ش���راع اآخ�����ر حول 
ال�شالحيات الدبلوما�شية ومن ير�شم �شكل 
معركة  وتغذيهم  اخلارجية  تون�ص  عالقات 

اإر�شاء املحكمة الد�شتورية.
وقال النائب زهري املغزاوي اأمني عام حركة 
بالأ�شا�ص  �شيا�شي  ه��و  ال�����ش��راع  اإن  ال�شعب 
ب�"الإ�شالم  ي�شمى  ما  جماعة  ت�شورات  بني 
ال�شيطرة  ي����ري����دون  ال���ذي���ن  ال�شيا�شي" 
رئي�ص  م��ن جهة ووج��ه��ة نظر  ال��دول��ة  على 
اجل��م��ه��وري��ة وال���ق���وى ال��دمي��ق��راط��ي��ة التي 

�شيادة  تدافع على م�شروع دولة مدنية ذات 
من جهة اأخرى. وعرب النائب يف ت�شريحات 
م�شروع  "توظيف  على  اأ���ش��ف��ه  ع��ن  للموقع 
ال�����ش��راع مما  ه���ذا  ال��د���ش��ت��وري��ة يف  املحكمة 
اإن  فيه وحتى  اأم��ر م�شكوك  يجعل ولدت��ه��ا 
واحلامي  احلكم  تكون  فلن  اإر���ش��اءه��ا  جن��ح 

للم�شار الدميقراطي كما يقت�شي دورها".
من جهته اعترب املتحدث با�شم الحتاد العام 

التون�شي لل�شغل �شامي الطاهري يف تدوينة 
ل��ه اأن ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة مت��ار���ص ال��ف��ت��ن��ة يف 
عالقة بالأزمة ال�شيا�شية الراهنة يف تعليق 
النه�شة علي  القيادي بحركة  ت�شريح  على 
العري�ص الذي اأكد فيه اأن "احلوار من دون 
وميكن  م�شتحيال  لي�ص  اجلمهورية  رئا�شة 
اأن يتم بني الأحزاب واملنظمات الجتماعية 

ويف�شي اإىل خري كثري للبالد".

اإ�صابة �صحايف عراقي بعد 24 �صاعة على اغتيال نا�صط 
•• الديوانية-اأ ف ب

تعّر�شه  نتيجة  خ��ط��رة  ب��ج��روح  ح�شن  اأح��م��د  ال��ع��راق��ي  ال�شحايف  اأ���ش��ي��ب 
�شاعة  ملحاولة اغتيال بالر�شا�ص يف الديوانية فجر اأم�ص الثنني، بعد 24 
يف  مماثل  بهجوم  ال��وزين  اإي��ه��اب  للحكومة  املناه�ص  النا�شط  مقتل  على 

مدينة جنوبية اأخرى هي كربالء، بح�شب م�شادر طبية و�شهود.
وقال طبيب لوكالة فران�ص بر�ص اإّن ح�شن يرقد يف العناية الفائقة بعدما 

يف كتفه". ثالثة  وبر�شا�شة  راأ�شه  يف  بر�شا�شتني  "اأ�شيب 
بدوره قال لفران�ص بر�ص �شاهد عيان كان برفقة ح�شن حني وقعت حماولة 
ح�شن  اإّن  غ(  ت   22:00 )الأح���د  ف��ج��راً  الأوىل  ال�شاعة  ق��راب��ة  الغ��ت��ي��ال 
تعّر�ص لإطالق النار "اأثناء نزوله من �شيارته متوجهاً اإىل منزله". ويعمل 

ح�شن مرا�شاًل لقناة الفرات التلفزيونية العراقية.
الوزين،  اإي��ه��اب  مقتل  على  �شاعة   24 بعد  ح�شن  اغتيال  حماولة  واأت��ت 
اأمام  اأردوه  م�شّلحني  بر�شا�ص  كربالء،  يف  الحتجاجات  تن�شيقية  رئي�ص 

منزله مب�شد�شات مزّودة بكوامت لل�شوت.
الدولة  اإدارة  و���ش��وء  للف�شاد  املناه�شة  الأ���ش��وات  اأب���رز  م��ن  ال���وزين  وك���ان 
واملنادية باحلّد من نفوذ اإيران واجلماعات امل�شّلحة يف املدينة املقّد�شة لدى 

ال�شيعة.
واأحدث اغتيال الوزين �شدمًة بني موؤّيدي "ثورة ت�شرين" الذين خرجوا 
على الإثر يف تظاهرات احتجاجية يف كربالء ومدن جنوبية اأخرى بينها 
اأمام  غا�شبون  متظاهرون  جتمهر  الأح��د  وم�شاء  والنا�شرية.  الديوانية 
النار  واأ���ش��رم��وا  اإط����ارات  اأح��رق��وا  ك��رب��الء حيث  الإي��ران��ي��ة يف  القن�شلية 
اغتيال  عن  م�شوؤوليتها  جهة  اأّي  تعلن  ومل  املبنى.  اأم��ام  مثبتة  اأك�شاك  يف 
الوزين، وهو اأمر تكّرر يف هجمات �شابقة اختفى بعدها الفاعلون حتت جنح 
الليل يف بلد تفر�ص فيه ف�شائل م�شّلحة �شيطرتها على امل�شهدين ال�شيا�شي 

والقت�شاد.

•• القد�س-وكاالت

قبل نحو 55 عاما، بالتحديد عام 1956، يف اأعقاب نكبة فل�شطني عام 
املئات من العائالت الفل�شطينية ملنازلهم، ا�شطرت نحو  1948 وفقدان 
النتقال اإىل حي ال�شيخ جراح وبدء حياة جديدة بعد اأن  اإىل  عائلة   28

فقدوا منازلهم.
يقع حي ال�شيخ جراح يف اجلانب ال�شرقي من البلدة القدمية يف مدينة 
الدين  الدين بن �شرف  الأمري ح�شام  اإىل  ن�شبة  ت�شميته  القد�ص، وتعود 
عي�شى اجل��راح��ي، طبيب �شالح الدين الأي��وب��ي، وع��رف يف ذل��ك الوقت 
باجلراح وملا كان �شالح الدين حمرر القد�ص وطبيبه اخلا�ص الذي عمل 
800 عام  با�شمه قبل نحو  على مداواته من جراحه �شمي احلي تيمنا 
م�شى. وجاءت حرب 1948 وجزئت القد�ص، حيث كانت يف ذلك الوقت 

والتعمري  الإن�شاء  وزارة  مع  اآن��ذاك  اتفاق  ج��رى  ل��ذا  الأردن،  حكم  حتت 
الأردنية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني "الأونروا"، على 
اأن تتعهد احلكومة الأردنية بتوفري م�شاحة احلي من الأرا�شي ومنحها 
اأن يكون  28 عائلة، على  البالغ عددهم  الفل�شطينية  العائالت  اإىل  هبة 
دور وكالة "الغوث" يف بناء وت�شييد 28 منزل، مقابل مبلغ مايل رمزي 
يتم دفعه ب�شكل دوري، حتى يتم متليك كافة املنازل يف غ�شون �شنوات، اإل 

اأن �شيئا ما جرى غرّي احلا�شر وامل�شتقبل.
 2800 808 دومن��ا، وي�شم احلي نحو  تبلغ م�شاحة حي ال�شيخ ج��راح 
والقن�شليات  املطاعم  وي�شم  ف��اره  اأحدهما  جزاأين،  اإىل  وينق�شم  ن�شمة، 
وال���ف���ن���ادق واآخ�����ر ي��ع��اين ���ش��وء ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وي��ع��ي�����ص ق��اط��ن��ي��ه من 

الفل�شطينيني يف معاناة.
عندما مت منح الأرا�شي اإىل ال� 28 عائلة فل�شطينية كانت م�شاحة املنزل 

الواحد تبلغ نحو 800 مرت مربع، يتم بناء املنزل يف م�شاحة ل تتعدى 
ال� 200 مرت تنق�شم على عائلتني وباقي امل�شاحة يتم زراعتها وتزيينها. 
بهند�شة  منازل  فاأن�شاأوا  منازلهم  وهند�شة  بناء  يف  الفل�شطينيون  تفنن 
امل�شاحات  املعماري اخلا�ص، ف�شال عن  ذات طابع خا�ص منحها اجلمال 
لتتغري   1967 اندلعت حرب  بهاء.  وزادت��ه  احلي  ك�شت  التي  اخل�شراء 
قواعد اللعبة، لتتمكن اإ�شرائيل من ال�شيطرة على ال�شفة الغربية مبا فيها 
مدينة القد�ص، ويبقى العائالت التي زادت اإىل 38 عائلة دون �شند ملكية 
لالأر�ص وهو ما يعر�شهم للتهجري منها يف اأي وقت، لتبداأ مرحلة جديدة 
ال�شفاردمي،  طائفة  جل��اأت   ،1972 عام  يف  ملكيتها.  اإثبات  حماولة  من 
حول  الق�شاء  �شاحات  اإىل  الأ�شكناز"،  "اليهود  اإ�شرائيل  كني�شت  وجلنة 
متلكت  الفل�شطينية  العائالت  واأن   ،1885 ع��ام  منذ  ل��الأر���ص  متلكهم 
الأر�ص بو�شع اليد، اإل اأن الق�شاء اأن�شف العائالت الفل�شطينية يف ذلك 

دع��وى ق�شائية  رفع  اإ�شرائيلية  اأع��ادت عائالت   1983 عام  الوقت. ويف 
اإىل  فل�شطينيون  لذا عمد  اأرا�شي منازلهم،  12 عائلة حول متلك  �شد 
حمامي اإ�شرائيلي ليرتافع عنهم يف �شاحات الق�شاء الإ�شرائيلية، اإل اأن 
املحامي اعرتف ب�شكل �شمني بحق امل�شتوطنني الإ�شرائيليني يف الأر�ص 
مع احلفاظ على حق وجود الفل�شطيني بعقد "م�شتاأجر حممي" يدفعون 
الفل�شطينيني  القانوين بني  ال�شجال  ا�شتمر  لإ�شرائيليني.  مالية  مبالغ 
والإ�شرائيليني على مدار عقود من الزمن وبقي احلال على ما هو عليه، 
اإحدى  بتمكني  ق��رارا  الإ�شرائيلية  املحكمة  اأ�شدرت   2008 عام  لكن يف 
اأعقب  الكرد،  ال�شيخ  لعائلة  التابعة  املنازل  لأح��د  الإ�شرائيلية  العائالت 
"حنون والغاوي"،  ذلك قرارا اآخر عام 2009 ومت اإخالء منازل عائلتي 
ويف تلك الأي��ام يعاين نحو 12 عائلة اأخرى من خطر التهجري لوجود 

ق�شايا قانونية يتم النظر فيها داخل املحاكم الإ�شرائيلية.

من هو ال�صيخ جراح وملاذا مت ت�صمية احلي يف القد�ش تيمنا به؟
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عربي ودويل
�صوريا.. هل ت�صارك مناطق اإدارة الأكراد يف انتخابات الرئا�صة؟

•• عوا�صم-وكاالت

مع اقرتاب موعد القرتاع يف النتخابات الرئا�شية ال�شورية، مل يت�شح 
ال�شرقية  واملناطق  الكردية،  املناطق  �شي�شمل  الت�شويت  كان  اإذا  ما  بعد 
الذاتية  الإدارة  �شيطرة  حتت  تقع  والتي  عامة،  �شوريا  من  وال�شمالية 

ل�شمال �شرق البالد، وقوات �شوريا الدميقراطية.
وتبداأ مرحلة النتخابات الأوىل يف 20 من مايو اجلاري، حيث �شتكون 
خا�شة باقرتاع املواطنني ال�شوريني املقيمني خارج البالد، ويف يوم 26 
باملواطنني  واخلا�شة  والأ�شا�شية  الثانية  مرحلتها  �شتبداأ  ال�شهر  من 
ال�شوريني يف الداخل . ويف النتخابات الرئا�شية الأخرية قبل �شبعة اأعوام 

يف العام 2014، ويف اآخر انتخابات ملجل�ص ال�شعب ال�شوري العام املا�شي، 
النظام، يف كل  ل�شيطرة  املناطق اخلا�شعة  الق��رتاع يف  و�شعت �شناديق 
من مدينتي القام�شلي واحل�شكة، دون بقية املدن، التي ل تخ�شع ل�شلطة 
دم�شق . وتذهب اأغلب الرتجيحات اإىل اأن الأمر، لن يكون خمتلفا خالل 
هذه النتخابات اأي�شا، حيث �شتقت�شر امل�شاركة وو�شع �شناديق القرتاع، 
يف  الأك���رب  املدينتني  يف  ال�شورية،  احلكومة  تديرها  التي  املناطق  على 
املنطقة )احل�شكة والقام�شلي ( واللتني، ت�شمان مربعات اأمنية خا�شعة 

لها .
اإىل  للتو�شل  �شئيلة،  كانت  ولو  احتمالت  ثمة  اأن  مراقبون،  يرى  لكن 
�شيغة تفاهم ما، بني دم�شق والإدارة الذاتية يف �شمال �شرق �شوريا، كي 

تتم النتخابات الرئا�شية يف تلك املناطق اأي�شا، وهي مناطق وا�شعة تقدر 
بنحو ربع م�شاحة البالد، ويقطنها ماليني املواطنني ال�شوريني، وتتميز 
بكونها �شلة الغذاء، ونبع الطاقة يف �شوريا، مما يجعل من ا�شرتاك تلك 

املناطق، يف العملية النتخابية هدفا كبريا لدم�شق.
واأق��ر م�شدر مقرب، من دائ��رة القرار يف الإدارة الذاتية يف �شمال �شرق 
"حماولت من قبل  "�شكاي نيوز عربية"، بوجود  �شوريا، يف حديث مع 
دم�شق وعرب الو�شيط الرو�شي، بخ�شو�ص اإ�شراك مناطق الإدارة الذاتية، 

يف النتخابات الرئا�شية ال�شورية، لكنها مل تثمر حلد الآن".
وي�شيف امل�شدر "ل زال ثمة مت�شع من الوقت، للتو�شل اإىل اتفاق بني 
الطرفني، مبا ي�شمح بو�شع �شناديق اقرتاع رئا�شة اجلمهورية ال�شورية 

اأن ثمة حلحلة يف هذا  يف املناطق الكردية، لكن ل موؤ�شرات جدية على 
امل��وع��د النتخابي،  اق���رتاب  ال��ق��ادم��ة، م��ع  اإذا حملت الأي���ام  اإل  الجت���اه، 
اإذ ل  اأو �شفقات ما بني الطرفني، برعاية رو�شية، فمن يدري  مفاجاأت 

م�شتحيل يف ال�شيا�شة".
نهاية  امل��ق��ررة  ال�����ش��وري��ة،  الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  ال���ش��ارة  جت��در 
انتخابات من نوعها، جتري يف �شوريا يف ظل  ال�شهر احل��ايل، هي ثاين 
احلرب الطويلة التي تع�شف بالبالد، ودمرت بناها التحتية، ومرافقها 
الإنتاجية احليوية. واأودت احلرب بحياة ما يقارب ن�شف مليون �شخ�ص، 
فيما خلفت مئات اآلف اجلرحى وامل�شابني، ف�شال عن ت�شريد وتهجري، 

نحو ن�شف عدد ال�شكان ) قرابة 13 مليون ن�شمة ( داخليا وخارجيا.

فتيل انفجار جديد بني وا�صنطن ومو�صكو
•• وا�صنطن-وكاالت

ل  بوتني،  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  مع  التعامل  عند 
ينبه منه  الإط��الق. هذا ما  املفاجاآت على  ا�شتبعاد  يجب 
القائد الأعلى ال�شابق حللف �شمال الأطل�شي والأدمريال 

املتقاعد من البحرية الأمريكية جامي�ص �شتافريدي�ص.
ال�شهر  ال�شعداء يف  الأوكرانيون  اإذا تنف�ص  اإليه،  بالن�شبة 
املا�شي حني اأعلن بوتني اأنه �شي�شحب غالبية القوات التي 
املئة  فاق عددها  والتي  اأوكرانيا  احل��دود مع  ن�شرها على 
بوتني  لي�ص  عميقاً.  التنف�ص  اأح��د  على  يتعني  فال  األ��ف، 
يكون  اأن  �شتافريدي�ص  ويتوقع  يرتاجع.  ال��ذي  ال�شخ�ص 

ا�شتفزاز الرئي�ص الرو�شي املقبل يف مياه البحر الأ�شود.

اإ�صارة
اأن رو�شيا اجتاحت  كتب �شتافريدي�ص يف �شبكة بلومبريغ 
اأوكرانيا يف 2014 واقتطعت �شبه جزيرة القرم احليوية 
وال�شرتاتيجية يف ما �شكل اأكرب ا�شتيالء على اأر�ص دولة 
ذات �شيادة يف القرن اجلاري. منذ ذلك احلني، اأمن بوتني 
اإىل  الع�شكريني  وامل�شت�شارين  والأ�شلحة  والتدريب  امل��ال 
�شرق  جنوب  الدونبا�ص،  منطقة  يف  النف�شالية  ال��ق��وى 

اأوكرانيا.
الأرجح  على  اإ���ش��ارة  الأخ���ري  الع�شكري  احل�شد  ك��ان  لقد 
للغرب اإىل مدى اإ�شرار بوتني يف ال�شغط على اأوكرانيا، 
�شمال  حلف  اإىل  املحتمل  ان�شمامها  معار�شته  وم���دى 
الأطل�شي، ناتو. لقد كان اأي�شاً م�شدر اإلهاء عن ا�شطهاده 
زعيم املعار�شة الرو�شية األيك�شي نافالني، وحماولة لتعزيز 

تاأييد  ارتفع  حني  قاعدته ال�شعبية كما ح�شل يف 2014 
الرو�ص له عند �شم القرم.

اأ�شدر  ح��ال  يف  فعالة  تدريب  عملية  احل�شد  ك��ان  كذلك، 
الرئي�ص الرو�شي اأوامره بتوغل خلف احلدود.

ملاذا �صيتفاقم التوتر؟
مفاجاأة  على  بوتني  ب��ق��درة  ال�شتهانة  يجب  ل  اأن��ه  رغ��م 
الوقت احلايل منا�شباً  خ�شومه اجليو�شيا�شيني، ل يبدو 

لي�شن توغاًل كاماًل يف الأرا�شي الأوكرانية.
لقد باتت مغامراته الع�شكرية اخلارجية مكلفة جداً. اإعادة 
بناء �شوريا �شتك�شف فاتورة �شخمة. الدعم لالنف�شاليني 
لالأ�شلحة  ���ش��ه��وت��ه  وك��ذل��ك  اأي�����ش��اً،  مكلف  الأوك���ران���ي���ني 

اجلديدة. ول يزال اأي�شاً خا�شعاً لعقوبات غربية بارزة.
اإىل البحر  ما قد يختار فعله عو�شاً عن ذلك هو النظر 
تلك  ت�شكل  الأ���ش��ود.  البحر  مياه  على  �شيطرته  وتعزيز 
مياهها،  على  وتطل  املك�شيك  م�شاحة خليج  ثلث  املنطقة 

بلغاريا، وجورجيا، ورومانيا، ورو�شيا، وتركيا، واأوكرانيا.
ال��ل��غ��ات والثقافات  م��ذه��اًل م��ن  امل��ن��ط��ق��ة خ��ل��ي��ط��اً  ت�����ش��م 

والتحالفات والأحجام القت�شادية.
املنطقة تركيا،  اأع�شاء يف  اأن للناتو ثالثة  الكاتب  اأ�شاف 
اأوكرانيا، وجورجيا  ورومانيا، وبلغاريا و�شريكني وثيقني 

اللتني حتتل رو�شيا اأجزاء من اأرا�شيهما.
مثل بحر ال�شني اجلنوبي، جت�شد هذه املنطقة فتيل نزاع 

حمتمل.
اأن ت�شبح م�����ش��دراً غنياً  امل��رج��ح  ذل���ك، م��ن  ع���الوة على   

بالهايدروكربونات التي �شتفاقم التوترات فيها.

اأ�شا�ص رغبتها يف القرم
مبوانئ  تتمتع  لأن��ه��ا  اأ�شا�شي  ب�شكل  ال��ق��رم  رو�شيا  اأرادت 
التي  الأوك��ران��ي��ة  البحرية  احت�شن  ما  بينها  من  ممتازة 

زارها �شتافريدي�ص خالل توليه من�شب القائد 
الأعلى للناتو.

رو�شيا  بني  البحرية  املمرات  على  اجلزيرة  �شبه  وت�شرف 
نزاعاً  ي�شعل  اأن  مي��ك��ن  مل��ا  م�شبق  م�شهد  يف  واأوك���ران���ي���ا. 
بحرياً، احتجزت البحرية الرو�شية يف 2018 ثالث �شفن 
اأوكرانية كانت حتاول دخول البحر الأ�شود عرب  ع�شكرية 
بح�شب  نف�شه  التوتر  م�شتوى  عاد  اأم�ص  كريت�ص.  م�شيق 

الكاتب.
الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت  املا�شي،  ال�شهر  اأوا�شط  يف 
اإىل  ب�شواريخ موجهة  �شرت�شل مدمرتني جمهزتني  اأنها 

البحر الأ�شود.
ريابكوف  الرو�شية �شريغي  وزير اخلارجية  نائب  وو�شف 
املتحدة  الوليات  اأن  ورغم  للغاية".  "م�شتفزة  ب�  اخلطوة 
األ��غ��ت ف��ج��اأة ن�����ش��ر امل��دم��رت��ني، ي��غ��ل��ق ال��ك��رم��ل��ني املناطق 

ال�شاحلية قرب القرم اأمام ال�شفن الأجنبية.

هوية املنت�صر
اأ�شار �شتافريدي�ص اإىل اأنه حني اجتاحت رو�شيا اأوكرانيا يف 
2014، ا�شتخدم بوتني مزيجاً من الإجراءات والتكتيكات، 
اخلا�شة  وال��ق��وات  الهجومية،  ال�شيبريانية  احل��رب  مثل 
ال�شغار،  اخل�شر  ال��رج��ال  با�شم  املعروفة  الر�شمية  غ��ري 

والهجمات ال�شرية على ُعقد النقل الأ�شا�شية.
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  الربوباغندا  وا�شتخدم 

وال�شربات التقليدية اخلاطفة. ل ي�شك الكاتب يف اأن لدى 
مماثلة،  ح��رب  يف  الدليل.  ه��ذا  عن  بحرية  ن�شخة  بوتني 
اإىل  الناتو  ي�شل  ولن  الأوكرانيني  على  الرو�ص  �شينت�شر 

هناك ب�شرعة كافية حتى لو اأراد ذلك.

فانو�ش اأم فانو�صان؟
الأوكرانية  البحرية  القوات  حتييد  بوتني  ه��دف  �شيكون 
من  ال�شمايل  اجل���زء  على  الكاملة  البحرية  وال�شيطرة 
الأوكراين،  اجلي�ص  الإم��دادات عن  وقطع  الأ�شود،  البحر 
والهيمنة على ق�شم من الأر�ص التي ميكن اأن تربط بني 
رو�شيا والقرم حيث هنالك حالياً جزء كبري من الأرا�شي 

الأوكرانية بينهما.
ب�����ش��دة. لكن  �شيعرت�ص الأم��ري��ك��ي��ون وال��ن��ات��و ع��ل��ى ذل���ك 
اأوكرانيا غري م�شمولة حالياً باملادة اخلام�شة من املعاهدة 
التي تن�ص على اأن العتداء على دولة اأطل�شية، هو اعتداء 

على كل الدول الأطل�شية.
خالل الثورة الأمريكية على الربيطانيني، ا�شتهر القائد 
البارز فيها بول ريفري باإر�شال الإ�شارات عرب الفواني�ص يف 
الكني�شة ال�شمالية القدمية يف بو�شطن، "فانو�ص واحد اإذا 
اإذا ك��ان عرب  ال��رب، واث��ن��ان  ك��ان هجوم الربيطانيني ع��رب 
البحر". وختم �شتافريدي�ص حتليله قائاًل: "اإذا قرر بوتني 
التحرك اإىل اأوكرانيا، فباإمكانكم الرهان على فانو�شني".

طالبان تعلن وقف اإطالق النار مبنا�صبة عيد الفطر 
•• كابول-اأ ف ب

اأعلنت حركة طالبان الثنني اأّن مقاتليها �شيلتزمون يف عموم 
اأي��ام مبنا�شبة عيد  النار ملدة ثالثة  لإط��الق  اأفغان�شتان وقفاً 
الفطر الذي ي�شادف هذا الأ�شبوع، يف قرار ياأتي بعد يومني 
ا�شتهدف مدر�شة  �شخ�شاً يف هجوم   50 اأك��ر من  من مقتل 
املتمّردة  احلركة  كابول  واّتهمت  العا�شمة  ب�شاحية  للبنات 

بالوقوف خلفه.
اآخ��ر وق��ع الثنني يف  11 �شخ�شاً على الأق��ل يف هجوم  وُقتل 
ولية زابل جراء انفجار قنبلة ا�شتهدفت حافلًة، قبل �شاعات 
اأعلنت وزارة الداخلية  النار، على ما  اإطالق  اإعالن وقف  من 

الثنني.
"جماهدي الإم��ارة تلّقوا  اإّن  وقالت احلركة املت�شّددة يف بيان 
العدو يف جميع  الهجومية �شّد  العمليات  تعليمات بوقف كّل 

اأنحاء البالد من اأول اإىل ثالث اأيام عيد الفطر".
واأ�شافت طالبان يف بيانها متوّجهة اإىل مقاتليها "لكن اإذا �شّن 
العدو اأّي اعتداء اأو هجوم �شّدكم خالل هذه الأيام، فا�شتعّدوا 

للدفاع بقّوة عن اأنف�شكم وعن اأرا�شيكم وحمايتها".
تعلن  اإذ  كهذه مبثلها  مبادرة  على  احلكومة  ت��رّد  ال��ع��ادة،  ويف 

بدورها وقفاً لإطالق النار.
والثنني قال فريدون خوزون، املتحّدث با�شم رئي�ص املجل�ص 
عبد  اهلل  ع��ب��د  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  ال��وط��ن��ي��ة  للم�شاحلة  الأع��ل��ى 
طالبان،  مع  ال�شالم  حمادثات  على  هيئته  ت�شرف  ال��ذي  اهلل 
م�شتعّدة  الإ�شالمية  واجلمهورية  الإع���الن  بهذا  "نرّحب 

بدورها و�شُت�شدر اإعالناً قريباً".
وياأتي قرار احلركة املتمّردة بعدما اّتهمتها احلكومة بالوقوف 
خلف هجوم بعبوات نا�شفة ا�شتهدف ال�شبت مدر�شة للبنات يف 
غرب العا�شمة واأوقع اأكر من 50 قتياًل، غالبيتهم العظمى 

من تلميذات املدر�شة.
100 جريح  اأك��ر من  عن  اأي�شاً  اأ�شفر  ال��ذي  الهجوم  ووق��ع 
وهو الأكر دموية يف البالد منذ اأكر من عام، يف حّي دا�شت 
وُيعترب  الهزارة  اأقلّية  اإىل  �شّكانه  غالبية  ينتمي  الذي  بر�شي 

هدفاً دائماً لهجمات ي�شّنها م�شّلحون .
اأّي جماعة م�شوؤوليتها عن الهجوم لكّن م�شوؤولني  ومل تعلن 

اأف��غ��ان��اً يف م��ق��ّدم��ه��م ال��رئ��ي�����ص اأ����ش���رف غ��ن��ي اّت��ه��م��وا طالبان 
بالوقوف خلفه، وهو ما نفته احلركة.

