
   

ا�صتحداث ت�صريح عمل حلاملي 
الإقامة الذهبية يف القطاع اخلا�ص

•• دبي- وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني عن البدء يف اإ�صدار ت�صاريح 
عمل حلاملي الإقامة الذهبية وذلك تنفيذا لقرار �صادر عن جمل�س 
الوزراء والذي مت مبوجبه ا�صتحداث "ت�صريح عمل حلاملي القامة 

الذهبية".                               )التفا�صيل �س3(

م�ؤ�ص�صة الإمارات للتعليم تعلن عن خطة 
اإعالن نتائج جميع ال�صف�ف حتى الـ 12

•• دبي- حم�شن را�شد

الزمنية  اجل��دول��ة  ع��ن  امل��در���ص��ي،  للتعليم  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
 ،2021-2020 الدرا�صي اجلاري  العام  نتائج نهاية  اإعالن  خلطة 
التي تطبق  املدار�س احلكومية واخلا�صة  ال�صفوف يف  لطلبة جميع 
املنهاج الوزاري. واأفادت املوؤ�ص�صة باأن نتائج طلبة الثاين ع�صر مب�صاراته 
العام واملتقدم والنخبة، �صيتم الإعالن عنها على م�صتوى الدولة، يوم 
العا�صر  4 يوليو اجل��اري، يليها نتائج ال�صفني  املوافق  املقبل  الأح��د 
ال�صفني  نتائج  يتبعها  منه،   5 املوافق  الثنني  ي��وم  ع�صر  واحل��ادي 

الثامن والتا�صع يوم الثالثاء املوافق 6 من ال�صهر ذاته.
واأو�صحت املوؤ�ص�صة اأن نتائج ال�صفوف من الرابع وحتى ال�صابع تقرر 
لها يوم الأربعاء املوافق 7 من ال�صهر اجلاري، فيما تعلن نتائج طلبة 
يوليو   8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  الثالث  وحتى  الأول  م��ن  ال�صفوف 
الأ�صبوع  اأي���ام  على  م��وزع��ة  النتائج  اإع���الن  خطة  وج���اءت  اجل����اري. 
نتائج  على  احل�صول  الأم��ور  واول��ي��اء  الطلبة  على  للت�صهيل  املقبل، 
اأبنائهم، وجتنب ال�صغط على النظام وتفادي اأية معوقات قد عنا�صر 

العملية التعليمية.

البابا فرن�صي�س خالل لقائه قادة م�صيحيني لبنانيني لإجراء م�صاورات يف الق�صر الر�صويل بالفاتيكان. )ا ف ب( 

م�صهد للفو�صى داخل الربملان

من �صيك�صب الرهان الدميوغرايف؟

ترامب واملدير املايل ملنظمته يف �صورة اأر�صيفية     )رويرتز(

اأعرب فيه عن �شكره وتقديره جلهود الإمارات لوقف اإطالق النار يف تيغراي الإثيوبية

حممد بن زايد يتلقى ات�صال هاتفيا من م�صت�صار الأمن 
الق�مي الأمريكي ح�ل عالقات ال�صداقة بني البلدين

•• اأبوظبي - وام:

تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ات�صاًل 
م�صت�صار  �صوليفان  جيك  من  هاتفياً 
املتحدة  ل���ل���ولي���ات  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن 

الأمريكية.
واأع���������رب امل���������ص����وؤول الأم�����رك�����ي عن 
بذلتها  التي  للجهود  وتقديره  �صكره 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
وق����ف اإط������الق ال���ن���ار وت���ع���زي���ز احلل 
ال�صيا�صي لل�صراع يف منطقة تيغراي 

الإثيوبية. 
كما تطرق الت�صال اإىل اأهمية تقدمي 
منطقة  يف  ال�����ص��ك��ان  اإىل  امل�����ص��اع��دات 
ت��ي��غ��راي ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ظروف 

احلياة ال�صعبة.
الت�صال  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
عالقات ال�صداقة والتعاون بني دولة 
والوليات  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
تطويرها  و�صبل  الأمريكية  املتحدة 
امل�صرتكة،  م�����ص��احل��ه��م��ا  ي���خ���دم  مب���ا 

ويعزز الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.

دلتا املخيفة تنت�شر ب�شرعة يف الأمريكيتني

ال�صحة العاملية: عدد الإ�صابات بك�فيد يرتفع جمددا يف اأوروبا
•• عوا�شم-اأ ف ب:

كورونا  فرو�س  من  املخيفة  دلتا  �صاللة  تتواجد 
يف  دول���ة   14 يف  بالفعل  )كوفيد19-(  امل�صتجد 
الأم��ري��ك��ي��ت��ني، ومي��ث��ل ان��ت�����ص��اره��ا ال�����ص��ري��ع حتدياً 
جديداً لالأنظمة ال�صحية اله�صة يف املنطقة، وفقاً 

ملا ذكرته منظمة ال�صحة للبلدان الأمريكية.
للبلدان  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م����دي����رة  واأو�����ص����ح����ت 
الأرجنتني  اأن  اإي��ت��ي��ني،  اإف  ك��اري�����ص��ا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
وجويانا  وت�����ص��ي��ل��ي  وك���ن���دا  وال����ربازي����ل  واأوروب��������ا 
واملك�صيك  وم��ارت��ي��ن��ي��ك  وج����وادل����وب  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
وبرو  وبربادو�س  املتحدة  وال��ولي��ات  وبورتوريكو 
و�صان مارتني، هي الدول التي اأكدت ر�صد ال�صاللة 

اجلديدة على اأرا�صيها.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، كانت 3 دول لتينية من اأ�صل 
الأ�صبوع  احل��الت  من  ع��دد  اأك��رب  �صجلت  دول   5
امل��ا���ص��ي ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي، وه����ي: الربازيل 
وكولومبيا والأرجنتني، وعلى الرغم من ا�صتمرار 
بلدين،  اأول  يف  الإ�صابات اجلديدة  ارتفاع منحنى 
بن�صبة  الأخ����رة  ال��دول��ة  يف  الإ���ص��اب��ات  انخف�صت 

ال�صحة العاملية. منظمة  بح�صب   11%
هذا واأعلن الفرع الأوروبي ملنظمة ال�صحة العاملية 
بكوفيد19-  الإ���ص��اب��ات  ع��دد  اأن  اخلمي�س  اأم�����س 
ارت���ف���ع جم�����دًدا الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي يف اأوروب������ا بعد 
تراجعه لع�صرة اأ�صابيع متتالية، حمّذراً من خطر 

ح�صول موجة وبائية جديدة.
واأكد مدير منظمة ال�صحة العاملية يف اأوروبا هان�س 
كلوغه اأثناء موؤمتر �صحايف عرب النرتنت"�صتكون 

يف  اإل  الأوروب��ي��ة،  املنطقة  يف  جديد  موجة  هناك 
حال بقينا من�صبطني.

الإ�صابات  ع��دد  ارت��ف��ع  الأمم��ي��ة،  املنظمة  بح�صب 
اأوروبا  منطقة  يف   10% بن�صبة  املا�صي  الأ�صبوع 
زيادة  ب�صبب  وم��ن��ط��ق��ة،  ب��ل��داً   53 تت�صمن  ال��ت��ي 
الختالط والرحالت والتجّمعات وتخفيف القيود 

الجتماعية.
وقال كلوغه اإن هذا الرتفاع يندرج يف �صياق و�صع 
ي��ت��ط��ّور ب�����ص��رع��ة، ن�����ص��خ��ة م��ت��ح��ّورة م��ق��ل��ق��ة - هي 
املتحّورة دلتا - ويف منطقة حيث ل يزال ماليني 
الأ�صخا�س غر ملقحني رغم اجلهود الكبرة من 

جانب الدول الأع�صاء.
وت��وق��ع امل��رك��ز الأوروب�����ي ل��ل��وق��اي��ة م��ن الأمرا�س 
ال�صديدة  دلتا  املتحّورة  اأن متّثل  عليها  وال�صيطرة 
بكوفيد- اجلديدة  الإ�صابات  من   90% العدوى 
اآب  ن���ه���اي���ة  ب���ح���ل���ول  الأوروب����������ي  الحت�������اد  يف   19

اأغ�صط�س.
م��ن ج��ه��ت��ه، ت��وق��ع ال��ف��رع الأوروب������ي م��ن منظمة 
دلتا  متحّورة  ت�صبح  اأن  اخلمي�س  العاملية  ال�صحة 
القارة  يف  اأغ�����ص��ط�����س  اآب  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  مهيمنة 

العجوز.
لكوفيد  م�صاد  لقاح  م��ن  جرعتني  اأن  وي��ب��دو  ه��ذا 
ل���ف���رو����س كورونا  دل���ت���ا  امل���ت���ح���ورة  حت��م��ي��ان م���ن 
امل�صتجد �صريعة النت�صار، ح�صب ما اأعلنت الوكالة 

الأوروبية لالأدوية اخلمي�س.
منظمة  ح��ذرت  وق��ت  يف  املتفائلة  املعلومات  وتاأتي 
ال�صحة العاملية من اأن املتحورة التي ر�صدت للمرة 
الأوىل يف الهند، ميكن اأن تت�صبب مبوجة اإ�صابات 

عون: لبنان قادر على مواجهة التحديات 

البابا يلتقي قادة م�صيحيني لبنانيني يف ي�م �صالة من اأجل ال�صالم
•• الفاتيكان-بريوت- اأ ف ب:

ال��ل��ب��ن��اين مي�صال  ال��رئ��ي�����س  اأك����د 
ب���الده على  ق���درة  ع��ون اخلمي�س 
وال�صعاب  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 

والأزمات واخلروج منها اأقوى.
كافة  م��ن  اللبنانيني  ع���ون  ودع���ا 
اإىل اعتبار ام�س، الذي  الطوائف 
فرن�صي�س  الفاتيكان  بابا  فيه  دعا 
من  والتاأمل  ال�صالة  اإىل  العامل 
انطالق  حم���ط���ة  ل���ب���ن���ان،  اأج������ل 
ر�صالة  كافة مقومات  ل�صتنها�س 

لبنان يف حميطه والعامل.
فرن�صي�س  ال���ب���اب���ا  وال���ت���ق���ى  ه����ذا 
ع�صرة  ال��ف��ات��ي��ك��ان  يف  اخل��م��ي�����س 
امل��وج��ودة يف  من روؤ���ص��اء الكنائ�س 
ل��ب��ن��ان، ال��ب��ل��د ال���ذي ي���وّد زيارته 
ق���ري���ب���اً وغ����ال����ب����اً م����ا ي����ذك����ره يف 
ل حول  تاأمُّ اإط��ار يوم  �صلواته، يف 
الو�صع املقلق يف البالد ولل�صالة 

معاً من اأجل عطية ال�صالم.
�صباح  ال��ك��ن��ائ�����س  ق������ادة  وو�����ص����ل 
القدي�صة  م���ن���زل  اىل  اخل��م��ي�����س 
ال��ف��ات��ي��ك��ان، حيث يقيم  م��ارت��ا يف 
لدعوة  ت��ل��ب��ي��ة  الأع����ظ����م،  احل����رب 
"يوم  يف  للم�صاركة  اإليهم  وجهها 
التاأمل وال�صالة من اأجل لبنان"، 
الغارق يف اأزمة اقت�صادية �صّنفها 
اأنها من بني  ال��دويل على  البنك 

الأكرث �صدة منذ عام 1850.
�صراً  �صيوفه  م��ع  البابا  وت��وّج��ه 

من�صب  ي���ت���وىل  ال������ذي  غ����الغ����ر 
الر�صويل  الكر�صي  خارجية  وزير 
اإن الزيارة ميكن اأن تتم يف نهاية 
ل  2021 اأو مطلع 2022، يف�صّ

بعد ت�صكيل حكومة جديدة.
 2019 �صيف  منذ  لبنان  ي�صهد 
متمادياً، فقدت  اقت�صادياً  انهياراً 
م��ع��ه ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة اأك�����رث من 
اأمام  قيمتها  م��ن  املئة  يف  ت�صعني 

الدولر.
وب���ات اأك���رث م��ن 55 يف امل��ئ��ة من 
ال�������ص���ك���ان ي���ع���ي�������ص���ون حت����ت خط 
قدراتهم  تدهور  وقع  على  الفقر 
تداعيات  ت��وف��ر  ومل  ال�����ص��رائ��ي��ة. 
اجتماعية  ط��ب��ق��ة  اأي  الن���ه���ي���ار 
ي����وم معاناة  ب��ع��د  ي���وم���اً  وت��ف��اق��م 
ال�صكان الذين باتوا يكافحون من 

اأجل تاأمني لقمة عي�صهم.
حلول  اأي  الأف�������ق  يف  ت���ل���وح  ول 
ال���ب���الد، ويغرق  ج���ذري���ة لإن���ق���اذ 
�صيا�صية  خ��الف��ات  يف  امل�����ص��وؤول��ون 
ح���ادة ح��ال��ت م��ن��ذ ان��ف��ج��ار املرفاأ 
على  ق���ادرة  حكومة  ت�صكيل  دون 
ي�صعها  ب����اإ�����ص����الح����ات  ال����ق����ي����ام 
حل�صول  �صرطاً  ال��دويل  املجتمع 

لبنان على دعم مايل.
اأنباء  ن��ق��ل��ت وك���ال���ة  وب��ح�����ص��ب م���ا 
ال��ف��ات��ي��ك��ان، ف�����اإن زي������ارة روؤ����ص���اء 
الكنائ�س ل تهدف اىل اإيجاد حّل 
على  ال���رد  اإّن���ا  ل��الأزم��ة  �صيا�صي 

�صكاوى ال�صعب ومعاناته.

اإىل كني�صة القدي�س  على الأقدام 
وقفة  ع����ق����دت  ح���ي���ث  ب����ط����ر�����س، 
اأج����ل ع��ط��ي��ة ال�صالم  ���ص��الة م��ن 
ن��ق��ل��ت وكالة  ل��ب��ن��ان، وف���ق م���ا  يف 
بعدها  وانتقلوا  الفاتيكان.  اأخبار 
حيث  ال����ر�����ص����ويل  ال���ق�������ص���ر  اإىل 
مغلقة  ج��ل�����ص��ات  ث�����الث  ع���ق���دت 
لبنان  يف  البابوي  ال�صفر  ب���اإدارة 

املون�صنيور جوزف �صبيرتي.
اللقاء  الأع���ظ���م  احل���رب  وا���ص��ت��ب��ق 
اأدعو  فيها  قال  الأربعاء  بتغريدة 
روحياً  معنا  الحت��اد  اإىل  اجلميع 

ل��ب��ن��ان من  ب��ال�����ص��الة ك��ي ينه�س 
الأزم����ة اخل��ط��رة ال��ت��ي مي��ر بها 
ُي��ظ��ه��ر جم����دداً وج��ه��ه، وجه  واأن 

ال�صالم والرجاء.
و�صلى البابا مراراً من اأجل لبنان، 
 2019 �صيف  منذ  ي�صهد  ال��ذي 
مت�صارعاً  اق���ت�������ص���ادي���اً  ان����ه����ي����اراً 
ف��اق��م��ه ان��ف��ج��ار م��رف��اأ ب����روت يف 
اأودى  ال��ذي  املا�صي  اأغ�صط�س  اآب 
ودّمر  �صخ�س   200 م��ن  ب��اأك��رث 

اأجزاء كاملة من املدينة.
وقال البابا يف اأيلول املا�صي يف اأول 

تعليق بعد انفجار املرفاأ اإن خطراً 
البلد"،  ه��ذا  وج��ود  يهدد  �صديداً 
م�صيفاً ل ميكننا اأن نرتك لبنان 

يف عزلته.
اأعرب يف منا�صبات عدة  اأن  و�صبق 
البلد  لبنان،  زي��ارة  رغبته يف  عن 
حرية،  ر�صالة  ب��اأن��ه  و�صفه  ال��ذي 
ومثال على التعددية بني ال�صرق 
اللبنانيني  اىل  وت��وّج��ه  وال��غ��رب. 
منازلكم  ع��ن  تتخلوا  ل  ب��ال��ق��ول 

وعن تراثكم.
ريت�صارد  ب����ول  الأ����ص���ق���ف  واأف�������اد 

هل �شتمر اجلرمية دون عقاب

العتداء على عبري م��صي: ف�صيحة وعار داخل الربملان!

التاج القت�شادي حمورها

بداأت املعركة الدمي�غرافية بني ال�صني والأمريكان!

•• الفجر - تون�س

يف ظ�����رف ����ص���ح���ي واق���ت�������ص���ادي 
التون�صي  الربملان  حت��ول  كارثي، 
وم�صارعة،  ث������ران  ح��ل��ب��ة  اىل 
وكانت املراأة، يف بلد يتباهى وانه 
احل�صاري  حميطه  يف  ا�صتثناء 
حتريرها  عملية  يف  واجل���غ���رايف 
والرت�������ق�������اء مب���ك���ان���ت���ه���ا، داخ�����ل 
امل��ج��ل�����س ���ص��ح��ي��ة ���ص��ل��وك خطر 
وم�صني لبع�س النواب الذين مل 

يحرتموا ل املراأة ول املوؤ�ص�صات.
وق����د اآث�����ار اع���ت���داء ن��ائ��ب��ني على 
رئ��ي�����ص��ة ك��ت��ل��ة ال��د���ص��ت��وري احلر 
عبر مو�صي، تنديدا وا�صعا على 
مواقع التوا�صل الجتماعي ومن 
قبل عدد من الأحزاب ال�صيا�صية 
اإىل  اإ�صافة  الوطنية  واملنظمات 

رئا�صة احلكومة.
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ط���ال���ب  وق����د 
لل�صغل،  التون�صي  العام  لالحتاد 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

التاج  ت�������ص���رق  اأن  ل��ب��ك��ني  مي���ك���ن 
وا�صنطن  من  العاملي  القت�صادي 
بحلول عام 2035. ولكن �صيكون 
امل��ت��ح��دة فر�صة  ال����ولي����ات  ل����دى 
اإذا متكنت من  اإىل الأم��ام  للعودة 
الن�صطني  �صكانها  على  احل��ف��اظ 

بف�صل تدفقات الهجرة.
اأن احلرب  ت��ون��غ  ت�صي  م��او  اأع��ل��ن 
اجلماهر  ح�����رب  ه����ي  ال���ث���وري���ة 
اإل  ���ص��ن��ه��ا  ال�����ص��ع��ب��ي��ة، ول مي��ك��ن 
وبالعتماد  اجل��م��اه��ر،  بتعبئة 
ال�صيوعي  النظام  و�صيجد  عليها. 
على  ال���ل���ع���ب  يف  اأك�������رب  ����ص���ع���وب���ة 
ل��ت��ج��اوز الوليات  الأرق����ام  ت��اأث��ر 
املتحدة ب�صكل دائم. ال�صني، التي 

ر�صائل تهديد لأع�صاء احل�ار الليبي الداعمني لإجراء النتخابات
•• عوا�شم-وكاالت:

الداعمني  ال�صيا�صي  الليبي  احل��وار  منتدى  اأع�صاء  اأن  م�صادر  ذك��رت 
لإج����راء الن��ت��خ��اب��ات ت��ل��ق��وا ر���ص��ائ��ل ت��ه��دي��د بح�صب م��ا اأف����ادت ب��ه قناة 

العربية.
اإىل  التو�صل  بهدف  جنيف  يف  الثنني  انطلق  ال��ذي  امللتقى  اأن  ويبدو 
لن  املقبلة  النتخابات  �صرتعى  التي  الد�صتورية  القواعد  حول  توافق 

يتو�صل ب�صهولة اإىل اإجماع امل�صاركني.
الو�صع  اأن  للعربية-احلدث  الأرب��ع��اء،  احل��وار  اأع�صاء  اأح��د  ك�صف  فقد 
هذا  ظ��ل  يف  لنتيجة  ال��ت��و���ص��ل  م�صتبعدا  امل��ج��ت��م��ع��ني،  ب��ني  م�����ص��ط��رب 
الختالف. كما اأفاد موفد العربية-احلدث"، بان�صحاب اأع�صاء من كتلة 

اإقليم برقة وفازان.
اإجن��از اتفاق  اإن على ملتقى احل��وار  وق��ال ال�صفر الأم��رك��ي يف ليبيا، 

ي�صمح باإجراء النتخابات مبوعدها.
بالتزامن، وّجه اأع�صاء امللتقى ر�صالة اإىل يان كوبيت�س املبعوث  الأممي 
الأعلى  املجل�س  فيها  ات��ه��م��وا  ن�صها،  على  العربية  ح�صلت  ليبيا  اإىل 
للدولة بالعرقلة، دون ت�صميته )وهو املجل�س الذي يطغى عليه الإخوان 

وحلفاوؤهم(.
كما دعت الر�صالة  املبعوث الأممي اإىل التدخل ملواجهة حماولت الإبقاء 

على الو�صع القائم وعرقلة امل�صار النتخابي.

ا���ص��ت��ف��ادت م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة من 
العمالة  م���ن  ���ص��خ��م��ة  جم��م��وع��ة 
ال�صابة منخف�صة التكلفة، �صت�صهد 
العام  �صكانها  ع���دد  يف  ��ا  ان��خ��ف��ا���صً
املقبل. وميكن اأن ينخف�س الرقم 

بالتعّهد  ال���ع���م���وم���ي���ة  ال���ن���ي���اب���ة 
ال��ت��ل��ق��ائ��ي وت��وخ��ي ال�����ص��رام��ة يف 
تطبيق القانون اثر اعتداء النائب 

�صحبي �صمارة على رئي�صة كتلة 
مو�صي. عبر  احل��ر  ال��د���ص��ت��وري 

)التفا�صيل �س11(

من 1.4 مليار �صخ�س اليوم اإىل 
وفًقا   ،2100 عام  مليون   732
تقييم  م��ع��ه��د  اأج����راه����ا  ل���درا����ص���ة 
ذي  يف  ُن�صرت  ال�صحية  القيا�صات 
لن�صيت.      )التفا�صيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:18  
الع�صاء......   08:44
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فريدة احلو�شني لـ »ملهمون«: عبارة ال�شيخ حممد بن زايد 
»ال ت�شلون هم« طماأنت املجتمع وتركت اأثراً يف حياتي

اأخبار االإمارات

ال�شودان.. »30« يونيو ترتد على 
»االإخوان« واعتقال 79 خمربا

عربي ودويل

»حماربي االإمارات« تر�شم 
م�شتقبال م�رشقا للفنون القتالية 

الفجر الريا�شي

تظاهرات كردية مرتقبة �صد الغزو الرتكي لكرد�صتان 
•• باري�س-اأ ف ب:

والأحد  ال�صبت  تظاهرات  اإىل  ال�صتات  يف  الكردية  اجلاليات  متثل  جمعيات  دع��ت 
العراق  كرد�صتان  يف  الرتكية  الع�صكرية  باحلملة  للتنديد  دول  ع��دة  يف  املقبلني 

وبغياب رد فعل على امل�صتوى الدويل.
الكرد�صتاين يف فرن�صا  الدميوقراطي  املجل�س  با�صم  املتحدث  اآجيت بولت  و�صرح 
انه منذ  الكردي يف فرن�صا، لوكالة فران�س بر�س  لل�صتات  26 جمعية  الذي ي�صم 
ني�صان ابريل، كانت هناك عملية غزو وا�صعة النطاق �صنتها تركيا ومت تنفيذها   23
ب�صكل �صري. واو�صح املجل�س الدميوقراطي الكردي اأن املعارك العنيفة م�صتمرة يف 

املنطقة وامل�صلحني الكراد يقاومون ب�صدة هذا الغزو غر ال�صرعي.
)منطقة  اآف��ا  روج  لح��ت��الل  خطة  بو�صع  ال��رتك��ي  النظام  قيام  املجل�س  واأ�صتنكر 
على  الفعل  ردود  �صعف  م�صتغال  كرد�صتان  وجنوب  �صوريا(  و�صرق  �صمال  الأك��راد 

ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ل��ن��دن وبازل  اأمل��ان��ي��ة وك��ذل��ك يف  ت��ظ��اه��رات يف م��دن  امل��ق��رر ان تنظم ال�صبت  وم��ن 
للمطالبة  وطوكيو  وملبورن  وغوتنربغ  وهل�صنكي  وروم��ا  واأم�صرتدام  وبروك�صل 
وفًقا  املحتلة،  املناطق  تركيا من جميع  وان�صحاب  لكرد�صتان  الرتكي  الغزو  باإنهاء 

للمتحدث با�صم املجل�س الدميوقراطي الكردي.

مدير منظمة ترامب ي�صلم نف�صه لل�صلطات الق�صائية
•• وا�شنطن-وكاالت:

�صلم املدير املايل ملنظمة ترامب، األني فاي�صلبرغ، نف�صه لل�صلطات الق�صائية يف 
اأم�س اخلمي�س، قبل توجيه اتهامات �صده و�صد  نيويورك، يف وقت مبكر من 

�صركة الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب.
مانهاتن مع حماميه حوايل  املحكمة يف  قاعة  يدخل  وهو  فاي�صلربغ  و�صوهد 
ال�صاعة 6:20 �صباحا، بح�صب التوقيت املحلي، بح�صب ما اأفاد مرا�صلنا. ومن 
املتوقع اأن يعلن املدعون العامون يف نيويورك، اليوم اخلمي�س، عن اأول لئحة 
التجارية،  ا�صتمر عامني يف ممار�صات دونالد ترامب  اتهام جنائية يف حتقيق 
متهمني �صركته التي حتمل ال�صم نف�صه وفاي�صلربغ بارتكاب جرائم �صريبية 
منظمة  �صد  جنائية  اتهامات  اأول  وهذه  للموظفني.  الإ�صافية  باملزايا  تتعلق 
الرئي�س الأمركي ال�صابق ترامب منذ اأن بداأ املدعون العامون التحقيق فيها 
�صركة قاب�صة  اعتربت منظمة ترامب، وهي  �صنوات. ويف وقت لح��ق،   3 قبل 
مملوكة من العائلة متتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، اتهامها يف 

ق�صايا جنائية "�صيا�صيا" ويهدف اإىل الإ�صرار بدونالد ترامب.

الكاظمي: نرف�ص ا�صتخدام اأرا�صي 
جرياننا على  لالعتداء  العراق 

•• بغداد-وكاالت:

ال����ع����راق����ي،  وزراء  رئ���ي�������س  اأك��������د 
م�������ص���ط���ف���ى ال����ك����اظ����م����ي، اأم���������س 
اخل�����م�����ي�����������س، رف�������������س ال������ع������راق 
اأرا�صيه  ا���ص��ت��خ��دام  ق��اط��ع  ب�صكل 
ل��الع��ت��داء ع��ل��ى ج���ران���ه. ولفت 
وا�صتقراره  ال��ع��راق  اأم���ن  اأن  اإىل 
اأمن  اأن  كما  املنطقة،  باأمن  يتاأثر 
باللتزام  اإل  يتحقق  ل  املنطقة 
ب��ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تدعو 
التقيد  اإىل  النزاع  اإط��راف  جميع 
ب��ال�����ص��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة واح������رتام 
التدخل  وع����دم  الإن�������ص���ان  ح��ق��وق 
بال�صوؤون الداخلية للدول وجتنب 
للحدود  ع���اب���ر  ع������دوان  اأي  ���ص��ن 
و�صيادة.  ا�صتقالل  ذات  دول��ة  لأي 
عن  اخلمي�س،  الكاظمي،  واأع��ل��ن 
داع�س  �صبكات  تفكيك  يف  النجاح 
و�صع  اإىل  اأ���ص��ار  فيما  الإره��اب��ي��ة، 
خطط ل�صمان الأمن النتخابي. 
وقال الكاظمي يف كلمة له خالل 
الدائميني  ب��امل��م��ث��ل��ني  اج��ت��م��اع��ه 
ل���دول ح��ل��ف ���ص��م��ال الأط��ل�����ص��ي يف 
عالًيا  ي��ق��در  ال��ع��راق  اإن  بروك�صل 
�صمال  حلف  منظمة  مع  التعاون 
الأط���ل�������ص���ي )ال����ن����ات����و( وال�������دول 
الأع�صاء فيها، من اأجل دعم اإعادة 

بناء موؤ�ص�صاتنا الع�صكرية.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا 
امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات 
بفرو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 291،003 فحو�صات جديدة خالل ال�صاعات ال� 24 
واأح��دث تقنيات  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  املا�صية على فئات خمتلفة يف 

الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س 
 1،675 الك�صف عن  الدولة يف  الفحو�صات على م�صتوى  وتو�صيع نطاق 
خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  حالة 
وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
الوزارة عن وفاة  اأعلنت  جمموع احلالت امل�صجلة 634،582 حالة.   كما 
م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفرو�س كورونا امل�صتجد،  حالت   8
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،819 حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  مع اجلهات 
 1،556 �صفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�صالمة  ل�صحة  �صماناً 
حالة جديدة مل�صابني بفرو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها 
612،998 حالة.  من  ال�صفاء  امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت 

 81،142 تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  اخرى  جهة 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ 
جرعة   15،362،342 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع 
ذلك  ياأتي  �صخ�س.   100 لكل  جرعة   155.33 اللقاح  توزيع  ومعدل 
الو�صول  اإىل  و�صعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفر  ال��وزارة  خطة  مع  متا�صيا 
اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�صيطرة على فرو�س كوفيد19-.

اأجرت 291,003 فحو�شات ك�شف عن 1,675 اإ�شابة

ال�صحة تعلن �صفاء 1,556 حالة جديدة من ك�رونا
 تقدمي 81,142 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية 

�صرطة اأب�ظبي تنفذ برامج ت�عية ميدانية لل�صائقني بالتعاون مع م�انئ اأب�ظبي
•• اأبوظبي- وام:

ن����ف����ذت ����ص���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ب���رام���ج 
املركبات  ل�صائقي  ميدانية  توعية 
"�صيف  وال�����ص��اح��ن��ات ���ص��م��ن ح��م��ل��ة 
موانئ  مع  اآمن" بالتعاون  م��روري 
وعمل  خليفة"  "ميناء  اأب���وظ���ب���ي 
وميدانية  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ع��م��ل  ور����ص���ة 
ملوظفيها، موؤكدة ان اإهمال ا�صتبدال 
يهدد  خ���ط���ر  ال���ت���ال���ف���ة  الإط�����������ارات 
�صالمة ال�صائقني ومرافقيهم. ودعا 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د ���ص��اح��ي احلمري 
والدوريات  امل����رور  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 

امل���ط���اب���ق���ة ل���ل���م���وا����ص���ف���ات وات����ب����اع 
وت�صمل  ال�����ص��ح��ي��ح��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
الإجراءات الوقائية مالءمة الإطار 
احلرارة  ودرج��ة  وقيا�صه،  امل�صتخدم 
املنا�صبة،  واحلمولة  يتحملها  التي 
والتاأكد من مالءمة  ال�صنع،  و�صنة 
للرحالت  م���رك���ب���ات���ه���م  اإط�����������ارات 

الطويلة.
وحث �صائقي ال�صاحنات على �صرورة 
تت�صبب يف  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات  جت��ن��ب 
وق��وع احل��وادث امل��روري��ة اجل�صيمة، 
م���ث���ل احل���م���ول���ة ال������زائ������دة، وع����دم 
ال��ت��ج��اوز ب��ني امل�����ص��ارات ..لف��ت��اً اإىل 

بقطاع العمليات املركزية، ال�صائقني 
الط��������ارات  ف���ح�������س  ������ص�����رورة  اإىل 
كاإجراء وقائي للتاأكد من �صالمتها 
و�صالحيتها ..�صحاً اأن احلملة تاأتي 
�صمن جهود �صرطة اأبوظبي لتعزيز 
وع�����ي ال�����ص��ائ��ق��ني ب���اأه���م���ي���ة جتنب 
املرورية  احل����وادث  وق���وع  م�صببات 

وتعزيز ال�صالمة املرورية.
التعاون  يف  ال�صركاء  بجهود  وا���ص��اد 
الوعي  لن�صر  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  م��ع 
اإي��ج��اب��ي��ا على  ينعك�س  امل����روري مب��ا 
تعزيز ال�صالمة على الطرق م�صدداً 
الأ�صناف  ا���ص��ت��خ��دام  ����ص���رورة  ع��ل��ى 

اأه��م��ي��ة تكثيف  ..م����وؤك����دا  امل��ج��ت��م��ع 
حلماية  املرورية  والتوعية  الرقابة 
���ص��ائ��ق��ي ال�����ص��اح��ن��ات وامل��رك��ب��ات من 

احلوادث املرورية.
تويل  اأبوظبي  موانئ  اأن  اإىل  واأ�صار 
ب�صمان  يتعلق  مل��ا  ق�����ص��وى  اأه��م��ي��ة 
املوانئ  يف  العمليات  و���ص��الم��ة  اأم���ن 
وامل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة، ح��ي��ث تقوم 
لل�صركة  ال��ت��اب��ع��ة  الأع���م���ال  وح����دات 
ودقيقة  منتظمة  منهجية  باعتماد 
بال�صحة  املتعلقة  املخاطر  لتقليل 
اأدن����ى حد  وال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��الم��ة اإىل 

ممكن.

وتطبيق  امل���روري���ة  ال��رق��اب��ة  تكثيف 
امل���خ���ال���ف���ني �صمن  ع���ل���ى  ال���ق���ان���ون 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة جلعل  الأول�����وي�����ة 

الطرق اأكرث اأمنا.
املخالفة وفق  اأنه يتم تطبيق  يذكر 
املادة 82 من قانون املرور الغرامة 
مرورية  ن��ق��اط  و4  دره����م   500
وحجز املركبة ا�صبوع لعدم �صالحية 

اإطارات املركبة اأثناء ال�صر.
عي�صة  حم���م���د  ال�������ص���ي���د  واأع����������رب 
املنهايل مدير عام ميناء خليفة عن 
اأبوظبي  ل�صرطة  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره 
و�صالمة  اأم��ن  تعزيز  يف  مل�صاهمتهم 

�صرطة ال�صارقة حتبط تهريب 216 كغ من املخدرات يف عملية احلبل امل�صم�م وتطلق م�صاريع ا�صتباقية ن�عية
•• ال�شارقة - وام:

بالتعاون  ال�صارقة  ب�صرطة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  اأحبطت 
والتن�صيق مع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات الإحتادية وجهاز 
الثالث" حماولة تهريب  "ال�صرب  املن�صاآت احليوية وال�صواحل 
ت�صل  �صوقية  بقيمة  املخدرات  كيلوغراما من   216 اأكرث من 
والهروين  الكري�صتال  خم��در  وت�صمل  دره��م  مليون   35 اإىل 
بالإمارة على  البحرية  املوانئ  اإح��دى  والأفيون مت �صبطها يف 
اأطلق  نوعية  عملية  اخل��ارج يف  قادمة من  بحرية  و�صيلة  منت 
ال�صارقة م�صروعني  واأطلقت �صرطة  امل�صموم".   "احلبل  عليها 
و"�صاعة  خمدر"  "ب�صمة  هما  ا�صتباقيني  ري��ادي��ني  اإبتكاريني 
التاأهيل الذكية " لتعزيز منظومة مكافحة املخدرات بال�صارقة 

والدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي عقد ام�����س يف ن���ادي �صباط 
ال�صام�صي  ال��زري  �صيف  اللواء  �صعادة  بح�صور  ال�صارقة  �صرطة 
قائد عام �صرطة ال�صارقة والعميد اأحمد حاجي ال�صركال مدير 
اإدارة  والعميد عارف بن هديب مدير  ال�صرطية  العمليات  عام 
الإعالم والعالقات العامة والعقيد مهند�س عادل املازمي رئي�س 
ق�صم املخترب اجلنائي بالإنابة واملقدم ماجد الع�صم مدير اإدارة 
مكافحة املخدرات واملقدم عامر الهرمودي مدير مركز التاأهيل 
ال�����ص��ارق��ة وع����دد م��ن ���ص��ب��اط الإخت�صا�س  ب�����ص��رط��ة  اخل��ا���س 
ال�صام�صي يف  اللواء  وقدم  الإع��الم.  وو�صائل  ال�صحف  وممثلي 
بداية حديثة �صكره وتقديرة وثنائه اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�صارقة لرعايته ودعمه الالحمدود ل�صرطة ال�صارقة ومتابعة 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي، ويل العهد 
نائب حاكم ال�صارقة مل�صرة التطور والرتقاء يف جمالت العمل 
ال�صرطي واإىل الفريق �صمّو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 
امل�صتمرة يف  لتوجيهاته  الداخلية  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 

دفع عجلة التميز املوؤ�ص�صي يف وزارة الداخلية.
خلفان  �صاحي  الفريق  م��ع��ايل  اإىل  وت��ق��دي��ره  �صكره  ق��دم  كما 
متيم نائب رئي�س ال�صرطة والأمن العام يف دبي رئي�س جمل�س 
مكافحة املخدرات على م�صتوى الدولة للجهود الكبرة الذي 
الوطن  �صباب  وحماية  املخدرات  مكافحة  يف  املجل�س  بها  يقوم 

و�صالمة اأبنائه.
اأن الإع��الم �صريك رئي�س يف دعم جهود  واأكد اللواء ال�صام�صي 
ومواجهة  مبخاطرة  والتوعية  املخدرات  مكافحة  يف  ال�صرطة 
فاجلميع  جمتمع،  ق�صية  اأنها  اإعتبار  على  املختلفة  حتدياته 
ت��ه��دد كيان  ال��ت��ي  الآف���ة  اإح��ت��واء ودرء خم��اط��ر تلك  �صريك يف 
الأ����ص���ر والأج���ي���ال ال�����ص��اب��ة ال��ذي��ن ه��م الأم����ل ال���واع���د يف بناء 
امل�صتقبل.. داعياً اإىل التكاتف والتعا�صد يف مواجهة هذه الآفة 
حاجي  اأحمد  العميد  ق��ال  جانبه  من  اجلميع.   على  اخلطرة 

والإع��الن عنها  اليوم  اإطالقها  التي مت  امل��ب��ادرات  اإن  ال�صركال 
جاءت تزامنا مع اليوم العاملي ملكافحة املخدرات واأردنا اأن نبادر 
ببع�س احللول امل�صتقبلية وال�صتباقية ملواجهة التحديات التي 
"ب�صمة  املخدرات من خالل م�صروعني رياديني هما  تفر�صها 
هذه  ع��ل��ى  عملنا  وق���د  الذكية"  ال��ت��اأه��ي��ل  و"�صاعة  خمدر" 

امل�صاريع منذ زمن للو�صول اإىل الأهداف املن�صودة منها.
اأحمد املازمي خالل املوؤمتر عن  وك�صف العقيد مهند�س عادل 
امللكية  على  حائز  اإب��ت��ك��اري  كم�صروع  خمدر"  "ب�صمة  اإط���الق 
بالإجراءات  الأخ��ذ  يف  ي�صهم  اإذ  القت�صاد  وزارة  لدى  الفكرية 
ال�صتباقية يف وقف عمليات تهريب وت�صدير املواد املخدرة من 
م�صادرها وترويجها بحيث تكون املخرجات موحدة مع ال�صركاء 

الداخليني واخلارجيني من اجلهات احلكومية، واخلا�صة.
اآلية م�صروع "ب�صمة خمدر" تقوم بتحليل املواد  اأن  واأ�صار اإىل 
"اللون، والوزن، وال�صكل، وطبيعة  املخدرة  فيزيائياً من حيث 
املادة، وت�صنيف الروائح" وكيميائياً عن طريق ا�صتخدام تقنيات 

وغر  امل��ت��ط��اي��رة  مكوناتها  اأ���ص��ا���س  ملعرفة  احل��دي��ث��ة  الأج��ه��زة 
بيانات متكاملة  باإن�صاء قاعدة  وت�صنيفها  ونوعاً  املتطايرة كماً 

عن املواد املخدرة.
املواد  م�صادر  وحت��دي��د  معرفة  يف  تكمن  الأه��م��ي��ة  اأن  واأو���ص��ح 
امل��خ��درة يف رب���ط امل��روج��ني مب�����ص��ادره��م اخل��ارج��ي��ة وت�صييق 
اخلناق بني املروجني واملتعاطني وتتبع �صر عمليات التهريب 
العابرة  اجلرمية  ومكافحة  العاملية  ال��رتوي��ج  �صبكات  و�صرب 
حتديد  طريق  عن  احلديثة  الت�صنيع  ط��رق  ومعرفة  للقارات 
ال�����ص��الئ��ف ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وم���ن ث���م ���ص��ن ال��ق��وان��ني ال��ت��ي حتكم 
حمليا  امل��روج��ني  بني  العالقة  حتديد  اإىل  بالإ�صافة  تداولها 
من خالل اإن�صاء قاعدة بيانات ومن ثم التن�صيق مع املوؤ�ص�صات 
العاملية ذات ال�صلة "UNODC".. لفتا اإىل اأن جميع هذه 
الإجراءات الإ�صتباقية ت�صعى وب�صكل كبر اإىل احلد من اإنت�صار 
امل�صروع �صيخرج مبخرجات هامة  اأن  اإىل  املواد املخدرة. واأ�صار 
 .. املخدرة  امل��واد  عن  متكاملة  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  يف  متمثلة 

"كري�صتال، وميثامفيتامني، وهروين، وح�صي�س" من موادها 
املتطايرة وغر املتطايرة كماً ونوعاً، بالإ�صافة اإىل ال�صهام يف 
ال�صباب من خالل  الوطنية وخا�صة فئة  الكوادر  رفع م�صتوى 
الذكية  ال�صاعة  وح��ول  والبحثية.  العلمية  بامل�صاريع  متكينهم 
كافة  مواكبة  على  القيادة  الهرمودي حر�س  عامر  املقدم  اأك��د 
يف  العاملية  النظم  اأف�صل  لتطبيق  و�صعيها  العاملية  امل�صتجدات 
خدمة املجتمع و�صوًل للريادة.. م�صراً اإىل اأن اإطالق م�صروع 
من نوعه على م�صتوى العامل  الذكية" الأول  التاأهيل  "�صاعة 
�صرطة  ملنت�صبي  الذكية  الإب��ت��ك��اري��ة  امل�صاريع  اأح��د  �صمن  ج��اء 
الفكرية  امللكية  ابتكارها وح�صولها على حقوق  اإذ مت  ال�صارقة 
الزرعوين  �صارة حممد  امل��الزم  لدى وزارة القت�صاد من قبل  
حيث تقوم ال�صاعة الذكية مبتابعة متعاطي املواد املخدرة بعد 
وقيا�س  ر�صد  خالل  من  التاأهيل  مركز  يف  العالج  فرتة  اإنهاء 
العالمات احليوية وهي معدل نب�صات القلب و�صغط الدم لدى 
العالمات  التوتر وغرها من  النوم ومعدل  ال�صخ�س ومعدل 
كاًل  الذكية  ال�صاعة  وت�صتهدف  الإدم���ان  عالمات  تر�صد  التي 
من مدمني الأحداث وفئة الإناث واملتقدم للعالج من نف�صه و 

املودعني  يف مركز التاأهيل اخلا�س باأمر النيابة العامة.
من جانبها قالت املالزم �صيديل �صارة الزرعوين اإن هذا الإبتكار 
لدولة  ال�صرتاتيجي  الهدف  حتقيق  على  حر�صاً  جاء  النوعي 
الإمارات الرامي اإىل البتكار وتعزيز جودة احلياة ومتا�صياً مع 
م�صروع الأمم املتحدة للعالج املجتمعي اخلا�صع لالإ�صراف مت 
التاأهيل الذكية ملتابعة حالت املتعاطني ال�صحية  ابتكار �صاعة 
والنف�صية و و�صع حل للتحدي الذي يواجه مراكز التاأهيل يف 
متابعة احلالت بعد خروجهم وانتهاء فرتة العالج..مو�صحة 
اأن الإدارة �صتعمل على جتهيز 50 �صاعة ابتكارية حيث ترتاوح 
قيمة الواحدة منها ما بني 80 اإىل 90 األف درهم ت�صمل كافة 
تت�صمن  الذكية  التاأهيل  �صاعة  اإن  واأ�صافت  الإع���داد.  مراحل 
خ�صائ�س واأيقونات ذكية تتمثل يف اأيقونة املعلومات ال�صخ�صية 
لل�صخ�س  ميكن  بحيث  الكامرا  واأيقونة  احليوية  والعالمات 
التقاط �صورة �صخ�صية يف حال ُطلب منه ذلك من قبل املركز 
واملزامنة  ال��دائ��م  الت�صغيل  و�صعية  خا�صية  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
باأنه  حتفيزية  بعبارات  الإ�صعارات  وخا�صية  للبيانات  امل�صتمرة 
 "GPS" ي�صتطيع" واإىل جانب ت�صمنها لنظام حتديد املواقع"
اأو امل�صاعدة يف اأي وقت.. موؤكدة بذلك  وخا�صية طلب النجدة 
اأنها حر�صت على توظيف وا�صتخدام كافة التقنية ذات العالقة 

لتحقيق الريادة يف تطبيق امل�صروع.
والإن��اث من  الذكور  يتوافق مع  ال�صاعة  اأن ت�صميم  واأو�صحت 
خمتلف الأعمار حيث يعمل مركز التاأهيل اخلا�س من غرفة 
والعالمات  املتعايف  �صحة  مبتابعة  ال�صاعة  مدار  وعلى  املتابعة 
احليوية له ملنعه من النتكا�صة والعودة اإىل الإدمان اإىل جانب 
متكنه  بحيث  ب��ع��د  ع��ن  للمتعايف  النف�صية  اجل��ل�����ص��ات  ت��ق��دمي 

لطلب  وق��ت  اأي  يف  النف�صيني  الخ�صائيني  م��ع  التوا�صل  م��ن 
ال�صت�صارة او للم�صاعدة وكل هذه اجلهود ت�صب يف تقليل ن�صبة 
العود واملحافظة على الروابط الأ�صرية والجتماعية وت�صريع  

عملية اإعادة  اندماجه يف املجتمع.
م���وؤك���دة ر�صدتها  م��ع��ل��وم��ات  اإن  ال��ع�����ص��م  م��اج��د  امل���ق���دم  وق����ال 
ال�صارقة  ب�صرطة  امل��خ��درات  مكافحة  ب���اإدارة  املخت�صة  الأج��ه��زة 
البحرية  الو�صائل  اإح��دى  عرب  ع�صابي  ت�صكيل  بو�صول  تفيد 
الأجهزة  وب��ا���ص��رت  امل��خ��درة  امل���واد  م��ن  ك��ب��رة  بكميات  حمملة 
كمني  وو�صع  احلركة  ور�صد  ملراقبة  فريق  بت�صكيل  املخت�صة 
الإحتادية  ال��ف��رق  ب��ني  والتن�صيق  بالتعاون  اإع����داده  مت  حُمكم 
والر�صد  للتحري  ونتيجة  التهريب  عملية  مبتابعة  امل�صرتكة 
امل�صبق للو�صيلة البحرية التي ي�صتخدمونها للقدوم اإىل الدولة 
وتبادل املعلومات التكتيكية متكنت قوة مكافحة املخدرات من 
الكميات  تلك  وت��روي��ج  ب��اإدخ��ال  املخولة  ال�صبكة  اأف���راد  �صبط 
الآ�صيوية.   اأ�صخا�س جميعهم من اجلن�صية   6 والبالغ عددهم 
الأمنية ال�صتباقية لن�صاطات  املتابعة  اأن  الع�صم  املقدم  واأو�صح 
ال�صبكة الإجرامية وتراكم اخلربات امليدانية والتفتي�صية لدى 
الفرق امل�صاركة يف عمليات ال�صبط� والتعاون وح�صن التخطيط 
بعمل  املهربون  قام  التهريب حيث  تفكيك خمطط  اأ�صهمت يف 
البحرية  الو�صيلة  وزواي����ا  واأرك�����ان  ب��اأع��م��دة  داخ��ل��ي��ة  جت��اوي��ف 
عند  ك�صفهم  يتم  ل  ك��ي  م��اك��رة  ب�صورة  الكميات  تلك  لإخ��ف��اء 
بالف�صل  ب��ات��ت  اأن حم��اولت��ه��م  اإل  امل��ي��ن��اء  م��رف��اأ  اإىل  ال��و���ص��ول 
الت�صرف  يف  ال�����ص��روع  قبل  قا�صمة  اإ�صتباقية  �صربة  وتوجيه 
ب��امل��واد امل��خ��درة واإدخ��ال��ه��ا ل��ل��دول��ة.  واأ���ص��اف اأن��ه مت اإخ���راج ما 
اأكيا�س  اإىل جانب  الأحجام  علبة من خمتلف   182 يربو عن 
ولفافات حتتوي على 209 كيلو غرامات من خمدر الكر�صتال 
و6.7 كيلوجرام من خمدر الهروين والأفيون .. م�صرا اإىل 
اأنه مبواجهة املتهمني ال�صتة اعرتفوا بجلب املواد املخدرة اإىل 
املتهمني  اإح��ال��ة  مت  وعليه  وترويجها  تخزينها  بغر�س  البالد 
وامل�صبوطات اإىل جهة الإخت�صا�س لتخاذ الإجراءات القانونية 
الالزمة.  واأكد املقدم الع�صم اأن اإدارة مكافحة املخدرات ب�صرطة 
بالإدارة  املخت�صة  التفتي�س  وفرق  املخل�صني  ورجالها  ال�صارقة 
املن�صاآت  بجهاز  واملعنيني  الإحت��ادي��ة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة 
احليوية وال�صواحل "ال�صرب الثالث" يتمتعون بجاهزية عالية 
بكل  الت�صدي  من  متكنهم  احرتافية  مهنية  وك��ف��اءة  امل�صتوى 
قوة وحزم ملحاولت جتار ومروجي املخدرات يف نيل مبتغاهم، 
التعاون  اإىل  املجتمع  اأف��راد  داعياً  املجتمع..  يف  �صمومهم  وب��ث 
م��ع اأج���ه���زة ال�����ص��رط��ة يف ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع خ��ا���ص��ة اأب��ن��ائ��ن��ا من 
التي تفتك  الآف��ة  الوقوع يف براثن املخدرات هذه  ال�صباب من 
عرب  اأو   ،8004654 الرقم  على  بالإبالغ  وذل��ك  باملجتمعات 
الربيد الإلكرتوين dea@shjpolice.gov.ae يف حال 

ر�صدهم اأي حالة م�صتبه فيها.

جملة اجلندي ت�صدر العدد 570 ل�صهر ي�لي�
•• اأبوظبي -وام:

اأ�صدرت جملة )اجلندي( التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات 
العربية املتحدة عددها رقم 570 ل�صهر يوليو 2021 والذي 
الق�صايا  م��ن  ع����دداً  والإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني  ت��ن��اول 
واملو�صوعات احليوية واأهم الفعاليات والأخبار املتعلقة بوزارة 

الدفاع والقوات امل�صلحة الإماراتية.
رائد  اإم���ارات���ي  »دور  ع��ن��وان  حت��ت  "اجلندي"  كلمة  وج���اءت 
الدويل  ال��رتح��ي��ب  »اإن  ف��ي��ه��ا:  ق��ال��ت  ح��ي��ث  ال�����ص��الم«  لتعزيز 
الدويل  الأم���ن  جمل�س  لع�صوية  الإم����ارات  بانتخاب  ال��وا���ص��ع 
قيادة  يف  عليها  ال��ك��ب��ر  وال���ره���ان   ،2023-2022 ل��ع��ام��ي 
الدوليني  وال�صلم  الأم��ن  تعزيز  اإىل  الرامية  الدولية  اجلهود 
اأن  اأج��ل  تعمل من  التي  املوؤثرة  دبلوما�صيتها  على  �صهادة  يعد 

ي�صود ال�صالم ربوع العامل«.
وي��ر���ص��د ال���ع���دد اجل���دي���د مل��ج��ل��ة »اجل����ن����دي«، اأب�����رز الأح�����داث 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة والأم���ن���ي���ة، واأخ���ب���ار ج��دي��د ال�صالح 
والتطورات العلمية والتكنولوجية التي و�صلت اإليها التقنيات 

احلديثة والذكاء ال�صطناعي يف املجال الع�صكري.
 2021 يوليو  �صهر  لعدد  الرئي�صي  ملفها  املجلة  وخ�ص�صت 
الأمن،  الإم��ارات لع�صوية جمل�س  انتخاب دولة  للحديث عن 
حيث اأفردت م�صاحات مهمة من �صفحاتها لإلقاء ال�صوء على 
هذا الإجناز التاريخي حتت عنوان »الإمارات يف جمل�س الأمن 
ولنموذجها  الفاعلة  لدبلوما�صيتها  تقديراً   2023-2022

الناجح يف التنمية واحلكم الر�صيد«.
خاطر«،  اأب��و  »حممد  »اجلندي«  التقت  العدد«،  »لقاء  باب  ويف 
لدى  واإفريقيا  وتركيا  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  الرئي�س  نائب 
الإلكرتوين،  الأم���ن  حماية  جم��ال  يف  تعمل  التي   F5 �صركة 
وناق�صت معه العديد من الق�صايا املتعلقة بالأمن الإلكرتوين 

على م�صتوى العامل.

ويف باب »درا�صات وحتليالت«، اأعدت جملة »اجلندي« درا�صتني، 
الأوىل بعنوان: »دور ال�صحة العامة يف معادلة القوة ال�صاملة 
ال��درا���ص��ة لثانية ف��ج��اءت بعنوان:  اأم��ا  ل��ل��دول بعد اجل��ائ��ح��ة«، 

»اجلهود الدولية ملكافحة التطرف الرقمي«.
اآراء  ل���ص��ت��ع��را���س  �صفحاتها  م��ن  م�����ص��اح��ات  امل��ج��ل��ة  واأف�����ردت 
وحتليالت نخبة من الكتاب الإماراتيني والعرب للحديث عن 

خمتلف الق�صايا والأمور التي تهم القراء.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن جملة »اجلندي« تاأ�ص�صت يف عام 1973، 
و�صدر العدد الأول منها يف �صهر اأكتوبر من العام نف�صه، بهدف 

امل�صلحة بدولة  والقوات  الدفاع  اأخبار ون�صاطات وزارة  تغطية 
الإمارات العربية املتحدة.

اأبرز  م��ن  نخبة  ع��رب  تاأ�صي�صها  منذ  »اجل��ن��دي«  جملة  وتعمل 
الكتاب واملتخ�ص�صني يف املجال الدفاعي والأمني من خمتلف 
ال��ع��امل، على ن�صر درا���ص��ات وب��ح��وث وت��ق��اري��ر وملفات  اأن��ح��اء 
من  ع���دداً  والتحليل  بالبحث  ت��ت��ن��اول  متخ�ص�صة،  ع�صكرية 
ال��ق�����ص��اي��ا وامل��و���ص��وع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت��ه��م امل��ت��اب��ع يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة واملنطقة العربية والعامل.
ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء واملتابعني، تخ�ص�س 
حتقيقات  لن�صر  �صفحاتها  م��ن  مهمة  م�����ص��اح��ات  »اجل���ن���دي« 
رفيعة  وم��دن��ي��ة  ع�صكرية  �صخ�صيات  م��ع  �صحفية  ول���ق���اءات 

امل�صتوى ذاع �صيتها على م�صتوى العامل.
الثقايف والعلمي، تن�صر جملة »اجلندي« عرب  امل�صهد  ولإث��راء 
اأبوابها املختلفة تقارير ومو�صوعات ثقافية واقت�صادية وطبية 
وري��ا���ص��ي��ة، ك��م��ا ت�����ص��در ���ص��ن��وي��اً م��الح��ق م��ت��ع��ددة ت��واك��ب اأهم 

الأحداث يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وحت�������ر��������س امل�����ج�����ل�����ة ب���ن�������ص���خ���ت���ه���ا امل�����ط�����ب�����وع�����ة وم����وق����ع����ه����ا 
@ ال��رق��م��ي��ة  وم��ن�����ص��ات��ه��ا   Aljundi.ae الإل�����ك�����رتوين 

يف  جديد  ك��ل  وم��واك��ب��ة  ر�صد  على   ،  aljundijournal
عامل الإعالم الع�صكري.

متينة  عالقات  ببناء  »اجلندي«  جملة  قامت  تاأ�صي�صها،  ومنذ 
و���ص��راك��ات ت��ع��اون ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ع���دد ك��ب��ر م��ن م�صنعي 
وم��ن��ت��ج��ي ال��ق��ط��اع ال��ع�����ص��ك��ري حم��ل��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً، من 
خالل م�صاركاتها ال�صنوية الدائمة يف اأهم املعار�س الع�صكرية 
ت��ق��وم بعمل  وامل���وؤمت���رات املحلية وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، ح��ي��ث 
احتياجات  وتلبي  الأح���داث  تواكب  �صاملة  اإعالمية  تغطيات 
املجلة  عرب  ع�صرية  وت�صميمات  باأ�صاليب  واملتابعني  ال��ق��راء 
ومن�صات  الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  اليومية  وال��ن�����ص��رات  ال��ورق��ي��ة 

التوا�صل الجتماعي والو�صائط املتعددة.

اللجنة امل�صرتكة بني الإمارات وتايالند 
تبحث تعزيز التعاون بني البلدين

••  اأبوظبي-وام:

دولة  وزي��ر  ال�صايغ  اأحمد بن علي حممد  عقد معايل 
خارجية  وزي��ر  نائب  اإي��زراب��ه��اك��ي  فيجافات  وم��ع��ايل   ،
للجنة  ال��ث��اين  الجتماع  الول  اأم�����س  تايالند،  مملكة 
الإم���ارات���ي���ة ال��ت��اي��الن��دي��ة امل�����ص��رتك��ة، ال���ذي ع��ق��د عرب 

الت�صال املرئي.
 وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق بني 
البلدين ال�صديقني يف خمتلف اجلوانب، و�صبل تطوير 
من  العديد  بحث  اإىل  بالإ�صافة  الثنائية،  ال��ع��الق��ات 

املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك.
 وقال معايل ال�صايغ خالل اللقاء اإن العالقات بني دولة 
الإمارات وتايالند يف تقدم م�صتمر منذ اإقامة العالقات 
الدبلوما�صية قبل 45 عاما، موؤكدا وجود العديد من 
الفر�س والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها اإىل 
الأمام يف خمتلف املجالت، مبا يف ذلك زيادة التدفقات 

القت�صادية والثقافية، ملا فيه م�صلحة البلدين.
البينية  التجارة  الإجمايل يف  النمو  اإىل   واأ�صار معاليه 
غر النفطية وتو�صيع العالقات ال�صتثمارية احلالية، 
التعاون بني  لزيادة  الفر�س  العديد من  موؤكدا وجود 

اجلانبني يف هذا ال�صدد.
و�صتظل  كانت  املتحدة  العربية  الإم��ارات  " اإن   واأ�صاف 
من الدول الرئي�صية امل�صتثمرة يف القطاعات الهامة يف 

والعقارات،  وال�صيافة  ال�صياحة  ذل��ك  يف  مبا  تايالند، 
لت�صمل  ال�صتثمارات  ه��ذه  تو�صيع  يف  ترغب  اإن��ه��ا  كما 
والزراعة  الغذاء  الأخ��رى مثل  املجالت  جمموعة من 

والت�صنيع والطاقة املتجددة والتكنولوجيا".
 ويف ما يتعلق باإك�صبو 2020 دبي املرتقب والذي يعد 
من�صة للحكومة التايالندية والقطاع اخلا�س لتعزيز 
وجودهما يف دولة الإمارات وكذلك جذب ال�صتثمار اإىل 
امل�صرتك  التعاون  اأهمية  ال�صايغ  اأكد معايل  تايالند.. 

