
   

ت�شغيل مركبات اأجرة ذاتية القيادة يف دبي عام 2023
•• دبي - وام:

ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  بلي�ش،  جيف  �لتنفيذي،  �ملجل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد 
�لقانوين ل�شركة ج��ر�ل م��وت��ورز- ك���روز، و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه، حيث 
��شتخد�م �ملركبات  �آخر �لتطور�ت يف جمال  �للقاء بحث  جرى خالل 
�لتكنولوجيا  ه��ذه  تطوير  يف  �لعاملية  �ل�شركة  وجهود  �لقيادة،  ذ�تية 
�لتي ُتعد من �ملجاالت �لتي حتظى باهتمام كبري �شمن توجهات دبي 
�مل�شتقبلية، وكذلك م�شتجد�ت �أنظمة �ل�شالمة يف �ملركبات، و�ل�شيار�ت 
�لكهربائية، و�شبل تعزيز �لتعاون يف هذ� �ملجال ودعم �ملكتب �الإقليمي 
يتعلق  فيما  �الإم����ارة  جهود  ��شتعر��ش  م��ع  دب��ي،  يف  �لعاملية  لل�شركة 
بالتجارب �لتي يتم �إجر�وؤها على و�شائل �لتنقل ذ�تية �لقيادة، لدعم 

��شرت�تيجيتها للتنقل �لذكي ذ�تي �لقيادة.        )�لتفا�شيل �ش27(

�أجرت 193,896 فح�صا ك�صفت عن 1,928 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,719 حالة جديدة من كورونا 

•• اأبوظبي -وام:

زيادة  و  لتو�شيع  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع    متا�شيا 
نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �الإكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلاالت 
لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  �مل�شابة 
خالل  ج��دي��د�  فح�شا   193،896 �إج���ر�ء  �ل���وز�رة  �أعلنت  وعزلهم 
با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات 

�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�ش �لطبي.
   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�ش يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،928 حالة �إ�شابة 
وجميعها  خمتلفة  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �لالزمة،  �ل�شحية  للرعاية  تخ�شع  و  م�شتقرة  ح��االت 

جمموع �حلاالت �مل�شجلة 485،675 حالة.   )�لتفا�شيل �ش2(

مبعوثا �أمريكا و�الأمم �ملتحدة لليمن ووزير �خلارجية �الأملاين خالل موؤمترهم 

•• دبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش �ل��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش �ل�����وزر�ء، رعاه 
 553 ع��ن  بالعفو  دب��ي،  الإم���ارة  حاكماً  ب�شفته  �هلل، 
م��ن ن���زالء �مل��ن�����ش��اآت �الإ���ش��الح��ي��ة و�ل��ع��ق��اب��ي��ة يف دبي 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  �جلن�شيات،  خمتلف  من 

رم�شان �ملبارك.
و�أكد �شعادة �مل�شت�شار ع�شام عي�شى �حلميد�ن، �لنائب 
�لعام الإمارة دبي �أن �الأمر �ل�شادر عن �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم ياأتي �نطالقاً من  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
فر�شة  بالعفو  �مل�شمولني  منح  على  �شموه  ح��ر���ش 
�أهلهم يف  �إىل ذويهم و�إدخ��ال �لبهجة على  �الن�شمام 

هذه �ملنا�شبة �لعطرة               )�لتفا�شيل �ش2(

�حلكام يتبادلون �لتهاين بحلول �صهر رم�صان �ملبارك

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإ�شالمية

•• جاكرتا -وام:

ف��خ��ام��ة ج��وك��و وي������دودو رئ��ي�����ش جمهورية  وج����ه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ����ش��م  ب��اإط��الق  �إندوني�شيا 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
رئي�شي  �شارع  على  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
فخامته  م��ن  خا�شا  تقدير�  وذل��ك  �إندوني�شيا  يف 

جتمع  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �ل��ع��الق��ات  �إط���ار  ويف  ل�شموه 
�لبلدين �ل�شديقني.

�ل�شوؤون  وزي��ر  بر�تيكنو  �لدكتور  معايل  �شارك  و 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة وم���ع���ايل ب��ا���ش��وك��ي ه��ادم��ل��ج��ي��ن��و وزير 
يف  �م�ش  �إندوني�شيا  يف  �لعامة  و�الأ�شغال  �الإ�شكان 
�آل  حفل �إط��الق ��شم �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

نهيان.                 )�لتفا�شيل �ش2(

نتنياهو يعترب �إير�ن �أكرب تهديد يف �ل�صرق �لأو�صط

اأملانيا حتذر من خطورة التطورات يف طهران على املحادثات النووية 
•• عوا�صم-وكاالت:

خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ش  وج���ه 
م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رتك م��ع وزي���ر �ل��دف��اع �الأم���ريك���ي لويد 
�أو�شنت، �أم�ش �الثنني، �نتقاد�ت حادة �إىل �إير�ن، و��شفا نظامها 
�أكرب  ت�شكل  �الإير�نية  �ل�شلطات  �أن  ر�أى  كما  �الإره���اب.  بر�عي 
تهديد ملنطقة �ل�شرق �الأو�شط، الفتا �إىل �أنها مل تتخَل قط عن 

�شعيها المتكال �شالح نووي.
ب��ام��ت��الك قدر�ت  ل��ط��ه��ر�ن  ل��ن ت�شمح  ب���الده  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 

نووية.
�شد  نف�شها  عن  �ل��دف��اع  �شتو��شل  �إ�شر�ئيل  �أن  �أك��د  ذل��ك،  �إىل 

�لعدو�ن �الإير�ين، بح�شب تعبريه.
م��ن ج��ه��ت��ه، ���ش��دد �ل���وزي���ر �الأم���ريك���ي ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �لعالقات 

وفور و�شوله، �لتقى �أو�شنت نظريه �الإ�شر�ئيلي، بيني غانت�ش، 
�لذي قال عقب �للقاء طهر�ن ت�شكل �ليوم تهديد� ��شرت�تيجيا 
�أ�شاف  كما  �إ�شر�ئيل.  ودولة  �الأو�شط  ولل�شرق  �لدويل  لالأمن 
تاأمني  ل�شمان  �الأم��ريك��ي��ني  حلفائنا  م��ع  ج��اه��دي��ن  �شنعمل 
�تفاقية  �أي  يف  �مل��ت��ح��دة  ول��ل��والي��ات  للعامل  �حل��ي��وي��ة  �مل�شالح 
جديدة مع �إير�ن، متنع حدوث �شباق ت�شلح خطري يف �ملنطقة.

�أمل��ان��ي��ا �الث��ن��ني م��ن �أن �ل��ت��ط��ور�ت �الأخرية  �إىل ذل���ك، ح���ّذرت 
�مل��رت��ب��ط��ة مب��ن�����ش��اأة ن��ط��ن��ز �ل��ن��ووي��ة �الإي���ر�ن���ي���ة غ��ري �إيجابية 
برنامج  ب�شاأن  �الت��ف��اق  الإح��ي��اء  �لر�مية  للمحادثات  بالن�شبة 
�ل��ن��ووي. وق��ال وزي��ر �خلارجية �الأمل���اين هايكو ما�ش  ط��ه��ر�ن 
�حل���ايل ما  �الأ���ش��ب��وع  فيينا خ��الل  �ملرتقبة يف  �مل��ح��ادث��ات  قبل 
ن�شمعه حاليا من طهر�ن ال ميّثل م�شاهمة �إيجابية، خ�شو�شا 

�لتطور�ت يف نطنز.

وتقدمها  �إ�شر�ئيل  �أم��ن  ب�شمان  نتعهد  قائال:  �لبلدين،  بني 
�لع�شكري.

�إ�شر�ئيل  �إىل  �الأح���د  �الول  �أم�����ش  و�شل  ك��ان  �أو���ش��نت  �أن  يذكر 
للبحث يف عودة  �مل�شتوى،  رفيع  �أمريكي  مل�شوؤول  زي��ارة  �أول  يف 
�الإي��ر�ين �لذي تعار�شه  �لنووي  �إىل �التفاق  �ملتحدة  �لواليات 
�إ�شر�ئيل. و�أتت تلك �لزيارة بعد �أيام فقط من �إعالن و��شنطن 
�أنها عر�شت �أفكار� جادة للغاية ب�شاأن �إحياء �التفاقية �ملتعرثة 

�لتي تعار�شها �إ�شر�ئيل ب�شدة.
كما تز�منت مع تعر�ش من�شاأة نطنز �الإير�نية فجر �أم�ش �الول 
�تهمت  طهر�ن  �أن  �إال  بعد،  تفا�شيله  كافة  تك�شف  مل  لهجوم 
على  جاء  ما  وفق  باالنتقام،  متوعدة  فيه،  بالتورط  �إ�شر�ئيل 
�خلارجية  ووزي��ر  �الإي��ر�ن��ي��ة،  �خلارجية  با�شم  �ملتحدث  ل�شان 

حممد جو�د ظريف على �ل�شو�ء.

�أملانيا: هجوم �حلوثيني على ماأرب يهدد �لو�صع �لإن�صاين

هايكو ما�س: لدى حكومة اليمن اإرادة جدية لإنهاء احلرب 

رو�شيا: معنيون بحل ملف �شد النه�شة
•• القاهرة- وكاالت:

وزير  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  عبد  �مل�����ش��ري  �لرئي�ش  ��شتقبل 
معه  وبحث  �أم�ش  الف��روف  �شريغي  �لرو�شي  �خلارجية 
�الهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �لبلدين  بني  �لتعاون  عالقات 

�مل�شرتك.
نظريه  مع  �لقاهرة،  من  م�شرتك  �شحايف  موؤمتر  ويف 
�لرو�شي،  �خلارجية  وزي��ر  �شدد  �شكري،  �شامح  �مل�شري 
يجب  �لنه�شة  �شد  مفاو�شات  �أن:  على  �الث��ن��ني،  �أم�ش 
�أن ت�شمن م�شالح �لدول �ملعنية. ورد� على �شوؤ�ل حول 
�لدور �لرو�شي يف هذ� �مللف �ل�شائك و�لعالق منذ �شنو�ت، 

�أكد �أن بالده معنية بحل تلك �لق�شية.
وتقنية يف  فنية  �قرتحت م�شاعدة  �أن بالده  �أو�شح  كما 

�ملحادثات حول �ل�شد �الإثيوبي، لكنها مل تقم بو�شاطة.
�ل��ع��دي��د من  ب��ني �لبلدين يف  ت��و�ف��ق  �إىل وج���ود  و�أ���ش��ار 

�مللفات �الإقليمية و�لدولية.
�ل��ت��ط��ور�ت �ل�شيا�شية  ب�����ش��اأن  �أع����رب ع��ن �رت��ي��اح��ه  ك��م��ا 
ك��ل م��ن مو�شكو  ب��ني  ت��و�ف��ق  �إىل وج��ود  يف ليبيا. ولفت 
و�لقاهرة على �أهمية �حلفاظ على �شيادة ووحدة �شوريا. 

وتابع قائاًل: يجب �اللتز�م بقر�ر�ت جمل�ش �الأمن حول 
�شوريا.

�مل�شرتكة  �التفاقيات  تعزيز  �إىل  الف��روف  تطرق  كذلك 
بني �لبلدين، قائاًل �أجريت حمادثات بناءة مع �لرئي�ش 

�مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي.
�أن �الت���ف���اق ع��ل��ى حت��دي��د م��وع��د قريب  �إىل  ل��ف��ت  ك��م��ا 

ملباحثات 2+2 بني م�شر ورو�شيا.
من جهته، �أو�شح �شكري �أنه ناق�ش مع �ل�شيف �لرو�شي 
تلعب مو�شكو  �أن  �إىل  موؤكد� تطلعه  �لنه�شة،  �شد  ملف 

دور� فاعال يف هذ� �مللف.
وقال يف �ملوؤمتر �ل�شحايف �أن �الإجر�ء�ت �الأحادية يف هذ� 

�مللف �شتكون لها �آثار �شلبية على م�شر و�ل�شود�ن معا.
�لرو�شي  �ل���وزي���ر  م��ن  تفهما  وج���د  �أن����ه  �إىل  �أ����ش���ار  ك��م��ا 

للموقف �مل�شري من �شد �لنه�شة.
�أم�ش  �شابقة  مقابلة  خ��الل  �أك���د  ك��ان  �شكري  �أن  ي��ذك��ر 
لتبادل  �إثيوبيا  عر�ش  رف�شا  و�ل�شود�ن  م�شر  �أن  يذكر 
موؤكدين  �لنه�شة،  ل�شد  �ل��ث��اين  �مل���لء  ح��ول  �ملعلومات 
�شرورة �لتو�شل التفاق ملزم قبل ذلك، وهو ما ترف�شه 

�أدي�ش �أبابا منذ فرتة.

•• برلني-وكاالت:

معار�شة  ع��ل��ى  ج���دي���د  ت���اأك���ي���د  يف 
�لنز�ع  وق���ف  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 
�خلارجية  وزي����ر  ���ش��دد  �ل��ي��م��ن،  يف 
على  �الثنني  ما�ش  هايكو  �الأمل���اين 
�حلكومة  ل��دى  جدية  �إر�دة  وج��ود 

�ليمنية لوقف �حلرب.
و�أكد قبيل �جتماع يعقد يف برلني 
�أم�����ش ح���ول �ل��ي��م��ن وي�����ش��ارك فيه 
غريفث�ش،  مارتن  �الأمم��ي  �ملبعوث 
جهود  ب��ذل  يف  �ال�شتمر�ر  ���ش��رورة 
لل�شر�ع،  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح����ل  الإي����ج����اد 
�أن��ه ال ميكن حل تلك  م�شدد� على 

�الأزمة ع�شكريا.
�ل���ع���ودة للحل  �أف���ك���ار  �إن  ق���ال  ك��م��ا 
�ل�شيا�شي موجودة ولكن يف �لنهاية 
�ل�شر�ع  الأط��������ر�ف  ي���ع���ود  �الأم�������ر 

لاللتز�م بها، بح�شب تعبريه.
�إر�دة  وج����دد �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وج����ود 
�ليمنية  �حل���ك���وم���ة  ل����دى  ج���دي���ة 

و�ل�شعودية لوقف �حلرب.
ماأرب،  مبحافظة  يتعلق  ما  يف  �أم��ا 

�حلوثيني  ه��ج��وم  �أن  ع��ل��ى  ف�����ش��دد 
�ل��و���ش��ع �الإن�����ش��اين، ويوؤجج  ي��ه��دد 

�أو�شاع �لنازحني.
�م�ش  �ن��ط��ل��ق  �ج��ت��م��اع��ا  �أن  ي��ذك��ر 
ب��دع��وة من  �ليمن  يف برلني ح��ول 
غريفيث�ش  ف��ي��ه  ي�����ش��ارك  �أمل���ان���ي���ا، 
و�ل��������دول �ل���د�ئ���م���ة �ل��ع�����ش��وي��ة يف 
�لكويت  �إىل  �إ�شافة  �الأم��ن  جمل�ش 
�لدعم  تقدمي  �أج��ل  من  و�ل�شويد، 

لعمل �ملبعوث �الأممي و�لبحث عن 
�إىل  �ل�شيا�شي  �حل��ل  ل��دف��ع  ط��ري��ق 

�الأمام.
م����وؤمت����ر  غ���ري���ف���ي���ث�������ش يف  وق���������ال 
���ش��ح��ايف م�����ش��رتك م���ع م��ا���ش قبل 
�ملتحدة  �الأمم  �إن  �الج��ت��م��اع،  ب��دء 
�إطالق  لوقف  تهدف  قدمت خطة 
�لنار وكل �أنو�ع �لقتال، و�عادة فتح 
�ل�شمال  ب���ني  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل��ط��ري��ق 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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�أبوظبي حتتفي ب�ضهر رم�ضان 
�لكرمي باأجمل �ملج�ضمات و�لألو�ن

�أخبار �لإمار�ت

نا�ضيونال �إنرت�ضت: �لرمادي 
و�لفلوجة ق�ضتا جناح يف �لعر�ق

عربي ودويل

�لإمار�ت تت�ضلم ر�ضميا علم ��ضت�ضافة بطولة 
�لعامل لل�ضباب و�لنا�ضئني للمبارزة 2022

�لفجر �لريا�ضي

ن�شف الأ�شر اللبنانية عاجزة 
عن تاأمني كلفة اإفطار رم�شان

•• بريوت-وكاالت:

�إفطار رم�شاين ب�شيط  �أن كلفة  ذكر مر�شد �الأزمة يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت 
�القت�شادية  �الأو���ش��اع  تدهور  مع  �للبنانية  �لعائالت  من  �لكثري  ق��درة  �شتفوق  ج��د�ً 
و�الرتفاع �جلنوين الأ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية.وح�شب تقرير ملوقع »�حلرة«، �حت�شب باحثو 
�ملر�شد كلفة وجبة �إفطار مكونة من حبة متر، ح�شاء �لعد�ش، �شلطة �لفتو�ش، وجبة 
�أرز مع دجاج ون�شف كوب من لنب �لبقر وذلك �عتماد�ً على �ملقادير و�لكميات �ملن�شورة 
�لعلم  مع  ب��ريوت،  يف  �لتعاونيات  �جلمعيات  �أ�شعار  وعلى  �لطبخ«  ب��اء  »�أل��ف  كتاب  يف 
كمعدل  للفرد  حر�رية  �شعرة   1400 لتقدم  و�لكميات  �الأطعمة  �حت�شاب  ج��رى  �أن��ه 
�شروري الإفطار �شخ�ش.وبناء على �حل�شاب بلغت كلفة �إفطار �ل�شخ�ش �لو�حد يومياً 
12.050 لرية �أي 60.250 لرية يومياً الأ�شرة موؤلفة من 5 �أفر�د، وبالتايل �شتقدر 
�لكلفة �ل�شهرية لالإفطار الأ�شرة موؤلفة من 5 �أفر�د بحو�يل 1.8 مليون لرية، فيما 
�أ�شارت �لدر��شة �إىل �أن تلك �لكلفة ال تت�شمن �ملياه �أو �لع�شائر �أو �حللويات �أو نفقات 

�لغاز �و �لكهرباء ومو�د �لتنظيف.