ومع اإعالنه يوم حداد وطني الثالثاء اتهم غني حركة طالبان 
املجموعة  "هذه  بقوله  بيان  يف  ال�شبت  هجوم  وراء  بالوقوف 
الهمجية ل متلك القدرة على مواجهة قوات الأمن يف �شاحة 
عامة  م��ن�����ش��اآت  بوح�شية  ت�شتهدف  ذل���ك  م��ن  وب���دل  امل��ع��رك��ة 

ومدار�ص البنات".
يف  احلكومية  ال��ق��وات  مع  تتواجه  التي  طالبان  حركة  ونفت 
وليات اأخرى اأن تكون �شالعة يف هجوم ال�شبت موؤكدة انها مل 

ترتكب اي اعتداء يف كابول منذ �شباط/فرباير 2020.
ات��ف��اق��ا م��ع الوليات  وك��ان��ت احل��رك��ة وق��ع��ت حينها يف ق��ط��ر 
امل��ت��ح��دة يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����ص دون��ال��د ت��رام��ب، ف��ت��ح ال��ب��اب اأمام 
بحلول  الأمريكيني  اجلنود  اآخ��ر  وان�شحاب  �شالم  حم��ادث��ات 

الأول من اأيار/مايو احلايل.
اأي��ل��ول/  11 اإىل  الن�شحاب  م��وع��د  اأرج����اأت  وا�شنطن  اأن  اإل 
�شبتمرب ليتزامن مع الذكرى الع�شرين لهجمات 2001 ما 

اأثار غ�شب حركة طالبان.
ويف ر�شالة بثت الأحد قال زعيم طالبان هيبة اهلل اخوندزاده اإن 

اأي تاخري يف هذا الن�شحاب ي�شل "انتهاكا" لالتفاق املربم.
ويوا�شل اجلي�ص الأمريكي �شحب اآخر 2500 جندي له من 
اأفغان�شتان على الّرغم من جهود ال�شالم املتعرة بني طالبان 
وقال  عقود.  منذ  م�شتمرة  حرب  لإنهاء  الأفغانية  واحلكومة 
رو�ص  كابول  يف  املعتمدين  الأمريكيني  الدبلوما�شيني  اأك��رب 

ويل�شون اإن هجوم ال�شبت "م�شني ول يغتفر".
اإن�شاين" يف حني  "غري  وو�شف البابا فرن�شي�ص الهجوم باأنه 
دعت الهند اإىل "الق�شاء على املالذات الإرهابية" واإىل "وقف 

لإطالق النار".
اأما اإيران املجاورة فقد اتهمت تنظيم داع�ص بتنفيذ الهجوم.

 2020 اأيار/مايو  نف�شه يف  �شخ�شا يف احلي   25 قتل  وك��ان 
عندما  الر�شع  واأط��ف��ال��ه��ن  حديثا  اجن��ن  ام���راأة   16 بينهم 
بال  "اأطباء  منظمة  تدعمها  توليد  ع��ي��ادة  م�شلحون  ه��اج��م 

حدود".

نافذة 
م�صرعة

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

ناتايل الغرابلي ليفي*
العنان  وت��ط��ل��ق  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  ت���اري���خ���ي���اً، 
يف  امل�شّجل  الهائل  باحلجم  لي�ص  ولكن  للعواطف، 

ال�شنوات الأخرية.
  تعّر�ص ترامب، الذي غالًبا ما يتم تقدميه على اأنه 
وانت�شرت  ولذع��ة.  حارقة  لنتقادات  لل�شر،  جت�شيد 

الكراهية القهرية لرتامب يف كل مكان.
  ثم جاء بايدن. هنا، نالحظ انقالبا 180 درجة. 
يو�شف الرئي�ص اجلديد باأنه جت�شيد للخري، وماّدة 
اأدت  غيبوبة.  يف  هم  الذين  ملعجبيه  حما�شّية  لآراء 
ا اإىل ظهور �شيل من  100 يوم من ولية بايدن اأي�شً
التف�شيلية  ال�شيغ  تتالت  حيث  الغنائي  التقري�ص 

وتزاحمت �شور املديح. احلب يعمى!

�شباب
  ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بال�شيا�شة اخلارجية، 

قد ي�شعر املرء بالقلق.
   تذكروا اأنه يف اإجابته على �شوؤال اأحد ال�شحفيني، 
اأعلن جو بايدن �شراحة اأن نظريه فالدميري بوتني 
اأنه "�شيدفع الثمن". رد بوتني  "قاتل"، واأكد للعامل 
الفور  ا�شتدعى على  ذل��ك  م��ع  لكنه  ال��دع��اب��ة،  ب��روح 

�شفريه يف وا�شنطن.

  اإن اإهانة رئي�ص دولة دون مربر جرمية دبلوما�شية 
خطرية ل ميكن جتاهلها.

  فمن ناحية، ي�شاعد ذلك على تدهور العالقات مع 
ت�شكيل حتالف �شيني  داٍع، وي�شجع على  رو�شيا دون 
�شياق  يف  خا�شة  �شيًئا،  منه  ال��غ��رب  ي��رب��ح  ل  رو���ش��ي 

العالقات الدولية املتوترة ا�شال.
من ناحية اأخرى، فاإن ت�شريح بايدن املت�شّرع واحلاد، 
هو موؤ�شر على م�شتوى م�شوؤوليته، اإن مل يكن انعدام 
امل�شوؤولية، يف جمال ال�شيا�شة اخلارجية. لأن ما هي 
رو�شيا؟  مع  الآن  تبنيها  يجب  التي  ال�شرتاتيجية 
"بيتي  ال�  نتناول  نتفاو�ص بهدوء مع "قاتل" ونحن 
فور"؟ هكذا مل يتطلب المر من بايدن �شوى ب�شع 

ثواٍن لُيحا�شر وي�شقط يف الفخ الذي ن�شبه بنف�شه!
رموز

الرائحة  �شّم     �شيء واح��د موؤكد: ميكننا من الن 
بايدن يعر�ص  اأن  اذن، مبا  الباردة.  الكريهة للحرب 
�شورة رجل ع�شبي وحم��ارب من خالل ت�شريحات 
يف غري حملها، فهل ي�شتحق كل هذا الإعجاب؟ وهل 
احل�شرية  بال�شيطرة  له  ال�شماح  حًقا  احلكمة  من 

على الرموز النووية؟

ترجمة خرية ال�صيباين

هل اأعاد بايدن اإ�صعال فتيل احلرب الباردة...؟

*موؤلفة واأ�شتاذة القت�شاد يف كلية الدرا�شات التجارية يف مونرتيال، من موؤلفاتها "الوجه اخلفي 
لل�شيا�شة العامة". 

لوبينيون: اأوروبا يف حاجة اإىل الت�صامن ملواجهة انتهاكات اأردوغان
•• باري�س-وكاالت

اإىل  الأوروب���ي  الحت��اد  "لوبينيون" الفرن�شية  �شحيفة  دع��ت 
تغيري �شيا�شاته والت�شامن مع دوله التي تواجه تعديات تركية 
اأن اليونان وقرب�ص، ع�شوا الحتاد  خطرية. وراأت ال�شحيفة 
الأوروبي، مل تتلقيا دعماً اأوروبياً كافياً، عندما انخرطت اأنقرة 
اإىل �شفينة الأبحاث الرتكية  اإ�شارة  ا�شتفزازات خطرية، يف  يف 
الأبي�ص  البحر  �شرق  اإىل  اأنقرا  اأر�شلتها  ري�ص" التي  "عروج 

املتو�شط.

حقبة جديدة يف العالقات الدولية
واأ�شارت اإىل اأن العامل دخل حقبة جديدة يف العالقات الدولية، 
حيث تعتمد الدول املزيد من الوح�شية يف التعبري عن قوتها. 
ُيحاول  بينما  موقفها،  تغيري  اأوروب����ا  على  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
وميار�شون  ح�شري،  نفوذ  مناطق  اإن�����ش��اء  الأق��وي��اء  اجل���ريان 
والتفاقيات  ال���دويل  للقانون  حت��ٍد  يف  ال��واق��ع  الأم���ر  �شيا�شة 

املتعددة الأطراف ال�شابقة، يف اإ�شارة اإىل تركيا.
لال�شتفزازات،  تعر�شاً  الأكر  الأع�شاء  الدول  "على  واأ�شافت 
على  ق��ادرة  تكون  اأن  اخلارجية،  ح��دوده��ا  على  حُتافظ  والتي 

العتماد على ت�شامن اجلميع".

الردع اجلماعي
"يف �شمال �شرق اأوروبا، ينفذ الردع ب�شكل جماعي اإىل حد كبري 
من قبل الدول الأوروبية حتت رعاية الناتو، لكن ما ي�شلح يف 
�شرق  ال��ق��ارة، قد ل يكون مالئماً يف جنوب  واح��د من  جانب 
ال�شحيفة،  تقول  املتو�شط"،  الأبي�ص  البحر  و���ش��رق  اأوروب����ا، 
م�شيفة اأن اليونان وقرب�ص مل تتمكنا، رغم الع�شوية الكاملة 
يف الحتاد الأوروبي، من العتماد على اأوروبا ب�شكل كامل، يف 
حني انخرطت تركيا ب�شكل متكرر يف ا�شتفزازات خطرية للغاية، 
بانتهاك املجالت البحرية واجلوية اليونانية، اأوبالتنقيب غري 
الأ�شلحة  اأوبانتهاك حظر  عليها،  املتنازع  املناطق  القانوين يف 
املفرو�ص على ليبيا، اأوا�شتغالل تدفق الالجئني على احلدود 

الربية والبحرية اليونانية.

اإجراءات غري مقّيدة
املقّيدة  الإج���راءات غري  الرتكي جمموعة من  النظام  واتخذ 
اإقليمية �شد  اأنها قوة  التاأكيد  اأنقرة  التي من خاللها حُتاول 
عقود  منذ  ب�شرب  ُبنيت  التي  والقانونية  ال�شيا�شية  التوازنات 
الإ�شرتاتيجية  احل����دود  ه���ذه  يف  ال���ش��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
لأوروبا. وكانت فرن�شا الدولة الوحيدة التي اأبدت دعماً ملمو�شاً 
لليونان، وح�شدت املوارد الع�شكرية اإىل جانبها، بالتايل خا�شت 

الآخرون  �شركاوؤها  يت�شامن  مل  بينما  دبلوما�شية،  خماطر 
معها كما كان ُينتظر من اأع�شاء الحتاد الأوروبي.

تقوي�ش الت�صامن الأوروبي
اجلالية  فعل  ردود  من  واخل��وف  ال�شعف  اأ�شباب  كانت  مهما 
الرتكية امل�شتقرة يف اأوروبا، اأو اعتبار احلياد داخل الناتو اأقوى 
فاإنه  القوة،  ا�شتخدام  النفور من  اأو  الأوروب���ي،  الت�شامن  من 
وُيعد  املعاهدات،  ل��روح  وانتهاكاً  مقبولة  غري  ا�شتقالة  يعك�ص 
خ�شوعاً للحقائق التي يفر�شها حكام م�شتبدون جدد يعتربون 
بتجميد  لهم  ت�شمح  لها  نهاية  ل  عمليات  جم��رد  الو�شاطات 
الأوروب��ي تعزيز قدرته  املكت�شبة. وبينما يعتزم الحتاد  املزايا 
الهندي  املحيطني  منطقة  يف  �شيما  ل  امل�شرتك،  العمل  على 
والهادئ، اأو يف اأفريقيا، يعد تقوي�ص الت�شامن الأوروبي عند 
اأم��راً غري مالئم، و�شادم وغري م�شوؤول.  اأوروب��ا ذاتها،  حدود 
اإن الت�شامن الأوروبي، والعتماد على الت�شميم الدبلوما�شي، 

�شرط اأ�شا�شي لبقاء اأوروبا.
التعددية  التذّرع بف�شائل  "جمرد  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت 
واحلنني اإىل ما ي�شمى العامل املنّظم ل يفيد كثرياً يف مواجهة 
القوة التي تواجه الدول الأوروبية، ب�شكل فردي، واأوروبا ب�شكل 

جماعي".

 بايونتيك تنوي اإقامة م�صنع لإنتاج اللقاحات يف �صنغافورة 
•• فرانكفورت-اأ ف ب

-اأعلنت �شركة بايونتيك الأملانية  اأم�ص الثنني عزمها 
النووي  احلم�ص  لإن��ت��اج  �شنغافورة  يف  م�شنع  اإق��ام��ة 
املاليني  مئات  منه  �شي�شتخل�ص  ال��ذي  املر�شال  الريبي 

من جرعات اللقاح امل�شاد لفريو�ص كورونا.
وذكرت ال�شركة يف بيان اأنها تنوي "اإقامة من�شاأة متكاملة 
�شنغافورة"  املر�شال يف  الريبي  النووي  لإنتاج احلم�ص 
الوباء  ملخاطر  ب�شرعة  "ال�شتجابة  على  ق��ادرة  لتكون 

املحتملة اإذا لزم الأمر".
�شركة  مع  اللقاح  تطوير  يف  املتحالفة  ال�شركة  وتنوي 
ف���اي���زر الأم���ريك���ي���ة وم��ق��ره��ا م��اي��ن��ت�����ص اإق���ام���ة مقرها 

الرئي�شي جلنوب �شرق اآ�شيا يف �شنغافورة.
وبعد احل�شول على املوافقة الالزمة، تتوقع بايونتيك 
 80 2023 وت��وف��ري  ال��ع��ام  امل��وق��ع يف  ت��ب��داأ ت�شغيل  اأن 

وظيفة يف �شنغافورة.
بايونتيك  خمترب  يقيمه  م�شنع  اأول  املن�شاأة  و�شتكون 

خارج اأوروبا. وللمخترب م�شنع يف ماربورغ باأملانيا.

املتحدة  الوليات  يف  اإنتاج  موقع  فايزر  �شريكه  وميلك 
واآخر يف اأوروبا، يف بور�ص ببلجيكا.

اوغور  بايونتيك  خمترب  وموؤ�ش�ص  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق��ال 
رب��ط يف �شبكة  "يعد وج��ود ع��دة نقاط  بيان  �شاهني يف 
وجودنا  لتو�شيع  مهمة  اإ�شرتاتيجية  خ��ط��وة  انتاجنا 

العاملي".
ميثل اإقامة فرع لبايونتيك يف جنوب �شرق اآ�شيا خطوة 
اأخرى يف التو�شع الدويل ل�شركة التكنولوجيا احليوية 
بعد فتح مقر لها يف كامربيدج بولية ما�شات�شو�شت�ص 

يف الوليات املتحدة.
 3 �شتنتج  اإنها  املا�شي  الأ�شبوع  بايونتيك  �شركة  اأك��دت 
مليارات جرعة هذا العام واأكر من 3 مليارات يف العام 

املقبل.
بعد الق����رتاح الأم��ريك��ي ب��رف��ع ب����راءات الخ����رتاع عن 
ال��ل��ق��اح��ات امل�����ش��ادة ل��ف��ريو���ص ك��ورون��ا، اع��ت��ربت �شركتا 
ب��اي��ون��ت��ي��ك الأمل���ان���ي���ة وف���اي���زر الأم���ريك���ي���ة اأن ب����راءات 
اللقاح  اإن��ت��اج  م��ن  يحد  ال��ذي  العامل  لي�شت  الخ���رتاع 

الذي ُيعد ت�شنيعه اأمراً معقداً.
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يف ال�شباق خلالفة مريكلالثنائي الذي �شيقود اخل�شر اىل النت�شار

ع�صكريون فرن�صيون ين�صرون مقال مفتوحا جلمع التواقيع 
•• باري�س-اأ ف ب

اأث��ار جدل كبريا يف فرن�شا ويواجه بع�ص موقعيه  اأول  بعد ن�شر مقال 
عقوبات، اأ�شدرت جمّلة "فالور اأكتويل" املحافظة املت�شددة م�شاء الأحد 
امل���رة ع�شكريون يف  ه��ذه  كتبه  ب��ق��اء بالدنا"،  اأج���ل  "من  م��ق��ال ج��دي��دا 

اخلدمة مل يف�شحوا عن اأ�شمائهم وفتحوه جلمع التواقيع.
وتخطى عدد املوقعني على املقال 36 األف �شخ�ص بعيد ال�شاعة 1،00 

ت غ، بح�شب وكالة فران�ص بر�ص.
وجاء يف املقال املوجه اإىل الرئي�ص اإميانويل ماكرون وال��وزراء والنواب 
وكبار املوظفني "حتركوا )...( الأمر ل يتعّلق هذه املرة مب�شاعر رهن 
متديد  امل��ط��ل��وب  لي�ص  اإع��الم��ي��ة.  اأ���ش��داء  اأو  مبتذلة  �شيغ  اأو  الطلب 

ولياتكم اأو الفوز بوليات اأخرى. بل ما هو على املحك هو بقاء بالدنا، 
بالدكم".

واأو�شح وا�شعو املقال اإنهم "انت�شبوا موؤخرا اإىل ال�شلك" الع�شكري ول 
ميكنهم "طبقا للتنظيمات" اإبداء راأيهم "مك�شويف الوجه".

وعلق وزير الداخلية جريالد دارمانان الإثنني على املقال فندد ب�"مناورة 
فّظة"، منتقدا افتقار وا�شعي الن�ص اإىل "ال�شجاعة".

اأّل  �شجاعة؟  ه��ذه  هل  الهوية.  جمهولو  اأ�شخا�ص  "اإنهم  �شاخرا  وق��ال 
يف�شحوا عن هوياتهم؟".

الكالم  يعطي  ال���ذي  ال�����ش��ج��اع  املجتمع  ذاك  غ��ري��ب  ه��و  "كم  واأ����ش���اف 
لأ�شخا�ص ل يك�شفون هوياتهم. وكاأننا على �شبكات التوا�شل".

عليهم  اأطلقت  م��ن  "نحن  اأنف�شهم  ع��ن  معّرفني  امل��ق��ال  وا�شعو  وكتب 

اخلدمة،  قيد  ع�شكريون  ون�����ش��اء،  رج���ال  ال��ن��ار+.  +ج��ي��ل  ا���ش��م  ال�شحف 
التوجهات،  جميع  م��ن  الع�شكرية،  ال��رت��ب  وجميع  ال��ق��وات  جميع  م��ن 
طبقا  ميكننا  ل  كان  واإن  الوحيد.  اإجنازنا  هو  هذا  بالدنا.  نحب  نحن 
لزوم  كذلك  ي�شعنا  فال  الوجه،  مك�شويف  راأينا  عن  التعبري  للتنظيمات 

ال�شمت".
مواقع  اأو  الو�شطى  اإفريقيا  اأو  م��ايل  اأو  اأفغان�شتان  يف  "�شواء  وكتبوا 
اأخ��رى، واجه عدد مّنا نريان العدو. وبع�شنا خ�شر فيها رفاقا. �شّحوا 
بحياتهم للق�شاء على النزعة الإ�شالمية التي تقدمون لها تنازلت على 

اأر�شنا".
واأكدوا "عرفنا جميعا تقريبا عملية +�شانتينيل+" التي مت ن�شرها غداة 
للخطر  للت�شدي   2015 الثاين/يناير  ك��ان��ون  و9  و8   7 اع��ت��داءات 

ال�شواحي  بعيوننا  خ��الل��ه��ا  "�شاهدنا  وت��اب��ع��وا  ف��رن�����ش��ا.  يف  الإره���اب���ي 
املهملة، الرتتيبات مع اجلانحني. تعر�شنا ملحاولت ا�شتغالل من عدة 
�شخرية  مو�شع  كونها  عدا  �شيئا  فرن�شا  لها  تعني  ل  دينية  جمموعات 

وازدراء، بل حتى كراهية".
نا�شد  �شدمة  اأث���ار  م��ق��ال  ني�شان/اأبريل   21 يف  ن�شرت  املجلة  وك��ان��ت 
األف  امل�شتوى واأكر من  "نحو ع�شرين جرناًل ومئة �شابط رفيع  فيه 
ع�شكري اآخرين" الرئي�ص ماكرون الدفاع عن احل�ص الوطني، مبدين 
على  احلفاظ  العتبار  يف  تاأخذ  التي  ال�شيا�شات  لدعم  "ا�شتعدادهم 
فندد  ال�شيا�شية،  الطبقة  داخ��ل  ح��ادا  ج��دل  املقال  ذل��ك  واأث���ار  الأمة". 
البع�ص بن�ص اأ�شبه بدعوة اإىل التمرد، فيما حّيا اآخرون انتفا�شة �شتنقذ 

البالد.

املعلومات الع�صر عن اأنالينا بربوك:

الأملانية اخل�صراء التي تريد خالفة مريكل...!

اأوروبية  -  1
   ن�شاأت يف قرية يبلغ عدد �شكانها 
من  ب����ال����ق����رب  ن�������ش���م���ة   2000
ال�شفلى(،  )���ش��اك�����ش��ون��ي��ا  ه��ان��وف��ر 
اأع���ي���د ت��اأه��ي��ل��ه��ا، بني  يف م���زرع���ة 
القدم.  ل��ك��رة  وملعب  بنجر  حقل 
يف  ال�شيا�شية  العلوم  درا���ش��ة  ب��داأت 
على  اأن حت�����ش��ل  ق��ب��ل  ه���ام���ب���ورغ، 
�شهادة يف القانون الدويل من كلية 
ل��ن��دن ل��الق��ت�����ش��اد. وت��ع��ي�����ص الآن 
ب��وت�����ش��دام، يف ���ش��واح��ي برلني،  يف 
متّكن  �شورًيا  لجًئا  مالًيا  وتكفل 
دخول  تاأ�شرية  على  احل�شول  من 

اإىل اأملانيا.
– ريا�شية  2

   ك��ان��ت حم��ام��ي��ة ال��ت��ك��وي��ن هذه، 
لعبة ريا�شية بارزة، حا�شلة على 
مرات  ث��الث  ال��ربون��زي��ة  امليدالية 
الأملانية،  الرتامبولني  بطولة  يف 
لعبة  ق���دم���ه���ا.  ت��ت��ك�����ش��ر  اأن  ق��ب��ل 
تنا�شل  التي  ا، ترى  اأي�شً كرة قدم 
للمناخ"  �شديق  "ازدهار  اأج��ل  من 

التخ�ش�ص  ه���ذا  يف  ت�����ش��اب��ه  اأوج����ه 
حركة  ك���ل  "مع  ال�����ش��ي��ا���ش��ة:  م���ع 
اإذا  م��ا  نعرف  ل  نتعلمها،  ج��دي��دة 
على  اأم  ال��راأ���ص  على  �شنهبط  كنا 

القدمني".
– مفاو�شة  3

مب���ج���رد ت��خ��رج��ه��ا، ان�����ش��م��ت اإىل 
العام   ،2005 ع��ام  اخل�شر  ح��زب 
الذي ترك فيه دعاة حماية البيئة 
مريكل  اأجن��ي��ال  ودخ��ل��ت  ال�شلطة 
امل�����ش��ت�����ش��اري��ة -وه���و ال��ع��ام الأخري 
اي�����ش��ا ال���ذي ك���ان ف��ي��ه اخل�����ش��ر يف 
الفيدرايل.  امل�شتوى  على  ال�شلطة 
عام 2008، وهي تبلغ 28 عاًما، 
ولية  احت��اد  رئي�ص  من�شب  تولت 
�شنوات،  خم�ص  بعد  ب��ران��دن��ب��ورغ. 
 ،2017 ع��ام  البوند�شتاغ.  دخلت 
ك���ان���ت ط���رف���ا يف ال���ف���ري���ق ال����ذي 
امل�شتوى الفيدرايل،  تفاو�ص، على 
حول "حتالف جامايكي"، يف اإ�شارة 
الذي  العلم اجلامايكي  األ��وان  اإىل 
ي�شتح�شر األوان الأحزاب الثالثة: 

لالحتفال بتوقيع اتفاقيات باري�ص 
حول املناخ.

– مريكل  6
تختلف  ل  العمل  يف  "طريقتها     
مريكل"،  اأجن����ي����ال  ط���ري���ق���ة  ع����ن 
هذا ما قاله عنها �شريكها هابيك 
الذي تنازل لها عن املركز الأول يف 
ال�شباق. لفرتة طويلة، كانت اأنالينا 
بربوك حم�شورة يف امللفات الفنية، 
يف ظ���ل ���ش��ري��ك��ه��ا ال����الم����ع، ال���ذي 
التلفزيونية.  الربامج  على  اعتاد 
والأبقار  واخل���ن���ازي���ر،  "الدجاج، 
احل��ل��وب، ه��ذا جم��ال روب����رت، اما 
اأنا، فالقوانني واللوائح الدولية". 
وتتخّفى  تتكّتم  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  ان 
م��ريك��ل، وت�شنع  ب��اأ���ش��ل��وب  ت��ذّك��ر 

قوتها اليوم.
–�شلبة  7

والأ�شفر  )امل��ح��اف��ظ��ون(  الأ����ش���ود 
)ال��ل��ي��ربال��ي��ون( والأخ�����ش��ر )دعاة 
حماية البيئة(؛ �شيف�شل التحالف، 
لكن مهاراتها التفاو�شية �شتبقى.

– براغماتية  4
   عام 2018، مت انتخابها رئي�شة 
الكاتب  اإىل جانب  حلزب اخل�شر، 
51 ع���اًم���ا. عام  روب�����رت ه��اب��ي��ك، 
الإعالم  و�شيلة  �شنفتها   ،2021
�شمن  ب��ول��ي��ت��ي��ك��و،  الل���ك���رتون���ي���ة 
يف  اأوروب���ي���ة  �شخ�شية   28 اأق����وى 
اأوروبا، والثالثة يف فئة "احلاملون". 
ومربية  ميكانيكي  مهند�ص  اب��ن��ة 
اأقرب  ذل��ك  م��ع  لكنها  اجتماعية، 
منها  حزبها  يف  الرباغماتيني  اإىل 
)املثاليني(.  الأ�شوليني"   " اإىل 
اخل�����ش��ر الآن م��ت��ح��دون رغ���م كل 
ال�شعاب، وميتنعون عن اأي جدل، 

لل�شالم  ك�����ش��ام��ن  دوره�����ا  اأوروب������ا 
العاملي بجدية اأكرب. وبالتايل فهي 
�شد  اأ�شد"  "عقوبات  اإىل  ت��دع��و 

بوتني". "نظام 
– ن�شوية  9

   "نه�شة دير رابنماتر" )"نه�شة 
عنوان  ه���و  ه���ذا  الغراب"(:  الأم 
�شبيغل"  "دير  جم��ل��ة  يف  م��ن�����ش��ور 
ي�شيد بال�شعود ال�شيا�شي لهذه الأم 
بالأمر  لي�ص  �شغريتني.  لبنتني 
اأمل��ان��ي��ا، ح��ي��ث تتوقف  ال�����ش��ه��ل، يف 
الن�شاء عن العمل بعد  الكثري من 
تتعر�ص  وح��ي��ث  الأط���ف���ال،  ولدة 
الأمهات العامالت للو�شم. وقالت 
"بيلد"،  ل�شحيفة  بربوك  اأنالينا 
ال�شحي  اإنه خالل فرتات احلجر 
ك���ان زوج���ه���ا ال����ذي اأ���ش��ب��ح اأًب�����ا يف 

البيت هو الذي يعتني بالفتيات.