للتغلب على احلواجز اأمام زيادة ال�صتثمار والتجارة.
واأعرب معاليه عن �صكره وتقديره للدعم الذي قدمته 
ت��اي��الن��د ط���وال ف��رتة رئ��ا���ص��ة دول���ة الإم�����ارات لرابطة 
كما   ،"IORA" الهندي  املحيط  على  املطلة  ال��دول 
مع  تعاونها  بتو�صيع  الإم����ارات  دول��ة  ال��ت��زام  اإىل  اأ���ص��ار 

."ASEAN" رابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا
دولة  اإىل  ال�صكر  اإي��زراب��ه��اك��ي  معايل  ق��دم  جانبه،   من 
الإمارات على ا�صت�صافة الجتماع، واأكد حر�س حكومة 
بالده على تعزيز التعاون مع الإم��ارات، م�صراً اإىل اأن 
الق�صايا  اأه���م  مناق�صة  م��ن  اجلانبني  م��ّك��ن  الج��ت��م��اع 

ال�صيا�صية والقت�صادية ذات الهتمام امل�صرتك.
اأن ع��ق��د الج��ت��م��اع يف ���ص��وء جائحة   واأك����د اجل��ان��ب��ان 
و�صعبي  قيادتي  بني  ال�صداقة  روح  يعك�س  كوفيد19- 
البلدين وحر�صهما على دفع العالقات الثنائية قدما 

يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�صرتك.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احل�ثيني ا�صتهداف ال�صع�دية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي -وام: 

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�صتنكارها ال�صديدين ملحاولت ميلي�صيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران، ا�صتهداف املدنيني والأعيان املدنية 
من  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة 

خالل طائرة بدون طيار مفخخة، اعرت�صتها قوات التحالف.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن 
ال�صافر  ا�صتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها 

للمجتمع الدويل وا�صتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�صما لوقف  ال��وزارة املجتمع الدويل على  وحثت 

هذه الأعمال املتكررة التي ت�صتهدف املن�صاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
هذه  ا�صتمرار  اأن  موؤكدة  العامليني،  القت�صاد  وا�صتقرار  الطاقة  واإم���دادات 
الهجمات يف الآونة الأخرة يعد ت�صعيدا خطرا، ودلياًل جديداً على �صعي 

هذه امللي�صيات اإىل تقوي�س الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�صامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات 
الإره��اب��ي��ة، وال���وق���وف معها يف ���ص��ف واح���د ���ص��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال اأمنها 
وا�صتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�صالمة 
العربية  الإم��ارات  اأمن  اأن  البيان  واأكد  اأرا�صيها.  واملقيمني على  مواطنيها 
املتحدة واأمن اململكة العربية ال�صعودية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر 

يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�صتقرار فيها.

ا�صتحداث ت�صريح عمل حلاملي الإقامة الذهبية يف القطاع اخلا�ص
•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني عن البدء يف اإ�صدار ت�صاريح 
عمل حلاملي الإقامة الذهبية وذلك تنفيذا لقرار �صادر عن جمل�س 
الوزراء والذي مت مبوجبه ا�صتحداث ت�صريح عمل حلاملي القامة 
لثالث  مينح  اليه  امل�صار  الت�صريح  ان  ال���وزارة  واأو�صحت  الذهبية. 
على  ح�صوله  وق��ت  يعمل  يكن  مل  م��ن  منها  الأوىل  ت�صمل  ح���الت 
ل��دى �صاحب عمل  بالعمل  ح��ال رغبته  وذل��ك يف  الذهبية  الق��ام��ة 
وت�صمل احلالة الثانية رغبة �صاحب العمل احلايل بتجديد ت�صريح 
مدة  ان��ت��ه��اء  بعد  الذهبية  الق��ام��ة  على  للحا�صلني  العمل  وع��ق��د 
ت�صريح عملهم فيما ت�صمل احلالة الثالثة التحاق العامل احلا�صل 

على القامة الذهبية بعمل جديد لدى �صاحب عمل اآخر.

كما اأو�صحت الوزارة اأن �صريان ذات الجراءات املتبعة لديها واملتعلقة 
حال  يف  ذويهم  اقامة  على  هم  ملن  العمل  وعقود  ت�صاريح  باإ�صدار 

التحاقهم بعمل على "ت�صريح عمل حاملي القامة الذهبية".
واأ�صارت الوزارة اىل ا�صتمرار �صريان ت�صاريح العمل والعقود ال�صارية 
وال��ع��م��ال مم��ن مت منحهم القامة  ال��ع��م��ل  اأ���ص��ح��اب  ب��ني  امل��ربم��ة 
الدولة  يف  بها  املعمول  الت�صريعات  كافة  �صريان  وك��ذل��ك  الذهبية 
لدى  بالعمل  التحاقهم  عند  العمل  قانون  اأحكام  خ�صو�صا  عليهم 

�صحاب عمل يف القطاع اخلا�س.
واأو�صحت �صريان ذات الر�صوم املقررة واملعمول بها لت�صاريح العمل 
ملن هم خارج الدولة اىل جانب �صريان ذات الر�صوم املقررة واملعمول 
او  جتديد  عند  وذل��ك  العمل  وعقود  ت�صاريح  وتعديل  لتجديد  بها 

تعديل عقد العمل وت�صريح عمل حاملي القامة الذهبية.

اختتم املوؤمتر بالتو�شيات وال�شالم الوطني الإماراتي 

الأر�صيف ال�طني يختتم م�ؤمتر الرتجمة م�ؤكدًا اأنه اأ�صحى حمفاًل اأكادمييًا, وملتقى للثقافات والتن�ع احل�صاري
•• ابوظبي- الفجر:

موؤمتر  الوطني  الأر�صيف  اختتم 
الرتجمة الذي نظمه حتت �صعار 
الرقمي  ال��ع�����ص��ر  يف  )ال��رتج��م��ة 
احلديثة وحتديات  التقنيات  بني 
الن�س التاريخي(، ويف كلمته التي 
�صعادة  اأك��د  امل��وؤمت��ر،  فيها  اختتم 
املدير  ع��ل��ي  اآل  م��اج��د  اهلل  ع��ب��د 
اأن  الوطني  لالأر�صيف  التنفيذي 
هذا املوؤمتر الذي �صارك فيه كبار 
اأعرق  املتخ�ص�صني من  الباحثني 
الرتجمة  وج��م��ع��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 
ميثلون  الذين  البحثية  وامل��راك��ز 
ق��د حتّول  ال��ع��امل،  ق����ارات  جميع 
من حدث علمي بحثي اإىل ملتقى 
احل�صاري  وال���ت���ن���وع  ل��ل��ث��ق��اف��ات 
ال�صداقة  روح  يعك�صان  ال��ل��ذي��ن 
والأخ����وة الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ت�صكل 

الثقافة الإماراتية.
املوؤمتر  ه��ذا  لقد حقق  واأ���ص��اف: 
النظر  منقطع  جن��اح��اً  العلمي 
اأكادميي  حمفل  اإىل  حت��ول  لأن���ه 
يج�صد التعددية اللغوية والثقافية 
التي تتميز بها احل�صارة الكونية 
والع�صرين  احل������ادي  ال���ق���رن  يف 
والتي يج�صدها املجتمع الإماراتي 

ال��ع��ربي��ة )ل��غ��ة ال���ه���دف(، وذلك 
لتعّرف �صعوبات الرتجمة.

يف  الأوىل  اجل��ل�����ص��ة  واخ���ت���ت���م���ت 
اليوم الثالث الأ�صتاذة هاجر عزاز 
الربتغالية  اللغة  بق�صم  املحا�صر 
يف ك��ل��ي��ة الأل�������ص���ن ب��ج��ام��ع��ة عني 
"ترجمة  ورقتها  امل�صرية،  �صم�س 
امل�������ص���ط���ل���ح���ات ال���ت���اري���خ���ي���ة من 
بني  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 
وم�صداقية  الثقافية  احل�صا�صية 
الن�س"، وفيها تناولت الإ�صكاليات 
واملعّوقات التي تواجه املرتجمني 
التاريخية  الوثائق  ترجمة  عند 
العربية.  اإىل  ال��ربت��غ��ال��ي��ة  م���ن 
ندرة  يف  الإ���ص��ك��ال��ي��ات  وتتلخ�س 
اللغتني  بني  جتمع  التي  املعاجم 
اإىل  اإ�صافة  والربتغالية،  العربية 
اأن ترجمة امل�صطلحات ال�صيا�صية 
والتاريخية حتتاج اإىل دقة وحذر 

�صديدْين. 
وبداأت اجلل�صة الثانية التي كانت 
املا�صي  ب��ني  "الرتجمة  ب��ع��ن��وان: 
وحتديات"،  ق�صايا  واحل��ا���ص��ر: 
واأدارتها ال�صيدة فاطمة الهديدي 
ال��وط��ن��ي، بورقة  الأر����ص���ي���ف  م���ن 
"الرتجمة  ع���ن���وان���ه���ا:  ب��ح��ث��ي��ة 
ال��ف��وري��ة يف ال��ع�����ص��ر ال��رق��م��ي يف 

وق��د اأج��م��ع امل�����ص��ارك��ون على عدد 
�صرورة  اأهمها:  التو�صيات،  م��ن 
���ص��ن��وي، مع  ب�صكل  امل��وؤمت��ر  ع��ق��د 
تو�صيع وزيادة عدد حماور املوؤمتر 
التي  الق�صايا  م��ن  امل��زي��د  لت�صم 
وتخ�ص�صاتها  بالرتجمة  تتعلق 
الت�صامح  قيم  تعزيز  يف  ودوره����ا 
واحلوار احل�صاري بني الثقافات، 
علمية،  دوري����ة  يف  ال��ب��ح��وث  ن�صر 
وجمعها يف كتاب خا�س، م�صاركة 
لكربيات  ال���وط���ن���ي  الأر�����ص����ي����ف 
ال�صمعة  ذات  املتخ�ص�صة  اجلهات 
العاملية يف عقد موؤمترات متنوعة 

يف الرتجمة م�صتقباًل.    
وق�������دم امل�����وؤمت�����ر يف ث����ال����ث اأي������ام 
املوؤمتر جل�صتان مكثفتان؛ الأوىل 
الرتجمة  "م�صكالت  ب���ع���ن���وان: 
اليابانية  الأجنبية:  اللغات  م��ن 
والأملانية والعربية والربتغالية" 
وقد اأدارتها ال�صيدة غادة الع�صري 
هذه  ويف  الوطني،  الأر�صيف  من 
اجل��ل�����ص��ة حت���دث ال��دك��ت��ور ماهر 
اللغة  ع���ل���وم  اأ����ص���ت���اذ  ال�����ص��رب��ي��ن��ي 
القاهرة-  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
تواجه  ال���ت���ي  الإ����ص���ك���ال���ي���ات  ع���ن 
العربية  ال��ل��غ��ة  م���ن  امل��رتج��م��ني 
وتناولت  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  اإىل 

املوؤمتر  اأن  اإىل  م�صراً  املعا�صر؛ 
قدم ع�صر جل�صات علمية مكثفة، 
خرة  م��ن  كوكبة  فيها  اجتمعت 
اجلامعات  واأ����ص���ات���ذة  ال��ب��اح��ث��ني 
ف�����روع  ����ص���ت���ى  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 
بحوثاً  ق���دم���وا  ح��ي��ث  ال��رتج��م��ة 
متنوعة  اأطروحات  ناق�صت  قيمة 
تعزيز  يف  ال��رتج��م��ة  ب���دور  تتعلق 
ح����وار احل�������ص���ارات ون�����ص��ر ثقافة 
حكومة  تتبناها  ال��ت��ي  الت�صامح 

الإمارات العربية املتحدة. 
و���ص��ك��ر ���ص��ع��ادت��ه ال��ق��ائ��م��ني على 
العلمية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
�صعادته  و�صكر  ال��رائ��دة  ال��دول��ي��ة 
�صركة  الإع�������الم�������ي  ال���������ص����ري����ك 
اأبوظبي لالإعالم وكل من �صاهم 
يف اإجناح هذا املوؤمتر، وثمن عالياً 
التي  املوؤمتر  املتحدثني يف  جهود 
هذا  يحقق  لكي  للموؤمتر  مهدت 

النجاح الباهر.
 – اخلتامية  اجلل�صة  حفلت  وقد 
التي اأدارها ال�صيد حمد احلمري 
واخلدمات  البحوث  اإدارة  مدير 
الوطني-  الأر���ص��ي��ف  يف  املعرفية 
ا�صتعر�صها  ال���ت���ي  ب��ال��ت��و���ص��ي��ات 
الربوفي�صور �صديق جوهر خبر 
الوطني،  الأر���ص��ي��ف  يف  الرتجمة 

خليل،  علي  منر  �صمر  الدكتورة 
بجامعة  الأل�صن  كلية  يف  الأ�صتاذ 
عني �صم�س يف القاهرة، يف ورقتها 
عنوان:  ح��م��ل��ت  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
»اإ����ص���ك���ال���ي���ات ال���رتج���م���ة الأدب���ي���ة 
والعربية:  الأمل���ان���ي���ة  ال��ل��غ��ة  ب���ني 
الق�ص�صية  امل��ج��م��وع��ة  ت��رج��م��ة 
»الأقمار ال�صاكنة« للكاتب الأملاين 
كليمن�س ماير نوذًجا«، وناق�صت 
الأعمال  ترجمة  اإ�صكاليات  فيها 
الأدب���ي���ة م��ن ال��ل��غ��ة الأمل��ان��ي��ة اإىل 
ترجمة  �صيما  ول  العربية،  اللغة 
طابًعا  حت��م��ل  ال��ت��ي  امل�صطلحات 
وثيًقا  ارت��ب��اًط��ا  وترتبط  ثقافًيا، 

بالبيئة والثقافة واملجتمع.
للدكتورة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ورق���ة  ويف 
اأ�صتاذ  ب��در،  حممد  حممود  اإلهام 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب��ق�����ص��م  م�����ص��اع��د 
جامعة  يف  الأل�صن  بكلية  واآداب��ه��ا 
عني �صم�س امل�صرية، والتي كانت 
»اإ�صكاليات ترجمة ق�صة  بعنوان: 
»ليئه نيو« للكاتب �صالوم عليخم 
اللغة  اإىل  اليدي�صية  ال��ل��غ��ة  م��ن 
العربية«، اأكدت فيها اأهمية اإجراء 
الأ�صلي  الأدب�����ي  ال��ن�����س  م��ق��ارن��ة 
امل�صدر(  )لغة  اليدي�صية  باللغة 
اللغة  اإىل  امل���رتج���م  ال��ن�����س  م���ع 

" خطاب  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ورق���ة  ويف 
ال���ع���ت���ب���ات وال����رتج����م����ة م����ا بعد 
ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة، ت��رج��م��ة روؤوب����ني 
دروي�س  حم��م��ود  لق�صائد  �صنر 
كل  حت����دث����ت  العربية"،  اإىل 
م������ن: ال����دك����ت����ور ن����اه����د راح���ي���ل 
وال��دك��ت��ور نهلة راح��ي��ل م��ن ق�صم 
ال��ل��غ��ة ال��ع��ربي��ة يف ج��ام��ع��ة عني 
عند  اأن��ه  ك�صفتا  امل�صرية،  �صم�س 
الرتجمي  ال��ف��ع��ل  ع���ن  احل���دي���ث 
والعربية  ال��ع��رب��ي��ة  اللغتني  ب��ني 
بعد  ما  ال�صياق  ل ميكننا جتاهل 
داخله  ن�صاأت  ال��ذي  الكولونيايل 
حماولت الرتجمة بني الطرفني، 
واأي�����ص��اً اخل��ط��اب امل��ه��ي��م��ن الذي 
توجهت به املوؤ�ص�صة احلاكمة اإىل 
نطاق  يف  العرب،  واليهود  العرب 
ع��الق��ات الأك��رثي��ة والأق��ل��ي��ة وما 

تفر�صه من ق�صايا.
ويف الورقة البحثية التي قدمتها 
ال���دك���ت���ورة ���ص��ي��م��اء حم��م��د عبد 
الرتجمة  اأ�صتاذ  ر���ص��وان،  الفتاح 
الأل�صن بجامعة  كلية  امل�صارك يف 
بعنوان:  امل�����ص��ري��ة،  ���ص��م�����س  ع���ني 
العربية  ب��ني  الآل��ي��ة  )ال��رتج��م��ة 
وحلول(،  اإ�صكاليات،  والإ�صبانية: 
اأن���ه يف ع�صر  اإىل  اأ����ص���ارت  وف��ي��ه��ا 

ظ����ل ج���ائ���ح���ة ف����رو�����س ك���ورون���ا 
الأ�صتاذة  ق��دم��ت��ه��ا  امل�صتجد"، 
اأمل ح�صن ال�صبان من  الدكتورة 
جامعة  يف  الفرن�صية  اللغة  ق�صم 
عني �صم�س امل�صرية، وفيها اأكدت 
اأ�صعب  ال���ف���وري���ة  ال��رتج��م��ة  اأن 
ال�صفهية،  ال���رتج���م���ة  اأن��������اط 
خا�صة  اأجهزة  با�صتخدام  وتنجز 
الرتجمة  للمرتجم  يت�صنى  حتى 
خل����ط����اب  م������ت������زام������ن  وق���������ت  يف 
الفورية  الرتجمة  واأن  املتحدث، 
عامة  ب�صورة  الرتجمة  ت�صتخدم 
الجتماعات  يف  ر�صمي  �صياق  يف 
واملوؤمترات  وال��ن��دوات  الر�صمية 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال�����دويل، وقدمت 
الربوفي�صورة مُينى عزمي جمال 
ع��ب��د ال��رح��م��ن م���ن  ق�����ص��م اللغة 
�صم�س  عني  جامعة  يف  الإ�صبانية 
امل�صرية، ورقة بعنوان:  "اإ�صكالية 
ت��رج��م��ة ال���ق���ف���زات ال��ل��غ��وي��ة بني 
والعامية/الكلمات  ال��ف�����ص��ح��ى 
الأج��ن��ب��ي��ة وال��ت��ن��ا���س: رواي���ة مي 
نوذجاً"  “جيمنازيوم”  خ��ال��د 
وفيها بينت اأن الرواية كانت بني 
ي�صكل  وه��ذا  و�صوي�صرا،  القاهرة 
جانب  اإىل  ل��ل��م��رتج��م  حت���دي���ات 

العديد من التحديات املهمة.

و�صيطرة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  ال���ث���ورة 
ونظمها،  الآل�����ي�����ة  احل���وا����ص���ي���ب 
ومواقعها  الإن�����رتن�����ت  و���ص��ب��ك��ة 
امللّحة  احلاجة  تربز  وبراجمها- 
تهيئ  وت��ع��ل��ي��م  ت��ع��ّل��م  ب��ي��ئ��ة  اإىل 
لع�صر  مهاراتهم  وتنمي  الطلبة، 
والأدوات،  ال��و���ص��ائ��ل  ف��ي��ه  ت��ت��غ��ر 
واملعارف،  املفاهيم  فيه  وتتطور 
وهنا يت�صح �صرورة تاأكيد الوعي 
وامل�صطلحات  امل���ف���اه���ي���م  ب����اأه����م 
الرقمنة  جم������ال  يف  احل����دي����ث����ة 

واآليات توظيفها يف التعليم.
واختتمت كل من اجلل�صتني بعدد 
من ال�صتف�صارات واملناق�صات التي 
اأثرت البحوث التي �صهدها اليوم 

الثالث والأخر من املوؤمتر.
وقائع  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  وجت����در 
الع�صر  يف  م���وؤمت���ر)ال���رتج���م���ة 
احلديثة  التقنيات  ب��ني  الرقمي 
قد  التاريخي(  الن�س  وحت��دي��ات 
لدولة  الوطني  بال�صالم  اختتمت 

الإمارات العربية املتحدة.

خالل ا�شت�شافتهما على تلفزيون ال�شارقة

فريدة احل��صني لـ »ملهم�ن«: عبارة ال�صيخ حممد بن زايد »ل ت�صل�ن هم« طماأنت املجتمع وتركت اأثرًا يف حياتي
•• ال�شارقة-الفجر:

اعتربت الدكتورة فريدة احلو�صني، املتحدث الر�صمي عن القطاع ال�صحي، 
اأحدثت فارقاً يف الوعي ويف تعامل املجتمع مع  اأن ا�صتجابة دولة الإم��ارات 
حتدي كورونا، وراأت اأن التعاطي مع اأي حتٍد ينبغي اأن يلهمنا با�صتخال�س 

الدرو�س وحتويل التحديات اإىل فر�س.
جاء ذلك خالل ا�صت�صافتها يف حلقة الثالثاء املا�صي من برنامج "ملهمون" 
الذي يعر�صه تلفزيون ال�صارقة، التابع لهيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون، 
اإىل جتربة  الطب، وتطرقت  درا�صة  ا�صتعر�صت خاللها م�صرتها يف  والتي 
القطاع ال�صحي يف مواجهة جائحة كورونا، وذكرت العديد من املواقف التي 
اجلائحة  م�صتجدات  ح��ول  الإع��الم��ي��ة  الإح��اط��ة  تقدميها  خ��الل  عاي�صتها 
على م�صتوى الدولة. ومن املواقف التي اأ�صارت اإىل اأنه ترك اأثراً يف حياتها، 

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ل�صاحب  الأ�صبوعية  ال��ربزة  تواجدها يف 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، عندما اأطلق 
�صموه عبارته ال�صهرة "ل ت�صلون هم"، وو�صفت اأثرها املطمئن للمجتمع، 
واأنها ظلت ت�صاهدها اأمامها مع كل اإحاطة تقدمها للجمهور، ويف كل املواقف 
ال�صعبة. وك�صفت احلو�صني عن التحدي الذي واجه املجتمع يف بداية التعامل 
مع اجلائحة عام 2020، مع ظهور اأوىل حالت الإ�صابة بالفرو�س، واأثر 
اأدى اإىل  و�صائل التوا�صل الجتماعي يف ن�صر املخاوف املناق�صة للواقع، ما 
حتدي  اإىل  ي�صاف  النف�صي  اجلانب  اأن  خال�صته  مبكر،  در���س  ا�صتخال�س 
مواجهة الوباء، ومن هنا تبلورت فكرة التوا�صل مع املجتمع عرب الإحاطة 
ر�صالة  ونقل  الثقة،  وزرع  الطماأنينة  ب��ث  يف  امل�صاهمة  بهدف  الإع��الم��ي��ة، 
الحرتازية  الإج���راءات  باتخاذ  وتوعيته  املجتمع  طماأنة  يف  ت�صاهم  واقعية 
ل�صتكمال  دعمها  يف  وزوج��ه��ا  وال��ده��ا  دور  احلو�صني  وت��ن��اول��ت  ال��الزم��ة. 

درا�صتها. مو�صحة اأنها كانت حتلم يف �صغرها اأن تكون مدر�صة للغة العربية، 
جمل�س  يف  موقف  حدث  اأن  اإىل  اأهدافها،  �صمن  تكن  مل  الطب  درا�صة  واأن 
ت��زال يف  ل��الإغ��م��اء، ف�صاهدت وه��ي ل  ال�صيدات  اإح���دى  ع���زاء، تعر�صت فيه 
الثانوية كيف وقفت الن�صوة حائرات ومل يتمكن من فعل  مرحلة الدرا�صة 
�صيء، فقررت حينها درا�صة الطب لتتمكن من م�صاعدة الآخرين. ومل تكن 
رحلة �صيفة "ملهمون" مع درا�صة الطب �صهلة، لأنها كانت كذلك موظفة 
واأم وزوجة، فتغلبت على التحديات بالت�صلح بالثقة والإ�صرار والرغبة يف رد 
اجلميل لوطنها الإمارات، الذي منحها فر�صة اإكمال املاج�صتر والدكتوراه 
يف اأف�صل جامعات العامل، لتدر�س يف تخ�ص�س ال�صحة العامة، واأدركت اأنه 
ميكنها من م�صاعدة اأكرب عدد ممكن من الأفراد، ومن هذا املنظور تزرع يف 

اأذهان طالباتها وطالبها اأهمية هذا التخ�ص�س. 
كما تطرقت اإىل ما متثله الأمرا�س املعدية من حتد، و�صربت مثاًل بتحدي 

النف�صي  اجل��ان��ب  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ك�صفت  ال��ت��ي   2009 يف   H1N1 ج��ائ��ح��ة 
والجتماعي يف التعامل مع الأمرا�س املعدية. كما اأ�صارت اإىل اأبحاثها حول 
جمال  يف  وتعمقها  وال��دك��ت��وراه،  املاج�صتر  يف  در�صته  ال��ذي  ال��رئ��وي  ال�صل 

ا�صرتاتيجيات الت�صدي ملر�س الدرن الرئوي على امل�صتوى العاملي واملحلي.
امل�صاهدين  والنجاح، خاطبت احلو�صني  والإجن��از  للتغير  وحول مفهومها 
عرب قناة ال�صارقة بخال�صة يف عبارة موجزة تقول: "كن اأنت التغير الذي 
تريد اأن تراه يف العامل". واأو�صحت اأن اأي تغير اإنا يبداأ من تغير ال�صخ�س 
لذاته، واأن كل اإجناز يبداأ بحلم يتبعه التخطيط، ثم الجتهاد وال�صتمرارية 
يف العمل حتى الو�صول اإىل النتيجة، والتي تعك�س جناح الإن�صان، الذي ل 
يتحقق وفق راأيها، اإل عندما يتعلم املرء كيف يتفاعل مع الآخرين، وكيف 
يكون عن�صراً فعاًل وجزءاً من عمل جماعي، مُيّكنه من �صنع التغير الذي 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فيليز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم املنا�صبات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2983022 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جنم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النور�س لل�صيانة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1927016 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/معهد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كون�صتينت للكمبيوتر
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3857354 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ريف  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حفيت للنقليات العامه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2147481 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/روو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2820902 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

الر�صا للرجال
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1050271 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلدمة 

ال�صريعه للخدمات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2819914 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اأركاز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لرتكيب احلجر وال�صراميك
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2523193 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلليفه 

للمزاد العلني لل�صيارات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1003918 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بالك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برل للنقليات واملقاولت العامه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2820542 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون بت�س كورنر

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:3855745 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ح�صن را�صد حممد احلايرى الظنحاين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف بخيت �صامل �صالح �صعيد املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة اهل الراية 

لعمال احلدادة والنجارة امل�صلحة
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1179079 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل حممد عون �صالح ال�صيعري %100

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

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
فيوت�صر  ال�ص�����ادة/�صمارت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لدارة العقارات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:2789253 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صلطان �صالح برغ�س جاراهلل املنهايل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف مو�صى حممد فقر البلو�صي

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
لعمال  ال�ص�����ادة/امل�صكاة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدنية واحلديدية
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:2144137 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل ح�صني حممد فدعق الها�صمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر حم�صن �صامل عمر العامري

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ذي بودي هاك لدارة الندية الريا�صية ذ.م.م
ال�صيخة فاطمه �صحمى   0.10 ، �صرق  ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

جابر واخرين
CN 2557864 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/ام بي كي للتدقيق واملحا�صبة ذ.م.م ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/6/10 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

LLTL-:العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2021/7/1  0001098

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جازل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعبايات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2767895 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/النعيمي 

املتميز و�صريكه للتجارة ت�صامنية - اأبوظبي
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2293188 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/او�صان  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

�صايرب كالود لتقنية املعلومات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2687507 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جامبو 

خلدمات الفراح
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2837022 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات جتدد التزامها مب�ا�صلة تعزيز قدراتها يف جمال الأمن ال�صيرباين
•• نيويورك -وام:

اأكدت دولة الإمارات التزامها باإن�صاء البنية التحتية والآليات الالزمة 
لتعزيز ق��درات��ه��ا يف جم���ال الأم����ن ال�����ص��ي��رباين، ب��غ��ر���س احل��م��اي��ة من 
ملواجهة  الآخ��ري��ن  م��ع  اأف�صل  ب�صكل  والعمل  الإلكرتونية  التهديدات 

التحديات امل�صرتكة.
جاء ذلك خالل البيان الذي قدمته دولة الإمارات، للمناق�صة املفتوحة 
التي عقدها جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حول الأمن ال�صيرباين، 
والتي تعد املناق�صة الأوىل التي يجريها املجل�س حول هذا املو�صوع. وذكر 
البيان اأنه يف ال�صنوات القليلة املا�صية، �صهدت منطقتنا حوادث خطرة 

اأثرت على قطاعات الت�صالت والبنوك والقطاع العام، كما مت ا�صتهداف 
من�صاآت النفط والغاز الطبيعي، مما ت�صبب يف اأ�صرار مبئات املاليني.

اأن مثل هذا الن�صاط ال�صيرباين اخلبيث على البنية  وحذر البيان من 
بيئة  يف  ن���زاع  اإ���ص��ع��ال  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه  املنطقة  يف  احليوية  التحتية 

متوترة بالفعل وي�صكل تهديًدا لل�صالم والأمن الدوليني.
واأ�صار اإىل اأن دولة الإمارات تعمل من خالل جمل�س الأمن ال�صيرباين 
وخطة  ال�صيرباين  ل��الأم��ن  �صاملة  وطنية  ا�صرتاتيجية  تطوير  على 
وطنية لال�صتجابة للحوادث الإلكرتونية. ولفت اإىل اأن دولة الإمارات 
الرقمي، مبا يف  والتحول  ال�صيرباين  الأمن  اأكرب موؤمترات  ت�صت�صيف 
ذلك جيتك�س، وجي�صيك، و�صيربتيك، لبناء القدرات املحلية، كما طورت 

من�صة لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س لت�صهيل تبادل املعلومات، 
وعملت نحو تعزيز تعاونها مع الدول واملنظمات الدولية وكيانات القطاع 

اخلا�س لتبادل املعلومات على م�صتوى ال�صيا�صات وامل�صتوى الفني.
املتحدة  الأمم  الأع�����ص��اء يف  ال���دول  بيانها  الإم�����ارات يف  دول���ة  واأو���ص��ت 
بتوفر التدريب والقدرات الالزمة على امل�صتويات الثنائية والإقليمية 
والدولية، مبا يف ذلك من خالل برامج التدريب والإر�صادات املتطورة، 
اإطار معياري ل�صلوك الدول امل�صوؤول يف الف�صاء  للم�صاعدة على تنفيذ 

الإلكرتوين.
واأو�صحت اأن مثل هذه الإج��راءات ميكن اأن تكون مبثابة تدابر لبناء 
الثقة، والرد على انعدام الثقة و�صوء الفهم يف الف�صاء الإلكرتوين الذي 

ميكن اأن ي�صكل خطراً على ال�صلم والأمن الدوليني.
وجهات  تبادل  مبوا�صلة  الأع�صاء  ال��دول  ال�صدد  ه��ذا  يف  واأو���ص��ت  كما 
النظر وتقييماتها مع الأمني العام لالأمم املتحدة واأي�صا عرب م�صاركتها 
الإلكرتوين، وعرب  بالف�صاء  ال�صلة  ذات  الدولية  املنتديات  يف  الن�صطة 

اأطر التن�صيقات الإقليمية لتبادل اأف�صل املمار�صات واخلربات.
اأن جميع الدول تتحمل  واختتمت دولة الإم��ارات بيانها، بالتاأكيد على 
اأو  الإن��رتن��ت  ع��رب  ���ص��واء  ال��دول��ي��ني،  والأم���ن  ال�صالم  تعزيز  م�صوؤولية 
يتمثل  ذل��ك  يف  للبدء  فعله  ميكن  م��ا  اأف�صل  ب��اأن  مو�صحة  خارجها"، 
التزاماتها  اإىل  بالإ�صافة  امل�صوؤولة  الدولة  �صلوك  مبعاير  اللتزام  يف 

الأخرى مبوجب القانون الدويل.

زكي ن�شيبة يوؤكد اأمام ندوة الكويت حول الديبلوما�شية الثقافية:

ا�صرتاتيجية الدبل�ما�صية الثقافية الإماراتية ترتكز على مبداأ اأن التبادل الثقايف يجعلنا جميعًا اأق�ى لأننا نت�صارك نف�ص الإن�صانية

يجعلنا  الثقايف  ال��ت��ب��ادل  اأن  م��ب��داأ 
نف�س  نت�صارك  لأننا  اأق��وى  جميعاً 
اأن روؤية  الإن�����ص��ان��ي��ة. وه��ك��ذا جن��د 
تنعك�س  ال��ت��اري��خ��ي��ة  زاي����د  ال�����ص��ي��خ 
ال����ي����وم ب���ق���وة يف دول������ة ُم����زده����رة 
من  اأك��رث  ت�صت�صيف  وُمت�صاحمة، 
الإم���ارات  تتمتع  جن�صية.   200
املتعّلمني،  م����ن   93% ب��ن�����ص��ب��ة 
مليون   15 م���ن  اأك�����رث  وي����زوره����ا 
ن�صبة  ت��ت��ج��اوز  كما  ���ص��ن��وي��اً،  �صائح 
الن�صاء  م��ن  اجل��ام��ع��ات  خ��ري��ج��ات 
باأن  ون��ف��ت��خ��ر   .70% م���ن  اأك����رث 
جهود الإغاثة والتنمية الإماراتية 
و�صلت اإىل اأكرث من 147 دولة يف 
العامل من خلفيات دينية وثقافية 
اأن الإم��ارات موطن  خمتلفة. كما 
واأماكن  ك��ن��ي�����ص��ة   40 م���ن  لأك����رث 
عبادة اأخرى، بالإ�صافة اإىل العديد 
من مراكز التعّلم والثقافة امل�صهود 
ال�صوربون  جامعة  مثل  دولياً،  لها 
ن��ي��وي��ورك، معهد  ب��اري�����س، جامعة 
للتكنولوجيا  م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����س 
اأب����وظ����ب����ي. اإن  وم���ت���ح���ف ال���ل���وف���ر 
الدينية  واحل��ري��ة  الت�صامح  ق��ي��م 
والحرتام املُتبادل التي دافع عنها 
لة  "رحمه اهلل" ُمتاأ�صّ ال�صيخ زايد 
ل����دول����ة  ال������ن������ووي  احل����م���������س  يف 

الإمارات العربية املتحدة.
وق������ال ان���ن���ي اأوؤم���������ن وب���������ص����ّدة اأن 
الإماراتية  الدبلوما�صية  م�صتقبل 
املقبلة  عاماً  اخلم�صني  مدى  على 
الإماراتي  ال�صباب  عاتق  على  يقع 

جامعات  يف  ل��ل��درا���ص��ة  الأج����ان����ب 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وت�صجيع اجلامعات الأجنبية على 
درا�صة ثقافتنا، من خالل امل�صاركة 
يف الفعاليات الريا�صية العاملية، اأو 
بابتكار املزيد من الطرق لإ�صراك 
ماليني الأفراد الذين يزورن دولة 
الإمارات العربية املتحدة �صنوًيا يف 

ذلك."
بقوله  ن�صيبة  زكي  معايل  واأو�صح 
يف  زم����الئ����ي  م����ع  ع��م��ل��ت  " ل���ق���د 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
وخارجها، على املزج ما بني ن�صيجنا 
الثقايف الغني و�صيا�صتنا اخلارجية 
�صفارات  قيام  والتاأكد من  القوية، 
دولة الإمارات العربية املتحدة بكل 
ه��ذه اجلهود  ل��دع��م  و�صعها  م��ا يف 
يعمل  وب���الإ����ص���اف���ة  وت���ع���زي���زه���ا. 
الثقافية  ال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  م��ك��ت��ب 
اليوم على ابتكار املزيد من ال�صبل 
ل��ت��ع��ري��ف ال�����ص��ع��وب ب��ث��ق��اف��ة دولة 
وقيمها  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اأدوات"  "�صندوق  ت��ط��وي��ر  وع��ل��ى 
ن���زود ب��ه ���ص��ف��ارات دول���ة الإم����ارات 
خمتلف  يف  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الثقافية  امل��ب��ادرات  لتنفيذ  ال��دول 
اأكادميية انور  ، وتعاون املكتب مع 
لتدريب  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ق��رق��ا���س 
الدبلوما�صية  على  دبلوما�صيينا 
تقت�صر  ول  ال��ع��ام��ة.  و  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الأول��وي��ة يف ذل��ك على احل��وار مع 
ال���ق���ادة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني ف��ح�����ص��ب، بل 

كانت  ب��ال��ط��ب��ع  ال�صقيقة  ال��ك��وي��ت 
ك��م��ا ع��ه��دن��اه��ا دائ���م���ا ���ص��ب��اق��ة يف 
الثقافية  الديبلوما�صية  م��ي��دان 
امليادين  يف  ه��ي  ك��م��ا  والتعليمية 
للعمل على تقوية حلمة  الأخ��رى 
ال�صعبيني  ب��ني  وال���ت���اآزر  ال��ت��ق��ارب 

الكويتي والماراتي. 
الدكتور   �صعادة  حتدث  جانبه  من 
العام  الأم��ني  اجلليل  العبد  كامل 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و 
الندوة  ام����ام  الآداب:  و  ال��ف��ن��ون 
بالقول " ي�صعدين امل�صاركة يف هذه 

الندوة القيمة .
�صعادة  م���ع  " ت��رب��ط��ن��ي  واأ�����ص����اف 
ال���ن���ي���ادي عالقة  ال�����ص��ف��ر م��ط��ر 
اخ���وي���ة م��ن��ذ و����ص���ول���ه اىل دول���ة 
ال���ك���وي���ت ب���ني اأه���ل���ه و ا���ص��ق��ائ��ه و 
اليوم  ال���ت���ع���اون  ه�����ذا  و  اح���ب���ائ���ه 
يتج�صد يف كل القطاعات مبا فيها  
البلدين  ب��ني  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ج���الت 
بهذه  اق���در  و  اح��ي��ي  و  ال�صقيقني 
زكي  م��ع��ايل  العزيز  الأخ  املنا�صبة 

ن�صيبة للم�صاركة يف هذه الندوة .
وق�����ال ان����ه م���ن م��ن��ط��ل��ق دورن�����ا يف 
املجل�س الوطني للثقافة و الفنون 
الثقافة  جن���د  ال���ك���وي���ت،  دول����ة  يف 
دائ���م���ا ه���ي ال��ف�����ص��اء ال���ق���ادر على 
التنوعات  ك��ل  اخ��ت��الف  اح��ت�����ص��ان 
م�صرتكة  ثقافة  اىل  ال��ت��ع��ددات  و 

جتمع اجلميع. 
وذكر ان الثقافة تعرب عن الهوية 
و الأ�صالة الإجتماعية و الن�صانية 

اإىل واقٍع، بدايًة  ُحُلٍم  ِمْن  العربيِة 
يف  بينِهما  ُثنائٍي  اجتماٍع  اأوِل  ِم��ْن 

اأبو ظبي عاَم 1976.
على  ن�صيبة  زك���ي  م��ع��ايل  وا���ص��ت��ن��د 
املجال  هذا  يف  ال�صخ�صية  جتربته 
مكتب  تاأ�صي�س  يف  الخ�����س  وع��ل��ى 
والعامة  الثقافية  الديبلوما�صية 
والعالقات  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
الدولية يف دولة المارات العربية 
عبد  ال�صيخ  �صمو  م��ن  بتوجيهات 
وزي����ر  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن  اهلل 
حيث  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
خا�س  مكتب  بتاأ�صي�س  �صموه  امر 
بالدبلوما�صية الثقافية والعامة يف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل. 
حددنا  "حيث  ق���ائ���ال  واأ������ص�����اف 
التعاون  وه��ي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  مهمتنا 
الحتادية  ال�����ص��ط��ات  م��ع  احل��ث��ي��ث 
والثقافية املحلية يف دولة الإمارات 
�صبكتنا  مل�صاعدة  املتحدة،  العربية 
الوا�صعة من البعثات الدبلوما�صية 
تفهم  ع��ل��ى حتقيق  ال���ع���امل،  ح���ول 
ثقافة  نحو  اأك���رب  دويل  واجن����ذاب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
تعزيز  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  وق��ي��م��ه��ا، 
والقت�صادي  ال�صيا�صي  ال��ت��ع��اون 
والأم���ن���ي بينها وب���ني غ��ره��ا من 

الدول." 
الو�صيلة  الفنون  تعد  "ل  واأ���ص��اف 
الوحيدة لتثقيف ال�صعوب الأخرى 
ميكننا  اإذ  امل�����ص��رتك��ة،  قيمنا  ح��ول 
فعل ذلك من خالل دعوة الطالب 

امل���ج���ال  ال���ع���ام���ل���ني يف  ال����ط����م����وح 
ومتثيل  خل���دم���ة  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي 
دولتهم على ال�صاحة العاملية، ونقل 
لثقافة  املُ�صّرفة  ال�����ص��ورة  وتعزيز 
�صعوب  ب���ني  الإم��������ارات  وح�������ص���ارة 
ال�صداقة  اأوا���ص��ر  وتقوية  ال��ع��امل، 
وال����ت����ع����اون وامل���������وّدة م���ع���ه���م، فهم 
والثمرة  املُمّيزة،  النخبة  ُي�صّكلون 
املوؤ�ص�صني  الآب����اء  املُ��ب��ارك��ة جل��ه��ود 
يف  الأوىل  اللبنات  و�صعوا  ال��ذي��ن 

بناء �صرح الحتاد. 
م�����دار  ع���ل���ى  "نتطلع  واأ�������ص������اف 
و�صوًل  امل��ق��ب��ل��ة  ع���ام���اً  اخل��م�����ص��ني 
ُيحافظ  اأن  الإم����ارات،  مئوية  اإىل 
اأح��ف��اد زاي��د اخل��ر على منظومة 
الروحية  وال�صنن  والأخ���الق  املُثل 
زايد  ال�صيخ  جعلها  التي  العميقة 
كل  حُت���ّدد  ال��ت��ي  الثابتة  البو�صلة 
قراراته، وموا�صلة م�صرة القيادة 
العلم  طلب  موا�صلة  عرب  املُباركة 
والجتهاد والتدريب على ا�صتخدام 
التكنولوجيا  ت���ق���ن���ي���ات  اأح��������دث 
فاعلة  عنا�صر  ليكونوا  احلديثة، 
ت���وّج���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذ  وم�������وؤّث�������رة يف 
واأه������داف احل��ك��وم��ة ال��ر���ص��ي��دة يف 
بتقاليد  والتم�ّصك  الب�صر،  اإ�صعاد 
الآخر  قبول  والتفاهم،  الت�صامح 
والتعاي�س  ال��ت��ع��اون  على  وال��ع��م��ل 
مع جميع ال�صعوب والأدي��ان �صعياً 
يف  والزده����ار  ال�صتقرار  لتحقيق 

املنطقة والعامل.
دول�����ة  ان  ال������ن������دوة  ام��������ام  وق��������ال 

م��ع ق���ادة ال���راأي ال��ع��ام يف جمالت 
ال���ث���ق���اف���ة والإع�����������الم وال����ت����ج����ارة 
والتعليم والريا�صة، بالإ�صافة اإىل 

ال�صريحة الأعم من ال�صعب.
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ان  اىل  واأ����ص���ار 
تركيزنا  ي���ن�������ص���ب  ل  ان  ك����ان����ت 
ع��ل��ى ال����دول ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي كانت 
ت�صتهدفها دولة الإم��ارات العربية 
الرغم  على  فح�صب،  عادة  املتحدة 
من احتفاظ تلك الدول كالوليات 
واملجموعة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
بالن�صبة  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا  الأوروب�����ي�����ة   
دائرة  تت�صع  اأن  يجب  ولكن  اإلينا. 
ج�صور  مت��ت��ني  لت�صمل  اأول��وي��ات��ن��ا 
فيما  الثقايف  والتفاهم  التوا�صل 
بيننا وبني الدول الآ�صيوية الهامة 
علينا  يجب  كما  والهند.  كال�صني 
لتوطيد  و���ص��ع��ن��ا  يف  م���ا  ك���ل  ب����ذل 
عالقاتنا مع دول املنطقة، والعمل 
ب�صكل وثيق مع حلفائنا و�صركائنا 
الثقات يف منطقة اخلليج العربي. 
وم�����د ي����د ال����ع����ون ل������دول اجل�����وار 

ال�صرتاتيجيني كدولة العراق.
ا�صرتاتيجية  ان  معاليه  واأو���ص��ح 
ال����دي����ب����ل����وم����ا�����ص����ي����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة 
وزارة  يف  العامة  والديبلوما�صية 
اخلارجية اليوم تقوم على �صرورة 
نقل ر�صالة دولة المارات العربية 
اأح�صن  ع��ل��ى  ال��ع��امل  اىل  امل��ت��ح��دة 

وجه.   
وترتكز ا�صرتاتيجية الدبلوما�صية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ي��وم على 

•• اأبوظبي- الكويت-الفجر: 

 – اأن����ور ن�صيبة  اأك����د م��ع��ايل زك���ي 
ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار 
الأعلى  الرئي�س  ال��دول��ة-  رئي�س 
جلامعة الإمارات العربية املتحدة، 
امام ندوة افرتا�صة نظمتها �صفارة 
دول��ة الم��ارات لدى دول��ة الكويت 
ا�صرتاتيجية  ان  ام�����س  ال�صقيقة 
الإماراتية  الثقافية  الدبلوما�صية 
اأن التبادل  ترتكز اليوم على مبداأ 
اأقوى لأننا  الثقايف يجعلنا جميعاً 

نت�صارك نف�س الإن�صانية .
بعنوان  وه���ي  ال���ن���دوة  يف  و����ص���ارك 
العمل  يف  ودوره����������ا  "الثقافة 
�صعادَة  م���ن  ك���ال  الدبلوما�صي" 
العاِم  كامل العبد اجلليل، الأم��نِي 
للمجل�ِس الوطنيِّ للثقافِة والفنوِن 
قيقِة  ال�صَّ الكويِت  ب��دول��ِة  والآداِب 
ك���ت���ور م��ط��ر حامد  ال���دُّ و����ص���ع���ادَة 
ال���ن���ي���ادي، ���ص��ف��َر دول�����ِة الإم�����ارات 
العربيِة املتحدِة لدى دولِة الكويت 
، وادارتها الإعالمية اأثر على بن 

�صكر .
الدكتور  رح���ب  ال���ن���دوة  ب���داي���ة  يف 
مبعايل  ال����ن����ي����ادي  ح����ام����د  م���ط���ر 
زك�����ي ن�����ص��ي��ب��ة و ����ص���ع���ادة الأم�����ني 
للثقافة  الوطني  للمجل�س  ال��ع��ام 
عن  وحت���دث  الآداب،  و  ال��ف��ن��ون  و 
يف  الثقافية  الدبلوما�صية  و�صائل 
بني  ال��ع��الق��ات  و  التوا�صل  تعزيز 
الدول وال�صعوب موؤكدا ان الثقافة 
جزء  وهي  عالية  منزلة  لها  دائما 
من تراثنا و دورها يف الدبلوما�صية 

ملمو�س .
بداية  ن�صيبة يف  وق��ال معايل زكي 
املغفور  روؤيُة  حديثه لطاملَا متّثلْت 
��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال  ل���ه ال�����صَّ
اهلل  رحمه  ال��دول��ة  موؤ�ص�س  نهيان 
اخلليِج،  ُدوِل  ج��م��ي��ِع  ت��وح��ي��ِد  يف   ،
م�صرتكة؛  ع��وام��َل  جتمُعها  ال��ت��ي 
والتَّقاليِد  واْل����ع����اداِت،  ��اري��ِخ  ك��ال��تَّ
 ، الأُ�صرِيّ ��ق��ارِب  وال��تَّ والق��ت�����ص��اِد، 
امِلنطقِة.  �صعوِب  ب��نَي  يجمُع  ال��ذي 
اإْذ كانْت لديِه - رحمُه اهلُل - قناعًة 
لحتاِد  ��ِة  اجل��مَّ ب��ال��ف��وائ��ِد  عميقًة 
و�صّجلْت  اخلليجّي".  "البيِت 
َلُهما  للمغفوِر  ��اري��ِخ  ال��تَّ �صفحاُت 
وال�صيخ  زاي����د،  ال�����ص��ي��خ  اهلِل  ب�����اإذِن 
ال�صباح  اجل���اب���ر  الأح����م����د  ج���اب���ر 
احِل ق�صَة حتويِل  اأمِر الكويِت الرَّ
اخْلليِج  ِل������ُدوِل  ���ع���اوِن  ال���تَّ جم��ل�����ِس 

ال�صيلة  الثقافة  الوطنية،  عن  و 
ال�صعوب  بني  التقارب  على  ت�صجع 
الت�صامح  على  ت�صجع  و  الأخ���رى، 
املجتمعي.  والت�صامن  التعاون  و 
املوؤثرة  الثقافة هي القوة الناعمة 
يف ن��ف��و���س و ع��ق��ول الآخ����ري����ن، و 
مكانة  و  ل�����ص��م��ع��ة  ال���راف���ع���ة  ه����ي 
اأمام  فكيف هي  �صعبها،  و  الدولة  

الدبلوما�صية اخلارجية. 
 2020 اك�صبو   ، معر�س  وو�صف 
اأكتوبر  يف  اف��ت��ت��اح��ه  امل���ق���رر  دب����ي 
فيما  ح����ي  م���ث���ال  ب���ان���ه   ، امل���ق���ب���ل 
ن���ت���ح���دث ع���ن���ه يف ه�����ذه ال����ن����دوة، 
التعاي�س والت�صامح و النفتاح على 
العامل يف بقعة واحدة يف اإمارة دبي 

يف اكتوبر القادم. 
وقال ان هذا املعر�س العاملي نوذج 
يوؤكد جناح الم��ارات يف ا�صت�صافة 
ه��ذا احل���دث ال���ص��خ��م يف العامل، 
باهرا ج��دا يف  و بعون اهلل �صيكون 
و  الفعاليات  كل  اإقامة  و  التنظيم 
�صماء  حت��ت  ال���دول  لكل  الن�صطة 

واحدة. 
وذك��ر ان اك�صبو دب��ي اجن��از �صخم 
ك��ب��ر و م��ت��م��ي��ز ج�����داً يف دول���ة  و 
حيث  ال�صقيقة،  العربية  الإم��ارات 
�صيكون م�صرب املثل طوال التاريخ 
اجلاحمة  الرغبة  هناك  ان  حيث 
و  ال��ت�����ص��ام��ح  و  ال�صلمي  للتعاي�س 
لبناء  امل�����ص��رتك  العمل  و  ال��ت��ع��اون 

غٍد اف�صل لالإن�صانية.
وقال "نحن يف دولة الكويت ننظر 
على اأن جزء من �صعبنا موجود يف 
و  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 

ا�صقاء اعزاء علينا .
وخ���ت���م ح��دي��ث��ه ب���ال���ق���ول " اب���دي 
مل��ا تف�صل به  ت��ق��دي��ري  اع��ج��اب��ي و 
علي  ي�صعب  و  ن�صيبة  زك��ي  معايل 
تاريخ  ان  بعده، موؤكدا  التكلم من 
الماراتية  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
تاريخية  ع�����الق�����ات  ه�����ي  ال�����ت�����ي 
الخوة  و  الدين  يربطها  متجذرة 
و ال��ع��روب��ة و ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل و 
ان  نن�صى  ل  و  امل�����ص��رتك.  امل�����ص��ر 
العربية  الم��������ارات  ب�����دور  ن�����ص��ي��د 
الغا�صم  الح���ت���الل  اب����ان  امل��ت��ح��دة 
الدور   ،  1990 يف  ال��ك��وي��ت  ع��ل��ى 
الذي متثل على خمتلف امل�صتويات 
قويا �صلبا ا�صتطاع ان يرد العدوان 
العودة  و  التاريخ  ذل��ك  يف  الغا�صم 
اىل رباط الخ��وة و التعاون الذي 

يجمعنا دوما. 

العبد اجلليل : اك�صب� 2020 دبي مثال حي للتعاي�ص والت�صامح و النفتاح على العامل

�صفارة الإمارات يف �صي�ؤول تنظم جل�صة ح�ل جه�د الدولة يف دعم الن�صاء يف الدول النامية
• • �شيوؤول- وام:

الوطني  املجل�س  بالتعاون مع  �صيوؤول،  لدى  الإم��ارات  دولة  �صفارة  نظمت 
الكوري للن�صاء، جل�صة افرتا�صية تطرقت اإىل جهود دولة الإمارات يف دعم 

الن�صاء والفتيات يف الدول النامية.
وا���ص��ت��ع��ر���س ���ص��ع��ادة ع���ب���داهلل ���ص��ي��ف ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي ���ص��ف��ر ال���دول���ة لدى 
امل��راأة على  الإم���ارات يف متكني  دول��ة  الكورية اجلنوبية جهود  اجلمهورية 
الإمارات  دول��ة  ب��ني  التعاون  اأهمية  م��وؤك��دا  وال���دويل،  الوطني  امل�صتويني 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب يف جم���ال مت��ك��ني امل������راأة، مب��ا يلبي 

طموحاتها وتطلعاتها ك�صريك يف جهود حتقيق التنمية امل�صتدامة.
من جهة اأخرى تطرقت �صعادة هو ميونغ رئي�صة املجل�س الوطني الكوري 
للمراأة، ونائبتها �صعادة ها يونغ اإيه، �صبل متكني املراأة يف جمهورية كوريا 

اجلنوبية.
ح�صر اجلل�صة عدد من كبار امل�صوؤولني ونخبة من �صيدات الأعمال وعدد 
من طلبة اجلامعات لدى كوريا اجلنوبية، وت�صمنت اجلل�صة طرح العديد 

من الأ�صئلة من احل�صور وتبادل الآراء حول متكني املراأة.

تد�صني معر�صني افرتا�صيني مب�ؤ�ص�صات ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان
•• العني-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  �صما بنت حممد بن خالد  د.  ال�صيخة  د�صنت 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  م��وؤ���ص�����ص��ات  اإدارة  جمل�س 
الأول   ، دائ��م��ني  افرتا�صيني  معر�صني  والتعليمية  الثقافية 
معر�س الت�صوير الفوتوغرايف حتت عنوان "عني على احلياة" 
بهدف  ال��ث��ق��ايف،  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  م��رك��ز  يف 
للم�صاركة  الت�صوير  موهبة  ل��دي��ه  م��ن  لكل  الفر�صة  اإت��اح��ة 
حتت  الر�صم  معر�س  وال��ث��اين   ، كامرته  عد�صة  م��ن  ب�صورة 

نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  جمعية  وفنان" يف  " ري�صة  عنوان 
لأجيال امل�صتقبل لإتاحة الفر�صة لكل من لديه موهبة الر�صم 

للم�صاركة بلوحة من ر�صمه .
و ميكن للجميع من داخل و خارج الدولة امل�صاركة يف املعر�صني، 
مع مراعاة ال�صروط املحددة لالأعمال املقدمة من جودة عالية 
يف  والقانونية  الأخالقية  باملعاير  واللتزام  للن�صر،  وقابلية 
ال�صور والر�صومات على األ تت�صمن اأية اإ�صاءة اأو خرق حلقوق 

الإن�صان اأو البيئة، واإثبات ملكية امل�صارك للعمل واأ�صالته.
للمواهب  وت�صجيعها  �صما  ال�صيخة  اهتمام  �صمن  ذل��ك  ياأتي 

والإبداعات يف جمال الت�صوير والر�صم وتخليدا لالأعمال التي 
ت�صتحق الدعم والتحفيز و الن�صر .

و �صيتلقى فريق العمل �صور ور�صومات امل�صاركني على الربيد 
الإليكرتوين املخ�ص�س للمعر�صني و�صيتم رفعها على �صفحات 
مواقع التوا�صل الجتماعي للمعر�صني مع ذكر ا�صم امل�صارك 
حمورا  ي��ك��ون  ���ص��ه��ر  ل��ك��ل  م��و���ص��وع  تخ�صي�س  ومت   . وب���ل���ده 
احلياة"  اأيقونة  "النخيل  مو�صوع  اختر  حيث  للم�صاركات، 
ليكون حمور امل�صاركات يف �صهر يوليو 2021 كون النخلة رمز 

العطاء على مر الع�صور، وارتباط الإن�صان الإماراتي بها .

جمل�ص �صاحية ال�صبيحية يف خ�رفكان يبادر بت�زيع 
مظالت الراأ�ص على العمال ل�قايتهم من حر ال�صم�ص 

•• خورفكان-الفجر:

ال�صبيحية  ���ص��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ب����ادر 
ال�صواحي  ����ص���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
قرار  تفاعله مع  اإط��ار  والقرى ويف 
ال���دول���ة ب�����ص��اأن م��ن��ع ال��ع��م��ل خالل 
فرتة الظهرة بتوزيع مظالت راأ�س 

للعمال يف مدينة خورفكان .
وت�����ص��ك��ل امل����ب����ادر اإح������دى م���ب���ادرات 
املجل�س املجتمعية من خالل تزويد 
ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة مب��ظ��الت جتنبهم 
خالل  ال�صم�س  اأ���ص��ع��ة  حت��ت  العمل 
حر�س  اإط��������ار  يف  ال�������ص���ي���ف  ف�����رتة 
على  ال�صبيحية  ���ص��اح��ي��ة  جم��ل�����س 
�صالمة و�صحة العاملني والتزامها 
لتوفر  اجل����ه����ود  خم��ت��ل��ف  ب���دع���م 
للعمالة  واآم��ن��ة  �صحية  عمل  بيئة 
خماطر  ي�صبب  ق��د  م��ا  وجتنيبهم 
ال�صالمة  اع���ت���ب���ارات  وف���ق  ���ص��ح��ي��ة 

وال�صحة املهنية.
الغاوي  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة حممد  وق���ام 
�صاحية  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي 
ع�صو  ���ص��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  ال�صبيحية 
البلو�صي  م��و���ص��ى  خ���ال���د  امل��ج��ل�����س 
ب���ت���وزي���ع م���ظ���الت ال�����راأ������س وذل����ك 
املجل�س  مقر  اأم��ام  من  اأم�س  م�صاء 
يف مدينة خورفكان وبعد اأخذ كافة 

الحرتازات الالزمة .
وج��رى خ��الل امل��ب��ادرة ت��وزي��ع مائة 
العمال  خمتلف  ع��ل��ى  راأ�����س  مظلة 
مع تقدمي الن�صائح ب�صرورة ارتداء 
امل��ظ��الت خ��الل ف��رتة العمل والتي 
ما  ظ��ل  يف  ال�صم�س  اأ�صعة  م��ن  تقي 
امل����ب����ادرة م���ن �صمان  ت��ل��ك  ت��ت��ي��ح��ه 
ل�����ص��ح��ة ال���ع���ام���ل���ني خ�����الل ت���اأدي���ة 

اأعمالهم .
الغاوي  اأح��م��د  حممد  �صعادة  واك���د 
�صاحية  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي 

بتوفر  بادر  املجل�س  اأن  ال�صبيحية 
على  وتوزيعها  راأ���ص��ي��ة  مظلة  م��ائ��ة 
بالوقوف  التزامه  اإط���ار  يف  العمال 
والتي  اأعمالهم  لتاأدية  العمال  مع 
تتطلب التواجد ل�صاعات حتت اأ�صعة 

ال�صم�س للقيام باأعمال النظافة .
توفر  امل��ظ��الت  تلك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
خالل  م��ن  للعمال  �صحية  ظ��روف��ا 
اإتدائها ووقياتهم من اأ�صعة ال�صم�س 
وت���وؤم���ن ف��ر���ص��ة م��ن ت���اأدي���ة العمل 

ب�صكل اأف�صل .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مزرعة فروج زاخر للدواجن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1558799 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صامل خلفان �صامل مفتاح املن�صورى %50
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صالح خمي�س �صالح على اجلنيبى %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �صعيد جروان ال�صام�صى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مزرعة فروج زاخر للدواجن
FAROOJ ZAKHER POULTRY FARM

اإىل/ مزرعة فروج زاخر للدواجن ذ.م.م
FAROOJ ZAKHER POULTRY FARM L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مر هاو�س ماركت للتو�صيل - �صركة  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�س الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:2525400 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مر هاو�س ماركت للتو�صيل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MER HOUSE MARKET DELIVERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مر هاو�س للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MER HOUSE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات تو�صيل الطلبات  8299010

 تعديل ن�صاط / حذف ا�صتراد  4610008

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صفن لين لتجارة مواد البناء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2084723 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صفن لين لتجارة مواد البناء

SEVEN LINE BUILDINGS MATERIAL TRADING

اإىل/ �صفن لين لتجارة مواد البناء - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

SEVEN LINE BUILDINGS MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صواعد اخلليج لل�صيانه العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1159721 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صواعد اخلليج لل�صيانه العامه

GULF HANDS GEN MAINTENANCE

اإىل/ �صواعد اخلليج لإدارة املرافق
  GULF HANDS FACILITIES MANAGEMENT

وتربيد  والتهوية  التكييف  اأنظمة  تركيب  مقاولت  اإ�صافة   / ن�صاط  تعديل 
الهواء و�صيانتها  4322005

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دا�س اأورجانك�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2388136 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ دا�س اأورجانك�س

DAS ORGANICS

اإىل/ دا�س اأورجانك�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

DAS ORGANICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدر�صة اأجيال الدولية ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1438655 
تعديل مدير / اإ�صافة �صايلي�س هار�صوكه دو�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صنب اإديوكا�صن ا�س بي يف ليمتد
ASPEN EDUCATION SPV LTD

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عمر يو�صف املهرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمر حممد عمر يو�صف املهرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بن عمر التعليمية ذ م م
BIN OMEIR EDUCATIONAL L L C

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مدر�صة اأجيال الدولية ذ.م.م

AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL L.L.C
اإىل/ مدر�صة اجيال الدولية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/م�صنع جلف كونتيننتال 

للزيوت وال�صحوم  

IN-2003049 :رقم الرخ�صة ال�صناعية 

قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اأعاله مراجعة 

مكتب تنمية ال�صناعه خالل 14 يوم من تاريخ ن�صر الإعالن ، واإل 

فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/

م�صنع انرتبايب  

IN-1001530 :رقم الرخ�صة ال�صناعية 

قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اأعاله مراجعة 

مكتب تنمية ال�صناعه خالل 14 يوم من تاريخ ن�صر الإعالن ، واإل 

فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة اآ�صيا لمي بي تي اإي 
�صنغافورة( قد تقدمت بطلب �صطب قيد  ليمتد )اجلن�صية: 
فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: النجدة - مبنى ال�صيد 
عمر �صعود حممد عرار واخرين - �س.ب:54204( واملقيدة 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )5353( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�صركات 
ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من  باعرتا�صهم اىل 
الت�صجيل  اإدارة  القت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
فقد ال�صادة التالية ا�صماءهم �صهادات اأ�صهم �صادرة من )ال�صركة 

 :)ASMAK ( )العاملية القاب�صة( )ا�صماك
1 - علي حممد ح�شن حميد ال�شويدي 

ASMAK173116 عدد ال�شهم 1200 �شهم-رقم ال�شهادة
2 - غالية علي حممد ح�شن ال�شويدي 

ASMAK173118 عدد ال�شهم 1200 �شهم-رقم ال�شهادة
3 - خولة علي حممد ح�شن ال�شويدي 

ASMAK173119 عدد ال�شهم 1200 �شهم-رقم ال�شهادة
4 - علياء را�شد �شامل العقروبي 

ASMAK173117 عدد ال�شهم 1200 �شهم-رقم ال�شهادة
على من يجدهم الرجاء ت�صليمهم اإىل ال�صركة املذكورة اعاله  

اأو الت�صال على تلفون رقم  0526833344 م�صكورا.