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  �هلل،  حفظه  �لدولة 
رم�شان �ملبارك، �إىل �أ�شحاب �جلاللة و�لفخامة و�ل�شمو 

ملوك و روؤ�شاء و �أمر�ء �لدول �لعربية و�الإ�شالمية.
و�لعادة  �ل�شحة  �شموه عن متنياته لهم مبوفور  و�أع��رب 
�لعربية  و�لرخاء، والأمتنا  �لتقدم  �ملزيد من  ول�شعوبهم، 

و�الإ�شالمية �لعزة و�ملجد و�لرفعة.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، برقيات 
�ملبارك،  رم�����ش��ان  �شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة  مم��اث��ل��ة  تهنئة 
وروؤ�شاء  ملوك  و�ل�شمو  و�لفخامة  �جلاللة  �أ�شحاب  �إىل 

و�أمر�ء �لدول �لعربية و�الإ�شالمية وروؤ�شاء �لوزر�ء.
)�لتفا�شيل �ش2(

اإطالق ا�شم حممد بن زايد على اأطول �شارع علوي �شريع يف اإندوني�شياحممد بن را�شد ياأمر بالإفراج عن 553 نزيال مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 

املعار�شة الرتكية: �شيا�شة اأردوغان اخلارجية اإخوانية بامتياز
•• اأنقرة-وكاالت:

�أوغلو،  كليت�شد�ر  كمال  �لرتكية  �ملعار�شة  زعيم  �أكد 
�خلارجية  �أردوغ���ان  طيب  رجب  �لرئي�ش  �شيا�شة  �أن 

�إخو�نية بامتياز.
وق���ال رئ��ي�����ش ح���زب �ل�شعب �جل��م��ه��وري وه���و حزب 
�ملعار�شة �لرئي�شي يف تركيا �إن بالده معزولة ب�شبب 
بالده  ع��الق��ات  منتقد�  �الإخ��و�ن��ي��ة،  �ل�شيا�شات  تلك 
ملوقع  ت�شريحات  يف  �أ���ش��اف  ك��م��ا  �جل����و�ر.  دول  م��ع 
�أن قطع تركيا لعالقاتها مع م�شر �شد  �الآن  تركيا 
فقد  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  �أن  م��وؤك��د�ً  �لطبيعة، 

قدرته على حكم تركيا منذ عام 2015.
ب�شدة  �أوغ���ل���و،  كليت�شد�ر  ك��م��ال  �ن��ت��ق��د  �أي�����ام،  وق��ب��ل 
�أن حكمه م�شتبد  �لرتكي، معترب�ً  �لرئي�ش  �شيا�شات 
ال ي�شتوعب �لدميقر�طية. كما �شدد يف مقابلة خا�شة 
تركيا من  تتخل�ش  �أن  على �شرورة  �لعربية.نت  مع 

�شلطة �لرجل �لو�حد و�شانع �لقر�ر �لوحيد. 
يعود  ل��ب��الده  �ل��ب��ط��يء  �الق��ت�����ش��ادي  �الأد�ء  �إن  وق���ال 
ب�شكل �أ�شا�شي �إىل �شوء �الإد�رة �القت�شادية و�ملالية، �إذ 
ال توجد �شيا�شة نقدية �أو مالية عقالنية ومنطقية، 
لكون �شانع خمتلف �لقر�ر�ت �شخ�ٌش و�حد، يف �إ�شارة 

�إىل �لرئي�ش �لرتكي.

زال  ما  الطريق  ال�شحة:  منظمة 
طويال اأمام انتهاء جائحة كوفيد 19 

•• جنيف - رويرتز:

�ل�شحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ق���ال 
�ل����ع����امل����ي����ة ت�����ي�����درو������ش �أده�������ان�������وم 
�الرتباك  �إن  �أم�����ش  ج��ي��ربي�����ش��و���ش 
و�لرت�خي يف مو�جهة كوفيد19- 
طويال  ز�ل  ما  �لطريق  �أن  يعنيان 
ميكن  لكن  �جل��ائ��ح��ة،  نهاية  �أم���ام 
�شهور  خ�����الل  ع��ل��ي��ه��ا  �ل�����ش��ي��ط��رة 
�ل�شحة  فعالة يف جمال  باإجر�ء�ت 
�لعامة. وقال خالل موؤمتر �شحفي 
يف جنيف نحن �أي�شا نريد �أن نرى 
�أعيد  �ملجتمعات و�القت�شاد�ت وقد 
و�لتجارة  �ل�شفر  وح��رك��ة  فتحها، 
وق���د ����ش��ت��وؤن��ف��ت. و�أ����ش���اف ل��ك��ن يف 
�ل����وق����ت �حل�������ايل، ت���ع���اين وح�����د�ت 
يف  �لتكد�ش  م��ن  �لفائقة  �ل��رع��اي��ة 
كثري من �لدول، و�لنا�ش ميوتون. 
�لطريق  ز�ل  م���ا  ق���ائ���ال  وم�����ش��ى 
طويال �أمام نهاية جائحة كوفيد-

�لكثري من �أ�شباب  لدينا  لكن   .19
�لتفاوؤل. �نخفا�ش حاالت �الإ�شابة 
و�لوفاة يف �ل�شهرين �الأول و�لثاين 
م����ن �ل����ع����ام ي���ب���ني �م���ك���ان���ي���ة كبح 

�لفريو�ش و�شالالته.

مع ت�صاعد �لتوتر بني �ل�صني و�لغرب
هل �شتندلع احلرب العاملية الثالثة يف تايوان؟

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�صيباين

مع ت�شاعد �لتوتر�ت بني �ل�شني و�لعامل �لغربي، يطرح �ل�شوؤ�ل ب�شكل 
متز�يد: هل �شتندلع حرب عاملية ثالثة يف تايو�ن؟ لقد �أ�شبح �الأرخبيل 
يف �الأ���ش��ه��ر �الأخ����رية نقطة حم��وري��ة يف �مل��و�ج��ه��ة �مل��ت��ز�ي��دة ب��ني بكني 

وو��شنطن.                    )�لتفا�شيل �ش13(

اأم��ام  ن��ار  اإط���الق  يف  قتيل 
الفرن�شية بالعا�شمة  م�شت�شفى 

•• باري�س-وكاالت:

ق��ت��ل ���ش��خ�����ش و�أ����ش���ي���ب���ت �م�����ر�أة 
بجروح، يف �إط��الق ن��ار وق��ع �أمام 
م�شت�شفى يف �لعا�شمة �لفرن�شية 
باري�ش، على يد جمهول فر من 

موقع �لهجوم.
م�شت�شفى  �أم���ام  �لهجوم  وج���رى 
يف �ل���د�ئ���رة �ل�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة يف 
ب��اري�����ش، و�أن����ه �أ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 
رج����ل، و�إ���ش��اب��ة �م�����ر�أة ت��ع��م��ل يف 

ق�شم �الأمن بامل�شت�شفى.
وجن����ح �مل���ه���اج���م يف �ل����ف����ر�ر من 
موقع �جلرمية، على منت در�جة 
�ل�شرطة  ف��ر���ش��ت  وق����د  ن����اري����ة، 

�لفرن�شية طوقا �أمنيا يف �ملوقع.
�حل���ادث غري  تفا�شيل  ت��ز�ل  وال 
ور�ء  �ل������دو�ف������ع  وال  و������ش����ح����ة، 

�لهجوم.

و�جلنوب، من بينها تعز �خلا�شعة 
بهدف  ط��وي��ل��ة،  م��دة  منذ  حل�شار 
لكل  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �إي�شال 
حركة  �أم���ام  �مل��ج��ال  وف�شح  �ملناطق 

�ملدنيني �حلرة.
�ملتحدة  �الأمم  ب�����اأن  �أ�����ش����اف  ك��م��ا 
ت��ه��دف �أي�����ش��ا الإع������ادة ف��ت��ح مطار 
�شنعاء، و�إي�شال �لب�شائع و�لنفط 
ت�شاهم  و�أن  �حل��دي��دة،  ميناء  ع��رب 
�ملوظفني  مرتبات  بدفع  �لعائد�ت 
يف �لقطاع �لعام. وعرب عن �أمله باأن 
يكون هناك �تفاق على هذه �الأمور 
�الإن�����ش��ان��ي��ة خل��ل��ق م��ن��اخ ج��ي��د بني 
�النتقال  بهدف  �ملعنية،  �الأط���ر�ف 

حلو�ر �شيا�شي برعاية �أممية.
وك��ان ما�ش قد قال ب��اأن �لو�شع يف 
�أن  �إىل  �شوء�، م�شري�  ي��زد�د  �ليمن 
م��اأرب يهدد  هجوم �حلوثيني على 
وحتدث  �الإن�شاين.  �لو�شع  بتاأزمي 
�ل�شعودية  ل����دى  ن��ي��ة  وج�����ود  ع���ن 
و�حلكومة �ليمنية الإنهاء �ل�شر�ع، 
�حلوثيني  ع��رق��ل��ة  �إىل  �إ����ش���ارة  يف 

�لتو�شل حلل.

تايو�ن... �شاحة �م �ملخاطر

زعيم �ملعار�شة �لرتكية كمال كليت�شد�ر �أوغلو

�لرئي�ش �مل�شري خالل ��شتقباله وزير �خلارجية �لرو�شي  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 193,896 فح�صا ك�صفت عن 1,928 �إ�صابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,719 حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي -وام:

زيادة  و  �ملجتمع لتو�شيع  �ل�شحة و وقاية    متا�شيا مع خطة وز�رة 
ن��ط��اق �ل��ف��ح��و���ش��ات يف �ل��دول��ة ب��ه��دف �الإك��ت�����ش��اف �مل��ب��ك��ر وح�شر 
و   "19  - " كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  �مل�شابة  �حل���االت 
�مل��خ��ال��ط��ني ل��ه��م وع��زل��ه��م �أع��ل��ن��ت �ل������وز�رة �إج�����ر�ء 193،896 
24 �ملا�شية على فئات خمتلفة  فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 

يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�ش �لطبي.

تو�شيع  و  �لدولة  و�لفح�ش يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف     و�شاهم 
 1،928 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق 
حالة �إ�شابة جديدة بفريو�ش كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة 
�لالزمة،  �ل�شحية  للرعاية  تخ�شع  و  م�شتقرة  ح��االت  جميعها  و 

حالة. وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت �مل�شجلة 485،675 
�الإ�شابة بفريو�ش  بتد�عيات  �ل��وز�رة عن وفاة حالتني  �أعلنت    كما 

كورونا ليبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،533 حالة.
 و �أعربت وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع عن �أ�شفها و خال�ش تعازيها 

جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني  ل��ذوي  مو��شاتها  و 
�ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ع  �لتعاون  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  مهيبة  �مل�شابني، 
و�لتقيد بالتعليمات و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي �شمانا ل�شحة 

و �شالمة �جلميع.
1،719 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�شابني  ���ش��ف��اء  ع��ن  �ل�����وز�رة  �أع��ل��ن��ت    كما 
من  �ل��ت��ام  تعافيها  و   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش 
�أعر��ش �ملر�ش بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها 
�مل�شت�شفى وبذلك يكون جمموع حاالت �ل�شفاء 470،175 حالة.

»ال�شحة« تعلن تقدمي 32,479 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال��شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع تقدمي 32،479 جرعة من لقاح " كوفيد19-" 
�أم�ش  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات  جمموع  ليبلغ  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل 

�شخ�ش.  100 لكل  جرعة   91.38 للقاح  توزيع  ومبعدل  جرعة   9،037،923
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعيا �إىل �لو�شول للمناعة 
�أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة على  �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل  �ملكت�شبة 

فريو�ش كوفيد19-.

اإطالق ا�شم حممد بن زايد على اأطول �شارع علوي �شريع يف اإندوني�شيا
•• جاكرتا - وام:

��شم  ب��اإط��الق  �إندوني�شيا  جمهورية  رئي�ش  وي���دودو  جوكو  فخامة  وج��ه 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
وذلك  �إندوني�شيا  يف  رئي�شي  �شارع  على  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
تقدير� خا�شا من فخامته ل�شموه ويف �إطار �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع 

�لبلدين �ل�شديقني.
و�شارك معايل �لدكتور بر�تيكنو وزير �ل�شوؤون �لرئا�شية ومعايل با�شوكي 
�أم�ش يف حفل  �إندوني�شيا  �لعامة يف  �الإ�شكان و�الأ�شغال  هادملجينو وزير 
�شعادة  نهيان"، بح�شور  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  " �شارع  ��شم  �إط��الق 
عبد �هلل �شامل �لظاهري �شفري �لدولة لدى جمهورية �إندوني�شيا ور�بطة 

�ل��ن��ق��ل ووز�رة �خلارجية  ب����وز�رة  �مل�����ش��وؤول��ني  �الآ���ش��ي��ان، وع���دد م��ن ك��ب��ار 
�الإندوني�شية و�حلكومة �ملحلية باإقليمي جاكرتا وجاو� �لغربية.

و قال معايل وزير �ل�شوؤون �لرئا�شية �الإندوني�شية يف كلمته بهذه �ملنا�شبة: 
ويدودو رئي�ش جمهورية  جوكو  �لرئي�ش  فخامة  لتوجيهات  " ��شتجابة 
"�شارع  �إندوني�شيا، نعلن تغيري ��شم �شارع "جاكرتا-ت�شيكامبيك" لي�شبح 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان " وذلك بدء� من �م�ش.
�شموه  ����ش��م  �إط���الق  ق���ررت  �الإندوني�شية  �حلكومة  �أن  معاليه  �أو���ش��ح  و 
�ملتميزة  للعالقات  تقدير�  و�حل��ي��وي،  �ال�شرت�تيجي  �لطريق  ه��ذ�  على 
تطور�ت  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ت�شهد  معاليه:"  �أ���ش��اف  و  �ل��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 
و�الجتماعية  و�لثقافية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملجاالت  يف  ملحوظة 
منذ �أن بد�أت يف عام 1976"، م�شري� �إىل �أن دولة �الإمار�ت �أ�شبحت من 

 10 ��شتثمار  موؤخر�  �إعالنها  بعد  �إندوني�شيا،  يف  �مل�شتثمرة  �ل��دول  �أكرب 
مليار�ت دوالر يف �شندوق �لرثوة �ل�شيادي �الإندوني�شي".  من جهته �أكد 
�ل�شارع  �شموه على هذ�  ��شم  �إط��الق  �أن  �لظاهري  �شامل  �هلل  �شعادة عبد 
و�إندوني�شيا،  �الإم��ار�ت  �ملتميزة بني دولة  �لعالقات  �ال�شرت�تيجي يعك�ش 
و�أو��شر �الأخوة و�ل�شد�قة �لتي جتمع بني قيادة �لبلدين، ويعد تكرميا 
للدور �لكبري و�لهام �لذي لعبه �شموه يف تقوية �لعالقات �لثنائية و�لتي 
حتولت �إىل �شر�كة ��شرت�تيجية خ�شو�شا بعد زيارة �شموه �إىل �إندوني�شيا 
�لتعاون بني  2019 و�لتي تعترب نقطة حتول هامة يف م�شار  يف يوليو 
�ل�شو�رع  �آل نهيان" من  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  "�شارع  �لبلدين.  يعترب 
�ال�شرت�تيجية و�لهامة يف �إندوني�شيا ويبلغ طوله 37 كلم، ومت �فتتاحه 
ويعد  �الإندوني�شي،  �لرئي�ش  فخامة  قبل  من   2019 دي�شمرب   12 يف 

�أطول �شارع علوي معلق يف �إندوني�شيا، و�أطول طريق �شريع معلق مزدوج 
�مل���دن و�ملناطق  ب��اأه��م  �آ���ش��ي��ا، وي��رب��ط �لعا�شمة ج��اك��رت��ا  ���ش��رق  يف ج��ن��وب 
�ل�شياحية و�القت�شادية �حليوية يف باندونغ وبكا�شي وكرو�نغ باإقليم جاو� 
�لغربية، عالوة على كونه جزء� من �لطريق �ل�شريع �لذي ي�شتغل حلركة 
�لو�شطى  ج��او�  و�إقليمي  �الإندوني�شية  �لعا�شمة  بني  و�لب�شائع  �لنا�ش 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �أن �شاحب  �لغربية. جدير بالذكر  وجاو� 
وجه  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
��شم  يحمل  باأبوظبي  �ل�شفار�ت  حي  يف  م�شجد  ببناء   2020 �أكتوبر  يف 
فخامة جوكو ويدودو رئي�ش جمهورية �إندوني�شيا، و�إطالق ��شم �لرئي�ش 
�الإندوني�شي على �شارع �ملعار�ش �شابقاً �أحد �أهم �شو�رع �لعا�شمة �أبوظبي 

و ذلك تقدير�ً لل�شد�قة �لتي تربط �إندوني�شيا مع دولة �الإمار�ت.