من  ت���اأت���ي  ان��ه��ا  يل،  "بالن�شبة     
ال�شغرية،  اجل��م��ل��ة  ت��ل��ك  عدم" 
املوّقعة من يو�شكا في�شر، �شخ�شية 
ع��ل��ى اخل�شر،  ت��ف��ر���ص و���ش��اي��ت��ه��ا 
التي مل  النائب،  ت��وازن  مل تزعزع 
مطلًقا.  تنفيذي  دور  اي  مت��ار���ص 
التموقع  م���ن  مي��ن��ع��ه��ا  مل  وه�����ذا 
للجدل:  املثرية  املو�شوعات  ب�شاأن 
ب���ن���اء خط  اإن����ه����اء  اإىل  ف��ق��د دع����ت 
اأنابيب الغاز نورد �شرتمي 2، الذي 

اأوكرانيا". ا�شتقرار  "يزعزع 
لبوتني مناه�شة   -  8

لي�ص  امل�����ش��امل��ة؟  البيئية  األ��ه��ب��ي     
اأن��ال��ي��ن��ا بربوك  ت��ري��د  ���ش��ح��ي��ح��ا! 
زيادة الإنفاق على الدفاع واجلي�ص. 
وتقول "اإذا كان الغرب ل يرغب يف 
اأو  ترك امليدان لدول مثل ال�شني 
تاأخذ  اأن  فيجب  تركيا،  اأو  رو�شيا 

ويظهرون موقًفا ليربالًيا و�شطًيا. 
احلزب  م��ع،  متوافقون  باخت�شار، 

امل�شيحي الدميقراطي.
التغرّي  ح��ول  باري�ص  -م��وؤمت��ر   5

املناخي
   حتت زخم الثنائي ال��ذي ت�شكله 
م���ع ه��اب��ي��ك، اأ���ش��ب��ح اخل�����ش��ر، يف 
بع�ص ا�شتطالعات الراأي، اأول قوة 
اإليها  ُين�شب  ال��ب��الد،  يف  �شيا�شية 
الت�شويت،  نوايا  من  باملائة   30
مما دفع البافاري ماركو�ص �شودر، 
ال�������ذي رغ������ب يف مت���ث���ي���ل احل����زب 
-احلزب  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�شيحي 
التقاط  اىل  الجتماعي،  امل�شيحي 
���ش��ورة وه��و يعانق ���ش��ج��رة... دون 
ج���دوى! حت��ب اأن��ال��ي��ن��ا ب��رب��وك اأن 
ت��ق��ول اإن���ه���ا ك��ان��ت يف احل�����ش��د مع 
اأ�شهر   6 العمر  البالغة من  ابنتها 

–اإنفوك�ص  10
   "اأجنيال مريكل 2.0، �شيوعية، 
تتهم  �شورو�ص!"،  ج�����ورج  دم���ي���ة 
ع���امل نظريات  اخل�����ش��ر يف  ب��ط��ل��ة 
ال����ذي ميار�ص  امل���وؤام���رة الأمل������اين، 
ن�����ش��اط��ا ك��ب��ريا م��ن��ذ ال���وب���اء. وقد 
اأ�شعل خرب زائف �شبكات التوا�شل 
الجتماعي، خرب يزعم اأنها تنوي 
م��ن��ع احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة، خا�شة 
ال���ك���الب، ب�����ش��ب��ب ان��ب��ع��اث��ات ثاين 
اأك�شيد الكربون منها! معلومة مت 
ت�شريحها من قبل و�شائل الإعالم 
التي كانت يف بع�ص الأحيان تعنون 
"هل  ال���ش��ت��غ��راب:  تثري  بطريقة 
الكالب حًقا؟  بربوك  اأنالينا  تكره 

."
-------------

عن لو نوفال اوب�شرفاتور

•• الفجر –خرية ال�صيباين

اخل�صر  حلزب  امل�صاركة  الرئي�صة  تعيني  مت 
لت�صّدر قائمة النتخابات الت�صريعية يف 26 
بطلة  تتوىل  اأن  ميكن  الأربعني,  يف  �صبتمرب. 
مريكل  اأجنيال  من�صب  ال�صابقة,  الرتامبولني 

كرئي�صة للحكومة الفيدرالية.

�صعبي  ومترد  الفو�صى..  يف  بورما  اأغرقت  يوم   100

 تظاهرات تعم كولومبيا.. والرئي�ش منقطع عن و�صع البلد 

•• رانغون-اأ ف ب

اأغرقت املئة يوم الأخرية بورما يف الفو�شى مع مترد �شعبي 
ق��اب��ل��ت��ه ال�����ش��ل��ط��ات بقمع وح�����ش��ي واق��ت�����ش��اد م�����ش��ل��ول جراء 
ب��ني اجلي�ص  ع��ام غ��ري م�شبوق وم��ع��ارك حمتدمة  اإ���ش��راب 

وف�شائل متمردة.
اأهلية )..( خ�شر  "ن�شهد حربا  زاو وين  املحلل خني  ويوؤكد 

اجلي�ص ثقة املواطنني".
الع�شكريون  اط����اح  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر  م���ن  الول  ���ش��ب��اح  يف 
وو�شعوا  املدنية  ت�شي  �شو  �شان  اأون���غ  بحكومة  البورميون 
ال��زع��ي��م��ة يف الإق���ام���ة اجل���ربي���ة وف��ر���ش��وا ح���ال الطوارئ 

وا�شعني حدا مل�شار دميوقراطي ا�شتمر عقدا من الزمن.
وي�شادف الثالثاء مرور مئة يوم على هذا النقالب.

يف املدن كما يف البلدات النائية تنظم تظاهرات �شبه يومية 
ا�شتخدام  على  يقبل  احل��ري��ة  اإىل  متعط�ص  �شباب  يقودها 

و�شائل التوا�شل الجتماعي والتكنولوجيا املتطورة.
وي�شل اآلف امل�شربني كذلك جزءا كبريا من البالد مبا فيه 

م�شارف وم�شت�شفيات ومرافئ واإدارات عامة.
با�شتخدام  الع�شكري  املجل�ص  ي��رد  ال��ت��م��رد،  ه��ذا  وج��ه  ويف 

ال�شالح.
وقتل ما ل يقل عن 780 مدنيا يف الأ�شهر الثالثة الأخرية 

بح�شب جمعية م�شاعدة ال�شجناء ال�شيا�شيني.
العنف  م�شوؤولية  عازيا  بكثري  اأدن��ى  اجلي�ص ح�شيلة  وي��ورد 

اإىل "مثريي �شغب" يقومون ب�"اأعمال اإرهابية".
وتكر عمليات التوقيف ليال ونهارا.

واأوقف اأكر من 3800 �شخ�ص غالبيتهم يف اأماكن �شرية 
تندد  التي  ال�شيا�شيني  ال�شجناء  م�شاعدة  جمعية  بح�شب 
وتعذيب  حماكمة  دون  من  وت�شفيات  الن�شاء  يطال  بعنف 
كما ح�شل مع ال�شاعر خيت ثي الذي اأوقف ال�شبت وتويف يف 

العتقال بعد 24 �شاعة.
يعي�شون يف خوف  "النا�ص  توانغ  تو  روز  اآن  الراهبة  وتقول 

وي�شعرون بالياأ�ص )..( ويفكر البع�ص بالنتحار".
امام  ركعت  عندما  للمقاومة  رم��زا  الراهبة  هذه  واأ�شبحت 
يف  بوح�شية  قمعت  التي  التظاهرات  اإح��دى  يف  الع�شكريني 
راجية  ال�شليب  ع��الم��ة  يديها  راف��ع��ة  اآذار/م���ار����ص،  مطلع 

اإياهم "عدم اإطالق النار".
�شمال  كا�شني يف  ولي��ة  ع��ي��ادة يف  الآن يف  تعمل  باتت  وه��ي 
ي�شحون  "الذين  اجلرحى  باملعار�شني  تعتني  حيث  البالد 

بحياتهم من اجل امل�شتقبل".
رغم العنف ت�شتمر التعبئة. ويقول اأحد املحتجني "نريد اأن 

نكون على اجلانب ال�شحيح من التاريخ".
ومل��وا���ش��ل��ة ال�����ش��غ��وط ع��ل��ى امل��ج��ل�����ص ال��ع�����ش��ك��ري م���ع جتنب 
املحتجون يف�شلون  بات  امل�شتطاع،  الأعمال النتقامية قدر 
اأقل من امل�شاركني يف تكتيك  اأع��داد  التظاهرات املباغتة مع 

اأتى ثماره اإذ تراجعت حدة القمع يف الأيام الأخرية.
وتنظم املعار�شة �شفوفها على ال�شعيد ال�شيا�شي اأي�شا.

ف�شائل  عليها  ت�شيطر  مناطق  اإىل  املعار�شني  اآلف  فلجاأ 
معار�شة يف �شمال البالد و�شرقها فيما �شكل نواب جردوا من 

نيابتهم وباتوا يعي�شون يف اخلفاء "حكومة وحدة وطنية".
اإل ان هذه احلكومة تواجه �شعوبة يف ممار�شة نفوذ وا�شع. 
للمجل�ص  مناه�ص  فدرايل"  "جي�ص  لت�شكيل  وم�شروعها 
يثري  ل  م��ت��م��ردي��ن  وم��ق��ات��ل��ني  من�شقني  ي�����ش��م  ال��ع�����ش��ك��ري 

احلما�شة يف �شفوف املجموعات التنية الكثرية يف البالد.
ف��ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا ل ي���ث���ق ب���ال���راب���ط���ة ال���وط���ن���ي���ة م����ن اجل 
ت�شيطر  والتي  ت�شي  �شو  �شان  اأون��غ  بزعامة  الدميوقراطية 

عليها اتنية باكار البوذية التي ت�شكل غالبية يف البالد.
لكن الكثري من املتمردين الذين �شدموا بحمام الدم الذي 

طال املدنيني قرروا حمل ال�شالح جمددا.
العنا�شر يف  اآلف  ال��ذي ي�شم  الوطني  ك��ارن  احت��اد  وي��ق��وم 
اجلي�ص  ي��رد  فيما  ع�شكرية  ق��واع��د  مبهاجمة  ال��ب��الد  �شرق 
بغارات جوية هي الأوىل منذ ع�شرين عاما يف هذه املنطقة. 
وت�شهد ولية كا�شني حيث ا�شقط متمردون مروحية للجي�ص 

الأ�شبوع املا�شي، مواجهات وغارات جوية كثيفة.
وتفيد الأمم املتحدة اأن ع�شرات اآلف املدنيني نزحوا ب�شبب 
الدول  اأفقر  اإح��دى  بورما،  �شت�شمد  متى  اإىل  لكن  العنف. 

الآ�شيوية؟
فتحت تاأثري جائحة كوفيد19- والأزمة ال�شيا�شية �شي�شبح 
ن�شف �شكان البالد حتت خط الفقر اعتبارا من 2022 ما 
برنامج  ح��ذر  ما  على  ال���وراء،  اإىل  عاما   16 البالد  �شيعيد 

انكما�شا  ال���دويل  البنك  ويتوقع  الإمن��ائ��ي.  املتحدة  الأمم 
بن�شبة  بعد منو   2021 العام  القت�شاد  % يف   10 ن�شبته 

.2019 % يف   7
واإل ان الفو�شى القت�شادية وال�شيا�شية ل تثني الع�شكريني 
التي  وال��ع��ق��وب��ات  ال��دول��ي��ة  للتنديدات  ي��ك��رتث��ون  ال��ذي��ن ل 
واململكة  الأوروب������ي  والحت�����اد  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  فر�شتها 
200 منظمة غري حكومية من  املتحدة. وطلبت اأكر من 
اأن  اإل  الأ�شلحة  بيع  الأم��ن فر�ص حظر دويل على  جمل�ص 

التقليديتني  ال��ب��ورم��ي  اجل��ي�����ص  حليفتي  ورو���ش��ي��ا  ال�����ش��ني 
تعار�شان مطلقا هذه الفر�شية.

يف  و�شعت  حيث  ن��اي��ب��ي��داو  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  مقر  ج���دران  ووراء 
الإقامة اجلربية تبقى اأونغ �شان �شو ت�شي التي وجهت اإليها 

اتهامات عدة، بعيدة عن ال�شطرابات واأعمال العنف.
فهي مقطوعة بالكامل عن العامل اخلارجي و"ل تطلع على 
مل  ال��ذي��ن  حماموها  يفيد  م��ا  الأخبار" على  على  الأرج���ح 

ي�شمح لهم بعد مبقابلتها.

•• بوغوتا-اأ ف ب

مبواجهة غ�شب ال�شارع يف كولومبيا وا�شتمرار التظاهرات 
الأ�شرة  ت��ن��دي��د  ت��ث��ري  ق��م��ع  بحملة  ال�����ش��رط��ة  تقابلها  ال��ت��ي 
اأو�شاع  ع��ن  منقطعا  دوك��ي  اإي��ف��ان  الرئي�ص  يبدو  ال��دول��ي��ة، 

بالده والأزمة التي تعمها، براأي حمللني.
ني�شان/اأبريل   28 منذ  الأ�شخا�ص  اآلف  مئات  ويتظاهر 
احتجاجا على رئي�شهم يف بلد يعاين من الفقر نتيجة تف�شي 

وباء كوفيد19-، ويواجه تفاقم اأعمال العنف.
و�شكلت حركة طالبية غري م�شبوقة عام 2019 اإنذارا اأول 
تاريخ  يف  �شنا  الأ�شغر  وه��و  عاما،   44 البالغ  الرئي�ص  اإىل 

كولومبيا احلديث.
لربطها  الجتماعية  الحتجاجات  و�شم  م��ن  عقود  فبعد 
ب��ح��رك��ات ال��ت��م��رد ال��ي�����ش��اري��ة، مل ي��ع��د ال�����ش��ب��اب ال���ذي���ن مل 
يعرفوا حقبة النزاع امل�شلح وويالته، كما النقابات وال�شكان 

الأ�شليني يخ�شون املطالبة بظروف معي�شية اأف�شل.
الأخرية  الأي��ام  يف  جرت  التي  التظاهرات  معظم  كانت  واإن 

مع  ترافق  بع�شها  ف��اإن  احتفايل،  طابع  وذات  �شلمية  بقيت 
 1500 26 قتيال على الأقل وحواىل  اأوقعت  اأعمال عنف 
ج��ري��ح م��ن م��دن��ي��ني وع��ن��ا���ش��ر ق���وت الأم�����ن، وف���ق ح�شيلة 

اأ�شدرتها احلكومة.
واأثار قمع الحتجاجات انتقادات �شديدة ول �شيما من الأمم 
املتحدة والحتاد الأوروبي والوليات املتحدة ومنظمات غري 

حكومية دولية للدفاع عن حقوق الإن�شان.
اأعمال  بح�شول  ي��ت��ذرع��ون  فريقه  واأع�����ش��اء  الرئي�ص  لكن 
تخريب وباخرتاق رجال ع�شابات ومهّربي خمدرات احلركة 

املطلبية.
خايرو  "اإك�شرتنادو"  ج��ام��ع��ة  يف  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  وق���ال 
"يعطي  دوك��ي  اإي��ف��ان  اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  ليربيرو�ص 

انطباعا باأنه معزول عن الواقع".
فبعد اأربعة اأيام، �شحب م�شروعه لإ�شالح النظام ال�شريبي 
فتح حوار،  املا�شي  الأ�شبوع  واق��رتح  بالتعبئة.  ت�شبب  ال��ذي 

لكنه دعا اإليه اأول قطاعات من خارج الحتجاجات.
وراأت �شاندرا بوردا من جامعة لو�ص اأندي�ص يف هذه البادرة 

اأنف�شهم". مع  اأنف�شهم  من  "حديثا 
و�شعيا "ل�شمان الهدوء" مت ن�شر 47500 �شرطي وع�شكري 

يف اأنحاء البالد.
وراأى خايرو ليربيرو�ص اأن هذا النت�شار "�شّب الزيت على 
دي  كا�شا  الرئا�شي(  )الق�شر  ب��ني  القطيعة  و"اأكد  النار" 

نارينيو وامل�شكالت الجتماعية" يف البالد.
ومنذ بدء تف�شي الوباء، ميتنع الرئي�ص عن عقد موؤمترات 
�شحافية اأو اإجراء مقابالت. وو�شع عو�شا عن ذلك جدول 
تلفزيونيا يقوم يف اإطاره كل م�شاء بعر�ص م�شتجدات الو�شع 

ال�شحي. وتوقف حتى عن ذلك الأ�شبوع املا�شي.
يان  رو���ش��اري��و  جامعة  يف  اخلبري  راأى  الأح����وار،  مطلق  ويف 
"فقاعة )...( دائرة مغلقة" ل  اأن الأمر كان مبثابة  با�شيه 

تف�شح لأي نقا�ص.
كما ي�شود غمو�ص تام يف ما يتعلق بح�شيلة ال�شحايا.

ففي كايل على �شبيل املثال، اأفادت البلدية عن �شبع وفيات، 
ال�شعب"، وهو جهاز عام حلماية  "املدافع عن  اأح�شى  فيما 
احلقوق، والنيابة العامة وفاة 15 �شخ�شا، وذكرت احلكومة 

اأنحاء البالد. يف  26 يف جميع  اأ�شل  16 وفاة من  ح�شيلة 
املقابل، اأعلنت املنظمة غري احلكومية املحلية "تيمبلوري�ص" 
وفاة 47 �شخ�شا بالإجمال، 35 منهم يف املدينة الواقعة يف 

جنوب غرب كولومبيا.
اإثر  الأح��د  الأق��ل  على  املحليني  ال�شكان  ت�شعة من  واأ�شيب 
تعر�شهم لهجوم بالأ�شلحة النارية فيما كانوا يتوجهون اإىل 

تظاهرة يف كايل.
ال�شهر  بها  يجدر  التي  "الكيانات  اإن  ب��وردا  �شاندرا  وقالت 
اعتمدتها  اأمنية  هيئات  كلها  هي   )...( النا�ص  �شالمة  على 
احل��ك��وم��ة وع��ي��ن��ت ف��ي��ه��ا م��وظ��ف��ني ه���م اأ����ش���دق���اء مقربني 
املحللة  واأو�شحت  الريبة.  تزايد  اإىل  ذلك  واأدى  للرئي�ص". 
اإىل  ك��ث��رية  القمع(  )ع��ن  الفيديو  "مقاطع  اأن  جيل  لورا 
حد اأن الأرقام قلما تهم"، م�شرية اإىل اأنه "مع ن�شر القوات 
)...( خ�شر  ال�شرطة  املدن وجت��اوزات عنا�شر  الع�شكرية يف 

)الرئي�ص( دعم الأ�شرة الدولية".
ومل ياأخذ اإيفان دوكي براأي خرباء ومعار�شني وحتى حلفاء 
ال�����ش��رائ��ب غ��ري منا�شبة يف الو�شع  ب���اأن زي���ادة  ل��ه، ح���ذروه 

الراهن.
قابل  غ��ري  ذل��ك  ب���اأن   )...( ح���ّذره  "الكل  با�شيه  ي��ان  وق���ال 
عن  احلكومة  عجز  يثبت  "هذا  �شيا�شيا" م�شيفا  للتطبيق 

قراءة موؤ�شرات الو�شع".
القيمة  �شريبة  ب��زي��ادة  يق�شي  ال�شريبي  الإ���ش��الح  وك���ان 
حني  يف  ال��دخ��ل،  على  ال�شريبة  ق��اع��دة  وتو�شيع  امل�شافة 
اإىل  البطالة  وو�شلت   42،5% ن�شبة  م�شجال  الفقر  ازداد 
األف   77 من  اأكر  ح�شيلته  بلغت  وباء  ظل  يف   ،16،8%
وفاة من اأ�شل ثالثة ماليني اإ�شابة بني تعداد �شكاين قدره 

ن�شمة. مليون   50
واقر الرئي�ص اجلمعة خالل لقاء مع و�شائل الإعالم "ف�شلنا 
بالتاأكيد يف التوا�شل"، م�شددا يف املقابل على �شرورة زيادة 

موارد الدولة للت�شدي لالأزمة.
ويف مواجهة �شعود الي�شار يف ا�شتطالعات الراأي قبل عام من 
لالنتخابات  "حملة  ليربيرو�ص  خايرو  يتوقع  النتخابات، 
منحى  تتخذ  بل  فح�شب،  ا�شتقطاب  ي�شودها  ل  الرئا�شية 

راديكاليا".
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اعالن بالن�شر 

 207/2021/3150 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شركة اليا�ص وم�شطفى كلداري للمقاولت - �ص ذ م م -  جمهول 

حمل القامة مبا ان الطالب التنفيذ/ بيج كرين للنقل العام )�ص ذ م م(  
وميثله / اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )49،021.6(
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر        
 1692/2021/16 جتاري جزئي

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعى عليه / 1 - �شوبا للهند�شة واملقاولت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى / �شركة ال�شايع للتجارة )ذ.م.م( فرع دبي
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبه باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ و قدره 1،012،825.30 
)واحد مليون و اإثنا ع�شر األف و ثمامنائة خم�شة وع�شرون درهم و ثالثون فل�ص( و كذلك ا�شرتداد مبلغ خطاب ال�شمان 
البنكي ل�شداد املقدم البالغ قيمته 373،669.64 )ثالثمائة ثالثة و �شبعون األف و �شتمائة ت�شعة و �شتون درهم و 
 %9 بواقع  القانونية  الفائدة  2021/3/30 مع  بتاريخ  بت�شييله  املدعى عليها  الذي قامت  و  فل�ص(  �شتون  و  اأربعة 
اإبتداء من تاريخ اإنهاء عقد املقاولة من الباطن يف 2020/5/6 وحتى متام ال�شداد و احلكم مبنع املدعى عليها من 
 450،000 بقيمة   032LGPB190490023 بالرقم  الباطن  من  مقاول  اأداء  ح�شن  �شمان  خطاب  تقدمي 
عليها  املدعي  اإلزام  و  للمدعية  رد اخلطاب  و  لل�شرف   2021/5/1 وال�شاري حتى  درهم(  األف  )اأربعمائة وخم�شون 
بالر�شوم و امل�شروفات  ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/5/16 ال�شاعة 08:30 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد & BUILDING _ DESC لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على القل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر
 يف الدعوى رقم 2403/2021/60 امر اداء

مو�شوع الدعوى : املطالبة باإلزام املطلوب �شده باأن يوؤدي اإىل الطالبة مبلغ وقدره 112،980 درهم 
)مائة واأثنى ع�شر األف وت�شعمائة وثمانون درهم( قيمة ال�شيكني �شند اأمر الأداء مع الفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ قيد اأمر الأداء مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة و�شمول الأمر 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.

طالب العالن : �شركة اخللطة اجلافة )بلك�شيت( - ذ م م ( )�شابقاً( / �شركة بلك�شيت للخلطة اجلافة ذ م م

 

)حاليا( - �شفته بالق�شية: مدعى 
املطلوب اعالنهم :1 - كامران حممود �شعيد العطار  - �شفته بالق�شية : مدعى عليه

مو�شوع العالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/21 بالزام 
املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ مائة واثني ع�شر وت�شعمائة وثمانني درهم والفائدة القانونية بواقع 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف  2021/4/8 وحتى متام ال�شداد وبالزامه بامل�شروفات  تاريخ  5% من 
ومببلغ الف درهم مقابل اأتعاب املحاماة وبرف�ص طلب النفاذ لعدم وجود مقت�شى او موجبا له ولكم احلق 

يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإعالن بالن�شر 

يف الق�شية رقم 2021/92 جتاري كلي  
املدعي : بنك اي �شي اي �شي اي املحدودة )فرع مركز دبي املايل( 

املدعي عليهم : 1 - ادفان�شد لإدارة املرافق  2 - نا�شر بطي عمر يو�شف املهريي 
اإن بي بي  3 - بن بطي العاملية القاب�شة  4 - جمموعة 

اىل املدعي عليهم يف الق�شية امل�شار اليها.  بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�شادر عن حمكمة ابوظبي الإبتدائية 
يف الق�شية امل�شار اليها بعاليه اإنتدبتنا  اإدارة اخلرباء لإعداد تقرير اخلربة احل�شابية املطلوب ، وبعد ا�شتالمنا املهمة 
فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الأول يف متام "ال�شاعة 11.00 �شباحا" يوم الثالثاء املوافق 2021/5/18 عن 
انت�شار فريو�ص  ملواجهة  املرئي نظرا لالإجراءات الحرتازية   Microsoft Teams بعد عن طريق تطبيق 
املوعد  الجتماع يف  التوا�شل معنا وح�شور  �شاكرين  الدولة وعليه نرجو  الواردة من حماكم  والتعليمات  كورونا 
املحدد. لال�شتعالم هاتف : 0564734261.  وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�شية او وكيلهم القانوين 
ح�شور الإجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل طرف مذكرة �شارحة مبو�شوع الدعوى مرفقا بها امل�شتندات املوؤيدة 
ب�شكل وا�شح وم�شتقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�شارحة )من خالل فوا�شل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد 

اإدعاءكم امام اخلربة.
عن جلنة اخلربة 
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 534

 : اجلن�شية   - الكبري  نور  حممد  ح�شني  �شجاد  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/  ، يرغب يف  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  بنغالدي�ص 
حممد �شدام ح�شني حممد نور الكبري - اجلن�شية : بنغالدي�ص ، يف الرخ�شة امل�شماة )زوايا 
 )769539( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والزجاج(  الملنيوم  ملقاولت  املادم 

ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 533

بالتنازل  الهند اجلن�شية يرغب   - ناليتمبى كومار  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
وبيع كامل ح�شته البالغة 100% ح�شة يف الرخ�شة املهنية )�شاللة ل�شيانة ال�شيارات( 
اىل  وذلك  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )551175( رقم  ترخي�ص 
ال�شيد/ ابو�شاىل باكريى م�شطفى - الهند اجلن�شية حيث مت التنازل مالك يف الرخ�شة.  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
   الكاتب العدل   
ت�شهيل �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 532

 ، الهند   : بانداري �شيفارامان - اجلن�شية  ال�شيد/ اجايان  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ �شلمان 
عبداهلل علي ابو �شليبى ال�شرفاء - اجلن�شية : الإمارات ، يف الرخ�شة امل�شماة )�شالون 
العياد للحالقة(  تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )510169( ال�شادرة من 
دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : 1- تغيري ال�شكل القانوين من 
)وكيل خدمات( اىل )موؤ�ش�شة فردية(.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/3143 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/5847 اأمر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )356657.55  درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شينول ل�شناعة الأثاث - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- فورزون ديكور ال�شناعية - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )356657.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإنذار تكليف بالوفاء بالأجرة
رقم املحرر 2021/1/96622 

مقدمه ل�شيادتكم املنذر / �شركة بن حم العقارية �ص.ذ.م.م )اجلن�شية : الإمارات( 
بوكالة/عبداهلل علي �شامل العامري  - وكالة رقم : 2055014653 - ت�شديق ابوظبي

العنوان / دبي - ديرة - �شارع املطار – بناية �شيتي جيت – مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000
املنذر اإليه / �شركة بروفي�شينال ارت للدعاية و العالن )اجلن�شية :المارت( و عنوانه : دبى - ميناء را�شد - مكتب رقم 381 - �ص.ب: 

rfaat@professionalart.media امييل    -  0528480410 رقم  هاتف   -  41180
املو�شوع : مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 2019/4/1 ي�شتاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عباره عن وحدة عقارية نظري قيمة اإيجاريه 
�شنوية و قدرها 90،000 )ت�شعون الف درهم( تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار. ملا كان ما تقدم وكان املنذر اإليه مل يقم ب�شداد القيمة 
الإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�شتناداً للقانون رقم )27( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإيجار الأماكن وتنظيم العالقة الإيجاريه بني املوؤجرين 
اإليه وينبه عليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره وقدرها  “، لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر   19 “ وامل�شتاأجرين باملادة 
تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .. واإل �شوف ي�شطر املنذر اإىل اللجوء اإىل جلنة ف�ص املنازعات  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك  درهم   90،000
الإيجاريه لإقامة دعوى �شد املنذر اإليه باإخالءه من املكان امل�شتاأجر وت�شليمها للمنذر خاليه من ال�شواغل والأ�شخا�ص مع اإلزامه ب�شداد 
القيمة الإيجاريه املتاأخره م�شافاً اإليها 5% من القيمة الإيجاريه املقررة قانوناً وذلك حتى تاريخ الت�شليم مع اإلزامه بتقدمي براءة ذمة 
من املاء والكهرباء. بن�اء علي�ه ،  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجارية املتاأخرة ومقدرها 90،000 )ت�شعون 
الف درهم( م�شافاً اإليها 5% الزيادة املقررة قانوناً وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .. وهذا للعلم مبا اإحتواه ونفاذ 

مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اإليه.
وكيل املنذر / عبداهلل علي �شامل العامري 

عبدالرحمن عادل املغربي / الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإنذار تكليف بالوفاء بالأجرة
رقم املحرر 2021/1/54248 

مقدمه ل�شيادتكم املنذر / �شركة بن حم العقارية �ص.ذ.م.م )اجلن�شية : الإمارات( - بوكالة/عبداهلل علي �شامل العامري
العنوان / دبي - ديرة - �شارع املطار - بناية �شيتي جيت – مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000 

املنذر اإليه / �شركة ارام ار خلدمات اإدارة املن�شات )اجلن�شية الإم��ارات ( العنوان / دبي - ديرة بور �شعيد - بناية الحتاد – مكتب رقم 
رقم مكاين 3234793883 - ويحمل هاتف رقم 0505939229  -  303