فقدان �صهادات اأ�صهم
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املرزاب 

لتعهدات احلفالت
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2275628 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/امان تاك�صي - �صركة 

ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:4018105 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عمر حممد عمر يو�صف املهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف خلف علي خلف حممد احلمادي

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ع�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكمبوت�صا كافيه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3659776 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الريحان 

هوم لل�صتائر
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2503012 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دعاء للتجارة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3770551 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عمر ابوبكر عمر كوتى باراتودى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عمر ابوبكر عمر كوتى باراتودى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد في�صل بالت ابوبكر بالت %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دعاء للتجارة العامة
DUA GENERAL TRADING

اإىل/ دعاء للتجارة العامة ذ.م.م
DUA GENERAL TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اي ام �صي �صي لالأنابيب ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2571252 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد زيد حممد الهالىل ال�صحى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اي ام �صي �صي لإ�صتثمار
 I M C C Investment

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اإم زد جلوبال ذ م م
MZ GLOBAL LLC

تعديل مدير / حذف حممد زيد حممد الهالىل ال�صحى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اآي اإم �صي �صي لالإ�صتثمار ذ.م.م

I M C C INVESTMENT L.L.C.

المارات  ملجموعة  مملوكة  لالإ�صتثمار  ال�صاحل  م�صاريع  حذف   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 
لالأعمال - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

Al Sahel Enterprise Investment Owned By Emirates Business Group - Sole Proprietorship L.L.C

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
الدارية  لال�صت�صارات  القليميون  ال�ص�����ادة/امل�صت�صارون  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�صة رقم:1198735 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رامن كاكابلو�س جاركيا %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جا�صم مبارك م�صعود جا�صم الظاهرى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف رامون كاكابيلو�س جار�صيا -

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جا�صم مبارك م�صعود جا�صم الظاهري
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�صم جتاري من/ امل�صت�صارون القليميون لال�صت�صارات الدارية ذ.م.م
 REGIONAL CONSULTANTS MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ املركز القليمي لعلم الع�صاب وطب اجلينات ذ.م.م
REGIONAL CENTER OF NEUROSCIENCE AND GENOMIC MEDICINE L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جممع طبي  8620021
 تعديل ن�صاط / حذف ا�صت�صارات ودرا�صات ادارية  7020003

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

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

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صركة الكويتية لالغذية- امريكانا -كنتاكي - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اأبو ظبي    رخ�صة رقم:1004704 
تعديل مدير / اإ�صافة عرفه �صعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صركة الكويتية لالغذية -
تعديل مدير / حذف عرفه �صعيد عرفه حافظ جامع

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صركة الكويتية لالغذية- امريكانا -كنتاكي
KUWAIT FOOD CO-AMERICANA-KENTUKY

اإىل/ ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 3
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 3 

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

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

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/20 املودعة بالرقم: 351510 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: بي كيه جي كون�صلتن�صي ذ.م.م
وعنوانه: مدينة ال�صارقة لالعالم ، ال�صارقة ، الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
والتهذيب  التعليم  توفر  ذل��ك  يف  مبا  والتعليم  الرتبية  خدمات  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
الرتبية  خدمات  الن��رتن��ت،  عرب  التعليمية  اخل��دم��ات  واملناف�صات،  واملعلومات  والمتحانات  والخ��ت��ب��ارات 
اأ�صا�صها  التي  التعليمية  اخلدمات  الكمبيوتر،  مب�صاعدة  التدري�س  خدمات  الكمبيوتر،  مب�صاعدة  والتعليم 

الكمبيوتر، خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات املتعلقة مبا ذكر اآنًفا.
BEYOND BILLABLE HOURSباللغة  ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 

الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اأخبـار الإمـارات
�صفري اأوزباك�صتان يبحث التعاون الثقايف مع مركز جمعة املاجد

•• دبي-الفجر:

اأوزبك�صتان  جمهورية  �صفر  اإبراهيموف  اختيور  �صعادة   ، زار املركز يوم اأم�س الأول الأربعاء 30 يونيو 2021م 
لدى الدولة ، وكان يف ا�صتقبال ال�صفر الدكتور حممد كامل جاد، املدير العام للمركز، والدكتور عزالدين بن زغيبة 

، رئي�س ق�صم الدرا�صات والن�صر والعالقات اخلارجية ، والأ�صتاذ اأنور الظاهري، رئي�س �صعبة العالقات العامة.
التعاون بني  ، وبحث �صبل تعزيز  الإن�صاين  ال��رتاث  الرائد يف حفظ  املركز ودوره  اإىل  التعرف  اإىل  الزيارة  هدفت 
املركز واملوؤ�ص�صات الثقافية يف جمهورية اأوزبك�صتان. وقد رافق الدكتور حممد كامل جاد، مدير عام املركز، ال�صفر 
يف جولة لأق�صام املركز بداأت من معر�س م�صرة العطاء حيث اطلع على ال�صور التي تو�صح ال�صخ�صيات التي زارت 
املركز منذ بداياته، وتوثق التفاقيات التي وقعها املركز مع املكتبات العاملية وخزائن املخطوطات. وزاراأي�صاً ق�صم 
املكتبات اخلا�صة، و املعمل الرقمي و�صاهد فيه طريقة حتويل املواد اإىل اأ�صكال رقمية لت�صهيل حفظها وتخزينها 
واإر�صالها للباحثني واملهتمني ، كما جتول يف ق�صم املخطوطات حيث تعرف على طرق فهر�صة املخطوطات، ثم ختم 
اإدارة املركز على  زيارته يف خزانة الرتاث التي ت�صم خمطوطات املركز الأ�صلية . ويف ختام الزيارة �صكر ال�صيف 

ح�صن ال�صتقبال، واأ�صاد بحجم العمل الكبر الذي يقوم به املركز خلدمة الكتاب والباحثني. 

انتخاب الهيئة الإدارية لل�صحفيني يف اأب�ظبي 
•• دبي- الفجر:

الهيئة  انتخاب  الإم��ارات��ي��ة  ال�صحفيني  جمعية  نظمت 
الإداري������ة ل��ف��رع اجل��م��ع��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ع��ن ب��ع��د والتي 
والنتخاب  امل�صاركة  لهم حق  الذين  الأع�صاء  ح�صرها 
يف الجتماع، باإ�صراف وزارة تنمية املجتمع �صباح اأم�س 

اخلمي�س.
ومنى  ال��درم��ك��ي  ال���ورد  وف��اط��م��ة  ال�صعيدي  عمر  وف���از 
بينها وحممد  الأ���ص��وات  ع��دد  ت�صاوي  التي  احل��م��ودي، 
ال��ع��ام��ري وح�����ص��م��ت ال��ق��رع��ة ل�����ص��احل��ه��ا، وح���ل حممد 
العامري ع�صو الحتياط الأول، وخالد الغيالين ع�صو 

الحتياط الثاين. 
43 ع�صواً من اإجمايل عدد الأع�صاء  ح�صر الجتماع 

 63 الذين لهم حق ح�صور الجتماع والت�صويت وهم 
ع�صوا، فيما قام بالنتخاب 41 ع�صوا.

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احل��م��ادي  حممد  ورح���ب 
الزمالء  من  الكبرة  بامل�صاركة  الإماراتية  ال�صحفيني 
ال�صحفيني �صواء باحل�صور اأو الرت�صح، كما �صكر اجلهود 
الكبرة التي قام فريق عمل وزارة تنمية املجتمع لإدارة 

الجتماع والت�صويت وتذليلهم كافة العقبات.
وه��ن��اأ احل��م��ادي ال��ف��ائ��زي��ن، واع��ت��ربه��م اإ���ص��اف��ة جديدة 
ملعاونة جمل�س اإدارة اجلمعية يف كافة الأعمال والأن�صطة 
التي �صيتم تنفيذها يف اأبوظبي يف املرحلة املقبلة بفريق 

عمل واحد.
يذكر اأن 8 اأع�صاء مر�صحني تناف�صوا لختيار 3 منهم 

لأع�صاء الهيئة الإدارية لفرع اجلمعية يف اأبوظبي.

ق�صاء راأ�ص اخليمة .. عدالة ناجزة وث�ابت را�صخة

ترب�ي اللغة العربية ي�صتعر�ص براجمه واإجنازاته

•• راأ�س اخليمة - وام:

باأهمية  ال��ع��م��ي��ق  الإمي�������ان  ك����ان 
باحلكم  وارت����ب����اط����ه����ا  ال����ع����دال����ة 
ال�صيخ  ذه��ن  يف  حا�صرا  الر�صيد 
القا�صمي  حم����م����د  ب�����ن  ����ص���ق���ر 
توليه  م��ن��ذ  ثراه"  اهلل  "طيب 
مقاليد احلكم يف راأ�س اخليمة يف 
منت�صف القرن املا�صي حيث كان 
بع�س  يف  الف�صل  بنف�صه  ي��ت��وىل 
جميع  ر�صا  يحقق  مبا  النزاعات 
جانب  ذل���ك  يف  مغلبا  الأط�����راف 
ومطبقا  وال����رتا�����ص����ي  الإق�����ن�����اع 
الأ�صلوب  بو�صفه  ال�صلح  لنظام 
واإر�صاء  النزاعات  حل�صم  الأم��ث��ل 
وال��ت��اآل��ف يف نفو�س  ال��ع��دال��ة  قيم 
ال��ق��اط��ن��ني ب����الإم����ارة وذل�����ك مع 
"من قبل  املعينني  الق�صاة  وجود 
حاكم المارة" للف�صل يف خمتلف 

اأنواع الق�صايا.
اأواخ��������ر  ث�����م دع�������ت احل�����اج�����ة يف 

ال�صلطات  بني  بالتن�صيق  العالقة 
يف  واملحلية  الحتادية  الق�صائية 

الإمارات الأخرى.
�صدر   1971 عام  مار�س  ويف 6 
ق����ان����ون ت�����ص��ك��ي��ل حم����اك����م راأ������س 
اأمرية  مرا�صيم  وتبعته  اخليمة 
بت�صكيل حماكم ال�صتئناف ، وقد 
اقت�صر تنظيم الق�صاء وقتها على 
والآخر  م��دين  اأحدهما  م�صارين 
اخت�صا�صه  منهما  ول��ك��ل  �صرعي 
اإل اأن النظام الق�صائي يف الإمارة 
عام  اإل  العامة  النيابة  يعرف  مل 

.1979
الإمارة  يف  الق�صاء  �صر  وا�صتمر 
البتدائية  التقا�صي  على درجتي 
 2002 ع��ام  حتى  وال�صتئنافية 
ق�صائي  ن��ظ��ام  اأول  ���ص��در  ح��ي��ث 
م��ت��ك��ام��ل ج��ع��ل ال��ت��ق��ا���ص��ي على 
نظاما  واأوج��������د  درج�������ات  ث�����الث 
واإدارة  ال��ع��ام��ة  للنيابة  متكامال 
اأعمال  على  الق�صائي  للتفتي�س 

ال�صتينات من القرن املا�صي وقبل 
اإن�����ص��اء دائ���رة  ق��ي��ام الحت�����اد اإىل 
املحاكم بالإمارة فكانت اأول اإطار 
التقا�صي  ع��م��ل  ينظم  موؤ�ص�صي 
املحاكم  اخ���ت�������ص���ا����س  وي�����ح�����دد 
وير�صم طريق الدعوى واإجراءات 
واملدنية  اجل���زائ���ي���ة  امل���ح���اك���م���ات 
بال�صتعانة  وذل�����ك  وال�����ص��رع��ي��ة 
من  الق�صائية  اخل���ربات  ببع�س 

الدول العربية ال�صقيقة.
وظلت املحاكم تابعة من الناحية 
ل���ل���ح���اك���م ح���ت���ى بعد  ال����ولئ����ي����ة 
ان�����ص��م��ام الإم�����ارة ل��الحت��اد حيث 
ن�����س ال��د���ص��ت��ور ع��ل��ى ج���واز اإبقاء 
لدى  الق�صائية  ال�صلطات  بع�س 
الإمارة "التي تتوىل الإنفاق على 
م��رف��ق ال��ق�����ص��اء وت���ق���دمي جميع 
وامل����ايل  الإداري  ال���دع���م  اأن�������واع 
بتطبيق  ال��ت��ام  الل���ت���زام  له" م��ع 
والقوانني  ال��د���ص��ت��ور  ن�����ص��و���س 
الحتادية والقرارات الوزارية ذات 

العامة  النيابة  واأع�صاء  الق�صاة 
لالإ�صراف  ال��ق�����ص��ائ��ي  ،وامل��ج��ل�����س 

على الق�صاء يف الإمارة.
قانون  ����ص���در   2006 ع����ام  ويف 
اإن���������ص����اء حم���ك���م���ة مت���ي���ي���ز راأ�������س 
اخل���ي���م���ة ال�������ذي ك���ف���ل احل������ق يف 
ب��ال��ن��ق�����س لأول م���رة يف  ال��ط��ع��ن 
ت���اري���خ الإم��������ارة ف��اك��ت��م��ل بذلك 
وبهذا  الإم����ارة  يف  الق�صاء  �صرح 
العمل  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  ب����داأت 
بني  جمع  ال��ذي  املميز  الق�صائي 
الأ�صانيد  وم��ت��ان��ة  الأح���ك���ام  دق���ة 
املبادئ  وتفرد  الجتهادات  وجراأة 
املرموقة  ب��اجل��ام��ع��ات  ح���دا  مم���ا 
لطلبة  الأحكام  تلك  تدري�س  اإىل 
باعتبارها  وال���ق���ان���ون  ال�����ص��ري��ع��ة 
لنظريات  العملي  للتطبيق  مثال 

علم القانون.
ف�صل  ج�����رى   2012 ع�����ام  ويف 
املحاكم  دائرة  العامة عن  النيابة 
العمل  ال���ف�������ص���ل  ه������ذا  ف����ع����زز   ،

الق�صائي املوؤ�ص�صي واأعطى �صورة 
م�صرفة للحياد وال�صتقالل التام 

بني املوؤ�ص�صتني.
امل���ح���اك���م عدة  دائ������رة  و خ��ا���ص��ت 
م�صابقات على ال�صعيدين املحلي 
وال������دويل ح�����ص��ل��ت خ��الل��ه��ا على 
ج���وائ���ز ع����دة اأك������دت جن��اح��ه��ا يف 
التطوير  اأ�صاليب  باأحدث  الأخ��ذ 
اإىل معدلت  ال��و���ص��ول  اأج���ل  م��ن 
ب�صرعة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ن��وذج��ي��ة 
الف�صل يف الدعاوى ودقة الأحكام 
ال�صادرة فيها ففر�صت بذلك اأمرا 

واقعا جديدا يف �صاحة العدالة.
ك���م���ا ك����ان����ت ال�����دائ�����رة رائ��������دة يف 
الت�صاحلية  ال��ع��دال��ة  ن��ظ��ام  تبني 
والت�صوية  الو�صاطة  ق�صم  باإن�صاء 
نظام  واأدخلت  للمنازعات  الودية 
ال��واح��د لأول مرة  ال��ي��وم  حماكم 
العامل وهو مطمح  م�صتوى  على 
اأرقى  حتقيقه  اإىل  ت��ت��وق  �صعب 

النظم الق�صائية يف العامل.

•• ال�شارقة-وام: 

املركز  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  ا���ص��ت��ع��ر���س 
الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج 
خ�����الل اج���ت���م���اع���ه ال���ت���ا����ص���ع اأج���ن���دة 
ب���راجم���ه وم���ا ح��ق��ق��ه م���ن اإجن�����ازات 
الأع�صاء  ال���دول  ممثلي  بح�صور   ،
مب���ك���ت���ب ال���رتب���ي���ة ال���ع���رب���ي ل����دول 
الرتبية  م��ك��ت��ب  ومم���ث���ل  اخل���ل���ي���ج، 
امل�صت�صار  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ع���رب���ي 

اإبراهيم عبداهلل الزابن.
الدكتور  ب��رئ��ا���ص��ة  الج���ت���م���اع  ع��ق��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال����ظ����ف����ري  ع���ي���د 
احلالية وح�صور  ال��دورة  الأمناء يف 
احلمادي  ���ص��ال��ح  ال��دك��ت��ورع��ي�����ص��ى 

التدريبية  ال��ربام��ج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
تدريبًيا  برناجًما   13 بلغت  والتي 
جميعها ا�صتهدفت ذوي الخت�صا�س 
العربية  ال���ل���غ���ة  ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال  يف 
بغرها  وللناطقني  بها  للناطقني 
الرتبية  مبكتب  الأع�����ص��اء  ب��ال��دول 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  اخلليج،  ل���دول  العربي 
للغة  العاملي  باليوم  الحتفال  ذل��ك 
العربية حيث نفذ املركز3 فعاليات، 
والفعاليات  الأن�������ص���ط���ة  وك����ذل����ك 
فعاليات،   10 بلغت  حيث  الأخ���رى 
كما �صارك املركز يف معار�س الكتاب 
وه��ي: معر�س  معار�س،   3 وعددها 
دورتني  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة 

ومعر�س اأبو ظبي الدويل للكتاب.

العربية  للغة  الرتبوي  املركز  مدير 
لدول اخلليج .

ا�صتعرا�س  الج��ت��م��اع  خ���الل  مت  و 
تقرير اإجنازات املركز خالل الدورة 
ت�صمن  ح��ي��ث  2019-2020م، 
برامج املركز املعتمدة للدورة ال�صابقة 
2019-2020م وعددها 9 برامج 
مت تنفيذها بن�صبة %100، وكذلك 
مت�صمنة  امل��ع��ت��م��دة  غ���ر  ال���ربام���ج 
 13 بلغ  الإ���ص��دارات اجلديدة بعدد 
اللغة  ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال  يف  اإ�������ص������داًرا 
موؤمتًرا  و20  وت��ع��ل��م��ه��ا،  ال��ع��رب��ي��ة 
تنظيٍم  ب��ني  تنوعت  ون���دوًة  وملتقى 
ومنظمات  ج���ه���ات  م���ع  وم�������ص���ارك���ٍة 
العربية،  ال��ل��غ��ة  يف  اخت�صا�س  ذات 

و مت ا�صتعرا�س برامج الدورة احلالية 
التي  والدرا�صات  2021-2022م 
ال���دورة. كما  يجريها املركز يف ه��ذه 
لأعمال  اإجن������از  ت��ق��ري��ر  ع���ر����س  مت 
امل��رك��ز م��ن��ذ ب��داي��ة ال����دورة احلالية 
من �صهر يناير 2021م، اإىل الوقت 
احل����ايل، و م��ا مت ت��ن��ف��ي��ذه واإجن����ازه 
للدورة  املعتمدة  امل��رك��ز  ب��رام��ج  م��ن 
2022/2021م، وكذلك  احلالية 
برامج  م��ن  واإجن����ازه  تنفيذه  م��ا مت 
املركز غر املعتمدة للدورة احلالية 

.2022/2021
ا���ص��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع الربامج  ك��م��ا 
يف  تنفيذها  �صيتم  ال��ت��ي  التدريبية 
الرتبية  الأع�������ص���اء مب��ك��ت��ب  ال�����دول 

ل����دول اخل��ل��ي��ج.. ومقرتح  ال��ع��رب��ي 
للغة  اخل���ام�������س  ال�������دويل  امل�����وؤمت�����ر 
�صينظمه  ال���ذي  بال�صارقة  العربية 
املركز يف يناير 2022م، والإجراءات 
التي مت اإجنازها والربنامج الزمني 

لتنفيذ املوؤمتر.
املجل�س  ق����دم  الج���ت���م���اع  خ��ت��ام  ويف 
ال�صكر والتقدير اإىل �صاحب ال�صمو 
حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
امل�صتمر  دعمه  على  ال�صارقة،  حاكم 
ا  واإهدائه مبنًى خا�صً املركز،  مل�صرة 
للمركز باملدينة اجلامعية بال�صارقة 
وتاأثيثه  احتياجاته  بكافة  جم��ه��ًزا 

وجتهيزاته.

برنامج اجلين�م الإماراتي يتعاون مع �صحة لت�صجيع وترية امل�صاركة يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي- الفجر: 

الإماراتي  اجلينوم  برنامج  اأع��ل��ن 
اأبوظبي  ���ص��رك��ة  م���ع  ت��ع��اون��ه  ع���ن 
للخدمات ال�صحية �س.م.ع )�صحة( 
علم  اأهمية  على  ال�صوء  لت�صليط 
وت�صجيع  اجليني  والطب  ال��وراث��ة 
يف  الإماراتيني  املواطنني  م�صاركة 
الربنامج. ويف اإطار هذه ال�صراكة، 
اإىل ج��م��ع عينات  ال�����ص��رك��ة  ع��م��دت 
الإماراتيني  موظفيها  م��ن  ال���دم 

على مدار ثالثة اأيام.
ويهدف برنامج اجلينوم الإماراتي 
والتزام  روؤي�����ة  ي��ج�����ص��د  ال����ذي   –
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ل��ل��دول��ة والذي 
يتم الإ�صراف عليه من قبل جمل�س 
– اإىل  برنامج اجلينوم الإم��ارات��ي 
ال�صحية  الرعاية  خدمات  حت�صني 
املقدمة للمواطنني، وتعزيز مكانة 

ال��وط��ن��ي��ة. وي��ع��ك�����س ال���ت���ع���اون مع 
 42 ج��ي  ���ص��رك��ة  ال��ت��زام  "�صحة" 
نطاق  بتو�صيع  ال�صحية   للرعاية 
وتقدمي  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���ربن���ام���ج 
ف��ر���ص��ة ل��ك��ل م��واط��ن امل�����ص��ارك��ة يف 

هذا امل�صروع املهم."
اجلينوم  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  وي�����ص��ار 
الإماراتي مفتوح مل�صاركة املواطنني 
الفئات  ج��م��ي��ع  م���ن  الإم���ارات���ي���ني 
امل�صاركني  من  و�صُيطلب  العمرية. 
فيه التربع بعينة دم اأو م�صحة باطن 
اخل���د اأث��ن��اء زي��ارت��ه��م مل��راك��ز جمع 
بانتظارهم  �صيكون  حيث  العينات، 
فريق من خرباء الرعاية ال�صحية 
مل�صاعدتهم خالل العملية. وي�صاعد 
امل�������ص���ارك���ون امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي يف 
الوقائي  الت�صخي�س  حلول  اإي��ج��اد 
احتياجاتهم  يراعي  ال��ذي  الدقيق 
يحمي  و  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 

�صحية  رع����اي����ة  م��ن��ظ��وم��ة  ل���ب���ن���اء 
ملواكبة  خ�صي�صاً  وم�صممة  �صاملة 
للمواطنني  ال�صحية  الحتياجات 
�صبل  وحت�������ص���ني  الإم������ارات������ي������ني، 
الوقاية من الأمرا�س وت�صخي�صها 
وع������الج������ه������ا؛ وق���������د ��������ص�������ارك يف 
الربنامج عدد كبر من موظفينا 
ال�صراكة  هذه  وتتيح  الإماراتيني. 
اإىل  ال���و����ص���ول  اأك������رب يف  ����ص���ه���ول���ًة 
برنامج اجلينوم الإماراتي. وندعو 
ج��م��ي��ع امل����واط����ن����ني الإم����ارات����ي����ني 
اأكرب درا�صة للجينوم  للم�صاركة يف 
الب�صري على م�صتوى العامل، حيث 
لبناء  ال��ط��ري��ق  م�صاهمتهم  متهد 
لالأجيال  ���ص��ح��ة  اأك����رث  م�����ص��ت��ق��ب��ل 

القادمة".
وت�صتخدم �صركة جي 42 للرعاية 
ال�صحية "مركز اأوميك�س للتميز"، 
البيولوجية  العلوم  من�صاآت  اأك��رب 

الدولة كمركز للبحث والبتكار يف 
جمال علم اجلينوم.

"�صحة"  ���ص��ب��ك��ة  م���ع  وب��ال�����ص��راك��ة 
الرعاية  م����راف����ق  م����ن  ال���وا����ص���ع���ة 
مواقع  اإ����ص���اف���ة  مت���ت  ال�����ص��ح��ي��ة، 
ج����دي����دة جل���م���ع ع���ي���ن���ات ال������دم يف 
اب���وظ���ب���ي ت�����ص��م��ل ك����اًل م���ن مركز 
والفح�س  للت�صخي�س  الزعفرانة 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��ام��ل و م��دي��ن��ة 
م��دي��ن��ة خليفة  م���رك���ز  و  ال��ط��ب��ي��ة 
من  ع���دداً  اإىل  بالإ�صافة  ال�صحي 
ت�صمل  ال��ع��ني  يف  ال�صحية  امل��راك��ز 
مزيد  م���رك���ز  و  ت�����وام  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 

ال�صحي.
ويف هذا ال�صدد، قال الدكتور اأنور 
التنفيذي  ال��ط��ب��ي  امل���دي���ر  ����ص���الم 
للخدمات  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���رك���ة  يف 
برنامج  م��ع  "جتمعنا  ال�����ص��ح��ي��ة: 
م�صرتكة  روؤي��ة  الإماراتي  اجلينوم 

على  ت��ط��وراً  واأك���رثه���ا  املنطقة  يف 
امل�صتوى التقني، لتحليل املعلومات 
�صاملة،  ج��ي��ن��ي��ة  خ��ري��ط��ة  ور����ص���م 
حتقيق  يف  ت�صاهم  بيانات  وت��وف��ر 

اكت�صافات علمية وا�صعة النطاق.
الدكتور  ق���ال  ذات�����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  املرزوقي،  فهد 
 42 "جي  ����ص���رك���ة  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
علم  "يغّر  ال�صحية":  ل��ل��رع��اي��ة 
اجلينوم نظرتنا للرعاية ال�صحية 
اأو�صع  ب��ف��ه��م  ت��زوي��دن��ا  م���ن خ���الل 
لتطور الأمرا�س. ويهدف برنامج 
متكني  اإىل  الإم�����ارات�����ي  اجل���ي���ن���وم 
املجتمع الطبي وموؤ�ص�صات الرعاية 
تكري�س  الإم���ارات من  ال�صحية يف 
لتح�صني  اجلينوم  تكنولوجيا  قوة 
ال�صحية  ال�����رع�����اي�����ة  امل���������ص����ت����وى 
وامل���������ص����اه����م����ة يف   ، ل���ل���م���واط���ن���ني 
ال�صحية  الرعاية  اأولويات  حتقيق 

�صرية  ح��م��اي��ة  ل�صمان  والإداري������ة 
بيانات امل�صاركني. و�صيتم ا�صتخدام 
ا�صرتاتيجيات  تطوير  يف  البيانات 
لتلبية  ال���������ص����ح����ي����ة  ال������رع������اي������ة 

جم��ت��م��ع��ه��م وم�����ص��ت��ق��ب��ل الأج���ي���ال 
اجلينوم  برنامج  ويعمل  القادمة. 
الإم����ارات����ي وف���ق م��ن��ظ��وم��ة رفيعة 
الأخالقية  امل��ع��اي��ر  م��ن  امل�����ص��ت��وى 

وامل�صتقبلية  الراهنة  الحتياجات 
الإم���ارات���ي���ني، ودعم  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال��وق��ائ��ي يف دولة  ال��ط��ب  ت��ط��وي��ر 

الإمارات.  

نا�صئة ال�صارقة تعلن متديد فرتة ا�صتقبال م�صاركات الفن للجميع اإىل 31 ي�لي� 2021
•• ال�شارقة - الفجر:

نزوًل عند رغبة اجلمهور اأعلنت نا�صئة ال�صارقة التابعة ملوؤ�ص�صة "ربع قرن" 
وامل�صاركات  الأعمال  ا�صتقبال  واملبتكرين، عن متديد فرتة  القادة  ل�صناعة 
الثانية، وذلك  "الفن للجميع" يف ن�صخته  الفنية يف معر�صها الفرتا�صي 

حتى يوم ال�صبت املوافق 31 يوليو 2021. 
الت�صكيلي  الفن  يف  ور�صات  ثالث  ال�صارقة  نا�صئة  نظمت  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
اإطار حر�صها على دعم  باليان، وذلك يف  تالني  الت�صكيلية  الفنانة  قدمتها 
18 عاماً، من مواطني  اإىل   13 الأعمار من  النا�صئة وال�صباب يف  مواهب 
دولة الإمارات العربية املتحدة واملقيمني على اأر�صها ذكوراً واإناثاً، وتدريبهم 
على اإتقان مهارات فنية منّوعة ت�صجعهم على امل�صاركة باأعمالهم واإبداعاتهم 
يف معر�س الفن للجميع، وتوؤهلهم للتعبر بالفن عن اأحد مو�صوعاته التي 
واحلا�صر،  املا�صي  بني  والإم����ارات  للخم�صني،  وال�صتعداد  ال�صباب  ت�صم، 
واإمارة ال�صارقة، وت�صاعدهم يف م�صاركة املوؤ�ص�صة تخيالتهم الفنية لالإمارات 

خالل اخلم�صني عام املقبلة.
وتعرف املنت�صبون يف الور�صة الأوىل التي جاءت بعنوان "�صحاري ال�صارقة"، 
ال�صارقة  لإم���ارة  ال�صحراوية  للكثبان  جتريدية  لوحة  ر�صم  م��ه��ارات  على 

التي  بالتنقيط،  الت�صكيل  بتقنية  الكانف�س  ومناظرها اخلالبة، على خامة 
األ��وان الأكريليك والأع��واد اخل�صبية يف تلوين نقاط  تعتمد على ا�صتخدام 
متجاورة وزيادتها اأو اإنقا�صها وفقاً للظل وال�صوء، كما تدربوا على مهارات 
الأ�صا�صية لعمل  الأل��وان  اإىل  الأبي�س  اللون  باإ�صافة  الأكريليك  األوان  مزج 

تدرج لوين جاذب.
العربي"،  باخلط  التجريدي  "الفن  الثانية  الور�صة  يف  املنت�صبون  وتعلم 
مهارات تطبيق تقنية ورق الذهب يف ت�صميم لوحة فنية جتريدية باخلط 
ت�صميمات  يف  الكلمات  بكتابة  ب��داي��ة  ال��ل��ون،  ���ص��وداء  خلفية  على  ال��ع��رب��ي، 
الأبي�س،  الطب�صور  با�صتخدام  وحتديدها  امل�صاركني  تخيالت  من  خمتلفة 
م��ادة ل�صقة على  اإ�صافة  ثم  ال�صوداء ومن  بن�صخها على اخللفية  وم��روراً 
الكلمات وختاماً بو�صع ورق الذهب عليها ليظهر عمل اإبداعي يحمل قيمة 

جمالية.
اأما الور�صة الثالثة التي حملت عنوان "الفن التجريدي و�صاطئ ال�صارقة"، 
فتدرب املنت�صبون على ت�صكيل لوحات فنية م�صتوحاة من اخلامات الطبيعية 
تاأثرات جاذبة يف  التي ت�صيف  الريزن  "امليك�س ميديا"، مع مادة  باأ�صلوب 
العمل الفني، وتعلموا مهارات مزج الأ�صداف والرمل مع الألوان والريزن 

لت�صكيل �صاطئ ال�صارقة باأ�صلوب مبتكر.

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اخطار عديل بالوفاء و�شداد قيمة ال�شيكات

برقم املحرر 2021/06605
 517528  : رقم  رخ�صة  ال�صارقة  يف  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   ، م  م  ذ  املعدنية  املنتوجات  لطالء  الب�صرى  املخط�ر/ 
وميثله  اعاله  املذكورة  الرخ�صة  يف  مديرا  ب�صفته  اجلن�صية  هندي  دهامبووال  الدين  فخر  الدين  فخر  خوزميا  ال�صيد  وميثلها   ،
رقم  وكالة  مبوجب   784197261695759  : رقم  هوية  ويحمل  اجلن�صية  باك�صتاين  ح�صني  منر  �صهزاد  كانويل  ال�صيد  بالوكالة 
تاريخ 07/06/2020 - العن�وان / ال�صارقة – ال�صناعية 5- �صارع املليحة – ار�س م�صورة – مكتب  SH20200602D35901 يف 

ملك حممد ح�صن علي يو�صف ال علي - رقم الهاتف/ 0509172029
املخطر اإليه /1- ور�صة الق�صر للحداده واللحام ذ م م ، ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بدبي رخ�صة رقم :553109

بالتوقيع يف الرخ�صة املذكورة اعاله  خمول  مديرا  ب�صفته  اجلن�صية  هندي   ، كري�صنان  موراىل  �صروفاكات   / ال�صيد   -2
العن�وان/ دبي – م�صتودع رقم 1 ملك �صيف را�صد وغامن – بر دبي القوز ال�صناعية 3 تقاطع �س )21B �س ب 114362(

هاتف رقم :043406220
املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء ب�صداد �صيكات مببلغ 244،571.79 درهم اماراتي

املخطر اليهما حررا عدد 8 �صيكات للمخطرة مببلغ قيمته 244571.79 درهم اماراتي مقابل بع�س العمال التجارية التي متت بني 
املخطرة واملخطر اليهما - وعليه فان املخطرة مبوجب هذا الخطار تكلف املخطراليهما ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات املرتتبة يف ذمتهما 
وال �صوف ت�صطر ا�صفة لتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقهما، وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجهت املخطرة ل�صرفها اإل اأنها 

ارتدت دون �صرف لعدم وجود الر�صيد الكايف بيانات  ال�صيكات كالتايل:
درهم بتاريخ ا�صتحقاق30 /06/ 2020 امل�صحوب على بنك ابوظبي الول  41763.75 مببلغ   418987 رقم  ال�صيك   -1

الول اأبوظبي  بنك  على  امل�صحوب   2020/03/16 ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم   5231 مببلغ   418925 رقم  ال�صيك   -2
الول ابوظبي  بنك  على  امل�صحوب   2020/04/20 ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم   7350 مببلغ   418926 رقم  ال�صيك   -3

ال�صيك رقم 418986 مببلغ 41763.75 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/06/27 امل�صحوب على بنك ابوظبي الول  -4
درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/07/12 امل�صحوب على بنك ابوظبي الول  41763.75 مببلغ   418988 رقم  ال�صيك   -5

ال�صيك رقم 418989 مببلغ 41763.75 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/07/26 امل�صحوب على بنك ابوظبي الول  -6
درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/02/27 امل�صحوب على بنك را�س اخليمة  35072.10 مببلغ   003624 رقم  ال�صيك   -7

ال�صيك رقم 003625 مببلغ 29863.69 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/02/13 امل�صحوب على بنك را�س اخليمة  -8
وحيث اإن املخطر اليهما قد تعذرا بالوفاء مببلغ ال�صيكات رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقها واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. 
لذلك فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات املذكورة اعاله املرتتبة يف ذمتكم خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر 

لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

�صهاب  /حم���م���د  امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغالدي�س   ، ت�صليم على  الدين 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   -  )EA0317531(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�صفارة البنغالدي�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر
امل����دع����و / ج�����ول حممد  ف���ق���د 
حم���م���د ����ص���ال���ك م���اجن���ري���و - 
باك�صتان اجلن�صية جواز �صفره 
 -  )BG0161182( رق���م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
نور  احمد  ع��ادل  ال�صيد  يعلن 
ال��زرع��وين ع��ن فقدان  حممد 
���ص��ه��ادة ا���ص��ه��م ���ص��رك��ة  واح���دة 
ف��ق��ط اع���م���ار ال���ع���ق���اري���ة على 
م����ن ي���ج���ده���ا الت�������ص���ال على 
او   0506556931 الرقم 
بنك  ف��رع  اق��رب  اىل  ت�صليمها 

ابوظبي التجاري    

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
����ص���ح���ر حممد  ال���������ص����ي����دة/  ف����ق����دت 
ا�صهم  �صهادة  ابو�صعبان  عبدالوهاب 
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9530

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/07 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده م�شتودع كري تات�ض الطبي �ض.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم    الو�شف  

 314,575  ادوات مكتبيه وادويه متنوعه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2297

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/07 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
�شده نقية لتجارة مواد التعبئة ذ.م.م + على ا�شغر �شجاد ح�شني جاوراوال �شجاد ح�شني حممد 

ح�شني و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم    الو�شف  

 42,290  ادوات تعليف  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

اإىل  اخلمي�س  اأم�س  ال��ث��اين   اهلل  عبد  امللك  الأردين  العاهل  توجه   
الوليات املتحدة يف زيارة عمل ي�صارك خاللها يف ملتقى اقت�صادي، 

ح�صب بيان للديوان امللكي.
وقال الديوان امللكي اإن العاهل الأردين غادر اململكة اأم�س اخلمي�س 
زي���ارة عمل  امل��ت��ح��دة، يف  ال��ولي��ات  اإىل  ران��ي��ا متوجها  امللكة  ترافقه 
تتخللها زيارة خا�صة. وقبيل زيارة وا�صنطن �صي�صارك ملك الأردن يف 
الأ�صبوع الأول من متوز/يوليو اجلاري يف ملتقى اقت�صادي مبدينة 
واقت�صادية  �صيا�صية  ق��ي��ادات  بح�صور  اأي��داه��و،  ولي��ة  ف��ايل يف  �صن 

واإعالمية اأمركية ودولية، بح�صب البيان.
وت���اأت���ي ه���ذه ال���زي���ارة ب��ع��د ن��ح��و ���ص��ه��ر ع��ل��ى زي����ارة وزي����ر اخلارجية 
وقد  الأردين.  العاهل  ولقائه  عمان  اإىل  بلينكن  اأنتوين  الأم��رك��ي 
�صدد الوزير الأمركي خالل زيارته على عزم وا�صنطن على “اإعادة 
“حلل  ب��الده  تاأييد  جدد  كذلك  الفل�صطينيني.  مع  العالقة  بناء” 
الإدارة  موقف  بذلك  خمالفا  وفل�صطينية،  اإ�صرائيلية  الدولتني” 
الأمركية ال�صابقة. اعرب الرئي�س المركي جو بايدن يف ال�صابع 
من ني�صان/ابريل عن دعمه لالردن خالل ات�صال هاتفي مع امللك 
هم فيها ويل  عبداهلل، وذلك بعد اأربعة اأيام على اأزمة غر م�صبوقة اتُّ
العهد ال�صابق الأمر حمزة واأ�صخا�صا اآخرين من احللقة املحيطة 

به بالتورط يف خمطط “لزعزعة اأمن الأردن وا�صتقراره«.
 
 

اعترب الرئي�س ال�صيني �صي جينبينغ يف خطاب مبنا�صبة الذكرى املئوية 
لتاأ�صي�س احلزب ال�صيوعي احلاكم اأّن النه�صة التي ت�صهدها بالده هي 
“م�صرة تاريخية ل رجعة فيها”، م�صّدداً على اأّن زمن تعّر�س العمالق 
الآ�صيوي للتنّمر “وىّل اإىل غر رجعة«. وقال �صي اأمام ح�صد غفر يف 
رجعة  غر  اإىل  وىّل  “لقد  بكني  العا�صمة  قلب  يف  اأن��ني  تيان  �صاحة 
اأن ُيدا�س ال�صعب ال�صيني واأن ُيعاين واأن  الزمن الذي كان مُيكن فيه 
ُي�صطهد«. وغا�س الرئي�س ال�صيني يف خطابه يف اأعماق التاريخ مذّكراً 
مواطنيه مبا �صهدته بالدهم من حروب اأفيون وا�صتعمار غربي وغزو 
من  لهم  ال�صيني  ال�صيوعي  احل��زب  حّققه  مبا  ثم  من  لي�صيد  ياباين، 
اإّن  �صي  وق��ال  الوطني.  للفخر  وا�صتعادة  احلياة  م�صتويات  يف  حت�صني 
ر�صمياً:  للعامل  يقولن  ال�صيني  وال�صعب  ال�صيني  ال�صيوعي  “احلزب 
م�صراً اإىل ما متّكنت بالده من حتقيقه على  ال�صعب ال�صيني نه�س”، 
الفقر  وه��دة  من  املواطنني  ماليني  مئات  انت�صال  جلهة  ال�صعيد  هذا 
املدقع يف غ�صون ب�صعة عقود. ومل يخُل خطاب الرئي�س ال�صيني من 
الآ�صيوي  العمالق  با�صتمرار  ت�صف  التي  املّتحدة  الوليات  اإىل  ر�صائل 
باأنه مناف�صها ال�صيا�صي والقت�صادي يف العامل. و�صباح اخلمي�س دّوت 
يف اأرجاء بكني مئة طلقة مدفعية احتفاًل مبرور مئة عام على تاأ�صي�س 
احلزب احلاكم، يف حني حّلقت مروحيات يف ت�صكيلة ر�صمت الرقم 100 
يف �صماء تيان اأنني التي لّونتها اأي�صاً مقاتالت حربية اخرتقت زرقة 

�صمائها بدخانها الأحمر والأ�صفر والأزرق.

 
التابع  اإيكونوميك�س”  “جيو  الكلي مبركز  القت�صاد  اعترب اخلبر يف   
و�صوء  املنهجي  الف�صاد  اأن  �صراغلو  حم�صني  اأم��ني  الأطل�صي  للمجل�س 
من  اأهمية  اأك��رث  دوراً  لعبا  الأ�صعار،  تثبيت  ومنها  القت�صادية،  الإدارة 

العقوبات الأمريكية، يف دفع القت�صاد الإيراين اإىل حافة الهاوية.
اإدمان  اأن  كاون�صل”،  “اتالنتك  ل���  تقرير  يف  �صراغلو،  حم�صني  وكتب 
الرئي�صي  العائق  ه��و  الأ���ص��ع��ار  يف  التدخل  على  الإي��ران��ي��ني  ال�صيا�صيني 
اإيران من اخلروج من دائرتها القت�صادية املفرغة، م�صراً  الذي مينع 
يعتمد  القت�صادي،  برناجمه  يف  رئي�صي  ابراهيم  الرئي�س  جناح  اأن  اإىل 
اإىل حد كبر على درجة فهمه وا�صتعداده و�صجاعته لتحرير القت�صاد 
الإيراين من الأهداف ال�صيا�صية ق�صرة املدى وال�صيا�صات القت�صادية 
جعلت  وال��ت��ي  املرتفعة،  الت�صّخم  م��ع��دلت  على  لل�صيطرة  “الفا�صلة” 
القت�صاد رهينة لعقود. و�صرح اأن ال�صلطات الإيرانية عمدت اإىل تعدين 
واآلية حمتملة  للغاية  و�صيلة مربحة  كونها  البالد  امل�صّفرة يف  العمالت 
وخا�صة  ك��ي��ان��ات حكومية  ودخ��ل��ت  الأم��ري��ك��ي��ة.  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  للتهرب 
واأجنبية، مبا فيها �صركات �صينية، يف تعدين العمالت الرقمية مبعدل 
اإزالة ال�صوابط على الأ�صعار �صيكون له  اأن  متزايد داخل البالد. و�صرح 
الإيرادات  وزي��ادة  العمل،  الإنتاج، وخلق فر�س  اإيجابي قوي على  تاأثر 

ال�صريبية، وخف�س الت�صخم، وتقليل عجز امليزانية، والهدر، والف�صاد.

عوا�شم

عمان

بكني

وا�شنطن

ا�صتهداف ح�ار ب�تني مع امل�اطنني 
الرو�ص بـ »هجمات اإلكرتونية« 

•• مو�شكو-اأ ف ب

للرئي�س  املبا�صر  الهاتفي  احل��وار  “قوية”  اإلكرتونية  هجمات  ا�صتهدفت 
الرو�صي فالدمير بوتني مع املواطنني الرو�س املنقول تلفزيونياً، وفق ما 

اأفادت قناة رو�صيا 24 التي اأذاعت اللقاء.
واحلوار ال�صنوي مع بوتني الذي تنقله قنوات موالية للكرملني ي�صهد اإجابة 
اأ�صئلة يطرحها مواطنون رو�س مبا�صرة من جميع  الرئي�س الرو�صي على 
اأنحاء البالد. وواجه حوار هذا العام الذي جرى الأربعاء ودام اأربع �صاعات 
م�صاكل يف الت�صالت، خا�صة خالل تلّقي مكاملات من مناطق نائية. وقال 
مذيع رو�صيا 24 لبوتني اإّن “اأنظمتنا الرقمية تواجه هجمات اإلكرتونية 
بعد اأن واجه ات�صال هاتفي من اإقليم كوزبا�س يف جنوب غرب  قوية الآن”، 
اأّن  “يبدو  متابعاً  حقاً”،  “اأمتزح؟  بوتني  واأج��اب  تقنية.  م�صاكل  �صيبريا 
هناك قرا�صنة اإلكرتونيون يف كوزبا�س«. واأكدت �صركة رو�صتليكوم الكربى 
اإنه  اإلكرتونية، قائلة  لالت�صالت يف رو�صيا لوكالت الأنباء وقوع هجمات 
مت اتخاذ اإجراءات “ملنع هذه الأن�صطة غر امل�صروعة«. وقال املتحدث با�صم 
بوتني دميرتي بي�صكوف لوكالة اأنباء “ريا نوفو�صتي” اإّن م�صدر الهجمات 
غر وا�صح. وكان الأمن ال�صيرباين اأحد املو�صوعات الرئي�صية على جدول 
اأعمال قمة بوتني مع الرئي�س الأمركي جو بايدن يف وقت �صابق من �صهر 

حزيران/يونيو.

فريو�ص ك�رونا باب جديد للر�ص�ة والف�صاد يف العراق 

ال�ص�دان.. »30 ي�ني�« ترتد على »الإخ�ان« واعتقال 79 خمربا

 اإندوني�صيا تطبق اإجراءات ا�صتثنائية لبنان.. تقرير للي�ني�صف يك�صف اأرقاما �صادمة عن و�صع الأطفال
بعد تزايد الإ�صابات بك�فيد-19 

•• جاكرتا-رويرتز

اإندوني�صيا  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  وي����دودو   جوكو  الرئي�س  ق��ال 
اجلاري  مت��وز  يوليو   20 حتى  ا�صتثنائية  اإج����راءات  �صتطبق 
الإ���ص��اب��ات بفرو�س كورونا  م��ط��ردة يف  زي���ادة  اح��ت��واء  بهدف 
اأ���ص��ب��ح��ت ع��ب��ئ��ا ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة ال��ط��ب��ي��ة يف ال���ب���الد. و�صهدت 
اإن��دون��ي�����ص��ي��ا راب����ع اأك����رث دول ال���ع���امل ���ص��ك��ان��ا زي�����ادة ك��ب��رة يف 
الإ�صابات يف الأ�صابيع الأخرة الأمر الذي دفع خرباء ال�صحة 
اإىل التحذير من اأن يتدهور الو�صع بنف�س ال�صوء الذي �صهدته 

الهند يف املوجة الثانية اإذا مل تتخذ تدابر اأكرث �صرامة.

الرتفاع. ويزداد عدد الأ�صر يف لبنان التي ت�صطر اىل اتخاذ تدابر التاأقلم 
ال�صلبية لتتمكن من ال�صمود، كاإلغاء بع�س وجبات الطعام توفرا لثمنها 
اأو اإر�صال اأطفالهم للعمل، اأو اللجوء اىل تزويج بناتهم القا�صرات، اأو بيع 
فاإن اأكرث من 30 يف  ممتلكاتهم«. وفق امل�صح الذي اأجرته “اليوني�صف”، 
ببطون  املا�صي،  ال�صهر  يف  فرا�صهم،  يف  ناموا  لبنان،  يف  الأطفال  من  املئة 

خاوية، لعدم ح�صولهم على عدد كايف من وجبات الطعام.
اأو م��ن م��ال ل�صراء  ول متلك 77 يف املئة م��ن الأ���ص��ر م��ا يكفي م��ن غ��ذاء 
الغذاء، وترتفع هذه الن�صبة بني الأ�صر ال�صورية الالجئة يف لبنان اإىل 99 

يف املئة.
وت�صطر 60 يف املئة من الأ�صر ل�صراء الطعام عرب مراكمة الفواتر غر 

املدفوعة اأو من خالل القرتا�س وال�صتدانة.
30 يف املئة من الأطفال، الرعاية ال�صحية الأولية التي  كذلك ل يتلقى 

الكبر  تاأثرها  عن  الأ�صر  من  املئة  يف   76 اأعربت  حيث  اإليها،  يحتاجون 
بالزيادة الهائلة يف اأ�صعار الأدوية. وجرى اإر�صال واحد من كل ع�صرة اأطفال 
يف لبنان اإىل العمل، علما اأن 40 يف املئة من الأطفال ينتمون اىل اأ�صر ل 
يعمل فيها اأحد، و77 يف املئة من تلك الأ�صر ل تتلقى م�صاعدة اجتماعية 
من اأي جهة. وفيما يتعلق بالتعليم، فقد توقفت 15 يف املئة من الأ�صر يف 
لبنان عن تعليم اأطفالها، يف حني اأ�صار 80 يف املئة من مقدمي الرعاية اإىل 
اإما ب�صبب  مواجهة الأطفال �صعوبات يف الرتكيز على درا�صتهم يف املنزل، 

اجلوع اأو نتيجة ال�صطراب النف�صي.
ول يعد الركود القت�صادي الذي ي�صيطر على لبنان لي�س �صوى اأزمة واحدة 
من جملة الأزمات التي تع�صف يف البالد، التي ترتنح حتت تاأثر جائحة 
كوفيد-19 ونتائج التفجرين الهائلني اللذين ع�صفا يف مرفاأ بروت يف 

اأغ�صط�س 2020، ُي�صاف اإىل ذلك عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي امل�صتمر.

•• بريوت-وكاالت

اأ���ص��واأ النهيارات القت�صادية يف  اأح��د  لبنان من وط��اأة  الأط��ف��ال يف  يعاين 
العامل يف الآونة الأخرة، وفقا مل�صح ن�صرته منظمة “اليوني�صف«، .

فيها  الكبرة، مبا  الأزم��ة  تكوين  ت�صافرت يف  التي  املتتالية  الأزم��ات  اأّدت 
حال  يف  لبنان  يف  والأطفال  الأ�صر  جعل  اإىل  الكامل،  القت�صادي  النهيار 
ُيرثى لها، واأثّرت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك يف ظل 

�صّح املوارد وا�صتحالة الو�صول واقعيا اىل الدعم الجتماعي.
بالقول:  العوامل  تلك  موكو،  يوكي  لبنان،  اليوني�صف يف  وخل�صت ممثلة 
“يف ظل عدم وجود حت�ّصن يف الأف��ق، املزيد واملزيد من الأطفال يذهبون 
تعليمهم  وم�صتوى  الأط��ف��ال  �صحة  تتاأثر  خ��اوي��ة.  ببطون  فرا�صهم  اإىل 
ت�صتمر يف  البطالة  �صكل هائل ون�صبة  وكل م�صتقبلهم، فالأ�صعار حتّلق يف 

•• بغداد-اأ ف ب

اأح����د املطاعم  وج���د ���ص��ي��ف، ���ص��اح��ب 
الفخمة يف بغداد، نف�صه مرغماً على 
اأبواب  فتح  ليوا�صل  ال��ر���ص��اوى  دف��ع 

مطعمه �صمن �صاعات حظر التجول، فتلك الإجراءات 
كورونا  فرو�س  من  حماية  تاأمني  بها  يفرت�س  التي 

فتحت باباً جديداً اأمام الف�صاد والر�صوة.
2020، قرر  اأ�صهر من اإغالق تام يف العام  فبعد �صتة 
��ل ع���دم ك�صف ا���ص��م��ه ال��ك��ام��ل وا�صم  ���ص��ي��ف، ال���ذي ف�����صّ
العمل  ي��وا���ص��ل  اأن  ال��ت��داع��ي��ات،  م��ن  خ�����ص��ي��ًة  مطعمه 
�صمن �صاعات حظر التجول )من التا�صعة م�صاء حتى 
ال��ع��دي��د م��ن ج��ران��ه يف حّي  ���ص��ب��اح��اً(، كما  اخلام�صة 

الكرادة التجاري يف و�صط بغداد.
يروي �صيف لوكالة فران�س بر�س اأنه يتعر�س “لالبتزاز 
من قبل عدد من الأجهزة الأمنية امل�صيطرة” يف احلي 
�صمن  بالعمل  ل��ه  ال�صماح  مقابل  يف  ال��ر���ص��وة  ليدفع 

الأوقات املحظورة.
املرتبة  ويحتل  مزمنة  اآف��ة  الف�صاد  فيه  ي�صّكل  بلد  ويف 
21 يف العامل يف �صلم الف�صاد، ح�صب منظمة ال�صفافية 
الدولية غر احلكومية، تو�صد املطاعم اأبوابها وتطفئ 
اأنوارها اخلارجية لكنها توا�صل العمل �صراً بعد ترتيب 

الأمور مع بع�س الف�صائل والقيادات الع�صكرية.
واملتو�صطة احلجم  ال�صغرة  ال�صركات  الإغالق  وكّلف 
�صباط/ بني  مداخيلها  من   65% متو�صطها  خ�صائر 

املتحدة،  الأمم  بح�صب   ،2020 واأي��ار/م��اي��و  ف��رباي��ر 
%25 من موظفيها. وهي  اأرغمت على ت�صريح  فيما 
خ�صائر مادية ل تعّو�س عنها ال�صلطات يف بلد كان فيه 
مع  �صيما  ل  القت�صاد  على  عميق  اأث���ر  لكوفيد-19 

تراجع اأ�صعار النفط.
اأجهزة  “بع�س  اأ�صبحت  ما  �صرعان  اأن��ه  �صيف  ي�صيف 
“نحن  م�صيفاً  عملنا”،  يف  حقيقياً  ���ص��ري��ك��اً  الأم����ن 
 350 )ح��واىل  دينار  األ��ف   500 ندفع  اأن  م�صطرون 
املطعم”  بفتح  ل��ن��ا  ي�صمحوا  ح��ت��ى  اأ���ص��ب��وع��ي��ا  دولراً( 
الوباء  بانت�صار  كثراً  الآبهني  غر  الزبائن  ل�صتقبال 
الذي اأودى بحياة اأكرث من 17 األف �صخ�س يف العراق 

•• اخلرطوم-وكاالت

خالل  ل��الإخ��وان  املناوئة  ال�صعارات  �صوت  بقوة  ارتفع 
اخلرطوم  العا�صمة  ���ص��وارع  يف  نظمت  التي  امل�����ص��رات 
وم���دن اأخ���رى يف ال�����ص��ودان، يف ح��ني اأع��ل��ن��ت ال�صلطات 
الأمنية القب�س على 79 من العنا�صر الإخوانية التي 
كانت تخطط لأعمال تخريب وا�صعة تزامنا مع ذكرى 

30 يونيو.
امل��ئ��ات الأرب���ع���اء راف��ع��ني ���ص��ع��ارات غلبت عليها  وخ���رج 
لكن  الثورة،  م�صار  وت�صحيح  العدالة  حتقيق  مطالب 
جمموعة قليلة من اأن�صار النظام ال�صابق حاولت رفع 
�صعارات دينية واأخ��رى داعية لتدخل اجلي�س ل�صتالم 

ال�صلطة.