حممد بن را�شد ياأمر بالإفراج عن 553 نزيال مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك

مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك 

حممد بن زايد يهنئ رئي�س الدولة واحلكام و�شعب الإمارات واملقيمني وفرق العمل الوطنية يف امليدان

•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً الإمارة دبي، بالعفو عن 553 

من نزالء �ملن�شاآت �الإ�شالحية و�لعقابية يف دبي من خمتلف �جلن�شيات، وذلك 
عي�شى  ع�شام  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك��د  �مل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 
�ل�شمو  �شاحب  عن  �ل�شادر  �الأم��ر  �أن  دب��ي  الإم���ارة  �لعام  �لنائب  �حلميد�ن، 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ياأتي �نطالقاً من حر�ش �شموه على منح 

�مل�شمولني بالعفو فر�شة �الن�شمام �إىل ذويهم و�إدخال �لبهجة على �أهلهم يف 
هذه �ملنا�شبة �لعطرة بكل ما حتمله من قيم �لت�شامح و�لرت�حم ومبا يتيحه 
�ل�شهر �لكرمي من فر�شة كبرية للتوبة ليتمكنو� من مر�جعة �أنف�شهم و�لعودة 
�إىل مو��شلة حياتهم ب�شورة طبيعية، كاأفر�د نافعني الأ�شرهم وملجتمعهم يف 

�أحكامه و�البتعاد عن كل ذلة من  �إىل  �لقانون و�المتثال  �ح��رت�م  �إط��ار من 
�شاأنها �الإنحر�ف بهم عن �لطريق �لقومي. و�أو�شح �شعادة �لنائب �لعام الإمارة 
دبي �أن �لنيابة �لعامة با�شرت على �لفور �لتن�شيق مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

دبي لتنفيذ �أمر �لعفو يف �أ�شرع وقت ممكن.

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة - مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك - �شاحب �ل�شمو 

�ل�شمو  و�شاحب  �هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�لوزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
حاكم دبي )رعاه �هلل(، و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�ش �الأعلى لالحتاد 
حكام �الإمار�ت و�شمو �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام.. د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يعيد 

و�ل�شعادة. وقدم  و�لعافية  �ل�شحة  �شموهم مبوفور  �لكرمية على  �ملنا�شبة  هذه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة �لتهاين �إىل �شعب 
�الإمار�ت و�ملقيمني على �أر�شها �لطيبة وفرق �لعمل �لوطنية يف خمتلف �مليادين 
ويدمي  �جلميع  على  ورح��م��ة  وب��رك��ة  خ��ري  �شهر  يجعله  �أن  تعاىل  �هلل  ..���ش��ائ��ال 

على وطننا نعم �الأمن و�الأمان و�لرخاء ويحفظه و�شعوب �لعامل �أجمع من كل 
مكروه. وهناأ �شموه قادة وملوك وروؤ�شاء �الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية و�شعوبهم 
بهذه �ملنا�شبة.. متمنيا �أن يجعل �هلل تعاىل هذ� �ل�شهر �لف�شيل �شهر خري و بركة 

و رحمة عليهم وعلى بلد�نهم.

حاكم ال�شارقة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بحلول �شهر رم�شان الف�شيل
•• ال�صارقة-وام:

�ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى 
ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة )حفظه �هلل( مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �لف�شيل 
�أطيب تهانيه وتربيكاته بهذه �ملنا�شبة �ملباركة �شائاًل �هلل تعاىل  �أعرب فيها عن 
بعث  كما  و�لعافية.  �ل�شحة  مبوفور  �شموه  على  �لكرمية  �ملنا�شبة  هذه  يعيد  �أن 
�إىل كل من �شاحب �ل�شمو  �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة برقيات تهنئة مماثلة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم 
دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�ملجل�ش �الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت.

وبعث �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة برقيات تهنئة �أي�شاً مبنا�شبة �ل�شهر �لف�شيل 
�لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  دول جمل�ش  قادة  و�ل�شمو  �أ�شحاب �جلاللة  �إىل 
وروؤ�شاء وملوك �لدول �لعربية و�الإ�شالمية متمنياً لهم موفور �ل�شحة و�لعافية 
ول�شعوبهم �ملزيد من �لرقي و�لتقدم ولالأمة �لعربية و�الإ�شالمية �لعزة و�لرفعة. 
ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�لقا�شمي نائب حاكم  �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان  �ل�شارقة و�شمو  حاكم 
�ل�شارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�ش �لدولة )حفظه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�ش �الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت، و�أولياء 

�لعهود ونو�ب �حلكام، و�أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة دول جمل�ش �لتعاون.

حاكم عجمان يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بحلول �شهر رم�شان املبارك

حاكم اأم القيوين يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بحلول �شهر رم�شان املبارك حاكم الفجرية يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بحلول �شهر رم�شان املبارك

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بحلول �شهر رم�شان املبارك

•• عجمان-وام:

�لنعيمي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى  �ل�شيخ حميد بن ر��شد  �ل�شمو   هناأ �شاحب 
�آل نهيان رئي�ش  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �أخ��اه �شاحب �ل�شمو  حاكم عجمان 
�لعلي  د�عيا  �مل��ب��ارك..  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �هلل(  )حفظه  �لدولة 
�لقدير �أن يعيده على �شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى �شعب �الإمار�ت 

و�الأمتني �لعربية و �الإ�شالمية باخلري و�لربكات.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عجمان..  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  هناأ  كما 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل( 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�ش 

�الأعلى لالإحتاد حكام �الإمار�ت.

وبعث �شموه كذلك برقيات تهنئة بهذه �ملنا�شبة �إىل �أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو 
قادة دول جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.. متمنيا لهم موفور �ل�شحة 
و�لعافية ول�شعوبهم �ملزيد من �لرقي و�لتقدم ولالأمة �لعربية و�الإ�شالمية 
�لعزة و�لتقدم. وهناأ �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�ملنا�شبة  بهذه  عجمان  حاكم  نائب  �لنعيمي  ر��شد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  و�شمو 
�لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �مل��ب��ارك��ة 
)حفظه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش 
�لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
حكام  لالحتاد  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �مل�شلحة 
�الإمار�ت و�شمو �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام و�أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة 

دول جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و �أولياء �لعهود.

•• اأم القيوين-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم 
�أم �لقيوين برقية تهنئة �ىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل 
 .. نهيان رئي�ش �لدولة )حفظة �هلل( مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك 
د�عيا �ملوىل عز وجل �ن يعيده على �شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى 

�شعب �الإمار�ت و�الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية باخلري و�لعزة و�لربكات.
�شاحب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وبعث 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د  �ل��وزر�ء حاكم دبى )رع��اه �هلل( و�شاحب �ل�شمو 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبى  عهد  ويل  نهيان 

�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�ش �الأعلى حكام �الإمار�ت .
كما بعث �شموه برقيات تهنئة بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة �ىل �أ�شحاب �جلاللة 

وروؤ���ش��اء وملوك  �لعربية  ل��دول �خلليج  �لتعاون  ق��ادة دول جمل�ش  و�ل�شمو 
و�لعافية  �ل�شحة  موفور  لهم  �شموه  متمنيا  و�ال�شالمية..  �لعربية  �ل��دول 
ول�شعوبهم �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار ولالمتني �لعربية و�الإ�شالمية �لعزة 

و�لتقدم.
�أم �لقيوين  كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �إىل �شاحب  برقيات تهنئة مماثلة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل(  )حفظة  �ل��دول��ة  رئي�ش 
دب��ى )رع��اه �هلل(  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  مكتوم 
نائب  �أبوظبى  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�ش 
�الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت و�أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام ، و�إىل �أ�شحاب 
�جلاللة و�ل�شمو قادة دول جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ، وروؤ�شاء 

وملوك �لدول �لعربية و�ال�شالمية.

•• الفجرية -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم 
�لفجرية، برقية تهنئة، �إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
فيها  �أع��رب  �ملبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �هلل(،  )حفظه  �لدولة  رئي�ش 
�أن  �لقدير  �لعلي  ..د�عيا  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة  �لتهاين و�لتربيكات بهذه  �أطيب  عن 
و�الأمتني  �الإم���ار�ت  �شعب  وعلى  و�لعافية  �ل�شحة  مبوفور  �شموه  على  يعيدها 
�لعربية و�الإ�شالمية باخلري و�لربكات. كما بعث �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية 
برقيات تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�ش �الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت. وبعث 

�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية برقيات تهنئة بهذه �ملنا�شبة �الإ�شالمية �لعزيزة �إىل 
�أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة دول جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و روؤ�شاء 
وملوك �لدول �لعربية و�الإ�شالمية ..متمنيا �شموه لهم موفور �ل�شحة و�لعافية 
ول�شعوبهم �ملزيد من �لرقي و�لتقدم ولالأمة �لعربية و�الإ�شالمية �لعزة و�لتقدم. 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
برقيات تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "حفظه  �لدولة 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�الإمار�ت  حكام  ل��الحت��اد  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إىل 
دول جمل�ش  قادة  و�ل�شمو  �أ�شحاب �جلاللة  و�إىل  �حلكام  ون��و�ب  �لعهود  و�أولياء 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية وروؤ�شاء وملوك �لدول �لعربية و�الإ�شالمية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  �خليمة  ر�أ���ش 
�أعرب  �ملبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�ش  نهيان 
فيها عن �أطيب �لتهاين و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.. د�عيا �لعلي �لقدير 

�أن يعيدها على �شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى �شعب �الإم��ار�ت و�الأمتني 
ر�أ�ش  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما  و�ل��ربك��ات.  باخلري  و�الإ�شالمية  �لعربية 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  �خليمة 
مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
حكام  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  �أع�����ش��اء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إىل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 

�الإم��ار�ت. وبعث �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�ش �خليمة برقيات تهنئة بهذه �ملنا�شبة 
�الإ�شالمية �لعزيزة �إىل �أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة دول جمل�ش �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية، وروؤ�شاء وملوك �لدول �لعربية و�الإ�شالمية ..متمنياً لهم موفور 
�ل�شحة و�لعافية ول�شعوبهم �ملزيد من �لرقي و�لتقدم و�الزدهار. كما بعث �شمو 
�ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�ش �خليمة برقيات تهنئة 
مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة )حفظه 

�هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش 
جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو 
ونو�ب  �لعهود  و�أول��ي��اء  �الإم���ار�ت  حكام  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شيوخ 
لدول �خلليج  �لتعاون  دول جمل�ش  قادة  و�ل�شمو  �أ�شحاب �جلاللة  و�إىل  �حلكام 

�لعربية وروؤ�شاء وملوك �لدول �لعربية و�الإ�شالمية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد من نزلء 

املن�شاآت ال�شالحية والعقابية مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك
•• اأم القيوين-وام: 

�لقيوين  �أم  حاكم  �العلى  �ملجل�ش  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
�شدرت  �لقيوين مم��ن  �أم  ف��ى  و�لعقابية  �ال�شالحية  �مل�شاآت  ن��زالء  م��ن  ع��دد  ع��ن  ب��االف��ر�ج 
بحقهم �حكام باحلب�ش و�لغر�مة ويق�شون عقوبات متفاوتة ، وذلك مبنا�شبة �شهر رم�شان 
�ملبارك . و�أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين عن متنياته للمفرج عنهم بالعودة �ل�شاحلة 

للمجتمع و�حلياة �لعامة.
وياأتى �أمر �لعفو عن �لنزالء فى �طار حر�ش �شموه على منح �ملفرج عنهم فر�شة بدء حياة 

جديدة و�دخال �ل�شرور و�لبهجة �ىل قلوب �أ�شرهم ب�شفة عامة لتكتمل �لفرحة لديهم .

•• راأ�س اخليمة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
213 نزياًل  �ملجل�ش �الأعلى حاكم ر�أ�ش �خليمة، باالإفر�ج عن 
من نزالء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�الإ�شالحية يف ر�أ�ش �خليمة ممن 
ب���االإد�ن���ة م��ن حم��اك��م ر�أ�ش  ب��ات��ة ونهائية  �أح��ك��ام  ���ش��درت لهم 
�ملرتتبة  �ملالية  �اللتز�مات  كافة  ب�شد�د  �شموه  وتكفل  �خليمة، 
عليهم جر�ء تلك �الحكام وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
�ملبارك. وياأتي هذ� �الأمر يف �إطار حر�ش �شاحب �ل�شمو حاكم 
�أخرى  �ملفرج عنهم فر�شة  �ل�شجناء  �إعطاء  ر�أ�ش �خليمة على 

لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة �أ�شرهم. ووجه �شمو 
ر�أ�ش  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لالزمة  �الإج�����ر�ء�ت  باتخاذ  �لق�شاء  جمل�ش  رئي�ش  �خليمة 
ب��االإف��ر�ج عن  ر�أ���ش �خليمة  �ل�شمو حاكم  �أم��ر �شاحب  لتنفيذ 
و�الإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  ن��زالء  من  بالعفو  �مل�شمولني 
ر�أ�ش  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  وبالتن�شيق  �خليمة  ر�أ���ش  يف 
�خليمة قبل بد�ية �ل�شهر �لف�شيل. وقال �شعادة �مل�شت�شار ح�شن 
مكرمة  �إن  �خليمة  ر�أ����ش  الإم���ارة  �ل��ع��ام  �لنائب  حميمد  �شعيد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش 
عليهم  �ملحكوم  بع�ش  عن  بالعفو  �خليمة  ر�أ���ش  حاكم  �الأع��ل��ى 

تاأتي يف �إطار حر�ش �شموه على منح �مل�شمولني بالعفو �لفر�شة 
�إدخال  على  �شموه  وحر�ش  �ملجتمع  ن�شيج  يف  �الندماج  ملعاودة 
�ل�شرور و�لبهجة �إىل قلوب عائالت �ملفرج عنهم وذويهم يف هذ� 

�ل�شهر �لف�شيل.
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  بال�شكر  �لعام  �لنائب  وتوجه 
�لبهجة  �أدخ���ل  �ل���ذي  �ل�شامي  �أم���ره  على  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
كما  بذويها،  �اللتقاء  تنتظر  �لتي  �الأ���ش��ر  نفو�ش  يف  و�ل�شعادة 
�إىل �شمو ويل عهد ر�أ�ش �خليمة رئي�ش جمل�ش  توجه بال�شكر 
�لق�شاء على متابعته �لد�ئمة و�مل�شتمرة و�لتي يوليها للنيابة 

�لعامة و�لق�شاء يف ر�أ�ش �خليمة.

الهالل الأحمر الإماراتي ينجز املرحلة الثانية من م�شاريع املياه يف ولية �شمال كردفان ال�شودانية
•• اأبوظبي - وام:

�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ� 
�لهيئة  ع��ززت  �الإم��ار�ت��ي،  �الأح��م��ر  �لهالل  هيئة  رئي�ش  �لظفرة  منطقة  يف 

مبادر�تها �لتنموية لتوفري م�شادر �ملياه يف �ل�شود�ن.
�لتي ت�شمنت  �ملياه،  �لثانية من م�شاريع  �ملرحلة  �إجن��از  �لهيئة من  و�نتهت 
حفر 11 بئر� �رتو�زية يف عدد من حمافظات وحمليات والية �شمال كردفان 
�ألفا   332 و�شط �ل�شود�ن، ي�شتفيد من خدماتها يف توفري �ملياه �ل�شاحلة 
و326 �شخ�شا يف �لوالية. وت�شمن �مل�شروع توفري م�شخات تعمل بالطاقة 
�ل�شم�شية �إىل جانب خز�نات مياه باأحجام كبرية ويعترب �مل�شروع من �ملبادر�ت 

�حليوية �لتي توفر حلوال ناجعة مل�شكلة �شح �ملياه يف �لوالية.
�لتي مت  �الآب���ار  م��ن جملة  �آب���ار   6 م��وؤخ��ر�  �لهيئة  �فتتحت  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 

�إن�شاوؤها و�شيتم �فتتاح �الأخرى يف �شهر �أكتوبر �لقادم.