املو�شوع :- مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 2020/10/1 ي�شتاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عباره عن مكتب جتاري نظري قيمة اإيجارية  
48،280 الف درهم �شنويا )ثمانية واأربعون األف ومائتان وثمانون درهم( تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار. ملا كان ما تقدم وكان املنذر 
وتنظيم  الأماكن  اإيجار  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )27( رقم  للقانون  اإ�شتناداً  دفعها  عليه  واملتوجب  الإيجارية  القيمة  ب�شداد  يقم  مل  اإليه 
العالقة الإيجاريه بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين باملادة “ 19 “، لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر اإليه وينبه عليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة 
الإيجاريه املتاأخره وقدرها 48،280 درهم وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .. واإل �شوف ي�شطر املنذر اإىل اللجوء 
ال�شواغل  للمنذر خاليه من  وت�شليمها  امل�شتاأجر  املكان  باإخالءه من  اإليه  املنذر  لإقامة دعوى �شد  الإيجاريه  املنازعات  اإىل جلنة ف�ص 
والأ�شخا�ص مع اإلزامه ب�شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره م�شافاً اإليها 5% من القيمة الإيجاريه املقررة قانوناً وذلك حتى تاريخ الت�شليم 
مع اإلزامه بتقدمي براءة ذمة من املاء والكهرباء. بن�اء علي�ه ،  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجارية املتاأخرة 
ومقدرها 48،280 )ثمانية واأربعون األف ومائتان وثمانون درهم( م�شافاً اإليها 5% الزيادة املقررة قانوناً وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 

الإعالن بهذا الإنذار .. وهذا للعلم مبا اإحتواه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اإليه.
وكيل املنذر / عبداهلل علي �شامل العامري / وكالة رقم : 2055014653  

يون�ص حممد �شهداد 
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإنذار تكليف بالوفاء بالأجرة
رقم املحرر 2021/1/96614 

مقدمه ل�شيادتكم املنذر / �شركة بن حم العقارية �ص.ذ.م.م )اجلن�شية : الإمارات( 
بوكالة/عبداهلل علي �شامل العامري  - وكالة رقم : 2055014653 - ت�شديق ابوظبي

العنوان / دبي - ديرة - �شارع املطار – بناية �شيتي جيت – مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000
املنذر اإليه / �شركة بروفي�شينال ارت للدعاية و العالن )اجلن�شية :المارت( و عنوانه : دبى - ميناء را�شد - مكتب رقم 381 - �ص.ب: 

rfaat@professionalart.media امييل    -  0528480410 رقم  هاتف   -  41180
املو�شوع  :- مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 2019/1/1 ي�شتاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عباره عن وحدة عقارية نظري قيمة اإيجاريه 
�شنوية و قدرها 150،000 )مائة وخم�شون الف درهم( تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار. ملا كان ما تقدم وكان املنذر اإليه مل يقم ب�شداد 
القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�شتناداً للقانون رقم )27( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإيجار الأماكن وتنظيم العالقة الإيجاريه بني 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين باملادة “ 19 “ لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر اإليه وينبه عليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره 
وقدرها 150،000 درهم وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإن��ذار .. واإل �شوف ي�شطر املنذر اإىل اللجوء اإىل جلنة ف�ص 
ال�شواغل والأ�شخا�ص مع  امل�شتاأجر وت�شليمها للمنذر خاليه من  املكان  باإخالءه من  اإليه  املنذر  الإيجاريه لإقامة دعوى �شد  املنازعات 
اإليها 5% من القيمة الإيجاريه املقررة قانوناً وذلك حتى تاريخ الت�شليم مع اإلزامه  اإلزامه ب�شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره م�شافاً 
بتقدمي براءة ذمة من املاء والكهرباء. بن�اء علي�ه ،  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجارية املتاأخرة ومقدرها 
املقررة قانوناً وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار ..  5% الزيادة  اإليها  150،000)مائة وخم�شون الف درهم( م�شافاً 

وهذا للعلم مبا اإحتواه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اإليه.
وكيل املنذر / عبداهلل علي �شامل العامري 

عبدالرحمن عادل املغربي / الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإنذار تكليف بالوفاء بالأجرة
رقم املحرر 2021/1/54231 

مقدمه ل�شيادتكم املنذر / �شركة بن حم العقارية �ص.ذ.م.م )اجلن�شية : الإمارات( - بوكالة/عبداهلل علي �شامل العامري
العنوان / دبي - ديرة - �شارع املطار - بناية �شيتي جيت – مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000 

املنذر اإليه / عمارة احلداثة للتجارة العامة - �ص ذ م م )اجلن�شية : الإمارات(  - العنوان / دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الإحتاد - مكتب 
رقم 1004 - رقم مكاين 3234793883 - ويحمل هاتف رقم 0557721736 

املو�شوع :- مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 2020/1/15 ي�شتاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عباره عن مكتب جتاري نظري قيمة اإيجارية  
50،000 الف درهم �شنويا )خم�شون الف درهم( تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار. ملا كان ما تقدم وكان املنذر اإليه مل يقم ب�شداد القيمة 
الإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�شتناداً للقانون رقم )27( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإيجار الأماكن وتنظيم العالقة الإيجاريه بني املوؤجرين 
اإليه وينبه عليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره وقدرها  “، لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر   19 “ وامل�شتاأجرين باملادة 
تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .. واإل �شوف ي�شطر املنذر اإىل اللجوء اإىل جلنة ف�ص املنازعات  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك  درهم   50،000
الإيجاريه لإقامة دعوى �شد املنذر اإليه باإخالءه من املكان امل�شتاأجر وت�شليمها للمنذر خاليه من ال�شواغل والأ�شخا�ص مع اإلزامه ب�شداد 
القيمة الإيجاريه املتاأخره م�شافاً اإليها 5% من القيمة الإيجاريه املقررة قانوناً وذلك حتى تاريخ الت�شليم مع اإلزامه بتقدمي براءة ذمة 
من املاء والكهرباء. بن�اء علي�ه ،  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجارية املتاأخرة ومقدرها 50،000 )خم�شون 
الف درهم( م�شافاً اإليها 5% الزيادة املقررة قانوناً وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .. وهذا للعلم مبا اإحتواه ونفاذ 

مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اإليه.
وكيل املنذر / عبداهلل علي �شامل العامري / وكالة رقم : 2055014653  

يون�ص حممد �شهداد 
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان
ال�شيد/ نا�شر علي �شامل النيار الريامي - اجلن�شية : الإمارات  وطلب الت�شديق على حمرر 
 ، ال�شحراء  ن�شر  كافترييا  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
ن�شاط الرخ�شة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية 
التنمية  دائ���رة  يف   2020/7/23 بتاريخ  ال�شادر   778345 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف 
اجلن�شية   - احلمادي  امل��ريزا  عبداهلل  يو�شف  ط��ارق  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.   الإقت�شادية 
ن�شاط   ، ال�شحراء  ن�شر  كافترييا  من  التجاري  ال�شم  بتغيري  يرغب  وال��ذي  الإم���ارات.   :
الرخ�شة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( اىل كافترييا ال�شاي املمتاز فرع 6 ، ن�شاط بيع 
الوجبات اخلفيفة )كافترييا(. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
ا�شبوعني من  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 393/2021/60 امر اأداء
38795 درهم ثمانية  باإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ  باإ�شدار الأمر  مو�شوع الدعوى: املطالبة 
ا�شتحقاق  تاريخ  وثالثون األفاً و�شبعمائة وخم�ص وت�شعون درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من 

كل من ال�شيكات وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف
طالب العالن:  �شركة التاأمني فيدلتي املتحدة �ص.م.ع. فرع دبي - �شفته بالق�شية:  مدعى

 املطلوب اعالنهم: 1- اأي تي ان دي لتاأجري ال�شيارات ���ص.ذ.م.م. - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
 مو�شوع الإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-01-23

بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ ثمانية وثالثني الف و�شبعمائة وخم�شة وت�شعني درهم 
وحتى   2020-3-31 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  5% �شنوياً  بواقع  القانونية  والفائدة 
ب�شمول  وام��رت  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  والزامها  ال�شداد  متام 
المر بالنفاذ املعجل بال كفالة ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا الإعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 230/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري
مو�شوع الدعوى: املطالبة بتعيني جلنة خرباء ثالثية متخ�ش�شة مع الزام املتنازع �شدها 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب العالن:  �شفيق اأحمد �شالح عبد احلميد ، ب�شفته مدير عام و�شريك يف �شركة هند�شة 
املدينة للمقاولت ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  متنازع ، املطلوب اعالنهم:  1- �شعاع كابيتال 
بالق�شية:   �شفته   - ذ.م.م  للمقاولت  املدينة  هند�شة  �شركة  يف  �شريك  ب�شفتها   ، )����ص.م.ع( 
اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعيني جلنة  متنازع �شده. مو�شوع الإعالن : قد 
خرباء ثالثية متخ�ش�شة مع الزام املتنازع �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 09-05-2021 ال�شاعة 10:30 �شباحا �ص بقاعة 
التقا�شي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� 

من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على القل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإخطار عديل
 رقم الت�شديق 2021/7794 

املنذر:بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / احمد جمعه حممد ال�شيد مدكور - م�شري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - منطقة  القا�شمية - �شارع رقم 

  0543511791 رقم  متحرك   -  902 �شقة   - املاجد  عبدالعزيز  بناية   -  12
املو�صوع/اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )41552( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )41552( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
67874

الفئة
2

نوع املركبة
ني�شان �شني 

لون املركبة
ابي�ص

�شنة ال�شنع
2017

جهة الرتخي�ص
ال�شارقة

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اإعالن اإجتماع خربة بالن�شر

اإعالن حل�شور اإجتماع جلنة اخلربة
يف ال�شتئناف رقم 385 ل�شنة 2020 جتارى كلى - عجمان

امل�شتانف �شدها الثانية : مطعم ق�شر اآ�شيا - عجمان
الحتادية  عجمان  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  مبوجب  اخلربة  جلنة  اجتماع  حل�شور  اإعالن 
ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   17/05/2021 املوافق  الأثنني  يوم  وذلك  ال�شتتنافية 
لبيان دفوعكم يف ال�شتئناف املرفوع من ال�شادة/وردة نورهان لتجارة املالب�ص اجلاهزة وذلك عرب 
الحتادي  القانون  مبر�شوم  عمال   )Google meet( تطبيق  خ�الل  م�ن  املرئي�ة  الو�شائط 
والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  الثبات  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   2020 ل�شنة   )27( رقم 
، هاتف :  اإجراءات اخلربة عن بعد  للتوا�شل ملعرفة رابط الجتماع  املادة )82( ب�ش�اأن مبا�شرة 

اإجراءات جلنة اخلربة اأ�شول �شتتم  احل�شور  عدم  حالة  يف  و    0567628553
خبري وقاية واأمن و�صالمة من احلريق / ا�صامة عدنان قنباز

خبري ح�صابي / �صمري ح�صن عبدالفتاح ح�صن  
خبري ح�صابي / غادة لطفي علي �صلبي 

اإجتماع خربة 
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر
)2021/4241( 

املنذر : الهجران للنقل الربي العام �ص ذ م م
املنذر اليه : حول العامل لهدم املباين �ص. ذ م م

املديونية  مبلغ  ب�شداد  قانونا  اإليها  املنذر  يكلف  املنذر   ، لذلك 
والبالغ قيمته 200000 درهم )مائتي الف درهما( مع حتميلكم 
يف حالة عدم ال�شداد والمتناع الفائدة القانونية 9% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ 
ن�شطر  �شوف  الوفاء  عن  اإمتناعه  حال  ويف  النذار  هذا  ت�شلمه 

لتخاذ الجراءات القانونية �شد املنذر اليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
انذار عديل بالن�شر

)2021/4092( 
املنذرة / ورلد باك لل�شناعات �ص . ذ.م.م

املنذر اإليهما/ 1 - بلو ايز لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م
اجلن�شية  المارات   - العامري  كرامة  احمد  ح�شن  حممد   -  2

فاإن املنذرة تنذر املنذر اليهما وتنبه عليهما ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره 110،024.57 
درهم)مائة وع�شرة الف و اأربعة وع�شرون درهم و�شبعة وخم�شون فل�شاً(  وذلك خالل 
اتخاذ  ايل  ا�شفة  املنذرة  �شت�شطر  وال  النذار  بهذا  العالن  تاريخ  من  ايام  خم�ص 
اليها  املنذر  �شد  وامل�شتعجلة  والتحفظية  العادية  والق�شائية  القانونية  الجراءات 
امل�شتقر عليها  القانونية  والفوائد  الق�شائية  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  مع حتمليهما 

والتعوي�شات احلالية وامل�شتقبلية ومقابل اتعاب املحاماة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )4222/2021(
املنذرة/ م�شاريع قرقا�ص ملالكها املت�شاحلة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م

رخ�شة جتارية رقم )207712(
�شد / املنذراإليه / �شريكانت دورا كري�شنا راو دورا - هندي اجلن�شية

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الإنذار الآتي:
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:

من  الإيجار  بدل  قيمة  متثل  التي  درهم   30،345 وقدره=/  مبلغ  ب�شداد  ب�شرورة 
املاأجور  مفتاح  ت�شليم  تاريخ   2021/1/31 تاريخ  وحتى   2020/6/25 تاريخ 
وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار واإل �شوف نلجاأ اإيل اتخاذ 
الإجراءات القانونية �شدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة 

�شغل املاجور و �شداد املرت�شدة يف ذمتكم و الر�شوم و امل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر  
 651/2015/211 تنفيذ عقاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  جمموعة 32 العقارية املحدودة -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ن�شيبوف كاماندار رايف اأجلو - ب�شفته وكيال عن / عبداهلل ييف حاجي 
بتاريخ  الإبتدائية  ق��ررت حمكمة دبي   - القرق  اأجلو  - وميثله / بدر حممد علي  م��راد كامل 
2021/5/4 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3323813.82( درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
التبليغ واإل بيع الوحدة ال�شكنية - املنطقة اخلام�شة - رقم الر���ص 0/28 - ا�شم املبنى : برج 
املادة  الكونكورد 1 - رقم الوحدة 103 + 106 والعائد لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ص 
152 من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية رقم 75 ل�شنة 2018 وتعديالته.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 8600/2020/207  تنفيذ جتاري  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حممد عبدالرحمن حممود الديراوي 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مدر�شة البداع العلمي الدولية ند ال�شبا - �ص ذ م م  

وميثله / عائ�شة حممد ح�شن طاهر  
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )21073.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر 
 208/2021/619 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  احمد حممد علي اإبراهيم عبداهلل - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �شو�شن حممد ح�شن ح�شني ال�شفدي  

وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�شتيتيه  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)31569( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13238 بتاريخ 2021/5/11 

اعالن بالن�شر 
 208/2021/623 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  قطار امل�شتقبل للمقاولت الفنية ذ م م فرع دبي  
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة دبي للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(  
وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�شتيتيه  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)374.130( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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املال والأعمال

بور�صة دبي للذهب وال�صلع توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة »اإ�ش اأند رويال جروب منغوليا«
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت بور�شة دبي للذهب وال�شلع، البور�شة الرائدة يف جمال 
تداول امل�شتقات يف املنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم ا�شرتاتيجية 
تهدف اإىل تبادل اخلربات وا�شتك�شاف الفر�ص التجارية طويلة 
اأن���د روي���ال ج���روب منغوليا«، وهي  »اإ����ص  الأج���ل م��ع جمموعة 
مثل  �شناعات  يف  تعمل  منغوليا  مقّرها  ا�شتثمارية  جمموعة 

الطاقة والبنية التحتية والتجارة اخلارجية والإن�شاءات.
ب��اإن�����ش��اء عالقة  ال��ت��ف��اه��م، �شيقوم اجل��ان��ب��ان  ومب��وج��ب م��ذك��رة 
والأفكار  والآراء  اخل��ربات  تبادل  ت�شمل  الأم��د  طويلة  جتارية 

وا�شتك�شاف  امل�شتقبل،  يف  املحتملة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف��ر���ص  ح���ول 
العربية  الإم�����ارات  ب��ني  الب�شائع  وت�شدير  ا���ش��ت��رياد  اإم��ك��ان��ي��ة 
املتحدة ومنغوليا. كما �شتبحث جمموعة اإ�ص اأند رويال اإمكانية 
دائماً يف كل من بور�شة دبي للذهب وال�شلع  ان�شمامها ع�شواً 

ومركز دبي لل�شلع املتعددة.
الرئي�ص  م��ي��ل،  لي�ص  ق���ال  اجل���دي���دة،  الت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  وتعليقاً 
التنفيذي لبور�شة دبي للذهب وال�شلع: "تعترب منغوليا اأر�شاً 
مذكرة  وتتما�شى  املربحة،  والفر�ص  الطبيعية  ب��امل��وارد  غنية 
ت��ع��ّد جمموعة  وال��ت��ي  روي����ال،  اأن���د  اإ����ص  م��ع جمموعة  التفاهم 
رائ��دة يف جمهورية منغوليا، مع هدفنا نحو تعزيز  ا�شتثمارية 

ال��ت��ع��اون اخل��ارج��ي وتو�شيع خ��ربات��ن��ا وم��ع��ارف��ن��ا.  ت��ه��دف هذه 
باأنها  ونعتقد  للجانبني،  هائلة  ف��وائ��د  حتقيق  اإىل  التفاقية 

�شتكون اخلطوة الأوىل نحو تر�شيخ عالقة طويلة ومفيدة".
جمموعة  رئي�ص  دوجلور�شورين،  �شريجبودي  قال  جانبه،  من 
هذه  يف  ندخل  اأن  "ي�شّرنا  منغوليا«:  ج��روب  روي���ال  اأن��د  »اإ����ص 
ال�شراكة مع بور�شة دبي للذهب وال�شلع، اإذ تربط بني منغوليا 
والإمارات العربية املتحدة عالقات تاريخية مميزة تعود اإىل ربع 
قرن. ويتمثل طموحنا يف اأن ن�شبح بوابة لل�شوق املنغولية، اإىل 
جانب امل�شاهمة يف تر�شيخ مكانة البالد كمركز رئي�شي ملنطقة 
اآ�شيا الو�شطى باأكملها. ونتطلع اإىل تعاون مثمر مع بور�شة دبي 

للذهب وال�شلع".
وتاأتي مذكرة التفاهم بعد احتفال دولة الإمارات العربية املتحدة 
ومنغوليا موؤخراً مبرور 25 عاماً على عالقاتهما الدبلوما�شية، 
تاأ�ش�شت  اأب��وظ��ب��ي.  يف  �شفارة  لفتح  خططها  منغوليا  واإع���الن 
جمموعة اإ�ص اأند رويال يف عام 2004، ومتتلك وتدير حالياً 
لالإطارات  يوكوهاما  �شقيقة، هي  �شركات  اأربع  ت�شّم  جمموعة 
املنغولية، وموؤ�ش�شة رويال  الغاز  يف منغوليا، وموؤ�ش�شة خدمات 
للكهرباء، ورويال لتطوير البنية التحتية، وتهدف جميعها اإىل 
اأن ت�شهم  تنفيذ م�شاريع ا�شرتاتيجية طويلة الأجل من �شاأنها 

ب�شكل كبري يف التنمية القت�شادية جلمهورية منغوليا.

دبي ت�صت�صيف عمالقة التكنولوجيا يف العامل يف معر�ش �صوق ال�صفر العربي 2021 

خالل ندوة اإلكرتونية نظمتها بالتعاون مع اأفريدي واجنل وبح�صور 252 م�صاركًا

غرفة دبي ت�صتعر�ش اآخر التطورات والتحديات الرئي�صية للقطاع العقاري يف الإمارات 

•• دبي-الفجر: 

ق��ام��ت ف��ع��ال��ي��ة ت��راف��ي��ل ف����ورورد، 
ال��رائ��د يف جمال  العاملي  احل��دث 
تكنولوجيا ال�شفر، بت�شمية نخبة 
الرائدة  التجارية  العالمات  من 
لتقدميها  التكنولوجيا  جمال  يف 
مبا�شرة على خ�شبة امل�شرح كجزء 
من الفعاليات املرافقة ل� معر�ص 

�شوق ال�شفر العربي.
العام  لهذا  املعر�ص  انعقاد  �شيتم 
اأ�شبوع  ب��ع��د  اف��رتا���ش��ي��ة  بن�شخة 
منه،  احل��ي��ة  الن�شخة  انتهاء  م��ن 
فورورد  ترافيل  فعالية  و�شتكون 
كجزء من فعاليات احلدث احلي 
انعقاده  �شيتم  وال��ذي  للمعر�ص، 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
اإىل   16 امل��م��ت��دة م��ن  ال��ف��رتة  يف 
�شيتم  بينما   ،2021 مايو   19
منه  الف��رتا���ش��ي  احل���دث  انعقاد 
يف الفرتة املمتدة ما بني 24 اإىل 
26 مايو 2021، و�شتكون جميع 
يف  املقامة  وامل���وؤمت���رات  اجلل�شات 
للعر�ص  م��ت��اح��ة  احل����ي  احل�����دث 

خالل احلدث الفرتا�شي.

�شيمون  ق�����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب����ه����ذه 
ترافيل  م��ع��ر���ص  م��دي��ر  ب��ري�����ص، 
اإقامة  ب��ع��ودة  "نرحب  ف�����ورورد: 
واحلية  احل�������ش���وري���ة  الأح��������داث 
ل�����ش��ن��اع��ة ال�����ش��ف��ر ال���ع���امل���ي���ة من 
اإقامة  ت��ث��ب��ت  اإذ  ج��م��ي��ًع��ا،  ق��ب��ل��ن��ا 
فعالية ترافيل فورورد من �شمن 
ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���ص  ف��ع��ال��ي��ات 
كبار  اأن  ب��دب��ي   2021 ال��ع��رب��ي 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
النظام البيئي لتكنولوجيا ال�شفر 
وم�شاركة  لل�شفر  ا���ش��ت��ع��داد  على 
اأف�شل  روؤاه�����م وخ��ربات��ه��م ح���ول 
ال�شبل للتعامل مع الدفعة الأوىل 

من امل�شافرين بعد اجلائحة."
دانييل  ع��ل��ق��ت  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
�شوق  معر�ص  م��دي��رة  ك��ورت��ي�����ص، 
ال�شفر العربي يف ال�شرق الأو�شط 
ال�شفر  تكنولوجيا  "تعد  قائلة: 
ج��زًءا هاماَ ل يتجزاأ من احلدث 
لهذا  ل��ل��م��ع��ر���ص  الف����رتا�����ش����ي 
ا�شتخدام  ي��ت�����ش��ارع  ح��ي��ث  ال���ع���ام، 
قطاعات  جميع  يف  التكنولوجيا 
اخل�شو�ص  وج��ه  وعلى  ال�شناعة 
من  �شيكون  حيث  ال�شفر،  قطاع 

حتت  �شتكون  التي  اجلل�شة  ت��ب��داأ 
تطبيق  ت��ك��ّي��ف  "كيفية  ع���ن���وان 
التكنولوجيا مع الواقع اجلديد" 
 2021 م���اي���و   16 الأح������د  ي����وم 

ال�شاعة 12:30 ظهراً.
ويف وق��ت لح��ق م��ن ذل��ك اليوم، 
مدير  ديبويل،  ديفيد  �شيتحدث 
جمموعة  يف  الإق������ام������ة  ف����ري����ق 
الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  اإك�����ش��ب��ي��دي��ا 
واإفريقيا، لي�ص فقط عن الأفكار 
ال���ت���ي مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��ال���ش��ه��ا من 
البيئي  ال���ن���ظ���ام  اإىل  ال����ش���ت���م���اع 
عن  ��ا  اأي�����شً ولكن  ال��ع��امل��ي،  لل�شفر 
اإىل  الأف��ك��ار  كيفية حت��وي��ل ه��ذه 
�شيتم  حيث  واقعية،  عمل  خطط 
انعقاد هذه اجلل�شة يف نف�ص اليوم 
عند ال�شاعة من ال�شاعة 16:15 

وحتى 17:00 بعد الع�شر.
���ش��ت��ح��دد جلنة  اآخ�����ر،  م���ك���ان  ويف 
ملدة  العامليني  اخل���رباء  اأب���رز  م��ن 
بعنوان:  الزمن جل�شة  �شاعة من 
ل�شركات  الأم���ام  نحو  "الطريق 
و�شيرتاأ�ص  الوجهة"،  ت�����ش��وي��ق 
كليمنت  هانز  م��ن:  ك��اًل  اجلل�شة 
بو�شطن  جم��م��وع��ة  م��ك��ت��ب  م���ن 

فورورد  ترافيل  م�شرح  �شريحب 
اأماديو�ص  ���ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بال�شيد  ال�����ش��ف��ر،  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  ���ش��ان��دول،  جميل 
ال�شرق  التجزئة يف  الأول لتجارة 
الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا ل���دى �شركة 
كيف  �شيناق�ص  وال��ذي  اأماديو�ص، 
ميكن اأن ي�شاعد التعاون يف اإعادة 
انتعا�ص �شناعة ال�شفر با�شتخدام 
امل�شافرين  لتزويد  التكنولوجيا 
مب��زي��د م���ن ال�����ش��ال���ش��ة والأم�����ان 

لتجربة ال�شفر.
تبحث اجلل�شة يف اأبرز اهتمامات 
امل�شافرين مبا يف ذلك التطبيقات 
ال�����ش��ح��ي��ة، و���ش��ي��ت��م ان��ع��ق��اد هذه 
اجلل�شة يف يوم الثنني 17 مايو 
من ال�شاعة 1:00 وحتى ال�شاعة 

الظهر. بعد   2:30
ي�شتمر  ال�����ذي  احل�����دث  ي��ن��ط��ل��ق 
اأي��ام يوم الأح��د 16 مايو  لأربعة 
فيها  ي�شارك  جزاأين  من  بجل�شة 
كاًل من جافني هاري�ص من �شركة 
�شكاي �شكانر و كاثرين والينغتون 
العاملية  ب��ورت  ت��راف��ل  م��ن من�شة 

لل�شفر.