خماوف وهدوء
و���ص��ب��ق��ت امل�����ص��رات خم����اوف ك��ب��رة م��ن اأع���م���ال عنف 
وع��م��ل��ي��ات ت��خ��ري��ب ك���ان ي��ع��ت��زم ع��ن��ا���ص��ر م��ن الإخ����وان 
تنفيذها لإثارة الفو�صى واإجها�س الفرتة النتقالية. 
وت��زاي��دت امل��خ��اوف اأك��رث بعد ب��روز م��وؤ���ص��رات يف اليوم 
ال�����ص��اب��ق ع��ل��ى وج���ود مت���رد داخ���ل ال�����ص��رط��ة، ل��ك��ن على 
قويا  ح�صورا  ال�صرطة  ق��وات  �صجلت  ذلك  من  العك�س 
اأكرث  وم��ال��ت  امل�����ص��رات،  م��ع  عالية  مبهنية  وتعاملت 
اأنها  م��ن  ب��ال��رغ��م  ب��امل��ت��ظ��اه��ري��ن،  الح��ت��ك��اك  لتجنب 
ل��ل��دم��وع يف بع�س  امل�صيل  ال��غ��از  ا���ص��ط��رت ل���ص��ت��خ��دام 

احلالت.
وبحلول امل�صاء عاد الهدوء اإىل معظم �صوارع اخلرطوم 
اأو�صاط  يف  الإ���ص��اب��ات  م��ن  القليل  ���ص��وى  ت�صجل  ومل 
من   28 اإن  ق��ال��ت  ال��ت��ي  ال�صرطة  وق���وات  املتظاهرين 
منها  واح����دة  و���ص��ف��ت  لإ���ص��اب��ات  ت��ع��ر���ص��وا  من�صوبيها 

ب�”اخلطرة«.
وبرزت الثنني بوادر مترد خطر من بع�س من�صوبي 
ق���وات ال�����ص��رط��ة ال�����ص��ودان��ي��ة ال��ذي��ن ه����ددوا بالدخول 
اأثناء  الداخلية  وزي���ر  �صد  وهتفوا  �صامل  اإ���ص��راب  يف 
اخلرطوم.  و�صط  يف  احلرية  �صاحة  يف  لهم  خماطبته 

“اأقوم بالدفع حتى اأفتح اأنا اأي�صاً املقهى اخلا�س بي«.
ي��ري��د م���ن ج��ه��ت��ه اأب����و حم��م��د ���ص��اح��ب اأح����د املقاهي 
لي�صتمّر  ال��ر���ص��وة  وي��دف��ع  ع��م��ل��ه  ي��ن��ق��ذ  اأن  ال�����ص��غ��رة 
لأي  يجهل  لكنه  لزبائنه،  والرنجيلة  ال�صاي  بتقدمي 
جهاز اأمني عليه اأن يقّدم الأموال ليتاح له العمل من 

دون م�صكالت.
من  �صباط  علي  “ميّر  بر�س  فران�س  لوكالة  وي���روي 
ال��وط��ن��ي وال��ن��ج��دة وال���ص��ت��خ��ب��ارات وال�صرطة  الأم����ن 
اإح���دى تلك  اإذا اتفقت م��ع  اأع���رف م��ا  الحت���ادي���ة، ول 
اجل���ه���ات )ع��ل��ى ال���دف���ع( ك��ي��ف ���ص��اأت��ع��ام��ل م���ع اجلهة 
اإنفاذ القانون يف  اأجهزة  وذلك نتيجة تنوع  الأخرى”، 

ل اللتزام ب�صاعات الإغالق. البالد. لذا ف�صّ

منذ بدء اجلائحة.
تكّلفه  مب��ا  م��ق��ارن��ًة  ك��ب��راً  لي�س  دولراً   350 ومبلغ 
مم��ار���ص��ات ال��ر���ص��وة وال��ت��ه��رب ال�����ص��ري��ب��ي امل��ن��ت�����ص��رة يف 
العراق يف كل القطاعات. فقد خ�صر العراق 450 مليار 
منذ  البالد،  خ��ارج  اإىل  ثلثها  نقل  الف�صاد  ج��راء  دولر 

العام 2003، ما ي�صاوي ن�صف عائداته النفطية.
اأما زياد وهو �صاحب مقهى يف منطقة م�صهورة تاريخياً 
ال�صباب، فحاول  العا�صمة وجتذب جيل  مبطاعمها يف 
جتّنب تلطيخ يديه بدفع الر�صاوى، لكن حماولته مل 
دفع  رف�صت  “اإذا  بر�س  فران�س  لوكالة  ويقول  تفلح. 
عملهم،  يوا�صلون  ح��ويل  من  جميع  اأن  اأرى  الر�صوة، 
ولذلك  القانون”  ال��ذي يطّبق عليه  الوحيد  اأن��ا  فيما 

اأخرى  ومناطق طرفية  خمتلفة من جنوب اخلرطوم 
بداأت عند ال�صاعة الثانية �صباحا واأ�صفرت عن اعتقال 
امل��ح��ل��ول )اجلناح  امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي  79 م��ن ق���ي���ادات 
ال�صيا�صي لتنظيم الإخ��وان(. و�صبط بحوزة املجموعة 
اأ�صلحة متنوعة ومبالغ مالية مت�صل�صلة الأرقام يعتقد 
اأنهم كانوا يعتزمون ا�صتخدامها لإغراء بع�س الق�صر 

من الأطفال للقيام بعمليات التخريب.

حماولت م�شتمرة
اأن�صار  املا�صية حماولت متكررة من  الأ�صابيع  �صهدت 
الثوار  يعزيه  ما  وه��و  الفو�صى  لإث��ارة  ال�صابق  النظام 
اإىل الت�صاهل الذي وجدوه يف اأعقاب جناح الثورة التي 
بعد  ال��دول��ة  مفا�صل  ع��ل��ى  �صيطرتهم  لإن��ه��اء  ت�صعى 
ثالثني 30 عاما من حكم دموي تخللته اأعمال ف�صاد 

ال�صرطة، عمر عبد  ق��وات  با�صم  الر�صمي  الناطق  لكن 
املاجد، و�صف ما حدث اأمام الوزير باأنها “مظاهر عدم 
وحمددة”،  حم���دودة  جمموعة  م��ن  �صرطي  ان�صباط 

موؤكدا اأن الأو�صاع الأمنية بالبالد “جيدة«.

�شربة ا�شتباقية
جلنة  اأعلنت  قليلة،  ب�صاعات  امل�صرات  انطالق  وقبيل 
عقب  �صكلت  التي  الب�صر،  عمر  املخلوع  نظام  تفكيك 
�صقوطه يف اأبريل 2019، اإجها�س حماولت تخريبية 
لعنا�صر اإخوانية قبل وقوعها حيث �صرعت يف القب�س 
اأماكن  على حمركيها وفق ما توفر من معلومات عن 

جتمعاتهم يف ال�صاعات الأوىل من ال�صباح.
وقال ع�صو اللجنة وجدي �صالح اإن عمليات املداهمات 
اأماكن  وال��ف��ن��ادق يف  الأوك������ار  م��ن  ع����ددا  �صملت  ال��ت��ي 

 22 ر�صمياً  يعّد  بلد  ويف  املقابل،  يف 
األ����ف م��ط��ع��م ي���وّظ���ف ن��ح��و مليوين 
مطاعم  اأ����ص���ح���اب  ي���ل���ج���اأ  ���ص��خ�����س، 
عملهم  ليوا�صلوا  للوا�صطة  اآخ��ري��ن 
دفع  اإىل  ي�������ص���ط���روا  اأن  دون  م����ن 
قال  كما  م��ا،  كبر  مب�صوؤول  معرفتهم  ملجرد  الر�صوة 

اأحد اأ�صحاب املطاعم لوكالة فران�س بر�س.
واأو�صح “يف الوقت الذي ترغمنا بع�س الجهزة المنية 
على اغالق املطعم، نرى اأن هناك مطعما قريبا يعمل 
ب�صكل طبيعي، وحينما ن�صاأل عن ال�صبب يكون اجلواب 

+الوا�صطة+«.
كذلك، وبعد اغالق طويل عادت املالهي الليلية لفتح 
الر�صمية  الج��راءات  بغداد متجاهلة  و�صط  اأبوابها يف 
دفع  عليها  ب��ات  لكن  ال��ك��ب��رة.  التجمعات  متنع  ال��ت��ي 
اأ�صاًل  تدفعها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ع��ن  م�صاعفة  ر���ص��وة 

للعمل ب�صكل �صل�س قبل تف�صي وباء كوفيد-19.
“اأ�صبحنا  ال��ل��ي��ل��ي��ة  ال���ن���وادي  اأ���ص��ح��اب  اأح����د  وي�����روي 
م�صطرين للدفع اإىل جهات اأمنية اإ�صافة اإىل ما ندفعه 

اىل بع�س الف�صائل التي توفر احلماية لنا اأ�صا�صاً«.
ول يتجّراأ اأ�صحاب املالهي وحمالت اخلمور على عدم 
هجمات  يف  متاجرهم  بتفجر  مهددون  لأنهم  الدفع 
الذي تقف خلفه جماعات م�صلحة غالبا  دوم��اً،  تتكرر 
ت�صّفي  عراقية،  واأح���زاب  بف�صائل  مرتبطة  تكون  م��ا 
املافيا  الدفع على طريقة  املتهربني من  ح�صاباتها مع 

كما يف انحاء اأخرى من العامل.
حلقة  ���ص��وى  لي�صت  الأم����وال  ه��ذه  اأن  ال�صرطة  وت���رى 
�صغرة من �صل�صلة ر�صوة متعددة الأط��راف، اإذ يو�صح 
م�����ص��در يف ال�����ص��رط��ة ب�����اأن ج�����زءاً م���ن الأم�������وال التي 
اأعلى  هم  من  اإىل  يذهب  ال�صغار  ال�صباط  يتقا�صاها 
اأ�صاًل  من�صبه  اإىل  بع�صهم  و�صل  الذين  منهم،  رتبة 

اأي�صاً بدفع الر�صاوى.
ويقّر م�صوؤول يف قيادة عمليات بغداد، اأعلى �صلطة اأمنية 
يف العا�صمة، بوجود ظاهرة تلقي الر�صاوى، موؤكداً اأنه 
بع�صهم  ونقل  املخالفني  حق  يف  اج���راءات  اتخاذ  رغ��م 
اإىل مواقع اأخرى، مل يوؤد ذلك اإىل نتيجة “فاأ�صحاب 

امل�صالح اأنف�صهم ل يقدمون �صكاوى �صد املبتزين«.

وا�صعة اأفقدت البالد مئات املليارات من الدولرات.
امل�صاركة يف  املقاومة  اتهمت جلان  اأ�صابيع قليلة،  وقبل 
ومدن  �صوارع اخلرطوم  اندلعت يف  التي  الحتجاجات 
اأ�صعار املحروقات  الأخ��رى عقب قرار حترير  ال�صودان 
اأو���ص��اط املحتجني  ب��د���س عنا�صر خم��رب��ة يف  الإخ����وان 
لإث�����ارة ال��ف��و���ص��ى والع���ت���داء ع��ل��ى امل��واط��ن��ني و�صرب 
حيال  ال�صعبي  الغ�صب  حالة  م�صتغلني  الثورة،  �صلمية 
حترير اأ�صعار املحروقات وجممل الأو�صاع القت�صادية 
�صعبة  اقت�صادية  اأو�صاعا  ال�صودان  ويعي�س  واملعي�صية. 
تتج�صد مالحمها يف ارتفاع معدلت الت�صخم اإىل اأكرث 
من 360 يف املئة وانخفا�س العملة الوطنية حيث يتم 
435 جنيها �صودانيا يف  ت��داول ال��دولر الواحد بنحو 
الأمر  “املوازي”  يف  جنيها  و470  الر�صمي  ال�صوق 

الذي انعك�س �صلبا على اأ�صعار ال�صلع واخلدمات.
اقت�صادية  اأو���ص��اع��ا  اإن��ه��ا ورث���ت  ت��ق��ول  لكن احل��ك��وم��ة 
خم��ت��ل��ة ب�����ص��ب��ب مم��ار���ص��ات ال��ن��ظ��ام ال�����ص��اب��ق. وحققت 
ال��وزراء عبد اهلل حمدوك منذ ت�صلمها  حكومة رئي�س 
امللف  ك��ب��رة يف  2019 جن��اح��ات  اأك��ت��وب��ر  يف  ال�صلطة 
�صطب  م��ن   2020 نهاية  يف  متكنت  حيث  اخل��ارج��ي 
ا���ص��م ال�����ص��ودان م��ن ق��ائ��م��ة ال����دول ال��راع��ي��ة لالإرهاب 
وا�صعة حدا لعقوبات موجعة ا�صتمرت 27 عاما ب�صبب 
ت�صرفات نظام الإخوان، كما جنحت يف و�صع البالد يف 
م�صار التخل�س من عبء الديون بعد موافقة �صندوق 
ال��ن��ق��د وال��ب��ن��ك ال����دويل ال��ث��الث��اء ع��ل��ى �صطب 23.5 
مليار دولر من ديون ال�صودان البالغة 60 مليار دولر 
املئة منها خ��الل فرتة  80 يف  اأك��رث من  تراكم  والتي 

حكم الإخوان.
التي  الإخفاقات  بع�س  الآخ��ر، هنالك  لكن يف اجلانب 
العدالة  ملفات  يف  ال��ب��طء  مثل  ال�����ص��ارع  غ�صب  ت��غ��ذي 
وخ�صو�صا التحقيق يف جرمية ف�س اعت�صام الثوار اأمام 
القيادة العامة يف الثالث من يونيو 2019 والتي راح 
اإىل ه�صا�صة  اإ�صافة  واملفقودين  القتلى  �صحيتها مئات 
الفرتة  هياكل  ا�صتكمال  وع��دم  وتعدد اجليو�س  الأم��ن 

النتقالية وعلى راأ�صها املجل�س الت�صريعي.
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اأن  ليفانون  ا�صحق  ال��ك��ات��ب  اأف���اد 
وال�صيا�صية  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  الأزم������ة 
وال�صرتاتيجية  والإيديولوجية 
العام  الأم������ني  ت���ق���ّرب  ل��ب��ن��ان  يف 
ن�صر  ح�����ص��ن  ال�����ص��ّي��د  اهلل  حل����زب 
مل�صتقبل  ط��م��وح��ات��ه  م��ن حت��ق��ي��ق 
�صبب  “هذا  اأن  م��ع��ت��رباً  ال���دول���ة، 

يدفعنا للقلق«
ب�صحيفة  م������ق������ال  يف  وك������ت������ب 
منا  “من  اأحرونوت”:  “يديعوت 
يتذكر ما �صرح به زعيم حزب اهلل 
اخلليج  ل�صحيفة    1986 �صنة 
الماراتية؟ ملن ل يذكر فقد قال، 
من بني اأمور اأخرى، باأن تطلعاته 
ج���زء من  اإىل  ل��ب��ن��ان  ي��ت��ح��ول  اأن 
الإ�صالمي  ل��ل��ع��امل  ع��ام��ة  خ��ط��ة 
تلغى  يف اإطارها كافة المتيازات، 
مع احلفاظ على حقوق القليات. 
انهيار  يف  ���ص��ع��ي��داً  �صيكون  ل��ذل��ك 

النظام يف لبنان«.

وقال: “هل يقّربه التفكك اللبناين 
اجلاري يف اأيامنا هذه من حتقيق 
ت��ط��ل��ع��ات��ه؟ ع��ن��دم��ا ت��اأ���ص�����س حزب 
مهمته  ت��رك��زت   1985 ع��ام  اهلل 
“املقاومة”  لقب  عليه  اطلق  مبا 
لبنان.  يف  ال���ص��رائ��ي��ل��ي  ل��ل��وج��ود 
من  ال�صرائيلي  الن�صحاب  وبعد 
لبنان عام 2000 وت�صوية نزاعه 
بري،  نبيه  خ�صمه  م��ع  ال��دم��وي 
ومن  ال�صيعية،  اأم��ل  حركة  زعيم 
حتول  اليرانية،  الو�صاطة  خالل 
�صيا�صية.  منظمة  اإىل  اهلل  ح��زب 
مب�����ص��اع��دة اإي�����ران، مت��ك��ن احلزب 
على  روي���داً  روي���داً  ال�صيطرة  م��ن 
كما  لبنان،  يف  ال�صيا�صية  احل��ي��اة 
به  يعتز  �صالح  ح��از على خم��زون 

اأي جي�س نظامي«.
اأو ع�صكرية  �صيا�صية  اليوم ل قوة 
حزب  مواجهة  ت�صتطيع  لبنان  يف 

اهلل، مبا يف ذلك اجلي�س اللبناين. 
لذلك، فاإن الأزمة اخلطرة التي 
ن�صر  تقرب  لبنان حالياً  بها  مير 
ت��ط��ل��ع��ات��ه حول  اهلل م���ن حت��ق��ي��ق 
م�صتقبل الدولة التي كانت تلقب 
ال�صرق  ب�����ص��وي�����ص��را  م�����ص��ى  ف��ي��م��ا 
“اأننا  ل��ي��ف��ان��ون  راأى  الو�����ص����ط.  
و�صيا�صية  طائفية  اأزم���ة  ن�صاهد 
وا�صرتاتيجية.  واإي���دي���وجل���ي���ة 
�صيا�صية،  ق�����وة  ت��ت�����ص��ك��ل  مل  اإذا 
قادرة  ع�صكرية  وحتى  اقت�صادية 
فاإنه  اهلل،  ح����زب  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
النمط  يتفكك  ان  امل��ح��ت��م��ل  م��ن 
ال��ط��ائ��ف��ي ال���ذي ���ص��اد ل��ب��ن��ان منذ 

ا�صتقالله عام 1943«.

الكعكة اللبنانية
اذا  ب��الأ���ص��ى  اهلل  ن�صر  ي�صعر  ل��ن 
ب�صبب  احل�����ايل  ال���ن���ظ���ام  اخ��ت��ف��ى 

القت�صادي  وال���و����ص���ع  ال��ف�����ص��اد 
املهم  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة.  وال����ت����وت����رات 
اتهامه  ي��ت��م  األ  اإل���ي���ه،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
بذلك. انهيار النظام القائم �صوف 
ميكن ن�صر اهلل من املطالبة بجزء 
ويف  اللبنانية.  الكعكة  م��ن  اأك���رب 
حالياً  القائم  التق�صيم  مواجهة 
ال�صنية وامل�صيحية،  بني الطوائف 
ثالثية،  بتق�صيم  ي��ط��ال��ب  ���ص��وف 
وال�صيعة.  وال�صنة  امل�صيحيني  بني 
طليعيو  ه��م  وامل�صيحيون  ال�صنة 
الق��ت�����ص��اد يف ل��ب��ن��ان، ل��ذل��ك، فاإن 
ي�صكل  �صوف  القت�صادي  النهيار 
يف  وي�صعفهما  للطائفتني  �صربة 

مواجهة الطائفة ال�صيعية.
مفرتق  ع��ل��ى  الن  ل��ب��ن��ان  ي��ق��ف 
با�صتثناء ح��زب اهلل،  ط��رق خطر. 
فاإن �صائر الطوائف لي�صت موؤهلة 
للمواجهة اإل اذا عادت اإىل ت�صكيل 

عن  ل��ل��دف��اع  م�صلحة  ميلي�صيات 
عليه  ما يطلقون  طوائفها، وهذا 
ا���ص��م احل���رب الأه��ل��ي��ة. احلكومة 
م�صلولة، ولي�س هناك من حل يف 

الأفق.

�شدة الياأ�ض
املواطنني  اأن  ل���ي���ف���ان���ون  وراأى 
ويف  ال��ي��اأ���س.  �صدة  م��ن  ا�صت�صلموا 
الأمريكية  العقوبات  اإن��ه��اء  ح��ال 
على اإيران ف�صوف تتدفق الأموال 
الذي  ح���زب اهلل. واجل��ي�����س  ع��ل��ى 
املر�صاة  اللحظة  هذه  حتى  ي�صكل 
الكامل  الن���ه���ي���ار  مل��ن��ع  ال���وح���ي���دة 
ل���ل���دول���ة، ي��ع��م��ل ���ص��م��ن ظ����روف 
موحد  كج�صم  وم�صتقبله  �صعبة، 

لي�س وا�صحاً.
وح����ده����م����ا ف���رن�������ص���ا وال�����ولي�����ات 
التدخل  ت�����ص��ت��ط��ي��ع��ان  امل���ت���ح���دة 

م���ب���ا����ص���رة لن����ق����اذ ال���و����ص���ع عرب 
�صخمة  مالية  م�صاعدات  تقدمي 
ال���ص��راف وممار�صة  وم��ن خ��الل 
برئا�صة  حكومة  لتاأليف  ال�صغط 
وتقوية  ت���اأخ���ر،  دون  احل���ري���ري 
ال��ط��وائ��ف الأخ������رى، واحل����د من 
الإي�����راين ع��رب التفاق  ال��ن�����ص��اط 
الأ�صلحة  ذل���ك  يف  مب���ا  ال���ن���ووي، 
ال��دق��ي��ق��ة امل���ت���واج���دة ل���دى حزب 
ع�صكري  وج�������ود  وت����وف����ر  اهلل، 
قبالة  م�صرتك  وفرن�صي  اأمريكي 
ايران  خطط  ملنع  لبنان،  �صواطئ 
باخت�صار،  التاآمرية.  اهلل  وح��زب 
النهيار  من  لبنان  انقاذ  عليهما 

الكامل عرب التدخل املبا�صر.
على  ت��ع��م��ل  اأن  اإ����ص���رائ���ي���ل  وع���ل���ى 
احلكومة  م���ع  م��واق��ف��ه��ا  ت��ن�����ص��ي��ق 
لها  حت�������دد  واأن  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
املوا�صيع  يف  احل��م��راء  اخل��ط��وط 
الإ�صرائيلي.  الأم����ن  مت�����س  ال��ت��ي 
�صتح�صن  وا�صنطن  ب���اأن  �صك  ول 

ال�صتماع للمطالب الإ�صرائيلية.
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و”اإف-35  نوعني متخ�ص�صني من مقاتالت “اإف-35 بي” 
تعزيز  اأج��ل  من  بها  خا�صة  فريدة  ق��درات  متلك  التي  �صي”، 
القوات امل�صلحة الأمريكية. وهنا ملحة عن القدرات التي تتمتع 
�صي”  “اإف-35  مقاتلة  تعترب  ���ص��ي«:  “اإف-35  مقاتلة  بها 
اأول طائرة �صبحية من اجليل اخلام�س التي متلكها البحرية 
الأمريكية. وبلغت املقاتلة قدرتها الت�صغيلية الأولية يف فرباير 
)�صباط( 2019 وهي الأخرة من ثالثة طرازات “اإف-35” 
عن نظرتها  “اإف-35 �صي”  تدخل اخلدمة ر�صمياً. وتتميز 
قوية  ومب��ع��دات  للطي  اأك��رث  قابلة  باأجنحة  اأي”،  “اإف-35 
الوقود. والأجنحة  اأك��رب من  للهبوط وق��درة على حمل كمية 
الطائرات،  حامالت  منت  على  م�صاحات  توفر  للطي  القابلة 
اأكرث  للجناح  املذكورة مب�صاحة  املقاتلة  تتمتع  الذي  الوقت  يف 

“اإف- ملقاتالت  القتايل  ال�صعاع  اإن  الكاتب  ويو�صح  لل�صفن. 
35” يجعل من ال�صهل على حامالت الطائرات التمركز على 
الطراز  املعركة. وميكن  �صاحة  الثبات يف  ويعزز  اآمنة  م�صافات 
املقبل من طائرات التزود بالوقود من دون طيار “اإم كيو-25 
�صتينغراي” تو�صيع مدى مقاتالت “اإف-35 �صي” و”�صوبر 
ثمة  اأن  يبقى  لكن  اإ�صافية.  بحري  ميل   400 اإىل  هورنت” 
ف��ارق��اً ب��ني م��دى هذين ال��ط��رازي��ن م��ن امل��ق��ات��الت. ول تنتهي 
الفوائد هنا. فمقاتالت “اإف-35 “ تو�صع جمال الإحتمالت 
التكتيكية املتاحة حلامالت الطائرات، مما ي�صهل عليها ق�صف 
اأه��داف عدة يف طلعة واح��دة وموا�صلة مهمات تتطلب توغاًل 
اجليل  اإىل  بالن�صبة  خماطر  ذات  اأو  عملية  غر  تعترب  اأعمق، 

الرابع من املقاتالت. 

•• وا�شنطن-وكاالت

مقاتالتها  م��ن   500 ا���ص��ت��ب��دال  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية  تعتزم 
املتقادمة من طراز “�صوبر هورنت” ب�273 مقاتلة من طراز 
“اإف-35 �صي” من اجليل اخلام�س املتطور. مارك اأبي�صكوبو�س 
يف موقع “نا�صيونال اإنرت�صت” الأمريكي، اأن اجليل اخلام�س 
من مقاتالت “اإف-35 ليتنينغ” التي ت�صنعها �صركة لوكهيد 
مارتن، ميتاز عن النوع املعروف على نطاق وا�صع من مقاتالت 
وجيه،  ول�صبب  والهبوط.  الإق���الع  بطريقة  اأي”،  “اإف-35 
يخطط �صالح اجلو الأمريكي ل�صراء 1763 مقاتلة من هذا 
الطراز، مما يجعلها املقاتلة الأكرث عدداً يف تر�صانة �صالح اجلو 
الأمريكي.  لكن فيالق البحرية واملارينز قد ا�صتثمرت بقوة يف 

 18 تبلغ  وب��زن��ة  ب���ي«.  و”اإف-35  اأي”  “اإف-35  يف  منها 
متتاز  �صي”  “اإف-35  ف��اإن مقاتلة  رط��اًل،   15 رط��اًل مقابل 
اأكرب.  بحمولة  الإق����الع  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا  بي”  “اإف-35  ع��ن 
بحرياً  مياًل   670 ب�صعاع  قتالياً  مدى  تغطي  املقاتلة  اأن  كما 
“اإف- للمقاتلة  اأميال بحرية   505 اإىل  ي�صل  ب�صعاع  مقارنة 

البحرية  ق��درات  يف  وا�صعة  قفزة  املقاتلة  و�صتحقق  بي”.   35
“اإف/ احلالية التي تعتمد يف قاعدتها الأ�صا�صية على املقاتلة 

“بوينغ”.  �صركة  ت�صنعها  التي  هورنت”  �صوبر  اأي-18/اإف 
وميلك هذا النوع من املقاتالت �صعاعاً قتالياً غر قابل للتزود 
بالوقود ي�صل فقط اإىل 400 ميل بحري. وجتازف حامالت 
الطائرات التي تن�صر على متنها هذا النوع من املقاتالت بو�صع 
نف�صها يف مدى ال�صواريخ الرو�صية وال�صينية املتطورة امل�صادة 

اجليل اخلام�ص من مقاتلة »اإف-35 �صي«.. ركيزة ا�صرتاتيجية للبحرية الأمريكية

•• وا�شنطن-وكاالت

ال�صابق  القومي  الأم��ن  م�صت�صار  دع��ا 
جون بولتون اإدارة الرئي�س الأمريكي 
جو بايدن اإىل تعليق جهودها للعودة 
اإىل  اإن مل يكن  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  اإىل 

الرتاجع عنها متاماً.
م��ن خ��الل امل��ف��او���ص��ات غ��ر املبا�صرة 
التي يقودها اأفرقاء اآخرون من�صوون 
يف التفاق النووي، قدم بايدن تنازلت 
لإي�����ران ج��ع��ل��ت الت���ف���اق اخل��ط��ر يف 
الأ�صا�س اأكرث خطورة. مل يردعه عن 
النووي  التفاق  اإىل  ال�صريعة  العودة 
ال�صلبية  �صوى اخلوف من النتكا�صة 
مربر  ب�صكل  �صيواجهها  التي  املحلية 
يف  بولتون  وذك��ر  �صيا�صته.  وا�صل  اإذا 
اأن  نيوز”  دايلي  “نيويورك  �صحيفة 
ت��ط��ورات ب��ارزة ط��راأت م��وؤخ��راً تعطي 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ف��ر���ص��ة عك�س 
ال�صتعجال الكبر للعودة اإىل التفاق 

النووي.
اأعلنت احلكومة الإ�صرائيلية اجلديدة 
ب��ق��ي��ادة ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت ع���ن احلاجة 
ب���اي���دن وكبار  ل��ل��ت�����ص��اور م���ع  امل��ل��ح��ة 
احلكومي  الئ��ت��الف  اإن  م�صت�صاريه. 
الإ�صرائيلي مبني على كراهية رئي�س 
الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو، 
اأحزاب  انف�صلت  اإذا  بولتون.  بح�صب 
اإجراء  اإىل  ي��وؤدي ذلك  احلكومة فقد 
تنتهي  اأن  مي��ك��ن  ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات 

اأو  نيابية  مقاعد  منها  ع��دد  بخ�صارة 
ال�صلطة.  اإىل  نتانياهو  ب��ع��ودة  حتى 
وب�����اي�����دن، ك���م���ا ال���رئ���ي�������ص���ان اأوب����ام����ا 

وكلينتون، لي�س �صديقاً لنتانياهو.
نتنياهو  م�صت�صاري  كبر  ه��و  بينيت 
ال�صابق ويوافقه يف �صيا�صته الإيرانية. 
اإ���ص��رائ��ي��ل على  اإن  ذل���ك،  ع���الوة على 
ا�صتعداد ملوا�صلة ا�صتخدام القوة �صد 
برنامج طهران النووي اأكرث مما قد 
يتوقعه فريق بايدن. اإذا ابتعد بينيت 
عن نهج نتانياهو ف�صيكون ذلك خطاأ 
�صيا�صياً فادحاً رمبا يوؤدي اإىل ت�صدع 
حزبه وحتالفه. يرى بولتون اأن على 
بايدن ال�صر بحذر واإل �صي�صع بينيت 

يف موقف ل يحتمل.
الن�صمام  وا�صنطن  م��ع��اودة  �صتكون 
هائاًل.  خ��ط��اأ  ال���ن���ووي  الت���ف���اق  اإىل 
ب�صكل بديهي، تريد اإيران عودة بايدن 

اأغ�صط�س  م���ن  ال���ث���ال���ث  يف  رئ��ي�����ص��ي 
من  �صي�صتفيد  ب��اأن��ه  جم��ادل��ني  )اآب( 
حت�صن الو�صع القت�صادي اإذا مت رفع 
العقوبات القت�صادية. باملقابل، ميكن 
اإلقاء اللوم على فريق ح�صن روحاين 
اإع���ادة اإح��ي��اء التفاق  لو ب��رز ف�صل يف 
للوليات  فخ  هو  النهج  هذا  النووي. 
ب��اي��دن تفادي  ب��اإم��ك��ان  امل��ت��ح��دة. لكن 

الوقوع فيه وفقاً لبولتون.
باإمكان بايدن الر�صملة على ال�صدفة 
امل��ن��ا���ص��ب��ة م���ع ت�����ص��ك��ل ح��ك��وم��ت��ني يف 
مفاو�صات  لتعليق  واإي����ران  اإ�صرائيل 
من  ال����ن����ووي  الت����ف����اق  اإىل  ال����ع����ودة 
اأج����ل اإج�����راء م�����ص��اورات م��و���ص��ع��ة مع 
باإمكانه  ال��ع��رب.  واحللفاء  اإ�صرائيل 
على �صبيل املثال ا�صتخدام فرتة �صتة 
اأي  هنالك  ك��ان  اإذا  م��ا  لقيا�س  اأ�صهر 
اإيران  اأداء  يف  �صلبي  اأو  اإيجابي  تغر 
الدويل، ل يف امل�صائل النووية وح�صب 
بل اأي�صاً يف دعمها لالإرهاب ومتردها 
امتداد  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ع�����ص��ك��ري 

ال�صرق الأو�صط.
وا�صنطن  اأن  اإىل  ب��ول��ت��ون  وي��خ��ل�����س 
لي�صت بحاجة اإىل ال�صتعجال لتكرمي 
العقوبات  ع��ن  التخلي  ع��رب  ط��ه��ران 
حتى  الأ�صا�صي.  نفوذها  ت�صكل  التي 
اإىل  بالعودة  مهوو�صاً  بايدن  بقي  لو 
التفاق النووي، لن يخ�صر الكثر اإذا 
انتظر حتى نهاية ال�صنة بالتوازي مع 

دعم حكومة بينيت اجلديدة.

للعقوبات  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
الق��ت�����ص��ادي��ة امل���دم���رة. م��ع ذل���ك، مل 
يكن هنالك اأدنى دليل على اأن اإيران 
للتخلي  ا�صرتاتيجياً  ق����راراً  ات��خ��ذت 
عن طموحاتها النووية. تدعو قواعد 
اللعبة لدى الأنظمة املارقة ال�صاعية 
حكوماتها  نووية  اأ�صلحة  تطوير  اإىل 
حتظى  ب����اه����رة  وع������ود  اإط��������الق  اإىل 
ب���دع���اي���ة ك���ب���رة ح�����ول ت��خ��ل��ي��ه��ا عن 
الأ�صلحة النووية، لكن من دون اإقران 
الوعود باأداء فعلي. ويكتب بولتون اأن 
تفيد  التنازل  التنازل مقابل  تعهدات 
القدرات  تطوير  اإىل  ال�صاعي  فقط 
اأن  اإىل  م�����ص��راً  الع�صكرية،  ال��ن��ووي��ة 
هذا  اتبعتا  واإي����ران  ال�صمالية  ك��وري��ا 

الدليل طوال عقود.
اأفادت  اإن اخلطوات القت�صادية التي 
اأوًل، كما ح�صل  ت��اأت��ي  امل��ارق��ة  ال���دول 

م���ع اإن���ه���اء ال��ع��ق��وب��ات والإف�������راج عن 
النووي  التفاق  يف  املجمدة  الأ���ص��ول 
القت�صادية  امل�صاعدة  ت��اأم��ني  م��ع  اأو 
العمل  اإط��ار  �صمن  ال�صمالية  لكوريا 
ذلك  بعد   .1994 �صنة  عليه  املتفق 
اإليه  ت�صعى  اأن  يجب  م��ا  ي��اأت��ي  فقط 
اأن����ه ل يح�صل  وا���ص��ن��ط��ن وم���ا ي��ب��دو 
منه  املتحَقق  الكامل  التدمر  اأب���داً: 
لربنامج  البناء  لإع��ادة  القابل  وغ��ر 
الأ���ص��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة. وه����ذا م���ا قاله 
روؤ������ص�����اء اأم���ري���ك���ي���ون ����ص���اب���ق���ون عن 

اأهدافهم الكورية ال�صمالية.
اإي�����ران،  م���ع  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  اإن 
اتبعها  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  خ�����ص��و���ص��اً 
ب�����اي�����دن، ي���ع���ن���ي اإع�����ط�����اء اآي��������ات اهلل 
هي  والنتيجة  ي��ري��دون.  مم��ا  الكثر 
وحلفائها  املتحدة  الوليات  تعري�س 
واأ�صدقائها الدوليني للخطر، ولي�س 

اأ�صدقاءها ال�صرق اأو�صطيني وح�صب. 
ماء  حلفظ  ب��اي��دن  فر�صة  ت��ربز  هنا 

الوجه وتقليل اخل�صائر.
طارئة  م�صاورات  اإىل  اإ�صرائيل  �صعت 
وم���ه���م���ة ج������داً م����ع وا����ص���ن���ط���ن حول 
تداعيات عودتها اإىل التفاق النووي. 
رئي�س  ونائب  اخلارجية  وزي��ر  التقى 
ال�������وزراء ي��ائ��ر ل��ب��ي��د الأح�����د بوزير 
بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 
الالحقة  ب��اي��دن  دع����وة  اإن  روم����ا.  يف 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  ي�����زور  ك���ي  ل��ب��ي��ن��ي��ت 
عن  للحديث  املنا�صبة  اللحظة  توفر 
طهران. عالوة على ذلك، بات لإيران 
رئ��ي�����س ج��دي��د م��ت�����ص��دد ج����داً وخلف 
الأعلى  الإي�����راين  للمر�صد  حمتمل 

علي خامنئي.
ي��ع��ت��ق��دو م����وؤي����دو الت����ف����اق ال���ن���ووي 
اإل��ي��ه قبل تن�صيب  ال��ع��ودة  اأن��ه ميكن 

و�صروط  بروتوكول  وف��ق  ه��ذا  كل 
�صيكون  لكن مع كل حركة  خا�صة 

خطر انت�صار الفرو�س«.
ال���ث���ال���ث، فحدده  ال��ت��ح��دي  واأم�����ا 
الفرو�صات،  خ��ط��ر  يف  ح��م�����ص��ي، 
مثال يقول لدينا ال�صاللة الأ�صلية 
ثم مررنا اإىل ال�صاللة الربيطانية 
واليوم  ان��ت�����ص��ارا،  الأك���رث  “األفا”، 

توجد �صاللة “دلتا” الهندية.
وا�����ص����ت����ط����رد ح���م�������ص���ي، ق����ائ����ال: 
ل��ك��ن مع  م���وج���ودة،  دل��ت��ا  “�صاللة 
الوبائي،  ال��و���ص��ع  �صتزيد  الأ���ص��ف 
ت��ع��ق��ي��دن��ا، لأن���ن���ا ح��ال��ي��ا يف فرتة 

ال�صيا�صات  يف  ال���ب���اح���ث  وت����اب����ع، 
وال���ن���ظ���م ال�����ص��ح��ي��ة، ق���ائ���ال: “يف 
املغرب هناك حملة وبائية متحكم 
اأ�صهر،  ع��دة  منذ  وم�صتقرة  فيها 
عدة  لدينا  لكن  جيد،  �صيء  وه��ذا 

حتديات«.
التحدي  نف�صه،  الطبيب  وي��ح��دد 
املواطنني  اح��رتام  “عدم  الأول يف 
للتدابر الحرتازية، ثم التحدي 
الثاين، يتجلى يف م�صل�صل تخفيف 
باحلركة  وال�����ص��م��اح  الإج���������راءات 
والتنقل وا�صتقبال املغاربة املقيمني 
ال�صياحة  وان��ت��ع��ا���س  اخل������ارج،  يف 

ال�صيفية،  والعطل  ال�صيف  ف�صل 
والدخول  الأ�صحى  عيد  ومنا�صبة 
النتخابات  ث��م  امل��ق��ب��ل،  امل��در���ص��ي 
بالإ�صافة  واجلماعية،  الت�صريعية 
املنا�صبات.  م���ن  ع���دد  اإح���ي���اء  اإىل 
اأنه يف حالة  ويرى، املتحدث ذاته، 
التدابر الحرتازية  عدم احرتام 

�صنكون يف و�صع وبائي مقلق«.
�صرورة  على  حم�صي  يوؤكد  لهذا، 
املواطنني  وحياة  القت�صاد  حماية 
والعطل  ال�����ص��ي��ف،  ف�����ص��ل  خ����الل 
والجتماعي  ال�صيا�صي  وال��دخ��ول 

واملدر�صي املقبل.

•• الرباط-وكاالت

امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  زال  م��ا 
ان��ت�����ص��اره يف خمتلف دول  ي��وا���ص��ل 
احلكومات  ج��ه��ود  و���ص��ط  ال���ع���امل، 
واخلرباء  وال��ع��ل��م��اء  ال��ع��امل  ودول 
لل�صيطرة عليه  ال�صحي  املجال  يف 
ن��ه��ائ��ي م���ن خ����الل تلقيح  ب�����ص��ك��ل 
حلد  يتمكنوا  مل  لكن  امل��واط��ن��ني، 

الآن الق�صاء عليه.
ويف املغرب يدق الأطباء واخلرباء 
ال����ط����ب  جم���������ال  يف  ال�����ب�����اح�����ث�����ني 
ال�صحية،  وال��ن��ظ��م  وال��ف��رو���ص��ات 
ارتفاع  ب�����ص��ب��ب  اخل���ط���ر،  ن��اق��و���س 
بكوفيد-19،  الإ�����ص����اب����ات  ع�����دد 
وي��ب��دي ه����وؤلء الأط���ب���اء تخوفهم 
من حدوث انتكا�صة وبائية جديدة 
ولمبالة  ت��راخ��ي  ب�صبب  ببلدنا، 
الحرتازية  بالتدابر  امل��واط��ن��ني 

والوقائية.
ال�صحة  وزارة  ب��ي��ان��ات  واأ�����ص����ارت 
 4 اأي�����ص��ا اإىل ت�����ص��ج��ي��ل  امل��غ��رب��ي��ة، 
وفيات جديدة نزول من 9 حالت 
جممل  لي�صل  امل��ا���ص��ي،  ال��ي��وم  يف 
الوفيات اإىل 9296، بينما ارتفع 
ال���ع���دد الإج����م����ايل ل��الإ���ص��اب��ات يف 

اململكة اإىل 531361 اإ�صابة.

لهذا ي�صف هوؤلء الأطباء الو�صع 
نتيجة  باملقلق،  املغرب  يف  الوبائي 
ارت�����ف�����اع ع������دد ح�������الت الإ����ص���اب���ة 
بالفرو�س، دون اكرتاث املواطنني 
اخلطرة،  الوبائية  احل��ال��ة  بهذه 
ظل  م���ا  اإذا  “اأنه  اإىل  م�����ص��ري��ن 
احل����ال ع��ل��ى م���ا ه���و ع��ل��ي��ه ب�صبب 
املواطنني،  وال��الم��ب��الة  ا�صتهتار 
ف���اإن ال��و���ص��ع ���ص��ي��زداد ���ص��وءا ومن 
يف  خ�صائر  البلد  يكبد  اأن  املحتمل 

الأرواح«.
وي�����وؤك�����د ه���������وؤلء اخل����������رباء، اأن�����ه 
املغربية  احلكومة  اإع���الن  مبجرد 
ق���رار التخفيف م��ن الإج���راء  ع��ن 
الحرتازية، واإعادة فتح احلدود يف 
وا�صتئناف  املغاربة يف اخلارج  وجه 
التجارية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأغلب  اأن  تبني  احلفالت،  وتنظيم 
بالتدابر  يلتزمون  ل  املواطنني، 
الوقائية وال�صحية، ما زاد الو�صع 

تفاقما.
�صعيد  ي����وؤك����د  ال�������ص���دد  ه�����ذا  ويف 
وع�صو  ال���ربوف���ي�������ص���ور  امل���ت���وك���ل، 
اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد-
19، اأن احلالة الوبائية يف املغرب 
الأخ���رة منحنا  الآون���ة  �صهدت يف 
اجلديدة  الإ�صابات  من  ت�صاعديا 

وكذلك  كوفيد-19،  مب���ر����س 
ال�صت�صفاء  ح�����الت  يف  ارت���ف���اع���ا 
مب�صالح العناية املركزة والإنعا�س، 
ثم عرفت ارتفاعا طفيفا يف حالت 

الوفيات.

ال�شاللة الهندية.. 
خطر يداهمنا

املنحنى  ه��ذا  اأن  امل��ت��وك��ل،  ويو�صح 
املغرب  ي���ع���رف���ه  ال������ذي  ال����وب����ائ����ي 
اأخرا، هو ناجت عن ترحال وتنقل 
امل��واط��ن��ني، ون��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع عدد 
اأ�صبحت  ال��ت��ي  الطبية  التحاليل 
“اإن  ي���ق���ول  ل��ك��ن  م��رت��ف��ع��ة،  الآن 
ن�صبة التحاليل املوجبة التي توؤكد 
مر�س كوفيد-19 مرتفعة، اإذا ما 
التي  التحاليل  عدد  بن�صبة  اأخذنا 

مت اإجراوؤها ت�صجل ارتفاعا«.
العلمية،  اللجنة  ع�صو  وي�صيف 
يف  ارت������ف������اع  م����وؤ�����ص����ر  ه����ن����اك  اأن 
ع�����دد احل��������الت، وه������ذا الرت����ف����اع 
ا�صطر  ال��ذي  الآن هو  الت�صاعدي 
احذر  بالغا  ت�صدر  ال�صحة  وزارة 
خ��الل��ه م���ن م��غ��ب��ة ال���ص��ت��م��رار يف 
ع����دم احل���ف���اظ ع��ل��ى الإج��������راءات 
اأن  اإىل  والإ������ص�����ارة  الح�����رتازي�����ة، 
هناك خطر يداهمنا وهو ال�صاللة 

التي  النت�صار،  ال�صريعة  الهندية 
اجلوار  دول  يف  ط��اغ��ي��ة  اأ���ص��ب��ح��ت 

واأوروبا.
اأن  اإىل  نف�صه،  الربوفي�صور  ولفت 
الهندي  امل��ت��ح��ور  اح��ت��م��ال ظ��ه��ور 
يبقى واردا يف اأية حلظة، واإن كان 
الهندي م��ازال قليال  املتحور  عدد 
يف املغرب، وي�صر اإىل اأن الفرو�س 
ب�”�صاللة  ال��ط��اغ��ي ه��و م��ا ي��ع��رف 
الربيطانية،  ال�صاللة  وهي  األفا” 
يف  مي���ن���ع  ل  “هذا  ي����ق����ول  ل���ك���ن 
����ص���رورة ه���ذا ال��ف��رو���س ويرتك 
وت�صبح  ت�صيبنا  دلتا”  “�صاللة 

طاغية يف املغرب«.
وزاد املتوكل قائال “اإن هذا املتحور 
الهندي ي�صيب اليافعني وال�صغار 
لهذا يجب علينا احرتام التدابر 
التباعد  ق��ب��ي��ل  م���ن  الح����رتازي����ة 
املواد  اأو  بال�صابون  اليدين  وغ�صل 
امل��ع��ق��م��ة، وا���ص��ت��ع��م��ال ال��ك��م��ام��ة يف 
الختالط  وع��دم  املغلقة  الأم��اك��ن 
اإل  واخل����روج  التجمعات  وت��ف��ادي 
والإقبال  الق�صوى  ال�صرورة  عند 
على التلقيح يف حالة تو�صل املغرب 

بجرعات اأخرى«.
اأخ�����رى، ي���ربز املتوكل  وم���ن ج��ه��ة 
خمتلف  يف  ال��وب��ائ��ي��ة  احل���ال���ة  اأن 

واأن  م���ق���ل���ق���ة،  ج����د  ال����ع����امل  دول 
لل�صاللة  وطغيانا  ارت��ف��اع��ا  ه��ن��اك 
ال��ربازي��ل��ي��ة، وخ��ط��ر داه���م لبع�س 
ال�������ص���اللت ج���ن���وب اإف���ري���ق���ي���ة ثم 

�صاللت اأخرى.
وم������ن ج���ه���ت���ه، ي����ق����ول ال���دك���ت���ور 
ال��ط��ي��ب ح��م�����ص��ي، ط��ب��ي��ب باحث 
ال�صحية،  وال��ن��ظ��م  ال�صيا�صات  يف 
املغرب توجد حملة وطنية  اإن��ه يف 
يف  املغرب  و�صرع  للتلقيح،  ناجحة 
حملة التلقيح منذ يناير 2021، 
جنبا اإىل جنب مع الدول الكربى، 
ال�صاد�صة  املرتبة  يحتل  ك��ان  واأن���ه 
املواطنني  ن�صبة  ح��ي��ث  م��ن  ع��امل��ي��ا 
امللقحني، واليوم و�صلت ن�صبة من 
اإىل  امل��غ��رب  ك��ورون��ا يف  لقاح  تلقوا 

30 % من اإجمايل ال�صكان.

التنقل يرفع
 من خطر الفريو�ض

ال��ط��ي��ب ح��م�����ص��ي، تلقيح  وي��ع��ت��رب 
اأمرا  امل��واط��ن��ني  م��ن  الن�صبة  ه��ذه 
التلقيح  عملية  اأن  م�صيفا،  مهما، 
�صن  يف  اأ���ص��خ��ا���س  الآن  ت�صتهدف 
40 �صنة، وو�صلنا 40 �صنة، وهذا 
يقول مهم جدا لأنه يحمي الفئات 

اله�صة.

 انت�صار اأمني يف ه�نغ ك�نغ منعا لالحتجاج 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

انت�صرت ال�صرطة يف اأنحاء هونغ كونغ  اأم�س اخلمي�س ملنع اأي مظاهر معار�صة 
تزامنا مع احتفال احلزب ال�صيوعي ال�صيني مبئوية تاأ�صي�صه، ما يعك�س ب�صكل 
وا�صح الكيفية التي مت من خاللها اإخماد الحتجاجات يف املدينة التي كانت تنعم 

بحرّيات ل مثيل لها يف الرب الرئي�صي.
25 عاما على ت�صليم القوة  وتاأتي الحتفالت الكبرة يف بكني يف ذكرى مرور 

امل�صتعمرة ال�صابقة بريطانيا هونغ كونغ عام 1997 اإىل ال�صني.
نّظموا  حيث  ال�صوارع  اإىل  �صنويا  كونغ  هونغ  اأه��ايل  ن��زل   ،2003 العام  ومنذ 
م�صرات خالل الذكرى. لكن حظرت الحتجاجات يف هونغ كونغ يف وقت تنّفذ 
عامني  قبل  املدينة  �صهدت  بعدما  معار�صيها  �صد  وا�صعة  اأمنية  حملة  ال�صني 

تظاهرات موؤّيدة للدميوقراطية �صخمة تخللها العنف يف كثر من الأحيان.
وانت�صر اأكرث من 10 اآلف عن�صر اأمن )اأي ما يعادل ثلث قوات املدينة( ملنع اأي 
جتّمعات فيما حّذر م�صوؤولون من اأن اأي حماولة للتظاهر �صتوؤدي اإىل العتقال. 
عمليات  العنا�صر  نّفذ  بينما  املدينة  يف  الرئي�صية  احلديقة  ال�صرطة  واأغلقت 

توقيف وتفتي�س عدة خالل اليوم.
وبينما ح�صرت رئي�صة ال�صلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لم الحتفالت يف 
بكني، اأ�صرف نائبها جون يل على مرا�صم ر�صمية جرت يف مركز املعار�س لرفع 
املياه  خراطيم  حتمل  ومركبات  لل�صرطة  دوري���ات  ال�����ص��وارع  جابت  بينما  العلم 

حت�صبا خلروج اأي تظاهرات.
وبخالف العادة، �صدرت الأوامر املرتبطة باملرا�صم بلغة املاندراين بدل من اللغة 

الكانتونية امل�صتخدمة عادة يف هونغ كونغ.
واألقى يل خطابا اأ�صاد فيه بفر�س ال�صني قانونا وا�صع النطاق لالأمن القومي 
يف هونغ كونغ دخل حّيز التنفيذ قبل �صاعة فقط من ذكرى ت�صليم املدينة العام 
املا�صي. وقال يل “يوا�صل ال�صكان التمتع بحرية التعبر وال�صحافة والتجّمع 
القومي”.  الأم���ن  على  املحافظة  م��ع  ال��ق��ان��ون  مبوجب  ذل��ك  وغ��ر  والتظاهر 
على  كثرا  تنعك�س  ل  اأنها  اإل  ذاتها،  التطمينات  كونغ  هونغ  ق��ادة  ك��رر  ولطاملا 
اأر�س الواقع. وعلى مدى العام املا�صي، جّرم قانون الأمن القومي جمموعة من 
وجهات النظر ال�صيا�صية واأحدث حتّول يف امل�صهد ال�صيا�صي والقانوين يف هونغ 

كونغ، التي حتظى بحكم �صبه ذاتي.
وحظرت التظاهرات فعليا بينما مت توقيف و�صجن العديد من قادة املعار�صة يف 

املدينة فيما فر اآخرون.
وال�صهر املا�صي، ا�صطرت ال�صحيفة الأكرث دفاعا عن الدميوقراطية يف املدينة 
الأمن  اأبوابها بعدما جّمدت ح�صاباتها مبوجب قانون  اإغالق  اإىل  “اآبل ديلي” 

القومي فيما مت توقيف عدد من موظفيها على خلفية مقالت ن�صرتها.
ول تزال التجّمعات التي ت�صم اأكرث من اأربعة اأ�صخا�س حمظورة مبوجب تدابر 
احلد من تف�صي كوفيد، رغم عدم تف�صي الفرو�س حاليا ب�صكل ن�صط يف املدينة. 
هانغ-تونغ  ت�صاو  الإن�صان  حقوق  عن  املدافعة  املحامية  توقيف  مت  والأرب��ع��اء، 
مرخ�صة  غر  تظاهرة  اإىل  الن�صمام  على  بالتحري�س  اتهامات  اإليها  ووجهت 

ال�صهر املا�صي.

ب�لت�ن: فر�صة حلفظ ماء وجه بايدن يف فيينا

تخ�ف يف املغرب ب�صبب ارتفاع عدد حالت الإ�صابة بك�فيد-19

اعرتاف ا�صتخباراتي اإيراين.. امل��صاد يف كل مكان •• طهران-وكاالت

الإيران،  للنظام  للموالني  العام  ل��ل��راأي  �صدمة  ُت�صكل  قد  ت�صريحات  يف 
اأعرتف وزير ال�صتخبارات الإيراين ال�صابق علي يون�صي يف مقابلة اإعالمية 
باحل�صور والنفوذ البالغ ل�صبكات ال�صتخبارات الإ�صرائيلية “املو�صاد” يف 

خمتلف اأنحاء اإيران.
واأو�صح علي يون�صي اأن تلك ال�صبكات قد عززت من مواقعها واأدوات عملها 
�صارت  اأن��ه��ا  حتى  الأخ����رة،  الع�صرة  ال�صنوات  خ��الل  ال��ب��الد  يف  ون�صاطها 
امل�صوؤولني  جميع  مطالباً  الإي��ران��ي��ة،  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  ُك��ل  يف  متواجدة 
الإيرانيني باأن يتوخوا احلذر، لأن هذه ال�صبكات ال�صتخباراتية ت�صتطيع 

اأن ت�صتهدف اأي �صخ�س منهم.
الأمنية  الأج��ه��زة  على  باللوم  األقى  الأ�صبق  الإي���راين  ال�صتخبارات  وزي��ر 
الع�صرة  ال�صنوات  خالل  البالد  يف  تاأ�صي�صها  مت  التي  الرديفة  والع�صكرية 
البالد،  النافذة يف  القوى واجلهات  بع�س مراكز  ل�صالح  وذل��ك  الأخ��رة، 

لتكون مناف�صاً ومراقباً لوزارة ال�صتخبارات املركزية نف�صها.
لكن الأمر، ح�صب يون�صي، اأدى اإىل �صعف �صديد يف قدرات الوزارة، و�صمح 
بالتوغل يف خمتلف اجلهات، فتلك  “املو�صاد”  لال�صتخبارات الإ�صرائيلية 
الأجهزة النظرة مل تعمل على مكافحة التج�ص�س، بل كانت حري�صة على 

حماربة بع�صها البع�س بغر�س ال�صيطرة.
التف�صيل الأكرث دللة هو املركز الر�صمي الذي ما يزال يون�صي ي�صغله، وهو 

العمليات  من  �صل�صلة  �صهدت  قد  املا�صيتني  ال�صنتني  ط��وال  اإي��ران  وكانت 
التي ا�صتهدفت �صخ�صيات عاملة يف جمال ال�صناعات  الأمنية “الغريبة”، 
النووي ومن�صئات لتخ�صيب اليورانيوم ومراكز لإنتاج الطاقة الكهربائية 

ومعامل لل�صناعات الكيماوية.
ب�صكل ر�صمي ومبا�صر، لتجاوز احلرج  اأح��داً  اإي��ران تتهم  ويف وقت مل تكن 
اأمام الراأي العام الداخلي، فاأن جميع املوؤ�صرات كانت تدل على دور جلهاز 
التي كانت ُتعلن ب�صكل ر�صمي �صعيها  ال�صتخبارات الإ�صرائيلية “املو�صاد”، 

بكل الو�صائل ملنع اإيران من احل�صول على اأ�صلحة نووية.
ويف اأبرز اإ�صارة اإىل ذلك الربط، كان رئي�س جهاز ال�صتخبارات الإ�صرائيلية 
بالأعمال  ملن�صبه  مغادرته  حفل  يف  اأع��رتف  قد  كوهني”  “يو�صي  الأ�صبق 
التي قام بها جهازه خالل فتة تراأ�صه لها، مذكراً يف ت�صريحات ل�صحيفة 

لو�صائل الإعالم الإ�صرائيلية “لقد متكننا من الو�صول اإىل قلب اإيران«.
الإيراين  الداخلي  للملف  املراقبون  فيها  توافق  التي  الت�صريحات  تلك   
مع خمتلف و�صائل الإعالم الإ�صرائيلية باأنها تعني اأن جهاز ال�صتخبارات 
الإيراين”  ال��ن��ووي  الربنامج  “اأبي  ت�صفية  عن  امل�صوؤول  هو  الإ�صرائيلي 
التي  “الغام�صة”  التفجرات  اأعمال  اإىل  بالإ�صافة  زادة،  حم�صن فخري 
احلكومة  قالت  التي  ال�صهرة  واملداهمة  الإيرانية،  النووي  املواقع  طالت 

م�صت�صار ل�صوؤون الأقليات للرئي�س املُنتهية وليته ح�صن روحاين، واملقابلة 
امل��ق��رب من  الإع��الم��ي،  “حماران”  كانت م��ع موقع  اأج��ره��ا م��وؤخ��راً  التي 
ح�صن اخلميني، حفيد املُر�صد الإيراين الأ�صبق روح اهلل اخلميني، وواحد 
وال�صيا�صية  والع�صكرية  الأمنية  والأجهزة  احل��ايل  للمر�صد  املناوئني  من 
املُقربة منه، مما يعني باأن ت�صريحات وزير ال�صتخبارات الأ�صبق تدخل يف 
خانة املزاحمة ال�صيا�صية بني التيارين ال�صيا�صيني املتناف�صني داخل النظام 

احلاكم يف البالد.
الثانية  الذي كان وزي��راً لال�صتخبارات خالل فرتة احُلكم  ووجه يون�صي، 
للرئي�س “الإ�صالحي” ال�صابق حممد خامتي )2000-2005(، انتقادات 
باأن  اأيها بالتطرف، وُمعترباً  جذرية لأجهزة ال�صتخبارات املحلية، متهما 
هذا التطرف هو نقطة �صعفها التي ت�صمح لأجهزة ال�صتخبارات العاملية 

باخرتاقها بكل �صهولة.
املنظمات  اإىل  التج�ص�س  اأج���ه���زة  تت�صلل  اأن  دائ���م���اً  ال�����ص��ه��ل  “من  وق����ال 
فقط،  التطرف  هو  املتطرفة  اجلماعات  معيار  لأن  املتطرفة،  واجلماعات 
فيما  ومتطرفة  مري�صة  عنا�صر  على  يعرث  وخمابرات  جت�ص�س  جهاز  كل 
بينهم اأو يف مكان اآخر ويجعلونها تت�صلل اإىل هذه املنظمات، وكلما اأوغلوا 

يف التطرف ويزداد ارتكابهم للجرائم، يتم ترقيتهم«.