�الأحمر  �لهالل  لهيئة  �لعام  �الأم��ني  �لفالحي  عتيق  حممد  �لدكتور  و�أك��د 
�الإمار�تي �أن توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، جت�شد �هتمام 
كان،  �أينما  �الإن�شان  ت�شاهم يف حت�شني  �لتي  �مل�شاريع �حليوية  بتبني  �شموه 
�ملياه  على  �حل�شول  يف  حقه  تعترب  و�لتي  �ل�شرورية  �حتياجاته  له  وتوفر 
�خلدمات  توفري  على  �شموه  حر�ش  �إىل  م�شري�  �الأول��وي��ات،  من  �ل�شاحلة 
�الأ�شا�شية �لتي تفي مبتطلبات �لتنمية �لب�شرية و�الإن�شانية خا�شة يف �ملناطق 
و�ل�شاحات �ل�شعيفة. وقال �أمني عام �لهالل �الأحمر �إن توفري م�شادر �ملياه يف 
�ملناطق �لتي تو�جه حتديات يف هذ� �جلانب يعترب من �مل�شاريع �لر�ئدة �لتي 
تتبناها �لهيئة لتخفيف معاناة �الأهايل و�ل�شكان �ملحليني �لذين يو�جهون 
�شعوبات يف �حل�شول على �ملياه �لنظيفة �لتي تعترب ع�شب �حلياة، وبذ�ت 

�لقدر تهتم �لهيئة بدعم �حتياجاته �الأخرى يف �ل�شحة و�لتعليم وغريها.
وقال �لفالحي: "عملنا خالل �لفرتة �ملا�شية على تكثيف بر�جمنا �الإن�شانية 
و�لتنموية �شمن ��شرت�تيجية متكاملة تهدف �إىل تبني �مل�شاريع �لتي حتقق 

و�الجتماعية  �خلدمية  �لرب�مج  مب�شتوى  وتنه�ش  �لعطاء  يف  �ال�شتد�مة 
خا�شة يف جمال �ملياه و�إ�شحاح �لبيئة وغريها من �جلو�نب �الأخ��رى �لتي 

يحتاجها �ل�شكان يف والية �شمال كردفان و�ل�شود�ن ب�شورة عامة".
�أهمية م�شروع �ملياه بالن�شبة لل�شكان �ملحليني يف �لوالية، حيث يوفر  و�أكد 
�ملا�شي  يف  كانت  و�لتي  عناء،  دون  من  �لنظيفة  �ملياه  من  �حتياجاتهم  لهم 
�أجلها  م��ن  ك��ان��و� يقطعون  و�ل��ت��ي  �جل��ف��اف،  �مل��ن��ال خا�شة يف ف�شول  �شعبة 
م�شافات طويلة للح�شول عليها، م�شدد� على �أن �مل�شروع من �شاأنه �أي�شا �أن 
ي�شاهم يف �إ�شحاح �لبيئة ومكافحة �الأمر��ش و�لوبائيات �لتي تنتقل ب�شبب 
تلوث �ملياه. من جانبه �أكد �شعادة حمد حممد �جلنيبي، �شفري �لدولة لدى 
�ل�شود�ن يف  �الأ�شقاء يف  �الإم���ار�ت قيادة و�شعبا مع  دول��ة  �خل��رط��وم، وق��وف 
�إن تو�جد �الإم��ار�ت �الإن�شاين و�لتنموي على  كل �الأح��و�ل و�لظروف، وقال 
�ل�شاحة �ل�شود�نية لي�ش بجديد، بل م�شتمر من ع�شر�ت �ل�شنني، وال يرتبط 
بظروف �إن�شانية معينة، م�شري� �إىل �أن �الإمار�ت تعترب من �لدول �لر�ئدة يف 

تنفيذ �مل�شاريع �لتنموية يف �ل�شود�ن يف قطاعات حيوية و�شرورية كال�شحة 
�الإن�شاين  ذر�ع��ه��ا  ع��رب  وذل��ك  �الأ�شا�شية،  �خل��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لتعليم 

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي، و�ملنظمات و�جلمعيات �الإمار�تية �الأخرى.
و�شارك يف مر��شم �فتتاح م�شروع �الآبار عدد من �مل�شوؤولني يف �شمال كردفان 
و�الأهايل يف �لوالية، �لذين �أعربو� عن �شكرهم وتقديرهم لدولة �الإمار�ت 
وق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة على وق��وف��ه��ا �ل��د�ئ��م م��ع �أو���ش��اع��ه��م ودع��م��ه��ا �مل�شتمر 
�لهالل  هيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �أهمية  موؤكدين  �الإن�شانية،  لق�شاياهم 

�الأحمر �الإمار�تية على �ل�شاحة �ل�شود�نية.
وكانت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي قد �فتتحت �ملرحلة �الأوىل من م�شاريع 
�آبار  توفري م�شادر �ملياه يف �ل�شود�ن �لعام قبل �ملا�شي، وت�شمنت حفر 10 
�رتو�زية مب�شخات تعمل بالطاقة �ل�شم�شية وخز�نات كبرية يف والية ك�شال 
ب�شرق �ل�شود�ن، وت�شاهم حاليا يف حل م�شكلة �حل�شول على �ملياه �لنظيفة 

الأكرث من 10 �آالف �شخ�ش يف مناطق متفرقة من �لوالية.

خالد بن حممد بن زايد يفتتح »بيت احلرفيني« مبنطقة احل�شن
•• اأبوظبي-وام:

�ملجل�ش  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي رئ��ي�����ش م��ك��ت��ب �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ن��ف��ي��ذي "بيت 
و  باحلرفيني  لالحتفاء  �ل��د�ئ��م  �ملعر�ش  �حل�شن  مبنطقة  �حلرفيني" 

�إىل  �حلرفيني" وم��ب��ادر�ت��ه  "بيت  �إط���الق  ي��ه��دف  م�شاهماتهم.  ت��ك��رمي 
باالإ�شافة  ملنتجاتهم،  و�لرتويج  �ملحليني  �حلرفيني  جهود  ودعم  حتفيز 
�إىل حماية �لرت�ث غري �ملادي و�حلفاظ على �حلرف و�ملمار�شات �لتقليدية 
كجزء مهم من �لهوية �الإمار�تية. و �طلع �شموه على مبادرة من�شة حرف 

�أبوظبي �الإلكرتونية، وم�شروع �شجل �أبوظبي للحرفيني.

�لتي  �الأو�ش�����ع  �ال�شرت�تيجية  من �خلطة  " بيت �حلرفيني" ج��زء�ً  يعد 
من  ل��رتوي  حتقيقها،  على  �أب��وظ��ب��ي   - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  تعمل 

خاللها تاريخ �إمارة �أبوظبي وثقافتها بطرق جديدة وم�شوقة وجذ�بة.
و يتيح " بيث �حلرفيني " للزو�ر �الطالع على �ملنتجات �لتقليدية، مبا 
�لفن  على  �لتعرف  جانب  �إىل  الإنتاجها  �ملطلوبة  و�مل��ه��ار�ت  �مل���و�د  فيها 

�أعمال م�شتوحاة من  �إمار�تيني نا�شئني، لتقدمي  �ملعا�شر باأيادي فنانني 
�حلرف �لتقليدية.

بر�مج  ينظم  �أن  على  �لعمل  لور�ش  م�شاحات  �حلرفيني"  "بيت  ي�شمل 
�أعمق  فهماً  يقدم  منرب�ً  بذلك  ليكون  ثقافية  و�أن�شطة  وفعاليات  عامة 

للقيم �الجتماعية �لتي �شكلت �لهوية �الإمار�تية.

�شفري اإندوني�شيا ل�»وام«: الإمارات حققت تطورا مذهال خالل 5 عقود وتربطنا بها عالقات وثيقة

�شفري الدولة يف جاكرتا ل�»وام« : العالقات الإماراتية - الإندوني�شية ت�شهد تطورا متناميا واإجنازات م�شتمرة

•• اأبوظبي - وام:

�أن  �لدولة  لدى  �الإندوني�شية  �جلمهورية  �شفري  بجي�ش  ح�شني  �شعادة  �أك��د 
5 عقود و  دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حققت تطور� مذهال على مد�ر 
�أ�شحت و�حدة من �أكرث دول �لعامل تقدما وذلك بف�شل ما ميتلكه قادتها 
د�ئما  �مل�شتقبل وتتطلع  ��شت�شر�ف  ��شرت�تيجية فريدة تقوم على  روؤية  من 

لالإجناز�ت يف �ملجاالت كافة.
"و�م" �إن دول��ة �الإمار�ت  �أن��ب��اء �الإم���ار�ت  و ق��ال �شعادته يف ح��و�ر مع وكالة 
وجمهورية �إندوني�شيا وقيادتي �لبلدين يرتبطان بعالقات وثيقة ويتطلعان 

د�ئما �إىل تنميتها وتعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف �ملجاالت كافة.
و �أ�شاف : "�ليوم ن�شتطيع �أن ن�شت�شعر قوة �لعالقة بني �لبلدين وقادتها مع 
�حتفائنا بافتتاح طريق �ل�شيخ حممد بن ز�يد يف �ندوني�شيا و�لذي يعد �أطول 

طريق مرتفع و �أول طريق �شريع ذ� طابقني يف �إندوني�شيا حتى �الآن".
"�ل�شيخ  م�شجد  �أ�شا�ش  حجر  و�شع  �جل��اري  �لعام  �شهدنا   " �شعادته  وق��ال 
ز�يد" يف مدينة "�شولو" باإقليم جاو� �لو�شطى م�شقط ر�أ�ش فخامة �لرئي�ش 
�الإندوني�شي جوكو ويدودو .. ونفتخر �أي�شا بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة ببناء م�شجد يف حي �ل�شفار�ت يف �أبوظبي يحمل ��شم فخامة �لرئي�ش 
�إندوني�شيا �ل�شديقة و�إطالق ��شم فخامته  جوكو ويدودو رئي�ش جمهورية 

على �شارع �ملعار�ش "�شابقا" �أحد �أهم �شو�رع �لعا�شمة �أبوظبي وذلك تقدير�ً 
�لثنائية  �لعالقات  توثيق  �الم��ار�ت وجلهوده يف  دول��ة  �ملتينة مع  ل�شد�قته 

بني �لبلدين".
و حول �إعالن دولة �الإمار�ت موؤخر� ��شتثمار 10 مليار�ت دوالر - من خالل 
�ال�شتثمار  هيئة  مع   - و�خلا�شة  �حلكومية  �ال�شتثمارية  و�أدو�تها  �أجهزتها 
�الإندوني�شية �لتي تعد �ل�شندوق �ل�شيادي �الإندوني�شي ... نوه �شعادته �إىل 
�لبلدين  بني  للغاية  وثيقة  ثنائية  عالقة  يعك�ش  �لكبري  �ال�شتثمار  هذ�  �أن 
وقيادتيهما موؤكد� �أنه �شيعزز �ملنافع �ملتبادلة للتعاون �لتجاري ويزيد �لقدرة 

�لتمويلية يف تنمية �لقطاعات �ملختلفة يف �إندوني�شيا.
�لتبادل  �إن  �شعادته  �أو���ش��ح   ... �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  عن  و 
�إندوني�شيا جتاوز  �ملتحدة وجمهورية  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �لتجاري بني 
 2016 �لفرتة من عام  �شنو�ت خالل   5 م��د�ر  16 مليار دوالر على  نحو 

وحتى �لعام 2020.
�الأو�شط  �ل�شرق  ل�شوق  مهما  تعد مركز�  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �شعادته  �أك��د  و 
وقال : " نتطلع �إىل زيادة �ل�شادرة غري �لنفطية �إىل �لدولة خالل �لفرتة 

�ملقبلة".
و حول �أبرز �مل�شاريع �مل�شرتكة بني �لبلدين ... قال �شعادته �إن �شركة �أبوظبي 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  �ل��ر�ئ��دة  م�شاريعها  ت��و����ش��ل  �مل�شتقبل  لطاقة 
�أكرب  �الإندوني�شية  �لكهرباء  �شركة  " بالتعاون مع  د�شنت  باإندوني�شيا حيث 

�آ�شيا  �شرق  جنوب  يف  ميجاو�ت   145 بقدرة  عائمة  �شم�شية  طاقة  حمطة 
وتقع يف �شري�تا غرب جاوة ومنذ توقيع �تفاقية �شر�ء �لطاقة يف �أبوظبي يف 

يناير 2020 ي�شري �مل�شروع يف �مل�شار �ل�شحيح.
و�أ�شاف " �أن �مل�شاريع �لتي تنفذها "م�شدر" �ل�شركة �الإمار�تية �لر�ئدة يف 
قطاع �لطاقة �ملتجددة عامليا ت�شهم يف توفري خدمات متقدمة وكذلك فر�ش 

عمل الأبناء �ندوني�شيا.
"م�شدر" �هتمامها بتقدمي م�شروع  �أب��دت  �لوقت �حل��ايل  "يف  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
�ملبادرة  ه��ذه  و�شتتما�شى  �إندوني�شيا  يف  جيجاو�ت   1 ب�شعة  متجددة  طاقة 
يف  �ملتجددة  �لطاقة  م��ن   ?23 لتحقيق  �الإندوني�شية  �حلكومة  ه��دف  م��ع 
�أن هناك بع�شا من م�شاريع حتويل  2025 كما  مزيج �لطاقة بحلول عام 
�لنفايات �إىل طاقة باالإ�شافة �إىل م�شاريع �أخرى متجددة يتم تقدميها �إىل 

م�شدر من �جلانب �الإندوني�شي.
قال   ... "19 – "كوفيد  جائحة  مو�جهة  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون  عن  و 
�شعادته �إن �لبلدين يعمالن عن كثب الحتو�ء تد�عيات هذ� �لفريو�ش وهناك 

تعاون على �شعيد تبادل �خلرب�ت �لعلمية و�لطبية.
و �أكد �أن دولة �الإمار�ت بادرت بت�شيري طائر�ت م�شاعد�ت طبية �إىل �إندوني�شيا 
لدعم جهودها يف مو�جهة �ملر�ش كما تعد �ندوني�شيا م�شدر� مهما لتوريد 

�ملو�د �لغذ�ئية للدولة خالل فرتة �جلائحة.
�لدولة  �الإندوني�شية لدى  �شعادة ح�شني بجي�ش �شفري �جلمهورية  و توجه 

بالتهنئة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة 
"حفظه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش 
�لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة و حكومة و�شعب دولة �الإمار�ت مبنا�شبة �ليوبيل �لذهبي لالحتاد 

و�الحتفال مبرور 50 عاما على تاأ�شي�ش �لدولة.
و �أ�شاف �أن دولة �الإم��ار�ت حققت �إجن��از�ت مهمة خالل �لعام �ملا�شي منها 
على �شبيل �ملثال و�شول م�شبار �الأمل �إىل مد�ره بنجاح حول كوكب �ملريخ 

و�لنموذج �الإمار�تي �لر�ئدة يف مو�جهة كوفيد – 19.
و �أ�شار �شعادته على مد�ر 5 عقود حققت دولة �الإمار�ت تطور� مذهال لت�شبح 
و�حدة من �أكرث �لدول تقدما يف �لعامل وذلك بف�شل �لروؤية �ال�شرت�تيجية 
يف  للدولة  �لنوعية  �الإجن��از�ت  حتقيق  �إىل  د�ئما  و�لتطلع  للقيادة  �لفريدة 

�ملجاالت كافة.
وعرب �شعادة ح�شني بجي�ش �شفري �جلمهورية �الإندوني�شية لدى �لدولة عن 

�لتطلع �إىل رو�بط �أقوى و�أوثق بني �لبلدين خالل �ملرحلة �ملقبلة.
و �أكد �شعادته �أن جمهورية �إندوني�شيا تتطلع �إىل م�شاركتها يف معر�ش �أك�شبو 
الإندوني�شيا  مثالية  فر�شة  يعد  �لذي  �لبارز  �لعاملي  �حلدث  دبي   2020
لعقد �ل�شر�كات مع خمتلف �لبلد�ن ودعم �جلهود �لعاملية من �أجل حتقيق 

�الزدهار و�لتنمية يف �ملجتمعات.

•• اأبوظبي-وام:

ل���دى جمهورية  �ل��دول��ة  �ل��ظ��اه��ري �شفري  ���ش��امل عبيد  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
وجمهورية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �أن  �الآ���ش��ي��ان  ور�ب��ط��ة  �إندوني�شيا 
يوم  بعد  يوما  م�شتمرة  �إجن����از�ت  وحتقق  متناميا  ت��ط��ور�  ت�شهد  �إندوني�شيا 
با�شم  �الإندوني�شية  و�حل��ي��وي��ة  �ال�شرت�تيجية  �ل�����ش��و�رع  �أح���د  ت�شمية  وي��اأت��ي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الإمار�تية  �لثنائية  �لعالقات  وقوة  متانة  على  داللة  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى 

-�الإندوني�شية على �مل�شتويات �لر�شمية و�ل�شعبية كافة .
وقال �شموه يف حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت "و�م" �إن هذه �ملبادرة تعد ر�شالة 
تقدير للدور �لبارز و�لريادي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف تعزيز �لتعاون �لثنائي 
يف �ملجاالت كافة ومثلت زيارة �شموه �إىل �إندوني�شيا يف يوليو 2019 عالمة 
حاليا  �أ�شبحت  �لتي  �لبلدين  عالقة  م�شرية  يف  هامة  حت��ول  ونقطة  ف��ارق��ة 
بعالقات  ترتبطان  �لبلدين  قيادتي  �أن  �شعادته  و�أ�شاف  ��شرت�تيجية.  �شر�كة 
قوية ومتينة تعك�شها �الت�شاالت �مل�شتمرة و�لزيار�ت �ملتبادلة وكان من نتيجة 
ذلك �أن �شهدت �لعالقات �الإمار�تية - �الإندوني�شية تطور� م�شتمر� وعلى �شبيل 
�ملثال �أعلنت دولة �الإمار�ت قبل �أ�شابيع عن ��شتثمارها 10 مليار�ت دوالر مع 
��شرت�تيجية يف  �شرتكز على قطاعات  و�لتي  �الإندوني�شي  �ل�شيادي  �ل�شندوق 

�إندوني�شيا ت�شاهم يف حتقيق �لتنمية و�لرخاء ل�شعبها �ل�شديق.
�أن  �شعادته  �أو�شح   .. �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �مل�شتقبلي  �لتعاون  فر�ش  وعن 

و�لقدر�ت  لالإمكانيات  نظر�  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  م��ن  باملزيد  يب�شر  �مل�شتقبل 
دولة  وت��وؤم��ن  �لبلد�ن  بها  يتمتع  �لتي  �لهائلة  و�لب�شرية  �لطبيعية  و�مل���و�رد 
�الإمار�ت باالأهمية �ال�شتثمارية و�القت�شادية �لكبرية �لتي تتمتع بها �إندوني�شيا 
باعتبارها �أكرب �قت�شاد يف جنوب �شرق �آ�شيا ويتوقع لها �أن ت�شبح �شابع �أكرب 

�قت�شاد يف �لعامل بحلول 2030.
و�أ�شاف �أن �لتعاون �لثنائي �شيدخل مرحلة جديدة و�آفاقا �أرحب لبناء �شر�كة 
لدى  �ملتوفرة  �لعديدة  و�لفر�ش  �ملقومات  من  �ال�شتفادة  تتيح  ��شرت�تيجية 

�لبلدين يف خمتلف �لقطاعات.
و قال �إن دولة �الإم��ار�ت و�إندوني�شيا جتمعهما �لعديد من �لقو��شم �مل�شرتكة 
�لتعاي�ش  يحرتم  ومتنوع  متعدد  جمتمع  فكلتاهما   .. و�الجتماعية  �لثقافية 
ميكن  وعليه  و�لكر�هية  و�لعنف  �لتع�شب  ويرف�ش  �لثقايف  و�لتنوع  �ل�شلمي 
�لتعاون بني �لبلدين يف �إطار �لو�شطية و�العتد�ل عرب �عتماد وتنفيذ م�شاريع 
�ل�شعوب  على  و�النفتاح  �الإن�شانية  �الأخ��وة  مبادئ  لرت�شيخ  م�شرتكة  وبر�مج 