كوتل  اإيفا  و  دب��ي  يف  ال�شت�شارية 
�شكرليك، خبرية ت�شويق الوجهات 
ج������وج������ل، حيث  �����ش����رك����ة  ل��������دى 
من  النتائج  املتحدثون  �شي�شارك 
الوا�شع  التعاوين  البحث  م�شروع 
للحا�شرين  وي��ق��دم��ون  ال��ن��ط��اق 
ن�����ش��ائ��ح ع��م��ل��ي��ة و���ش��ري��ع��ة حول 
ك��ي��ف��ي��ة حت��دي��د وج��ه��ت��ه��م لعودة 
هذه  ان��ع��ق��اد  و�شيتم  امل�����ش��اف��ري��ن، 
 16:30 ال�����ش��اع��ة  يف  اجل��ل�����ش��ة 
 17 الثنني  يوم  الظهر من  بعد 

مايو.
متثيل  ف�شيتم  اأخ��رى  ناحية  من 
الذي  ا عرب احلدث  اأي�شً الفنادق 
خالل  م��ن  اأي����ام  ل��ث��الث��ة  ي�شتمر 
ك���ٍل م���ن: ج��و���ش��ي��م ج���ان �شليفر، 
رئي�ص عمليات هيلتون يف ال�شرق 
وهو  وتركيا،  واإفريقيا  الأو���ش��ط 
التي  ال�شيافة  جل��ن��ة  م��ن  ع�شو 
تتحدث عن كيف ميكن للبيانات 
والتكنولوجيا اأن تدعم الرحالت 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وال���ت���ج���ارب ال��ت��ي ل 
يوم  يف  جل�شته  تبداأ  حيث  ُتن�شى، 
ال�شاعة  يف  م��اي��و   19 الأرب����ع����اء 

�شباحاً.  10:30

•• دبي-الفجر: 

امل�شتمرة لطالع  اإط��ار اجلهود  يف 
دب�����ي على  الأع�����م�����ال يف  جم��ت��م��ع 
اأحدث املتغريات القانونية يف بيئة 
على  ال�شركات  وم�شاعدة  العمل، 
نظمت  ب�شهولة،  الأعمال  ممار�شة 
غرفة جتارة و�شناعة دبي موؤخراً 
"اأفريدي  م��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
القانونية  لال�شت�شارات  واجنل" 
ندوة افرتا�شية بعنوان "العقارات 
يف دولة الإم��ارات: اآخر التطورات 
وذلك  الرئي�شية"،  وال��ت��ح��دي��ات 
و�شط م�شاركة وا�شعة من خمتلف 
و�شلت  الأعمال  جمتمع  قطاعات 

اإىل 252 م�شاركاً.
وه��دف��ت ال��ن��دوة الإل��ك��رتون��ي��ة اإىل 
ع��ل��ى قوانني  امل�����ش��ارك��ني  ت��ع��ري��ف 
ال����ع����ق����ارات يف دول�������ة الإم����������ارات، 
وال���ت���ط���ورات الأخ�������رية ال���ت���ي من 
القطاع  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  اأن  امل��ح��ت��م��ل 
والرتتيبات  واخل��ي��ارات  العقاري، 
واملتطلبات القانونية لال�شتثمارات 
امل�شتقبلية  وال��ت��وق��ع��ات  ال��ع��ق��اري��ة، 
للعقار  املتوقعة  النمو  وم��ع��دلت 
ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة  الدولة،  يف 

اأدخلت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت  اإن  دب���ي 
احلالية  ال���ع���ق���ارات  ق���وان���ني  ع��ل��ى 
وال���ت���ع���ام���ي���م الأخ����������رية يف دول����ة 
جديدة  ح��واف��ز  خلقت  الإم������ارات، 
وعززت  العقاريني  للم�شتثمرين 
دب����ي كمركز  ق��ي��م��ة وم���ك���ان���ة  م���ن 
كاظم  ول���ف���ت���ت  ج��������ذاب.  جت�������اري 
الندوة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  اأه��م��ي��ة  اإىل 
تغطي  وك����ون����ه����ا  الف����رتا�����ش����ي����ة 
املتطلبات  وه���و  ه���ام���اً  م��و���ش��وع��اً 
العقارية  لال�شتثمارات  القانونية 
الإم����ارات، م�شرية كذلك  يف دول��ة 
اإىل اأن غرفة دبي عرب هذه الندوة 
للم�شاركني  مثالية  من�شة  وف��رت 
ال�شوق  ت����ط����ورات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
العقاري الإماراتي، وطلب امل�شورة 
القانونيني  اخل���رباء  م��ن  العملية 
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ف��ه��م ق���وي ل�شوق 
ال����ع����ق����ارات.  وت��ن��ظ��م غ���رف���ة دبي 
ب���ان���ت���ظ���ام ال���ع���دي���د م����ن ال����ور�����ص 
تهم  التي  والتعريفية  التدريبية 
قطاع الأعمال يف الإمارة، وت�شاهم 
التطورات  باآخر  وعيهم  تعزيز  يف 
وامل�شتجدات القانونية والت�شريعية 
وت�شاهم  الأعمال  بيئة  تنظم  التي 

بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

التطورات  واآخ��ر  احليوي،  القطاع 
الإ�شافة  الإي��ج��اري��ة،  املنازعات  يف 
للقطاع  امل�شتقبلية  التوقعات  اإىل 

العقاري يف الدولة. 
ال�شوء  ت�شليط  الندوة  خالل  ومت 
ع���ل���ى الجت������اه������ات امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
وقال  الإم��ارات��ي،  العقاري  ال�شوق 
املتحدثون اإنه من منظور مبيعات 
العقارات، ل تزال دبي �شوقاً جاذباً 
قوياً  وت�����ش��ه��د ط��ل��ب��اً  ل��ل��م�����ش��رتي��ن 
ال�شوق،  يف  معينة  ف��ئ��ات  قبل  م��ن 

الأخرية  الإج�����راءات  على  ال�شوء 
التي اتخذتها حكومة دبي لتعزيز 

ودعم هذا القطاع. 
�شاهرام  م���ن  ك���ل  ال����ن����دوة  واأدار 
"اأفريدي  يف  ����ش���ري���ك  ����ش���اف���اي، 
حمام  ه���ا����ش���م،  ون���اظ���م  واجنل"، 
حيث  واجنل"،  "اأفريدي  يف  اأول 
التطورات  اأح��دث  احل�شور  �شاركا 
العقارات  قطاع  على  �شتوؤثر  التي 
يف دول��ة الإم���ارات، واأب��رز جمالت 
وخ������ي������ارات ال����ش���ت���ث���م���ار يف ه���ذا 

العقاري  القطاع  ان  اإىل  واأ���ش��اروا 
ب�����ش��ب��ب فائ�ص  ب��ال��ت��اأث��ر  م�����ش��ت��م��ر 
زيادة  اإىل  واأ����ش���اروا  كما  ال��ع��ر���ص. 
للمطورين،  امل��ق��دم��ة  احل��واف��ز  يف 
الت�شليم،  ب���ع���د  ال����دف����ع  وخ���ط���ط 
الت�شجيل،  ر�����ش����وم  وخ�������ش���وم���ات 
امللكية،  خ���دم���ات  ر����ش���وم  وجت��م��ي��د 
ونظام  امل�شمونة،  الإيجار  وعوائد 

الإيجار املنتهي بالتملك.
وق��ال��ت ج��ه��اد ك��اظ��م، م��دي��ر اإدارة 
غرفة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اخل����دم����ات 

من  جم��م��وع��ة  لتطبيقها  وذل���ك 
الإجراءات الحرتازية والتدابري 
و�شالمة  ل�شمان �شحة  الوقائية 
مرحلة  كل  يف  وال�شياح  �شيوفها 
منذ  �شفرهم،  رحلة  م��راح��ل  م��ن 
اأر���ش��ه��ا وحتى  اأق��دام��ه��م  اأن ت��ط��اأ 
اإعطاء  بالفعل  مت  حيث  امل��غ��ادرة، 
م��ل��ي��ون جرعة   11.1 م��ن  اأك���ر 
ل�����ش��ك��ان الإم�������ارات، وه���و م���ا يعد 

ال����رائ����ع م���ع���رف���ة ال�����ش��ك��ل ال����ذي 
الطبيعي  "الو�شع  عليه  �شيبدو 
اأبرز  روؤي����ة  خ���الل  اجلديد" م��ن 
اخل��رباء يف العامل وال���دور الذي 
حتقيق  يف  التكنولوجيا  �شتلعبه 
الالعبون  �شيتكيف  وك��ي��ف  ذل��ك 

وامل�شتهلكون يف ال�شناعة".
وت����ع����د دب������ي واح���������دة م�����ن اأك�����ر 
العامل،  م�شتوى  على  اأماناً  امل��دن 

اإجنازاً كبرياً للدولة اأي�شاً.
ومن بني ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
العربي  ال�����ش��ف��ر  ���ش��وق  ل�����م��ع��ر���ص 
2021، دائرة ال�شياحة والت�شويق 
لل�شياحة"  "دبي  بدبي  التجاري 
ك�شريك وجهة، وجمموعة اإعمار 
لل�شيافة ك�شريك فندقي ر�شمي، 
وطريان الإمارات ك�شريك طريان 

ر�شمي.

ارتفاع �صايف الأرباح بن�صبة 74 يف املئة

�صركة الوطنية للتكافل وطنية ُت�صجل نتائج قوية يف الربع الأول 
•• اأبوظبي-الفجر:

للتكافل  الوطنية  ال�شركة  اأع��ل��ن��ت 
املالية  النتائج  عن  اأم�ص  )وطنية( 
للربع الأول من العام املنتهي يف 31 
ربح  2021، م�شجلًة �شايف  مار�ص 
اإماراتي،  دره��م  مليون   3.9 ق��دره 
بنف�ص  مقارنة   74% بلغت  بزيادة 

الفرتة من العام املا�شي.
علي  الدكتور  �شرح  املنا�شبة  وبهذه 
رئي�ص  الظاهري،  حرمل  بن  �شعيد 
الوطنية  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
ل��ل��ت��ك��اف��ل )وط��ن��ي��ة( ق���ائ���اًل: "على 
تواجه  التي  التحديات  من  الرغم 
قد  ال�شركة  اأن  اإل  ال��ت��اأم��ني،  قطاع 
الربع  يف  ق��وي��اً  م��ال��ي��اً  اأداًء  حققت 
وذل����ك   ،2021 ع�����ام  م����ن  الأول 
الكتتاب  دخ��ل  يف  التح�شن  بف�شل 
وال���ش��ت��ث��م��ار. وي�����ش��ع��دن��ا اأي�����ش��اً اأن 
ن����رى ع����ائ����داً جم���زي���اً ع��ل��ى حقوق 
امللكية بلغت ن�شبته %15 مدفوًعا 
باإيراداتنا ال�شتثمارية التي ارتفعت 
اإىل 3.6 مليون درهم اإماراتي، من 
2.3 مليون درهم اإماراتي يف نف�ص 
2020، حمققة  ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة 

بذلك منو بلغت ن�شبته 67%"
الن�شباط  "اأدى  قائاًل  اأ�شاف  كما 
انخفا�ص  اإىل  الكتتاب  عمليات  يف 
اإىل  اأدى  مم���ا  امل���ط���ال���ب���ات،  ن�����ش��ب��ة 
بلغت  بن�شبة  الك��ت��ت��اب  دخ��ل  زي���ادة 

".238%

على  تبعث  الف�صلية  النتائج 
التفاوؤل احلذر

يف حني اأنه من املتوقع اأن ميثل عام 
حيث  من  لل�شركة  حتدًيا   2021

املكتوبة  امل�شاهمة  اإجمايل  يف  النمو 
والقيود يف ال�شيولة، اإل اأن هناكحذر 
اآثار  ب�شاأن قدرة ال�شركةعلى جتاوز 
اجل���ائ���ح���ة، وق�������درة ال���ف���ري���ق على 

التكيف حتت ال�شغوط الكبرية.
خطوط  ت���ظ���ل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
الأعمال اخلا�شة بقطاعي ال�شيارات 
وال�����ش��ح��ة يف ال�����ش��رك��ة حت��ت �شغط 
التناف�شية  الأ���ش��ع��ار  ب�شبب  �شديد 
اأن  وارت��ف��اع تكاليف ال���ش��ت��ح��واذ،اإل 
الالزمة  اأجرتالتغيريات  ال�شركة 
ربحيتها  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ع��ل��ي��ه��ا 
وا����ش���ت���م���راره���ا يف ت��ل��ب��ي��ة وجت�����اوز 

احتياجات العمالء.
ك��م��ا حت�����ش��ن م��ع��دل ���ش��ايف خ�شائر 
املطالبات يف ال�شركة اإىل 61،7% 
مقارنة ب� 68،4 % يف نف�ص الفرتة 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. واأظ��ه��رت ن�شبة 
حت�شناً  لل�شركة  املجمعة  الت�شغيل 
ب�شبب   99،3% بن�شبة  ه��ام�����ش��ي��اً 
ح�شاب  على  امل�شروفات  يف  ال��زي��ادة 

النمو ال�شلبي.

التكافل  �صوق  على  عامة  نظرة 
يف الإمارات العربية املتحدة

بعد عام 2020 املليء بالتحديات، 

املحلي  ال�����ن�����اجت  ان���خ���ف�������ص  ح���ي���ث 
من   ،%  6 ���ش��ال��ب  اإىل  الإج���م���ايل 
املحلي  الناجت  منو  يبلغ  اأن  املتوقع 
حوايل   2021 ع���ام  يف  الإج���م���ايل 

 .2%
والتعايف  التطعيم،  برنامج  اأن  كما 
التوقعات،  ق��ب��ل  ال��ن��ف��ط  اأ���ش��ع��ار  يف 
بتعايف  ت��ب�����ش��ر  اإي��ج��اب��ي��ة  ت���ط���ورات 
املحتمل  ومن  القت�شادي،  القطاع 
التطورات  ه����ذه  ت���اأث���ري  ي��ك��ون  اأن 
عام  اأواخ����ر  يف  ملمو�شاً  الإي��ج��اب��ي��ة 
ارتفاع  يف  ت�شاهم  حيث   ،2021
طلب امل�شتهلكني وزيادة الن�شاط يف 
قطاع جتارة التجزئة. وهيتطورات 
تركز  التي  التكافل  ل�شركات  جيدة 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  ق���ط���اع  ع��ل��ى 
دم��ج هيئة  اأن��ق��رار  كما  واملتو�شطة. 
ال����ت����اأم����ني م����ع امل�������ش���رف امل���رك���زي 
�شيوؤدي اإىل تر�شيخ القطاع وتقدمي 
خدمات مالية اأقوى، و�شيكون اأكر 
قدرة على توفري اأعلى م�شتوى من 

الأمن املايل للعمالء.
"على  اأن������ه  ال����ظ����اه����ري  وي�������ش���ي���ف 
اإجمايل  يف  النخفا�ص  من  الرغم 
امل�����ش��اه��م��ات امل��ك��ت��وب��ة م��ق��ارن��ًة بهذا 
ال���وق���ت م���ن ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، حيث 
للجائحة  الأ�شواأ  التاأثري  اأن  نعتقد 
انتهى،  ق����د  اأع���م���ال���ن���ا  اأداء  ع���ل���ى 
و�شع  يف  الآن  ب��ات��ت  ال�����ش��رك��ة  واأن 
ج��ي��د ل���ل���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جتاه 
�شجلت  ال�����ش��رك��ة  اأن  ال�����ش��رك��اء،ك��م��ا 
زيادة  حتقيق  خ��الل  من  قوياً  اأداًء 
الأرب���اح وعائد جم��ٍز على  يف �شايف 
ح���ق���وق امل���ل���ك���ي���ة، وال����ش���ت���م���رار يف 
الح���ت���ف���اظ ب��ال��ع��م��الء م���ن خالل 
تقدمي خدمات ذات جودةعالية." 

الأول الربع  خالل  للتوزيع  اأدنوك  اأرباح  درهم  مليون   631
•• اأبوظبي -وام:

631 مليون  اأرباحا �شافية بلغت  اأدن��وك للتوزيع  حققت �شركة 
درهم خالل الربع الأول من العام احلايل 2021 بنمو 57.8 
بتح�شن  مدفوعة  املا�شي  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   %
الأرباح  بلغت  حني  يف   .. الت�شغيلية  النفقات  وتقل�ص  الهوام�ص 
 817 والإط��ف��اء  وال���ش��ت��ه��الك  وال�شريبة  ال��ف��وائ��د  خ�شم  قبل 
مليون درهم بنمو 46.9 % وفقا للنتائج املالية ال�شادرة اأم�ص 

عن ال�شركة.
الفائدة  خ�شم  قبل  اأ�شا�شية  اأرب��اح��ا  للتوزيع"  "اأدنوك  و�شجلت 
درهم  مليون   740 بلغت  والإط���ف���اء  وال���ش��ت��ه��الك  وال�شريبة 
خالل الربع الأول يف حني بلغ اإجمايل الربح 1.32 مليار درهم 
بنمو %19.4 مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي .. فيما 
حافظت ال�شركة على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق 

النقدي احلر 835 مليون درهم بنمو 56.7%.
 0.050 اإىل  % لت�شل   57.9 بن�شبة  ال�شهم  ربحية  وارتفعت 
"درهم / لل�شهم" مقارنة ب� 0.032 "درهم / لل�شهم" يف الفرتة 

ذاتها من العام املا�شي.
كما �شجل قطاع توزيع الوقود يف ال�شركة اأداء ت�شغيلياً قوياً، حيث 
ارتفع اإجمايل اأرباح مبيعات وقود التجزئة بن�شبة %12.6 على 

اأ�شا�ص �شنوي يف الربع الأول، مدفوعاً بهوام�ص اأعلى.
"با�شتثناء  الت�شغيلية  ال��ن��ف��ق��ات  للتوزيع"  "اأدنوك  وق��ل�����ش��ت 
م�شاريف ال�شتهالك" بن�شبة %6.5 مقارنة بالفرتة ذاتها من 
اإىل  الرامية  ال�شركة  اإط��ار م�شاعي  وياأتي ذلك يف  ال�شابق،  العام 
النفقات  تقلي�ص  يف  ال�شركة  وجنحت  الت�شغيلية  الكفاءة  تعزيز 
التجزئة،  حمطات  ل�شبكة  تو�شعتها  من  الرغم  على  الت�شغيلية 
التي  املبادرات  اإىل  الت�شغيلية  النفقات  تقلي�ص  الف�شل يف  ويعود 
الت�شغيلية يف جميع قطاعات  النفقات  الإدارة لتح�شني  اتخذتها 

ال�شركة.
"اأدنوك  ويف نهاية الربع الأول من العام احلايل حافظت �شركة 

للتوزيع" على مركزها املايل القوي مع ميزانية عمومية قوية، 
ودولياً  حملياً  للتو�ّشع  ج��ه��وده��ا  ملوا�شلة  يوؤهلها  ال���ذي  الأم���ر 
 5.1 ال�شركة  �شيولة  وبلغت  الذكي.  للنمو  �شيا�شتها  مع  متا�شياً 
2.3 مليار  2021، مبا يف ذلك  31 مار�ص  مليار درهم كما يف 
درهم يف �شورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم يف �شورة 

ت�شهيالت ائتمانية غري م�شتغلة.
وا�شتمرت "اأدنوك للتوزيع" يف تنفيذ ا�شرتاتيجيتها للنمو الذكي 
بهدف تزويد العمالء واملجتمعات على ال�شعيدين املحلي والدويل 
بخدمات بيع وقود بالتجزئة قائمة على التقنيات احلديثة حيث 
الإمارات  اأرب��ع حمطات خدمة جديدة يف دولة  ال�شركة  افتتحت 
من �شمنها حمطتان من طراز اأدنوك "On-the-go"، التي 
ال�شغرية  واملتاجر  بالوقود  ال��ت��زود  خدمة  لتوفر  ت�شميمها  مت 

لالأحياء ال�شكنية.
بخططها  واللتزام  اإجنازاتها  وترية  ت�شريع  ال�شركة  تعتزم  كما 
واململكة  الإم�����ارات  دول���ة  70-80 حم��ط��ة ج��دي��دة يف  لف��ت��ت��اح 
العربية ال�شعودية بنهاية هذا العام حيث يتوقع افتتاح 35-30 

حمطة جديدة يف الدولة .
ومتا�شًيا مع ا�شرتاتيجية ال�شركة الطموحة لتعزيز املبيعات غري 
رقمية  جتربة  توفري  للتوزيع" يف  "اأدنوك  ا�شتثمرت  البرتولية 
الربع الأول جتديد  حديثة وع�شرية لعمالئها، حيث مت خالل 
ما جمموعه 14 من متاجر "واحة اأدنوك". و�شاهمت مثل هذه 
املبادرات التي تركز ب�شكل متزايد على العمالء يف زيادة متو�شط 
 2021 مار�ص   31 يف  كما  حجم �شلة امل�شرتيات بن�شبة 2.2% 

مقارنة بالفرتة نف�شها من عام 2020.
واإىل جانب منوها داخل دولة الإمارات، �شرعت "اأدنوك للتوزيع" 
اململكة  يف  �شيما  ل  ال����دويل،  ال�شعيد  على  تو�شعها  وت���رية  م��ن 
العربية ال�شعودية، حيث اأبرمت ال�شركة يف عام 2020 و2021 
ثالث اتفاقيات لال�شتحواذ على ما جمموعه 35 حمطة خدمة 
 37 اإىل  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال�����ش��رك��ة يف  اإج��م��ايل ع���دد حم��ط��ات  لي�شل 
حمطة خدمة. وقال اأحمد ال�شام�شي، الرئي�ص التنفيذي بالإنابة 

ل�شركة اأدنوك للتوزيع: " حققنا اإجنازاً هاماً خالل الربع الأول 
من عام 2021 من خالل تطعيم جميع موظفينا العاملني يف 
معايري  باأعلى  الدائم  بالتزامهم  ونفتخر  الأمامية،  اخلطوط 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة. وبالإ�شافة اإىل ذلك وا�شلت ال�شركة 
اأداء  و�شجلت   ،2020 ع��ام  يف  حققتها  التي  النجاحات  تعزيز 
مالياً قوياً الأمر الذي اأتاح لل�شركة �شيولة نقدية وافرة متكنها 
من ال�شتفادة من فر�ص النمو امل�شتقبلية �شواء كانت يف الأ�شواق 

الداخلية اأو اخلارجية".
واأ�شاف : " ال�شركة وا�شلت الرتكيز على حتقيق عوائد جمزية 
للم�شاهمني خالل الربع الأول من عام 2021 .. ونلتزم باتباع 

�شيا�شة �شفافة وقوية لتوزيع الأرباح".
"مكافاآت  برنامج  اإىل  �شريكاً   27 ان�شمام  الأول  ال��رب��ع  و�شهد 
املزيد  على  ال��ربن��ام��ج  اأع�����ش��اء  ح�شول  يعني  م��ا  وه��و  اأدنوك"، 
الرتفيه  �شركات  كربى  من  املقدمة  واخل�شومات  العرو�ص  من 
والت�شلية يف دولة الإمارات. وبنهاية الربع الأول من عام 2021، 
�شجل برنامج "مكافاآت اأدنوك" اأكر من مليون م�شتخدم، وحقق 
اإجناًزا كبرًيا بتجاوز اإجمايل عدد املعامالت التي متت با�شتخدام 

نقاط برنامج "مكافاآت اأدنوك" 12 مليون معاملة.
مار�ص   16 يف  عقد  ال���ذي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وخ���الل 
اأرباح  توزيعات  على  للتوزيع"  "اأدنوك  م�شاهمو  وافق   ،2021
درهم  مليار   2.57 قيمته  مبا   2020 املالية  لل�شنة  اإجمالية 
 7.5% بن�شبة  زي��ادة  ميثل  ما  وهو  لل�شهم"  فل�ص   20.57"

مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019.
متكنت  فقد  لل�شركة،  املتوا�شل  والنمو  ال��ق��وي  ل���الأداء  ونتيجة 
ال�شركة من و�شع �شيا�شة توزيعات اأرباح تدريجية بقيمة 2.57 
اأدنى  ب��ح��د  دره���م  م��ل��ي��ار   2.57 و   2021 ل��ل��ع��ام  دره���م  م��ل��ي��ار 
 75% يبلغ  اأدن��ى  بحد  اأرب���اح  بتوزيعات  "مقارنة   2022 لعام 
ال�شيا�شة  يف  كما   2022 العام  عن  للتوزيع  القابلة  الأرب��اح  من 
اأبريل  ال�شابقة" وهو ما يوفر للم�شاهمني عائدات �شفافة حتى 

.2023

ويز اإير اأبوظبي ت�صري رحالت جديدة اإىل 
كييف وباري و�صاللة وم�صقط

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت "ويز اإير اأبوظبي"عن بدء ت�شيري رحالت جديدة 
اإىل العا�شمة الأوكرانية كييف ومدينة باري الإيطالية، 

و�شاللة وم�شقط يف �شلطنة عمان.
الأوكرانية،  العا�شمة  اإىل  رحالتها  ال�شركة  و�شت�شغل 
واخلمي�ص  الثالثاء  اأي��ام  اأ�شبوعياً  م��رات  ث��الث  كييف، 
والأحد، واإىل مدينة باري الإيطالية مرتني يف الأ�شبوع 
اإىل �شاللة  اأ�شبوعياً  والثالثاء، ومرتني  ال�شبت  يومي 
اإىل  اأ�شبوعياً  م���رات  وث���الث  والأرب���ع���اء،  ال�شبت  ي��وم��ي 

م�شقط اأيام الأحد، والثالثاء واخلمي�ص.
اإير  "ويز  ت�����ش��رّي   ،2021 ي��ن��اي��ر  ان��ط��الق��ه��ا يف  وم��ن��ذ   
اأبوظبي" رحالتها اإىل نحو 22 وجهة، ومن املقرر اأن 
يتم الك�شف عن مزيد من وجهات ال�شفر خالل الأ�شهر 

القليلة القادمة.
اإير  "ويز  ل�شركة  العام  املدير  �شايك،  ف��ان  كي�ص  وق��ال 

اأبوظبي": "ي�شرنا اإطالق رحالتنا نحو  وجهات ال�شفر 
م�شتدامة  خ��ي��ارات  للم�شافرين  تتيح  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ل�شتك�شاف مناطق جديدة ومميزة ..و�شتنال الوجهات 
يف  العمارة  فنون  حمبي  من  ال�شياح  اإع��ج��اب  اجل��دي��دة 
كيف اأو حمبي الأجواء ال�شاطئية اخلالبة يف  باري، اأو 
حتى ممن ين�شدون ا�شتك�شاف املعامل الطبيعية الهادئة 
افتتاح  "ياأتي  واأ����ش���اف:  ع��م��ان.  �شلطنة  يف  وامل��ت��ن��وع��ة 
اإىل كييف وباري و�شاللة  الرحالت اجلديدة  خطوط 
التي  الرحالت اجلديدة  ل�شل�شلة من  كبدايًة  وم�شقط 
التزامنا  اإط����ار  ويف  ���ش��اب��ق،  وق���ٍت  يف  عنها  الإع����الن  مت 
باأ�شعار معقولة  بتقدمي وجهات وخيارات �شفر جديدة 

جلميع �شكان اأبوظبي وزوارها".
اإير اأبوظبي" 4 طائرات  "ويز  اأ�شطول طائرات  وي�شم 
كلًيا،  اجل���دي���دة   A321neo اإي���رب���ا����ص  ط����راز  م���ن 
مقارنة  ممكنة  بيئية  ب�شمة  اأق���ل  لل�شركة  تتيح  ال��ت��ي 

مبناف�شيها يف املنطقة.
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 اختتم احتاد الإمارات لكرة القدم 
م�شاء اأم�ص الأول فعاليات م�شروع 
للمو�شم  امل�شتقبل  ح��ك��ام  اإع�����داد 
 2021-2020 ال����ري����ا�����ش����ي 
وذل����ك   ، ح���ك���م���اً   16 مب�������ش���ارك���ة 
�شمن خطة جلنة احلكام لتطوير 
بالرتقاء  التحكيمية  امل��ن��ظ��وم��ة 
ب��امل�����ش��ت��وىي��ن ال���ف���ن���ي وال���ب���دين 

للحكام ال�شباب املتميزين.
 وح�شر ختام امل�شروع حممد عمر 
ال�����ش��م��ري ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ، 
وعبداهلل كرم ع�شو جلنة احلكام ، 
علي الطريفي مدير اإدارة احلكام 
الفني  امل��دي��ر  ال���دوخ���ي  ، وخ��ال��د 
الفني  امل�����ش��وؤول  يعقوب  واأح��م��د   ،

للُمقّيمني واملحا�شرين  .
 ويف كلمته الفتتاحية نقل حممد 
ع��م��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جل��ن��ة احلكام 
حتيات �شامل علي ال�شام�شي ع�شو 

رئي�ص  ال��ك��رة  احت��اد  اإدارة  جمل�ص 
، ومتنايته جلميع  جلنة احل��ك��ام  
�شاركوا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب  احل��ك��ام 
للم�شروع  احل���ال���ي���ة  ال��������دورة  يف 
الفرتة  خ��الل  والنجاح  بالتوفيق 
بال�شكر  ت����وج����ه  ك���م���ا   ، امل���ق���ب���ل���ة 
ال�شابقة  احلكام  للجنة  والتقدير 
التي  ال���ك���ب���رية  امل���ج���ه���ودات  ع��ل��ى 
امل�����ش��روع يف  اإن��ط��الق  منذ  بذلتها 

�شهر اأكتوبر املا�شي.
امل�شتقبل  ح��ك��ام  م��ع  ح��دي��ث��ه  ويف   
"  العمل يف جمال  �شرح قائاًل : 
يتخذه  ل  �شعب  ق���رار  التحكيم 
�شفات،  ب��ع��دة  يت�شم  �شخ�ص  اإل 
وح�شن  ال�شخ�شية  ق���وة  اأب���رزه���ا 
وال��ع��دل يف قراراته  ال��ق��رار  اتخاذ 
التحديات  تخطي  على  وال��ق��درة 
التي تواجهه ، اإل اإن هذه مميزات 
بالن�شباط  اك��ت�����ش��اب��ه��ا  ي�����ش��ه��ل 
واكت�شاب  اجلاد  والعمل  واللتزام 
امل���زي���د م���ن اخل�����ربات ، وذل����ك ما 

بالنتائج  واأثبتموه  فيكم  وجدناه 
كافة  يف  حققتموها  التي  املميزة 
والعملية  التحريرية  الختبارات 

خالل امل�شروع".
حمظوظون  " اأن���ت���م   : واأ����ش���اف   
الكرة  احت���اد  اإدارة  جمل�ص  ب��دع��م 
حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  برئا�شة 
امل�شتمرة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  ال��ن��ع��ي��م��ي  
على  حتكيمية  ق��اع��دة  ل��ت��اأ���ش��ي�����ص 
اأ�ش�ص علمية واأكادميية، واهتمامه 
ب���ع���م���ل���ي���ة ت�����ط�����وي�����ر امل����ن����ظ����وم����ة 
التحكيمية وتوفريه لكل املقومات 
وكل   ، الأه���داف  تلك  التي حتقق 
لإخوانكم  م��ت��واف��راً  يكن  ذل��ك مل 
القدامى يف جمال التحكيم الذي 
بعد  عاماً  ملحوظاً  تطوراً  ي�شهد 
بالتقنيات  ال�شتعانة  ظل  يف  ع��ام 
امل��ح��ا���ش��رات وامل���ب���اري���ات، وكل  يف 

ذلك مل يكن متاحاً يف املا�شي".
اللجنة  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب  واأ������ش�����اد   
ب��ال��ك��وادر امل��واط��ن��ة ب����اإدارة احلكام 

الذين قدموا املحا�شرات النظرية 
الأوىل  الفرتتني  والعملية خالل 
اأقيمتا  اللتني  للم�شروع  والثانية 
اإىل  اأك��ت��وب��ر  ال��ف��رتة م��ن �شهر  يف 
���ش��ه��ر م��اي��و وع��ل��ى م����دار ثمانية 
�شالح   : وه��م  التوايل  على  اأ�شهر 
 ، خاطر  وعبدالواحد   ، امل��رزوق��ي 
و�شلطان �شاحوه ، ومدربا اللياقة 
واأحمد   ، ع��ب��داهلل  ح�شن  البدنية 

هالل .
الطريفي  ع��ل��ي  ه���ن���اأ  ج��ه��ت��ه  م���ن 
احلكام  كافة  احل��ك��ام  اإدارة  مدير 
امل�����������ش�����ارك�����ني ب����ع����د اج����ت����ي����ازه����م 
للم�شروع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات 
�شرح  ع��ل��ى  ب���ق���درات���ه���م  واأ�����ش����اد   ،
وت��ن��ف��ي��ذ ق���وان���ني ال��ل��ع��ب��ة خالل 
امل���ح���ا����ش���رات ال���ن���ظ���ري���ة حل����الت 
العملية  وامل��ح��ا���ش��رات  ال��ف��ي��دي��و 
على  مباريات  اإدارة  ت�شمنت  التي 
بال�شتعانة  ع���وان���ة  ذي����اب  م��ل��ع��ب 

بالعبني.