الإ�صرائيلية �صراحة باأنها قامت بها ل�”�صرقة” الأر�صيف النووي الإيراين، 
النووي  للربنامج  الداخلية  الأ���ص��رار  كل  وك�صفت  ذل��ك،  يف  جنحت  واأن��ه��ا 
الإيراين. وعزز رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي الأ�صبق بنيامني نتانياهو، هذه 
اأك�صف  اأن  اأ�صتطيع  اأري��د ول  “ل  الوقت، عندما قال  الت�صريحات يف ذلك 
كل ما فعلناه ملحاربة نظام املاليل، الذي يهدد بالق�صاء علينا، معظم هذه 

احليل يجب اأن تبقى يف الظل«.
زيادة النفوذ ال�صتخباراتي الإ�صرائيلي داخل اإيران خالل ال�صنوات املا�صية، 
مع  حديث  يف  املُحيا  �صرمد  الإيرانية  الداخلية  بال�صوؤون  اخلبر  ف�صرها 
�صكاي نيوز عربية مبزيج من الأحوال الداخلية الإيرانية “طبيعة النظام 
احلاكم يف اإيران تنزاح بالتدريج لأن تكون بيد ُنخبة �صيقة من ال�صلطويني، 
وتالياً اإخراج كميات �صخمة من الفاعلني والعاملني يف احلقل العام من اأية 
�صراكة يف ُحكم البالد، الأمر الذي يدفع هوؤلء ليكونوا اأقل ولء وارتباطاً 
باملنت الوطني وامل�صالح العامة لبالدهم، واأكرث طواعية لقبول العمل يف 

ال�صبكات ال�صتخباراتية التي ت�صتهدف املوؤ�ص�صات التي يعملون فيها«.
الباحث املخت�س بال�صوؤون الإيرانية اأ�صاف يف حديثه “الظرف القت�صادي 
الداخلي ال�صاغط هو عامل اإ�صايف اآخر. فالأغلبية املُطلقة من العاملني 
يف القطاع العام يف اإيران يعي�صون دون اخلط الأدنى للفقر يف البالد، وتالياً 
تغريهم فر�س اخلال�س الفردي التي توفرها �صبكات ال�صتخبارات العاملة 
يف البلدان، وهو اأمر ل مُيكن للنظام الإيراين اأن تعاجله يف الأفق املنظور، 

فهذه م�صاألة بنيوية يف النظام ال�صيا�صي/القت�صادي الإيراين«.
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ـــروع  ـــش مـــ�
تــــونــــ�ــــض

ـــب  ـــال ـــط ي
بــــــطــــــرد 
ال�شـــحبي 
�ــــشــــمــــارة

مــــــــــــــــــن 
الــــربملــــان

ون��������ّددت امل����رك����زي����ة ال���ن���ق���اب���ي���ة مبن 
موؤكدة  “كتلة الإرهاب”،  ب�  و�صفتها 
العنف  مم��ار���ص��ة  على  “تعّودت  ان��ه��ا 
الراأي”،  ي��خ��ال��ف��ه��ا  م����ن  ك�����ّل  ����ص���ّد 
ال�صعب  نواب  رئا�صة جمل�س  حمّملة 
املمار�صات  ه��ذه  ت��ك��رر  امل�����ص��وؤول��ي��ة يف 
ول�صمعة  ال�صيا�صي  للعمل  امل�صيئة 

البالد«.
وطالب الحتاد ب� “وقف املهازل التي 
معتربا  الربملان”،  قّبة  حتت  جتري 
انها “مثال �صيء يحّر�س على تف�ّصي 

العنف يف البالد«.
من جانبها، ادانت منظمة العراف، 
تعر�صت  ال��ت��ي  بالعنف  الع���ت���داءات 
الد�صتوري،  احل��زب  كتلة  رئي�صة  لها 
و�صام  والنائب  مو�صي،  عبر  النائبة 
رحاب  يف  الكتلة،  نف�س  عن  ال�صعري 
“ممار�صة  اإّي���اه���ا  م��ع��ت��ربة  امل��ج��ل�����س 
ال�صكوت  مي���ك���ن  ل  ج�����دا  خ����ط����رة 

عنها«.
ودع����ا احت����اد ارب�����اب ال��ع��م��ل يف بيان 
ات���خ���اذ  اإىل  اخل���م���ي�������س،  اأ�������ص������دره، 
الإجراءات الالزمة لوقف “م�صل�صل 
اأ�صبح  ال��ذي  والّلفظي  امل��اّدي  العنف 
مّما  م��ت��ك��ّرر  ب�صكل  ال��ربمل��ان  ي�صهده 
ت�صبب يف الإ�صاءة اإىل �صورة بالدنا” 
معربا عن ت�صامنه مع عبر مو�صي 

وزميلها. 
باأع�صاء  الع����راف  منظمة  واه��اب��ت 
جمل�س نواب ال�صعب جتنب خطابات 
الكراهية والعنف واأي ممار�صة تزيد 
تعرفها  ال���ت���ي  الح���ت���ق���ان  ح���ال���ة  يف 
ال���ب���الد ال��ت��ي ت���واج���ه و���ص��ع��ا �صحيا 
واقت�صاديا واجتماعيا وماليا كارثيا 
وغر م�صبوق من املفرو�س اأن تعمل 
اختالفاتهم  كانت  مهما  القوى  كل 
على جتاوزه واإيجاد احللول له، وفق 

ن�س البيان . 
للمراأة  ال���وط���ن���ي  الحت������اد  رئ��ي�����ص��ة 
يف  عربت  اجلربي،  را�صية  التون�صية 
“النائب”  �صلوك  اإدانتها  عن  ب��الغ، 
املراأة  �صد  العنف  بجرمية  املتلّب�س 
وت�����ص��رف��ات��ه، ومب���ا اأت����اه رئ��ي�����س كتلة 
اأع�صائها  وبع�س  ال��ك��رام��ة  ائ��ت��الف 
للمراأة  مهينة  متدنية  �صلوكات  من 

وكرامتها«. 
ا�ص�تغرابها  ع��ن  اجلريب�ي  وعّب������رت 
م��ن ح�����ص�����ول ه�����������ذا الع���ت���داء داخل 
وزي����رة  ح�����ص�����ور  ويف  ال��ربمل�����ان  ق��ب��ة 
املراأة وال�صرة وكب������ار ال�صن، ونائ�ب�����ة 
للم�رة  ال�����ص��������ع��ب  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
الثاني����ة، دون اأن تاأخذا موقفا حينيا 
���ص��د ه����ذا ال�����ص��ل��وك الأرع�������ن ال���ذي 
وغر  مبا�ص�������ر  ب�صكل  اأي�صا  م�صهما 
الفاعالت  الن�صاء  كل  وط��ال  مبا�صر 

يف احلقل ال�صيا�صي وغره. 

عمل جبان ورفع احل�شانة
الي�صار  اأح�����������زاب  ����ص���م���ت���ت  ول����ئ����ن 
ح���ت���ى ال��ل��ح��ظ��ة وم���ع���ه���ا ال�����ص����وات 
“الثورجية”، متجاهلة ما حدث ويف 
تناق�س فا�صح مع تدعيه من مبادئ 
وقيم، فان بع�س الأحزاب الو�صطية 
وتو�صيف  التنديد  �صجاعة  امتلكت 
ما جرى حتت قبة الربملان باخلطر 
وا�صتقرارها،  ال��ب��الد  م�صتقبل  على 

وانه ت�صريع للعنف على املبا�صر.
ويف هذا ال�صياق، اأدانت حركة م�صروع 
ت��ون�����س يف ب��ي��ان ل��ه��ا اع��ت��داء النائب 
بالعنف  ���ص��م��ارة  ال�صحبي  امل�صتقل 
النائبة عبر مو�صي،  اجل�صدي على 
عمال  الع���ت���داء  ‘’هذا  اأن  م��ع��ت��ربة 
ج��ب��ان��ا وح��ق��را ك���ون الع���ت���داء على 
العنف  جرائم  �صمن  يندرج  النائبة 
�صد الن�صاء’’، مطالبة بطرد النائب 

من الربملان.
من جهته، دعا حزب اآفاق تون�س اىل 
احل�صانة  رف��ع  اج���راءات  يف  ال�صروع 
و�صحب  �صمارة  �صحبي  النائب  ع��ن 
ال�����ص��ف��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة م��ن��ه، م��ط��ال��ب��ا يف 
العمومية  النيابة  عنه،  ���ص��ادر  بيان 
النائب  واإي��ق��اف  ال��ف��وري  بالتحرك 
“الإفالت  اأن  م��ن  حم����ّذرا  امل���ذك���ور، 
الق�صايا  ه���ذه  م��ث��ل  ال��ع��ق��اب يف  م��ن 
�صيوؤدي اإىل ا�صت�صراء ثقافة العنف”، 
وا�صفا ما قام به �صمارة ب� “العتداء 

الهمجي واجلرمية امل�صينة«.
 وجّدد احلزب دعوته ل�صتقالة رئي�س 
الغنو�صي،  را����ص���د  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
موؤكدا انه “�صبب ف�صل اإدارة املوؤ�ص�صة 
الت�صريعية وتفاقم وترة العتداءات 

والفو�صى بها«.

اعتداء همجي
بيان  تون�س، يف  وع��رّبت حركة حتيا 
لتوا�صل  ا�صتنكارها  �صديد  عن  لها، 
م���ظ���اه���ر ال���ع���ن���ف داخ�������ل ال����ربمل����ان 
الع����ت����داء  درج�������ة  اإىل  وو����ص���ول���ه���ا 
م����راأى وم�صمع من  ع��ل��ى  اجل�����ص��دي 
اإث��ر ما و�صفته  اجلميع، وذل��ك على 

ال��ع��ام��ة، بح�صور  ب��ق��اع��ة اجل��ل�����ص��ات 
ال�صوا�صي  ���ص��م��رة  اجلل�صة  رئي�صة 
ووزيرة املراأة اإميان الزهواين هوميل 

ونواب املجل�س.
قد  بالربملان  العامة  اجلل�صة  وكانت 
النائب  اع��ت��داء  حادثة  اي�صا  �صهدت 
على  بالعنف  خم��ل��وف  ال��دي��ن  �صيف 
ال��ن��ائ��ب ع��ب��ر م��و���ص��ي مم���ا تتطلب 
القاعة  اىل  امل��ج��ل�����س  ط��ب��ي��ب  دخ����ول 

لتقدمي ال�صعافات ملو�صي.
وجّد العتداء خالل مناق�صة م�صروع 
على  باملوافقة  يتعّلق  اأ�صا�صي  قانون 
اتفاقية مقر بني حكومة اجلمهورية 
للتنمية  قطر  و���ص��ن��دوق  التون�صية 
ح����ول ف��ت��ح م��ك��ت��ب ل�����ص��ن��دوق قطر 

للتنمية بتون�س. 
من  وجمموعة  مو�صي  عبر  وكانت 
ن���واب ال��د���ص��ت��وري احل��ر و���ص��ط قاعة 
الوطني  الن�صيد  ي���رددون  اجلل�صات 
الوطنية حني  التلفزة  قبالة كامرا 
الكرامة  ائتالف  كتلة  رئي�س  اندفع 
وهذا  عليها.  بالعتداء  وقام  نحوها 

العتداء هو الثاين يف يوم واحد.

م�شادقة وا�شتقالة
هذا و�صادق الربملان يف النهاية على 
م�صروع قانون اأ�صا�صي يتعّلق باملوافقة 
ب����ني حكومة  م���ق���ر  ات���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
اجلمهورية التون�صية و�صندوق قطر 
ل�صندوق  مكتب  فتح  ح��ول  للتنمية 
قطر للتنمية بتون�س ب�رّمته ب� 122 

نعم 01 احتفاظ و12 رف�س.
واعتربت عبر مو�صي رئي�صة احلزب 
مبا�صر  فيديو  يف  احل��ر،  الد�صتوري 
اإث�����ر امل�������ص���ادق���ة ع��ل��ى م�������ص���روع هذا 
اأن كل من �صادق عليه من  القانون، 
ال�����ص��وداء يف  القائمة  ال��ن��واب ه��م يف 
تاريخ تون�س وو�صفتهم ب� “اخلونة«.

اإعالمي  ت�صريح  يف  مو�صي  واتهمت 
حركة  ورئي�س  الربملان  رئي�س  �صابق 
ب�صعيه  ال��غ��ن��و���ص��ي،  را����ص���د  ال��ن��ه�����ص��ة 
لتمرير التفاقية ال�صتعمارية التي 
اأب���رم���ت���ه���ا احل���رك���ة م���ع دول�����ة قطر 
ب�صاأن وجود مكتب ل�صندوق التنمية 
ا�صتعمارية،  وبنود  ب�صروط  القطري 

وال��ل��ف��ظ��ي ال����ذي م���ور����س حت���ت قبة 
اإىل  م�����ص��را  ال�����ص��ع��ب،  ن���واب  جمل�س 
يف  �صكاية  ت��ق��دمي  املت�صرر  على  اأّن���ه 

العر�س.
واأو�صح الّدايل اأّن بث عملية التعنيف 
املواقع  اأو  ال��ت��ل��ف��زة  ���ص��ا���ص��ات  ع���رب 
تلّب�س  ح���ال���ة  ي��ع��ت��رب  ل  الإخ���ب���اري���ة 
تقدر  العمومية  النيابة  اأن  م�صيفا 
املجراة  الأبحاث  �صوء  على  التلّب�س 

بعد فتح حتقيق.
رئا�صة احلكومة عن  ع��رّبت  يف حني 
عبر  النائب  على  لالعتداء  اإدانتها 
يعترب  ح��دث  م��ا  اأن  معتربة  مو�صي، 
مكت�صباتها  وعلى  امل���راأة  على  تعديا 
ن�صاء  ن�صالت  بف�صل  حتققت  التي 

تون�س. 

عربدة مك�شوفة
وكان النائب ال�صحبي �صمارة قام يف 
اجلل�صة ال�صباحية بالعتداء بالعنف 
املادي على رئي�صة احلزب الد�صتوري 
احل��ر عبر م��و���ص��ي، مم��ا اأث���ار حالة 
وعّطل  ال��ق��اع��ة  داخ���ل  الفو�صى  م��ن 

انطالق اجلل�صة العامة.
لكمات  ����ص���م���ارة  ال�����ص��ح��ب��ي  ووّج�������ه 
مو�صي  لعبر  اخل��ل��ف  م��ن  خمتلفة 

رئي�صة  على  الهمجي”  “العتداء  ب� 
احل��ر عبر  الد�صتوري  احل��زب  كتلة 
تون�س،  حتيا  حركة  ودع��ت  مو�صي.  
الفورية  امل��ح��ا���ص��ب��ة  اإىل  ب��ي��ان��ه��ا  يف 
رئا�صة  حم��م��ل��ة  امل���ع���ت���دي،  ل��ل��ن��ائ��ب 
اإيقاف  م�صوؤولية  واحلكومة  املجل�س 
امل��وج��ه �صد  ال��ع��ن��ف، خا�صة  ظ��اه��رة 
الإجراءات  امل��راأة، وتدعوهما لتخاذ 
ي��ل��ي��ق ب�صورة  ل��ذل��ك مب���ا  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
وكرامة  موؤ�ص�صاتها  وه��ي��ب��ة  ت��ون�����س 

مواطنيها، وفق البيان ذاته.
واعتربت كتلة الإ�صالح بالربملان يف 
بيان، اأّن ما ح�صل ميّثل جرمية عنف 
اأو  عنها  ال�صكوت  ميكن  ل  مو�صوفة 
البحث عن تعاّلت واهية لتربيرها، 

ح�صب ن�ّس البيان.
نواب  جمل�س  رئ��ا���ص��ة  الكتلة  ودع���ت 
للقيام  ال���ف���وري  ب��ال��ت��ح��ّرك  ال�����ص��ع��ب 

املعتدي  لتتبع  الالزمة  ب��الإج��راءات 
املمار�صات  ه�����ذه  مل���ث���ل  وال���ت�������ص���دي 

امل�صينة، ح�صب البيان.
بالغ  يف  ت��ون�����س،  ق��ل��ب  ح����زب  واأدان 
م���ا وقع  اأّن  ل���ه، الع����ت����داء، م��ع��ت��رباً 
الأعراف  كّل  دو�صا خطرا على  يعّد 
ال��ربمل��ان��ي��ة والأخ���الق���ّي���ة وع��م��ال ل 

يليق مبوؤ�ص�صة ت�صريعّية.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا، ح����ّم����ل����ت ال���ك���ت���ل���ة 
عنها،  ���ص��ادر  بيان  يف  الدميقراطية 
رئي�س جمل�س النواب را�صد الغنو�صي 
املجل�س  داخ��ل  يحدث  م��ا  م�صوؤولية 
م���ن �����ص����راع، ق���ال���ت ان����ه جت�����اوز كل 
يك�صف  ذل����ك  ان  م��ع��ت��ربة  احل������دود، 
اإدارة احل��وار بني  عن عجز يف ح�صن 
اتخاذ  اإىل  اي����اه  داع���ي���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ني، 
الإجراءات الالزمة ملحا�صبة املعتدين 

و�صمان عدم تكرر ما حدث.

 ادانة ول اجراءات
النائب  ل�صان  وعلى  الربملان،  رئا�صة 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ذي��وب  م��اه��ر 
امل��ك��ل��ف ب���الإع���الم والت�����ص��ال، نددت 
تكتف  ح����دث، ومل  م���ا  وا���ص��ت��ه��ج��ن��ت 
ب��ع��دم ات��خ��اذ ق����رارات، ب��ل جل��ات اىل 
الق�صاء ل لن�صرة ال�صحية بل يف ما 

يبدو لدانتها...!
وك��ي��ل اجلمهورية  ن��ائ��ب  اأف����اد  ف��ق��د 
ورئي�س  بتون�س  البتدائية  باملحكمة 
وح����دة الإع�����الم والت�����ص��ال حم�صن 
رئي�س  ب���اأّن  اخلمي�س،  ام�س  ال���دايل، 
جمل�س نواب ال�صعب را�صد الغنو�صي 
تقّدم ب�صكاية من اأجل تعطيل اأ�صغال 

الربملان.
وقال الّدايل يف ت�صريح اعالمي، اإّنه 
العمومية  النيابة  على  بعد  ت��رد  مل 
���ص��ك��اي��ة يف ع���الق���ة ب��ال��ع��ن��ف امل����ادي 

وفق قولها.
الد�صتوري  احل���زب  رئ��ي�����ص��ة  واأك�����دت 
�صندوق  متنح  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  احل���ر، 
الت�صرف  يف  احل����ق  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ق��ط��ر 
التون�صي  ب��الق��ت�����ص��اد  ح���ري���ة  ب��ك��ل 
عرب الدخول يف �صراكات، واإب��رام اأي 
تت�صمن  حيث  التفاقيات،  م��ن  ن��وع 
ال���ن�������ص���و����س ع�����دم اأح���ق���ي���ة ال���دول���ة 
اأع����م����ال هذا  ال��ت��ون�����ص��ي��ة يف ع��رق��ل��ة 
املكتب، اأي اأن ما يقرره هذا املكتب ل 
ميكن اأن متنعه الدولة التون�صية من 

تنفيذه، وفق تعبرها.
م���ن ج��ان��ب��ه اع���ل���ن ال��ن��ائ��ب مربوك 
ا�صتقالته  اخلمي�س،  ام�����س  كر�صيد، 
ال�صعب،  ن����واب  م��ك��ت��ب جم��ل�����س  م���ن 
وذلك ب�صبب مترير اّتفاقية �صندوق 
عليها،  وامل�������ص���ادق���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ق��ط��ر 
�صهده  ال�����ذي  ال��ع��ن��ف  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

املجل�س.
ا�صتقالته  ر���ص��ال��ة  يف  كر�صيد  وك��ت��ب 
“اإن مترير اتفاقية توطني �صندوق 
مكتب  على  واإحالته  للتنمية،  قطر 
اأبهى  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����ص��ة  امل��ج��ل�����س يف 
�صور املغالبة، فال عجل يف الأمر ول 
ونحن  القانون  مبقت�صى  له  اأولوية 
ب��ع��د ل ت�صمح  يف ظ����روف ع��م��ل ع��ن 
النقا�س...  ول  ب��احل�����ص��ور  ل��ل��ن��واب 
كما اأن امل�صادقة عليه يف جل�صة عنف 
الليل  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �صاعة  يف  �صديد 
ال�صالح �صمن  اأم��ل يف  نهاية  ميثل 
اأ���ص��ب��ح مترير  اأن  ب��ع��د  امل��ك��ت��ب  ه���ذا 
القوانني دون نقا�صها اأمرا م�صت�صاغا 

بل ومطلوبا...«. 

الد�شتوري احلر يت�شدر
 ورغ���م ه���ذه الع���ت���داءات واحل�صار 
امل�����ص��روب ���ص��ي��ا���ص��ي��ا واع��الم��ي��ا على 
احل�������زب ال����د�����ص����ت����وري احل�������ر، ف���ان 
ا�صتطالعا للراي قام به معهد امرود 
عن  ك�صف  الربعاء،  ون�صر  كن�صلتينغ 
تقدم احلزب الد�صتوري احلر بن�صبة 
37 باملائة يف نوايا الت�صويت خالل 
 34 م��ق��اب��ل   ،2021 ي��ون��ي��و  ���ص��ه��ر 

باملائة يف �صهر مايو املا�صي.
النه�صة  ح��رك��ة  ت��راج��ع��ت  ح���ني  يف   
من   %  20 الت�صويت من  نوايا  يف 
 18 ���ص��ه��ر م���اي���و، اىل  الأ�����ص����وات يف 
يونيو.  ���ص��ه��ر  خ����الل  ف��ق��ط  ب���امل���ائ���ة 
وحت�صلت قائمة م�صتقلة على املرتبة 
 8 ب  ق��درت  ت�صويت  بن�صبة  الثالثة 
باملائة، وجاء يف املرتبة الرابعة حزب 
ق��ل��ب ت��ون�����س ال����ذي حت�����ص��ل ع��ل��ى 7 
قليال  وتراجع  الأ���ص��وات  من  باملائة 
حظي  اأي����ن  م��اي��و  ب�ص�����هر  م��ق��ارن��ة 

بن�صبة 8 %.

م�صهد العربدة داخل الربملان

من برملان اىل حلبة مالكمة

كور�صيد النائب امل�صتقيل من مكتب الربملان العنف �صد املراة

احتاد ال�صغل يطالب النيابة العم�مية 
بالتعّهد التلقائي يف حادث العتداء على م��صي 

اآفاق ت�ن�ص يدع� ل�صحب احل�صانة من �صمارة 
وُيطالب النيابـة العم�ميـة بالتحـّرك الفـ�ري 

  هل �شتمر اجلرمية دون عقاب

العتداء على عبري م��صي: ف�صيحة وعار داخل الربملان...!
•• الفجر - تون�س

الربملان  حتول  كارثي,  واقت�شادي  �شحي  ظرف  يف 
املراأة,  وكانت  وم�شارعة,  ثريان  حلبة  اىل  التون�شي 
احل�شاري  حميطه  يف  ا�شتثناء  وانه  يتباهى  بلد  يف 
مبكانتها,  والرتقاء  حتريرها  عملية  يف  واجلغرايف 

لبع�ض  وم�شني  خطري  �شلوك  �شحية  املجل�ض  داخل 
النواب الذين مل يحرتموا ل املراأة ول املوؤ�ش�شات.

وقد اآثار اعتداء نائبني على رئي�شة كتلة الد�شتوري 
احلر عبري مو�شي, تنديدا وا�شعا على مواقع التوا�شل 
ال�شيا�شية  الأحــزاب  من  عدد  قبل  ومن  الجتماعي 

واملنظمات الوطنية اإ�شافة اإىل رئا�شة احلكومة,

دعوة النيابة العمومية للتدخل
التون�شي  العام  التنفيذي لالحتاد  وقد طالب املكتب 
وتوخي  التلقائي  بالتعّهد  العمومية  النيابة  لل�شغل, 
النائب  اعتداء  اثــر  القانون  تطبيق  يف  ال�شرامة 
احلر  الد�شتوري  كتلة  رئي�شة  على  �شمارة  �شحبي 

عبري مو�شي.

ب�شفحته  ن�شره  عنه  �شادر  بيان  يف  الحتــاد  واأدان 
مو�شي  على  �شمارة  اعــتــداء  في�شبوك  موقع  على 
الق�شائّي”,  التتّبع  ت�شتوجب  “جرمية  انه  موؤكدا 

وا�شفا العتداء باجلبان..
 معرّبا عن “ت�شامنه مع مو�شي”, معتربا ان “تعنيفها 

هو عنف موّجه �شّد املراأة«.

% مقابل 18 %حلركة النه�شة  رغم العتداءات.. الد�شتوري احلر يت�شدر نوايا الت�شويت بن�شبة 37 

الد�شتوري احلّر لنواب الربملان:

عري�صة الطعن يف د�صت�رية التفاقية واجب وطني
اأنه و�صع عري�صة للطعن  اأم�س اخلمي�س  اأعلن احلزب الد�صتوري احلر 
جنح  حتت  خل�صة  متريرها  مت  التي  “امل�صبوهة  التفاقية  د�صتورية  يف 
باملوافقة على  املتعلق  الأ�صا�صي  القانون  اىل م�صروع  ا�صارة  يف  الظالم” 
اتفاقية مقر بني حكومة اجلمهورية التون�صية و�صندوق قطر للتنمية 
حول فتح مكتب ل�صندوق قطر للتنمية بتون�س برّمته ب� 122 نعم و1 
“بعد  الد�صتوري احلر:  رف�صا. وجاء يف بالغ �صادر عن  و12  احتفاظ 
العنف والهمجية والتغّول الذي عاينه الراأي العام لزالت فر�صة للطعن 
كتلة  توقيعات  ن�صع   ... امل�صبوهة  ال�صتعمارية  التفاقية  د�صتورية  يف 
احلزب الد�صتوري احلر على ذمة عري�صة الطعن يف د�صتورية التفاقية 

امل�صبوهة التي مت متريرها خل�صة حتت جنح الظالم«.
ي�صار اىل ان رئي�س جلنة املالية وممثل حركة ال�صعب بالربملان هيكل املكي 

و�صف التفاقية باأنها اتفاقية بني الإخ��وان امل�صلمني فرع تون�س ودولة 
قطر ومل تكن اتفاقية الدولة التون�صية ودولة قطر.

واعترب املكي اأن كل التفاقيات التي ت�صمن م�صالح دولة تون�س مرحب 
اتفاقات  اأج��ل  من  التون�صية  ال��دول��ة  امكانيات  كل  توظف  اأن  ولكن  بها 
حت�صن العالقة بني النه�صة و دولة قطر وخدمات يقدمها �صيخ الإخوان 
ال�صدع بني قطر وتنظيم  اأج��ل ردء  اإىل دول��ة قطر من  الغنو�صي  را�صد 

الإخوان فهذا مرفو�س” ح�صب تعبره.
د�صتوريتها  ع��دم  يف  الطعن  امكانية  يف  النظر  �صيتم  اأن��ه  املكي  واأ���ص��اف 

وتبقى م�صلحة تون�س فوق كل م�صالح.
  وت�صاءل املكي: ملاذا الإ�صرار؟ وملاذا هذا التوقيت؟ وما هي العجلة  يف 

مترير التفاقية و�صعب تون�س اليوم ميوت” وفق قوله.

الكتلة الدميقراطية تدين وحتّمل الغن��صي امل�ص�ؤولية 
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عربي ودويل

العمالق الآ�شيوي, الذي �شي�شرق التاج القت�شادي العاملي من الوليات 
املتحـدة بحلول عـام 2035, ميكن اأن يعيده اإليها بحلول نهايـة القـرن

ليبيا.. ما هي �صيناري�هات حل »مع�صلة« ت�صمية وزير الدفاع؟
الليبي  ال�صحفي  الكاتب  ويرى  الجتماع.  رف�صه حل�صور  اأو  موافقته 
الدفاع  وزي��ر  بتعيني  يق�صى  الأزم��ة  �صيناريوهات  اأول  اأن  �صامل  اأحمد 
ورئي�س الأركان يف اآن واحد، على اأن ميثل كل منهما اأحد اأطراف الأزمة 

)املجل�س الرئا�صي واحلكومة(، ويكونا مقبولني لكل منهما.
اأن ال�صيناريو الثاين  اأ�صاف �صامل يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
جلنة  اأع�صاء  ال�صباط  م��ن  الأرك���ان  ورئي�س  ال��دف��اع  وزي��ر  اختيار  ه��و 

.»5+5“
ويتمحور ال�صيناريو الثالث ح�صب الكاتب الليبي حول دمج وزير الدفاع 
اأرك��ان له تخ�ص�س  والقائد العام يف من�صب واح��د، واإىل ج��واره رئي�س 
فني مهني داخل املوؤ�ص�صة الع�صكرية، ويراأ�س الأفرع والأ�صلحة املختلفة، 

ويكون رئي�س اجلمهورية هو القائد الأعلى للجي�س.
املقبل،  الأح���د  اجتماع  ح�صور  الدبيبة،  م��ن  الرئا�صي  املجل�س  وطلب 

•• طرابل�س-وكاالت

الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  توحيد  م�صار  العراقيل يف  باأول  الليبيون  ا�صطدم 
واملتمثل ب�”التوافق على اختيار وزير الدفاع”، حيث ظلت تلك احلقيبة 
منذ مار�س املا�صي، يف عهدة رئي�س حكومة الوحدة الوطنية عبداحلميد 
الدبيبة. واإزاء اخلالف الذي �صببته دعوة اللجنة الع�صكرية امل�صرتكة 
مل�صار  �صيناريوهات  ب��رزت عدة  دف��اع جديد،  وزي��ر  ت�صمية  اإىل   ”5+5“
الأزمة والبدائل املطروحة حال و�صول التوافق بني احلكومة واملجل�س 

الرئا�صي اإىل طريق م�صدود يف هذا ال�صاأن.
وتبادل الدبيبة وحممد املنفي رئي�س املجل�س الرئا�صي الليبي خطابات 
ب�صاأن اجتماع الأحد، حيث وجه املنفي خطابا للدبيبة للح�صور والت�صاور 
من اأجل ت�صمية وزير الدفاع، لكن الدبيبة رد بخطاب اآخر مل يعلن فيه 

ولّوح  اإليه،  موجه  خطاب  بح�صب  للدفاع،  وزي��ر  ت�صمية  ب�صاأن  للت�صاور 
بت�صمية  �صيتخذ قرارا  الدبيبة،  باأنه يف حال عدم ح�صور  “الرئا�صي” 
رف�س  املقابل  ويف  عليه.  للت�صويت  ال��ن��واب  ملجل�س  واإح��ال��ت��ه  ال��وزي��ر، 
الدبيبة الدعوة التي وجهها له املجل�س الرئا�صي حل�صور اجتماع الأحد، 
اخت�صا�صات  ب�صاأن  الليبي  ال�صيا�صي  احل��وار  ملتقى  مبخرجات  وذّك��ر 
رئي�س حكومة الوحدة الوطنية يف ت�صمية الوزراء والوكالء ودور املجل�س 
الرئا�صي يف ذلك. وقالت م�صادر ليبية ملوقع “�صكاي نيوز عربية” اإن 

الدبيبة مل يرف�س دعوة ‘’الرئا�صي’’ ب�صكل وا�صح يف خطابه.
املادة الثانية  اإىل املنفي تركز على  اأن خطاب الدبيبة  واأ�صافت امل�صادر 
ملتقى  ع��ن  املنبثق  امل��وح��دة  التنفيذية  بال�صلطة  اخل��ا���س  ال��ب��اب  م��ن 
احلكومة  ت�صكيل  م�����ص��اورات  “خالل  اأن���ه  ع��ل��ى  تن�س  وال��ت��ي  احل����وار، 
الت�صاور  وجوب  مع  واخلارجية  الدفاع  وزي��ري  احلكومة  رئي�س  ُي�صمي 

باإحالة  احلكومة  رئي�س  يلتزم  اأن  على  جمتمعا،  الرئا�صي  املجل�س  مع 
الت�صكيلة الوزارية كاملة اإىل جمل�س النواب«.

وكانت اللجنة الع�صكرية طلبت من جمل�س النواب قبل اأيام تعيني وزير 
للدفاع، وعدم �صرف ميزانية الدفاع حلني ت�صمية وزير الدفاع واإقرار 
الليبي الهادي عبد الكرمي  ال�صيا�صي  جمل�س النواب له. ورجح املحلل 
اأن  مو�صحا  ل��ل��دف��اع،  وزي��ر  بت�صمية  حاليا  احل��رج  التوقيت  ي�صمح  األ 
اخلالفات التي طفت على ال�صطح حول هذا الأمر، تعزز موقف اأع�صاء 
ملتقى احلوار ال�صيا�صي الليبي، الراف�صني لنتخاب الرئي�س بطريقة 

القائمة.
عرب  الرئا�صة  انتخابات  عقد  للملتقى  ال�صت�صارية  اللجنة  واقرتحت 
نظام القوائم، اأي ت�صم كل قائمة 3 مر�صحني ملنا�صب “الرئي�س ونائبه 

ورئي�س احلكومة«.

ُمهنئًا قيادة و�شعب م�شر:

الع�ص�مي: ث�رة 30 ي�ني� ا�صتعادت الدولة امل�صرية, ود�صنت عهدًا جديدًا من التنمية ال�صاملة
•• القاهرة-الفجر:

عادل  ال�صيد  املعايل  �صاحب  هنَّاأ 
الع�صومي  ع���ب���دال���رح���م���ن  ب����ن 
فخامة  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��ان  رئي�س 
ال�صي�صي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����س 
العربية  م�صر  جمهورية  رئي�س 
م�صر،  و�صعب  وب��رمل��ان  وحكومة 
لثورة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة 
ال���ث���الث���ني م���ن ي���ون���ي���و، م���وؤك���داً 
اأن����ه����ا ك���ان���ت ث������ورة ت���الح���م بني 
الوطني  وجي�صه  امل�صري  ال�صعب 
العظيم من اأجل ا�صتعادة الدولة 
مقدرات  على  واحلفاظ  امل�صرية 
الآمن  وال��ع��ب��ور  امل�صري  ال�صعب 
وال�صتقرار  الأم����ن  م��رح��ل��ة  اإىل 

والوحدة الوطنية..
الثورة  ه����ذه  اأن  ع��ل��ى  م�������ص���دداً   
امل���ج���ي���دة اأث���ب���ت���ت ق�����وة ال����دول����ة 
امل�صرية، وقدرة ال�صعب امل�صري، 

على جتاوز كافة التحديات..
��ن��ت ع���ه���داً ج���دي���داً من   ك��م��ا د���صَّ

جميع  يف  ال�������ص���ام���ل���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
املجالت.

العربي  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س  وث��م��ن 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
الفتاح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
منذ  اجلمهورية  رئي�س  ال�صي�صي 
ث��م��ان ���ص��ن��وات م�����ص��ت، ب����دءاً من 
30 يونيو، و�صوًل  قيادته لثورة 
م�صر  جمهورية  حققته  م��ا  اإىل 
داخلياً  نوعية  قفزة  من  العربية 
وخارجياً، وذلك من خالل نه�صة 
ع��م��ران��ي��ة غ��ر م�����ص��ب��وق��ة، وبنية 
وم�صروعات  م���ت���ط���ورة،  حت��ت��ي��ة 
اقت�صادي  واأداء  عمالقة،  قومية 
متميز رغم ما يعي�صه العامل من 
ما  منذ  خانقة  اقت�صادية  اأزم���ة 

يقرب من عامني.
 وع��ل��ى امل�����ص��ت��وى اخل���ارج���ي، اأكد 
رئي�س الربملان العربي، اأن املتابع 
لل�صيا�صات والتحركات اخلارجية 
ال�صنوات  م�����دار  ع��ل��ى  امل�����ص��ري��ة 
الثمان املا�صية، ُيدرك بكل و�صوح، 

�صهدتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ن��ق��ل��ة 
حميطها  يف  امل�����ص��ري��ة  ال����دول����ة 
العربي والإقليمي ومكانتها على 
توىل  اأن  منذ  ال����دويل،  ال�صعيد 
ق��ي��ادت��ه��ا ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س عبد 
اإليها  اأعاد  الفتاح ال�صي�صي، الذي 
ومكانتها  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  ري���ادت���ه���ا 
الدولية الالئقة بها، وبتاريخها، 

وعراقة �صعبها.
وبهذه املنا�صبة، اأ�صاد “الع�صومي” 
ال����ذي تقدمه  ال��ك��ب��ر،  ب��ال��دع��م 
جمهورية م�صر العربية، للربملان 
امل�صتويات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ال���ع���رب���ي 
العربي  باعتباره قوة دفع للعمل 

امل�صرتك..
ذات��ه على دعم  الوقت   موؤكداً يف 
الربملان العربي الكامل، ووقوفه 
م�صر  ج���م���ه���وري���ة  م�����ع  ال�����ت�����ام، 
و�صعباً،  وحكومًة  قيادًة  العربية، 
يف كافة ق�صاياها الإ�صرتاتيجية، 
الإقليمية  امل����ح����اف����ل  ك����اف����ة  يف 

والدولية.

التاج القت�شادي حمورها

بداأت املعركة الدمي�غرافية بني ال�صني والأمريكان...!

••الفجر –خرية ال�شيباين
التاج  ت�����ص��رق  اأن  لبكني  مي��ك��ن     
وا�صنطن  العاملي من  القت�صادي 
بحلول عام 2035. ولكن �صيكون 
امل��ت��ح��دة فر�صة  ال���ولي���ات  ل���دى 
للعودة اإىل الأمام اإذا متكنت من 
الن�صطني  �صكانها  على  احل��ف��اظ 

بف�صل تدفقات الهجرة.
  اأعلن ماو ت�صي تونغ اأن “احلرب 
اجلماهر  ح����رب  ه���ي  ال���ث���وري���ة 
اإل  ���ص��ن��ه��ا  ال�����ص��ع��ب��ي��ة، ول مي��ك��ن 
وبالعتماد  اجل��م��اه��ر،  بتعبئة 

عليها”.
 و�صيجد النظام ال�صيوعي �صعوبة 
اأكرب يف اللعب على تاأثر الأرقام 
ب�صكل  املتحدة  ال��ولي��ات  لتجاوز 

و�صيكون  واح���د،  م��ن طفل  اأك���رث 
من ال�صعب عك�س هذا الجتاه.

   اإن النخفا�س امل�صتمر يف عدد 
ال�صكان العاملني، الذي بداأ فعال، 
���ص��ي��ك��ون ل���ه ت���اأث���ر ���ص��ل��ب��ي على 
ن���و ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل. 
وال����ع����م����الق الآ������ص�����ي�����وي، ال�����ذي 
�صي�صرق التاج القت�صادي العاملي 
من الوليات املتحدة بحلول عام 
اإليهم  يعيده  اأن  ميكن   ،2035
ملعهد  وفًقا  القرن،  نهاية  بحلول 
ويف  ال�صحية.   القيا�صات  تقييم 
اأمريكا  �صتنجح  ال�صيناريو،  ه��ذا 
قوتها  ح��ج��م  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
العاملة من خالل الهجرة. ومع 
املو�صوع،  اأن  املفرت�س  ذل��ك، من 
ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  ا�صتغله  ال���ذي 

ا�صتفادت  ال��ت��ي  ال�����ص��ني،  دائ�����م. 
جمموعة  من  طويلة  ف��رتة  منذ 
ال�صابة  ال���ع���م���ال���ة  م����ن  ���ص��خ��م��ة 
�صت�صهد  ال��ت��ك��ل��ف��ة،  م��ن��خ��ف�����ص��ة 
العام  �صكانها  ع��دد  يف  ا  انخفا�صً
املقبل. وميكن اأن ينخف�س الرقم 
من 1.4 مليار �صخ�س اليوم اإىل 
وفًقا   ،2100 عام  مليون   732
اأج���راه���ا م��ع��ه��د تقييم  ل��درا���ص��ة 
ُن�صرت يف ذي  القيا�صات ال�صحية 

لن�صيت.
ال�صيخوخة    وخوًفا من عواقب 
القت�صاد،  على  للبالد  ال�صريعة 
����ص���م���ح���ت ال�������ص���ل���ط���ات ل���������الأزواج 
اأط��ف��ال )مقابل  ث��الث��ة  ب��اإجن��اب 
العديد من  �صابًقا(. لكن  طفلني 
اإجناب  يف  يرغبون  ل  ال�صينيني 

دونالد ترامب على نطاق وا�صع، 
يثر التوتر بني ال�صكان البي�س 
يخ�صون  الذين  الالتينيني  غر 

اأن يجدوا اأنف�صهم اأقلية.

نق�ض الوزن
 اجليو�شيا�شي

   على اجلانب الآخر من املحيط 
الهادئ، من غر املرجح اأن تقوم 
بتن�صيط  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات 
املحتمل  وم���ن  ال��ه��ج��رة.  راف���ع���ة 
الو�صط  ام��رباط��وري��ة  اأن حت��اول 
الدميوغرايف  ال��رتاج��ع  تعوي�س 
التكنولوجي،  التقدم  طريق  عن 
ال�����ذك�����اء  جم��������ال  يف  وخ�����ا������ص�����ة 
فيه  ت�صتثمر  الذي  ال�صطناعي، 

بكثافة.

الدولة  حجم  تقلي�س  مت  »اإذا    
ب�صكل مطرد مبرور الوقت، حتى 
لو متكنت من احلفاظ على النمو 
الروبوتات،  بف�صل  الق��ت�����ص��ادي 
فمن ال�صعب تخيل اأنها ت�صتطيع 
احل�����ف�����اظ ع����ل����ى ن���ف�������س ال�������وزن 

لتقديرات  وفًقا  اجليو�صيا�صي”، 
يف  الأ���ص��ت��اذ  م����وراي،  كري�صتوفر 
جامعة وا�صنطن، �صياتل، ومدير 
معهد تقييم القيا�صات ال�صحية.

بني  اجل������اري������ة  امل����ع����رك����ة  يف     
�صيكون  “الأهم  وا�صنطن وبكني، 

)م�صتوى  ال��ب�����ص��ري  امل����ال  راأ������س 
 ،”)... للفرد  واإنتاجية  التعليم، 
ي�������ص���ر ن���ي���ك���ول����س اإب����ر�����ص����ت����ادت، 
املتخ�ص�س يف القت�صاد ال�صيا�صي 
اإنرتبرايز.  اأم���رك���ان  م��ع��ه��د  يف 
و”يف املا�صي، �صهدنا اآثار اللحاق 

امل��ن��ط��ق��ة، كما  ب��ال��رك��ب يف ه����ذه 
اجلنوبية”.  كوريا  يف  احل��ال  هو 
ويبقى اأن نرى ما اإذا كان النظام 
ا�صتمر  -اإذا  ال�صني  ال�صلطوي يف 

-�صينجح يف خلق بيئة مواتية.
عن لك�شربي�ض

من �صيك�صب الرهان الدميوغرايف؟

�صاحب املعايل ال�صيد عادل بن عبدالرحمن الع�صومي رئي�س الربملان العربي

اإقالة وزيري الدفاع والأمن يف ب�ركينا فا�ص� 
•• واغادوغو-اأ ف ب

الدفاع  وزي��ري  كابوريه  كري�صتيان  م��ارك  روك  فا�صو  بوركينا  رئي�س  اأق��ال 
والأمن، يف خطوة اأتت يف اأعقاب تظاهرات �صعبية �صهدتها البالد احتجاجاً 
الوزراء  ملجل�س  العام  الأم��ني  وت��ال  فيها.  الإرهابية  الهجمات  تزايد  على 
�صتيفان �صانو عرب التلفزيون احلكومي مر�صوماً رئا�صياً ق�صى باإقالة وزير 
وزير  واإق��ال��ة  منه  ب��دًل  كونيه  ماك�صيم  وتعيني  كومباوريه  ح�صني  الأم��ن 

الدفاع �صريف �صي وتويّل رئي�س اجلمهورية بنف�صه هذه احلقيبة.
و�صبق للرئي�س كابوريه اأن احتفظ بهذه احلقيبة لنف�صه يف حكومته الأوىل 

يف 2015 قبل اأن يتخّلى عنها بعد اأ�صهر من ذلك.
اإمييه  ميجور  الكولونيل  ع��نّي  اجلمهورية  رئي�س  ف���اإّن  للمر�صوم  ووف��ق��اً 

بارثيليميه �صيمبوريه وزيراً منتدباً مكّلفاً الدفاع الوطني.
يف  الرئا�صي  الق�صر  يف  اخلمي�س  �صيلتئم  ال���وزراء  جمل�س  اإّن  �صانو  وق��ال 

اجتماع �صي�صارك فيه جميع اأع�صاء احلكومة اجلديدة.
وكانت املعار�صة طالبت يف منت�صف حزيران/يونيو با�صتقالة رئي�س الوزراء 
يف  الإيرانية  الهجمات  تزايد  على  رّداً  ال��دف��اع  ووزي��ر  داب��ري��ه  كري�صتوف 

البالد.
وليل 4-5 حزيران/يونيو، هاجم م�صّلحون بينهم فتيان “تراوح اأعمارهم 
بني 12 و14 عاماً” بح�صب احلكومة، قرية �صلحان يف �صمال �صرق البالد 
وفق  قتياًل  و160  احلكومة  وف��ق  قتياًل   132 �صحيتها  راح  جم��زرة  يف 

م�صادر حملية.
وهذه املجزرة هي الأكرث دموية منذ بداأ الإرهابيون هجماتهم يف هذا البلد 
يف 2015. ومنذ 2015 تواجه بوركينا فا�صو، الدولة الفقرة يف منطقة 
اإرهابية تابعة لتنظيمي داع�س  ال�صاحل، هجمات متزايدة ت�صّنها جماعات 
والقاعدة. واأ�صفرت هذه الهجمات عن حوايل 1500 قتيل واأرغمت 1،5 

مليون �صخ�س على مغادرة منازلهم.

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - بيغا�شو�ص للمقاوالت الفنية   
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001677/ 

اإىل املحكوم عليه :  بيغا�صو�س للمقاولت الفنية
 065222452 اخليال  احمد  4 ملك حممد عبداهلل  رقم  �صقة  القا�صمية  �صارع  الرموك  ال�صارقة   : العنوان 

     0506292274  0506292260
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ  بهاو ميها ترا ميها - اجلن�صية : بنجالدي�صي  
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم  اأعاله  - ومبا  يف الق�صية امل�صار اليها 

املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 22156 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 

حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001804 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صريفة حممد ح�صني ح�صن  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - منطقة احلميدية - فيال على ار�س رقم 0366 مكاين 

رقم 4971710000  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/7/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/6/24 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001804 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يعقوب ح�صني جمعة الهوتي البلو�صي
جمهول حمل الإقامة : امارة عجمان فيال على قطعة ار�س رقم 0366 مبنطقة احلميدية 
 yaqoobh75@hotmail.com 0529151251 بريد الكرتونى  هاتف متحرك 

مكانى رقم 4971710000
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/7/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.  حرر بتاريخ  5555555  
مدير اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
التاريخ 2021/1/7 

افتتاحية باأخطار موجه اإىل كافة دائني �صركة انف�صت ايه دي لإدارة الأ�صول )�س.م.خ(، وم�صجلة مبوجب الرخ�صة 
التجارية رقم )1159831( �صادرة عن دائرة التنمية القت�صادية - اأبو ظبي ، والذي يتم ن�صره عماًل وامتثاًل 
لأحكام املادة 316 من قانون ال�صركات التجارة رقم 2 ل�صنة 2015 وتعديالته بت�صفية ال�صركة وافتتاح اإجراءات 

الت�صفية اخلا�صة بال�صركة.
والغاء  لل�صركة  الطوعية  الت�صفية  على  بالأجماع  ال�صركة  م�صاهمي  وافق   ،  2020 نوفمرب   10 تاريخ  يف  انه 
رقم  مهنية  رخ�صة  حتمل  دبي(  )فرع  واملراجعة  للمحا�صبة  ثورنتون  جرانت  �صركة  تعيني  على  وكذلك  ت�صجيلها 
)103203( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية - دبي)“امل�صفي”( لتخاذ جميع الإجراءات املطلوبة لتنفيذ 

اأعمال ت�صفية ال�صركة واإلغاء ت�صجيلها.
اأو اأي �صخ�س له حق لدى ال�صركة مدة خم�صة واأربعني )45( يوماً من تاريخ  وعليه، فاإن اأمام الدائنني لل�صركة 
الرئي�صي  املقر  اإىل  اإر�صاله  امل�صفي، عن طريق بريد م�صجل يتم  لدى  اأية مطالبات كتابياً  الإخطار  لتقدمي  هذا 

للم�صفى وعنوانه املو�صح ادناه:
�صركة   - املالك   ،702 – مكتب   7 6- طابق  ق   -1_ 59 غ   - العربي  �صارع اخلليج  اأبوظبي،  العنوان: )جزيرة 

اأبوظبي لال�صتثمار( 
تليفون رقم: - 026926000
فاك�س رقم: - 026650575 

�صندوق بريد:  46309  
جرانت ثورنتون للمحا�شبة واملراجعة )فرع دبي( )امل�شفي( 

اإعـــــــــــــالن 
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

 اعالن بالن�شر
995/2021/300 ا�شتئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

لنقل  ار�صاد  امل�صتاأنف �صدهما /1- رفيق احمد عبدالغفور 2- حممد  اىل 
املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م - جمهويل حمل القامة مبا ان 
املحدودة  الأو�صط(  )ال�صرق  للتاأمني  الالين�س  اند �صن  رويال   / امل�صتاأنف 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   - دب��ي(  )ف��رع  ����س.م.ب 
2021/995 مدين جزئي ،  وحددت لها جل�صه يوم الإثنني املوافق 2021/7/5 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى رقم FUCFICIPOR2021 /0000297، جتارى )جزئی(

اإىل املدعى عليه : م�صروعات تاتا املحدودة
نعلمكم باأن املدعي هدايت هيفى اند �صرتى )�س.ذ.م.م(

األف ومائتني و�صتة  اأعاله للمطالبة مببلغ )مائة وخم�صة وثمانون  اأقام الدعوى املذكورة  قد 
ع�صر درهم و�صبعة واأربعني فل�صا( - لذا يجب عليكم احل�صور اأمام حمكمة الفجرة، املحكمة 
البتدائية املدنيه 2021/7/8 من يوم اخلمي�س ال�صاعة التا�صعة والن�صف لتقدمي ما لديكم 
من دفاع وم�صتندات، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة 

�صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2021/06/29 

حرر بوا�صطة املوظف / مدير اإدارة الدعوى
القا�شي / ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية
 املحكمة االبتدائية املدنيه

  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 356
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / رفيق احمد �صر اف�صل خان - باك�صتاين اجلن�صية، 
البالغة )100%( وذلك لل�صيد/ ف�صل خان �صر  التنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
اف�صل خان - باك�صتاين اجلن�صية يف املوؤ�ص�صة الفردية بوكيل خدمات )القو�س البي�س 
لل�صحن البحري( املرخ�صة برقم )751922( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بحكومة ال�صارقة .
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل - ال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3531/2021/60 امر اأداء

مو�صوع الدعوى: املطالبة باإ�صدار الأمر باإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ318588.17 درهم 
والفائدة القانوينة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف

طالب العالن:  المارات دي�صرتيكت كولينج )امييكول( �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية: مدعى
 املطلوب اعالنهم:1- انتغرايتد توبولرز & اأويلفيلد �صباليز �س م ح - �صفته بالق�صية: مدعى عليه
-6-6 اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  اأمر  ا�صت�صدار  مو�صوع الإع��الن : طلب 
درهم   318،588.17 مبلغاوقدره  للطالبة  ت���وؤدي  اأن  �صدها  امل��ع��رو���س  ب��اإل��زام   2021
األف وخم�صمائة وثمانية وثمانون درهما و�صبعة ع�صر فل�صا( م�صافا  )ثالثمائة وثمانية ع�صر 
اإليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% �صنويا تبداأ من تاريخ تقدمي الطلب وحتى ال�صداد التام 
اليوم  15 يوم من  الأم��ر خالل  ا�صتئناف  بامل�صاريف. ولكم احلق يف  املعرو�س �صدها  واألزمت 

التايل لن�صر هذا الإعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�صخب�ط اآل نهيان يلتقي املمثل اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة للطاقة امل�صتدامة
واأ�صار معاليه اإىل اأن دولة الإمارات تعد مقرا لعدد من مبادرات 
كبرة  بذلت جهودا  وقد  العامل،  تقدما يف  الأك��رث  ال�صتدامة 

ملواجهة حتديات الطاقة وتغر املناخ يف اإطار روؤية 2021.
واأ�صار معاليه اإىل اأن دولة الإمارات عملت على تعزيز التعاون 
ال���دويل يف جم���الت ال���ص��ت��دام��ة وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة. ويف هذا 
ال�صدد، �صلط معاليه ال�صوء على املبادرات الإماراتية البارزة يف 
جمال الطاقة املتجددة، م�صرا اإىل اأن جممع حممد بن زايد 
للطاقة ال�صم�صية يف توغو الذي جرى افتتاحه موؤخرا �صاعد يف 
خلق فر�س عمل حملية، حيث اأن 80 % من عمال املجمع هم 
من توغو. وناق�س معايل ال�صيخ �صخبوط  واأوغونبي الفر�س 

وامل�صاريع املحتملة لتو�صيع اأفق التعاون يف اأفريقيا.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �صخبوط  ال�صيخ  معايل  التقى 
وزير دولة ، اأم�س بدميلول اأوغونبي الرئي�س التنفيذي للطاقة 
لالأمني  اخل��ا���س  املمثل   ،  SEforALL للجميع  امل�صتدامة 
والرئي�س  للجميع،  امل�صتدامة  للطاقة  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 
خالل  معاليه  واأك���د  للطاقة.  املتحدة  الأمم  ل�صبكة  امل�����ص��ارك 
الجتماع الذي عقد يف مقر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
ا�صتخدام الطاقة  ب��زي��ادة  الإم����ارات  ال��ت��زام دول���ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
التي  الطاقة  توفر  ���ص��رورة  على  واأك���د  وامل��ت��ج��ددة،  النظيفة 

ميكن الو�صول اإليها بطريقة اآمنة وم�صتدامة.

وُم��ْق��ن��ع��ة لأ���ص��ح��اب ال��ب�����ص��ائ��ع عرب 
و�صيتم  الأ����ص���واق.  م��ن  اأك���رب  �صبكة 
متويل عملية ال�صتحواذ من املوارد 
املتاحة احلالية ..وتوا�صل جمموعة 
احلثيث  �صعيها  العاملية  دبي  موانئ 
اإي��ج��اب��ي يف برامج  ت��ق��دم  اإح����راز  يف 
اإع��ادة تدوير راأ���س املال كما توا�صل 
ب��ت��ح��ق��ي��ق هدفها  ال���ت���ام  ال���ت���زام���ه���ا 
يقل  ال��ذي  املالية  بالرافعة  املتعلق 
ع��ن اأرب��ع��ة اأ���ص��ع��اف ���ص��ايف ال��دي��ن/

الفوائد  ا���ص��ت��ق��ط��اع  ق��ب��ل  الأرب��������اح 
وال�صتهالك  والإهالك  وال�صرائب 

بحلول نهاية عام 2022.
الرئي�س  اإن�����راي�����ت  ب����ري����ان  وع������رّب 
التنفيذي ل�صركة “�صينكريون” عن 
جمموعة  اإىل  لالن�صمام  حما�صهم 
م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ..م����وؤك����داً اأن 
من  ���ص��ت�����ص��ت��ف��ي��د  “�صينكريون” 
�صل�صلة  يف  الكبرة  املجموعة  خربة 
املمتازة  والعالقات  الأو�صع  التوريد 
..وتت�صارك  ال��ب�����ص��ائ��ع  م��ال��ك��ي  م��ع 
خدمة  يف  املتمثلة  ال��روؤي��ة  يف  معها 
ع��م��الئ��ه��ا م���ن خ����الل اإزال������ة اأوج����ه 
قيمة  ذات  حلول  وت��ق��دمي  الق�صور 

م�صافة.

•• دبي -وام: 

اأعلنت جمموعة موانئ دبي العاملية 
عن ا�صتحواذها على 100 باملائة من 
 syncreon »صركة “�صينكريون�
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   1.2 بقيمة 
ل�صروط  ال�����ص��ف��ق��ة  ه����ذه  وت��خ�����ص��ع 
الإجناز املتعارف عليها ومن املتوقع 
اأن تكتمل يف الن�صف الثاين من عام 

.2021
وتتخ�ص�س “�صينكريون” �� الرائدة 
يف اخلدمات اللوج�صتية والتي تتخذ 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م��ن 
وت�صغيل  ت�����ص��م��ي��م  يف   ����� ل��ه��ا  م���ق���را 
�صال�صل التوريد لقطاعي ال�صيارات 
بنموهما  املتميزين  والتكنولوجيا 
ال�����ص��رك��ة حلوًل  ..وت���وف���ر  امل��رت��ف��ع 
والتوزيع  ل��ل��ت��خ��زي��ن  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
خالل  م���ن  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 
خدمات  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  جم���م���وع���ة 
واإدارة  ال�صادرات  وتعبئة  الت�صنيع 
النقل وخدمات التبديل اأو ال�صالح 

وا�صتيفاء ال�صروط.
وتتمتع “�صينكريون” مبكانة عاملية 
موقعاً   91 البالغة  مواقعها  ع��رب 

م�صتثمرون من 97 جن�صية ح�ل العامل 
يتداول�ن يف اأ�ص�اق املال الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:
املال  اأ�صواق  يف  م�صتثمروها  يتداول  التي  الجنبية  اجلن�صيات  عدد  جتاوز 
97 جن�صية من خمتلف دول العامل منذ بداية العامل 2021  المارتية 

وذلك وفقا ملا اأظهرته الح�صائيات الر�صمية ال�صادرة عن ال�صواق.
قائمة  والربيطانية  المريكية  اجلن�صية  حملة  من  امل�صتثمرون  وت�صدر 
الول من  الن�صف  املحلية خالل  املالية  ال�صواق  ن�صاطا يف  الجانب  اكرث 
العام اجلاري وجاء ال�صعوديون والكويتيون يف �صدارة الن�صط خليجيا يف 

حني ت�صدر الردنيون وامل�صريون القائمة عربيا.
ويعك�س العدد الكبر من اجلن�صيات الجنبية التي يتداول م�صتثمروها يف 
ال�صواق يف  بها هذه  تتمتع  التي  املال الماراتية م�صتوى اجلاذبية  ا�صواق 
ال�صواق  ا�صتثماراتهم يف  عززوا من  والذين  الجانب  امل�صتثمرين  او�صاط 

منذ بداية العام اجلاري وعلى نحو غر م�صبوق.
وتعد ا���ص��واق امل��ال الم��ارات��ي��ة من اك��رث الأ���ص��واق من حيث توفر الفر�س 
املتداولة  ال�صركات  يف  امل�صتثمرين  على  النقدية  والتوزيعات  ال�صتثمارية 

�صواء على م�صتوى منطقة اخلليج العربي او ال�صرق الو�صط ب�صكل عام.
وتف�صيال فقد اأظهرت الح�صائيات ال�صادرة عن ال�صواق املالية اأن قيمة 
والربيطانية  الم��ري��ك��ي��ة  اجلن�صيتني  حملة  م��ن  امل�صتثمرين  ت����داولت 
من  الول  الن�صف  خ��الل  تقريبا  و���ص��راء  بيعا  دره���م  مليار   23 جت���اوزت 
العام 2021 ..وبلغ �صايف ا�صتثماراتهم نحو 1.9 مليار درهم مما يعك�س 

توجههم ال�صتثماري يف ال�صواق.
اما على م�صتوى تداولت امل�صتثمرين من اململكة العربية ال�صعودية ودولة 
الكويت فقد بلغت اأكرث من 2.5 مليار درهم خالل الن�صف الول من العام 

التوريد  �صل�صلة  ح��ل��ول  ت��وف��ر  يف 
التكنولوجيا  على  القائمة  الذكية 
ل��ت��م��ك��ني ال���ت���ج���ارة ع����رب الأ�����ص����واق 

الرئي�صية.
و�صريع  ال�����ص��خ��م  امل����ج����ال  وي����وف����ر 
يف  “�صينكريون”  لأع���م���ال  ال��ن��م��و 
ال�صيارات  و���ص��ن��اع��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
فر�س نو كبرة على املدى املتو�صط 
ال��ط��وي��ل ..وت���ه���دف اإىل  امل���دى  اإىل 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه امل��ن�����ص��ة لتقدمي 
اأو���ص��ع وت��وف��ر حلول  اأع��م��ال  نطاق 
م�صافة  قيمة  ذات  ت��وري��د  �صل�صلة 

باملائة   57 ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  اأم��ري��ك��ي 
الأو�صط  وال�����ص��رق  اأوروب�����ا  يف  منها 
اأوروب����ا/  م��ن  /معظمها  واإف��ري��ق��ي��ا 
ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  ب��امل��ائ��ة  و42 
مع  الأج��ل  طويلة  �صراكات  ولديها 
عمالء يبلغ متو�صط التعاقد معهم 
وم��ع��دلت جتديد عالية  ع��اًم��ا   18

للعقود.
واأعرب �صلطان اأحمد بن �صلّيم رئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة عن 
ال�صتحواذ  ع��ن  ب��الإع��الن  �صعادته 

جمموعة  وت����خ����دم  دول������ة   19 يف 
ك��ب��رة وم��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ع��م��الء من 
اجلن�صيات.  م���ت���ع���ددة  ال�������ص���رك���ات 
�صريحتني  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  وت��رك��ز 
العمالء هما عمالء  رئي�صيتني من 
التكنولوجيا الكبار لتمكني التجارة 
ال�صاملة  وال���ق���ن���وات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املواد  ل�صتالم  ال�����ص��ي��ارات  و���ص��رك��ات 
وتعبئة  امل��خ��زون  واإدارة  والتخزين 
ال�صنة  ويف  وت��غ��ل��ي��ف��ه��ا.  ال�������ص���ادرات 
املالية 2020 اأعلنت املجموعة عن 
دولر  مليار   1.1 ق��دره��ا  اإي�����رادات 

والتي  “�صينكريون”  ���ص��رك��ة  ع��ل��ى 
كبرة  ا�صرتاتيجية  قيمة  �صت�صيف 
نظًرا  العاملية  دب��ي  موانئ  ملجموعة 
احللول  جم��ال  يف  القوية  لقدراتها 
ملوانئ  ���ص��ي�����ص��م��ح  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة مم���ا 
�صاملة  حلول  بتقدمي  العاملية  دب��ي 

لأ�صحاب الب�صائع.
“�صينكريون”  �صركة  قدرة  وجتذب 
على تقدمي حلول مرّكبة ومتقدمة 
ع���الق���ات ق��وي��ة ط��وي��ل��ة الأم�����د مع 
مع  تتنا�صب  والتي  الب�صائع  مالكي 
العاملية  دب��ي  روؤي��ة جمموعة موانئ 

م�انئ دبي العاملية ت�صتح�ذ على �صينكري�ن املزود حلل�ل �صل�صلة الت�ريد الأمريكية

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف اأ�صب�ع  4.5
•• دبي - وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي خالل الأ�صبوع 
 1440 4.5 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل  اأكرث من  احلايل 
بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   119 منها  دره��م  مليار   3.09 بقيمة  مبايعة 
845.1 مليون درهم و1321 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 2.25 مليار 
درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 125 مليون درهم يف منطقة 
مر�صى دبي تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة 

تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2.
وت�صدرت منطقة احلبية الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 
20 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�صيخ حممد 
بن را�صد بت�صجيلها 14 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة يف جمرا 

الأوىل بت�صجيلها 14 مبايعة بقيمة 106 مليون درهم.