و�لديانات و�لثقافات �الأخرى على �ملحيطني �الإقليمي و�لعاملي.
و عن �لتعاون �القت�شادي و�ال�شتثماري بني دولة �الإمار�ت و�إندوني�شيا .. نوه 
�شعادته �إىل �أن �أهم ما مييز �لتوجه �لر�هن لال�شتثمار �الإمار�تي يف �إندوني�شيا 
هو ��شتهد�ف قطاعات جديدة مثل �لطاقة �ملتجددة و�لت�شنيع �ال�شرت�تيجي 
و�الأمن  �لزر�عة  بالليزر،  �لفح�ش  و�أجهزة  كوفيد19-  فريو�ش  لقاح  و�إنتاج 
�ل�شياحة  �ل��رق��م��ي،  �لتعليم  �مل��ان��غ��روف،  م����ز�رع  �لتحتية،  �لبنية  �ل��غ��ذ�ئ��ي، 

و�القت�شاد �الإبد�عي، �ل�شوؤون �لدينية وغريها من �ملجاالت.
"حاليا لدى دولة �الإم��ار�ت عدد من �مل�شاريع �لو�عدة �لتي �شتعزز  و�أ�شاف : 

بني  ومن  وم�شتد�مة  �شاملة  ��شرت�تيجية  عالقة  لت�شبح  �لثنائية  �لعالقات 
تنفذه  �ل���ذي  �ل�شم�شية  �لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  حمطة  م�����ش��روع  �مل�����ش��اري��ع  ه��ذه 
�شركة �أبوظبي لطاقة �مل�شتقبل "م�شدر" بالتعاون مع �شركة PJB مبنطقة 
عائمة  �شم�شية  طاقة  حمطة  �أك��رب  وه��ي  �لغربية  ج��او�  باإقليم   Cirata
�لغاز  توريد  وم�شروع  �إندوني�شيا  يف  نوعها  من  و�الأول  �آ�شيا  �شرق  جنوب  يف 
برتامينا  و�شركة  �أدن���وك  �شركة  ب��ني  دوالر  مليار   2 بقيمة  �مل�شال  �ل��ب��رتويل 
�شركة حما�شة  الإقامة  ما�شبيون  و�شركة  �لعاملية  دبي  مو�نئ  �شركة  و�تفاقية 

بقيمة 1.2 مليار دوالر.
وعن فر�ش تعزيز �لتعاون �ل�شياحي بني �لبلدين .. قال �شعادة عبد�هلل �شامل 
و�ملزيد  و�ع��دة  فر�شا  توفر  �لتي  �لقطاعات  �ل�شياحة من  �إن قطاع  �لظاهري 
من �لتعاون بني �لبلدين نظر� ملا تتمتع به �لبلد�ن من وجهات �شياحية جاذبة 
�أن يوظف قدر�ته وخرب�ته الإقامة  ال�شيما لال�شتثمار �الإمار�تي �لذي ميكن 

م�شاريع �شياحية مميزة يف �إندوني�شيا.
�ل�شياح  ع���دد  يف  ملحوظة  زي����ادة  ه��ن��اك  ع���ام  ب�شكل  �أن���ه  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���ار 
�إىل  ع��ودة �حلياة  بعد  �لعدد  ه��ذ�  ي��زد�د  �أن  وتوقع  �إندوني�شيا  �الإم��ار�ت��ي��ني يف 
طبيعتها و�ل�شماح بال�شفر و�حلركة بعد �ل�شيطرة على جائحة كوفيد19- و 
�شتلعب �لرحالت �جلوية �ليومية �لتي توفرها "طري�ن �الإمار�ت" و"�الحتاد 
�ل�شياح  ع��دد  زي��ادة  يف  وكبري�  هاما  دور�  و�إندوني�شيا  �ل��دول��ة  للطري�ن" بني 

وتطوير �لتعاون �ل�شياحي.
�ملجال  ه��ذ�  يف  للتعاون  �لهادفة  �خل��ط��و�ت  من  بعدد  قاما  �لبلدين  �أن  �أك��د  و 
�شجع على  2019، مما  يوليو  بهذ� �خل�شو�ش يف  تفاهم  حيث وقعا مذكرة 

�لبدء يف م�شاريع و�عدة يف هذ� �ملجال من بينها �لتوقيع على خطاب نو�يا بني 
�أق�شى  �شابانغ  �ل�شياحة بجزيرة  �آت�شيه و�شركة مربان لتطوير  �إقليم  حكومة 
غربي �إندوني�شيا و�لتي تبعد 5 �شاعات بالطائرة من دولة �الإمار�ت مما يوفر 

وجهات �شياحية جاذبة وقريبة للز�ئرين من �لدولة.
و�أعرق  �أق��دم  من  يعد  �ل�شعبني  بني  و�الن�شاين  �الجتماعي  �لتقارب  �أن  و�أك��د 
م��الم��ح �ل��ع��الق��ات �الإم���ار�ت���ي���ة- �الإن��دون��ي�����ش��ي��ة وظ��ل��ت دول����ة �الإم������ار�ت عرب 
طيلة  �الإندوني�شي  �ل�شعب  جانب  �إىل  تقف  �خلريية  وجمعياتها  موؤ�ش�شاتها 
�لعقود �ملا�شية خ�شو�شا عند حدوث كو�رث طبيعية مثل �لزالزل و�لرب�كني 
�مل�شاجد  ت�شييد  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �خل��ريي��ة  �ملوؤ�ش�شات  تن�شط  كما  و�لفي�شانات 
و�ملد�ر�ش و�ملر�فق �لطبية ف�شال على كفالة �الأيتام وم�شاعدة �لفقر�ء ومتثلت 
�الإم��ار�ت��ي الآالف  �الأحمر  �لهالل  �ل��ذي قدمه  �لدعم  �مل�شاعد�ت يف  �آخ��ر هذه 
�لغربية يف  �إقليم �شوالوي�شي  �لذي �شرب  �لزلز�ل  �ملت�شررة من كارثة  �الأ�شر 

يناير 2021.
42 مذكرتي تفاهم  �أنه على �ل�شعيد �ل�شحي وقعت جمموعة  وذكر �شعادته 
�إندوني�شيا  يف  �الأدوي���ة  ل�شناعة  فارما"  و"�إندو  فارما"  "كيميا  �شركتي  م��ع 
"كوفيد- و�نتاج لقاح فريو�ش  �لدو�ئي  �لبحوث و�لت�شنيع  للتعاون يف جمال 

�لفح�ش بالليزر. 19" و�أجهزة 
مب�شاعد�ت  حمملة  طائرة   2020 �أبريل  �أر�شلت يف  �أن دولة �الإم��ار�ت  �أكد  و 
حتتوي على 20 طنا من �الإم��د�د�ت �لطبية �إىل �إندوني�شيا لدعمها يف �حلد 
�ألفا من �لعاملني   20 �أكرث من  من �نت�شار فريو�ش كوفيد19- ��شتفاد منها 

يف �لقطاع �ل�شحي وذلك لتعزيز جهودهم يف �حتو�ء �نت�شار �لفريو�ش.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 213 �شجينا مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�ملوؤ�ش�شات  م�شاهمات  تتو�ىل  فيما 
و�الأف����������ر�د م����ن د�خ������ل �الإم��������ار�ت 
 100 "حملة  يف  تباعاً  وخ��ارج��ه��ا 
نوعها  م��ن  وجبة" �الأك���رب  مليون 
يف �مل��ن��ط��ق��ة الإط����ع����ام �ل���ط���ع���ام يف 
20 دول����ة من  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان يف 
ب��اك�����ش��ت��ان ���ش��رق��ا ح��ت��ى غ��ان��ا غرباً 
�أعلنت  �ل��ع��رب��ي..  ب��ال��ع��امل  م����رور�ً 
"ديو�"  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
درهم  م��الي��ني  ب�10  تربعها  ع��ن 
�حلملة  ج����ه����ود  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي ب�شيغة  �ل��دع��م  وت��وف��ري 
متوينية  وح�ش�ش  غذ�ئية  ط��رود 
�ملحتاجني  مل�شتحقيها من  �أ�شا�شية 
�ملجتمعات  يف  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  و�الأ�����ش����ر 

�الأقل دخاًل.
وتربعها  �لهيئة  ��شتجابة  وت��اأت��ي 
تلبية  وجبة  مليون   100 حلملة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل���دع���وة 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل"، و�لذي دعا 
لدى �إطالق �شموه للمبادرة جميع 
�الإن�شانية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �خل��ريي��ن 
و�خلا�ش  �حل��ك��وم��ي  و�ل��ق��ط��اع��ني 
�الق��ت�����ش��ادي��ة ورجال  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�الأع����م����ال وك����ل �حل��ري�����ش��ني على 
د�خل  و�الإن�����ش��اين  �خل���ريي  �لعمل 

�لدولة وخارجها.
وجبة،  مليون   100 حملة  وتفتح 
بن  حممد  م��ب��ادر�ت  تنظمها  �لتي 
بالتعاون  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر��شد 
باب  �لعاملي،  �الأغ��ذي��ة  برنامج  م��ع 
وجبات  بقيمة  و�مل�شاهمة  �ل��ت��ربع 
تبد�أ من درهم و�حد يعادل تكلفة 
وجبة  الإع���د�د  �الأ�شا�شية  �مل��ك��ون��ات 
دخاًل  �الأق����ل  �ملجتمعات  يف  ط��ع��ام 
�لقارتني  يف  �مل��ب��ادرة  ت�شملها  �لتي 
و�ملنطقة  و�الآ���ش��ي��وي��ة  �الإف��ري��ق��ي��ة 
�أوغ���ن���د�  م��ث��ل  دول  ويف  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�أنغوال  و�ل�شود�ن  وم�شر  ولبنان 

و�الأردن وباك�شتان.
وجبة  مليون   100 حملة  وت��اأت��ي 

بن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية 
و�الإن�������ش���ان���ي���ة، �إح�������دى م����ب����ادر�ت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، 
و�ل�شبكة �الإقليمية لبنوك �لطعام، 
�خلريية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ن  وع�����دد 
و�الإن�������ش���ان���ي���ة ب����دول����ة �الإم���������ار�ت 
وه���ي���ئ���ات �ل���ع���م���ل �الج���ت���م���اع���ي يف 
�حلملة  ت�شتهدفها  �ل��ت��ي  �ل�����دول 
�لغذ�ئية  �لطرود  تو�شيل  ل�شمان 

و�لتموينية مل�شتحقيها.
وقال معايل �شعيد حممد �لطاير، 

�لتنفيذي  �لرئي�ش  �ملنتدب  �لع�شو 
" �أتقدم  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  باأ�شمى 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل�����ش��ي��دي 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
الإطالق �شموه مبادرة مئة مليون 
وج���ب���ة ع���رب م����ب����ادر�ت حم��م��د بن 
�لتي  �ل��ع��امل��ي��ة،  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
ت�شاف �إىل م�شرية �شموه �حلافلة 
كقائد  �الإن�����ش��اين  �لعمل  يف جم��ال 

مميز و�شاحب مبادر�ت وعطاء�ت 
ر���ّش��خ �شموه  ك��ث��رية، حيث  وه��ب��ات 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
للعمل  ع����امل����ي  ك���ق���ط���ب  �مل����ت����ح����دة 

�الإن�شاين �مل�شتد�م".
" م��ب��ادرة �شيدي �شاحب  و�أ���ش��اف 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
مكتوم، رعاه �هلل، يف جندة �لفقر�ء 
و�مل��ح��روم��ني ح��ول �ل��ع��امل، ونحن 
�ملبارك،  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  ن�شتقبل 
لي�شت  و�ل����ع����ط����اء  �خل������ري  ����ش���ه���ر 
�أي���ادي  ���ش��اح��ب  ف�شموه  ب��ج��دي��دة، 

�إغاثة  يف  د�ئ���م���اً  و���ش��ب��اق  ب��ي�����ش��اء 
كافة  ح��ول  و�ملحرومني  �مللهوفني 
�شموه  �الأر���ش، عرب مبادر�ت  بقاع 
�لتي  و�الج���ت���م���اع���ي���ة  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
ر�شمت �لبهجة على وجوه ماليني 
�ملحرومني حول �لعامل. وتت�شرف 
هيئة كهرباء ومياه دبي باأن تكون 
مليون  مئة  مل��ب��ادرة  رئي�شياً  د�ع��م��اً 
وجبة..وتعك�ش �ملبادرة �لنهج �لذي 
تبنته دولة �الإمار�ت منذ تاأ�شي�شها 
وتقدمي  �الإن���������ش����اين،  �ل���ع���ط���اء  يف 
و�خلري،  �لعطاء  يف  م�شرفة  �أمثلة 

�الحتفاالت  م����ع  ت���ت���ز�م���ن  ح���ي���ث 
باإعالن عام 2021 عام �خلم�شني 
لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  وتوؤكد 
�الإمار�ت ت�شت�شرف �مل�شتقبل بفكر 
��شتباقي عرب تقدمي منوذج ريادي 
يحتذى به على م�شتوى �لعامل يف 
�لتنمية �مل�شتد�مة خ�شو�شاً يف ظل 
�ل��ت��ي مير  �ل�شعبة  �الأوق�����ات  ه���ذه 
جائحة  تف�شي  ج����ر�ء  �ل��ع��امل  ب��ه��ا 

فريو�ش كوفيد19-".
ومي���ك���ن ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات و�الأف��������ر�د 
م�������ن د�خ�����������ل دول�����������ة �الإم���������������ار�ت 

تربعاتهم  ت����ق����دمي  وخ�����ارج�����ه�����ا 
�مل���ال���ي���ة م���ن خ����الل ح��م��ل��ة 100 
م��ل��ي��ون وج���ب���ة، ع���رب �أرب�����ع قنو�ت 
�الإلكرتوين  �مل��وق��ع  ه��ي  م��ع��ت��م��دة 
www.100millionmeals.
عن  �ل����ت����ربع  مي���ك���ن  ك���م���ا   ،  ae
حل�شاب  �مل�شريف  �لتحويل  طريق 
وج���ب���ة يف  م���ل���ي���ون   100 ح��م��ل��ة 
ورقمه:  �الإ�شالمي"،  دب��ي  "بنك 
 AE08 0240 0015/
�أو   ،/2097 7815 201
�لن�شية  �ل���ر����ش���ائ���ل  خ�����الل  م����ن 

�الأرقام  عرب   /SMS/ �لق�شرية 
�الإلكرتوين  �ملوقع  على  �ملو�شحة 
"دو"  �شبكتي  مل�شتخدمي  وذل����ك 
و"�ت�شاالت" د�خل دولة �الإمار�ت، 
�إمكانية  �حل��م��ل��ة  ت��ت��ي��ح  وك���ذل���ك 
�ل���ت���ربع ب��ال��ت��و����ش��ل م��ب��ا���ش��رة مع 
�الت�شال  م��رك��ز  يف  �حلملة  ف��ري��ق 
 8004999 على �لرقم �ملجاين 
�الإل����������ك����������رتوين:  �ل��������ربي��������د  �أو 
info@100MillionMeals.

.  ae
مليون   100 ح��م��ل��ة  وت����ت����ع����اون 
�الإقليمية  �ل�����ش��ب��ك��ة  م����ع  وج���ب���ة 
تاأ�ش�شت يف  �ل��ت��ي  �ل��ط��ع��ام  ل��ب��ن��وك 
بدبي  �لعاملية  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��دي��ن��ة 
عام 2013 لت�شكل مظلة جامعة 
�لطعام  ب��ن��وك  ع�����ش��ر�ت  الأن�����ش��ط��ة 
كمنظومة  جهودها  تت�شافر  �لتي 
�إن�����ش��ان��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ر���ّش��خ قيمة 
فائ�ش  �إد�رة  ع��رب  �لطعام  �إط��ع��ام 
�لطعام يف قطاع �الإطعام و�ل�شيافة 
و�لفنادق وم�شانع �لغذ�ء �لغذ�ئية 
و�ملز�رع و�ملتاجر �ل�شخمة متعددة 
�الأق�شام و�ملنازل، باإ�شر�ف �جلهات 
من  �شبكة  م��ع  وبالتعاون  �ملعنية، 
و�خلريية  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لتنفيذ  ويتم  و�ل��دول��ي��ة.  �ملحلية 
لوج�شتي  دع���م  �شبكة  خ���الل  م��ن 
حتدد �لفئات �الأكرث حاجة للدعم 
�شاملة  خ���ط���ة  ���ش��م��ن  �ل����غ����ذ�ئ����ي 
ب�شرعة  �إل��ي��ه��ا  �ل��و���ش��ول  ت�����ش��م��ن 
�لغذ�ئية  �لطرود  وتوزيع  وكفاءة 

و�لتموينية.
مليون   100 "حملة  وت���ن���ظ���م 
وجبة" م��ب��ادر�ت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم �لعاملية �لتي تاأ�ش�شت عام 
ملختلف  حا�شنة  كمظلة   2015
يرعاها  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �ملبادر�ت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دولة �الإم��ار�ت منذ �أكرث من 20 
من  �أك��رث  حتتها  وتن�شوي  ع��ام��اً، 
خمتلف  يف  وموؤ�ش�شة  مبادرة   30
و�ملجتمعية  �الإن�شانية  �لقطاعات 

و�لتنموية.