واأ�شار الطريفي اإىل اأن املجموعة 
اأعمار  م��ن  حكاما  ت�شم  احلالية 
اإدارات������ه������م  ����ش���غ���رية مت����ي����زوا يف 
الأوىل  ال���درج���ة  دوري  مل��ب��اري��ات 
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ع���ام���اً  ، ك��م��ا اأ����ش���اد ب��اأح��د احلكام 
امل�شاعدين الذي جنح يف احت�شاب 
اإحدى  يف  �شعبة  ت�شلل  16 حالة 
وكانت  ال���ردي���ف،  دوري  م��ب��اري��ات 
بن�شبة  ���ش��ح��ي��ح��ة  ق�����رارات�����ه  ك����ل 

مائة باملائة ، وطالب كافة احلكام 
من  امل��زي��د  اكت�شاب  على  بالعمل 
اخلربات خالل املباريات والدورات 
راف�����داً مهماً  ك��ون��ه��م  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ملنظومة التحكيم بدولة الإمارات 

، وينتظرهم م�شتقبل واعد .   ويف 
اخلتام قاما حممد عمر ال�شمري 
، وعبداهلل  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
بتوزيع   ، احلكام  كرم ع�شو جلنة 

�شهادات التخرج على احلكام.

•• دبي-الفجر

ال�شيدات بعد فوزه على فريق  اأوول بالك بدرع بطولة كرة قدم  ُتوج فريق   
اأول  اأول  ج���رت   ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة  لثالثة يف  اأه���داف  بخم�شة  الإم����ارات 

اأم�ص على ملعب ذياب عوانة بح�شور اأمل بو�شالخ ع�شو جمل�ص اإدارة احتاد 
الكرة رئي�ص جلنة كرة القدم الن�شائية ، وغالية عبداهلل املازمي ع�شو اللجنة 
امليداليات الذهبية  اأوول بالك  اأمل بو�شالخ بت�شليم لعبات فريق  .  وقامت 
 ، الإم���ارات  فريق  لالعبات  الف�شية  امليداليات  �شلمت  فيما   ، البطولة  ودرع 

وامليداليات الربونزية لالعبات فريق الحتاد . وقالت اأمل بو�شالخ اأن البطولة 
حققت الأهداف املرجوة منها اأبرزها عودة املناف�شات للعبة حتى واإن كانت يف 
ال�شياق الودي نظراً لفرتة التوقف الطويلة ، اإ�شافة لإك�شاب لعبات منتخبنا 
لل�شابات ح�شا�شية املباريات والحتكاك يف املناف�شات الكروية ، م�شرية اأن كرة 

الوطنية خا�شة حتظى بدعم غري م�شبوق  الن�شائية عامة واملنتخبات  القدم 
اإدارة احتاد الكرة برئا�شة ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�ص  من جمل�ص 
الحتاد ، والذي رفع معنوياتنا خالل الفرتة احلالية التي ت�شهد ا�شتعدادات 

منتخباتنا للم�شاركة يف البطولت الإقليمية والقارية والدولية املقبلة .

ي�شتمّر ال�شراع على لقب الدوري الإ�شباين لكرة القدم حتى الرمق الأخري، بني 
اأتلتيكو مدريد املت�شدر ومطارديه العمالقني ريال مدريد وبر�شلونة يف املرحلة 

على مواجهتي القمة يف املرحلة املا�شية. التعادل  خّيم  بعدما  وذلك   ،36
تعّبد  قد  ال�شبت،  بر�شلونة  اأر���ص  ثمينة من  بنقطة  اأتلتيكو مدريد  عاد  وفيما 
مدريد  ري��ال  م��ب��اراة  �شهدت   ،2014 منذ  الليغا  يف  الأول  لقبه  نحو  طريقه 
حكم  تدخل  طريقة  حول  كبريا  جدل  الأح��د   )2-2( الرابع  ا�شبيلية  و�شيفه 
الدين  الفرن�شي زين  الأول  م��درب  اأغ�شب  اآر" ال��ذي  ايه  "يف  امل�شاعد  الفيديو 
زيدان. وبقي اأتلتيكو مدريد مت�شدرا )77 نقطة( قبل ثالث مراحل على ختام 
اآمال  ري��ال مدريد وبر�شلونة، فيما تبدو  بفارق نقطتني عن كل من  ال��دوري، 

اإ�شبيلية الرابع �شعبة، يف ظل ابتعاده 6 نقاط عن املت�شدر.
و�شهدت مباراة ريال واإ�شبيلية التي اقتن�ص فيها الأول هدف التعادل يف الدقيقة 
الرابعة من الوقت البدل عن �شائع اأحداثا جدلية، عندما احت�شب احلكم ركلة 
جزاء لريال مدريد، لكنه عاد والغاها حمت�شبا ركلة ل�شبيلية بعد مل�شة يد على 
مدافعه الربازيلي اإيدر ميليتاو يف الدقيقة 74، برغم ان اللقطات اأظهرت مل�شة 

على يد على اأحد لعبي الفريق الندل�شي.
ويبدو اأن حماوة نهاية الدوري، قد اأثرت على الطباع الهادئة ملدرب ريال زيدان، 
على  يد  مل�شة  هناك  اأفهم.  "ل  اإ�شبيلية  نهاية مواجهة  بعد  احلكم  اداء  فانتقد 
ميليتاو، لكنها هناك مل�شة على اإ�شبيلية اأي�شا. مل يقنعني احلكم مبا قاله يل. 
ل احتدث يف العادة عن هذه الأمور، لكن اليوم اأنا غا�شب... راأيت مل�شة يد على 

ا�شبيلية، ومل�شة يد على ريال، لكنهم �شّفروا �شدنا".
وعن نهاية الدوري، قال املدرب الذي منح ريال مدريد ثالثة القاب متتالية يف 
دوري اأبطال اأوروبا والدوري املحلي املو�شم املا�شي "مل تعد الأمور بني اأيدينا، 

لكننا �شنقاتل حتى النهاية".
يف املقابل، راأى لعب و�شط ا�شبيلية الكرواتي اإيفان راكيتيت�ص الذي ترجم ركلة 
اجلزاء "بالن�شبة يل كانت ركلة جزاء وا�شحة. ميكننا احلديث كيف يراها كل 

�شخ�ص. لكن اإذا غرّيت اللم�شة اجتاه الكرة، فهي ركلة جزاء".
التي  "اللعبة  امل�شرتكة  للم�شة  عمالقة  �شورة  "ماركا" على  �شحيفة  وعنونت 
اأخ��رى ل�شبيلية"، فيما  اآر ركلة ج��زاء لريال ومنح  ايه  األغى يف  الليغا.  غ��رّيت 

كتبت "اآ�ص": "ريال مدريد يخ�شر اليد".
رافايل  الفرن�شي  واملدافع  رامو�ص  �شريخيو  قائده  عنه  ال��ذي غاب  ري��ال  وك��ان 
فاران ومواطنه فريلن مندي ودانيال كارفاخال ولوكا�ص فا�شكي�ص، يف طريقه 
لتلقي خ�شارة موجعة على اأر�شه، �شتنهي منطقيا اأمله بالحتفاظ بلقبه، قبل 

البلجيكي  بال�شدفة من قدم مهاجمه  الأمل��اين توين كرو�ص  ت�شديدة  اأن ترتد 
اإدين هازار يف �شباك احلار�ص املغربي يا�شني بونو يف الوقت القاتل.

وبعد خروجه من ن�شف نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ت�شل�شي الإنكليزي، يحّل 
ريال مدريد اخلمي�ص �شيفا على غرناطة العا�شر يف مباراة حمفوفة باملخاطر 
خ�����ش��ارة �شادمة  واحل���ق  الأوروب���ي���ة  امل�شابقات  اإىل  ب��ال��ت��اأه��ل  ط��ام��ح  ف��ري��ق  �شد 
برب�شلونة يف عقر داره قبل اأ�شبوعني، فيما تبدو مواجهة بر�شلونة اأ�شهل على 

اأر�ص ليفانتي الرابع ع�شر الثالثاء.
�شو�شييداد  ري���ال  ي�شتقبل  ال���ذي  م��دري��د  اأتلتيكو  على  �شترتكز  الن��ظ��ار  لكن 
اخلام�ص الأربعاء، يف امتحان جديد لرجال املدرب الأرجنتيني دييغو �شيميوين 
الذين يقرتبون اأكر فاأكر من لقب الدوري، بعد اخلروج �شاملني من موقعة 

بر�شلونة الأخرية.
مدافع  بح�شب  ثابت،  م�شتوى  على  باحلفاظ  الكربى  الأن��دي��ة  ف�شل  ظل  ويف 
اأن  اأتلتيكو بالفريق البا�شكي �شو�شييداد، على  بر�شلونة جريار بيكيه، ي�شطدم 

يلتقي بعدها اأو�شا�شونا وبلد الوليد.
قال �شيموين بعد تعادله الأخري يف ملعب "كامب نو": "نحن يف بطولة رائعة 
مع اأربعة اأندية مناف�شة على اللقب"، م�شريا اإىل عدم رغبته مب�شاهدة مباراة 

ريال مدريد واإ�شبيلية "�شاأتناول الع�شاء مع العائلة".
و�شط  كالعب  مدريد  اأتلتيكو  األ��وان  حمل  ال��ذي  عاما(   51( �شيميوين  وك��ان 
ال�شراف  ب��داأ  قد  و2005-2003،  و1997   1994 بني  لفرتين  م�شاك�ص 
على "كولت�شونريو�ص" يف 2011، وقاده مذذاك الوقت اإىل احراز لقب الدوري 
يف 2014، الكا�ص يف 2013 وبلوغ نهائي دوري البطال يف 2014 و2016، 

ف�شال عن لقبني يف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2012 و2018.
وبعيدا عن العا�شمة، يدرك بر�شلونة انه اأهدر فر�شة بالغة الأهمية با�شتعادة 
التعادل من عقر  نقطة  اأتلتيكو يخطف  ترك  ري��ال مدريد، عندما  اللقب من 
ك��ادت متنح  املباراة  نهاية  راأ�شية يف  دمبيلي  عثمان  الفرن�شي  اأه��در  داره، حيث 

ال�شدارة للكاتالوين.
وكتبت �شحيفة ماركا املدريدية ان بر�شلونة "بحاجة ملعجزة" كي يحرز اللقب 
تعوي�ص اخل�شارة �شد غرناطة،  ق��ادرا على  كومان  رونالد  امل��درب  فريق  "كان 
لكنه ف�شل اأي�شا بالتغلب على اأتلتيكو يف كامب نو. فارق املواجهات املبا�شرة مع 

اأتلتيكو وريال ل ي�شب يف م�شلحته اأبدا".
اأتلتيكو كانت  "النتيجة �شد  الهولندي كومان  املقابل، قال مدرب بر�شلونة  يف 

عادلة. كل الأمور ل زالت ممكنة".

احتاد الكرة يختتم فعاليات م�صروع اإعداد حكام امل�صتقبل

فريق اأوول بالك ُيتّوج بلقب بطولة كرة قدم ال�صيدات

اأف�صلية لأتلتيكو مدريد يف �صراع الأمتار الأخرية 

تتوا�شل العقبات اأمام ال�شتعدادات لأوملبياد طوكيو 2020 املوؤّجل قبل اأقل 
من ثالثة ا�شهر على انطالقه، واآخرها اإعالن املنظمني الثنني عن اإرجاء 
تداعيات  ب�شبب  باخ  توما�ص  المل��اين  الدولية  الوملبية  اللجنة  رئي�ص  زي��ارة 
اجلائحة، يف حني بداأ التحرك املعار�ص على الأر�ص تنديًدا باإقامة اللعاب.

17 و18 ال�شهر احل��ايل ولكن  ب��اخ الرخبيل يف  ي��زور  اأن  امل��ق��ّرر  وك��ان من 
املنظمني "قرروا اإرجاءها نظًرا لظروف عدة مبا فيها متديد حالة الطوارئ 
يف البالد" اجلمعة الفائت لثالثة ا�شابيع ا�شافية حتى 31 اأيار/مايو من 
واللجنة  املحليون  املنظمون  احلكومة،  واأ���ش��ّرت  اليابانية.  احلكومة  قبل 
معار�شة  رغم  اآمنة"،  "األعاب  اإقامة  اإمكانية  على  م��راًرا  الدولية  الوملبية 
اأو  ج��دي��ًدا  تاأجياًل  اإم��ا  تطالب  حيث  ذل��ك،  اليابانيني  من  وا�شحة  اأغلبية 

اإلغاًء كاماًل، وفًقا جلميع ا�شتطالعات الراأي على مدى عدة اأ�شهر.
لتنظيم  تخّطط  املنظمة  اللجنة  ان  اىل  يابانية  �شحافية  تقارير  واأ���ش��ارت 

زيارة باخ يف حزيران/يونيو.
ومّددت احلكومة حالة الطوارئ يف البالد التي فر�شت من جديد يف نهاية 

ني�شان/اأبريل يف اأربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انت�شار كورونا.

و�شبق اأن ك�شفت رئي�شة اللجنة املنظمة �شيكو ها�شيموتو اجلمعة انه �شيكون 
حالة  مت��دي��د  ب�شبب  احل���ايل  ال�شهر  يف  ب��اخ  زي���ارة  تنظيم  ال�شعب"  "من 
اأخ��رى حول  الطوارئ. يظل حجم الوباء يف اليابان حم��دوًدا مقارنة بدول 
العامل مع قرابة 10800 حالة وفاة، لكن الأزمة ال�شحية ت�شتنفذ القطاع 
ا واأن حملة التلقيح تتقدم ببطء �شديد حيث تلقى واحد يف  الطبي، خ�شو�شً
املئة فقط من ال�شعب اجلرعتني، كما اأن بع�ص املناطق �شجلت ارقاًما قيا�شية 

حيث ت�شببت املتحورات من الفريو�ص مبوجات جديدة من العدوى.
يوم  دف��اع��ي  م��وق��ف  ات��خ��اذ  اإىل  �شوغا  يو�شيهيدي  ال����وزراء  رئي�ص  وا�شطر 

الثنني، واأ�شر يف كلمته امام الربملان على اأنه "مل ي�شع الأوملبياد يف املقام 
الأول اأبًدا" واأن اأولويته تبقى "حياة و�شحة ال�شعب الياباين".

و�شّرح ال�شرتايل جون كوت�ص نائب رئي�ص الوملبية الدولية لوكالة فران�ص 
بر�ص ال�شبت اأن ل �شيء �شيمنع اقامة الألعاب املقّررة اأن تنطلق يف 23 متوز/

يوليو بقوله "ل وجود )لهكذا �شيناريو(".
200 دولة للم�شاركة  الف ريا�شي من   11 اأكر من  اأن ي�شل  املتوقع  من 
اأن يت�شّبب ذلك بتفاقم  اليابانيني يف  ال��ذي يقلق  العاملي، الم��ر  يف احل��دث 

الزمة ال�شحية.

ون�شرت �شحيفة "يوميوري �شيمبون" الثنني ا�شتطالًعا للراأي اأظهر تاأييد 
اإلغاء اللعاب فيما مل يقدم ال�شتطالع خيار  امل�شتجوبني  املئة من  59 يف 
تاأجيل اآخر. فيما اأ�شار ا�شتفتاء اآخر اأجرته قناة "تي بي اأ�ص" اأن ن�شبة 37 يف 

املئة توؤيد الإلغاء مقابل 28 منها مع تاأجيل جديد.
كما ارتفع عدد املوّقعني على عري�شة اأطلقت الربعاء الفائت لإلغاء اللعاب 
اىل 315 األف �شخ�ص. وذكرت تقارير الثنني اإلغاء م�شرية ال�شعلة الوملبية 
حيث  اجل��م��اه��ري،  لكتظاظ  حتا�شًيا  اإ�شافية  م��دن  يف  العامة  ال��ط��رق  م��ن 

ان�شّمت حمافظتا هيوغو واوكاياما اىل مناطق اأخرى �شبق اأن الغتها.
ع�شرات  ب�شع  جت��م��ع  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  يف  جتريبية  م�شابقة  ه��ام�����ص  وع��ل��ى 
اإقامة  على  لالحتجاج  الأومل��ب��ي  طوكيو  �شتاد  ح��ول  الث��ن��ني  املتظاهرين 
كرة  يف  عاملًيا  ثانية  امل�شنفة  او�شاكا  ناومي  اليابانية  اعتربت  كما  الأل��ع��اب. 

امل�شرب انه يجب اأن يكون هناك "نقا�ص" ب�شاأن اإقامة اللعاب.
وقالت حاملة لقب اربع بطولت غراند �شالم على هام�ص انطالق دورة روما 
اليطالية "بالن�شبة يل، اأ�شعر اأنه اإذا كان ذلك يعّر�ص النا�ص للخطر ويت�شبب 

لهم ب�شعور عدم الرتياح، فمن املوؤكد اأنه يجب اأن يكون هناك نقا�ص".

اأوملبياد طوكيو.. عقبة جديدة 
لال�صتعدادات مع تاأجيل زيارة باخ 

ت�صنيف كرة امل�صرب.. ل وجود اأمريكي يف املراكز ال�30 الأوىل 
عام  املحرتفني  امل�شرب  ك��رة  لع��ب��ي  ت�شنيف  اعتماد  منذ  الأوىل  للمّرة 
1973، ل يتواجد اأي لعب اأمريكي يف املركز الثالثني الوىل، يف حني 
ا�شتعاد الرو�شي دانييل مدفيديف املركز الثاين من ال�شباين رافايل نادال 
ال��ذي دف��ع ثمن خ��روج��ه م��ن ال���دور رب��ع النهائي ل���دورة م��دري��د ال�شبوع 

املا�شي.
فريتز  تايلور  فهو  الثنني،  ال�شادر  الت�شنيف  يف  اأمريكي  لع��ب  اأّول  اأم��ا 
الذي يحتل املركز احلادي والثالثني. يوؤ�ّشر هذا الأمر اىل الرتاجع الكبري 
للوليات املتحدة التي و�شعت اأكرب عدد من الالعبني يف �شدارة الت�شنيف 
العاملي )جيمي كونورز، جون ماكرنو، جيم كوريري، بيت �شامربا�ص، اأندري 
اأغا�شي، اأندي روديك(، لكنها مل ت�شهد اأي ممثل لها على قمة الهرم منذ 

عام 2004.
يف املقابل، عّزز الأملاين األك�شندر زفرييف مركزه ال�شاد�ص، بتتويجه بطال 
املباراة  يف  الأح���د  برييتيني  ماتيو  الإي��ط��ايل  على  ب��ف��وزه  م��دري��د  ل���دورة 

النهائية.
دورات  اح��دى  لزفيفريف يف  الأول  واللقب هو 
بعد  ���ش��ن��وات،   3 منذ  للما�شرتز  نقطة  الل���ف 
الفئة  ه��ذه  يف  نهائية  مباريات  ث��الث  خ�شارته 
الثانية  امل��رت��ب��ة  ت���اأت���ي يف  ال��ت��ي  ال������دورات  م���ن 
م��ن ن��اح��ي��ة الأه��م��ي��ة ب��ع��د ال��ب��ط��ولت الكربى 
عام  روم���ا  �شقوطه يف  بعد  ���ش��الم،  ال��غ��ران��د  يف 
عام  وباري�ص   2019 عام  و�شنغهاي   ،2018

.2020
اأرينا  ال��ب��ي��الرو���ص  ال�����ش��ي��دات، ارت��ق��ت  ويف ف��ئ��ة 
�شابالينكا ثالثة مراكز لتتقّدم اإىل الرابع وهو 
اأف�شل مركز لها يف م�شريتها بعد تتويجها يف 

دورة مدريد.
ا�شتقرار  ع���ام���ا(   23( ���ش��اب��ال��ي��ن��ك��ا  واث���ب���ت���ت 
ثالثة  قبل  ال��رتاب��ي��ة  امل��الع��ب  على  م�شتواها 
غارو�ص  رولن  ب��ط��ول��ة  ان��ط��الق  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع 
اأ�شلي  ال�شرتالية  على  تغّلبها  بعد  الفرن�شية، 

�شتوتغارت  دورة  اأمامها يف  لتثاأر من خ�شارتها  عامليا،  اوىل  امل�شنفة  بارتي 
الملانية قبل اأ�شبوعني.

واللقب هو العا�شر ل�شابالينكا يف م�شريتها والثاين منذ مطلع العام احلايل 
بعد تتويجها يف اأبو ظبي.

ودخلت الت�شيكية املخ�شرمة برتا كفيتوفا نادي الالعبات الع�شر الوليات 
باحتاللها املركز العا�شر بعد بلوغها ربع نهائي مدريد.

- ت�شنيف الع�شرة الوائل:
نقطة  11463 ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�شربي   1-

)+1(  9780 مدفيديف  دانييل  الرو�شي   2-
)-1(  9630 نادال  رافايل  ال�شباين   3-

8365 تيم  دومينيك  النم�شوي   4-
7610 ت�شيت�شيبا�ص  �شتيفانو�ص  اليوناين   5-

6945 زفرييف  الك�شندر  الملاين   6-
6000 روبليف  اأندري  الرو�شي   7-

5785 فيدرر  روجيه  ال�شوي�شري   8-
)+1(  4048 برييتيني  ماتيو  اليطايل   9-

 3765 �شفارت�شمان  دييغو  الرجنتيني   10-
)1-1(

- ت�شنيف الع�شر الأوليات:
نقطة  10090 بارتي  اآ�شلي  ال�شرتالية   1-

7650 اأو�شاكا  ناومي  اليابانية   2-
6520 هاليب  �شيمونا  الرومانية   3-

 6195 ���ش��اب��ال��ي��ن��ك��ا  اري��ن��ا  ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة   4-
)+3(

)-1(  5905 كينن  �شوفيا  الأمريكية   5-
)-1( 5835 اإيلينا �شفيتولينا  الأوكرانية   6-

)-1(  5265 اأندريي�شكو  بيانكا  الكندية   7-
4850 وليام�ص  �شريينا  الأمريكية   8-
4660 بلي�شكوفا  كارولينا  الت�شيكية   9-

)+2(  4160 كفيتوفا  برتا  الت�شيكية   10-
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام:

للتحكيم  الإم����������ارات  م���رك���ز  اأك������د 
التحكيم  اأح����ك����ام  اأن  ال���ري���ا����ش���ي 
وحائزة  ن��ه��ائ��ي��ة،  ع��ن��ه  ال�������ش���ادرة 
وم�شمولة  املق�شي،  الأم���ر  حلجية 
ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل، ول��ه��ا ق���وة ال�شند 

التنفيذي.
اأم�ص  ال�����ش��ادر  البيان  ذل��ك يف  ج��اء 
ع��ن امل��رك��ز وال���ذي ج��اء ن�شه: بعد 
الط����الع ع��ل��ى ال��ق��ان��ون الحت����ادي 
�شاأن  يف   2016 ل�شنة   /16/ رقم 
للتحكيم  الإم������ارات  م��رك��ز  اإن�����ش��اء 
الأ�شا�شي  وال����ن����ظ����ام  ال���ري���ا����ش���ي 
و�شرورة  الإج���رائ���ي���ة.  وال���ق���واع���د 
الطبيعيني  الأ�شخا�ص  كافة  التزام 
باأحكام  العالقة  والعتباريني ذوي 
بتنفيذها  عنه  ال�����ش��ادرة  التحكيم 

ف���ور ����ش���دوره���ا، م���ع اي�����داع ن�شخة 
م��ن الأح��ك��ام ل��دى ك��ل م��ن اللجنة 
العامة  والهيئة  الوطنية  الأوملبية 
ل��ل��ري��ا���ش��ة. ومت��ا���ش��ي��ا م��ع م��ا �شبق 
مركز  ح����ر�����ص  م�����ن  وان�����ط�����الق�����اً 
على  الريا�شي  للتحكيم  الإم���ارات 
اللتزام باأحكام الهيئات التحكيمية، 
باإر�شال خطاٍب تذكريي  املركز  قام 
الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�ص  اإىل 
ال�شادر  احل��ك��م  لتنفيذ  ال��ي��د  ل��ك��رة 
بتاريخ 26-04-2021 باملنازعة 
ل�شنة   /112/ رق����م  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
املهلة  اأن  خ��الل��ه  اأو���ش��ح   ،2021
والتي  احل��ك��م  لتنفيذ  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ات�شاقا  ان��ت��ه��ت،  ق��د  امل��رك��ز  اأق���ره���ا 
�شباب  " ن��ادى  املحتكم  خطاب  م��ع 
الأهلي دبى " املر�شل بتاريخ 5-9-

قيام  ع��دم  م��ف��اده  ال���ذي   ،2021
اإنه  وحيث  احلكم،  بتنفيذ  الحت��اد 
ومن الثابت من �شحيح الإجراءات 

امل��ت��ب��ع��ة م���ن ق��ب��ل م��رك��ز الإم�����ارات 
للتحكيم الريا�شي، فاإن قرار مركز 

الإمارات للتحكيم الريا�شي ميلك 
لن�ص  وف��ق��ا  التنفيذي  ال�شند  ق��وة 

رقم  ال���ق���ان���ون  م���ن   /15/ امل������ادة 
/16/ ل�شنة 2016، والتي تقول: 
واملحا�شر  وال����ق����رارات  "الأحكام 
نهائية  امل�����رك�����ز  ع�����ن  ال�����������ش�����ادرة 
وم�شمولة بالنفاذ املعجل ولها قوة 

ال�شند التنفيذي".
وق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��رار ب��ال��ه��ول نائب 
للتحكيم  الإم������ارات  م��رك��ز  رئ��ي�����ص 
امل���ادة  ل��ن�����ص  "اإعمال  ال��ري��ا���ش��ي: 
الإجرائية  ال���ق���واع���د  م���ن   /75/
ن�شخة  ك��ل ط���رف  اإىل  ت��ر���ش��ل  ب����اأن 
موقعا  التحكيم  ق���رار  م��ن  اأ�شلية 
القرار  ويبلغ  املحكمني،  من  عليها 
ويكون  التنفيذي  امل��دي��ر  قبل  م��ن 
وغري  ل���الأط���راف،  وم��ل��زم��اً  نهائيا 
قابل للطعن عليه، فاإن ذلك قد مت 
باإبالغ  قام  املركز  اإن  حيث  بالفعل، 
بتاريخ  ال�����ش��ادر  ب��احل��ك��م  الحت�����اد 

املادة  اأن  كما   .2021-04-26
/76/ من القواعد الإجرائية ملركز 
توؤكد  الريا�شي  للتحكيم  الإم��ارات 
والأوامر  املحكمني  ق���رارات  حيازة 
القواعد  ل���ه���ذه  ط��ب��ق��اً  ال�������ش���ادرة 
حجية الأمر املق�شي، وحتمية قيام 
موعد  يف  احل��ك��م  بتنفيذ  الحت����اد 
اأق�شاه يوم الثنني املوافق 5--10 
العمل  لأوق�������ات  وف���ق���اً   ،2021
للتحكيم  الإم���ارات  ملركز  الر�شمية 
ال��ري��ا���ش��ي، وذل���ك يف مت��ام ال�شاعة 
اأنه  اإىل  م�����ش��ريا  م�����ش��اء،  اخل��ام�����ش��ة 
احلكم  تنفيذ  يف  التقاع�ص  ح��ال  يف 
ال�����ش��ادر يف امل��ن��ازع��ة رق��م /112/ 
ل�شنة 2021 وفقا للموعد املحدد، 
القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  �شيتم 
الإمارات  احت��اد  ااإدارة  جمل�ص  �شد 
القوانني  كفلتها  والتي  اليد  لكرة 

النافذة  والت�شريعات  بها  املعمول 
وقواعد  ال���دول���ة  يف  ال��ع��الق��ة  ذات 
ملركز  العامة  امل�شلحة  مقت�شيات 

الإمارات للتحكيم الريا�شي.
واأك�������د ن���ائ���ب رئ���ي�������ص امل����رك����ز على 
���ش��رورة ال��ت��زام ك��ل الأط����راف التي 
املركز  ب����ق����رارات  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  جل����اأت 
ا�شتيفاء  خ�����الل  م����ن  واأح����ك����ام����ه، 
ك��اف��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����واردة ���ش��واء يف 
اللتزام  اأو  الإج���رائ���ي���ة  ال��ق��واع��د 
مبواعيد وثيقة التحكيم، ومراحل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، مب���ا يحقق  ال��ت��ق��ا���ش��ي 
الهدف املن�شود من وراء اللجوء اإىل 
التحكيم واإعطاء كل ذي حق حقه، 
اجلميع  ي�شعد  ال����ذي  الأم����ر  وه���و 
العدالة  تطبيق  الغاية  كانت  طاملا 
ريا�شة  م�شلحة  وخدمة  والنزاهة 

الإمارات.