مليار دولر قيمة ال�صفقات التجارية التي اأبرمت خالل اإيدك دبي 2021  3.8

مكتب اأب�ظبي لال�صتثمار يدخل يف �صراكة مع هيئة اأب�ظبي
 للطف�لة املبكرة لتط�ير اأف�صل البتكارات التكن�ل�جية جليل امل�صتقبل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��ك��ت��ب  اأع���ل���ن 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار اأم�������س عن 
“هيئة  م������ع  ������ص�����راك�����ة 
للطفولة  اأب�����وظ�����ب�����ي 
لتوفر الدعم  املبكرة” 
التي  النا�صئة  لل�صركات 
التكنولوجية  احل��ل��ول  م��ن  ال��ت��ايل  اجليل  تطوير  على  تعمل 
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ت�����ص��اه��م يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
اأبوظبي لال�صتثمار مبوجب  امل�صتقبل. و�صيقوم مكتب  اأجيال 
3 �صنوات  15 مليون درهم على مدار  ال�صراكة بتقدمي  هذه 
ثقافة  واإث���راء  اإىل حتفيز  يهدف  ِز” ال��ذي  “اأجنال  لربنامج 

البتكار يف قطاع الطفولة املبكرة يف اإمارة اأبوظبي. 
ا�صتقبال طلبات  بدء  اأعلن عن  قد  ز”  “اأجنال  برنامج  وك��ان 
الأعمال  ورواد  ال�����ص��رك��ات  م��ن  الثانية  للمجموعة  امل�����ص��ارك��ة 

املبتكرين من جميع اأنحاء العامل.

وال�صتثمار  ال��دع��م  ك��ل  توفر  على  اأبوظبي  اإم���ارة  وحت��ر���س 
ال���الزم���ني لإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ع��م��ل داع���م���ة وت��ن��اف�����ص��ي��ة ل�صركات 
على  ال�صركات  ه��ذه  ح�صول  و�صمان  النا�صئة،  التكنولوجيا 
مكتب  ويتوىل  وابتكاراتها.  اأعمالها  لنجاح  ال��الزم  التمويل 
اأبوظبي لال�صتثمار دوراً مهماً لتحقيق التعاون والتكامل بني 
حيث  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  البتكار  منظومة  مقومات  خمتلف 
املبكرة،  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  مع  ال�صراكة  ه��ذه  �صت�صاهم 
والتي تقام يف اإطار برنامج البتكار التابع للمكتب، يف تعزيز 
وترة الدعم املتاح ل�صركات القطاع اخلا�س التي ت�صعى لإثبات 

ريادتها واإجنازاتها على امل�صتويني الإقليمي والعاملي.
وبهذه املنا�صبة، قال �صعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام 
مكتب اأبوظبي لال�صتثمار: “اأظهر العام املا�صي قدرة ال�صركات 
على ت�صريع وترة البتكار ورفد القت�صاد واملجتمع بتقنيات 
واأ�صاليب عمل جديدة وفريدة. ي�صكل البتكار حموراً رئي�صياً 
تواجهنا  التي  للتحديات  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  امل��ت��غ��رات  ملواكبة 
اخلالقة  الأفكار  ومتكني  لدعم  ونتطلع  امل�صتقبل،  ويف  اليوم 
وال�صركات الرائدة التي تعمل لتعزيز اأ�ص�س التنمية امل�صتدامة 

اأف�صل  و�صمان م�صتقبل 
ل���ل���م���ن���ط���ق���ة وال������ع������امل. 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  ي��ع��م��ل 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ربط 
اجلهات واملوارد املختلفة 
يف اإمارة اأبوظبي لإيجاد 
ب��ي��ئ��ة ع���م���ل ت�����ص��اه��م يف 
اأعمال  وازده��������ار  جن����اح 

اإىل  الأف���ك���ار اخل��الق��ة وحت��وي��ل��ه��ا  النا�صئة وجن���اح  ال�����ص��رك��ات 
لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  ويهدف  فعلية.«  جتارية  م�صاريع 
اأب��وظ��ب��ي للطفولة امل��ب��ك��رة يف  م��ن خ��الل ال�����ص��راك��ة م��ع هيئة 
برنامج “اأجنال ِز” لغر�س نهج البتكار وت�صجيع رواد الأعمال 
لتقدمي حلول تقنية مبتكرة يف جمال تنمية الطفولة املبكرة. 
وت�صمنت املجموعة الفتتاحية التي اختتمت يف العام 2020 
من  الأع��م��ال  ورواد  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  م��ن  جمموعة  دع���وة 
اإمارة  يف  وحلولها  خدماتها  لتوفر  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

اأبوظبي ودولة الإمارات. 

ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع حتافظ على زخمها مع ا�صتمرار 
من� اأحجــام تـداول العقـ�د الآجلـة للروبيـة الباك�صــتانية

مذكرة تفاهم مع ال�شودان
خالل  وقعت  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  وكانت  ه��ذا 
اأ�صواق  تنظيم  �صلطة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   يونيو  �صهر 
على  الثنائي  التعاون  تعزيز  بهدف  ال�����ص��ودان  يف  امل��ال 
وتت�صمن  ال�صودان.  يف  الذهب  منتجات  ت��داول  �صعيد 
املجالت  يف  املوؤ�ص�صتني  تعاون  اأ�ص�س  على  املذكرة  هذه 
ذات الهتمام امل�صرتك، وتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل 

املعرفة حول تداول الذهب.

�شركة دبي ملقا�شة ال�شلع
 تقدم خدماتها يف �شنغافورة

اإىل ذلك، ح�صلت �صركة دبي ملقا�صة 
املركزي  ال��ت��ق��ا���س  ���ص��رك��ة  ال�����ص��ل��ع، 
الرائدة يف املنطقة واململوكة بالكامل 
من قبل بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
، موؤخًرا على اعتماد �صلطة النقد يف 
�صنغافورة، التي متثل البنك املركزي 
فيها،  امل��ايل  التنظيم  وهيئة  للبالد 
و�صتقدم  مرخ�صة.  مقا�صة  ك�صركة 
مبوجب  ال�صلع  ملقا�صة  دب��ي  �صركة 
هذا العتماد خدمات املقا�صة للبنوك 
بالتوازي  �صنغافورة،  يف  امل��وج��ودة  املالية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
تو�صيع  اإىل  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  تطلعات  مع 
خدماتها ومنتجاتها يف جميع اأنحاء املنطقة الآ�صيوية. 
على  العمل  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  توا�صل  كما 
واملبادىء  لل�صريعة  م��واف��ق��ة  و�صلع  م�صتقات  تطوير 
الذهب  عقد  �صعبية  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  الإ�صالمية، 
مذكرة  توقيعها  مع  الإ�صالمية  ال�صريعة  مع  املتوافق 
املالية  اخل��دم��ات  جم��م��وع��ة  م��ع  ا�صرتاتيجية  ت��ف��اه��م 

الإ�صالمية العاملية يف �صهر اأبريل املا�صي.

م��وا���ص��م خمتلفة  ل��ر���ص��وم اخل��دم��ات يف  ال��دائ��رة  تخفي�س 
تتعامل  و   ، معها  للمتعاملني  امل��ي�����ص��رة  الج������راءات  اأح���د 
مهني  ب�صكل  امل�صتثمرين  ومقرتحات  �صكاوى  مع  الدائرة 
اإىل  للو�صول  خمت�س  فريق  قبل  م��ن  درا�صتها  يتم  حيث 
يف  ال�صباب  فئة  يحظى  و  امل�صتثمر.  تر�صي  اإيجابية  نتائج 
الإمارة باهتمام الدائرة من خالل الدعم الذي يقدم لهم 
برنامج  املتو�صطة من قبل  و  ال�صغرة  امل�صاريع  باحت�صان 
يعد  الذي  ال�صباب،  م�صاريع  لرعاية  املعال  را�صد  بن  �صعود 
ال�صباب  وف��ئ��ة  امل��واط��ن��ني  مل�صاريع  امل�����ص��اع��دة  ال��ربام��ج  م��ن 
خا�صة الراغبني يف دخول قطاع القت�صاد واملال والأعمال 
خدمات  بتوفر  م�صاريعهم  يف  مب�صاندتهم  كم�صتثمرين 
ت�صاهم يف تي�صر النطالقة الأوىل لهم يف مراحل امل�صروع 
رواد  يدعم  الذي  اإبداع”  “رخ�س  برنامج  اإىل  بالإ�صافة   ،
الأعمال النا�صئة املدارة �صمن الرخ�س املنزلية من خالل 
تقدمي املحفزات الإقت�صادية التي ت�صهل ممار�صة ان�صطتهم 
الإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  وحر�صت  املنزل.  يف  التجارية 
�صمن الجراءات الداعمة و الت�صهيالت املقدمة للم�صتثمر 
اأن تعزز �صراكتها مع عدد من الدوائر املحلية يف الإمارة اإذ 
�صكلت جلان و فرق عمل م�صرتكة بينها و بني الدوائر ت�صهل 
الجراءات على رواد الأعمال و امل�صتثمرين مما ي�صاهم يف 

توفر بنية حتتية جاذبة لال�صتثمار يف اأم القيوين .
الثالث  الأع��وام  الإقت�صادية خالل  التنمية  دائرة  وحققت 
الإمارة  �صهدت  حيث   ، الت�صغيلي  الأداء  يف  متانة  املا�صية 
زيادة يف عدد امل�صتثمرين ، بالإ�صافة اإىل ا�صتقرار املوؤ�صرات 
التي  للتحديات  مواجهتها  خالل  من  للدائرة  الت�صغيلية 
العام  “ خ��الل   19 “ ك��وف��ي��د-  ك��ورون��ا  جائحة  فر�صتها 
اإلغاء الرخ�س  ، و مما يوؤكد على ذلك عدم جتاوز  املا�صي 

احلد املتوقع .

•• دبي-الفجر: 

�صجلت بور�صة دبي للذهب وال�صلع معدل اهتمام �صهريا 
مفتوحا بلغ 226،406 عقًدا خالل �صهر يونيو.

تداول  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  مكانتها  ت��ع��زي��ز  ���ص��ي��اق  ويف 
يف  الآج��ل��ة  الف�صة  عقود  �صجلت  املنطقة،  يف  امل�صتقات 
ا،  بور�صة دبي للذهب وال�صلع اأداء قوًيا هذا ال�صهر اأي�صً

م��ع ن��و اأح��ج��ام ال��ت��داول منذ بداية 
 ،%115 ب��ن�����ص��ب��ة  الآن  وح��ت��ى  ال���ع���ام 
العام  م��ن  نف�صها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
الآجلة  العقود  وا�صلت  كما  املا�صي. 
اأطلقتها  التي  الباك�صتانية  للروبية 
ال���ب���ور����ص���ة م�����وؤخ�����ًرا، ال���ن���م���و خالل 
 854 ت����داول  لت�صجل  ي��ون��ي��و  ���ص��ه��ر 
دولر  مليون   10.95 بقيمة  ع��ق��ًدا 

اأمريكي.
ميل،  ل���ي�������س  ق������ال  ل������ه،  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ور���ص��ة دبي 
يونيو  �صهر  “�صهد  وال�صلع:  للذهب 
بالعقود  اله���ت���م���ام  يف  ا���ص��ت��م��راري��ة 

الآج���ل���ة ل��ل��روب��ي��ة ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة، مع 
تطلع امل�صاركني يف ال�صوق اإما اإىل التحوط اأو لتو�صيع 
الباك�صتانية. وقد وا�صلت  ال�صوق  للتداول يف  فر�صهم 
ق��وي يف  ارت��ف��اع  ��ا ت�صجيل  اأي�����صً الآج��ل��ة  الف�صة  ع��ق��ود 
اأحجام تداولتها، كما ا�صتمرت �صعبيتها يف النمو على 
مدار العام. و�صوف توا�صل بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
من  وا�صعة  مبجموعة  اأع�صائنا  ت��زوي��د  على  الرتكيز 
املنتجات املبتكرة لإدارة خماطرهم ب�صكل فعال، ولهذا 
ال�صبب قمنا موؤخًرا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم 

ال�صرتاتيجية«.

•• اأم القيوين-وام: 

توؤكد ا�صرتاتيجية دائرة التنمية الإقت�صادية يف اأم القيوين 
الإحتادية  للحكومة  امل�صتقبلية  التوجهات  حت��اك��ي  ال��ت��ي 
اقت�صادي  جمتمع  ت��وف��ر  على  القيوين  اأم  ام���ارة  وروؤي����ة 
ت��ن��اف�����ص��ي م�����ص��ت��دام م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر و ت��ع��زي��ز الأجندة 
القت�صادي  النمو  عوامل  بتوفر  الإم���ارة  يف  الإقت�صادية 
مبا  ال�صتثمارات  وج��ذب  ت�صجيع  و   ، امل�صتدامة  والتنمية 
ت�صعى  و   . الأع���م���ال  امل��م��ار���ص��ات يف جم���ال  اأف�����ص��ل  ينا�صب 
ال��دائ��رة م��ن خ��الل روؤي��ت��ه��ا اإىل ت��ق��دمي اأف�����ص��ل اخلدمات 
الإج��راءات وخلق بيئة تناف�صية، و �صاهم حتولها  وت�صهيل 
من  م�صتوى  اأف�صل  بتقدمي  الإرت��ق��اء  يف  وال��ذك��ي  الرقمي 
جمال  يف  الإيجابية  املمار�صات  اأف�صل  باتباع   ، اخل��دم��ات 
املحلي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  وم��وائ��م��ت��ه��ا  الإق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
الكوادر  تطوير  على  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  املعتمدة  و  ل��الإم��ارة 

الب�صرية لديها ون�صر الوعي املوؤ�ص�صي .
يف  امل�صاهمة  الدائرة  اأول��وي��ات  �صمن  من  ال�صراكات  وتاأتي 
تعزيز �صبل التعاون للو�صول اإىل اقت�صاد املعرفة ، و تعمل 
قادمة  اإ�صت�صرافية  ملرحلة  التخطيط  على  حاليا  ال��دائ��رة 
لتحديد  التنفيذي  باملجل�س  العامة  الأمانة  مع  بالتعاون 
اجلهوزية  وزي����ادة  امل�صتقبلية  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

للمخاطر امل�صتقبلية والعمل عليهم ب�صكل ا�صتباقي.
الأعمال  ل��رواد  كبرا  دعما  القيوين  اأم  اقت�صادية  تقدم  و 
من خالل ت�صهيل الإج��راءات املتبعة يف ا�صدار الرخ�س و 
بعيد  �صل�س  باأ�صلوب  للدائرة  الذكية  قنواتها  عرب  توفرها 
عن التعقيد، اإىل جانب القرارات و املحفزات التي تقدمها 
حكومة اأم القيوين و التي �صاهمت ب�صورة كبرة يف جذب 
ويعد   ، الإم��ارة  يف  لال�صتثمار  الأعمال  رواد  و  امل�صتثمرين 

تف�صي  اأث����ن����اء  الأ����ص���ن���ان  ت���ق���ومي 
-19”،و”تقييم  كوفيد  فرو�س 
املقطعية  اجل�������ذر  ق����ن����اة  ����ص���ك���ل 
وعر�س ت�صنيف جديد لتغراته 
 ،»CBCT ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
اجل�����دي�����دة يف طب  الجت�����اه�����ات 

الأ�صنان ال�صرعي” وغرها.
ل��ل��م�����ص��ارك��ني حرية  ه����ذا وك�����ان 
اأي  م�����ن  الن���������ص����م����ام  اخ����ت����ي����ار 
اأقيمت  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف  م��ك��ان 
بتن�صيق  امل��ل�����ص��ق��ات  م�����ص��اب��ق��ات 
هجني. وعالوة على ذلك، تكونت 
املل�صقات  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
م��ن بع�س م��ن اأب���رز الأ���ص��م��اء يف 
ه��ذا امل��ج��ال، وف���از ب��امل��رك��ز الأول 
حيث  نتو،  �صالح  زه��ر  الدكتور 
قدم مل�صقاً عن “عالقة كوفيد-
حني  يف  الأ�صنان”  مب�صاكل   19
الدكتورة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ف���ازت 
حيث  ال����ق����ح����ط����اين،  م�������ص���اع���ل 
 “ ن��اق�����س  علمياً  مل�صقاً  ق��دم��ت 
اللونية بني  الروؤية  تكرار �صعف 
طالب طب الأ�صنان ال�صعوديني: 
وفازت باملركز  درا�صة مقطعية”، 
الزبيدي  اأماين  الدكتورة  الثالث 
حيث ناق�س املل�صق العلمي الذي 
“حمددات تكرار تفري�س  قدمته 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  الأ�����ص����ن����ان 
ال�صعودية والتي بّلغ عنها ذاتياً«.

•• دبي- الفجر: 

امل��ن��ظ��م��ة ملوؤمتر  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
الأ�صنان  ال��دويل لطب  الإم���ارات 
وم��ع��ر���س ط��ب الأ���ص��ن��ان العربي 
عن قيمة   ”2021 “اإيدك دبي 
اأبرمت  التي  التجارية  ال�صفقات 
اخلام�صة  احل�����دث  دورة  خ����الل 
وال��ع�����ص��ري��ن، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت 3.8 

مليار دولر. 
ال�صالم  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  وق������ال 
املدين، الرئي�س التنفيذي ملوؤمتر 
وم��ع��ر���س اإي�����دك دب����ي والحت����اد 
الأ�صنان  ل��ط��ب  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
ورئي�س اندك�س القاب�صة: “نحن 
فخورون جداً بالنجاح املبهر الذي 
و���ص��ل اإل��ي��ه اإي����دك دب���ي 2021 
اأمتت  ال��ت��ي  م�صرته  م��دى  على 
هذا العام ربع قرن، و�صعدنا جداً 
ب��الإق��ب��ال الكبر من  ال��ع��ام  ه��ذا 
واملتحدثني  العار�صة  ال�صركات 
والطالب  وال������زوار  وامل�����ص��ارك��ني 
امل�صاركني يف امل�صابقات الطالبية 
العلمية، وغرها من  واملل�صقات 
اإثراء  اإىل  تهدف  التي  الفعاليات 
املعلومات  وم�������ص���ارك���ة  اخل������رباء 
للم�صاركني. يعترب اأطباء الأ�صنان 
حول العامل “اإيدك دبي” منرباً 
مي��ن��ح��ه��م ف��ر���ص��ة ال���ت���واج���د مع 

م�صابقات  يف  و���ص��ارك  والنهائية. 
ال��ط��الب، ع��دد كبر م��ن طالب 
اجلامعات  اأ�صهر  من  اأ�صنان  طب 
وال��ع��امل، حيث متكن  املنطقة  يف 
الفائزون من امل�صاركة افرتا�صياً 
اأتاحت  فريدة  من�صة  خ��الل  من 
بجوائز  ال����رب����ح  ف���ر����ص���ة   ل���ه���م 
من  التعلم  اإىل  بالإ�صافة  نقدية 
زمالئهم. وكان بطل املعرفة لعام 
2021 فريق كلية طب الأ�صنان 
يف ج��ام��ع��ة ال��ق�����ص��ي��م، ف��ي��م��ا فاز 
باملركز الثاين فريق جامعة امللك 
خالد، واأتى فريق كلية ابن �صينا 
املركز  يف  الطبية  للعلوم  الأهلية 

الثالث.
دبي”  “اإيدك  ا���ص��ت�����ص��اف  ك��م��ا 
العلمية،  امل��ل�����ص��ق��ات  م�����ص��اب��ق��ات 
دول  من  امل�صاركون  اجتمع  حيث 
ال�صعودية  العربية  اململكة  مثل 
وكندا واملغرب والعراق والبحرين 
والإم��ارات العربية املتحدة ودول 
التي  مل�صقاتهم  لتقدمي  اأخ��رى 
تناولت مو�صوعات خمتلفة مثل: 
واملمار�صات  وامل���واق���ف  “املعرفة 
بني  م��ق��ارن��ة  كوفيد-19:  جت��اه 
درا�صة   - خ��ل��ي��ج��ي��ة  دول  ث����الث 
وفعالية  مقطعية”،و”مزايا 
ال�صفاف  الأ���ص��ن��ان  ت��ق��ومي  ع���الج 
لعالج  الثابتة  بالأجهزة  مقارنة 

هذا وقد �صهد “اإيدك دبي” هذا 
زائر   55،000 م�����ص��ارك��ة  ال��ع��ام 
وم�����ص��ارك م��ن 155 دول���ة ممن 
العلمية  اجلل�صات  من  ا�صتفادوا 
ب��ل��غ عددها  وال���ت���ي  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
173 جل�صة علمية، حيث ناق�س 
اخلتامي  ي��وم��ه  خ����الل  امل���وؤمت���ر 
يف  الأهمية  يف  بالغة  مو�صوعات 
اأ�صنان  طب  ومنها  الأ�صنان  طب 
الأط��ف��ال وع��الج ج��ذور الأ�صنان 
الأ�صنان  وط����ب  ال��ف��م  وج���راح���ة 
املوا�صيع  م��ن  وغ��ره��ا  ال�صرعي 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة وال���ت���ي ق��دم��ه��ا اأب����رز 

املتحدثني من حول العامل.
الثالث  الأي��ام  اأقيمت خالل  كما 
 ”2021 دب�������ي  “اإيدك  م�����ن 
الطالبية  امل�صابقات  من  العديد 
الف����رتا�����ص����ي����ة وال�����ت�����ي اأت����اح����ت 
الأ�صنان  ط��ب  ل��ط��الب  ال��ف��ر���ص��ة 
حول العامل امل�صاركة مع زمالئهم 
من اجلامعات املرموقة والكبرة 
من  وال���ص��ت��ف��ادة  للتعلم  لفر�صة 
خربات بع�صهم البع�س وخربات 
الأطباء املخ�صرمني الذين كانوا 
جزءاً من هذه امل�صابقات، وفر�صة 
للربح وامل�صاركة اأينما كانوا حول 
 4 امل�صابقات  وت�صمنت  ال��ع��امل. 
جولت رئي�صية؛ جولت الت�صفية 
النهائية  ن�������ص���ف  واجل������������ولت 

زمالئهم من جميع اأنحاء العامل 
يف مكان واحد وتطوير معارفهم 
و���ص��ق��ل خ���ربات���ه���م ال��ع��م��ل��ي��ة، و 
التقنيات  اأب������رز  ع��ل��ى  الط������الع 
ي�صهدها  ال��ت��ي  الطبية  وامل��ع��دات 
ط����ب الأ�����ص����ن����ان ح������ول ال����ع����امل، 
ويعتربه العار�صني بوابة لفر�س 
عمالء  على  للتعرف  متناهية  ل 
لإن�صاء  ج�����ص��ور  وب��ن��اء  حمتملني 
وطويلة  متينة  ورواب����ط  اأع��م��ال 
الأمد وعر�س وا�صتك�صاف اآخر ما 
تو�صل اإليه العلم من تكنولوجيا 
الإعالن  ج��داً  وي�صعدنا  حديثة، 
التجارية  ال�����ص��ف��ق��ات  ق��ي��م��ة  ع��ن 
ال��ت��ي اأب���رم���ت ه���ذا ال���ع���ام خالل 
“اإيدك دبي” والتي بلغت قيمتها 
3.8 مليار دولر اأمريكي، بن�صبة 
زيادة بلغت %10 مقارنة بالعام 

املا�صي.« 
ب�صكر  اأت��وج��ه  اأن  “اأود  واخ��ت��ت��م: 
خ����ال���������س جل����م����ي����ع ال����داع����م����ني 
وال�صركاء واملتحدثني وامل�صاركني 
واحل��ا���ص��ري��ن وال��ع��ار���ص��ني، وكل 
من اآمن بروؤية “اإيدك دبي” وما 
العاملي  التجمع  ه��ذا  اإليه  يهدف 
وامل���ح���ف���ل ال��ع��ل��م��ي ال��ك��ب��ر منذ 
بداياته، وناأمل املزيد من النجاح 
وال���ت���ط���ور جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

جمال طب الأ�صنان.«

ا�صرتاتيجية اقت�صادية اأم القي�ين تعزز تناف�صية القت�صاد امل�صتدام
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املال والأعمال

بلحيف النعيمي: التح�ل يف جمال الطاقة نح� امل�صادر النظيفة يحقق ف�ائد على جميع الأ�صعدة
للدولة  الدائم  املندوب  احلو�صني  ن��وال  الدكتورة  �صعادة  الجتماع  يف  �صارك 
واملهند�س حممد احلمادي  لدى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا”، 
ال��ن��ووي��ة، ومم��ث��ل��ني عن  ل��ل��ط��اق��ة  الإم������ارات  ل�موؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
العاملة يف قطاع  القطاع اخلا�س  العديد من اجلهات احلكومية وموؤ�ص�صات 
الطاقة، ومنها املنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر، ودائرة الطاقة اأبوظبي، 
النعيمي..  بلحيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال  وبيئة.  وم�صدر  ت��ربي��د  و���ص��رك��ات 
نحو  الطاقة  جم��ال  يف  التحول  اأن  اأثبتت  العاملية  والتقييمات  الدرا�صات  اإن 
امل�صادر النظيفة واملتجددة يحقق فوائد جوهرية على جميع الأ�صعدة، فمن 
الناحية القت�صادية فاإن كل دولر يتم انفاقه حالياً يف حتول الطاقة �صيحقق 
الجتماعية  الناحية  اأم��ا من  دولر،   5.5 اإىل   2 بني  قيمتها  ت��رتاوح  فوائد 
ومن  العامة،  ال�صحة  م�صتويات  وحت�صني  الهواء  تلوث  تقليل  على  ف�صيعمل 
الناحية البيئية يعد عامل اأ�صا�صي يف تعزيز قدرات الدول على مواجهة حتدي 

للجميع  امل�صتدامة  للطاقة  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  اخل��ا���س  واملمثل 
»SEforALL« لتحفيز احلراك العاملي نحو حتول الطاقة لتعزيز القدرات 

العاملية على مواجهة حتدي التغر املناخي وحتقيق حيادية الكربون.
من جانبها قالت دميلول اأوغونبي.. اإن م�صتوى الطموح لدولة الإمارات يف 
حتقيق حتول �صامل ونظيف للطاقة يفتح الفاق اأمام الدول الأخرى ملتابعة 
ما  الفعلي  التنفيذ  اإىل  والنقا�س  التخطيط  مراحل  من  والنتقال  جهودها 
ي�صاهم يف خلق حالة من ال�صتعداد اجليد للحوار رفيع امل�صتوى حول الطاقة 
يف �صبتمرب املقبل. واأ�صافت اإن الدور الذي لعبته �صيا�صات وم�صاريع الإمارات 
ق���درات واإم��ك��ان��ات ت�صريع  امل��ت��ج��ددة، ع��زز م��ن  ان��ت��اج الطاقة  يف خف�س كلفة 
الو�صول  ج��ه��ود  ب��ق��وة  و�صيدعم  ال��ط��اق��ة،  لتحول  العاملية  ال��وت��رة  وحتفيز 
موؤكدة على اأهمية دور القطاع اخلا�س يف تعزيز كافة  للحيادية ال�صفرية”، 

هذه اجلهود.

•• دبي - وام:

القت�صادي  البيئي  املجل�س  اجتماع  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  ا�صت�صافت 
مب�صاركة  للطاقة”  امل�صتوى  رفيع  العاملي  “احلوار  خلفيه  على  عقد  ال��ذي 
لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  واملمثل  التنفيذي  الرئي�س  اأوغونبي،  دميلول 
امل�صارك  والرئي�س   «  SEforALL« للجميع  امل�صتدامة  للطاقة  املتحدة 
لالأمم املتحدة للطاقة، ومعايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية.
التغر  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وناق�س 
مبا  ال��دول��ة  يف  الطاقة  قطاع  حتفيز  �صبل  الجتماع  خ��الل  والبيئة  املناخي 
ي�صمله من موؤ�ص�صات للقطاعني احلكومي واخلا�س للتو�صع يف التحول نحو 

الطاقة النظيفة واملتجددة.

التغر املناخي وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة و�صوًل اإىل حتقيق حيادية 
الكربون، ب�صكل ي�صمن اإيجاد م�صتقبل اأف�صل لالأجيال احلالية واملقبلة.

لقيادتها  ال�صت�صرافية  ال��روؤي��ة  بف�صل  الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
زيادة  املا�صي من  العقد  الطاقة ومتكنت خالل  توجه حتول  تبنت  الر�صيدة 
قدرتها الإنتاجية من امل�صادر املتجددة من 10 ميغاوات اإىل 2400 ميغاوات 
2030، كما �صاهمت  9 غيغاوات بحلول  2019 و�صتتجاوز هذه القدرة  يف 

عرب م�صاريعها يف خف�س الكلفة العاملية مل�صاريع الطاقة ال�صم�صية.
للتو�صع  بتكثيف جهودهم  املحلي  الطاقة  العاملني يف جمال  وطالب معاليه 
يف ب��رام��ج وم�����ص��اري��ع حت���ول ال��ط��اق��ة، مب��ا ي��واك��ب ت��وج��ه��ات دول���ة الإم�����ارات 
الأخ�صر،  القت�صاد  منظومة  نحو  بالتحول  الر�صيدة  قيادتها  وتوجيهات 
امل�صتقبلية  ال�صرتاتيجيات  يف  امل��ن��اخ��ي  العمل  ودم���ج  ال���ص��ت��دام��ة،  وحتقيق 
التنفيذي  الرئي�س  الإم��ارات مع  واأك��د معاليه تعاون دولة  القطاعات.  لكافة 

وزارة املالية ت�قع على بروت�ك�ل لتعديل اتفاقية جتنب الزدواج ال�صريبي مع جمه�رية النم�صا

جبل جي�ض وجهة رائدة ترتقي بالقطاع ال�شياحي يف راأ�ض اخليمة اإىل اآفاق جديدة
احلفاظ على النباتات الطبيعية واحلي�انات يف جبال احلجر جزء اأ�صا�صي من ا�صتعدادات 
الإمــارة لإطــالق وجهــات جـذب �صــياحي جـديـدة يف اأعلى قمــة جبليــة يف الإمــارات

مليار درهم مكا�صب اأ�ص�اق الأ�صهم مع بداية الي�م الأول من تعامالت ي�لي� طريان الإمارات وترافلب�رت ت�قعان عددا من التفاقيات12.5 
الدعم  وك��ان  ال�صابقة.  اجلل�صة  % مقارنة مع   0.21
العاملية  ال�صركة  �صهم  املالية جاء من  لالأ�صواق  الأك��رب 
درهم   1.31 م�صتوى  ف��وق  اىل  ارتفع  ال��ذي  القاب�صة 
قبل ان يقل�س من مكا�صبه ويغلق عند 1.23 درهم يف 
نهاية اجلل�صة بالإ�صافة اىل �صهم الفا ابوظبي ال�صاعد 

اىل 17.46 درهم.
 590 ال�صهمني  على  امل��ربم��ة  ال�صفقات  قيمة  وبلغت 
اجمايل  من   44.3% من  اك��رث  ،ت�صكل  دره��م  مليون 
التداولت امل�صجلة يف جل�صة اليوم اخلمي�س يف الأ�صواق 

املالية والتي بلغت 1.33 مليار درهم.
و�صملت قائمة الأ�صهم الرابحة يف جل�صة نهاية الأ�صبوع 
كال من �صهم بنك ابوظبي الأول املرتفع اىل 16.78 
ال�صاعد اىل  للتوزيع  ادنوك  �صهم  بالإ�صافة اىل  درهم 

4.34 درهم.

بال�س يف تر�صيخ مكانة طران الإمارات كاخليار الأول 
عرو�س  على  احل�صول  يف  يرغبون  الذين  للم�صافرين 
حول  الوجهات  اأف�صل  اإىل  وال�صفر  للغاية  خم�ص�صة 

العامل.
�صتوا�صالن  وترافلبورت  الإم���ارات  اإن ط��ران  واأ���ص��اف 
العمل معا يف امل�صتقبل على مزيد من حلول ال�صفر التي 

�صتوفر ل�صركائنا يف جمتمع ال�صفر خدمات اأف�صل.
وتتم اعتبارا من اليوم ترقية �صبكة ترافلبورت العاملية 
ل�صركاء وكالت ال�صفر تلقائيا اإىل قناة خم�ص�صة تتيح 

الو�صول اإىل املحتوى دون تكلفة اإ�صافية.
اأي�صا يف ال�صتفادة من جتربة غنية  وت�صتمر الوكالت 
طران  م��ع  احلجز  اأو  البحث  عند  البيانية  بالر�صوم 
الإمارات بالإ�صافة اإىل اإمكانية الو�صول اإىل مزيد من 
العرو�س وذلك بف�صل التمديد طويل الأجل لتفاقية 
الناقلة القائمة حاليا والتي تتيح ا�صتخدام اأداة املحتوى 

الغني والعالمة التجارية ل�صركة ترافلبورت.

••اأبوظبي-وام: 

بلغت مكا�صب اأ�صواق املال الإماراتية يف اليوم الأول من 
، و�صط  12.5 مليار دره��م  �صهر يوليو نحو  تعامالت 
جديدة  م�صتويات  ب��اخ��رتاق  العامة  موؤ�صراتها  جن��اح 
خا�صة يف �صوق العا�صمة ابوظبي الذي وا�صل تداولته 
ال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  م�صرتيات  من  بدعم  املليارية 

املحلية والأجنبية.
املالية  ل���الأوراق  ابوظبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  قفز  فقد 
 %  0.93 ن�صبته  بنمو  نقطة   6899 م�صتوى  اىل 
قيا�صية  م�صتويات  بلوغ  على  ق��درت��ه  يعك�س  موؤ�صر  يف 
املقبل وذلك بح�صب ما تظهره  جديدة خالل الأ�صبوع 
اقفل  امل���ايل  دب��ي  ���ص��وق  ويف  ال��ف��ن��ي.  التحليل  معطيات 
ن�صبنه  بنمو  نقطة   2816 م�صتوى  عند  العام  املوؤ�صر 

•• دبي -وام:

وقعت طران الإمارات اتفاقية جتارية مع “ترافلبورت” 
ال�صركة العاملة يف جمال ال�صفر لإعفاء وكالت ال�صفر 
للناقالت  الإ�صافية  الر�صوم  من  لرتافلبورت  التابعة 
العاملية  التوزيع  اأنظمة  ع��رب  احل��ج��وزات  على  اجل��وي��ة 

التي �صيتم طرحها اعتبارا من اأم�س 1 يوليو.
الأجل  طويلة  ج��دي��دة  اتفاقية  ع��ن  ال��ط��رف��ان  واأع��ل��ن 
الإمارات  ط��ران  يف  اجلديدة  التوزيع  ق��درات  لعتماد 
عرب من�صة اجليل التايل لرتافلبورت ترافلبورت بال�س 

ومتديد اتفاقية تكنولوجيا املعلومات القائمة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك���اظ���م  ع���دن���ان  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
توقيع  اإن  الإم������ارات  ط����ران  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعمليات 
الرتقاء  �صاأنها  م��ن  ت��راف��ل��ب��ورت  م��ع  رئي�صة  اتفاقيات 
و�صت�صاهم  التايل  امل�صتوى  اإىل  لعقود  املمتدة  ب�صراكتنا 
هذه التفاقيات مدعومة بالإطالق الأخر لرتافلبورت 

طريق  ع��ن  خمف�صة  �صريبة  اأو 
التهرب اأو التجنب ال�صريبي 

كما وبحث اجلانبان �صبل تطوير 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
امل�صرتك  التعاون  اأوج���ه  وتعزيز 
ف�صاًل  امل�����ج�����الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
ع��ن ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر جتاه 
ذات  ال��دول��ي��ة  الق�صايا  م��ن  ع��دد 

الهتمام امل�صرتك.

•• ابوظبي-الفجر: 

يف اإط������ار ���ص��ع��ي��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز اأط���ر 
ال�صريبية،  امل�صائل  يف  ال��ت��ع��اون 
وت������وف������ر احل�����م�����اي�����ة ال���ك���ام���ل���ة 
للمكلفني من الزدواج ال�صريبي 
وت���ف���ادي ع��رق��ل��ة ال��ت��دف��ق احلر 
للتجارة وال�صتثمار، وقعت وزارة 
بروتوكول  ع��ل��ى  ام�������س  امل���ال���ي���ة 

البلدين  ب��ني  امل�صرتكة  امل�صالح 
معاليه:  وق�������ال  ال�������ص���دي���ق���ني. 
على  الإم�������ارات  دول����ة  “حتر�س 
موا�صلة تنمية التعاون امل�صرتك 
يف ك���اف���ة امل�����ج�����الت ن���ح���و اآف�����اق 
بالفائدة  واأو�صع مبا يعود  اأرح��ب 
ال�صقيقني  البلدين  �صعبي  على 
ال�صاملة  التنمية  م�صرة  ويعزز 
هذا  توقيع  وي��اأت��ي  وامل�����ص��ت��دام��ة. 

وامل����ن����ظ����م����ات امل����ال����ي����ة ال���دول���ي���ة 
بالوزارة وعدد من امل�صوؤولني من 

اجلانبني.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك، اأك���د معايل 
اأهمية  ال���ط���اي���ر  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د 
ت����وط����ي����د ال������ع������الق������ات امل����ال����ي����ة 
بني  وال�صتثمارية  والقت�صادية 
دولة الإمارات وجمهورية النم�صا 
لت�صب مبجملها يف تعزيز ودعم 

العالقات  ل��ي��ع��زز  ال���ربوت���وك���ول 
الثنائية القت�صادية بني البلدين 
ويوطد اأوا�صر التعاون يف امل�صائل 

ال�صريبية.«
هذا  خالل  من  اجلانبان  ويعتزم 
الزدواج  اإزال���ة  اإىل  ال��ربوت��وك��ول 
ال�صريبي فيما يتعلق بال�صرائب 
ع��ل��ى ال��دخ��ل ب����دون خ��ل��ق فر�س 
لعدم اخل�صوع للنظام ال�صريبي 

اجلانب  عن  ال��ربوت��وك��ول  املالية 
الإم����ارات����ي، يف ح���ني وق��ع��ه��ا عن 
معايل  النم�صا  جمهورية  جانب 
مالية  وزي�������ر  ب���ل���ي���م���ل  غ�����رن�����وت 
من  ك��ل  بح�صور  وذل���ك  النم�صا، 
ليبمان  اأندريا�س  الدكتور  �صعادة 
���ص��ف��ر ج��م��ه��وري��ة ال��ن��م�����ص��ا لدى 
ال��دول��ة وال�����ص��ي��د ع��ب��داهلل اأحمد 
العبيديل – مدير اإدارة العالقات 

الزدواج  جتنب  اتفاقية  لتعديل 
املايل  ال��ت��ه��رب  وم��ن��ع  ال�صريبي 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ص��رائ��ب على 
ال�����دخ�����ل؛ امل���وق���ع���ة ����ص���اب���ق���اً بني 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  حكومة 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ال��ن��م�����ص��ا يف 

�صبتمرب 2003.
حميد  ع����ب����ي����د  م�����ع�����ايل  ووق����������ع 
لل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال��ط��اي��ر 

واملغامرين  ل����ل����زوار  ي��ت��ي��ح  اجل������ودة 
الو�صول اإىل قمته مبنتهى ال�صهولة. 
الكبر ومتيزه،  العمل  ونظراً حلجم 
ف���اإن دائ����رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة براأ�س 
لت�صجيل  ح��ال��ي��اً  م��ر���ص��ح��ة  اخل��ي��م��ة، 
“غيني�س”  مو�صوعة  يف  ج��دي��د  رق��م 
لالأرقام القيا�صية العاملية، من خالل 
اجلانبية  اجل����دران  ت�صييد  م�����ص��روع 
على ال��ط��ري��ق، وال��ت��ي م��ن امل��رج��ح اأن 
العامل.  يف  نوعها  م��ن  الأط���ول  تكون 
الإجنازات  جمموعة  اإىل  وبالإ�صافة 
طريق  ي�صتهر  ال���رائ���دة،  الهند�صية 
ج���ب���ل ج���ي�������س، يف و����ص���ائ���ل الإع������الم 
العاملية املتخ�ص�صة بال�صيارات، وذلك 
القيادة  اأف�صل جت��ارب  اأح��د  لتقدميه 

يف العامل.

1.1 مليار درهم ت�صرفات 
عقارات دبي اأم�ص

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة 
الأرا����ص���ي والأم�����الك ب��دب��ي اأم�س 
1.1 مليار دره��م حيث  اأك��رث م��ن 
���ص��ه��دت ال����دائ����رة ت�����ص��ج��ي��ل 302 
مليون   852.9 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة 
35 مبايعة لالأرا�صي  درهم منها 
درهم  م��ل��ي��ون   262.64 بقيمة 
والفلل  ل��ل�����ص��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة  و267 

بقيمة 590.26 مليون درهم.
الأرا�صي  م��ب��اي��ع��ات  اأه����م  وج�����اءت 
بقيمة 42 مليون درهم يف منطقة 
ح��دائ��ق ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
مليون   40 بقيمة  مبايعة  تليها 
دره�������م يف م���ن���ط���ق���ة جم���م���ع دب���ي 
مبايعة  تليها  ال��ث��اين  لالإ�صتثمار 
بقيمة 32 مليون درهم يف منطقة 
منطقة  وت�صدرت  الأوىل.  جمرا 
امل��ن��اط��ق م��ن حيث  ج��م��را الأوىل 
عدد املبايعات اإذ �صجلت 12 مبايعة 
وتلتها  دره���م  م��ل��ي��ون   95 بقيمة 
بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة 
را�صد بت�صجيلها 8 مبايعات بقيمة 
97 مليون درهم وثالثة يف احلبية 
مبايعات   6 بت�صجيلها  ال��ث��ال��ث��ة 

بقيمة 15 مليون درهم.

الن�صاطات  وه����واة  اجل��ب��ل��ي،  وامل�����ص��ر 
قرارات  اأوىل  ف��اإن  لذلك  اخل��ارج��ي��ة. 
امل�صار  باإن�صاء  ك��ان  بالقطاع  الرت��ق��اء 
بغر�س  ف���ق���ط  ل���ي�������س  الن�������زلق�������ي، 
وليكون  مم��ي��زاً  جلعله  ب��ل  التجربة، 
الأطول من نوعه يف العامل، ولي�صكل 
على  القادرة  الفارقة  الإ�صافات  اأح��د 
املغامرة  الباحثني عن  تلبية تطلعات 

والت�صويق من كل اأرجاء العامل.
الالزم  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ن��م��و  ولتحقيق 
يف ه����ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي، ك����ان من 
ال�����ص��روري اإن�����ص��اء ط��ري��ق وف��ق اأعلى 
ال��ذي مل يكن  الأم��ر  العاملية  املعاير 
 ،2013 عام  فحتى  ال�صهلة،  باملهمة 
اإىل  لل�صعود  ال��وح��ي��د  ال�صبيل  ك���ان 
اجل���ب���ل ه���و ����ص���راً ع��ل��ى الأق��������دام اأو 

وبهدف  مروحية.  طائرة  با�صتخدام 
ت�صهيل الو�صول اإىل اجلبل وموا�صلة 
احلاجة  ا�صتدعت  التطوير،  عمليات 
اإن�صاء طريق حديث يتيح للزوار  اإىل 
وكفاءة.  ب�صهولة  القمة  اإىل  الو�صول 
ومل يكن ت�صييد هذا الطريق باملهمة 
املنحدرات  ل��ك��ث��اف��ة  ن���ظ���راً  ال�����ص��ه��ل��ة، 
فر�س  م��ا  اجلبلية،  املنطقة  ووع���ورة 
حتديات كبرة على جميع امل�صاركني 
اجلهود  وبف�صل  امل�����ص��روع.  تنفيذ  يف 
ال�صركاء  ك��اف��ة  بذلها  ال��ت��ي  احلثيثة 
بالتعاون  امل�����ص��روع  بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ني 
م��ع دائ����رة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة براأ�س 
اخل��ي��م��ة، اجل��ه��ة امل�����ص��رف��ة ع��ل��ى �صر 
اليوم  جي�س  جلبل  اأ�صبح  العمليات، 
موا�صفات  ب���اأع���ل���ى  ي��ت��م��ي��ز  ط���ري���ق 

•• راأ�س اخليمة -وام:

الطبيعية  ال����وج����ه����ات  ه����ي  ك����ث����رة 
ال�صياحية  ال��ط��م��وح��ات  جت�صد  ال��ت��ي 
يوجد  ل  لكن  اخليمة،  راأ����س  لإم���ارة 
واأعمق  اأف�����ص��ل  ب�����ص��ورة  يعك�صها  م��ا 
دولة  اأع��ل��ى قمة يف  م��ن جبل جي�س- 
بارتفاع  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
�صاحرة  واإط��الل��ة  كيلومرت   2 يناهز 
واليوم،  احل��ج��ر.  ج��ب��ال  �صل�صلة  على 
بتنمية  امل��ت��زاي��د  اله��ت��م��ام  وب��ف�����ص��ل 
اجلبل  ه��ذا  اأ�صبح  ال�صياحي  القطاع 
ال�صامخ، وجهة رائدة تعك�س التطلعات 
بكل  لالإمارة  الالحمدودة  ال�صياحية 

ما حتمل الكلمة من معنى.
اأ�صا�صية  رك��ي��زة  ج��ي�����س،  ج��ب��ل  يعترب 
القائم  اجل��دي��د  ال�صياحي  ل��ل��ن��م��وذج 
على املغامرات وال�صتدامة وال�صياحة 
ال�����ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف اإم�������ارة راأ�����س 
قمة  كاأعلى  ارتفاعه  ويرمز  اخليمة، 
الآفاق  اإىل  الإم����ارات  دول��ة  جبلية يف 
ال�صرتاتيجية  تهدف  التي  الرحبة 
ال�������ص���ي���اح���ي���ة اجل�����دي�����دة يف الإم��������ارة 

بلوغها.
وي��ع��د اإط����الق ه���ذا ال��ت��وج��ه اجلديد 
اخليمة،  راأ����س  يف  ال�صياحي  للقطاع 

جت�صيداً لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س 
الأع��ل��ى ح��اك��م راأ����س اخل��ي��م��ة، والذي 
الإمكانات  ال�صتفادة من  ي�صجع على 
ال�صياحية الهائلة واملقومات الطبيعية 
امل��ت��ن��وع��ة يف الإم�����ارة. وت��ق��وم اخلطة 
الطبيعي  اجل���م���ال  ا���ص��ت��غ��الل  ع��ل��ى 
بت�صاري�صها  اخليمة،  راأ���س  يف  الآ���ص��ر 
املنع�س،  اجلبلي  وطق�صها  اخل��الب��ة، 
بهدف تقدمي جتربة �صياحية فريدة 
من نوعها وخمتلفة عن مثيالتها يف 
على  احل���رارة  درج���ات  ولأن  املنطقة. 
ب�10  اأق���ل  غ��ال��ب��اً  ت��ك��ون  جبل جي�س، 
درجات عن م�صتوى �صطح البحر، مت 
حتديد هدف وا�صح �صمن اخلطة األ 
ي�صتقطب  �صياحي  مركز  اإن�صاء  وه��و 
ال���زوار على م��دار ال��ع��ام، حتى خالل 
اأ�صهر ال�صيف التي تقل فيها اإمكانية 
يف  الطلق  ال��ه��واء  ن�صاطات  مم��ار���ص��ة 

دولة الإمارات.
وتعترب ال�صتدامة التي تعد من اأبرز 
راأ����س اخليمة، ركيزة  اإم���ارة  اأول��وي��ات 
ال�صياحية،  ال�صرتاتيجية  اأ�صا�صية يف 
التطوير  ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  وت�����ص��م��ل 
املتجددة،  الطاقة  مل�صادر  املتوا�صلة 
اإىل  الهادفة  التدوير  اإع���ادة  وخطط 

ج��ب��ل جي�س،  ب����داأت عملي يف  ع��ن��دم��ا 
التي  النباتات  توثيق  اإىل  اأوًل  ب��ادرت 
وج���دت���ه���ا، ث���م و���ص��ع��ت خ���ارط���ة لها 
بالكامل، وتو�صلت اإىل اأن اجلبل ي�صم 
اأكرث من 100 نوع من النباتات، مما 
التنوع  م��دى  على  حياً  دلياًل  يج�صد 
واكت�صفت  ج��ي�����س.  ج��ب��ل  يف  ال��ن��ب��ات��ي 
اأي�صاً اأن بع�س اأنواع النباتات اخلا�صة 
ببيئة جبل جي�س، مثل الزنبق واأزهار 
اأخرى  مناطق  يف  تنمو  ل  ال�صو�صن، 
بدولة الإمارات، ووجدت وفرة كبرة 
والعطرية  ال��ع�����ص��ب��ي��ة  ال���ن���ب���ات���ات  يف 
يف  البحث  حالياً  واأوا���ص��ل  والطبية، 
املناطق اجلبلية الأخرى من املنطقة 
ت���ف���رد وتنوع  م�����دى  اإظ����ه����ار  ب���ه���دف 
يف  تعي�س  التي  واحليوانات  النباتات 

بيئة الإمارة اجلبلية.
وتطرقت اأخ�صائية البحوث النباتية، 
ذات  وال���������ص����ج����رات  ال���ن���ب���ات���ات  اإىل 
وثقتها،  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  اخل�����ص��ائ�����س 
املجالت  يف  منها  ال�صتفادة  وكيفية 
تقييم  حالياً  تعتزم  حيث  ال��دوائ��ي��ة، 
ا�صتعر�صت  كما  ال�صتخدامات.  تلك 
الربية  الأن����واع  ت�صاليكي،  ال��دك��ت��ورة 
التي  الفاكهة  اأ���ص��ج��ار  م��ن  ال�صهرة 
اكت�صفتها على اجلبل، موؤكدة اأن هذه 

ح��م��اي��ة بيئة الإم�����ارة، وي��رتج��م هذا 
التوجه من خالل العمل امل�صتمر على 
بالنباتات  واله��ت��م��ام  العناية  تعزيز 
املحلية على قمة جبل جي�س واملناطق 
ب��ات��ب��اع هذه  والل���ت���زام  ب��ه��ا،  املحيطة 
رئي�صياً  م���ع���ي���اراً  ل��ت��ك��ون  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

لتطوير املناطق العامة على اجلبل.
الرئي�صية يف هذا  اأهم اجلوانب  ومن 
لأنواع  دقيق  بتوثيق  القيام  الجت���اه 
جي�س،  ج��ب��ل  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ن���ب���ات���ات 
ت�صهم  بيانات  قاعدة  تاأ�صي�س  بهدف 
النباتي،  ال���ت���ن���وع  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
�صاملة  معلومات  تقدمي  اإىل  اإ�صافة 
ل��ع�����ص��اق ال��ط��ب��ي��ع��ة ال���ذي���ن ي�����زورون 
اجلبل. ولتحقيق هذه الغاية، تعتمد 
اإم�������ارة راأ�������س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى خ���ربات 
اأخ�صائي  ت�صاليكي،  مارينا  الدكتورة 
الزراعة  “موؤ�ص�صة  يف  نباتية  بحوث 
التجميلية” التابعة لدائرة اخلدمات 
واملكلفة  اخل���ي���م���ة،  ب����راأ�����س  ال���ع���ام���ة 
الربية  النباتات  اأن��واع  على  بالتعرف 
التو�صيات  وت��ق��دمي  جي�س،  جبل  يف 
عليها  احلفاظ  كيفية  ح��ول  الالزمة 
وال�صتفادة منها وا�صتخدامها لفائدة 

جمتمع الإمارة.
 : قائلة  ت�صاليكي  ال��دك��ت��ورة  وتو�صح 

الأن��واع خمتلفة متاماً عن تلك التي 
تتم زراعتها لال�صتهالك.