• �لتربع متاح للجميع من �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات من د�خل �لدولة وخارجها  
• درهم و�حد يوفر مكونات �أ�صا�صية لوجبة طعام يف �ملجتمعات �لأ�صد حاجة 

�لتربعات عرب �حل�صاب �مل�صرف ومركز �لت�صال و�لر�صائل �لن�صية و�ملوقع  ت�صتقبل  • �حلملة 
www.100millionmeals.ae لإلكرتوين�

• �صعيد حممد �لطاير: �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد ر�ّصخ مكانة دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة كقطب عاملي للعمل �لإن�صاين �مل�صتد�م 

•• دبي-وام:

�أك�������د م����ع����ايل حم���م���د ب�����ن ع���ب���د�هلل 
�����ش����وؤون جمل�ش  وزي������ر  �ل����ق����رق����اوي 
�ل�����وزر�ء �أم���ني ع���ام م���ب���ادر�ت حممد 
�أن  �ل���ع���امل���ي���ة،  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
متثل  وجبة"،  مليون   100" حملة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ف��ك��ر 
رئي�ش  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�ش جمل�ش  �لدولة 
دعم  يف  �هلل" �الإن�����ش��اين  "رعاه  دب���ي 
و�أو�شح  �مللهوفني  و�إغاثة  �ملحتاجني 
�لعطاء قيمة متاأ�شلة يف جمتمع  �أن 
�الإمار�ت، و�أياديه دوما بي�شاء ت�شاهم 
�خلري  ن�شر  يف  �لر�شيدة  قيادته  م��ع 

لالإن�شانية.
�لفعاليات  خمتلف  �ل��ق��رق��اوي  ودع���ا 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات  �القت�شادية 
وخمتلف فئات �ملجتمع �إىل �مل�شاهمة 
وجبة،  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة  ب��دع��م 
�أكرب حملة من نوعها الإطعام �لطعام 
يف �شهر رم�شان �ملبارك يف 20 دولة، 
ت��ر���ش��ي��خ��ا مل��ف��اه��ي��م �ل��ع��ط��اء وم���د يد 

�لعون يف �ل�شهر �لف�شيل.
�شاحب  "�إطالق  �ل��ق��رق��اوي:  ق��ال  و 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مكتوم حملة " 100 مليون وجبة"، 
�ملنطقة الإط��ع��ام �جلوعى،  �الأك��رب يف 
يحدث حر�كا جمتمعيا، ويحفز فعل 
�خلري، وينه�ش بالت�شامن �الإن�شاين، 
وينتج �أثر� �إيجابا ملمو�شا وحقيقيا يف 
حياة �لنا�ش و�ملجتمعات �الأ�شد حاجة 
�ملحتاجني  وي�شعر  و�مل�شاندة،  للدعم 

باأن هناك من يرى معاناتهم ويدرك 
يف  جانبهم  �إىل  وي��ق��ف  �حتياجاتهم 
�الأزم�����ات و�مل�����ش��اع��ب، ل��ي��زي��ل �لكرب 
�أ�شار  و  بامل�شتقبل."  �الأم���ل  وي��ج��دد 
وجبة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة  �أن  �إىل 
بن  حم��م��د  م���ب���ادر�ت  تنظمها  �ل��ت��ي 
ر��شد �آل مكتوم �لعاملية بالتعاون مع 
ب��رن��ام��ج �الأغ���ذي���ة �ل��ع��امل��ي ه��ي دعوة 
�خلريي  �ل��ع��م��ل  رو�د  ل��ك��ل  مفتوحة 
و�الإن�����������ش�����اين وجم���ت���م���ع �الأع�����م�����ال، 
وموؤ�ش�شات  �القت�شادية،  و�لفعاليات 
�ل���ق���ط���اع���ني �حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����ش، 
وجميع �مل�شهود لهم يف جمال �لعمل 
�ملجتمعي و كل �لقادرين على تقدمي 
هذه  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  للم�شاهمة  �ل��ع��ون 
الإطعام  �إق��ل��ي��م��ي��ا  �الأ����ش���م���ل  �مل����ب����ادرة 
�ملبارك  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  يف  �ل���ط���ع���ام 
و�لبذل  �لعطاء  قيم  من  يحمله  مبا 
و�ل���رت�ح���م و�ل��ت��ك��ات��ف. و�أ����ش���اف : " 
فتح باب �مل�شاهمة للجميع من د�خل 
�لدولة وخارجها يف �حلملة يخاطب 
�مل�شرتكة  �الإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�ملنكوب  وي��ع��ني  �ل�����ش��ع��ي��ف  وي�����ش��ان��د 
وي�شنع �شبكة �أمان عابرة للحدود يف 
وجه �الأزمات و�لتحديات كي ال تقف 

عائقا �أمام حتقيق �لتنمية و�الرتقاء 
�أن  �إىل  ل���ف���ت  و  �حلياة".  ب����ج����ودة 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  م��ب��ادر�ت حممد 
 ،2015 ع��ام  �نطلقت  �لتي  �لعاملية 
موؤ�ش�شة   30 م��ن  �أك���رث  �ل��ي��وم  ت�شم 
وتنموية  و�إغ��اث��ي��ة  �إن�شانية  وم��ب��ادرة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاها 
�أكرث  م��دى  على  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
ماأ�ش�شة  ل��دع��م  ع��ام��ا،  ع�����ش��ري��ن  م��ن 
�لعمل �الإن�شاين، وحتقيق ��شتد�مته، 
�الإي��ج��اب��ي، وتكري�ش  �أث����ره  وت��و���ش��ي��ع 
�ملنطقة  يف  و�مل���ب���ادر�ت  �الأم���ل  ثقافة 
و�لعامل. و قال �لقرقاوي: " مبادر�ت 
�لعاملية  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
وجبة"  مليون   100" م��ب��ادرة  مثل 
�لذهبي  �ل���ي���وب���ي���ل  م����ع  �مل���ت���ز�م���ن���ة 
لتاأ�شي�ش �حتاد دولة �الإم��ار�ت ت�شهم 
�لريادية  �ل��دول��ة  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  يف 
�لتعاون  وت��ع��زز  �الإن�����ش��اين  �لعمل  يف 
�إقليمية  ����ش���ر�ك���ات  ل���ب���ن���اء  �ل�������دويل 
مدى،  �أب��ع��د  �إىل  �أث���ره  تو�شع  وعاملية 
�نطالقا من قيم �لعطاء �لتي �أر�شى 
�ملوؤ�ش�شون  �الآب���اء  �لر��شخة  دعائمها 
�أن  �إىل  لفت  و  عقود."  خم�شة  قبل 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  م��ب��ادر�ت حممد 

مل�شاريع  دره��م  مليار   1.3 خ�ش�شت 
وبر�مج �إن�شانية نفذتها يف 108 دول 
�أكرث  على  �الإيجابي  �أث��ره��ا  و�نعك�ش 
خمتلف  يف  �شخ�ش  مليون   71 م��ن 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل خ���الل ع���ام 2019، 
�لعمل  ت���ع���زي���ز  �ل����ي����وم  ت���ت���اب���ع  وه�����ي 
عامليا، خا�شة يف  و�الإن�شاين  �خلريي 
ظل �لتد�عيات �لتي فر�شتها جائحة 
�له�شة  �ملجتمعات  على  كوفيد19- 
�ل�شحية  باالأزمات  تت�شرر�  و�الأك��رث 
�لتي نتجت عنه خالل  و�القت�شادية 

�لفرتة �ملا�شية.
 100 "حملة  �ل����ق����رق����اوي:  ق����ال  و 
�شهر  مع  تتز�من  �لتي  وجبة  مليون 
قيم  يحمله من  �ملبارك مبا  رم�شان 
�ل��ت��ك��اف��ل و�ل��ت��ع��ا���ش��د و�ل��ت��ع��اون على 
�لرب و�خلري، ت�شاهم يف �إطعام �لطعام 
�لعربية  �ملنطقة  لع�شر�ت �ملاليني يف 

و�لقارتني �الإفريقية و�الآ�شيوية".
من  �أك����رث  �ل���ي���وم  "هناك  و�أ�����ش����اف: 
820 مليون �إن�شان يعانون من �شوء 
وم�شاهمتنا  �ل��ع��امل،  ح���ول  �ل��ت��غ��ذي��ة 
�ملجتمعات  يف  �جل���وع���ى  �إط����ع����ام  يف 
�ل�شبكة  م��ع  بالتعاون  ح��اج��ة  �الأ���ش��د 
وبرنامج  �لطعام  لبنوك  �الإقليمية 

حلول  �إي��ج��اد  يدعم  �لعاملي  �الأغ��ذي��ة 
�أن  �لقرقاوي  �أك��د  و  �لتحدي".  لهذ� 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  م��ب��ادر�ت حممد 
�لعاملية �شتو��شل تو�شيع مبادر�تها يف 
�ملحاور �خلم�شة �لتي تغطيها وت�شمل 
و�الإغاثية،  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
ومكافحة  �ل�������ش���ح���ي���ة  و�ل�����رع�����اي�����ة 
و�ملعرفة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ون�����ش��ر  �مل���ر����ش، 
ومتكني  و�ل��ري��ادة،  �مل�شتقبل  و�بتكار 
�ملجتمعات، و�أن حملة "100 مليون 
منها  �ملن�شود  �الأث���ر  �شتحقق  وجبة" 
ملحتاجيه  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��دع��م  ب��ت��وف��ري 
�مل�شاكني،  وم��و����ش��اة  �ل�شوم  �شهر  يف 
ب���ت�������ش���اف���ر ك�����ل ج����ه����ود �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
على  و�حل�����ري�����������ش�����ني  و�خل�������ريي�������ن 
مليون   100 حملة  وتنظم  �لعطاء. 
�آل  ب��ن ر����ش��د  وجبة م��ب��ادر�ت حممد 
موؤ�ش�شة  بالتعاون مع  �لعاملية  مكتوم 
�خلريية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
حممد  م��ب��ادر�ت  �إح��دى  و�الإن�شانية، 
بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، وبرنامج 
�الإقليمية  و�ل�شبكة  �ل��ع��امل��ي،  �ل��غ��ذ�ء 
�الإن�شانية  و�ملوؤ�ش�شات  �لطعام  لبنوك 
�لتي  �ل���دول  يف  �ملخت�شة  و�خل��ريي��ة 
عدد  �إىل  باالإ�شافة  �حلملة  ت�شملها 

�الحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ات  و  �جل���ه���ات  م���ن 
�جلمعيات  و  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  و  �ملحلية  و 
�الإن�������ش���ان���ي���ة و �خل���ريي���ة �مل��ع��ن��ي��ة يف 
م��ع حلول  بالتز�من  �الإم����ار�ت  دول��ة 
و تغطي  �مل����ب����ارك..  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
�حلملة 20 دولة من بينها �ل�شود�ن 
�أنغوال و  ولبنان و�الأردن وباك�شتان و 
�شعادة  ب��دوره ثمن  و م�شر.  �أوغ��ن��د� 
�شاحب  م�شت�شار  بوملحة،  �إبر�هيم 
�ل�شمو حاكم دبي لل�شوؤون �الإن�شانية 
�أمناء  و�لثقافية نائب رئي�ش جمل�ش 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
و�الإن�شانية،  �خل����ريي����ة  ل���الأع���م���ال 
�شاحب  جانب  من  �الإن�شانية  �للفتة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش �ل���دول���ة رئي�ش 
جم��ل�����ش �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
باإطالق مبادرة  �هلل" على توجيهاته 
تز�منا  وجبة"  م���ل���ي���ون   100  "
م��ع ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �ل��ك��رمي لتج�شد 
م��ع��اين �خل���ري و�ل��رح��م��ة م���ن دولة 
�الإم����������ار�ت ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف �ل�����دول 
�شعادته  قال  و  و�ل�شقيقة.  �ل�شديقة 
100 مليون وجبة فر�شة  �إن حملة 
�لعمل �خلريي  يف  للم�شاهمة  نوعية 

مو�شم  رم�شان،  �شهر  يف  و�الإن�����ش��اين 
و�لتكافل،  و�لرت�حم  و�لبذل  �لعطاء 
�لذي  �الإم������ار�ت  جمتمع  �أن  م���وؤك���د� 
�أثبت د�ئما معدنه �الأ�شيل وجت�شيده 
لقيم دولة �الإم��ار�ت وطموح قيادتها 
�لعمل  �أث��������ر  ب���ت���و����ش���ي���ع  �ل����ر�����ش����ي����دة 
�الإن�شاين �لذي ينفع �لنا�ش �إىل �أبعد 
م���دى ح��ري�����ش ع��ل��ى دع���م �مل���ب���ادر�ت 
�ل��ت��ي تغيث وت�����ش��ان��د وت��دع��م ك��م��ا يف 
حملة 100 مليون وجبة �لتي ت�شمل 
20 دول���ة وت��ط��ع��م ع�����ش��ر�ت �ملاليني 
 " �أ����ش���اف:  و  �الإح�����ش��ان.  �شهر  طيلة 
و�ل�شدقات  و�ل��ت��ربع��ات  �مل�����ش��اه��م��ات 
�حلملة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  يقدمها  �ل��ت��ي 
�ملنطقة الإطعام  �الأكرب على م�شتوى 
�إىل  �ل��ف��وري  �أث��ره��ا  �شي�شل  �ل��ط��ع��ام 
م�شتحقي �لدعم يف �ملجتمعات �الأقل 
ت�شملها  �ل��ت��ي  �ل�����دول  ���ش��م��ن  دخ����ال 
�أمان متتد  �حلملة لتوفر لهم �شبكة 
�شرقا وحتى غانا غربا  باك�شتان  من 
وتدعم من دولة �الإمار�ت وجمتمعها 
على  �الإن�شانية  �الأخ���وة  قيم  �ملعطاء 
و�الأفريقية  �لعربية  �ل���دول  �م��ت��د�د 
و�الآ�شيوية �لتي تغطيها، حتى ي�شعر 
ي��رى معاناته  ب��اأن هناك من  �ملحتاج 

خري  و  م�شاعدته..  �أج��ل  من  ويعمل 
�لنا�ش �أنفعهم لالآخرين".

ودعا بوملحه كل �خلريين من �أبناء 
�أر�ش  على  و�ملقيمني  �ملعطاء  �لوطن 
�ملبادرة  ه��ذه  للم�شاهمة يف  �الإم���ار�ت 
من  وج���ب���ة  م���ل���ي���ون   100 ل���ت���وف���ري 
�حلاجة  ل�شد  �ل��ع��امل  �إىل  �الإم�����ار�ت 
�ل�شهر  ه����ذ�  يف  �ل���ط���ع���ام  ت���وف���ري  يف 
�ل���دول، خا�شة  ع��دد من  �لف�شيل يف 
رم�شان  �شهر  ع��ل��ى  مقبلون  ون��ح��ن 
و�ل�شعور  و�ل���رح���م���ة  �ل���ربك���ة  ���ش��ه��ر 
من  ه���ن���اك  �أن  ل��ن��ت��ذك��ر  ب���اجل���وع���ى 
يحتاج للطعام ليتقوى به على �شيام 
هذ� �ل�شهر �لف�شيل و�أنهم يتطلعون 
�لقلوب  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �إخ��و�ن��ه��م  �إىل 
�ل��رح��ي��م��ة و�الأي������دي �ل��ك��رمي��ة �لتي 
خا�شة  لهم  و�ل��ع��ط��اء  ب��اخل��ري  متتد 
وتوفر  �ل��ف�����ش��ي��ل.  �ل�����ش��ه��ر  ه����ذ�  يف 
�أرب�����ع  م���ل���ي���ون وج���ب���ة   100 ح��م��ل��ة 
�لتربعات  ال�شتقبال  رئي�شية  قنو�ت 
و�الأفر�د  �ملوؤ�ش�شات  من  و�مل�شاهمات 
م��ن د�خ����ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، وهي 
�ملوقع �الإلكرتوين �ملخ�ش�ش للحملة 
www.100millionmeals.
�خلا�ش  �الت�������ش���ال  وم����رك����ز   ،  ae
�ملجاين  �الت�شال  رقم  عرب  باحلملة 
�لن�شية  و�ل��ر���ش��ائ��ل   ،8004999
�ل��ق�����ش��رية ع��ل��ى �أرق�����ام حم���ددة على 
�شبكتي "دو" و"�ت�شاالت"، و�حل�شاب 
�مل�شريف �ملخ�ش�ش للحملة من خالل 
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 تغطي 20 دولة من باك�صتان �صرقا �إىل غانا غربا ويف �لقلب منها �لعامل �لعربي

حممد القرقاوي: حملة 100 مليون وجبة متثل فكر حممد بن را�شد الإن�شاين يف دعم املحتاجني واإغاثة امللهوفني

ت�صاهم يف �حلملة �لأكرب يف �ملنطقة لإطعام �لطعام يف رم�صان يف 20 دولة يف �آ�صيا و�إفريقيا و�لعامل �لعربي

هيئة كهرباء ومياه دبي تقدم 10 ماليني درهم تعادل 10 ماليني وجبة لدعم حملة 100 مليون وجبة

•• العني-وام:

قائمة  ج��دي��دة �شمن  غ��ذ�ئ��ي��ة  �شلعة   20 �ل��ع��ني  ب��ل��دي��ة  �أدرج����ت 
�ملو�د �لغذ�ئية �حلالية لت�شل جمموع �ل�شلع �لغذ�ئية �إىل 259 
قدوم  مبنا�شبة  �لبيع  ومنافذ  م��ر�ك��ز  يف  متوفرة  غذ�ئية  �شلعة 
�الأ�شا�شية  �ل�شلع  �أهم  على  و�لتي حتتوي   ، �لكرمي  رم�شان  �شهر 
33 �شلعة غذ�ئية ع�شوية للم�شتهلكني �ملو�طنني  باالإ�شافة �إىل 
وذلك لتعزيز �ملو�د �لغذ�ئية �لتي ت�شاهم يف رفع �ل�شحة �لعامة 

الأفر�د �ملجتمع .
وقال عبد�هلل �لظاهري مدير مر�كز توزيع �ملو�د �لغذ�ئية �لتابعة 
�شتخدم  �لغذ�ئية  �مل���و�د  ت��وزي��ع  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  �ن  �ل��ع��ني  لبلدية 

خدماتها عرب 21 مركز�ً ومنفذ�ً يف خمتلف مناطق مدينة �لعني 
خالل فرتتني �شباحاً وم�شاًء، باالإ�شافة �ىل �إمكانية �لطلب عرب 
�لتو�شيل �ىل  �لذكية و�ختيار خدمة  �ملوقع �اللكرتوين و�ملن�شة 
�الإجمالية  �لقيمة  على  ت�شاف  دره��م��اً   35 تبلغ  بر�شوم  �مل��ن��ازل 
خدماتها  و�شول  يف  �لبلدية  حر�ش  �شمن  ياأتي  وذل��ك  للفاتورة 
الأكرب عدد من �ملتعاملني لتلبية �حتياجات �ملو�طنني �مل�شتفيدين 
بعدة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  توزيع  مر�كز  تقوم  فيما  �خلدمة  ه��ذه  من 
مبادر�ت وم�شاريع جمتمعية يف �شهر رم�شان �ملبارك مثل " توزيع 
هيئة  م��ع  بالتعاون  �ملتعففة"  لالأ�شر  جمانية  غذ�ئية  ح�ش�ش 
م�شروع  مثل  جمتمعية  م�شاريع  �إىل  باالإ�شافة   ، �الأحمر  �لهالل 

زكاة �لفطر وم�شروع �شدقة رم�شان و م�شروع فطرة �شائم .