وميالن  اأت����الن����ت����ا  اأن�����دي�����ة  مت���ل���ك 
ت��ع��زي��ز حظوظها  ون��اب��ويل ف��ر���ش��ة 
املتبقية  الثالث  البطاقات  يف حجز 
اأبطال  دوري  م�شابقة  للم�شاركة يف 
اأوروبا املو�شم املقبل، عندما تخو�ص 
والثالثني  ال�شاد�شة  املرحلة  غمار 
م��ن ب��ط��ول��ة اي��ط��ال��ي��ا ل��ك��رة القدم، 
فيما يواجه يوفنتو�ص املهيمن على 
الأخرية،  الت�شعة  املوا�شم  يف  اللقب 
القارية  امل�شابقة  عن  الغياب  خطر 

العريقة.
اأت��الن��ت��ا وميالن  اأن��دي��ة  وت��خ��و���ص 
ونابويل اختبارات �شهلة على الورق، 
لأنها تواجه اأندية يف الثلث الأخري 
حمفوفة  ل��ك��ن��ه��ا  ال����رتت����ي����ب،  م����ن 
اأطرافها ت�شارع من  باملخاطر كون 

اأجل البقاء يف الدرجة الأوىل.
ويحتل اأتالنتا املركز الثاين بر�شيد 
املواجهتني  ب����ف����ارق  ن���ق���ط���ة   72
الثالث،  م���ي���الن  ع����ن  امل���ب���ا����ش���ري���ن 
وبفارق نقطتني اأمام نابويل الرابع 
واحدة  نقطة  بفارق  يتقدم  وال��ذي 

عن يوفنتو�ص اخلام�ص.
ويلعب اأتالنتا مع �شيفه بينيفينتو 
اآخر  ع�شر،  الثامن  امل��رك��ز  �شاحب 
الثانية،  الدرجة  اىل  املوؤدية  املراكز 
تورينو  ع��ل��ى  �شيفا  م��ي��الن  وي��ح��ل 
نابويل  اخلام�ص ع�شر، فيما يفتتح 
امل���رح���ل���ة ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة اأودي���ن���ي���زي 

احلادي ع�شر.
ويعّول اأتالنتا على قّوته الهجومية 
ال�شاربة والأف�شل يف الدوري حتى 
بينها  ه���دف���ا   84 ب��ر���ش��ي��د  الآن 
بارما  امل�شيف  على  الفوز  خما�شية 
بطاقته  ل��ت��اأم��ني  الأح�����د،   )2-5(
ق��ب��ل ال��ق��م��ة احل��ا���ش��م��ة ���ش��د �شيفه 
 23 الأخ���رية يف  املرحلة  ميالن يف 
لقائه  وق���ب���ل  احل�����ايل  اأي����ار/م����اي����و 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  يوفنتو�ص  م��ع 
19 احل����ايل.  ال���ك���اأ����ص يف  مل�����ش��اب��ق��ة 
جنوى  على  �شيفا  اأت��الن��ت��ا  وي��ح��ل 
اأمام  م��ب��ارات��ي��ه  قبل  املقبل  ال�شبت 

يوفنتو�ص وميالن.
الفوز �شبع مرات يف  اأتالنتا  وحقق 
التي مل  الأخ��رية  الت�شعة  مبارياته 
بينها  ال��ه��زمي��ة،  طعم  فيها  ي��ت��ذوق 
-1�شفر  يوفنتو�ص  على  النت�شار 

يف املرحلة احلادية والثالثني.
اأقلها  اأتالنتا،  مهمة  �شهولة  ورغ��م 
الذي  بينيفينتو  ���ش��د  م��ب��ارت��ي��ه  يف 

اللحاق  ت���ف���ادي  اأج�����ل  م���ن  ي��ق��ات��ل 
الدرجة  اىل  وب����ارم����ا  ب���ك���روت���وين 
الثانية، وجنوى الرابع ع�شر، اإل اأن 
بدا  غا�شبرييني  ب��ريو  ج��ان  مدربه 
من  اأ�شبوعان  "يبقى  بقوله  ح��ذرا 
املناف�شة وميكن اأن حتدث خاللهما 

الكثري من الأ�شياء".
ثالث  ب��ف��ارق  بينيفينتو  ويتخلف 
املركز  �شاحب  �شبيت�شيا  عن  نقاط 
ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر الخ�����ري امل��ب��ق��ي يف 
اأرب�����ع  وب����ف����ارق  الأوىل،  ال����درج����ة 
ع�شر  اخلام�ص  تورينو  خلف  نقاط 

وكالياري ال�شاد�ص ع�شر.
بعدما اأطاح بالقطب الأول للمدينة 
نظيفة  بثالثية  يوفنتو�ص  غرميه 
الثنائية  اإىل  يطمح ميالن  الأح��د، 
ال��ق��ط��ب الثاين  ال���ف���وز ع��ل��ى  ع���رب 

تورينو الأربعاء.
اأت��الن��ت��ا، ميني ميالن  غ��رار  وعلى 
النف�ص بح�شم بطاقته اإىل امل�شابقة 
ال����ق����اري����ة ق���ب���ل ل���ق���ائ���ه م����ع ممثل 

برغامو يف املرحلة الأخرية.
وخطا ميالن الذي ت�شدر الدوري 
امل��و���ش��م واحتل  مل���راح���ل ع����دة ه����ذا 
ك���ذل���ك، خ���ط���وة كبرية  ال��و���ش��اف��ة 
للتواجد بني الأربعة الأوائل بفوزه 
ال�������ش���اح���ق ع���ل���ى ي��وف��ن��ت��و���ص حيث 
ي��ت��ف��وق ع��ل��ى الأخ������ري بفارق  ب����ات 
)خ�شر  امل���ب���ا����ش���رت���ني  امل���واج���ه���ت���ني 
ار�شه(، وهو يعتمد على  على   3-1
للفوز  لالعبيه  العالية  امل��ع��ن��وي��ات 

ب���ع���ده �شيفه  ت���وري���ن���و وم����ن  ع��ل��ى 
لتاأمني  امل���ق���ب���ل  الح������د  ك���ال���ي���اري 

م�شاركته يف دوري الأبطال.
واأ�شاد مدرب ميالن �شتيفانو بيويل 
بالفوز الكبري على يوفنتو�ص، وقال 
ويف  مبا�شر  مناف�ص  على  "الفوز 
ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة م��ن ال��ب��ط��ول��ة مهم 
جدا. ولكن ل تزال اأمامنا مباريات، 

ويتعني علينا القتال جمددا".
بخ�شو�ص  م��ت��ف��ائ��ال  ب��ي��ويل  وب����دا 
الدويل  املخ�شرم  العمالق  اإ�شابة 
اإبراهيموفيت�ص  زلت���ان  ال�شويدي 
)39 عاما( بقوله "مل يكن زلتان 
يف حالة بدنية بن�شبة 100 يف املئة 
تدريبية  ح�شة  ن�شف  يف  و���ش��ارك 
اجلمعة. كان ي�شعر ببع�ص المل يف 
ركبته، ناأمل ال يكون المر خطريا، 
املقبلة". الي���ام  يف  حالته  و�شنقيم 
ترك  اإىل  اإبراهيموفيت�ص  وا�شطر 
يف  ريبيت�ص  اأن��ت��ي  للكرواتي  مكانه 
باآلم  �شعوره  ب�شبب   66 الدقيقة 

يف ركبته.
املرحلة  ال����راب����ع  ن���اب���ويل  وي��ف��ت��ت��ح 
اودينيزي  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ال���ث���الث���اء 

احلادي ع�شر.
مباريات  ل��ه  تبقى  ن��اب��ويل  ووح���ده 
املواجهات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  امل��ت��ن��اول  يف 
القوية واملبا�شرة مع املناف�شني على 
البطاقات القارية. فبعد ا�شت�شافته 
لودي����ن����ي����زي، ���ش��ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا على 
ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر، ق��ب��ل اأن 

هيال�ص  با�شت�شافة  امل��و���ش��م  يختم 
فريونا العا�شر.

امل�����درب جينارو  رج����ال  و���ش��ي��ح��اول 
ال�������ش���غ���ط على  زي����������ادة  غ������ات������وزو 
ي��وف��ن��ت��و���ص ال���ث���الث���اء م����ن خالل 
اربع  اإىل  بينهما  ال���ف���ارق  ت��و���ش��ي��ع 

نقاط.
اخلطاأ  اأن  جيدا  يوفنتو�ص  وي��درك 
اأراد  �شا�شوولو يف حال  اأم��ام  ممنوع 
الإب����ق����اء ع��ل��ى اآم���ال���ه ال�����ش��ئ��ي��ل��ة يف 
اإن��ه��اء امل��و���ش��م ب��ني الأرب��ع��ة الكبار، 
كونه تنتظره قمة نارية يف املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة اأم����ام غ��رمي��ه اإن����رت ميالن 

املتوج باللقب الأول منذ 2010.
العجوز"  "ال�شيدة  فريق  يعد  ومل 
ب�شاأن  ي���دي���ه  ب���ني  م�����ش��ريه  مي��ل��ك 
الأم  ال��ق��اري��ة  امل�شابقة  يف  ال��ت��واج��د 
الربتغايل  النجم  مع  تعاقد  والتي 
 2018 كري�شتيانو رونالدو �شيف 
الثالثة  للمرة  بها  الظفر  اأج��ل  من 

يف تاريخه.
يف  بالفوز  مطالبا  يوفنتو�ص  وب��ات 
وانتظار  املتبقية  الثالث  مبارياته 
عرة اأحد الثالثي اأتالنتا وميالن 
دوري  يف  مقعده  ليحجز  ون��اب��ويل 

الأبطال.
اخلام�ص  امل��رك��ز  يوفنتو�ص  ويحتل 
املوؤهل مبا�شرة اإىل م�شابقة الدوري 
الأوروب������ي، وح��ت��ى ه���ذا امل��رك��ز غري 
���ن ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه ك��ون��ه يواجه  م���وؤمَّ
خطر اإنهاء املو�شم يف املركز ال�شاد�ص 

الق�شائية  الدوار  اىل  امل����وؤه����ل 
للم�شابقة القارية الثانية.

وي��ت��ق��دم ي��وف��ن��ت��و���ص ب���ف���ارق خم�ص 
والذي  ال�شاد�ص  لت�شيو  عن  نقاط 

ميلك مباراة موؤجلة امام تورينو.
ا�شتقالته  ت��ق��دمي  ب��ريل��و  وا�شتبعد 
ميالن،  ام��ام  املذلة  اخل�شارة  عقب 
م����ب����اري����ات،  ث������الث  "تبقى  وق�������ال 
�����ش����اأوا�����ش����ل ال����ق����ي����ام ب��ع��م��ل��ي ق���در 

الإمكان".
يف   3-0 تخ�شر  "عندما  واأ����ش���اف 
اأن  يعني  فهذا  ج��دا،  مهمة  م��ب��اراة 
التي مل  الأ�شياء  العديد من  هناك 

تعمل".
ل��ك��ن م��ه��م��ة ي��وف��ن��ت��و���ص ل���ن تكون 
فر�ص  ال��ذي  �شا�شو�شو  اأم���ام  �شهلة 
املرحلة  ات��الن��ت��ا يف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ادل 
الرابعة والثالثني وفاز على ميالن 
املرحلة  يف  ���ش��ريو  ���ش��ان  يف   1-2

الثانية والثالثني.
وي���خ���و����ص روم������ا ق���م���ة ���ش��اخ��ن��ة يف 
باللقب  املتوج  ميالن  اإن��رت  �شيافة 
ت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ه يف  اإىل  ���ش��ع��ي��ه  يف 
الثانية  ال��ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة 
ال�������دوري  م�����ش��اب��ق��ة  اإىل  امل����وؤه����ل����ة 
)الدوار  ليغ"  "يوروبا  الأوروب�����ي 

الإق�شائية(.
بفارق  ال�شابع  امل��رك��ز  روم��ا  ويحتل 
ن���ق���اط خ��ل��ف ج�����اره القطب  اأرب������ع 
ال���ث���اين ل��ل��ع��ا���ش��م��ة لت�����ش��ي��و ال���ذي 

ميلك مباراة موؤجلة مع تورينو.

الرابع  �شيتي  لي�شرت  من  خدمة  �شيتي  مان�ش�شرت  ينتظر 
للمرة  القدم  كرة  يف  الإنكليزي  للدوري  بطال  يتّوج  لكي 
يحل  عندما  وذل��ك  الخ���رية،  الأرب��ع��ة  املوا�شم  يف  الثالثة 

الأخري �شيفا الثالثاء على مان�ش�شرت يونايتد الثاين.
ويتقدم �شيتي على جاره يونايتد بفارق 10 نقاط ويحتاج 
لكي يرفع  الخ���رية  ال��ث��الث  واح���د يف مبارياته  ف��وز  اىل 
اأمام لي�شرت الثالثاء  ال��دوري، لكن خ�شارة يونايتد  كاأ�ص 
قد متنحه اإياه اأي�شا، علما بانه لن يلعب يف هذه املرحلة 
اإل يوم اجلمعة املقبل عندما يواجه نيوكا�شل، اأي بعد 24 

�شاعة من مباراة يونايتد وليفربول املوؤجلة.
دوري  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة  ر�شميا  ح�شم  ي��ون��اي��ت��د  وك���ان 
الب��ط��ال امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل، ب��ف��وزه على ا���ش��ت��ون فيال 1-3 

الحد.
انه  لي�شرت،  اأم��ام  يونايتد  خ�شارة  اإمكانية  من  يعّزز  وم��ا 
�شي�شطر اإىل خو�ص املباراة �شد لي�شرت بت�شكيلة جّلها من 
ال�شف الثاين بعد حوايل 50 �شاعة من مواجهته ل�شتون 

ف����ي����ال، ك���م���ا ان 

�شيواجه ليفربول يف املباراة املوؤجلة بينهما اخلمي�ص املقبل 
اي�شا، اي ان ال�شياطني احلمر �شيخو�شون 3 مباريات يف 
غ�شون 5 ايام. واملح مدرب يونايتد الرنوجي اأويل غونار 
بانه  امل��ا���ش��ي  اجلمعة  ي��وم  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  �شول�شاير 
�شيكّثف مبداأ املداورة يف ظل �شغط املباريات، م�شريا اإىل 
اأن ارت��دادات ذلك على ال�شباق نحو احتالل املركز الرابع 

للفرق الخرى "هو م�شكلة الآخرين ولي�ص م�شكلتي".
وكان لقاء القمة بني مان�ش�شرت يونايتد وليفربول الأحد 
قبل املا�شي تاأجل ب�شبب �شغب جماهري الول واقتحامهم 
ملعب اولد ترافورد احتجاجا على �شيا�شة عائلة غاليزر 
مالكة النادي، فتم نقل املباراة اىل تاريخ الثالث ع�شر من 

اأيار/مايو احلايل.
وقال �شول�شاير لدى �شوؤاله عن امكانية اعتماد ت�شكيلتني 
خمتلفتني يف مباراتني تواليا "خو�ص مباراتني يف 3 اأيام 
�شعب وميكن قبول ذلك اإذا كنا خالل فرتة عيد امليالد. 
اآخ��ر املو�شم مع كمية  اأي��ام يف   3 لكن خو�ص مباراتني يف 
اأك��ر �شعوبة.  الأم��ر  التي خ�شناها، يجعل من  املباريات 
يكاد الأمر يكون م�شتحيال، وخو�ص 4 مباريات يف 8 اأيام 
م�شتحيل". واأ�شاف "يتعنّي علي حماية �شحة الالعبني، 
للت�شكيلة  ل��دى خياري  البع�ص  الأم��ر  ه��ذا  يعجب  قد ل 
ال�شباق لنتزاع بطاقات دوري  يوؤثر على  وهذا المر قد 
ولي�شت  الخ��ري��ن  ه��ذه م�شكلة  لكن  الوروب����ي،  الب��ط��ال 
مع  تواليا  يونايتد  يلتقي  اأن  ال�شدف  و�شاءت  م�شكلتي". 
لي�شرت �شيتي وليفربول، وكالهما طرف يف ال�شراع نحو 
دوري  يف  للم�شاركة  املتبقيتني  البطاقتني  اح��دى  ان��ت��زاع 

البطال.
تقدمه  اأه��در  اللقب عندما  ف��رط يف �شمان  �شيتي  وك��ان 
باأنهما يلتقيان  1-2، علما  ال�شبت، ليخ�شر  اأمام ت�شل�شي 

يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا نهاية ال�شهر اجلاري.
الربتغايل  العابه  �شانع  الظن  اأغلب  �شول�شاير  و�شرييح 
بول  الفرن�شي  الو�شط  ورمبا لعب  فرناندي�ص  برونو 
غرينوود،  ماي�شون  املهاجم  اإىل  بال�شافة  بوغبا 
ك��م��ا اأك�����د امل�����درب غ���ي���اب ق���ائ���د ال��ف��ري��ق وقطب 
�شد  كاحله  يف  ل�شابة  ماغواير  ه��اري  الدفاع 
ا�شتون فيال. يف املقابل، ي�شعى لي�شرت �شيتي 
اجلولتني  يف  ال���ن���ق���اط  ن���زي���ف  وق����ف  اىل 
�شاوثمبتون  مع  تعادله  بعد  الخريتني 
1-1 وخ�شارة الثقيلة على ملعبه �شد 
عا�ص  لي�شرت  وك��ان   .4-2 نيوكا�شل 
املا�شي  املو�شم  مماثال  �شيناريوا 
امل�شاركة  ف��ر���ش��ة  ف���ّوت  ع��ن��دم��ا 
الهم،  الوروب��ي��ة  امل�شابقة  يف 
بخ�شارته يف اجلولة الأخرية 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  اأم�������ام 
لتذهب  اأر�شه  على  �شفر2- 

البطاقة القارية اىل الخري.
ن���ق���ط���ة يف   63 ل��ي�����ش��رت  ومي����ل����ك 
لليفربول   57 مقابل  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
ل��ع��ب مباراة  ل��ك��ن الخ����ري  ال�����ش��اد���ص  يف 
اأقل. وعلق مدرب ليفربول الملاين يورغن 
كلوب على قرار رابطة الدوري اقامة مباراة 
من  فقط  ي��وم��ني  بعد  يونايتد  �شد  القمة 
مل  الم��ر  ب��ان  "اأدرك  بقوله  لي�شرت  مواجهة 
انه  اعتقد  ذات��ه  الوقت  يف  لكني  مثاليا،  يكن 
وا�شاف  اف�شل".  ح��ل  اي��ج��اد  ب��الم��ك��ان  ك���ان 
يونايتد ثالث مباريات يف مدى  "�شيخو�ص 

يف نهاية ال�شبوع". يلعب  لن  ثم  ايام   5
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تلقى احتاد الإم��ارات للمالكمة ر�شالة من الحتاد الدويل 
لل�شيدات  ال��ع��امل  بطولة  تنظيم  ا���ش��ن��اد  يف  برغبته  للعبة 
اإىل الإم���ارات لتقام يف دب��ي خ��الل الربع الأخ��ري من العام 

اجلاري.
واأك���د ح�شن احل��م��ادي اأم���ني ال�شر ال��ع��ام لحت���اد الإم���ارات 
�شعادة  مع  الأول  اأم�ص  مهما  اجتماعا  عقد  اأن��ه  للمالكمة 
للريا�شة  العامة  للهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  الغفار  عبد  �شعيد 
اأحمد  حممد  بالدكتور  الت�شال  مت  وكذلك  ال�شاأن،  بهذا 
اأن  الت��ف��اق على  ال��دول��ة يف مو�شكو، وج��رى  �شفري  اجلابر 
احتاد الإم��ارات للمالكمة �شيدر�ص الأمر من كافة الأوجه 

ال��ق��رار. وقال  ات��خ��اذ  ب��ال��دول��ة قبل  املخت�شة  م��ع اجل��ه��ات 
احلمادي: "�شعادة ان�ص العتيبة رئي�ص الحتادين الإماراتي 
والآ����ش���ي���وي ل��ل��م��الك��م��ة وج���ه ال���دع���وة اإىل ال��رو���ش��ي عمر 
ال��دويل حل�شور مناف�شات بطولة  كرميلف رئي�ص الحت��اد 
اآ�شيا للرجال وال�شيدات يف دبي، التي �شتنطلق يف 21 مايو 
العامل  اجل��اري، و�شوف تتم مناق�شة تفا�شيل ملف بطولة 
لل�شيدات، و�شوف ت�شهم تلك امل�شاورات يف توفري املعلومات 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  النهائي  القرار  اتخاذ  قبل  الكاملة 

املعنية بالدولة".
العام  الأمني  �شعادة  "خالل الجتماع مع  وتابع احلمادي: 
للهيئة العامة للريا�شة مت التطرق اإىل ملف جلنة املحرتفني 
التي مت ت�شكيلها يف الحتاد برئا�شة �شعادة حممد بو خاطر 

نائب رئي�ص الحتاد، لال�شراف على كل م�شابقات وبطولت 
مالكمة املحرتفني بالدولة، واأكد الأمني العام دعم الهيئة 
لتلك اخلطوة حتى تكون هناك مرجعية لتنظيم واإدارة اأي 
بطولت للمحرتفني تقام بالإمارات، كما مت التطرق اأي�شا 
وال�شيدات"  للرجال  – دبي  دلهي  " نيو  اآ�شيا  بطولة  مللف 
وطلبنا تي�شريات من الهيئة العامة للريا�شة لدخول بعثة 
اأع�شائها  اخ�شاع  اأج���ل  م��ن  للبالد  مبكرا  الهند  منتخب 
للفحو�ص والإج��راءات املعتمدة قبل ال�شماح لهم بامل�شاركة 
يف البطولة، واأبدى الأمني العام للهيئة ا�شتعداده لتقدمي 
اأن��واع الدعم لبعثة الهند يف اإط��ار حملة دولة الإمارات  كل 
ال�شحي  التحدي  يف  الهند  و�شعب  حكومة  م��ع  للت�شامن 

الراهن".

مالكمة الإمارات تتلقى ر�صالة من الحتاد الدويل لتنظيم بطولة العامل لل�صيدات بدبي

يوفنتو�ش يواجه �صبح الغياب

اأتالنتا وميالن ونابويل لتعزيز 
حظوظ التاأهل لدوري الأبطال 

مان�ص�صرت �صيتي ينتظر خدمة
 من لي�صرت حل�صم اللقب مبكرا

اأ�شيب مهاجم ميالن ال�شويدي زلتان اإبراهيموفيت�ص يف 
ركبته يف لقاء القمة �شد يوفنتو�ص )-3�شفر( يف الدوري 
اأ�شابيع من مباراة منتخب بالده   5 الإيطايل وذلك قبل 

الوىل �شد اإ�شبانيا يف كاأ�ص اوروبا 2020.
ال�شيطرة  ل��دى حماولته  ب��اأمل  و�شعر زلت��ان )39 عاما( 
على احدى الكرات امل�شرتكة مع املدافع الهولندي ماتي�ص 
دي ليخت، وبقي يف امللعب حلوايل الدقيقتني بعدها قبل اأن 
يخرج ويحّل الكرواتي انتي ريبيت�ص بدل منه يف الدقيقة 
"اإبرا" جّدد عقده للتو مع ميالن ملو�شم ا�شايف  66. وكان 
منتخب  �شفوف  اإىل  وع��اد   ،2022 حزيران/يونيو  حتى 
بالده امل�شارك يف نهائيات كاأ�ص اوروبا ال�شهر املقبل وذلك 

بعد خم�ص �شنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

و�شتخو�ص ال�شويد اأوىل مبارياتها يف النهائيات القارية يف 
14 حزيران/يونيو املقبل �شد اإ�شبانيا.

يف  لبراهيموفيت�ص  ���ش��وراً  الإي��ط��ايل  التلفزيون  واأظ��ه��ر 
نهاية املباراة وهو واقف على حافة امللعب وقد �شمد ركبته 
ال�شيدة  الكبري على  الرو�شونريي  بفوز  الي�شرى حمتفال 
يف  ح��ظ��وظ��ه  م��ن  الأّول  ل��ي��ع��زز  نظيفة،  بثالثية  ال��ع��ج��وز 
امل�شاركة يف دوري البطال املو�شم املقبل بعد غياب ل�شنوات 
اأي عالمات  ع��دة. ومل يبد م��درب ميالن �شتيفانو بيويل 
زلتان  يكن  "مل  بقوله  ابراهيموفيت�ص  ا�شابة  ب�شاأن  قلق 
يف حالة بدنية بن�شبة 100 يف املئة و�شارك يف ن�شف ح�شة 
تدريبية اجلمعة. كان ي�شعر ببع�ص الأمل يف ركبته، ناأمل 

األ يكون الأمر خطريا، و�شنقيم حالته يف اليام املقبلة".