ينمو  الربي”  “التني  ان  واأ���ص��اف��ت 
على اجلبل، اإل اأنه يختلف عن التني 
ن��ع��رف��ه، ف��ه��و غ���ر خم�ص�س  ال�����ذي 
غذاًء  وي�صكل  الب�صري،  لال�صتهالك 
والدبابر  واحل�������ص���رات  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
النوع  ه��ذا  ف��اإن  لذلك  تلقحها،  التي 
م��ن ال��ت��ني مي��ث��ل ع��ن�����ص��راً م��ه��م��اً من 
ولدينا  ل��ل��ج��ب��ل.  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
املوجود  العربي”  “اللوز  اأي�������ص���اً 
ح�صرياً يف هذا املكان بدولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وه����و ي��خ�����ص��ع يف 
خمربية  لتحليالت  ال��راه��ن  ال��وق��ت 
دقيقة للتحقق من تركيبه الكيميائي، 
يف  النباتات  معظم  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
غذائياً  م�����ص��دراً  لي�صت  جي�س  ج��ب��ل 
تتميز  منها  ال��ع��دي��د  اأن  اإل  للب�صر، 
ما  وه��ذا  مهمة،  طبية  با�صتخدامات 

اأعمل على درا�صته حالياً.
ومن خالل افتتاح وجهة جبل جي�س، 
ف���ئ���ات جديدة  ب����ني  ل���ه���ا  وال�����رتوي�����ج 
على  يقوم  الت�صور  ف��اإن  ال�صياح،  من 
الإمارة،  يف  ال�صياحي  القطاع  تطوير 
وجعلها وج��ه��ة ج��دي��دة وف��ري��دة من 
الطبيعة،  للمغامرين، وع�صاق  نوعها 

تعاون بني دبي للمهرجانات 
والتجزئة وقرقا�ص واأي ديلز

•• دبي - وام:

“قرقا�س”  وقعت موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة اتفاقية تعاون مع �صركة 
اإط��الق �صحوبات  مت مبوجبها  “اأي ديلز”  “ و�صركة  بنز  “مر�صيد�س-  ل�صيارات 
دبي  �صيف  “مفاجاآت  وهما  حدثني  اأب���رز  خ��الل  ك��ربى  ج��وائ��ز  تقدمي  تت�صمن 

2021 “ التي انطلقت اليوم والإحتفالت باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.
وت�صاهم الإتفاقية - التي وقعها كال من اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
التنفيذي  والرئي�س  العام  املدير  قرقا�س  و�صهاب  والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي 
يف   - ديلز”  “اأي  ل�صركة  التنفيذي  امل��دي��ر  طبيلي  وج��اد  “قرقا�س”  ملجموعة 
و�صيمنح  احل��ايل.  ال�صيف  مو�صم  خالل  ال�صيارات  لع�صاق  مميزة  جوائز  تقدمي 
امل�صاركني يف �صحوبات “مر�صيد�س” الكربى الفر�صة للفوز ب�صيارة “مر�صيد�س 
نقدا  دره��م   25000 مبلغ  اإىل  بالإ�صافة   2021 موديل  اجل��دي��دة   »C200
�صراء ق�صيمة �صحب من حمطتي وقود  وذل��ك عن طريق  ال�صيف  ط��وال مو�صم 
“اينوك” و”ايبكو”ومتاجر “زووم “يف جميع اأنحاء دبي اأو عن طريق �صراء “اأي 
ديلز تي 2” عرب الإنرتنت من خالل من�صة “اأي ديلز “الإلكرتونية. وبالإ�صافة 
ديلز  “اأي  �صركة  اأي�صا  والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ص�صة  اخ��ت��ارت  ذل��ك  اإىل 
“ك�صريك ح�صري لإ�صت�صافة جائزة اليوم الوطني الإماراتي الكربى وهي �صيارة 
“مر�صيد�س G63« احل�صرية اإ�صدار اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات واملقدمة 
دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  اخلاجة  اأحمد  وق��ال  “قرقا�س«.  �صركة  قبل  من 
للمهرجانات والتجزئة.. “ تقدم �صحوبات مر�صيد�س الكربى ل�صكان دبي وزوارها 
فر�صة الفوز بجوائز كربى خالل مو�صم ال�صيف احلايل.. وتعد ال�صحوبات امتدادا 
لتقاليد مفاجاآت �صيف دبي التي تهدف اإىل منح اأف�صل اجلوائز للمت�صوقني من 
�صعداء احلظ حيث تقدم �صيارة مر�صيد�س C200 جديدة بالإ�صافة اإىل جوائز 
نقدية بقيمة 25000 درهم كما اأنها تعترب اإ�صافة مهمة للحدث الذي ي�صتمر 
على مدار 10 اأ�صابيع ت�صمل العديد من عرو�س التجزئة واملاأكولت وامل�صروبات 
وكذلك الفعاليات الرتفيهية للعائالت. ونحن ن�صجع جميع املت�صوقني على عدم 

تفويت الفر�س التي ت�صنع ذكريات رائعة خالل مو�صم ال�صيف يف دبي«.
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اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  2 يوليو 2021 العدد 13281

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
دعوة الإجتماع اخلربة

حمكمة الفجرية االإحتادية االإبتدائية - الدائرة املدنية اجلزئية
الدعوى رقم : 603 / 2019 جتاري جزئي الفجرية

املرفوعة من املدعية / موؤ�ص�صة لوؤلوؤة ال�صايع لنقل الب�صائع
و ميثله قانوناً / مكتب احلقوق الدولية حمامون و م�صت�صارون قانونيون

�ص�د املدعى عليها و املطلوب اإعالنها : موؤ�ص�صة الغدير للتجارة و النقليات العامة
)وميثلها / حممد مرعي ال�صلخدي - �صوري اجلن�صية(

الظهر  بعد  الثانية  ال�صاعة  قد حتدد موعد اجتماع اخلربة احل�صابية الأول يوم الأثنني املوافق 2021/6/28 
مبقر مكتب اخلبر/ رفرن�س ملراجعة احل�صابات و الإ�صت�صارات ال�صريبية على العنوان الآتي :- دبي - الق�صي�س 
ال�صارقة  البناية م�صرف  اأ�صفل  اآرزو - بجانب مركز الطوار للخدمات  احلكومية -  العام - بناية  النهدة  �صارع 
الإ�صالمي - بالقرب من حمطة املرتو - الطابق الثالث -  مكتب رقم )304 و 305(. يرجي من املدعي عليها 
اأو من ينوب عنها قانوناً يف الدعوى املذكورة اأعاله ح�صور اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اأعاله اأمام اخلبر 
 050  6285562  : رقم  هاتف متحرك  لالإت�صال  ال�صم�صي،  / عبداهلل حممد  الدكتور  امل�صريف  و  احل�صابي 

هاتف املكتب رقم 2222545 - 04
اخلبري احل�شابي وامل�شريف
الدكتور / عبداهلل حممد ال�شم�شي

اإجتماع خربة 
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

  اال�شماء
باأن املدعوة/ �صاهد بيكم  تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة 
احمد عبدالرحمن ، تقدمت بطلب تغر املقطع الأول من 
بعد  ا�صمها  ليكون   ، ل�صمها  )علياء(  اىل  بيكم(  )�صاهده 

التغر/ علياء احمد عبدالرحمن 
وان من لها م�صلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�صة 
ع�صر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ الع����الن ام���ام ق�صم ال���ص��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�س اخليمة.
 رئي�ص للمحكمة االإبتدائية

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
ب����مدينة دبي  94044( والكائنة  ، )رخ�صة رقم  �صركة /�صمار برد منطقة حرة �س ذ م م 
لالنرتنت مبنى رقم 12 �س ب 62113 ، دبي ،  دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة 
لدى �صلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�صركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت 
اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/6/1  ب�صاأن اغالق 
وحل ال�صركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 
الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   45 املطالبات خالل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�صجل او الت�صال ب : ال�صيد/ �صالح الدين بن ح�صونه قايد ال�صب�صي 
اإ�صم ال�صركة : �صمار برد منطقة حرة )�س ذ م م(  

�س ب : 62113 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 0529062676 

 Ramadan.adly@gmail.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س املوافق 2021/7/1 م  
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ روكون احمد توميح علي - وجن�صيته : بنغالدي�س ، ويحمل بطاقة 
رخ�صة   - للحدادة  احل�صن  ور���ص��ة   / �صاحب  وب�صفته   )784198307529580( رق��م  الهوية 
جتارية رقم )53188( �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية - فرع دبا احل�صن / ال�صارقة ون�صاطه 
والبالغة  تنازل عن كامل ح�ص�صه يف / ور�صة احل�صن للحدادة  باأنه  ، ور�صة ح��دادة وحل��ام.  التجاري 
بطاقة  يحمل   - اجلن�صية  اإماراتي   - الهندا�صي  املطوع  علي  حممد  علي  ال�صيد/  اىل  وذلك   100%
اىل  حملي  خدمات.  وكيل  من  القانوين  ال�صكل  تغير  مع   784197386590984 رقم  الهوية 
اأعاله وله حق  موؤ�ص�صة  فردية. وللمتنازل اليها مطلقة احلرية يف الت�صرف يف ح�ص�صه امل�صار اليها 
3 من القانون الحت��ادي رقم  امل��ادة )16( فقرة  الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه. وعمال لن�س 
)22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا 

العالن  وال�صت�صتكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن االبتدائية   

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/  تقدم ايل 
حممد نور ال�صالم املتوفى �صاه عامل ، اجلن�صية : بنغالدي�س  وطلب الت�صديق على 
امل��داح لعمال  التجاري  ال�صم  100% يف  البالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�صته  يت�صمن  حم��رر 
ال�صباغ - ن�صاط الرخ�صة مقاولت فئة �صاد�صة ، اأ�صباغ ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
 1994/4/12 بتاريخ  ال�صادر   241847 رقم  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف  القت�صادية 
حمد  �صعيد  حممد  عبداهلل  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف 
القيو�صي ، اجلن�صية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر 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 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004902 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : واحة �صيوة ملقاولت النجارة امل�صلحة وتركيب ال�صقف املعلقة  

ملك   1 رقم  طابق   112 رقم  �صقة  العروبة  �صارع  خلف  النباعة  ال�صارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 
عبدالنور ا�صد الري�س 0557742121 067129444  

بناء على طلب املدعي / �صاى راجنا روا فانابايل بالكري�صنا فانابايل يف الدعوى املذكورة اعاله ، فاإنه 
اإجمايل )4200(  للمدعي مبلغ  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  : احلكم  الدعوى مطالبا  اقام  قد 
اإدارة  اأمام مكتب   2021/7/7 بجل�صة  باحل�صور  انت مكلف  وامل�صاريف.  بالر�صوم  والزامها  درهم 
 )18 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/30 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006942 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : حممد حمد عبداهلل العوي�س ممثل ورثة املرحوم حمد عبداهلل العوي�س
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - مي�صلون - �صارع الكويت - بناية جا�صم املدفع رقم 309

نعلمكم اأن املدعية ركن الطموح ملقاولت البناء 
قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي :-

يده حتت  التي  و  املطلوبة  امل�صتندات  بتقدمي  عليه  املدعى  الزام   -1
2- الزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره 103835 درهما مائة وثالثة الفا و ثمانئة و  خم�صة و ثالثون درهما” 

التاأخر فال�صداد من تاريخ ا�صتحقاق و حتى ال�صداد التام . %عن   12 وقدرها  بالفائدة  عليه  املدعى  الزام   -  3
املحاماه واتعاب  امل�صاريف  و  بالر�صوم  عليه  املدعى  الزام   -  4

املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/7/6 انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/29 م.  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  
�شعيد �شامل �شلطان القمزي عبداهلل �شعيد �شيف �شعيد الفراري   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002163/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �صعيد �صامل �صلطان القمزي  2 - عبداهلل �صعيد �صيف �صعيد الفراري 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة الوثبة الوطنية للتاأمني   - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 59454 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد  
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

 حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية - ذ م م
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021   اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001740/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�صباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية - ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة جلف ليمنار للتجارة -  �س ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 476850 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 

 حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0003988 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مار�س ملقاولت ال�صباغ  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�صالح / جماهد علي طالب الدين -  التايل : ن�س احلكم 
و�صبعمائة  )�صتة  درهم   6750 مبلغ  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت 
من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها  �صفره  جواز  وت�صليمه  درهم(  وخم�صون 
ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 

...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/ عبدالرحمن حممد األطاف
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0001690 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ر�صيلة عطاء اهلل �صاكر  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/5/5 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�صالح / امنه عبدالرحمن حممد علي الرئي�صي  بالتايل :
ن�س احلكم 

مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   -: احل�صوري  مبثابة   : املحكمة  قررت 
12000 درهم  "اثنتي ع�صر الف درهم" والزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف.  

حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/  ح�شام الدين ح�شن م�شطفی حممد خ�شر 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0005291 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه خليل ح�صن ابراهيم البلو�صي ، العنوان: 9160973 
مى مازن يعقوب ال�صباغ، العنوان: 9160972

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/10/25 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�صالح / �صركة ال�صقر الوطنية للتاأمني، بالتايل:  ن�س احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :  باإلزام املدعى عليهما بالت�صامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
األ تزيد الفائدة  5%من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام على  درهم مع الفائدة بواقع   14200
على اأ�صل املبلغ املق�صي به، وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمانة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما قابال ً 

لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/ حممد ح�شن املرزوقي  
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مدين     SHCAPCICIV-S2017/ M0000261 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلی لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�صتاأنف �صده : 1 - عبداهلل �صلطان عبداهلل �صلطان ال علي  ب�صفته وكيال عن ورثة �صلطان 
عبداهلل حممد عنوانه : دبي يعمل يف جمل�س الغرف التجارية مبنى حممد بن را�صد لالعمال 

اخلرية املمزر 
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف :1 - اأحد ملقاولت البناء ذ م م 

امل�صتاأنف : 2 - احمد �صليمان ادري�س عو�س. 
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم

حمكمة الإ�صتئناف املدنية - مدين.   -   SHCAPCICIV-S2017/ M0000261
فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة ال�صارقة بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2021/7/26 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عادل غلوم ح�شني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اعالن بالن�شر )تظلم( 

 202/2021/72 تظلم جتاري  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اىل املتظلم �صده / 1-  اأمت ماتور اأناند �صاندرا  2-�صونيا ماتور كوجلا�س لل تاندا 
جمهول حمل الإقامة 

مبا اأن املتظلم / املوارد الفنية - �س ذ م م   
وميثله /  خالد كلندر عبداهلل ح�صني   

قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�صوعه القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 408/2021 
امر علي عري�صة جتاري. والر�صوم وامل�صاريف. 

وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/7/4 ال�صاعة 8.30 �صباحا �س بقاعة التقا�صي 
عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل،  ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن باإ�شتمرار ال�شركة خارج املنطقة احلرة ب�شلطة دبی للتطوير

اى فرونت منطقة حره – ذ.م.م
رقم الت�شجيل 16659

)“ال�شركة«(

هذا الإعالن  لأغرا�س املادة 98 من لوائح ال�صركات اخلا�صة بهيئة 
دبي للتطوير لعام 2016.  تعتزم ال�صركة ال�صتمرار خارج املنطقة 
املايل  دبي  مركز  يف  خارجية  ك�صركة  للتطوير  دبى  ل�صلطة  احلرة 
العاملي )»DIFC«( ك�صركة خا�صة حمدودة بالأ�صهم و يكون مكتبها 
امل�صجل يف مركز دبي املايل العاملي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة يف 

اأو بعد 45 اأيام اأول تاريخ لن�صر هذا الإعالن .

اإعـــــــــــــــــــــــــالن 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
حكومة راأ�ص اخليمة - دائرة املحاكم

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني
عن طريق �شركة االمارات للمزادات 

بالن�شر
بالن�شر اإنـابة  يف الق�شية التنفيذية رقم 154/2016 

للمحكوم  ملكيتها  العائدة  املنقولت  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
التماري و �صركة يو�صف الر�صيد للتجارة  العزاوي و نداء با�صني عبدالرازق  اإياد فالح ح�صن  عليهم/ 
التنفيذ يف  بناء على قرار قا�صي  الغذائية،  املت�صامنة اخلليجية لل�صناعات  و �صركة  م  م  ذ  العامة �س 
�صركة  طريق  عن   ، �صعر  لعلى   07/07/2021 بتاريخ   ،  154/2016 رقم  التنفيذيه  الق�صية 
المارات للمزادات وذلك يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاءا، علما باأن قيمة التامني 20% تدفع نقدا. 
للمزادات  المارات  ل�صركة  الإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  الطالع  اأو  بال�صرتاك  يرغب  من  فعلى 
اأثناء  التنفيذ  دائرة  بالعرتا�س عليه مراجعة  ،ومن يرغب   www.emiratesauction.ae

الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ /

�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإخطار عدىل بالوفاء

)07837/2021(
ملالكه�ا خ�ال�د خمي�س  البرتوغازي�ات )موؤ�ص�ص�ة فردي�ة(  �ص�درة ل�ص�ناعة  ب�ن  املن�ذرة : موؤ�ص�ص�ة 
حممد خمي�س احلو�صني - العن�وان املخت�ار/ مكت�ب اإب�راهيم ح�ص�ن امل�ال وم�ص�اركوه للمحام�اة 
وال�صت�ص�ارات القانوني�ة الك�ائن/ باإم�ارة دب�ي – دي�رة �ص�يتي �صنرت – �ص�ارع بور�صعيد – بناي�ة 
 / مك�اين  رق��م   ،  042950010 ه��اتف/   ،706 مكت�ب   – ال�ص�ابع  الط�ابق   - �ص�يت�اأفنيو  

3225493941
املنذر اليه : حممد اأحمد عبد العظيم الزاملي – م�صري اجلن�صية

وق�درة  املديوني�ة  مبل�غ  ب�ص�داد  املب�ادرة  ب�ص�رورة  الي�ه  املن�ذر  تن�ذر  املن�ذرة  ف�اإن   : املو�ص�وع 
وذل�ك  املن�ذرة،  ل�ص�الح  ذمت�ه  ف�ي  املرت�ص�د  دره�م(  ال�ف  )ثالثمائ�ة  دره�م   )300.000(
خ�الل خم�ص�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ الإع�الن به�ذا الإن�ذار ، والإ ف�اإن املن�ذرة �صت�ص�طر لإتخ�اذ كاف�ة 
الأ�ص�رار  الت�ع�وي�س ع�ن  ف�ي  ال�ح�ق  الي�ه م�ع حف�ظ  املن�ذر  القانوني�ة ف�ي مواجه�ة  الإجراءات 
املطالبة وحتى  ت�اريخ  م�ن  12% �ص�نوي�ا  القانوني�ةبواقع  الفوائ�د  والأدبي�ة وحتميل�ه  املادي�ة 

متام ال�صداد وامل�صاريف واأتعاب املحاماة

اإعالن بالن�شر 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإخطار عدىل بالوفاء

)03738 /2021(
-1987-784  : رق�م  اإماراتي�ة  هوي�ة  الإم�ارات  اجلن�صية  امل�ه�زع    ح�ص�ن  ع�ادل  كل�ث�م   : املخط�رة  م�ن 

ال�ص�قالت واملقاطع املعدنية )ذ . م. م(  ل�ص�ناعة  العالي�ة  التقني�ة  �ص�ركة  وكيل�ة  ب�ص�فتي   49074286
مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى كاتب العدل بتاريخ : 29/12/2020

الك�ائن/  القانوني�ة  وال�صت�ص�ارات  للمحام�اة  وم�ص�اركوه  امل�ال  ح�ص�ن  اإب�راهيم  مكت�ب  املخت�ار/  العن�وان 
706، ه��اتف/  – مكت�ب  ال�ص�ابع  الط�ابق  �ص�يت�اأفنيو  – بناي�ة  – �ص�ارع  – دي�رة �صيتي �صنرت  دب�ي  باإم�ارة 

3225493941 / م�ك�اين  رق�م   ،  042950010
املخطر اليه : حممد نظيف الوكاع   �صوري اجلن�صية

املو�صوع : فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليه ب�صرورة املبادرة ل�صداد مبلغ الدين وقدره)97،600( درهم 
اإماراتي �صبعة وت�صعون األف و �صتمائة درهم ل غر( املرت�صد يف ذمته ل�صالح املخطرة ، وذلك خالل �صبعة 
مواجهة  يف  القانونية  الإجراءات  كافة  لتخاذ  �صت�صطر  املخطرة  فاإن  واإل   ، الإنذار  هذا  تاريخ  من  اأيام 
12% مع حتميله امل�صاريف واأتعاب  اإليه للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد القانونية بواقع  املخطر 

املحاماة.  حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى،،،
الكاتب العدل 

اإعالن بالن�شر 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اعالن بالن�شر 

 840/2021/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ح�صن علي احمد بن هويدي الفال�صي-  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صيخة �صاهني حمد ال�صويدي  
وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)545980( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/32235

املخط�ر: فه�د حمم�د �ص�لطان جوك�ه امل�ص�ايبه - اإم�اراتي اجلن�ص�ية و يحم�ل بطاقة هوية رقم )784198310739291( .
العن�وان: ال�صارقة � الطرفا.  هاتف رقم: ) 971565000001 ( 

املخط�ر اإل�يهم : الروؤي�ة ملق�اولت البن�اء ذ.م.م و ميثله�ا / عب��داهلل حمم�د عبدالرحمن عبداجلبار املال – اإماراتي اجلن�صية.
العنوان : ال�صارقة – الند )القا�صمية(- �صارع طفيل بن حارث.

هاتف متحرك : - )971504440680( )971504907535(.
مو�صوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�صيك.

الوق�ائ�ع :-
حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�صالح املخطر �صيك :

• رق�م )500001( بقيم�ة )150،000( دره�م )مائ�ة وخم�ص�ون ال�ف دره�م ف�ق�ط ل غ�ر( م�ص�حوب عل�ى )م�ص��رف اأب�وظبي 
الإ�ص�المي م�ص�تحق ال��دفع بت��اريخ )12/06/2019( ،حي��ث ان ال�ص�يك ل يقابل�ه ر�ص�يد قابل لل�صحب و احل�صاب مغلق.

ا�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  اي��ام  خم�ص�ة  اق�ص�اها  ف�ت�رة  ف�ي  ال�ص�يك  قيم�ة  دف�ع  بال�ص�رورة  اإلي�ه  املخطر  ال�مخطر  ي�عل�ن  علي�ه  و   •
الإخط�ار و اإل �ص�وف تق�وم باإتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة ل�ذلك و حتميل�ه ك�اف�ة الر�ص�وم و امل�ص�اريف و اأتع�اب املحام�اة و الفائ�دة 

القانوني�ة بن�ص�بة )%12( من تاريخ املطالبة الق�صائية و حتى ال�صداد التام.
اإخطاركم بهذا ر�صميا. بال�ص�ارقة  الع�دل  الكات�ب  �ص�عادة  م�ن  ال�مخطر  ي�ل�تم�س  علي�ه  • و 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0009042
 ) رقم)784197780927972  اإماراتية  هوي�ة  اأحمل  م�ص�ر،  اجلن�صية:   - عثمان  عرفت  عبدربه  ربيع  املخط�ر:  من:   مقدمة 
ب�ص�فتي )�ص�ريك( يف الرخ�صة امل�صماه )لوؤلوؤة البحاث لطباعة وت�صوير امل�صتندات( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة 

برقم)605609(
العن�وان : ال�صارقة - النباعة - �صارع الزهراء - بناية الزهراء - �صقة رقم)808(، الهاتف املتحرك: 0509593660 ،

املخطر اإليها: فرونيكا كرا�صاوت�صافا - اجلن�صية: بالرو�صيا،
العنوان: ال�صارقة - النباعة - خلف �صارع الزهراء - حمل رقم)1( ملك عبدالرحيم بن حممد بن كرم الفار�صي،

الهاتف املتحرك: 0562775741 ،
مو�صوع الإخطار: اإن�صحاب من ال�صركة

الدائرة  من  ال�صادرة  امل�صتندات(  وت�صوير  لطباعة  البحاث  امل�صماه)لوؤلوؤة  الرخ�صة  يف  �صريكة  اإليها  املخطر  اأن  حيث   • الوق�ائ�ع:- 
الإقت�صادية يف اإمارة ال�صارقة برقم رخ�صة)605609(،

الإقت�صادية حتى  الدائرة  الرخ�صة لدى  الأوراق اخلا�صة بخروجها من  اإليها متتنع عن احل�صور للتوقيع على  اأن املخطر  وحيث   •
يتمكن املخطر من جتديد الرخ�صة التجارية املذكورة اأعاله، 

املخطر اإليها للح�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للخروج من الرخ�صة املذكور اأعاله ليتمكن من  باأخطار  يرغب  املخطر  فاإن  • وعليه 
جتديدها واإل �صن�صطر لأتخاذ الإجراءات القانونية، 

لذاك ، ينيب املخطر على املخطر اليها للح�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على اخلروج من الرخ�صة رقم)605609 ( حتى 
يتمكن املخطر من جتديد الرخ�صة التجارية املذكورة اعاله خالل 7 اأيام من تاريخه وال �صي�صطر اأ�صفا اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية 

التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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اخطار عديل للوفاء مببلغ 7000 درهم

برقم املحرر 2021/0003529
110461 �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة وميثلها ال�صيد  املخط�ر/ �صركة �صالح ال�صوقي للتجارة ذ م م رخ�صة رقم 
�صابرو ناريان - هندي اجلن�صية ب�صفته مديرا يف الرخ�صة وميثله بالوكالة ال�صيد/غ�صان خمايل البطح لبناين اجلن�صية ويحمل بطاقة 

SH20150422A89435 هوية رقم 784196096149065 مبوجب وكالة رقم
العن�وان / ال�صارقة - املنطقة �صناعية 1- �صربة رقم 1+2 ملك جمال عادل عبد مراد

رقم الهاتف/ 0559743335
املخطر اإليه / عبد الغني عبد الرزاق طالب - �صوري اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم 784197609175753

الع�وان/ ال�صارقة - اخلان -  هاتف رقم/0556306271
اماراتي درهم  املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء ب�صداد قيمة �صيكات مببلغ 7000 

ذمته وعليه فان  يف  املرتتبة  ال�صيكات  قيمة  جمموع  اماراتي  درهم  الف(  7000)�صبعة  بقيمة  اليه ترتبت يف ذمته مبالغ  املخطر 
املخطر يطلب من املخطر اليه �صداد املبالغ امل�صتحقة

وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفها اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود الر�صيد الكايف بيانات ال�صيكات كالتايل:
ال�صيك رقم 000023 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/3/19 امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي
ال�صيك رقم 000024 مببلغ 2000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/3/14 امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي

وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  ذمتكم خالل خم�صة  واملرتتبة يف  اأعاله  املذكورة  ال�صيكات  قيمة  �صداد  ب�صرورة  فاإننا نخطركم   ، لذلك 

�صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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انذار عديل بالن�شر

الرقم )2021/1/5721(
املنذرة:داوود وحاكم للنقليات �س.ذ.م.م

املنذر اليهم:1- اي جيه بي للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م
 2- عمران علي بهايل حممد اأنور بهايل  - جمهول حمل القامة

املو�صوع مطالبة بقيمة ال�صيك:270.000.00 درهم
تنذر املنذرة اليهم الول والثاين اللتزام بالت�صامن والت�صامم ب�صداد اجمايل 
املبلغ املرت�صدة قيمة ال�صيك البالغ وقدره )270،000،00( درهم يف ذمتكم 
يف موعد اق�صاه خم�صة ايام من تاريخ الن�صر وال �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ 
ر�صوم  بكافة  اداء مع حتميلكم  امر  الالزمة ل�صت�صدار  الق�صائية  الج��راءات 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

با�صم  اأ�صهم  �صهادة  الباكري  احمد  حممد  غ��ازي  رمي  امل��دع��وة  فقدت 
من  �صادرة  �صهم   1200 الأ�صهم  عدد   ASMAK1720720

ال�صركة العاملية القاب�صة. 
با�صم  اأ�صهم  �صهادة  الباكري  احمد  عبدالعزيز  ح�صناء  املدعوة  فقدت 
من  �صادرة  �صهم   1200 الأ�صهم  عدد   ASMAK1720719

ال�صركة العاملية القاب�صة.
با�صم  اأ�صهم  �صهادة  الباكري  عاتق  احمد  حممد  غ��ازي  املدعو  فقدت 
من  �صادرة  �صهم   1200 الأ�صهم  عدد   ASMAK1720718

ال�صركة العاملية القاب�صة.
الرجاء من يجدها الإت�صال على هذا الرقم 0504484832

فقدان اأ�شهم 
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دعوة الإجتماع اخلربة

حمكمة الفجرية االإحتادية االإبتدائية - الدائرة املدنية اجلزئية
الدعوى رقم : 603 / 2019 جتاري جزئي الفجرية

املرفوعة من املدعية / موؤ�ص�صة لوؤلوؤة ال�صايع لنقل الب�صائع
و ميثله قانوناً / مكتب احلقوق الدولية حمامون و م�صت�صارون قانونيون

�ص�د املدعى عليها و املطلوب اإعالنها : موؤ�ص�صة الغدير للتجارة و النقليات العامة
)وميثلها / حممد مرعي ال�صلخدي - �صوري اجلن�صية(

الظهر  بعد  الثانية  ال�صاعة  قد حتدد موعد اجتماع اخلربة احل�صابية الأول يوم الأثنني املوافق 2021/6/28 
مبقر مكتب اخلبر/ رفرن�س ملراجعة احل�صابات و الإ�صت�صارات ال�صريبية على العنوان الآتي :- دبي - الق�صي�س 
ال�صارقة  البناية م�صرف  اأ�صفل  اآرزو - بجانب مركز الطوار للخدمات  احلكومية -  العام - بناية  النهدة  �صارع 
الإ�صالمي - بالقرب من حمطة املرتو - الطابق الثالث -  مكتب رقم )304 و 305(. يرجي من املدعي عليها 
اأو من ينوب عنها قانوناً يف الدعوى املذكورة اأعاله ح�صور اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اأعاله اأمام اخلبر 
 050  6285562  : رقم  هاتف متحرك  لالإت�صال  ال�صم�صي،  / عبداهلل حممد  الدكتور  امل�صريف  و  احل�صابي 

هاتف املكتب رقم 2222545 - 04
اخلبري احل�شابي وامل�شريف
الدكتور / عبداهلل حممد ال�شم�شي

اإجتماع خربة 
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

  اال�شماء
باأن املدعوة/ �صاهد بيكم  تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة 
احمد عبدالرحمن ، تقدمت بطلب تغر املقطع الأول من 
بعد  ا�صمها  ليكون   ، ل�صمها  )علياء(  اىل  بيكم(  )�صاهده 

التغر/ علياء احمد عبدالرحمن 
وان من لها م�صلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�صة 
ع�صر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ الع����الن ام���ام ق�صم ال���ص��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�س اخليمة.
 رئي�ص للمحكمة االإبتدائية

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
ب����مدينة دبي  94044( والكائنة  ، )رخ�صة رقم  �صركة /�صمار برد منطقة حرة �س ذ م م 
لالنرتنت مبنى رقم 12 �س ب 62113 ، دبي ،  دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة 
لدى �صلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�صركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت 
اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/6/1  ب�صاأن اغالق 
وحل ال�صركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 
الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   45 املطالبات خالل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�صجل او الت�صال ب : ال�صيد/ �صالح الدين بن ح�صونه قايد ال�صب�صي 
اإ�صم ال�صركة : �صمار برد منطقة حرة )�س ذ م م(  

�س ب : 62113 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 0529062676 

 Ramadan.adly@gmail.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س املوافق 2021/7/1 م  
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ روكون احمد توميح علي - وجن�صيته : بنغالدي�س ، ويحمل بطاقة 
رخ�صة   - للحدادة  احل�صن  ور���ص��ة   / �صاحب  وب�صفته   )784198307529580( رق��م  الهوية 
جتارية رقم )53188( �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية - فرع دبا احل�صن / ال�صارقة ون�صاطه 
والبالغة  تنازل عن كامل ح�ص�صه يف / ور�صة احل�صن للحدادة  باأنه  ، ور�صة ح��دادة وحل��ام.  التجاري 
بطاقة  يحمل   - اجلن�صية  اإماراتي   - الهندا�صي  املطوع  علي  حممد  علي  ال�صيد/  اىل  وذلك   100%
اىل  حملي  خدمات.  وكيل  من  القانوين  ال�صكل  تغير  مع   784197386590984 رقم  الهوية 
اأعاله وله حق  موؤ�ص�صة  فردية. وللمتنازل اليها مطلقة احلرية يف الت�صرف يف ح�ص�صه امل�صار اليها 
3 من القانون الحت��ادي رقم  امل��ادة )16( فقرة  الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه. وعمال لن�س 
)22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا 

العالن  وال�صت�صتكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن االبتدائية   

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/  تقدم ايل 
حممد نور ال�صالم املتوفى �صاه عامل ، اجلن�صية : بنغالدي�س  وطلب الت�صديق على 
امل��داح لعمال  التجاري  ال�صم  100% يف  البالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�صته  يت�صمن  حم��رر 
ال�صباغ - ن�صاط الرخ�صة مقاولت فئة �صاد�صة ، اأ�صباغ ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
 1994/4/12 بتاريخ  ال�صادر   241847 رقم  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف  القت�صادية 
حمد  �صعيد  حممد  عبداهلل  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف 
القيو�صي ، اجلن�صية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر 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 13281 بتاريخ 2021/7/2 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004902 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : واحة �صيوة ملقاولت النجارة امل�صلحة وتركيب ال�صقف املعلقة  

ملك   1 رقم  طابق   112 رقم  �صقة  العروبة  �صارع  خلف  النباعة  ال�صارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 
عبدالنور ا�صد الري�س 0557742121 067129444  

بناء على طلب املدعي / �صاى راجنا روا فانابايل بالكري�صنا فانابايل يف الدعوى املذكورة اعاله ، فاإنه 
اإجمايل )4200(  للمدعي مبلغ  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  : احلكم  الدعوى مطالبا  اقام  قد 
اإدارة  اأمام مكتب   2021/7/7 بجل�صة  باحل�صور  انت مكلف  وامل�صاريف.  بالر�صوم  والزامها  درهم 
 )18 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/30 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006942 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : حممد حمد عبداهلل العوي�س ممثل ورثة املرحوم حمد عبداهلل العوي�س
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - مي�صلون - �صارع الكويت - بناية جا�صم املدفع رقم 309

نعلمكم اأن املدعية ركن الطموح ملقاولت البناء 
قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي :-

يده حتت  التي  و  املطلوبة  امل�صتندات  بتقدمي  عليه  املدعى  الزام   -1
2- الزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره 103835 درهما مائة وثالثة الفا و ثمانئة و  خم�صة و ثالثون درهما” 

التاأخر فال�صداد من تاريخ ا�صتحقاق و حتى ال�صداد التام . %عن   12 وقدرها  بالفائدة  عليه  املدعى  الزام   -  3
املحاماه واتعاب  امل�صاريف  و  بالر�صوم  عليه  املدعى  الزام   -  4

املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/7/6 انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/29 م.  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  
�شعيد �شامل �شلطان القمزي عبداهلل �شعيد �شيف �شعيد الفراري   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002163/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �صعيد �صامل �صلطان القمزي  2 - عبداهلل �صعيد �صيف �صعيد الفراري 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة الوثبة الوطنية للتاأمني   - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 59454 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد  
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

 حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية - ذ م م
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021   اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001740/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�صباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية - ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة جلف ليمنار للتجارة -  �س ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 476850 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 

 حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0003988 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مار�س ملقاولت ال�صباغ  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�صالح / جماهد علي طالب الدين -  التايل : ن�س احلكم 
و�صبعمائة  )�صتة  درهم   6750 مبلغ  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت 
من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها  �صفره  جواز  وت�صليمه  درهم(  وخم�صون 
ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 

...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/ عبدالرحمن حممد األطاف
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0001690 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ر�صيلة عطاء اهلل �صاكر  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/5/5 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�صالح / امنه عبدالرحمن حممد علي الرئي�صي  بالتايل :
ن�س احلكم 

مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   -: احل�صوري  مبثابة   : املحكمة  قررت 
12000 درهم  "اثنتي ع�صر الف درهم" والزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف.  

حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/  ح�شام الدين ح�شن م�شطفی حممد خ�شر 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0005291 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه خليل ح�صن ابراهيم البلو�صي ، العنوان: 9160973 
مى مازن يعقوب ال�صباغ، العنوان: 9160972

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/10/25 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�صالح / �صركة ال�صقر الوطنية للتاأمني، بالتايل:  ن�س احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :  باإلزام املدعى عليهما بالت�صامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
األ تزيد الفائدة  5%من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام على  درهم مع الفائدة بواقع   14200
على اأ�صل املبلغ املق�صي به، وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمانة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما قابال ً 

لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/ حممد ح�شن املرزوقي  
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
مدين     SHCAPCICIV-S2017/ M0000261 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلی لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�صتاأنف �صده : 1 - عبداهلل �صلطان عبداهلل �صلطان ال علي  ب�صفته وكيال عن ورثة �صلطان 
عبداهلل حممد عنوانه : دبي يعمل يف جمل�س الغرف التجارية مبنى حممد بن را�صد لالعمال 

اخلرية املمزر 
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف :1 - اأحد ملقاولت البناء ذ م م 

امل�صتاأنف : 2 - احمد �صليمان ادري�س عو�س. 
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم

حمكمة الإ�صتئناف املدنية - مدين.   -   SHCAPCICIV-S2017/ M0000261
فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة ال�صارقة بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2021/7/26 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عادل غلوم ح�شني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اعالن بالن�شر )تظلم( 

 202/2021/72 تظلم جتاري  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اىل املتظلم �صده / 1-  اأمت ماتور اأناند �صاندرا  2-�صونيا ماتور كوجلا�س لل تاندا 
جمهول حمل الإقامة 

مبا اأن املتظلم / املوارد الفنية - �س ذ م م   
وميثله /  خالد كلندر عبداهلل ح�صني   

قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�صوعه القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 408/2021 
امر علي عري�صة جتاري. والر�صوم وامل�صاريف. 

وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/7/4 ال�صاعة 8.30 �صباحا �س بقاعة التقا�صي 
عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل،  ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإعالن باإ�شتمرار ال�شركة خارج املنطقة احلرة ب�شلطة دبی للتطوير

اى فرونت منطقة حره – ذ.م.م
رقم الت�شجيل 16659

)“ال�شركة«(

هذا الإعالن  لأغرا�س املادة 98 من لوائح ال�صركات اخلا�صة بهيئة 
دبي للتطوير لعام 2016.  تعتزم ال�صركة ال�صتمرار خارج املنطقة 
املايل  دبي  مركز  يف  خارجية  ك�صركة  للتطوير  دبى  ل�صلطة  احلرة 
العاملي )»DIFC«( ك�صركة خا�صة حمدودة بالأ�صهم و يكون مكتبها 
امل�صجل يف مركز دبي املايل العاملي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة يف 

اأو بعد 45 اأيام اأول تاريخ لن�صر هذا الإعالن .

اإعـــــــــــــــــــــــــالن 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
حكومة راأ�ص اخليمة - دائرة املحاكم

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني
عن طريق �شركة االمارات للمزادات 

بالن�شر
بالن�شر اإنـابة  يف الق�شية التنفيذية رقم 154/2016 

للمحكوم  ملكيتها  العائدة  املنقولت  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
التماري و �صركة يو�صف الر�صيد للتجارة  العزاوي و نداء با�صني عبدالرازق  اإياد فالح ح�صن  عليهم/ 
التنفيذ يف  بناء على قرار قا�صي  الغذائية،  املت�صامنة اخلليجية لل�صناعات  و �صركة  م  م  ذ  العامة �س 
�صركة  طريق  عن   ، �صعر  لعلى   07/07/2021 بتاريخ   ،  154/2016 رقم  التنفيذيه  الق�صية 
المارات للمزادات وذلك يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاءا، علما باأن قيمة التامني 20% تدفع نقدا. 
للمزادات  المارات  ل�صركة  الإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  الطالع  اأو  بال�صرتاك  يرغب  من  فعلى 
اأثناء  التنفيذ  دائرة  بالعرتا�س عليه مراجعة  ،ومن يرغب   www.emiratesauction.ae

الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ /

�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإخطار عدىل بالوفاء

)07837/2021(
ملالكه�ا خ�ال�د خمي�س  البرتوغازي�ات )موؤ�ص�ص�ة فردي�ة(  �ص�درة ل�ص�ناعة  ب�ن  املن�ذرة : موؤ�ص�ص�ة 
حممد خمي�س احلو�صني - العن�وان املخت�ار/ مكت�ب اإب�راهيم ح�ص�ن امل�ال وم�ص�اركوه للمحام�اة 
وال�صت�ص�ارات القانوني�ة الك�ائن/ باإم�ارة دب�ي – دي�رة �ص�يتي �صنرت – �ص�ارع بور�صعيد – بناي�ة 
 / مك�اين  رق��م   ،  042950010 ه��اتف/   ،706 مكت�ب   – ال�ص�ابع  الط�ابق   - �ص�يت�اأفنيو  

3225493941
املنذر اليه : حممد اأحمد عبد العظيم الزاملي – م�صري اجلن�صية

وق�درة  املديوني�ة  مبل�غ  ب�ص�داد  املب�ادرة  ب�ص�رورة  الي�ه  املن�ذر  تن�ذر  املن�ذرة  ف�اإن   : املو�ص�وع 
وذل�ك  املن�ذرة،  ل�ص�الح  ذمت�ه  ف�ي  املرت�ص�د  دره�م(  ال�ف  )ثالثمائ�ة  دره�م   )300.000(
خ�الل خم�ص�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ الإع�الن به�ذا الإن�ذار ، والإ ف�اإن املن�ذرة �صت�ص�طر لإتخ�اذ كاف�ة 
الأ�ص�رار  الت�ع�وي�س ع�ن  ف�ي  ال�ح�ق  الي�ه م�ع حف�ظ  املن�ذر  القانوني�ة ف�ي مواجه�ة  الإجراءات 
املطالبة وحتى  ت�اريخ  م�ن  12% �ص�نوي�ا  القانوني�ةبواقع  الفوائ�د  والأدبي�ة وحتميل�ه  املادي�ة 

متام ال�صداد وامل�صاريف واأتعاب املحاماة

اإعالن بالن�شر 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اإخطار عدىل بالوفاء

)03738 /2021(
-1987-784  : رق�م  اإماراتي�ة  هوي�ة  الإم�ارات  اجلن�صية  امل�ه�زع    ح�ص�ن  ع�ادل  كل�ث�م   : املخط�رة  م�ن 
ال�ص�قالت واملقاطع املعدنية )ذ . م. م(  ل�ص�ناعة  العالي�ة  التقني�ة  �ص�ركة  وكيل�ة  ب�ص�فتي   49074286

مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى كاتب العدل بتاريخ : 29/12/2020
الك�ائن/  القانوني�ة  وال�صت�ص�ارات  للمحام�اة  وم�ص�اركوه  امل�ال  ح�ص�ن  اإب�راهيم  مكت�ب  املخت�ار/  العن�وان 
706، ه��اتف/  – مكت�ب  ال�ص�ابع  الط�ابق  �ص�يت�اأفنيو  – بناي�ة  – �ص�ارع  – دي�رة �صيتي �صنرت  دب�ي  باإم�ارة 

3225493941 / م�ك�اين  رق�م   ،  042950010
املخطر اليه : حممد نظيف الوكاع   �صوري اجلن�صية

املو�صوع : فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليه ب�صرورة املبادرة ل�صداد مبلغ الدين وقدره)97،600( درهم 
اإماراتي �صبعة وت�صعون األف و �صتمائة درهم ل غر( املرت�صد يف ذمته ل�صالح املخطرة ، وذلك خالل �صبعة 
مواجهة  يف  القانونية  الإجراءات  كافة  لتخاذ  �صت�صطر  املخطرة  فاإن  واإل   ، الإنذار  هذا  تاريخ  من  اأيام 
12% مع حتميله امل�صاريف واأتعاب  اإليه للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد القانونية بواقع  املخطر 

املحاماة.  حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى،،،
الكاتب العدل 

اإعالن بالن�شر 

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اعالن بالن�شر 

 840/2021/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ح�صن علي احمد بن هويدي الفال�صي-  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صيخة �صاهني حمد ال�صويدي  
وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)545980( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/32235

املخط�ر: فه�د حمم�د �ص�لطان جوك�ه امل�ص�ايبه - اإم�اراتي اجلن�ص�ية و يحم�ل بطاقة هوية رقم )784198310739291( .
العن�وان: ال�صارقة � الطرفا.  هاتف رقم: ) 971565000001 ( 

املخط�ر اإل�يهم : الروؤي�ة ملق�اولت البن�اء ذ.م.م و ميثله�ا / عب��داهلل حمم�د عبدالرحمن عبداجلبار املال – اإماراتي اجلن�صية.
العنوان : ال�صارقة – الند )القا�صمية(- �صارع طفيل بن حارث.

هاتف متحرك : - )971504440680( )971504907535(.
مو�صوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�صيك.

الوق�ائ�ع :-
حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�صالح املخطر �صيك :

• رق�م )500001( بقيم�ة )150،000( دره�م )مائ�ة وخم�ص�ون ال�ف دره�م ف�ق�ط ل غ�ر( م�ص�حوب عل�ى )م�ص��رف اأب�وظبي 
الإ�ص�المي م�ص�تحق ال��دفع بت��اريخ )12/06/2019( ،حي��ث ان ال�ص�يك ل يقابل�ه ر�ص�يد قابل لل�صحب و احل�صاب مغلق.

ا�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  اي��ام  خم�ص�ة  اق�ص�اها  ف�ت�رة  ف�ي  ال�ص�يك  قيم�ة  دف�ع  بال�ص�رورة  اإلي�ه  املخطر  ال�مخطر  ي�عل�ن  علي�ه  و   •
الإخط�ار و اإل �ص�وف تق�وم باإتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة ل�ذلك و حتميل�ه ك�اف�ة الر�ص�وم و امل�ص�اريف و اأتع�اب املحام�اة و الفائ�دة 

القانوني�ة بن�ص�بة )%12( من تاريخ املطالبة الق�صائية و حتى ال�صداد التام.
اإخطاركم بهذا ر�صميا. بال�ص�ارقة  الع�دل  الكات�ب  �ص�عادة  م�ن  ال�مخطر  ي�ل�تم�س  علي�ه  • و 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0009042
 ) رقم)784197780927972  اإماراتية  هوي�ة  اأحمل  م�ص�ر،  اجلن�صية:   - عثمان  عرفت  عبدربه  ربيع  املخط�ر:  من:   مقدمة 
ب�ص�فتي )�ص�ريك( يف الرخ�صة امل�صماه )لوؤلوؤة البحاث لطباعة وت�صوير امل�صتندات( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة 

برقم)605609(
العن�وان : ال�صارقة - النباعة - �صارع الزهراء - بناية الزهراء - �صقة رقم)808(، الهاتف املتحرك: 0509593660 ،

املخطر اإليها: فرونيكا كرا�صاوت�صافا - اجلن�صية: بالرو�صيا،
العنوان: ال�صارقة - النباعة - خلف �صارع الزهراء - حمل رقم)1( ملك عبدالرحيم بن حممد بن كرم الفار�صي،

الهاتف املتحرك: 0562775741 ،
مو�صوع الإخطار: اإن�صحاب من ال�صركة

الدائرة  من  ال�صادرة  امل�صتندات(  وت�صوير  لطباعة  البحاث  امل�صماه)لوؤلوؤة  الرخ�صة  يف  �صريكة  اإليها  املخطر  اأن  حيث   • الوق�ائ�ع:- 
الإقت�صادية يف اإمارة ال�صارقة برقم رخ�صة)605609(،

الإقت�صادية حتى  الدائرة  الرخ�صة لدى  الأوراق اخلا�صة بخروجها من  اإليها متتنع عن احل�صور للتوقيع على  اأن املخطر  وحيث   •
يتمكن املخطر من جتديد الرخ�صة التجارية املذكورة اأعاله، 

املخطر اإليها للح�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للخروج من الرخ�صة املذكور اأعاله ليتمكن من  باأخطار  يرغب  املخطر  فاإن  • وعليه 
جتديدها واإل �صن�صطر لأتخاذ الإجراءات القانونية، 

لذاك ، ينيب املخطر على املخطر اليها للح�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على اخلروج من الرخ�صة رقم)605609 ( حتى 
يتمكن املخطر من جتديد الرخ�صة التجارية املذكورة اعاله خالل 7 اأيام من تاريخه وال �صي�صطر اأ�صفا اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية 

التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
اخطار عديل للوفاء مببلغ 7000 درهم

برقم املحرر 2021/0003529
110461 �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة وميثلها ال�صيد  املخط�ر/ �صركة �صالح ال�صوقي للتجارة ذ م م رخ�صة رقم 
�صابرو ناريان - هندي اجلن�صية ب�صفته مديرا يف الرخ�صة وميثله بالوكالة ال�صيد/غ�صان خمايل البطح لبناين اجلن�صية ويحمل بطاقة 

SH20150422A89435 هوية رقم 784196096149065 مبوجب وكالة رقم
العن�وان / ال�صارقة - املنطقة �صناعية 1- �صربة رقم 1+2 ملك جمال عادل عبد مراد

رقم الهاتف/ 0559743335
املخطر اإليه / عبد الغني عبد الرزاق طالب - �صوري اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم 784197609175753

الع�وان/ ال�صارقة - اخلان -  هاتف رقم/0556306271
اماراتي درهم  املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء ب�صداد قيمة �صيكات مببلغ 7000 

ذمته وعليه فان  يف  املرتتبة  ال�صيكات  قيمة  جمموع  اماراتي  درهم  الف(  7000)�صبعة  بقيمة  اليه ترتبت يف ذمته مبالغ  املخطر 
املخطر يطلب من املخطر اليه �صداد املبالغ امل�صتحقة

وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفها اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود الر�صيد الكايف بيانات ال�صيكات كالتايل:
ال�صيك رقم 000023 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/3/19 امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي
ال�صيك رقم 000024 مببلغ 2000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/3/14 امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي

وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  ذمتكم خالل خم�صة  واملرتتبة يف  اأعاله  املذكورة  ال�صيكات  قيمة  �صداد  ب�صرورة  فاإننا نخطركم   ، لذلك 

�صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 
انذار عديل بالن�شر

الرقم )2021/1/5721(
املنذرة:داوود وحاكم للنقليات �س.ذ.م.م

املنذر اليهم:1- اي جيه بي للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م
 2- عمران علي بهايل حممد اأنور بهايل  - جمهول حمل القامة

املو�صوع مطالبة بقيمة ال�صيك:270.000.00 درهم
تنذر املنذرة اليهم الول والثاين اللتزام بالت�صامن والت�صامم ب�صداد اجمايل 
املبلغ املرت�صدة قيمة ال�صيك البالغ وقدره )270،000،00( درهم يف ذمتكم 
يف موعد اق�صاه خم�صة ايام من تاريخ الن�صر وال �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ 
ر�صوم  بكافة  اداء مع حتميلكم  امر  الالزمة ل�صت�صدار  الق�صائية  الج��راءات 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13281 بتاريخ 2021/7/2 

با�صم  اأ�صهم  �صهادة  الباكري  احمد  حممد  غ��ازي  رمي  امل��دع��وة  فقدت 
من  �صادرة  �صهم   1200 الأ�صهم  عدد   ASMAK1720720

ال�صركة العاملية القاب�صة. 
با�صم  اأ�صهم  �صهادة  الباكري  احمد  عبدالعزيز  ح�صناء  املدعوة  فقدت 
من  �صادرة  �صهم   1200 الأ�صهم  عدد   ASMAK1720719

ال�صركة العاملية القاب�صة.
با�صم  اأ�صهم  �صهادة  الباكري  عاتق  احمد  حممد  غ��ازي  املدعو  فقدت 
من  �صادرة  �صهم   1200 الأ�صهم  عدد   ASMAK1720718

ال�صركة العاملية القاب�صة.
الرجاء من يجدها الإت�صال على هذا الرقم 0504484832

فقدان اأ�شهم 
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•• اأبوظبي-وام:

نوعية  نقلة  الأخ���ر  العقد  خ��الل  ال��دول��ة  يف  اجلوجيت�صو  ريا�صة  �صهدت 
انتقلت بها اإىل م�صاف دول العامل الأكرث تقدما على �صعيد هذه الريا�صة.

وقد �صاهمت روؤية القيادة الر�صيدة برت�صيخ ممار�صات التمكني والتميز يف 
الروؤية  الإم��ارات للجوجيت�صو برتجمة تلك  الريا�صة وجهود احتاد  جمال 
اإىل واقع ملمو�س واإف�صاح املجال اأمام تاألق اأبناء وبنات الإمارات على ال�صاحة 

الريا�صية ب�صكل عام واجلوجيت�صو ب�صكل خا�س.
اإيجاد  الإم��ارات للجوجيت�صو يف  الأمثلة على جناح منظومة احتاد  وتتعدد 
قاعدة را�صخة من املواهب الوطنية التي اأثبتت جودتها وكفاءتها وتفوقها يف 
عدد من اأبرز البطولت القارية والعاملية حيث جنح اأبناء وبنات الإمارات يف 

اعتالء من�صات التتويج الدولية وحتقيق الع�صرات من امليداليات امللونة.

، و ع��ل��ى �صبيل  ال��ري��ا���ص��ة  وك����ان لب��ن��ة الإم������ارات ب�صمة وا���ص��ح��ة يف ه���ذه 
اإجن��ازات رائ��دة يف  املثال حققت بطلة الإم���ارات رمي عبد الكرمي الها�صمي 
يف  الذهبية  بامليدالية  الفوز  يف  وجنحت  م�صرتها  م��دار  على  اجلوجيت�صو 
الن�صخة احلادية ع�صرة من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو يف 

اأبريل 2019 لتكون اأول بطلة عامل اإماراتية وعربية حتقق هذا الإجناز.
ويف هذا ال�صدد اأكدت رمي عبدالكرمي الها�صمي الطالبة يف هند�صة الف�صاء 
بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اأن املثابرة وال�صرب والإ�صرار وحتديد 

الأهداف وعدم الياأ�س هي اأهم مفاتيح النجاح وحتقيق امل�صتحيل.
مف�صلة  الدرا�صة  �صفوف  من  ب��داأت  اجلوجيت�صو  مع  رحلتها  اأن  واأ�صافت 
اإياها على الكثر من الريا�صات الأخرى كونها تعتمد على الذكاء والر�صاقة 

والليونة كما تعزز ال�صحة النف�صية واجل�صدية.
الن�صاط  من  والنتقال  الطريق  ه��ذا  اأوا���ص��ل  اأن  "اخرتت   : قائلة  وتابعت 

املدر�صي اإىل الحرتايف عرب بوابة الأندية ومنها اإىل املنتخب الوطني ومن 
ثم اإىل من�صات التتويج الدولية". واأو�صحت اأن ريا�صة اجلوجيت�صو تنا�صب 
جميع الأعمار والفئات وب�صكل خا�س الفتيات كما اأنها اأ�صلوب حياة ل �صيما 
والتقنيات  الذكاء  على  تعتمد  بل  العنيفة  الريا�صات  �صمن  ت�صنف  ل  اأنها 
التي تتيح التعرف اإىل نقاط �صعف اخل�صم والتفوق عليه با�صتخدام العقل 

وقوة الرتكيز.
من  جمموعة  يف  عاليا  الإم���ارات  ا�صم  رف��ع  يف  بنجاحها  الها�صمي  وتفتخر 
اأبوظبي  بطولة  ذهبية  اأب��رزه��ا  م��ن  ف��ري��دة  لإجن����ازات  وحتقيقها  امل��ح��اف��ل 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو وبرونزية اآ�صيا يف ع�صق اآباد برتكمان�صتان حيث 

�صّجلت اأول اإجنازتها يف مناف�صات احلزام املفتوح.
وعلى ال�صعيد الدرا�صي واملهني وكما تّولد لديها ع�صق ريا�صة اجلوجيت�صو 
والدها  ذلك  على  �صجعها  وقد  الف�صاء  درا�صات  نحو  الها�صمي  �صغف  اجته 

و�صاهم يف تنمية هذا احلب ملجال علمي �صر�صم مالمح العامل خالل العقود 
القادمة وتتطلع من خالل درا�صتها لهذا املجال اإىل تعزيز امل�صاركة يف تعزيز 

املكانة الرائدة التي حتتلها الدولة يف قطاع الف�صاء عامليا.
واأ�صارت اإىل اأن اجلوجيت�صو وعلوم الف�صاء يتقاطعان يف الكثر من اخلطوط 
بينهما  توازن  اأن  وبا�صتطاعتها  اأ�صلوب حياة  اإليها  بالن�صبة  ي�صكل  وكالهما 

مبا ينعك�س اإيجابا على م�صرتها يف خمتلف مناحي احلياة.
وقالت الها�صمي اأن اهلل مّن عليها بدعم الأهل والأحبة الذين وقفوا معها يف 
كل خطوة من خطوات م�صرتها العلمية والريا�صية و�صاهموا ب�صكل حثيث 
يف جناحاتها بل هي تعتربهم جزءا اأ�صا�صيا يف رحلة النجاح اأما عن طموحها 
واأهدافها امل�صتقبلية فتتمثل يف احل�صول على درجتي املاج�صتر والدكتوراة 
اجلوجيت�صو  ريا�صة  يف  الأ���ص��ود  احل���زام  على  واحل�����ص��ول  الف�صاء  ع��ل��وم  يف 

وموا�صلة متثيل الوطن وت�صريفه على الدوام.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صفرت قرعة الدور النهائي من الت�صفيات الآ�صيوية املوؤهلة لكاأ�س العامل 
جانب  اإىل  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  الإم�����ارات  منتخب  وق���وع  ع��ن   2022

منتخبات اإيران وكوريا اجلنوبية والعراق و�صوريا ولبنان.

وال�صني  وال�صعودية  واأ�صرتاليا  اليابان  منتخبات  الثانية  املجموعة  وت�صم 
وعمان وفيتنام وتتناف�س املنتخبات ال�12 من اأجل حجز بطاقات التاأهل عن 

املجموعتني الأوىل والثانية.
املرئي مب�صاركة  الت�صال  تقنية  افرتا�صيا عرب  القرعة  �صحب  جرى حفل 
ومثل  الوطنية  املنتخبات  وم��درب��ي  الأع�����ص��اء  الوطنية  الحت����ادات  ممثلي 

منتخبنا الوطني يف القرعة �صليم عبدالرحمن م�صاعد مدرب املنتخب.
ويتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر الفريقان احلا�صالن على 
املركزين الأول والثاين يف كل جمموعة يف حني يتقابل املنتخبان احلا�صالن 
املتاأهل  املنتخب  حت��دي��د  اأج���ل  م��ن  الآ���ص��ي��وي  امللحق  يف  الثالث  امل��رك��ز  على 
ال�صعود  بطاقة  على  اأخ��رى  ق��ارة  من  منتخب  ملواجهة  العاملي  امللحق  اإىل 

للمونديال.
ومن املقرر اأن يقام الدور النهائي من الت�صفيات الآ�صيوية لكاأ�س العامل عرب 
�صبتمرب 2021، و7 و12 اأكتوبر 2021،  و7   2 اأيام  وذلك  جولت   10
و11 و16 نوفمرب 2021، و27 يناير 2022 و1 فرباير 2022، و24 

و29 مار�س 2022.

ُيعترب بريل اإمبولو مهاجم �صوي�صرا 
كالثور الهائج بف�صل �صرعته وقوته 
اجل�����ص��دي��ة ال��ه��ائ��ل��ة وب���ال���ت���ايل من 
املنتخبات  م��داف��ع��ي  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ب 
املناف�صة اإيقافه، والأمر �صينطبق على 
�صي�صطدم  ال��ذي  الإ�صباين  املنتخب 
ب��ن��ظ��ره ال�����ص��وي�����ص��ري اجل��م��ع��ة يف 
يف  الرو�صية  بطر�صبورغ  �صان  مدينة 
اأوروب��ا لكرة القدم.  ربع نهائي كاأ�س 
هن�صوز  �صتيفان  م��واط��ن��ه  ب��ه  اأ����ص���اد 
"نادرا  بر�س  فران�س  لوكالة  بقوله 
الناحية  م��ن  يتفّوق  راأي���ت لع��ب��ا  م��ا 

البدنية كما يفعل اإمبولو".
الإنكليزي  ليفربول  مدافع  واأ�صاف 
بقوة  اإم����ب����ول����و  "يتمتع  ال�������ص���اب���ق 
ج�����ص��م��ان��ي��ة ه��ائ��ل��ة خ�����ارج امل����األ����وف، 

اإن����ه وح�����س ح��ق��ي��ق��ي وق����وي ج����دا يف 
امل����واج����ه����ات. ي�����ص��غ��ط دائ����م����ا على 
تكمن  وهنا  ال��ك��رات  وينتزع  املناف�س 

اأهميته".
ارت��ك��از يف خط  نقطة  "اإنه  واأ���ص��اف 
وظهره  جت��ده  اأن  ت�صتطيع  املقّدمة، 
اىل املرمى، ي�صتطيع التحكم بالكرة 
هن�صوز  ل��ك��ن  العمق".  يف  وي��ه��اج��م 
ي��ع��ت��ق��د ب������اأن اإم����ب����ول����و ي��ف��ت��ق��د اىل 
اللم�صة الفنية ويقول يف هذا ال�صدد 
لنهاء  الخرة  اللم�صة  اإىل  "يفتقد 

الهجمات".
كما لفت اإمبولو، الكامروين ال�صل، 
نظر املهاجم الدويل ال�صابق �صتيفان 
"تده�صني  عنه  ق��ال  ال��ذي  �صابويزا 
من  ي�صتطيع  ال��ت��ي  ال��ب��دن��ي��ة  ق��وت��ه 

خاللها ك�صر اخلطوط. يبذل جهدا 
ك��ب��را ل�����ص��ال��ح ال��ف��ري��ق، ي�����ص��اه��م يف 
ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى امل��ن��اف�����س ل��ك��ن��ه لي�س 
للكلمة"  احل��ق��ي��ق��ي  ب��امل��ع��ن��ى  ه���داف���ا 
دورمتوند  بورو�صيا  مهاجم  بح�صب 

الملاين ال�صابق.
���ص��ج��ل ح��ت��ى الآن ه���دف���ا واح������دا يف 
البطولة القارية وحتديدا يف مرمى 
رافعا  الفريقني،  تعادل  خ��الل  ويلز 
ر�صيده ال��دويل اىل 6 اأه��داف فقط 
يف 46 مباراة. كما �صجل هذا املو�صم 
6 اهداف يف �صفوف فريقه بورو�صيا 
 3 يف  وجن��ح  المل���اين  مون�صنغالدباخ 

متريرات حا�صمة.
ل��ك��ن ام��ب��ول��و ي��ق��دم ال��ك��ث��ر ملنتخب 
�صوي�صرا لأنه يج�ّصد اجليل اجلديد 

عقد.  اأي  دون  م����ن  ي���ل���ع���ب  ال�������ذي 
عام  رو�صيا  مونديال  انطالق  فقبل 
عن  يتحدث  اإم��ب��ول��و  ك��ان   ،2018
انتزاع  وبعد  العامل"،  بكاأ�س  "الفوز 
الربازيل  م��ن   1-1 التعادل  فريقه 
ال��ق��ي��ا���ص��ي يف عدد  ال����رق����م  ح���ام���ل���ة 
اللقاب العاملية )5 م��رات( يف افتاح 
خرج  ال��ك��روي،  العر�س  يف  م�صوارها 
النهائي  ث��م��ن  ال������دور  م���ن  ف��ري��ق��ه 

باخل�صارة امام ال�صويد �صفر1-.
"لوتان"  ل�صحيفة  اإم��ب��ول��و  وي��ق��ول 
"اىل   2018 ع�����ام  ال�����ص��وي�����ص��ري��ة 
الآخرين  ال�صبان  ال��الع��ب��ني  ج��ان��ب 
اأكاجني  مانويل  اأم��ث��ال  املنتخب،  يف 
ونيكو الفيدي، نلك قا�صما م�صرتكا 
هو عدم اخل�صية من اأي �صيء. نريد 

جتربة اأمور جديدة".
لدى  ك��ب��رة  �صعبية  ام��ب��ول��و  مي��ل��ك 
���ص��وي�����ص��را وي�صف  م��ن��ت��خ��ب  اأن�������ص���ار 
اأي�صا  "لعب ه��ادئ، لكن  باأنه  نف�صه 
وال�صتمتاع  ال��ن��ك��ات  اط���الق  اأع�����ص��ق 

باحلياة".
بداأ م�صرته مبكرا وحتديدا يف �صن 
فريقه  �صفوف  يف  ع�صرة  ال�صاد�صة 
ال�صابق بازل، ثم مع منتخب "ناتي" 
ب��ع��م��ر ال��ث��ام��ن��ة ع�����ص��رة، ك��م��ا اختر 
اف�صل لعب يف الدوري املحلي بعمر 
اىل  انتقل   .2016 ع��ام  ع��ام��ا   19
�صالكه حيث طور م�صتواه )2016-

بورو�صيا  ج����اره  اىل  ث���م   )2019
مون�صغالدباخ بعد ذلك.