اإ�صابة اإبراهيموفيت�ش قبل 5 اأ�صابيع من كاأ�ش اأوروبا 



 

دعوى ق�صائية من فيل �صد حديقة احليوان
قال موقع �شندوق Nonhuman Rights Project، اإن حمكمة 
ال�شتئناف يف نيويورك �شتنظر يف الدعوى املرفوعة من اأنثى فيل 

ا�شمها هابي، ب�شاأن قانونية بقائها يف حديقة احليوان.
هذه  با�شم  املحكمة  اإىل  ال��دع��وى  رف��ع  ال�شندوق  اأن  امل��وق��ع،  وذك��ر 

الفيلة التي مت نقلها اإىل الوليات املتحدة يف عام 1977.
واأ�شاف: "هذه هي املرة الأوىل يف التاريخ، التي ت�شتمع فيها حمكمة 
ناطقة باللغة الإجنليزية، لدعوى مقدمة بالنيابة لي�ص عن اإن�شان". 
ونوه املوقع، باأن هذه املحاكمة الق�شائية، بداأت يف عام 2018، عندما 
قدم املدافعون عن احليوانات دعوى طالبت بالعرتاف بحق الفيلة 
اإىل  برونك�ص  حيوان  حديقة  من  والنتقال  اجل�شدية  احلرية  يف 
حممية الأفيال. وهكذا اأ�شبحت هابي، اأول فيل يف العامل تتم عرب 
الق�شاء مناق�شة �شرعية وجوده يف حديقة احليوان. لكن املحكمة 
البتدائية رف�شت اللتما�ص، والآن �شتنظر فيه حمكمة ال�شتئناف. 
يف البداية عا�شت هابي يف قف�ص مع اأفيال اأخرى، ولكن بعد ذلك 
ب�شبب  اأخ���رى  اأم��اك��ن  اإىل  الآخ���ر  البع�ص  نقل  ومت  بع�شها،  نفق 
النزاعات املتكررة. وعلى مدى ع�شر �شنوات، عا�شت هابي مبفردها 
ومل متلك الفر�شة للتوا�شل مع اأبناء جلدتها. وتابع ال�شندوق يف 
قبل  الإن�شان  غري  حقوق  اأج��ل  من  الن�شال  بداأنا  اأن  "بعد  بيانه: 
ثماين �شنوات يف نيويورك، ناأمل الآن اأن تدرك حمكمة ال�شتئناف 
الأهمية الجتماعية الق�شوى لق�شية هابي. وناأمل اأن ت�شبح قريبا 
اإن�شان يف الوليات املتحدة، يتم عن طريق الق�شاء  اأول فيل وغري 

العرتاف بحقها يف احلرية اجل�شدية".

يقتل 6 يف حفلة عيد امليالد ثم ينتحر 
عيد  النار خالل حفلة  اأطلق  رج��اًل  اأّن  الأمريكية  ال�شرطة  اأعلنت 
اأ�شخا�ص، مبن  �شّتة  اأ�شفر عن مقتل  ك��ول��ورادو مما  بولية  ميالد 
"كولورادو  مدينة  �شرطة  وقالت  ينتحر.  اأن  قبل  �شديقته،  فيهم 
�شربينغز" اإّنها تلّقت �شباح الأحد مكاملة هاتفية طارئة توّجه على 
اإثرها عنا�شرها اإىل موقف للمنازل املتنّقلة حيث عروا داخل اإحدى 
املقطورات على �شّتة بالغني مقتولني بالر�شا�ص بالإ�شافة اإىل رجل 
م�شاب بجروح خطرة. واأ�شافت اأّن امل�شاب نقل اإىل م�شت�شفى حمّلي 
لكّنه ما لبث اأن فارق احلياة متاأّثراً بجروحه. واأو�شحت ال�شرطة يف 
بيان اأّن التحقيقات الأولية اأظهرت اأّن جمعاً من الأهل والأ�شدقاء 
كانوا يف املقطورة يحتفلون بعيد ميالد اأحدهم عندما اقتحم امل�شّلح 
�شديق  وهو  به،  "امل�شتبه  اأّن  اإىل  البيان  ولفت  النار.  واأطلق  املكان 
اإحدى ال�شحايا، قاد �شيارته اإىل املكان ودخل اإىل امل�شكن وراح يطلق 
"ما  واأ���ش��اف��ت  اأن ينتحر".  ك��ان��وا يف احلفلة قبل  اأن��ا���ص  ال��ن��ار على 
اأّياً من  اأّن  زلنا نحّقق لتحديد دافع" الهجوم. واأو�شحت ال�شرطة 
الأطفال الذين كانوا يف احلفلة مل ي�شب يف اإطالق النار. ومل تن�شر 

ال�شرطة اأ�شماء اأي من القتلى ال�شبعة.

هروب 3 فهود يف ال�صني تثري خماوف
���ش��رق ال�شني بعدما ه��رب��ت من  م��ا زال���ت ث��الث ف��ه��ود طليقة يف 
م�شتخدمي  ب��ني  احلما�شة  م��ن  م��وج��ة  اأث���ار  م��ا  ���ش��ف��اري،  حديقة 
احليوانات  لهذه  فيديو  ومقاطع  �شورا  �شاركوا  الذين  النرتنت 
التي ر�شدت وهي تتجول يف مزارع لل�شاي يف املنطقة. واأفاد �شكان 
مدينة هانغت�شو يف البداية باأنهم راأوا فهدا طليقا اجلمعة، ومل تقر 
حديقة ال�شفاري بهربه اإل بعد انت�شار اخلرب. واأو�شحت احلديقة 
لكنها تعر�شت  الذعر،  اإث��ارة  بيان عام لتجنب  اإ�شدار  اأخ��رت  اإنها 
لهجوم عرب الإنرتنت لأنها �شمحت للحيوانات بالهرب وتعري�ص 

ال�شكان للخطر من خالل عدم تنبيههم يف الوقت املنا�شب.
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بعد ال�صاروخ ال�صيني.. حتذير من القادم
للجميع"،  در�شا  �شكلت  ال�شيني  ال�شاروخ  �شقوط حطام  اأزم��ة  اإن  ع��ودة،  ال��دويل، حممد  الفلك  قال مدير مركز 

مو�شًحا اأن "هذا اخلطر قد يحدث مرات عّدة يف امل�شتقبل.
اأعلن الأح��د، �شقوط ال�شاروخ  اأبوظبي مقرا له،  وكان مركز الفلك الدويل الذي يتخذ من العا�شمة الإماراتية 
ُعمان  �شلطنة  كل من  فوق  م��روره  اأثناء  فيديو  ون�شر مقطعي  املالديف،  �شمال جزر  الهندي  املحيط  ال�شيني يف 

والعا�شمة الأردنية عمان.
وقال عودة يف حديث خا�ص ل�"�شكاي نيوز عربية"، اإنَّ �شقوط الأقمار ال�شطناعية لي�ص حدًثا جديًدا، اإذ �شهدت 
ال�شنوات الع�شر املا�شية العديد من احلوادث امل�شابهة، منها ما �شهدته ال�شعودية من �شقوط حطام قمر �شناعي 

عام 2014، لكن مل يكن هناك اهتمام بهذا الأمر يف حينه.
واأو�شح اأن بعد ذلك بنحو �شهر �شقط حطام قمر ا�شطناعي اآخر يف ال�شعودية، ومنذ هذا الوقت بداأت ال�شلطات 
واجلهات البحثية تاأخذ هذه الق�شية على حممل اجلد، اإذ ل يوجد يف املنطقة العربية اأي جهة قادرة على التنبوؤ 

ب�شقوط حطام الأقمار ال�شناعية، ومعرفة ذلك م�شتقباًل.
من  بالعديد  وا�شتعان  ال�شطناعية،  الأقمار  �شقوط  ملتابعة  برناجًما  ال��دويل  الفلك  مركز  �شّكل  ذلك،  اإثر  وعلى 

اخلرباء بع�شهم من وكالة نا�شا.
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اكت�صاف رفات 9 من الإن�صان البدائي
قالت وزارة الثقافة الإيطالية، اإن علماء اآثار اكت�شفوا رفات 9 اأ�شخا�ص من 

الإن�شان البدائي يف موقع يرجع اإىل ما قبل التاريخ قرب روما.
 50000 ب��ني  اإىل م��ا  ت��رج��ع  8 منهم  اإن رف���ات  ب��ي��ان،  ال�����وزارة، يف  وق��ال��ت 
و68000 عام بينما ترجع بقايا التا�شع، وهي الأقدم، اإىل ما بني 90000 
ومئة األف عام. ويف البيان، قال فران�شي�شكو دي ماريو، رئي�ص احلفريات يف 
جروته جوتاري: "كلهم اأفراد يف �شن البلوغ با�شتثناء واحد رمبا يكون يف 
الك�شف يف جروته جوتاري، وهي كهوف ترجع  الباكر". ومت هذا  ال�شباب 
اإىل ما قبل التاريخ، وكانت قد اكُت�شفت قبل 80 عاما وتقع على بعد نحو 
بالقرب  ت�شري�شاو  فليت�شه  �شان  الترياين يف  البحر  �شاحل  100 مرت من 
من لتينا يف منطقة لت�شيو. واأظهرت لقطات م�شورة من الوزارة عظاما 

وجماجم واأجزاء ب�شرية اأخرى مت الك�شف عنها يف املوقع.
والإن�شان البدائي هو الأقرب اإىل الب�شر من ناحية القدم، وانتهت حياته 

قبل نحو 40 األف عام.
ومن غري الوا�شح �شبب انقرا�شه رغم اأن هناك نظريات ت�شري اإىل عجزه 

عن التكيف مع تغري املناخ واملناف�شة املتزايدة من الب�شر الأحدث.

حظر كورونا اأحيا هواية احلياكة يف �صوي�صرا
اأن اهتمام �شكان �شوي�شرا باخلياطة واحلياكة ارتفع  اإخباري  ر�شد تقرير 
على  اإي��ج��اب��ا  انعك�ص  م��ا  وه��و  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  قيا�شية  مب�شتويات 

مبيعات ماكينات اخلياطة واإبر احلياكة.
با�شم  املتحدث  فلوري،  ماتيا�ص  "زونتاج-ت�شايتوجن" عن  �شحيفة  ونقلت 
املبيعات  "اأرقام  اإن  اخل��ي��اط��ة  مل��اك��ي��ن��ات  اإنرتنا�شونال"  "برينينا  ���ش��رك��ة 
اأن  دون  انفجرت حرفياً". واأو�شح: "لقد كان عام 2020 عاماً قيا�شياً لنا"، 
"بلومربغ" لالأنباء فقد غريت اجلائحة  اأرق��ام. ووفقاً لوكالة  يف�شح عن 
امل�شتهلكني حول  �شراء  اأمن��اط  التي فر�شتها احلكومات من  والإغ��الق��ات 
العامل، فقد ارتفعت املبيعات عرب الإنرتنت مع جتنب املت�شوقني الذهاب 
يف  الدراجات  مثل  �شلع  على  املتزايد  الطلب  ت�شبب  كما  العامة،  لالأماكن 

نق�شها عاملياً.
للبيع  غالك�شو�ص" ال�شوي�شرية  �شركة  اأن  ال�شوي�شرية  ال�شحيفة  وذك��رت 
بالتجزئة عرب الإنرتنت �شجلت اأي�شاً زيادة هائلة يف الطلب على الأدوات 
با�شم  املتحدثة  ب��رون  نورينا  وق��ال��ت  والإ���ش��الح��ات.  بالهوايات  اخلا�شة 
الأقم�شة  ومق�شات  اخلياطة  وماكينات  احلياكة  اإب��ر  مبيعات  اإن  ال�شركة 
 2020 اأبريل )ني�شان(  الفرتة من  %646" يف  بن�شبة  "ارتفعت  وال�شوف 
اإىل مار�ص )اآذار( من عام 2021. واأو�شحت اأن مبيعات ماكينات اخلياطة 
وحدها ارتفعت باأكر من ع�شرة اأ�شعاف خالل هذه الفرتة، بينما قفزت 

مبيعات اإبر الكرو�شيه واحلياكة ثمانية اأ�شعاف.

جرائم قتل تروع ال�صوريني.. 
ملاذا يقتلون �صغارهم؟

مل يكد املجتمع ال�شوري يفيق من 
حادثة مقتل طفلة عمرها عامان 
وبال�شرتاك  الأم،  زوج  ي���د  ع��ل��ى 
معها، ب�شبب بكاء طفلتها امل�شتمر 
لياًل، والتي روعت اجلميع ال�شهر 
اهتمام  على  هيمنت  حتى  املا�شي، 
ال�شوريني حادثتني مروعتني بحق 
3 اأطفال. احلادثة الأوىل وقعت يف 
اأملانيا، حيث نقلت �شحيفة "بيلد" 
اإِق��������داَم لجئة  الأمل���ان���ي���ة ج���رمي���ة 
الأملانية  بافاريا  �شورية يف منطقة 
�ُشرفة  م����ن  ط��ف��ل��ي��ه��ا  رم�����ي  ع���ل���ى 

منزلها يف الطابق الأول.
خدمة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  وق����ال����ت 
اللذين  الطفلني،  نقلت  ال��ط��وارئ 
ع�شرين  اأح����ده����م����ا  ع���م���ر  ي���ب���ل���غ 
اإىل  اأع���وام،  ثمانية  والآخ��ر  �شهراً، 
بك�شور  م�شابان  وهما  امل�شت�شفى 

�شديدة وكدمات.
املدعي  مكتب  "بيلد" اأن  واأ���ش��ارت 
العام وّجه لالأم البالغة من العمر 
بالقتل  ال�����ش��روع  ت��ه��م��ة  ع��ام��اً   30
الأ�شباب  العمد، دون تو�شيح  غري 
ال�شيدة  حم��اول��ة  وراء  احلقيقية 

ال�شورية قتل طفليها.
كما ه��ّزت وف��اة طفلة يف اخلام�شة 
العثمان،  نهلة  تدعى  عمرها،  من 
امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��وري، وذل���ك نتيجة 
اجل��وع والإه��م��ال من قبل والدها 
"كلي"  ب���ل���دة  خم���ي���م���ات  اأح������د  يف 

�شمايل مدينة اإدلب.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  وق�����ال 
من  ��ف��ت  ع��ُنّ الطفلة  اإن  الإن�����ش��ان، 
قبل والدها الذي كّبلها بال�شال�شل 
احلديدية وحجزها لفرتات طويلة 

دون طعام يف قف�ص حديدي.

انقاذ حوت �صغري 
علق يف نهر التاميز

بريطانية  اإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ذك����رت 
عملوا  الإن���ق���اذ  رج����ال  اأن  حم��ل��ي��ة 
حوت  حترير  على  املا�شية  الليلة 
نهر  يف  ال�شبل  ب��ه  تقطعت  �شغري 

التاميز جنوب غربي لندن.
فريق  اإن  اإعالمية  تقارير  وقالت 
بالقرب  امل��وق��ع  اإىل  و�شل  الإن��ق��اذ 
حوايل  ريت�شموند  يف  هوي�ص  م��ن 
ال�شاعة  2000  بتوقيت غرينيت�ص 
بعد فرتة ق�شرية من ر�شد احلوت   

للمرة الأوىل م�شاء الأحد.
و���ش��ارك يف عملية الإن��ق��اذ ك��ل من 
امللكية  وامل��وؤ���ش�����ش��ة  امل��ي��ن��اء  �شلطات 
وفرقة  ال��ن��ج��اة  ل��ق��وارب  الوطنية 

اإطفاء لندن.
واأظهر مقطع م�شور ح�شلت عليه 
النا�ص  روي��رتز ح�شدا �شغريا من 
الفريق  ع��م��ل  مل��ت��اب��ع��ة  ي��ت��ج��م��ع��ون 
ال�شغري  احل�����وت  حت���ري���ر  خ����الل 
اأمتار   3 ال��ذي ل يزيد طوله على 
ال��ه��وي�����ص، ث���م و����ش���ع عوامة  م���ن 

�شفراء اللون �شخمة حوله.
الإذاع��ة الربيطانية  وذك��رت هيئة 
جنح  ال��ف��ري��ق  اأن  "بي.بي.�شي" 
نقل  يف  ����ش���اع���ات   4 ق����راب����ة  ب���ع���د 
احل�����وت، وه����و م���ن ف�����ش��ي��ل��ة حوت 
املنك، اإىل مكان اأكر اأمانا. وقالت 
بيطريا  طبيبا  اإن  "بي.بي.�شي" 
���ش��ي��ف��ح�����ص احل�����وت ق��ب��ل اإط����الق 
من  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر  �شراحه. 
ال�شائع وجود حوت املنك يف �شمال 

املحيط الأطل�شي.

وفيات بانهيار جدار منزل   7
اثنان  واأ�شيب  م�شرعهم  اأ�شخا�ص   7 لقي 
اآخ��ران، اإثر انهيار جدار منزلهم يف ق�شاء 
ال�شومالية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ج��ن��وب  غ��ر���ش��ب��ايل 

مقدي�شو.
واأفادت و�شائل اإعالم �شومالية باأن اجلدار 
ن��ازح��ة تعي�ص يف ق�شاء  اأ���ش��رة  ع��ل��ى  ان��ه��ار 
اأ�شباب  الآن  ح��ت��ى  ت��ع��رف  ومل  غ��ر���ش��ب��ايل، 

انهيار اجلدار.
ومن بني القتلى 5 اأفراد من عائلة واحدة، 
اأحد  يف  حاليا  اجلريحني  ع��الج  يتم  فيما 

م�شت�شفيات مقدي�شو. 
و�شمت الأ�شرة عرو�شا واأم ور�شيعها وطفل 
ال�شحية،  اأ���ش��رة  م��ن  اآخ���ر  و�شيف  ر�شيع 
يف  حاليا  وه��و  الأ���ش��رة  وال���د  اأ�شيب  بينما 

امل�شت�شفى مبقدي�شو.
ووقعت احلادثة يف احلي الرابع من منطقة 
تعلق  ومل  مقدي�شو،  ب�شواحي  غر�شبايل 
النهيار  حادث  على  ال�شومالية  ال�شلطات 

حتى الآن . 

عرو�صان يختاران وجبات طعام ال�صيوف بح�صب قيمة الهدايا 
تعّر�ص عرو�شان لنتقادات �شديدة بعد تقدميهما ل�شيوف 
بناًء  ال�شتقبال،  زفافهما وجبات خمتلفة يف حفل  حفل 

على مقدار الأموال التي اأنفقوها على الهدايا.
وذكرت بطاقة الدعوة اأن اأي هدية تقل عن 250 دولًرا 
�شياأكلون  الفئة  ه��ذه  يف  وال�شيوف   - حب  هدية  تعترب 
الدجاج اأو �شمك اأبو �شيف يف حفل ال�شتقبال، اأما مقدمو 
الهدايا الف�شية الذين ينفقون ما بني 250 و500 دولر، 
اأو  اللحم  �شرائح  ب��ني  الختيار  على  ق��ادري��ن  �شيكونون 

ال�شلمون امل�شلوق.
بني  م��ا  ينفقون  ال��ذي��ن  الذهبية  ال��ه��داي��ا  وك��ان مقدمو 
على  احل�شول  على  ق��ادري��ن  دولر  و1000  دولر   500
�شمك الفيليه وذيول �شرطان البحر، يف حني اأن مانحي 
الهدايا البالتينية الذي ينفقون اأكر من 1000 دولر 
ميكنهم احل�شول على جراد البحر وال�شتمتاع مب�شروب 

خا�ص.
واأث����ارت ه��ذه الطريقة يف ت��ق��دمي ال��وج��ب��ات م��وج��ة من 
الن���ت���ق���ادات ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، واأك���د 
املعنوية ولي�ص يف قيمتها  الهدية يف قيمتها  اأن  املعلقون 
املادية، وتق�شيم خيارات ال�شيوف للطعام بهذه الطريقة 
مي��ك��ن اأن ي��ف�����ش��د ح��ف��ل ال����زف����اف وي��خ��ل��ق اأج�������واًء غري 

مريحة.
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  املعلقني  بع�ص  وق��ال 
ال�شلمون  �شمك  اأو  الفيليله  �شمك  حت�شري  باإمكانه  اإن 
اأن يكون  20 دولر فقط، ومن املحتمل  املنزل مقابل  يف 
اأكد  ال���زف���اف. يف ح��ني  امل��ق��دم��ة يف ح��ف��ل  بنف�ص اجل����ودة 
اآخرون اأنهم لن يح�شروا مثل هذا الزفاف فيما لو متت 

دعوتهم اإليه، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ح�صوات الكلى جتعل فتاة تنام طوال اليوم
تنام  وب��ات��ت  كبري  ب�شكل  بريطانية  ف��ت��اة  وزن  انخف�ص 
بال�شلل  معدتها  اأ�شيبت  اأن  بعد  ال��ي��وم  ���ش��اع��ات  معظم 

ب�شبب ح�شى الكلى.
تعي�ص على  يورك�شاير،  دونكا�شرت، جنوب  تاك، من  اإميا 
اإىل  ب�شدة  وحت��ت��اج  ال��ي��وم  يف  فقط  ح��راري��ة  �شعرة   600
عالج متخ�ش�ص ب�شبب هذه احلالة النادرة التي اأدت اإىل 
انخفا�ص وزنها لنحو 37 كيلوغرام فقط، حيث اأ�شبحت 
الإ�شابة  بعد  ب�شكل جيد  الطعام  تناول  ق��ادرة على  غري 

بح�شوات الكلى الثنائية.
ومت�شي اإميا الآن معظم الأيام حم�شورة يف �شريرها، مع 
للبقاء م�شتيقظة ملدة ثالث  الطاقة فقط  ما يكفي من 

�شاعات كل يوم، وفًقا لتقارير يورك�شاير ليف.
وقبل ثالث �شنوات فقط كانت اإميا تعي�ص حياة طبيعية 
وتدر�ص للح�شول على �شهادة يف علم الإجرام يف جامعة 
اأ�شيبت  عندما  تتغري  ب���داأت  حياتها  لكن  بيكيت،  ليدز 
بح�شى الكلى، واأجرى الأطباء فح�شا بالأ�شعة املقطعية، 
ووج����دوا اأن��ه��ا ح�����ش��وات ك��ل��وي��ة ثنائية واح����دة ع��ل��ى كل 

جانب.
من  كبرية  كمية  واأعطيت  مكثف،  لعالج  اإمي��ا  وخ�شعت 
النهاية  ويف  امل�شكنات،  م��ن  والكثري  احليوية  امل�����ش��ادات 
ال��ط��وارئ لو�شع دع��ام��ة، مم��ا ي�شمح  اإىل غ��رف��ة  اأخ���ذت 

بت�شريف الكلى واإخراج احل�شى.

علماء: هو�ش الت�صوق ا�صطراب نف�صي يحتاج للعالج
و�شع خرباء دوليون يف علم النف�ص اإطارا لت�شخي�ص 
يب�شر مب�شاعدة  ال��ق��ه��ري، مم��ا  ال�����ش��راء  ا���ش��ط��راب 
الإنفاق  �شلوك  لإدارة  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 
اجلديدة،  الإر����ش���ادات  وت��وؤك��د  العقلية.  والرفاهية 
املن�شورة يف جملة "الإدمان ال�شلوكي"، اأن الإفراط 
اأن يكون خطريا لدرجة  يف ال�شراء والت�شوق ميكن 
الباحثون  يحتاج  وبالتايل،  "ا�شطرابا"،  ي�شكل  اأنه 
والأطباء اإىل تطوير تدخالت اأكر ا�شتهدافا لهذه 
بقيادة  ال��دويل،  التعاون  اأن  الواقع  املنهكة.  احلالة 
"اأوراما"  معهد  من  كرييو�ص  مايك  الربوفي�شور 
"فلندرز"  ب��ج��ام��ع��ة  وال����رف����اه  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  ل��ل�����ش��ح��ة 
"هانوفر"  كلية  م��ن  مولر  واأ���ش��رتي��د  الأ���ش��رتال��ي��ة، 
املعايري  ك��ث��ريا ع��ن و���ش��ع  ت��اأخ��ر  اأمل��ان��ي��ا،  الطبية يف 
با�شطرابات  يت�شل  ف��ي��م��ا  الأدل������ة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

ال�شراء والت�شوق الإجباري.
ومن املثري للده�شة، اأنه حتى الآن ل يوجد ت�شخي�ص 
الرغم من  الت�شوق، على  مقبول ر�شميا ل�شطراب 
كونه م�شكلة منت�شرة ب�شكل كبري ومتنامية ت�شاهم 

يف زيادة ال�شتهالك والديون.

"تغري  باأنها  النتائج  كرييو�ص  الربوفي�شور  وي�شف 
املفرط،  ال�شراء  جمال  يف  للبحث  اللعبة"،  قواعد 
ال��ت��ي ت�شتد  ل��ل��ع��الج��ات  ان��ط��الق  مم��ا ي��وف��ر نقطة 
احل���اج���ة اإل���ي���ه���ا، وع��م��ل��ي��ات ت�����ش��خ��ي�����ص اأف�������ش���ل يف 
امل�شتقبل. وي�شيف كرييو�ص: "على مدار اأكر من 
20 عاما، منذ اأن بداأت التحقيق يف ال�شراء املفرط، 
عليها  املتفق  الت�شخي�ص  ملعايري  غياب  هناك  ك��ان 
ب�شكل عام، والتي اأعاقت اجلدية املت�شورة للم�شكلة، 
ف�����ش��ال ع���ن اجل���ه���ود ال��ب��ح��ث��ي��ة، وب���ال���ت���ايل تطوير 

العالجات القائمة على الأدلة".
"�شيكون هذا ممكنا الآن مع اتفاق اخلرباء  وتابع: 
ت�شخي�ص  م���ع���اي���ري  ع���ل���ى  ال����ع����امل  يف  ال����رائ����دي����ن 
خبريا   138 تقييم  مت  ال��درا���ش��ة،  يف  ال�شطراب". 
دوليا )باحثني واأطباء( من 35 دولة، للتو�شل اإىل 

اإجماع حول معايري الت�شخي�ص املقرتحة.
هي  اجلديدة  الت�شخي�ص  ملعايري  الرئي�شية  ال�شمة 
"ال�شراء املفرط لل�شلع دون ا�شتخدامها لالأغرا�ص 
"�شعف  ب��اأن��ه  امل��و���ش��وف  الإف����راط  م��ع  املق�شودة"، 

ال�شيطرة على ال�شراء والت�شوق".

زوجان يرتديان مالب�ش الأوبرا ال�صينية مي�صيان على طول �صارع جتاري يف بكني. )ا ف ب( 

�صيلني ديون حتتفل بعيد 
الأمهات مع اأولدها 

احتفلت الفنانة الكندية  �شيلني ديون  بعيد الأمهات مع اأولدها ون�شرت �شورة 
لها مع اأولدها على �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي وقد 
بدا التغيري على مالحمهم. �شيلني اأم لثالثة �شبيان رينيه �شارل 20 عاما،ً 
والتواأم نيل�شون واإيدي. وبدوا يف ال�شورة جال�شني على �شر�شف اأبي�ص على 
الع�شب، وت�شاءلت ديون "من ي�شتمتع اليوم اأكر اأنا ام الأولد؟ ابت�شامتهم 

تعني يل الكثري".
واأ�شافت �شيلني: "�شرف يل اأن اأكون اأم". و�شجعت الأمهات اأن ي�شتفيدوا من 
كل حلظة مع اأولدهم. وتقول ديون اأن الوقت مير ب�شرعة والأولد يكربون. 
يذكر اأن  رينيه اأجنليل  زوج �شيلني قد تويف يف 14 كانون الثاين 2016 بعد 

معاناة طويلة مع مر�ص ال�شرطان.