عا�صمة  ي����اون����دي  يف  اإم���ب���ول���و  ول����د 

ال��ك��ام��رون، لكنه ت��رك وال���ده بعمر 
ل��ل��ع��ي�����س يف كنف  ال�����ص��اب��ع��ة وان��ت��ق��ل 
وال���دت���ه و���ص��ق��ي��ق��ه يف ���ص��وي�����ص��را عام 

.2003
ث��ق��ت��ه ب��ال��ن��ف�����س جت��ع��ل��ه ل ي����رتدد يف 
عالية  واه��������داف  ط���م���وح���ات  و����ص���ع 

ك��م��ا ك��ان��ت احل����ال ع��ن��دم��ا ت��ط��رق يف 
بالكرة  ف���وزه  امكانية  ع��ن  احل��دي��ث 

الذهبية بقوله "مل ل؟".
ذل�����ك بقوله  ع���ل���ى  ه��ن�����ص��وز  وي���ع���ل���ق 
"ال�صوؤال هو معرفة ما اذا كان يتمتع 
العالية  الثقة  بهذه  نف�صه  ق��رارة  يف 

�صخ�صيا  بذلك.  النا�س  يوهم  اإن��ه  اأم 
اعتقد باأنه يتمتع بثقة عالية".

نقاط  ادراك�������ه  اجل���ي���د  "من  وخ���ت���م 
القوة وال�صعف لديه، لكن يجب عدم 
املبالغة، فاإ�صبانيا لن تواجه �صاحب 

الكرة الذهبية امل�صتقبلي".

للمحافظة  �صاقة  معركة  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  يواجه 
على اآماله يف الدفاع عن لقبه بطال لبطولة العامل للفورمول 
فر�صتابن،  ماك�س  الهولندي  املت�صدر  زخ��م  من  واحل��د  واح��د 
الكربى  النم�صا  ج��ائ��زة  ب��ول يف  ري��د  ي��ع��ودان اىل حلبة  عندما 

�صمن املرحلة التا�صعة.
بعد خم�صة اأيام من فوز فر�صتابن على احللبة ذاتها يف جائزة 
�صائق  على  ثانية   35 من  اأك��رث  بفارق  ال�صباق  منهًيا  �صتريا، 
هاميلتون بطل العامل �صبع مرات، ياأمل الهولندي �صائق ريد 

بول تكرار الجناز على ار�س فريقه.
املو�صم  انت�صاره اخلام�س هذا  ويف حال جنح يف ذلك، �صيحقق 
ويعّزز تقدمه عن هاميلتون يف الرتتيب العام لل�صائقني البالغ 
ال�صباقات  اأي من  ان الخ��ر مل يفز يف  18 نقطة، علًما  الآن 
الذي  امل�صتوى  اىل  الرتقاء  اإىل  فريقه  ودع��ا  الخ��رة  الربعة 

منحه اآخر �صبعة األقاب لبطولة ال�صانعني.
ب���اأن قرار  ال��ربي��ط��اين )36 ع��اًم��ا( رًدا على اق��رتاح��ات  وق���ال 
مر�صيد�س يف تطوير ال�صيارة العام املقبل على ح�صاب ال�صيارة 
هذا  لبقية  يجب  كما  للمناف�صة  فر�صة  مينحه  ل��ن  احل��ال��ي��ة 

املو�صم "ل اأقبل باأي �صيء".
وتابع "اأعتقد اأنه ل يزال اأمامنا العديد من ال�صباقات وعلينا 
اأن  بالتاأكيد  العامل...وميكننا  اأبطال  نحن  ال�صغط.  موا�صلة 

نتطور اإذا و�صعنا ذلك هدًفا".
واأردف "اإذا مل نكن ب�صدد تطوير وحت�صني �صيارتنا لبقية العام، 

فهذه هي النتيجة التي �صرتونها، لأنهم، كما قلت، قدموا اأداًء 
اأف�صل يف ال�صباقات القليلة املا�صية".

واأكد هاميلتون الطامح لتحقيق لقبه العاملي الثامن والنفراد 
ب��ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ص��ي ع��ل��ى ح�����ص��اب ال���ص��ط��ورة المل��ان��ي��ة ميكايل 
ال��ف��ري��ق وكيف  ت�����ص��اوؤلت ح���ول منطق  اأط����رح  "لن  ���ص��وم��اخ��ر 
يعملون على المر، )لكن( اأعطونا حت�صينات. نريد حت�صينات، 

لكنني ل اأعتقد اأنها قيد الإعداد يف الوقت احلايل".
اكد مدير مر�صيد�س النم�صوي توتو وولف بعد �صباق ال�صبوع 
امل��ا���ص��ي ال����ذي ح��ل ف��ي��ه ه��ام��ي��ل��ت��ون ث��ان��ًي��ا وزم��ي��ل��ه الفنلندي 
فالتري بوتا�س ثالًثا، انه ما من خطط لتح�صينات كبرة على 

ال�صيارة هذا العام.
 1 "اأف  األي�صون ك�صف يف بودكا�صت  التقني جيم�س  املدير  لكن 
ناي�صن" اأن الفريق �صيقوم بتح�صينات على ال�صيارة واأ�صاف "ما 
ي�صر اإليه توتو هو اأن قواعد العام املقبل تعترب م�صاألة كبرة 

ومعقدة وتتطلب قدًرا هائاًل من الهتمام".
اأنه  "لذا، فقد حتّول تركيز م�صنعنا ، لكن هذا ل يعني  وتابع 
ل تزال هناك اأ�صياء لتح�صينها قبل هذا التحول يف الرتكيز"، 
م�صيًفا ان فريق مر�صيد�س "لديه اأفكار �صتجعل �صيارتنا اأ�صرع 

يف ال�صباقات القادمة".
يحلو  ك��م��ا  ي��ح��ّل��ق  ي��دع��ه  ل��ن  مر�صيد�س  ان  فر�صتابن  ي���درك 
قدر  ال�صيارة  تطوير  يف  املوا�صلة  على  فريقه  �صجع  وق��د  ل��ه، 

الإمكان.

وقال "ماد ماك�س": "نعم، لدينا حزمة جيدة جًدا، لكنني اأريد 
روؤيتها يف نهاية كل اأ�صبوع لأن كل حلبة خمتلفة عن الخرى. 
يتعلق المر بالعثور على الإعداد املثايل لأنه قد يكون ح�صا�ًصا 
لي�س جيًدا  وه��و   - كما يجب  ليعمل  الوق���ات  بع�س  للغاية يف 

كفاية اأبًدا".
وتابع "اأريد اأن اأحت�صن كل اأ�صبوع لأنه حتى بعد نهاية ال�صبوع 
التي حققناها، ويف حني يبدو المر رائًعا وقد فزنا بفارق كبر، 

ال انها لي�صت جيدة مبا فيه الكفاية".
دوًرا  الفريقني  الثاين يف كل من  ال�صائق  يلعب  اأن  املرجح  من 
مهًما يف خ�صم املو�صم. و�صيبحث �صائق ريد بول الآخر املك�صيكي 
�صرخيو بري�س هذا الأ�صبوع عن الحتفال ب�صباقه رقم 200 
تقدمي  يف  املوا�صلة  بوتا�س  �صيحاول  بينما  "مميزة"،  بنتيجة 

م�صتويات جيدة بعد �صل�صلة من العرو�س املتوا�صعة.
�صائق  را�صل  ج��ورج  الربيطاين  ان  اىل  اأ���ص��ارت  التي  ال�صائعات 
وليام�س احلايل �صيحل مكان بوتا�س يف مر�صيد�س، اأثرت عليه 
"اإنه ي�صتحق  األي�صون دافع عنه بقوة  منذ بداية املو�صم، ال ان 
اإنه �صائق من الطراز الرفيع وحري�س على  مكانه يف الفريق، 

اإظهار عزمه للنجاح".
ف��ازوا على  بوتا�س هو واح��د من ثالثة �صائقني حاليني فقط 
انت�صر  بينما  و2020   2017 يف  ف���از  ال��ن��م�����ص��وي��ة.  احل��ل��ب��ة 
هاميلتون يف 2016 و2020 )جائزة �صتريا( وفر�صتابن يف 

)�صتريا(. و2021  و2019   2018

اإ�صبانيا ت�اجه اإمب�ل� ث�ر �ص�ي�صرا الهائج 

هاميلت�ن اأمام مهمة �صاقة بجائزة النم�صا الكربى 

ابنة الإمارات و »اجل�جيت�ص�« .. تاألق وق�ص�ص جناح ملهمة

•• دبي -الفجر

احتاد  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�صهالوي  ح�صني  يو�صف  قال   
الإمارات لكرة القدم، رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية وال�صوؤون 
2022 جاءت  مل��ون��دي��ال  ال����دور احل��ا���ص��م  ق��رع��ة  اإن  ال��ف��ن��ي��ة 
ثقته  م��وؤك��داً  قوية،  منتخبات  ت�صم  جمموعة  وك��ل  متوازنة، 
يف قدرة الأبي�س على مواجهة التحديات ب�صجاعة، م�صيداً يف 
الوقت نف�صه بكفاءة اجلهاز الفني والإداري ومواهب الالعبني 

وخرباتهم.

واأ�صار اإىل اأن املنتخب الوطني يحظى مبتابعة واهتمام ودعم 
النعيمي رئي�س الحت��اد، وهذا الدعم  ال�صيخ را�صد بن حميد 
عنا�صره،  وك��ل  الأبي�س  على  كبر  اإيجابي  تاأثر  له  الكبر 
م��ث��م��ن��اً دع���م الأن���دي���ة وت��ع��اون��ه��ا ال���دائ���م وامل�����ص��ت��م��ر م��ع جلنة 
اإىل الوقوف بقوة خلف الأبي�س يف مرحلة  ، داعياً  املنتخبات 

الت�صفيات احلا�صمة .
واأك���د ال�����ص��ه��الوي اأن امل��و���ص��م ال��ك��روي امل��ا���ص��ي ك��ان ق��وي��اً من 
وا�صحة  اإيجابية   ت��اأث��رات  له  كانت  لذلك  الفنية،  الناحية 
يف اأداء الالعبني الدوليني الذين مثلوا الأبي�س يف ت�صفيات 

يف  الفني  التطور  ه��ذا  ي�صتمر  اأن  وناأمل  ال�صابعة،  املجموعة 
الأبي�س،  ب���اأداء  الوثيق  لرتباطه  املقبلة  املحلية   امل�صابقات 

م�صراً اإىل اأن املنتخب الوطني م�صوؤولية اجلميع.
وقال ال�صهالوي اإن تاأهل املنتخب الوطني للمرحلة احلا�صمة 
 2023 اآ�صيا  نهائيات  اإىل  وو�صوله  املونديال  ت�صفيات  من 
اأمر مب�صر باخلر ،لكنه  يفر�س علينا، احتاد واأندية، التعاون 
بيئة منا�صبة  توفر  اأجل  املقبلة من  الفرتة  اأف�صل يف  ب�صكل 
تلوح  �صارية  كروية  ملعركة  جيد  ب�صكل  يت�صلح  لكي  لالأبي�س 

يف الأفق.

ال�صهالوي : قرعة مت�ازنة والأبي�ص قادر على جتاوز التحديات

الإمارات يف املجم�عة الأوىل بالت�صفيات امل�ؤهلة مل�نديال 2022

2022 يف  العامل  لكاأ�س  الآ�صيوية  الت�صفيات  النهائي من  الدور  اأوقعت قرعة 
اإي��ران وكوريا اجلنوبية،  واح��دة مع  اأربعة منتخبات عربية يف جمموعة  قطر، 

فيما تواجه ال�صعودية �صعوبة كبرة اأمام اليابان واأ�صرتاليا يف الثانية.
واأ�صفرت القرعة التي �صحبت اخلمي�س يف مقر الحتاد القاري يف كوالملبور عن 
جمموعة اأوىل �صمت اإيران وكوريا اجلنوبية والإمارات والعراق و�صوريا ولبنان، 

وثانية �صمت اليابان واأ�صرتاليا وال�صعودية وال�صني وعمان وفيتنام.
الفائز  يتاأهل  املونديال، فيما  اإىل  ويتاأهل بطل وو�صيف كل جمموعة مبا�صرة 

بني ثالثي املجموعتني خلو�س ملحق عاملي.

يف املجموعة الأوىل، تبدو اإيران امل�صاركة خم�س مرات يف املونديال، مر�صحة قوية 
مع كوريا اجلنوبية امل�صاركة دون انقطاع من 1986، خلطف بطاقتي التاأهل.

1990، على غرار  يتيمة يف  امل�صاركة مرة  الم��ارات  املناف�صة  دخ��ول  وتاأمل يف 
العراق يف 1986، فيما تريد �صوريا ال�صر على خطى ت�صفيات 2018 عندما 
بلغت امللحق واأفلت منها التاأهل، ويخو�س لبنان الدور النهائي للمرة الثانية يف 

تاريخه بعد ت�صفيات 2014.
ويف الثانية، تبحث اليابان عن تاأهل �صابع تواليا، بعد بلوغها دور ال�16 ثالث 
مرات يف �صت م�صاركات، فيما تبحث اأ�صرتاليا عن تاأهل �صاد�س وخام�س تواليا، 

وقد ل يكون م�صوارهما �صهال بتواجد ال�صعودية التي متلك يف ر�صيدها خم�س 
م�صاركات.

عمان  �صلطنة   ،2002 يف  يتيمة  م��رة  املتاأهلة  ال�صني  اأي�صا  املجموعة  وت�صم 
الدور للمرة  التي تكت�صف هذا  الدور احلا�صم مرة ثانية وفيتنام  التي تخو�س 

الأوىل.
بح�صب  منتخبات،   6 منها  ك��ل  ت�صم  جمموعتني،  على  املنتخبات  ت��وزي��ع  ومت 

الت�صنيف العاملي ال�صادر عن الحتاد الدويل )فيفا(.
2022 على �صدارة جمموعته  مع ح�صول منتخب قطر م�صيف كاأ�س العامل 

يف الدور الثاين، تاأهلت للدور النهائي املنتخبات ال�صبع الأخرى التي ت�صدرت 
والإم����ارات  وال��ي��اب��ان  وال�صعودية  واإي����ران  واأ���ص��رتال��ي��ا  �صوريا  وه��ي  جمموعاتها 
على  احلا�صلني  كاأف�صل  تاأهلت  منتخبات  خم�صة  جانب  اإىل  اجلنوبية،  وكوريا 

املركز الثاين وهي ال�صني وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.
و12   7 اأيلول/�صبتمرب،  و7   2 يف  ج���ولت  ع�صر  على  احل��ا���ص��م  ال���دور  ومي��ت��د 
الثاين/ كانون   27 الثاين/نوفمرب،  ت�صرين  و16   11 الأول/اأكتوبر،  ت�صرين 
اآذار/ و29   24 يناير 2022، و1 �صباط/فرباير 2022، قبل اأن يختتم يف 

مار�س 2022.

امل�نديال بت�صفيات  واحدة  جمم�عة  يف  عربية  منتخبات   4
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر 

الإمارات  حماربي  بطولة  ر�صخت 
مناف�صات  اأف�صل  بني  من  مكانتها 
ال���ف���ن���ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة يف 
العامل، وذلك رغم تداعيات جائحة 
رافقتها  التي  وال�صعوبات  كورونا، 
والرتتيبات  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ح��ي��ث  م���ن 
واللتزام بالربوتوكولت ال�صحية 
ال��ق��ا���ص��ي��ة، ل��ت��ك��ت��ب ���ص��ه��ادة متييز 
الريا�صية،  ب���امل���ز  ���ص��رك��ة  لإدارة 

ال���ت���ي جن���ح���ت يف ك�����ص��ب ال���ره���ان 
بالو�صول اإىل الن�صخة 20 ن�صخة 
10 ب��ط��ولت ع��امل��ي��ة خالل  م��ن��ه��ا 
عام  لتتوج  العاملي،  الإغ���الق  ف��رتة 
القتالية  الفنون  بان�صمام  كورونا 
املختلطة اإىل احتاد اجليوجيت�صو، 
لتتالقى جناحات الإمارات را�صمة 
القتالية  م�صتقبال م�صرقا للفنون 

يف الدولة واملنطقة والعامل.  
وم����ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال�����ص��ي��د ف����وؤاد 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  دروي�������س 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
اإن  ال����ري����ا�����ص����ي����ة  ب����امل����ز  ل�������ص���رك���ة 
النجاحات التي و�صلت لها �صل�صلة 
الإم��ارات قدمت نوذجاً  حماربي 
واأبرزها  الن�صخ  ك��ل  خ��الل  ف��ري��داً 
يف ال��ن�����ص��خ��ة 11 ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
انت�صار  2020 خالل  �صهر يونيو 
ت�صببت يف  ال��ت��ي  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
الن�صخة  العاملي واأن تلك  الإغ��الق 
ا�صتقطاب  يف  ب����ارزاً  دوراً  لها  ك��ان 
كل  اأن  ل�����ك�����ون  ال�����ع�����امل  اأن������ظ������ار 

متوقفة  كانت  الأخ��رى  الريا�صات 
عدا بطولة حماربي الإمارات.  

الن�صخة  اإن  دروي�������س  ف�����وؤاد  وق����ال 
التي اأقيمت خالل الإغالق العاملي 
حمارباً   137 م�����ص��ارك��ة  ���ص��ه��دت 
اأك����رث م��ن 50 دول����ة يف وقت  م��ن 
ك�����ان ف���ي���ه اجل���م���ي���ع ي���ت���خ���وف من 
ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ل��ك��ن وم���ن خالل 
جانب  اإىل  الر�صيدة  القيادة  دع��م 
عبداملنعم  ���ص��ع��ادة:  واه��ت��م��ام  دع���م 
الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  الها�صمي 

للجوجيت�صو و MMA والحتاد 
الآ���ص��ي��وي ون��ائ��ب رئ��ي�����س الحت���اد 
باملز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���دويل 
الريا�صية فقد جنحت اأبوظبي يف 
ت�صهد  اأن  دون  احل��دث   ا�صت�صافة 

اأي حالت اإ�صابة بالفرو�س.  
وك�����ص��ف دروي�������س ع��ن اأن احت����ادات 
التي  الن�صخ  ت��راق��ب  ك��ان��ت  ع��امل��ي��ة 
اجلائحة  ت��ف�����ص��ي  خ����الل  اأق���ي���م���ت 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل ال����ص���ت���ف���ادة من 
ال����ربوت����وك����ولت ال���ت���ي ط��ب��ق��ت يف 

البطولة، وقال: "لقد كان اجلميع 
يخ�صى من الآثار اجلانبية لإقامة 
التوقيت  ذل���ك  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك 
اأن الأم��ور �صارت  ولكن من اجليد 
على ما يرام وكانت مبثابة ر�صالة 
ل��ك��ل ال���ع���امل ع��ل��ى ق�����درة ال���ع���ودة 

التدريجية للحياة الطبيعية".  
واأو�صح الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
الأخرى  الن�صخ  اأن  الريا�صية  باملز 
من البطولة كذلك �صهدت اإ�صافات 
املثال  �صبيل  "على  وق��ال:  جديدة، 

لل�صيدات  ظهور  اأول  �صهدت   فقد 
ال�صابعة  الن�صخة  البطولة منذ  يف 
،  وك���م���ا ح�����ص��ر  الأم���ري���ك���ي دان���ا 
نور  حبيب  العاملي  والبطل  واي���ت 
حممدوف املناف�صات يف جوجيت�صو 
اإعجابهما  ع����ن  واأع�����رب�����ا  اأري�����ن�����ا 

وا�صادتهما بالبطولة.   
واأ����ص���ار ف����وؤاد دروي�����س اإىل اأن���ه مع 
بد  ل  ك��ان  الريا�صة  وانت�صار  ن��و 
يف  وال��دخ��ول  التطور  مواكبة  م��ن 
الأبطال  حت��م��ي  ت�صريعية  مظلة 

�صعادة:  روؤي�������ة  وه�����ي  امل���ح���ارب���ني 
احتاد  رئي�س  الها�صمي  عبداملنعم 
والفنون  للجوجيت�صو  الإم������ارات 
القتالية املختلطة، ورئي�س الحتاد 
لرئي�س  الأول  وال��ن��ائ��ب  الآ���ص��ي��وي 
الحت���اد ال���دويل وه��و م��ا �صاهم يف 
ان�صمام اللعبة اإىل الحتاد املحلي 
الريا�صة  ل��ه��ذه  كمظلة  وال����دويل 
النت�صار  ت��وا���ص��ل  اأن  يتوقع  ال��ت��ي 
بتو�صع  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة  خ����الل 
قاعدة امل�صاركني داخل الدولة من 

حمبي الريا�صات القتالية.

باملز ك�شبت الرهان وا�شتحقت �شهادة التميز 

»حماربي الإمارات« تر�صم م�صتقبال م�صرقا للفن�ن القتالية 

يف عائلة هازار، ابحثوا عن تورغان. رغم اننا كّنا نتوقع اإدين، اإّل اأّن ال�صقيق 
ال�صغر خرج من جلباب الأكرب وخط م�صره بيده ليقود بلجيكا اإىل الدور 
ربع النهائي من كاأ�س اأوروبا لكرة القدم، بت�صجيله هدف الفوز اليتيم على 

حامل اللقب املنتخب الربتغايل.
الأح��د، هو بكل ب�صاطة  اأم�صية  اإدي��ن؟ بعد  ت��ورغ��ان؟ �صقيق  ولكن من هو 
ال��ف��وز بكرة  42 ه��دف  ال���ذي �صجل يف الدقيقة  ال��الع��ب  ت��ورغ��ان ه���ازار. 
قوية مقّو�صة على طريقة النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو على ُبعد 
و�صاهم يف تاأهل منتخب  باتري�صيو،  روي  احلار�س  مرمى  من  مرتاً   18
القارية وجتريد "�صي اآر 7"  البطولة  نهائي  ربع  "ال�صياطني احلمر" اإىل 

ورفاقه من اللقب.
يبلغ تورغان 28 عاماً، ولكنه عا�س ل�صنوات عديدة يف ظل �صقيقه الأكرب 

اإدين )30 عاماً(.
ولكن كيف كان بامكان تورغان اأن يتخل�س من �صبح اإدين؟ 

واأف�صل  نا�صئ  لعب  اأف�صل  بجوائز  الفائز  النجم  هذا 
لعب يف الدوري الفرن�صي مع ليل املتّوج معه بثنائية 

الدوري والكاأ�س يف مو�صم 2010-2011، واأف�صل 
لعب يف الدوري النكليزي املمتاز مع ت�صل�صي الذي 
قاده مرتني للفوز بلقب ال� "برميرليغ" من بني 
ينتقل يف  اأن  قبل  واأوروب���ي���ة،  ع��دة حملية  األ��ق��اب 

مقابل  ال�صباين  مدريد  ري��ال  اإىل   2019 �صيف 
�صفقة تاريخية بلغت 160 مليون يورو...
اأيقونة �صعب بكامله عندما قاد  اإدين  بات 

بلجيكا لحتالل املركز الثالث يف مونديال رو�صيا 2018 ومباراة �صتبقى 
اأمام الربازيل يف الدور ربع النهائي من العر�س الكروي، قبل  يف الأذه��ان 
اأن ي�صقط يف الدور ن�صف النهائي اأمام فرن�صا، يف طريق الخرة للتتويج 

باللقب.
اأمام الربتغال، خطف تورغان الأ�صواء وتوج "النجم املطلق" بهدف "قتل" 
"البيت  اإدي���ن، خليفته يف  "خفّي" مع  ب�صراع  دخ��ل  "الدون" ال��ذي  اآم��ال 
الأبي�س" مع الرقم 7 الأ�صطوري، ومناف�صه يف الدوري الإيطايل املهاجم 
اأ" وجتريد  "�صري  ال�  بلقب  اإنرت للفوز  الذي قاد فريقه  روميلو لوكاكو 

يوفنتو�س وجنمه رونالدو من اللقب املهيمن عليه خالل 9 اأعوام توالياً.
اأر�صلت  "جيبه" ب��ت�����ص��دي��دة  يف  اجل��م��ي��ع  ال��ربت��غ��ال  اأم�����ام  ت���ورغ���ان  و���ص��ع 
"األيانز  اإيطاليا على ملعب  النهائي ملواجهة  "ال�صياطني احلمر" اإىل ربع 

اأرينا" يف ميونيخ اجلمعة.
 )2012-2011( لن�س  م��ع  م�صرته  ب���داأ  ال���ذي  ت��ورغ��ان  ع��ان��ى 
ليعود   ،)2015-2012( ت�صل�صي  م��ع  ا�صا�صياً  نف�صه  لفر�س 
اإىل وطنه الم لرتداء قمي�س زولتي-فاريغيم حيث فاز يف عام 
يف  لعب  لأف�صل  متنح  التي  الذهبي  احلذاء  بجائزة   2014
الدوري، قبل اأن تتفجر موهبته يف الدوري الملاين مع بورو�صيا 
مون�صنغالدباخ حيث خا�س 141 مباراة و�صجل 41 هدفاً، 

ما دفع مواطنه بورو�صيا دورمتوند للتعاقد معه.
مل ي�صتفد تورغان من جنومية �صقيقه اإدين.

قال يف اأيار/مايو املا�صي خالل مقابلة مع حمطة "اآر تي بي اأف" 
"اإدين، لديه املزيد من اخلدع، ويف حال كان مب�صتوى جيد  املحلية 

هذا يعني ان املنتخب )البلجيكي( بحالة جيدة".
ان��ع��ك�����س ه���ذا الم����ر ع��ل��ى حم��ي��ط��ه، ح��ي��ث ي�صعر 
ان��ه��م عندما  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ون  ال�����ص��ح��اف��ي��ون 
حتديد  عليهم  تورغان  مقابلة  يريدون 
اأنت.   نقابلك،  اأن  "نريد  وه��و  مطلبهم 

دون التحدث عن اإدين".
وبرغم جنومية اإدين، اإل اأن تورغان 
ل ي�صعر بالغرة من �صقيقه الأكرب، 
الوالد  عليه  ي�����ص��دد  اأم���ر  وه���ذا 
ال�صابق  الالعب  ه��ازار  تيري 
امل��ح��رتف يف ن����ادي ل��وف��ي��ر يف 
ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث �صرح 
اأي��ار/ يف  بر�س  فران�س  لوكالة 
ميلك  "اإدين   2018 م���اي���و 
فخور  ولكني  الإ�صايف.  ال�صيء 
تورغان،  اإدي��ن،  اأبنائي.  بجميع 
ك��ي��ل��ي��ان )لع���ب ج��ن��اح يف بروج( 

واإيثان )ال�صقيق ال�صغر(".
قيمة  الأب  ل��دى  ب��ات  الأح����د،  اأم�صية  بعد 
القلق  بع�س  م��ع  ول��ك��ن  بالفخر،  لل�صعور  م�صافة 
الثانية  مباراته  الربتغال  اأم��ام  اإدي��ن  خا�س  اأي�صاً: 
وهو   88 الدقيقة  يف  ليخرج  ال��ق��اري��ة  البطولة  يف 
وبانتظار  المي��ن.  فخذه  من  اخللفي  اجل��زء  مي�صك 
امل�صتجدات، بات "ال�صغر" بطل اأمة بامكانها اأن تتابع 

عي�س حلم الفوز باأول لقب كبر يف تاريخها.

ت�رغان هازار يخرج من »جلباب« 
اأ�صكت مهاجم اإ�صبانيا األفارو موراتا منتقديه ولعب دورا مهماً مع "ل �صقيقه الأكرب اإدين 

روخا" يف التاأهل اإىل ربع نهائي كاأ�س اأوروبا 2020 لكرة القدم، عقب 
الدويل  بالقمي�س  عجاف  بفرتة  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  مهاجم  م��رور 
ق���ادت اإىل م��وج��ة م��ن الن��ت��ق��ادات احل���ادة وت��ه��دي��دات بالقتل م��ن قبل 

اجلماهر.
�صّجل موراتا هدفاً �صاحراً يف الدقيقة 100 يف �صيناريو "جنوين" على 
ل�صبانيا  التقدم  منح  الثنني،  كوبنهاغن  �صتاديوم" يف  "باركن  ملعب 
اأمام و�صيف بطل العامل 2018 املنتخب الكرواتي 4-3، بعدما فّرط 
ابطال اأوروبا 3 مرات بتقدمهم 3-1 قبل 7 دقائق من �صافرة نهاية 

الوقت الأ�صلي يف ثمن النهائي.
اأع�صابهم بف�صل توليفة  اأثلج موراتا قلوب اجلماهر ال�صبانية واأراح 
اأوملو  داين  متريرة  لرّو�س  القارية،  البطولة  يف  الآن  حّتى  لها  افتقد 
بقدمه اليمنى قبل اأن ي�صدد بالي�صرى كرة قوية بالكاد متكن احلار�س 

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيت�س روؤيتها وهي تهز ال�صباك.
ورغم اأن البديل ميكيل اأويار�صابال ح�صم الفوز ل�صبانيا بعد 3 دقائق 
باختتامه خما�صية فريقه )103(، اإّل اأّن مدرب املنتخب لوي�س اإنريكي 

كال الثناء ملوراتا عقب نهاية املباراة.
"اأقول  تكراره  داأب  ما  على  ال�صحافيني  اأم��ام  اإنريكي  �صّدد 

اأ���ص��ه��ر، ل نعتمد ع��ل��ى لع���ب واحد  ل��ك��م ذل���ك م��ن��ذ 
لت�صجيل الأهداف".

واح��داً يف العامل  اأن هناك مدرباً  "ل اعتقد  وتابع 
األفارو  مثل  لع��ب  على  يثني  اأو  اعجابه  يبدي  لن 

موراتا".
رفع موراتا، �صاحب هدفني يف "يورو 2020"، قب�صته 

اجلنوبي  امل��درج  يف  املحت�صدة  ال�صبانية  اجلماهر  نحو 
ثاأر  يف  الت�صفيق،  من  واب��ل  على  وح�صل  "باركن"  مللعب 

بعد  تلقاها  التي  وال��ت��ه��دي��دات  الن��ت��ق��ادات  على  حتمّي 
املجموعات،  دور  يف   1-1 ب��ول��ن��دا  اأم���ام  ال��ت��ع��ادل 

والتي ابقته م�صتيقظاً خالل 9 �صاعات.
النكليزي  ت�صل�صي  لع��ب  ي��رتج��م  مل 

اأت��ي��ح��ت ل��ه يف  ال�صابق ال��ف��ر���س ال��ت��ي 
التعادل ال�صلبي اأمام ال�صويد، ولكنه 

اأمام بولندا،  الوحيد  الهدف  �صجل 
الفوز  ليعود ويهدر ركلة جزاء يف 

اأمام �صلوفاكيا  بخما�صية نظيفة 
ال�صلبي  ال��ت��ع��ادل  ك���ان  ع��ن��دم��ا 

�صيد املوقف.
حديث  يف  م������ورات������ا  وك�������ص���ف 
بارتيدا�صو"  "اإل  ل���ربن���ام���ج 

"كادينا كوب" م�صاء  اإذاع��ة  على 
اخلمي�س اإنه "بعد مباراة بولندا، 
ت�صع  مل�����دة  ال����ن����وم  ع���ل���ى  اأق�������َو  مل 

و�صتائم  ت��ه��دي��دات  تلقيت  ���ص��اع��ات. 
املوت  تتمنى  ور���ص��ائ��ل  ع��ائ��ل��ت��ي،  جت���اه 

لأولدي...".
وقال عن ركلة اجلزاء املهدورة "اأنا فخور 

اأنني تقدمت لركلة اجلزاء بعدما تعر�صت 
ل�صافرات ال�صتهجان خالل الإحماء".

اأكمل  ع��ل��ى  ب��واج��ب��ي  اأق����م  "رمبا مل  وت��اب��ع 
اأ�صجل  ينتقدوين لأين مل  ان  اأتفهم  وج��ه. 
الأه�������داف، ول��ك��ن ف��ق��ط ل���و ي�����ص��ع النا�س 

اأنف�صهم يف موقف رجل يتلقى تهديدات".
اأن تفتح  امل�صّر على  املدرب ال�صباين،  اأ�صاد  وبخالف جمريات الم��ور، 
الذي  ال�صحايف  املوؤمتر  التهديدات خالل  ب�صاأن هذه  ال�صرطة حتقيقا 
اأن مينحك  ق��ادر على  "هو  ال��ه��ج��وم، وق��ال  عقده الح���د، مب��زاي��ا قلب 
ي�صجل  ال��ه��واء.  على  ي�صيطر  وان  امل��داف��ع��ني  مثل  ي��داف��ع  اأن  ال��ت��ف��وق، 

الأهداف وهو قوّي ج�صدياً".
يف  األ��ف��ارو  نلك  ولن��ن��ا  ا�صباين  لن��ه  �صاكرين  نكون  اأن  "يجب  وت��اب��ع 

فريقنا".
البطولة  بعد  �صيء  كل  �صيقول  انه  كرواتيا  مباراة  بعد  موراتا  وك�صف 
"اأعرف ال�صبب )ال�صافرات(. لي�س �صعبا فهم ذلك. عندما تنتهي كاأ�س 
اأنا مدرك متاما ملاذا  اأوروبا واإذا �صارت الأمور على ما يرام، �صاأحتدث. 

ي�صفرون يل".
تواجه ا�صبانيا يف ربع النهائي �صوي�صرا يف �صان بطر�صبورغ بعدما اأطاحت 
الأخرة ببطلة العامل فرن�صا بركالت الرتجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 

يف الوقتني الأ�صلي والإ�صايف.
وعلى الرغم من اأن �صوي�صرا هي ال�صعف على ال��ورق، اإل انه يتوجب 
بلوغ  اأرادت  ح��ال  "الغبّية" يف  الخ��ط��اء  من  روخا" التخل�س  "ل  على 
�صاكري،  ج��ردان  الالعب  رف��اق  اظهر  الذهبي، حيث  املربع 
على غرار كرواتيا، انهم قادرون على معاقبة املناف�س عن 

اأي خطاأ يرتكبه.
اأن  ا�صبانيا  على  يجب  �صوي�صرا،  على  الفوز  حال  ويف 
العيار  من  مناف�س  اأم��ام  لها  م�صتوى  باأف�صل  تظهر 
مل  النهائي.  ن�صف  يف  بلجيكا  اأو  كاإيطاليا  الثقيل 
تكتِف ا�صبانيا بالتفريط بتقدمها يف الوقت الأ�صلي، 
بل منحت زمالء و�صط ريال مدريد ال�صباين لوكا 
النران  عرب  امل��ب��اراة  بداية  يف  التقدم  مودريت�س 
اأون���اي  احل��ار���س  اأخ��ط��اأ  ب��ع��دم��ا  ال�صديقة 
متريرة  على  ال�صيطرة  يف  �صيمون 
بدري  ال�صاب  م��ن  خلفية 
هزت  ع���ام���اً(   18(

�صباكه.

م�راتا ي�صكت منتقديه 
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تربئته من جرمية قتل بعد 34 عاما 
قتل  يحاَكم على خلفية جرمية  فنلندية دناركيا  ب��راأت حمكمة 
وقعت قبل 34 عاما وراح �صحيتها �صاب اأملاين على منت �صفينة يف 

بحر البلطيق، ب�صبب نق�س الأدلة.
اأن  يثبت  اأن  "ف�صل يف  الدع���اء  اأن  بيان  توركو يف  وذك��رت حمكمة 
املتهم كان ال�صخ�س الوحيد الذي اأتيحت اأمامه فر�صة واإمكانية 

ارتكاب اجلرائم".
وقد دفع هرمان هيمله، وهو ع�صو يف الك�صافة كان يف �صن الثامنة 
ع�صرة عند ح�صول الوقائع، برباءته يف ق�صية قتل كالو�س �صيلكله 
عاما(   22( تاك�صي�س  بيتينا  �صديقته  قتل  وحماولة  عاما(   20(
�صايل"  "فايكينغ  �صفينة  منت  على   1987 متوز/يوليو   28 فجر 

خالل رحلة بني �صتوكهومل وتوركو يف جنوب غرب فنلندا.
وكان هذان الطالبان يف اأملانيا الغربية يجريان رحلة اإىل البلدان 
ال�صكندينافية عندما ُعرث عليهما يف م�صاحة للتخييم يف الهواء 
تويف  وق��د  ال��راأ���س.  يف  بالغة  اإ���ص��اب��ات  م��ع  ال�صفينة،  على  الطلق 

كالو�س �صيلكله عند نقله اإىل امل�صت�صفى.
وحكمت املحكمة على الدولة الفنلندية بدفع تعوي�س للمتهم عن 
املحاكمة، مببلغ وقدره ثالثة اآلف يورو. ويف بداية اجلل�صات يف 
اأيار-مايو، نقل املدعون العامون عن �صهود اأن هيمله تباهى باأنه 

التوقيف اإثر ارتكابه جرمية قتل". من  الإفالت  يف  "جنح 

جتري 18 جراحة جتميلية لت�صبح �صبيهة بالك�ريني
قامت  اأن  بعد  لذع��ة  انتقادات  بريطانية،  حمتوى  �صانعة  تلقت 
الكوري  ال��ب��وب  م��ث��ل جن��م  ل��ت��ب��دو  18 عملية ج��راح��ي��ة،  ب���اإج���راء 
لأول  ال�صحف  عناوين  عاماً(   31( لندن  اأويل  ت�صدرت  جيمني. 
مرة يف اأكتوبر 2018، بعدما اأنفقت اأكرث من 150 األف دولر على 
فرقة  من  جيمني  البوب  لنجم  �صبيهة  لت�صبح  جراحية  عمليات 
BTS الكورية. اإل اأن النتقادات جتاهها ت�صاعدت بعد اأن اأعلنت 
موؤخراً يف مقطع فيديو عن اإجراء عملية لت�صييق العينني ورفع 

احلاجبني وال�صدغ لي�صبح �صكلها �صبيهاً باأ�صكال الكوريني.
الذي  امل�صت�صفى  من  بثته  ال��ذي  الفيديو  مقطع  يف  اأويل  وقالت 
اأ�صبحت كورية  اأخ���راً  رف���اق،  ي��ا  "مرحباً  اجل��راح��ة:  فيه  اأج���رت 
الآن  لدي  اأ�صبح  اكتمل مظهري،  لقد  ج��داً،  �صعيدة  اأن��ا  حقيقية. 

عيون كورية".
على  ينطوي  معظمها  ك��ان  فعل  ب���ردود  الفيديو  مقطع  وق��وب��ل 
انتقادات لذعة، حيث قال اأحد املتابعني: "كان باإمكانك النتقال 

اإىل كوريا واحل�صول على اجلن�صية، بتكاليف اأقل بكثر". 
اأب��داً، ميكنك تغير  "هذا الت�صرف غر لئق  اآخ��ر:  يف حني قال 

�صكلك، ولكن ل ميكنك تغير عرقك".

متثال لإحياء ذكرى اأمرية القل�ب ديانا 
ي�صتعد الأمران وليام وهاري، لإزاحة ال�صتار عن متثال لوالدتهما 

الراحلة الأمرة ديانا، يف ذكرى ميالدها ال�صتني.
و�صيزاح ال�صتار عن التمثال الذي نحت تكرميا لالأمرة ديانا، التي 
توفيت يف حادث �صيارة يف باري�س عام 1997، يف حديقة �صنكن يف 

ق�صر كينزنغتون يف و�صط لندن، حيث بيتها ال�صابق.
وكان ال�صتعداد للحدث مو�صوعا لالهتمام الإعالمي ال�صديد، اإذ 
قلما يتحدث ال�صقيقان هاري ووليام مع بع�صهما بعد خالف علني.
لرويرتز:  امللكي  الق�صر  �صوؤون  على  املعلقة  جونور  بيني  وقالت 
"اأعتقد اأن الأمر �صيكون حمرجا للغاية. �صيظهران لأن الكامرات 

�صتكون حا�صرة، لكنهما ل يجيدان اإخفاء م�صاعرهما".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأول م�صاب بالطاع�ن.. �صياد قبل 5 اآلف �صنة
كان �صياد عا�س قبل خم�صة اآلف �صنة يف لتفيا احلالية اأول �صحية معروفة للطاعون، اإذ ك�صف باحثون اأنه كان 
يحمل البكتريا امل�صببة للمر�س. وفتك الطاعون بالب�صرية لآلف ال�صنني، ورمبا ت�صبب مبوت نحو ن�صف �صكان 

اأوروبا يف القرن الرابع ع�صر خالل "املوت الأ�صود"، لكّن اأ�صله وتطّوره حّرا العلماء طوياًل.
الع�صرينات من عمره، واكُت�ِصف هيكله العظمي يف نهاية  وكان هذا الرجل الذي اأُطِلق عليه رمز "اآر يف 2039" يف 
القرن التا�صع ع�صر، لكنه اختفى بعد ذلك ثم ُعرث عليه جمدداً عام 2011، وتظهر بقاياه وجود بكتريا "ير�صينيا 

بي�صتي�س"، وفقاً للدرا�صة املن�صورة يف جملة "�صيل ريبورت�س".
الطاعون ي�صل كاليفورنيا لأول مرة منذ �صنوات.. برغوث وكلب ومت�صية

وقال بن كراو�س كيورا من جامعة كيل يف اأملانيا لوكالة الأنباء الفرن�صية اإن "حتليالت ال�صاللة التي حددناها تظهر 
اأن بكتريا ير�صينيا بي�صتي�س تطورت يف وقت اأبكر مما كنا نعتقد".

واأو�صح العلماء اأن هذه ال�صاللة هي جزء من �صاللة ظهرت قبل نحو �صبعة اآلف �صنة، اأي اأقدم باألَفي �صنة مما 
كان ُيعتقد �صابقاً.

واأ�صار بن كراو�س كيورا اإىل اأن العثور على هذه البكتريا كان "مفاجاأة". وكان العلماء ي�صعون يف البداية اإىل اإن�صاء 
رابط عائلي حمتمل بني هذا الرجل وثالثة اأ�صخا�س اآخرين ُعرث على بقاياهم يف املكان نف�صه، فتو�صلوا اإىل هذا 

الكت�صاف.
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يف كندا.. ناطحات �صحاب مرتبطة بج�ص�ر
اإن�صاء مدينة �صغرة جديدة  على  الكندية  ال�صركات  تعمل جمموعة من 
ببع�صها  ترتبط  ال��ت��ي  ال�صاهقة  باأبنيتها  تتميز  ت��ورون��ت��و،  مدينة  و���ص��ط 

البع�س بج�صور، وحتتوي على وحدات �صكنية وحدائق ومرافق ترفيهية.
ت��ورون��ت��و، على حديقة  اأورك����ا  ا���ص��م  اأط��ل��ق عليه  ال���ذي  امل�����ص��روع  �صيحتوي 
امل�صي  املفتوحة واملالعب وم�صارات  باملروج  امل�صتويات تتميز  عامة متعددة 

وم�صارات الدراجات املت�صابكة حول قاعدة الأبراج.
اخلارجية  باملناطق  مبا�صر  ب�صكل  واملقاهي  واملطاعم  املتاجر  رب��ط  �صيتم 
للحديقة ع��ل��ى ع���دة م�����ص��ت��وي��ات، م��ع اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا م��ن خالل 

املنحدرات وال�صالمل املتحركة وامل�صاعد.
يبلغ  التي  احلديدية  ال�صكك  خطوط  على  بالكامل  امل�صروع  بناء  �صيتم 

عر�صها 100 مرت غرب برج �صي اإن، والتي توؤدي اإىل حمطة الحتاد.
اإحدى  املعمارية، وهي  "�صافدي" للهند�صة  با�صم �صركة  املتحدث  وبح�صب 
ال�صركات امل�صوؤولة عن امل�صروع، فاإنه من املزمع اأن يتم اإعادة ربط منطقة 

و�صط املدينة بالواجهة البحرية.

وفاة اإحدى امل�صابتني ب�اقعة ا�صتعرا�ص عبدة ال�صيطان
اأمرت نيابة جنوب الدقهلية �صمايل القاهرة، بحب�س متهم يف واقعة حفل 
نقل جهاز العرو�س الذي حتول ملاأ�صاة بعد تنظيم �صباب رق�صة ا�صتعرا�صية 

بطفايات احلريق فيما عرف اإعالميا با�صتعرا�س عبدة ال�صيطان.
عيان  �صهود  من  واملعلومات  التحريات  اأجمعت  فقد  اأمني  م�صدر  وح�صب 
"نقا�صا" هو من قام بدعوة اأ�صدقاءه  على اأن �صقيق العرو�س الذي يعمل 
عنها  نتج  التي  اخل��ط��رة،  الطريقة  بهذه  �صقيقته  جهاز  بنقل  لالحتفال 

اإ�صابة فتاتني توفيت اإحداهما عقب نقلهما للم�صت�صفى.
واأقّر  املتهم  القب�س على  اأنه مت  نيوز عربية"،  "�صكاي  امل�صدر ملوقع  واأك��د 
باأنه دعا اأ�صدقائه بغر�س الحتفال، ومل يت�صور اأن ت�صل الأمور اإىل هذا 

احلد.
واأمرت النيابة العامة بت�صريح جثة الفتاة املتوفاة، وتبني اأنها تدعى ميادة 
اإيهاب، طالبة بكلية الآداب، واأ�صيبت بك�صر يف اجلمجمة، نتيجة ا�صطدام 

طفاية احلريق براأ�صها.
الثاين  ال�صف  نور وليد، طالبة يف  الثانية  امل�صابة  النيابة متاثل  وتنتظر 

الثانوي، لل�صفاء ل�صماع اأقوالها.
الواقعة، والذين  املتهمني يف  ب�صرعة �صبط بقية  ال�صرطة  النيابة  واأم��رت 

فروا هاربني فور وقوع احلادث.

ذي ويكند يعمل 
على م�صل�صل جديد 

ويكند"  "ذي  الكندي  املغني  يعمل 
قناة  حل�صاب  جديد  م�صل�صل  على 
مهام  خالله  او" يتوىل  اي  "ات�س 
الإنتاج والكتابة والتمثيل، على ما 
اأفادت القناة التي تبث عرب الكابل 
تاأكيد  يف  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
ملعلومة ن�صرها موقع "ديدلين".

و���ص��ي��ح��م��ل امل�����ص��ل�����ص��ل ع���ن���وان "ذي 
لقاء بني  اإىل  يتطرق  اآيدل" وه��و 
ليلي  ملهى  و�صاحب  ب��وب  مغنية 
ي��ت��ب��ني لحقا  اأجن��ل��ي�����س  ل��و���س  يف 
دورا مركزيا يف طائفة  ي��وؤدي  اأن��ه 
الكندي،  املغني  ويخو�س  �صرية. 
تي�صفايي،  اأب��ي��ل  احلقيقي  وا�صمه 
�صام  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  امل�����������ص�����روع 
خ�صو�صا  اأخ���رج  ال��ذي  ليفين�صون 
ماري"  اأن����د  "مالكومل  م�صل�صل 
مهرجان  يف  ال���ف���ائ���ز   )2021(
البالغ  املغني  وُي��ع��رف  �صندان�س. 
31 عاما ب�صغفه الكبر بال�صينما. 
وقدم يف الأغنيات امل�صورة يف اآخر 
اآورز" ال�صادر يف  "اأفرت  األبوماته، 
اإىل  اإ����ص���ارات   ،2020 اآذار-م���ار����س 
اآورز"  "اأفرت  بينها  اأف��الم معروفة 

و"ت�صاينا تاون".

اأخريًا.. تيليغرام تطلق 
حمادثات الفيدي� اجلماعية

اأن  ت���ي���ل���ي���غ���رام  �����ص����رك����ة  اأع����ل����ن����ت 
التحديث الأخر للتطبيق �صيتيح 
حمادثات  خا�صية  للم�صتخدمني 
ال��ف��ي��دي��و اجل��م��اع��ي��ة، وي���اأت���ي هذا 
الإع�����الن م��ت��اأخ��راً ب��ع��د اأك����رث من 
عام على اإعالنها قرب اإطالق هذه 

اخلدمة.
وح�صب الإعالن فاإن هذه اخلا�صية 
مل�صتخدمي  م����ت����اح����ة  ����ص���ت���ك���ون 
�صواء  ج��ه��از،  اأي  على  التيليغرام 
اأو جهاز  اأن���دروي���د  اأو  اآي��ف��ون  ك���ان 

كمبيوتر.
ب�صكل  اخلا�صية  ه��ذه  ت��اأت��ي  ولكن 
خم��ت��ل��ف ع��ن غ��ره��ا، ح��ي��ث تتيح 
م�صاركاً  ل��ث��الث��ني  ف��ي��دي��و  ات�����ص��ال 
ك���ح���د اأق�������ص���ى، م����ع اإم���ك���ان���ي���ة اأن 
عدد  الغرفة  نف�س  يف  هناك  يكون 
�صوتياً.  امل�صاركني  من  حم��دود  ل 
منا�صبة  تكون  ق��د  اخلا�صية  ه��ذه 
فيها  ي����ك����ون  ال����ت����ي  ل���ل���ف���ع���ال���ي���ات 
املتحدثني  م��ن  حم���ددة  جمموعة 
حمدوداً  ل  ع���دداً  ت�صتهدف  ال��ت��ي 

من اجلمهور.
وم����ع ذل����ك اأع���ل���ن���ت ال�����ص��رك��ة اأن���ه 
�صرتفع ال�صقف لأكرث من ثالثني 

م�صاركاً فور متكنها من ذلك.
امليزات  ال�صركة عن بع�س  واأعلنت 
اجلماعية،  املكاملات  بهذه  اخلا�صة 
منها اإمكانية تثبيت ات�صال فيديو 
الذي  الرئي�صي  الفيديو  هو  ليكن 
ي��ظ��ه��ر ل��ل��ج��م��ي��ع، ك��م��ا مي��ك��ن لأي 
كمبيوتره  �صا�صة  م�صاركة  م�صارك 
ات�صاله  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  اأي�������ص���اً 

بالفيديو.

البطيخ املربع لي�ص 
�صاحلًا لالأكل

ذكرت وكالة كيودو اليابانية لالأنباء اأن البطيخ املربع، الذي 
يتم ح�صاده بينما مل ي�صل اإىل مرحلة الن�صج، لي�س �صاحلا 
لالأكل ويتم �صراوؤه ب�صكل عام كزينة يف اأماكن مثل املتاجر 

وحمالت الفاكهة.
ويتم اإنتاج هذا البطيخ على �صكل مكعبات م�صاحتها حوايل 
بال�صتيكية  ح��اوي��ات  يف  زراع��ت��ه  خ��الل  م��ن  �صنتيمرتاً   18
ال�صم�س  اأ�صعة  بدخول  ت�صمح  حديدية  اإط��ارات  مع  �صفافة 

الكافية.
50 عاماً،  اإن��ت��اج ه��ذا ال��ن��وع م��ن البطيخ قبل ح��وايل  وب���داأ 
بهدف اإن�صاء فاكهة من ال�صهل تخزينها يف الثالجة، بح�صب 

كيودو.
ومنذ ذلك احلني انخف�س عدد مزارعي البطيخ املربع اإىل 
اأبريل  �صبعة، بينما �صهدت درجات احل��رارة املنخف�صة منذ 

من هذا العام ح�صاد املنتج بعد اأ�صبوع من املعتاد.
ويبلغ وزن كل بطيخة حوايل 6 كيلوغرامات. 

لإنقاذ زوجيهما.. زميلتان تتبادلن الكلى
حتول لقاء عابر يف دورة املياه مبكان العمل بني زميلتني، 
عمليتي  بعد  منهما،  ك��ل  زوج  ح��ي��اة  لإن��ق��اذ  فر�صة  اإىل 
مركز  ن�صره  فيديو  �صريط  بح�صب  ناجحتني،  كلى  نقل 
جورجيا  بولية  اأتالنتا  يف  لالأطفال  ال�صحية  الرعاية 
الأم��رك��ي��ة، ح��ي��ث تعمل ال�����ص��ي��دت��ان. ولأك����رث م��ن عقد 
اإل��ي�����س، وت��ي��ا ومي��ب��و���س م��ع��ا، يف املركز،  ع��م��ل��ت ����ص���وزان 
اإىل  باأن زوج كل منهما بحاجة  وكلتاهما كانتا على علم 
عملية زرع كلية. لكنهما مل تتعرفا على تفا�صيل امل�صاكل 
"حّمام"  يف  ال��ت��ق��ت��ا  ع��ن��دم��ا  اإل  ال��ع��ائ��ل��ت��ني  يف  ال�صحية 
�صحة  عن  لل�صوؤال  وتوقفتا  املا�صي،  اخلريف  املوؤ�ص�صة، 
اأنه �صبب  اأثبت فيما بعد  زوج كل منهما، يف حوار �صريع 
اإنقاذ حياة الرجلني. فبعد ب�صعة اأ�صئلة مقت�صبة، اأدركت 
كانت مطابقة متاما  دم وميبو�س،  ف�صيلة  اأن  الزوجتان 
اإلي�س  دم  واأن ف�صيلة  اإلي�س، وا�صمه لن�س،  لف�صيلة زوج 
وا�صمه  ومي��ب��و���س،  تيا  زوج  ف�صيلة  م��ع  متوافقة  ك��ان��ت 
باأنه  ال��ف��ور  على  "فكرت  اإن��ه��ا  وميبو�س  وت��ق��ول  رودين. 
ميكننا م�صاعدة بع�صنا البع�س ووقف معاناة عائلتني"، 
ملتزمني  وكنا  ال��ف��ور  على  ب���رودين  "ات�صلت  وت�صيف: 
فقط بامل�صي قدما وحماولة م�صاعدة عائلتني." معاناة 
اإ�صابته  بت�صخي�س   2019 اأغ�صط�س  يف  ب����داأت  رودين 
بالف�صل الكلوي، بعد نقله يف �صيارة اإ�صعاف اإىل امل�صت�صفى 

ب�صبب ارتفاع �صغط الدم.
وبداأ يخ�صع لعمليات غ�صيل الكلى الدورية، يف حني مت 
ا�صمه على قائمة انتظار زراعة الكلى يف ربيع عام  اإدراج 
2020، حني كانت الوليات املتحدة يف ذروة معركتها �صد 

جائحة كوفيد19-، مما اأدى اإىل اإبطاء العملية.

فيدي� لقر�ص ي�صتقبل مظليا يف البحر
التوا�صل  ت���داول���ه ع��ل��ى م���واق���ع  ف��ي��دي��و مت  اأظ���ه���ر م��ق��ط��ع 
الجتماعي، حلظة هجوم �صمكة قر�س على اأردين يف البحر 
الأحمر. وهاجمت �صمكة القر�س ال�صاب الأردين البالغ من 
العمر 37 عاما، عقب نزوله اإىل املاء م�صتخدما مظلة. واأ�صفر 
عن  "مرور" الربيطانية  �صحيفة  ذك��رت  ح�صبما  الهجوم 
تعر�س الأردين جلروح ومتزق بالأوتار. واأ�صارت ال�صحيفة 
ها�صم،  الأم���ر  مل�صت�صفى  نقل  امل�صاب  اأن  اإىل  الربيطانية 
وبح�صب  اليمنى.  ق��دم��ه  يف  جراحية  لعملية  خ�صع  حيث 
مدير الهيئة البحرية الأردنية، حممد ال�صلمان، فاإن حالة 
ال�صاب الذي تعر�س لهجوم �صمكة القر�س م�صتقرة، م�صرا 

اإىل اأن احلادث وقع يف مكان بعيد عن ال�صاطئ.

بيانكا امللي�نرية ال�صغرية .. من اأين اأتت بهذه املاليني؟
وامل�صهورة  امل���وؤث���رة  اأن  ال�����ص��رائ��ب  دائ����رة  اأرق����ام  اأظ��ه��رت 
ال�صويدية بيانكا اإنغرو�صو والتي تبلغ من العمر 26 عاماً 
قد بلغ دخلها يف العام املن�صرم 202 مليون كرون �صويدي، 

وهو ما يعادل تقريباً 23 مليون دولر اأمركي.
�صنوات  م��ن��ذ  ب���رزت   1994 ع���ام  اأواخ����ر  امل���ول���ودة  بيانكا 
جتارب  ول��ه��ا  وم��دّون��ة،  ميديا،  ال�صو�صال  على  ك��م��وؤث��رة 
ال�صغار  ن�����ص��خ��ة  ال��غ��ن��اء، و���ص��ارك��ت وه���ي ���ص��غ��رة يف  يف 
وو�صلت   2006 ع��ام  الغنائية  يوروفيجني  م�صابقة  من 

للمرتبة الثانية. 
جلنة  اأع�صاء  اأح��د  اأ�صبحت  اأن  حد  اإىل  �صهرتها  وزادت 
املواهب  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال�����ص��وي��دي��ة  الن�صخة  يف  التحكيم 

تيك ت�ك يحذف 7 ماليني 
ح�صاب لقا�صرين

للتوا�صل  ت�������وك  ت����ي����ك  ت���ط���ب���ي���ق  ق�������ال 
الفيديو  وهو من�صة مقاطع  الجتماعي، 
ال��ق�����ص��رة ال�����ص��ائ��ع ب���ني م���ن ه���م يف �صن 
7 ماليني  اأك��رث من  اإن��ه ح��ذف  املراهقة، 
عاماً   13 اأق��ل من  اأط��ف��اًل  ح�صاب تخ�س 
خ���الل ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل����اري، 
املرحلة  بتطبيق  تتعلق  مهمة  خ��ط��وة  يف 

ال�صنية املطلوبة مل�صتخدمي التطبيق.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ب���ل���وم���ربج ل���الأن���ب���اء عن 
الأربعاء  اليوم  من�صور  يف  قولها  ال�صركة 
اإن من بني 11.1 مليون ح�صاب مت حذفها 
هناك  كان  التطبيق،  توجيهات  لنتهاكها 
يعتقد  مل�صتخدمني  ح�صاب  مليون   7.26

اأن اأعمارهم دون العمر امل�صموح به. وهذه 
تيك  فيها  ين�صر  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ي 
قام  التي  القا�صرين  ح�صابات  ع��دد  ت��وك 

بحذفها.
مواقع  على  يتعني  املتحدة،  الوليات  ويف 
الإن����رتن����ت احل�����ص��ول ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح من 
اخلا�صة  املعلومات  جمع  قبل  ال��وال��دي��ن 
وفقا  ع����ام����اً،   13 م����ن  اأق������ل  ب����الأط����ف����ال 
على  الأطفال  خ�صو�صية  حماية  لقانون 
الأطفال  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  اإل  الإن���رتن���ت. 
يراوغون ب�صاأن عمرهم وين�صئون ح�صابات 
على خمتلف مواقع التو�صل الجتماعي، 

مثل اإن�صتغرام ويوتيوب.

عامل ي�شع قناًعا جراحًيا وهمًيا على اأحد التماثيل القدمية يف يوجياكارتا, لت�شجيع ال�شكان على ارتداء املا�شك مع 
ارتفاع معدلت الإ�شابة يف اإندوني�شيا.ا ف ب

اأريانا غراندي ت�صاهم 
مبلي�ن دولر لهذا امل�صروع

قررت املغنية الأمركية اأريانا غراندي اأن ت�صارك مبن�صة للعالج النف�صي 
ا�صمها Better Help وتقدم مبلغ مليون دولر كنفقات عالج جماين. 
وقالت يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الجتماعي: "متحم�صة 
لأقدم مليون دولر لعالج نف�صي جماين، مع قناعتي اأن العالج ل يجب 
اأن يقت�صر على املي�صورين فقط اإنا يجب اأن يتوفر للجميع واأريد اأن 
اأ�صجع من هم بحاجة للم�صاعدة اأن يطلبوها واأن يتخل�صوا من احلكم 

على اأنف�صهم واأن ي�صتفيدوا من هذه الفر�صة ويح�صلوا على م�صاعدة 
من متخ�ص�صني لعالج نف�صي جماين ل�صهر واحد. وبعدها اخليار 

لهم باإكمال العالج واآمل اأن تكون بداية مفيدة. ال�صفاء لي�س 
�صهاًل اإنا ي�صتحق اجلهد والوقت".