بلدية العني : 259 �شلعة غذائية متوافرة يف منافذ البيع مبنا�شبة قدوم �شهر رم�شان الكرمي

وجبة دعوة مفتوحة ملجتمع �لأعمال و�ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د لإطعام �لطعام يف �صهر �خلري  مليون   100 • حملة 
•  مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية تدعم ماأ�ص�صة �لعمل �لإن�صاين وحتقيق ��صتد�مته وتو�صيع �أثره �لإيجابي وتكري�س ثقافة �لأمل
• �إبر�هيم بوملحة: حملة 100 مليون وجبة فر�صة نوعية للم�صاهمة يف �لعمل �خلريي و�لإن�صاين يف �صهر رم�صان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

للدفاع  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  �أع���ل���ن���ت 
�ل��د�خ��ل��ي��ة جاهزية  ب����وز�رة  �مل���دين 
�لدولة  �إم������ار�ت  ج��م��ي��ع  ف��رق��ه��ا يف 
مل��و�ج��ه��ة �حل�����و�دث �ل��ط��ارئ��ة على 
رم�شان  �شهر  خالل  �ل�شاعة  م��د�ر 

�ملبارك.
�ل�شنوية  خطتها  �شمن  ذلك  ياأتي 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وز�رة  �مل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن 
�لد�خلية لتعزيز �الأمن و�ل�شالمة 
و�حل����م����اي����ة �مل����دن����ي����ة، و�ل����ه����ادف����ة 
يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  تطبيق  �إىل 
و�الإنقاذ  و�لوقاية  �الإط��ف��اء  جم��ال 
وم����و�ج����ه����ة �الأزم����������ات و�ل�����ك�����و�رث 
و�ملمتلكات  �الأرو�ح  وح����م����اي����ة 
و�حلفاظ على �ملكت�شبات �لوطنية.

و�أكد �للو�ء �لدكتور جا�شم حممد 
�ملرزوقي قائد عام �لدفاع �ملدين �أن 
حزمة  �عتمد  �مل��دين  �لدفاع  قطاع 
لتحقيق  �لوقائية  �الإج����ر�ء�ت  من 
و�لوقاية  �ل�شالمة  معدالت  �أعلى 
من خماطر �حل��ري��ق، ورف��ع درجة 
حادث  �أي  م��ع  للتعامل  �ال�شتعد�د 
ط���ارئ وف���ق ب��رن��ام��ج ع��م��ل موحد، 
وذل���ك م��ن خ���الل �ل��ق��ي��ام بزيار�ت 

رم�شان  �شهر  يف  مفاجئة  تفقدية 
�ملبارك لالإد�ر�ت �الإقليمية للدفاع 
�مل���دين، وع���دد م��ن �مل��ر�ك��ز �لتابعة 
جاهزيتها،  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف  ل���ه���ا، 
وقيا�ش �شرعة �ال�شتجابة يف حاالت 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شالمة  �ل���ط���و�رئ 
�لدفاع  ف��رق  �أن  �إىل  الفتا  �جلميع 
�ال�شتعد�د  �أه��ب��ة  على  تقف  �مل��دين 
لتلقي �لبالغات على مد�ر �ل�شاعة 
رق��م هاتف  �ل��ن��د�ء�ت على  تلبية  و 
وذلك   ،997 �أو   999 �ل���ط���و�رئ 
�لوقاية و�حلماية  توفري  �أجل  من 

و�ل�شالمة الأفر�د �ملجتمع.

•• اأبوظبي -وام:

و�ف�����ق �مل��ج��ل�����ش �ل���وط���ن���ي �الحت�����ادي 
خ�����الل ج��ل�����ش��ت��ه �ل��ت��ا���ش��ع��ة م����ن دور 
للف�شل  �ل���ث���اين  �ل����ع����ادي  �الن���ع���ق���اد 
�لتي  ع�������ش���ر،  �ل�������ش���اب���ع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
�أبريل �جل��اري مبقره   6 عقدها يوم 
م��ع��ايل �شقر  ب��رئ��ا���ش��ة  �أب���وظ���ب���ي  يف 
غ���ب���ا����ش رئ���ي�������ش �مل��ج��ل�����ش ع���ل���ى 10 
مناق�شة  خ����الل  ت��ب��ن��اه��ا  ت��و���ش��ي��ات 
يف  �لد�خلية  وز�رة  "�شيا�شة  مو�شوع 
تناولت  و�لتي   ،" �مل��دين  �لدفاع  �شاأن 
خ���م�������ش���ة ق����ط����اع����ات رئ���ي�������ش���ي���ة ه���ي: 
�لت�شريعات، و�الحتياجات �لوظيفية، 
وخ�������دم�������ات �الأم������������ن و�ل���������ش����الم����ة، 
و�لتوعية، و�لتن�شيق مع �جلهات ذ�ت 

�الخت�شا�ش.
ت��و���ش��ي��ات هذ�  و ط��ال��ب �مل��ج��ل�����ش يف 
جل�شته  يف  ن��اق�����ش��ه  �ل�����ذي  �مل���و����ش���وع 
�لعادي  �ن���ع���ق���اده  دور  م���ن  �ل��ث��ام��ن��ة 
�ل������ث������اين �ل�����ت�����ي ع����ق����ده����ا ب����ت����اري����خ 
عقدها  �ل����ت����ي  2021/3/16م 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  بح�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية ، فيما يخ�ش 
قطاع �لت�شريعات بتعديل �لت�شريعات 
و�ل���ق���ر�ر�ت �مل��ن��ظ��م��ة، ل��ل��دف��اع �ملدين 
�أي منتجات  دخ��ول  ع��دم  مبا ي�شمن 
�ملت�شببة  و�الأج��ه��زة  باالإطفاء  خا�شة 
يف �حلر�ئق غري �ملطابقة للمو��شفات 
ل��ل��دول��ة �إال ب��ع��د �ع��ت��م��اده��ا م��ن قبل 
بالتن�شيق  �الخت�شا�ش  ذ�ت  �جلهات 

م��ع �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �ملدين، 
ل���ق���ر�ر جمل�ش  �ل��ف��ع��ال  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق 
 2020 ل�شنة   /61/ رق��م  �ل����وزر�ء 
ب�شاأن �إلز�مية تركيب كا�شف �لدخان 

يف �ملنازل و�ملباين.
�ملتعلقة  ل���ل���ت���و����ش���ي���ات  وب���ال���ن�������ش���ب���ة 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة.. طالب  ب��االح��ت��ي��اج��ات 
�لتدريبية  �ل����دور�ت  ب��زي��ادة  �ملجل�ش 

مع  �لتعامل  يف  خا�شة  �لتخ�ش�شية، 
�الأزمات و�حلر�ئق يف �ملباين �ملرتفعة 
�ملعد�ت  وت��وف��ري  �ل�شاهقة،  و�الأب����ر�ج 
�حلديثة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
للتعامل مع هذ� �لنوع من �لكو�رث، 
بدل  ع������الوة  زي�������ادة  �إىل  و�حل����اج����ة 
يتنا�شب  مب���ا  ل��الإط��ف��ائ��ي��ني  �خل��ط��ر 
�الأخطار  ذ�ت  و�مل��ه��ن  �ل��وظ��ائ��ف  م��ع 

�مل�شابهة يف �لدولة.
�لتو�شيات  يف  �مل���ج���ل�������ش  ط����ال����ب  و 
�ل��ت��ي ت��ن��اول��ت ق��ط��اع خ��دم��ات �الأمن 
و�ل�����ش��الم��ة ب���زي���ادة وجت��دي��د مباين 
�لقدمية  �مل�������دين  �ل�����دف�����اع  م����ر�ك����ز 
�ل��ت��ط��ور �لعمر�ين  ي��ت��و�ف��ق م��ع  مب��ا 
�ملر�كز  وتاأهيل  �ل�شكانية،  و�لكثافة 
و�إن�شاء  وتكنولوجياً،  ب�شرياً  �لقائمة 

�ملدن  ع��ن  �لبعيدة  �ملناطق  يف  نقاط 
وتوفري  �لفعلية،  �الح��ت��ي��اج��ات  وف��ق 
�لبحري  و�الإن����ق����اذ  �الإط���ف���اء  ن��ق��اط 
بالن�شبة  و  �ل�����ش��اح��ل��ي��ة،  �مل��ن��اط��ق  يف 
طالب  بالتوعية  �ملتعلقة  للتو�شيات 
و�حلمالت  �ل��رب�م��ج  ب��زي��ادة  �ملجل�ش 
�ملجتمع  الأف���ر�د  �لوقائية  �لتوعوية 
�لوقاية  بحمالت  يتعلق  م��ا  خا�شة 

من �حلر�ئق، و�إع��د�د بر�مج توعوية 
متخ�ش�شة الأ�شحاب �لهمم، وتنظيم 
�إطار  زي��ار�ت ميد�نية مكثفة لهم يف 

حمالت �لوقاية من �حلر�ئق.
�ملتعلقة  ل��ل��ت��و���ش��ي��ات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم����ا 
بالتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �الخت�شا�ش 
ب���ت�������ش���ك���ي���ل جلنة  �مل���ج���ل�������ش  ط����ال����ب 
للدفاع  �لعامة  �لقيادة  بني  م�شرتكة 

�الخت�شا�ش  ذ�ت  و�جل���ه���ات  �مل����دين 
�ل�شو�رع  وت���رق���ي���م  ت�����ش��م��ي��ة  الإمت������ام 
و�مل��ب��اين و�مل��و�ق��ع و�الأم��اك��ن باإمار�ت 
ل�شمان  تلقائيا،  وحتديثها  �ل��دول��ة 
ق��رب م��رك��ز �ل��دف��اع �مل���دين، و�شرعة 
�لو�شول ملوقع طالب �لنجدة يف �أقل 
مدة ممكنة وقت �حلو�دث، و�لتن�شيق 
�لعامة  /�لقيادة  �لد�خلية  وز�رة  بني 
�مل���������دين/ و�جل������ه������ات ذ�ت  ل����ل����دف����اع 
�إجر�ء�ت  توحيد  ب�شاأن  �الخت�شا�ش 
�الأمن و�ل�شالمة و�اللتز�م بها خا�شة 
فيما يتعلق بو�شع �أنظمة حماية على 
�ملباين  بع�ش  يف  و�لنو�فذ  �ل�شرفات 
ل��ت��ف��ادي ���ش��ق��وط �الأط���ف���ال م��ن هذه 
�ل��د�خ��ل��ي��ة / �مل���ب���اين، و�ل���ت���ز�م وز�رة 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع �مل�����دين/ 
�ال�شتثمارية  �لهند�شية  باملخططات 
تفر�ش  و�أال  ق��ب��ل��ه��ا،  م���ن  �مل��ع��ت��م��دة 
عليها تغري�ت جذرية يف حال �إ�شد�ر 
��شرت�طات  يف  م�����ش��ت��ح��دث��ة  ق�����ر�ر�ت 
�الأم���ن و�ل�����ش��الم��ة، وحم��اول��ة �إيجاد 
بالغر�ش  تفي  وم��رن��ة  بديلة  ح��ل��ول 
�ملطلوب مبا يحفظ �ل�شالمة و�أمو�ل 

�مل�شتثمرين.

•• دبي -وام:

ت���������ش����اه����م م����وؤ�����ش���������ش����ة �الإم�������������ار�ت 
دعم  يف  "�ت�شاالت"  ل��الت�����ش��االت 
�لتي  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنها  �أع��ل��ن 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
"رعاه �هلل" ،  دب���ي  �ل�����وزر�ء ح��اك��م 
�لطعام خالل  �إطعام  �إىل  و�لهادفة 
دولة   20 يف  �ملبارك  رم�شان  �شهر 

عربية و�أفريقية و�آ�شيوية.
وت�شارك "�ت�شاالت" يف هذه �حلملة 
�الإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��د �الأك�����رب من 
�ملنطقة عرب عدة و�شائل  نوعها يف 
من  ب�5%  للحملة  �لتربع  �أب��رزه��ا 
ق��ي��م��ة ط��ل��ب��ات �ل��ط��ع��ام �ل��ت��ي يقوم 
"ب�شمات"  تطبيق  م�شتخدمو  بها 
للعرو�ش  برنامج  وه��و  لها،  �لتابع 
�ل��ع��دي��د م��ن �جلو�ئز،  ح��ائ��ز ع��ل��ى 
مل�شتخدمي  "�ت�شاالت"  تتيح  كما 
مبا�شرة  �لتربع  �إمكانية  �لتطبيق 
�أو  حلملة 100 مليون وجبة نقد�ً 

"ب�شمات" �مل��وج��ودة يف  نقاط  ع��رب 
ح�شاباتهم و�لتي يكت�شبونها مع كل 

عملية �شر�ء عرب �لتطبيق.
ت�شارك  ذل������ك،  �إىل  وب���االإ����ش���اف���ة 
بحملة  �ل��ت��ع��ري��ف  يف  "�ت�شاالت" 
لها  و�لرتويج  وجبة  مليون   100
و�ملن�شات  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��رب 
ك��م��ا �شتقوم  �ل��رق��م��ي��ة و�ل��ر���ش��ائ��ل، 
�حلملة  �أي����ام  ط����و�ل  "�ت�شاالت" 
بتغيري �شعار �شبكتها على �لهو�تف 
 100 �ملحمولة لتحمل ��شم حملة 

مليون وجبة.
كما خ�ش�شت "�ت�شاالت" جمموعة 
من �الأرقام �لتي تتيح للر�غبني يف 
وجبة  مليون   100 حلملة  �لتربع 
عن  �لنقدية  بتربعاتهم  �مل�شاهمة 
 SMS طريق �إر�شال ر�شائل ن�شية

بقيمة تربعاتهم.
ويف هذه �ملنا�شبة، قال �لدكتور �أحمد 
للرئي�ش  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  ع��ل��ي،  ب��ن 
"جمموعة  يف  �ملوؤ�ش�شي  لالت�شال 
�ت�شاالت".. " تفتخر �ت�شاالت باأن 
�الإن�شانية  �حلملة  من  ج��زء�ً  تكون 

تطلقها  �لتي  وجبة  مليون   100
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
هذه  ب��دع��م  ن�شارك  حيث  �لعاملية، 
ب�شمات  تطبيق  خ��الل  من  �حلملة 
و�ل�شفقات  �لعرو�ش  برنامج  وهو 
�جلو�ئز.  من  �لعديد  على  �حلائز 
وتقوم ’ �ت�شاالت‘ �أي�شاً بالتعريف 
ع���ن ه����ذه �حل��م��ل��ة و�ل����رتوي����ج لها 
�الجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  عرب 
و�لر�شائل  �ل��رق��م��ي��ة،  و�ل���الف���ت���ات 
�الإلكرتونية،  و�لر�شائل  �لن�شية، 
ع���������الوًة على  و�ل�����ب�����ث �الإذ�ع�������������ي، 
�لهو�تف  على  �ل�شبكة  �شعار  تغيري 
لهذه  وت���ق���دي���ر�ً  �مل��ت��ح��رك��ة دع���م���اً 

�حلملة �الإن�شانية".
مليون   100 ح��م��ل��ة  وت�����ش��ت��ه��دف 
وجبة متكني �ملح�شنني و�أهل �خلري 
و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  �الأف��ر�د  من 
د�خل دولة �الإم��ار�ت وخارجها من 
�لغذ�ئي  �ل���دع���م  ل��ت��وف��ري  �ل���ت���ربع 
دخاًل  �الأق���ل  و�لفئات  للمحتاجني 
ل����الأف����ر�د  وت���ت���ي���ح  دول��������ة،   20 يف 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات و�ل�������ش���رك���ات ورج����ال 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  وك����اف����ة  �الأع�����م�����ال 
�مل�شاهمة  �القت�شادية  و�لفعاليات 
�شهر  خ�����الل  �ل���ط���ع���ام  �إط�����ع�����ام  يف 
يف  �لعطاء  قيم  وتكري�ش  �ل�شيام، 

�شهر �خلري.
وتنظم �حلملة �الأكرب على م�شتوى 
ر��شد  بن  حممد  م��ب��ادر�ت  �ملنطقة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ع��امل��ي��ة  �آل م��ك��ت��وم 
وموؤ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي،  �ل��غ��ذ�ء  برنامج 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �خلريية 

مبادر�ت  �إح��دى  وه��ي  و�الإن�شانية، 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، 
�لطعام  لبنوك  �الإقليمية  و�ل�شبكة 
و�خلريية  �الإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ت�شملها  �ل��ت��ي  �ل����دول  يف  �ملخت�شة 
�حل��م��ل��ة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل ع���دد من 
�جل�����ه�����ات و�ل����ه����ي����ئ����ات �الحت�����ادي�����ة 
و�جلمعيات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�مل��ح��ل��ي��ة 
�الإن�شانية و�خلريية �ملعنية يف دولة 
�الإمار�ت، بالتز�من مع حلول �شهر 

رم�شان �ملبارك.
م��ل��ي��ون وجبة   100 ح��م��ل��ة  وت��ع��د 
�م�����ت�����د�د�ً و�����ش���ت���م���ر�ر حل��م��ل��ة 10 
�شجلت جناحاً  �لتي  وجبة  ماليني 
�ملا�شي،  رم�������ش���ان  يف  م���ل���ح���وظ���اً 
وت�شعى �حلملة �جلديدة �إىل �لبناء 
�لتي  و�الإجن�����از�ت  �لنجاحات  على 
مع  �ملا�شي  رم�شان  �شهدتها حملة 
لت�شمل  �جل��غ��ر�يف  نطاقها  تو�شيع 
�أفريقيا  يف  دول�����ة   20 م���ن  �أك�����رث 
بالتز�من  �لعربي،  و�ل��ع��امل  و�آ�شيا 
م�����ع م�������ش���اع���ف���ة ع������دد �ل���وج���ب���ات 
لت�شل  مر�ت   10 بنحو  �مل�شتهدفة 

�إىل 100 مليون وجبة.
�شجلت  ق���د  "�ت�شاالت"  وك���ان���ت 
 10 ن���وع���ي���ة يف ح��م��ل��ة  م�������ش���ارك���ة 
رم���������ش����ان  يف  وج������ب������ة  م������الي������ني 
�لتقني  �لدعم  توفري  عرب  �ملا�شي، 
فيها،  �ل�������ش���رك���اء  وك���اف���ة  ل��ل��ح��م��ل��ة 
باحلملة  �جل���م���ه���ور  ع����ّرف����ت  ك���م���ا 
ع��رب خم��ت��ل��ف م��ن�����ش��ات��ه��ا، ونظمت 
�لق�شرية  �لن�شية  �لر�شائل  �إر�شال 
�حلملة  ب������اأه������د�ف  ت����ع����ّرف  �ل����ت����ي 

�مل�����ش��اه��م��ة فيها من  وت�����ش��ج��ع ع��ل��ى 
بر�شالة  �مل���ب���ا����ش���ر  �ل����ت����ربع  خ�����الل 
ن�����ش��ي��ة ����ش���ري���ع���ة، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
"�ت�شاالت"  ���ش��ب��ك��ة  �����ش���م  ت��غ��ي��ري 
 ،10MNMEALS �إىل 
وه��و م��ا ع��زز �الإق��ب��ال �لكثيف من 
و�ملوؤ�ش�شات على  و�ل�شركات  �الأفر�د 
�لغذ�ئي  �ل��دع��م  لتوفري  �مل�شاهمة 

للم�شتحقني.
وجبة  مليون   100 حملة  وتفتح 
�لباب �أمام �جلميع من د�خل دولة 
يف  للم�شاهمة  وخ��ارج��ه��ا  �الإم����ار�ت 
دع��م �الأف���ر�د و�الأ���ش��ر �ملتعففة من 
خالل �لتربع بقيمة وجبة غذ�ئية 
ت��ب��د�أ م��ن دره���م و�ح����د، وذل���ك من 
خالل �لتربع �لنقدي عرب خمتلف 
توفرها  �ل���ت���ي  �مل�����ش��اه��م��ة  ق���ن���و�ت 
�حل���م���ل���ة ل�������ش���ر�ء ع�����دد م���ع���ني من 
من  يعادلها  م��ا  �أو  �لطعام  وج��ب��ات 
�إي�شال  يتم  بحيث  غذ�ئية،  ط��رود 
للم�شتفيدين  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل���ط���رود 
م��ن �أف����ر�د وع��ائ��الت م��ب��ا���ش��رًة �إىل 
تو�جدهم  �أو مو�قع  �شكنهم  �أماكن 
ع���رب ����ش���رك���اء �حل��م��ل��ة م���ن بنوك 
�ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �لطعام 
�ملحلية، علماً باأن درهم و�حد يوفر 
ل��وج��ب��ة كاملة  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل��ك��ون��ات 
تكلفة  ذ�ت  و�ل����دول  �ملجتمعات  يف 
تغطيها  �ل��ت��ي  �ملنخف�شة  �ملعي�شة 

�حلملة.
وجبة  مليون   100 حملة  وت��وف��ر 
ال�شتقبال  رئ��ي�����ش��ي��ة  و���ش��ائ��ل  �أرب�����ع 
�ل�����ت�����ربع�����ات و�مل�����������ش�����اه�����م�����ات من 

�ملوقع  �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�الأف�������ر�د ه���ي: 
للحملة  �مل��خ�����ش�����ش  �الإل����ك����رتوين 
www.100millionmeals.ae ، حيث 
ميكن الأي �شخ�ش �أو موؤ�ش�شة �شر�ء 
عدد معني من وجبات �لطعام، كل 
ي�شتقبل  بينما  ��شتطاعته،  ح�شب 
م��رك��ز �الت�����ش��ال �خل��ا���ش باحلملة 
ت�����ربع�����ات �مل�������ش���اه���م���ني ع�����رب رق���م 
 ،8004999 �مل��ج��اين  �الت�����ش��ال 
كما ميكن �أي�شاً للم�شاهمني �لتربع 
ل� "حملة 100 مليون وجبة" عن 
�ملخ�ش�ش  �مل�شريف  �حل�شاب  طريق 
ل���ل���ح���م���ل���ة م�����ن خ������الل ب���ن���ك دب���ي 
 AE08 0240 وه��و  �الإ�شالمي 

.0015 2097 7815 201
وميكن للر�غبني بامل�شاهمة �لتربع 
كلمة  �إر����ش���ال  ط��ري��ق  ع��ن  للحملة 
 meal �أو  �لعربية  باللغة  وج��ب��ة 
ر�شالة  ب�شيغة  �الإجنليزية  باللغة 
حمددة  �أرق���ام  على   SMS ن�شية 
"�ت�شاالت"  �أو  "دو"  �شبكتي  على 
يف دول��ة �الإم����ار�ت، بحيث يتم من 
خاللها �شر�ء ما يعادل عدد�ً معيناً 
م��ن وج��ب��ات �لطعام ب���دء�ً م��ن 10 

وجبات.
مليون   100 "حملة  �أن  ي���ذك���ر 
�الإن�شانية  �ل��ق��ي��م  ت��رتج��م  وجبة" 
لدولة �الإمار�ت يف �لعطاء و�لرت�حم 
و�لتكافل، كما تعد ��شتجابًة عملية 
و�الأ�شر.  �الأف���ر�د  معاناة  لتخفيف 
وتهدف �حلملة �إىل دعم �ملحتاجني 
�ل�شود�ن  بينها  م��ن  دول����ة   20 يف 
و�أنغوال  وباك�شتان  و�الأردن  ولبنان 
�إىل  �ل�شعي  ، عرب  و�أوغ��ن��د� وم�شر 
مكونات  ت��ق��دم  �أم���ان  �شبكة  ت��وف��ري 
وجبات �لطعام �الأ�شا�شية للماليني 
يف هذه �لدول من خالل �مل�شاهمات 
�لذين  و�الأف��ر�د  للموؤ�ش�شات  �ملادية 
ت�شامنية  ���ش��ب��ك��ة  م���ع���اً  ي��ن�����ش��ج��ون 
�الإمار�ت  دول��ة  م��ن  تنطلق  �شاملة 
�إيجابياً  جمتمعياً  ح���ر�ك���اً  وت��ن��ت��ج 
ع�شر�ت  �إىل  للو�شول  �لعامل  حول 
�ملنطقة  يف  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  م��الي��ني 

و�لعامل ب�شكل عاجل ومبا�شر.

الوطني الحتادي يوافق على 10 تو�شيات حول �شيا�شة وزارة الداخلية ب�شاأن الدفاع املدين

تغيري ��صم �ل�صبكة على �لهو�تف �ملحمولة تعريفًا باحلملة �لأكرب يف �ملنطقة لإطعام �لطعام يف رم�صان

)ات�شالت( تخ�ش�س 5 % من قيمة الطلبات عرب 
تطبيق )ب�شمات( للم�شاهمة يف حملة 100 مليون وجبة

�شفري الدولة ووزير خارجية �شربيا 
يبحثان التعاون الثنائي

•• بلغراد-وام:

و  �شربيا  جمهورية  ل��دى  �لدولة  �شفري  �لظاهري  بر�شيد  �أحمد  �شعيد  مبارك  �شعادة  بحث 
معايل نيكوال �شيالكوفيت�ش وزير �خلارجية �ل�شربي �شبل تعزيز وتطوير �لتعاون �لثنائي بني 
�لبلدين. و�أكد �جلانبان خالل �للقاء �أن �لعالقات بني �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و �شربيا بلغت 
يف �الأعو�م �الأخرية م�شتوى تاريخيا من �ل�شد�قة �ملخل�شة و�لتعاون �لناجح و �ملثمر بف�شل 

�لعالقة �ملتميزة بني قيادتي �لبلدين �ل�شديقني.
كافة من خالل  �ملجاالت  �القت�شادي يف  �لتعاون  وتو�شيع  �شبل تطوير  ��شتعر�ش �جلانبان  و 

زيادة �لتبادل �لتجاري وتعزيز �لتعاون �ال�شتثماري.

�لجتماعي و�لالفتات �لرقمية و�لر�صائل �لإلكرتونية و�لن�صية و�لبث �لإذ�عي  �لتو��صل  و�صائل  عرب  للحملة  بالرتويج  تقوم  • �ت�صالت 
• �لدكتور �أحمد بن علي: �ت�صالت ت�صارك يف �حلملة �لإن�صانية 100 مليون وجبة دعمًا وتقديرً� جلهود مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية

�شرطة اأبوظبي تخرج 39 منت�شبا بدورة 
حفظ الأمن وحماية املن�شاآت

•• ابوظبي- وام:

�حتفلت �شرطة �أبوظبي، بتخريج 39 �شابط �شف وفرد�ً من دورة حفظ �الأمن �لعام وحماية �ملن�شاآت �لتخ�ش�شية 
�لتاأ�شي�شية �لتي ��شتمرت 45 يوماً وت�شمنت �أن�شطة تدريبية نظرية وعملية و�شهد �لتخريج �للو�ء حممد �شهيل 
�ملهام  �إد�رة  مدير  �لنيادي،  حممد  نا�شر  �لعقيد  و�أ�شاد  �أبوظبي.  ب�شرطة  �جلنائي  �المن  قطاع  مدير  �لر��شدي، 
�أبوظبي  �شرطة  مل�شرية  �لر�شيدة  �لقيادة  ورعاية  بدعم  �حلفل  خ��الل  �لقاها  كلمة  يف  �لظفرة،  منطقة  �خلا�شة 
و�أمن  �شالمة  �أج��ل  من  عالية  بحرفية  �لطماأنينة  ون�شر  و�الأم���ان  �الأم��ن  تعزيز  يف  �ل��ري��ادي  ودوره���ا  �لتطويرية 
باأعلى  ليكونو�  �لوظيفي  باأد�ئهم  و�الرت��ق��اء  �ملنت�شبني  كفاءة  ورف��ع  مهار�ت  تطوير  على  �ل��دورة  ورك��زت  �ملجتمع. 
درجات �جلاهزية للحد من �جلرمية وتطبيق �لقانون �أمام �لتحديات �الأمنية للمحافظة على �الأمن �لعام. وح�شر 
�حلفل �لعقيد حمد�ن �شيف �ملن�شوري، مدير مديرية �شرطة منطقة �لظفرة ، ومديرو �إد�ر�ت قطاع �ملهام �خلا�شة، 

و�ملر�كز وعدد من �شباط �ملديرية .

الدفاع املدين يعلن جاهزيته 
ل�شتقبال �شهر رم�شان املبارك

�جتماع  حل�شور  بدعوتكم  "�ل�شركة"  خا�شة  م�شاهمة  للتمويل  �شماء  �شركة  �إد�رة  جمل�ش  يتقدم 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  �خلمي�ش:2021/4/29  ي��وم  عقده  و�مل��زم��ع  لل�شركة  �لع�شرون  �لعمومية  �جلمعية 
�لثانية ع�شر ظهر� ويكون �حل�شور عن طريق ��شتخد�م تقنية �حل�شور �الإلكرتوين عن بعد وذلك 

للنظر ومناق�شة جدول �العمال و�قر�ر �الآتي:
1- تفوي�ش رئي�ش �جتماع �جلمعية �لعمومية بتعيني مقرر �الجتماع وجامع �الأ�شو�ت

�ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  لل�شنة  �مل���ايل  م��رك��زه��ا  وع��ن  �ل�شركة  ن�شاط  ع��ن  �الإد�رة  جمل�ش  تقرير  �شماع   -2

يف:2020/12/31 و�مل�شادقة عليه
3- �شماع تقرير مدققي �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31-12-2020 للم�شادقة عليه

4- مناق�شة و�عتماد ميز�نية �ل�شركة وح�شابات �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31

5- �لنظر يف مقرتح جمل�ش �الإد�رة ب�شاأن عدم توزيع �أرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31

6- �بر�ء ذمة �ع�شاء جمل�ش �الإد�رة عن �أعمالهم عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31

7- �لنظر و�قر�ر عدم توزيع مكافاأة الع�شاء جمل�ش �الإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31

8- �بر�ء ذمة مدققي �حل�شابات عن �عمالهم �لتي قامو� بها خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31

9- تعيني �و �عادة تعيني مدققي �حل�شابات وحتديد �أتعاب �عمالهم �ملهنية لل�شنة �ملالية �لتي �شوف 

تنتهي يف 2021/12/31
10- �عتماد قر�ر جمل�ش �الإد�رة بتعني ع�شوين يف جمل�ش �الإد�رة وذلك مللء �ل�شاغر ب�شبب تقدمي 

ع�شوين ال�شتقالتهما
قر�ر خا�ش:

11- بعد �شماع تقرير مدققي �حل�شابات قرر �ل�شركاء ��شتمر�ر �ل�شركة يف ممار�شة ن�شاطها

مالحظات:
�لتنظيمية  �جلهات  مو�فقة  على  �حل�شول  بعد  وتعتمد  ت�شري  �الجتماع  من  �ل�شادرة  �ل��ق��ر�ر�ت   -

ويجوز لتلك �جلهات �جر�ء ماتر�ه منا�شبا من تعديالت �شو�ء باحلذف �و �ال�شافة
- لكل م�شاهم حق ح�شور �جلمعية �لعمومية ويكون له من �ال�شو�ت ما يعادل عدد �أ�شهمه ويجوز ملن 
له حق ح�شور �جلمعية �لعمومية �ن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�شاء جمل�ش �الإد�رة مبقت�شى 
توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب �ال يكون �لوكيل لعدد من �مل�شاهمني حائز� بهذه �ل�شفة على �أكرث 

من 5% من ر�أ�ش مال �ل�شركة ، وميثل ناق�شي �الأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا
- لل�شخ�ش �العتباري �ن يفو�ش �حد ممثليه �أو �لقائمني على �إد�رته مبوجب قر�ر من جمل�ش �إد�رته 
، ويكون لل�شخ�ش �ملفو�ش �ل�شالحيات  �أية جمعية عمومية لل�شركة  �أو من يقوم مقامه ليمثله يف 

�ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�ش
- يف حال عدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين الجتماع �جلمعية �لعمومية يف �ملوعد �ملحدد �أعاله ف�شوف 
�لتوكيالت  و�أن  �ملو�فق:2021/5/6  �خلمي�ش  يوم  و�لزمان يف  �ملكان  نف�ش  �لثاين يف  �الجتماع  يعقد 
�ل�شادرة حل�شور �الجتماع �الأول تعترب نافذة الأي �جتماعات الحقة مامل يتم �إلغاوؤها �شر�حة من 

قبل �مل�شاهم وذلك قبل يومني على �القل من موعد �الجتماع �لالحق
رئي�س جمل�س �لإد�رة

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية 
ل�شركة �شماء للتمويل م�شاهمة خا�شة

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

ممن  �ل�شابقني  مل�شتاأجريها  �ملوؤ�ش�شة  تعلن 
وحد�تهم  يف  مو�د  �أو  الأثاث  خملفات  تركو 
عليهم   ، ي�شغلونها  كانو  �لتي  �اليجارية 
و�شد�د  ال�شتالمها  �ملوؤ�ش�شة  مكتب  مر�جعة 
�مل�شتحقات �الإيجارية �ملتبقية بذمتهم وخالل 
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن 
�أي  ومن ثم تكون �ملوؤ�ش�شة غري م�شوؤولة عن 

�شيء جتاههم.
موؤ�ص�صة �ملحور للعقار�ت

موؤ�ش�شة املحور للعقارات

حممد  عمار  �مل��دع��و/  فقد 
�شوريا     ، ع��ب��د�جل��و�د  يا�شر 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )N003411545 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0501677445

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د �مل������دع������و/ �����ش����وم����ري�ه 
كو�شنان،  �ل��دي��ن  ج���الل  ب��ت 
�جلن�شية  �ن����دون����ي���������ش����ي����ا  
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
)B5881456( من يجده 
رقم   بتليفون  �الت�شال  عليه 

    0506237576

فقدان جواز �شفر
�حمد  �ملدعو/ حممد  فقد 
جمعه �حمد �لعطار ، م�شر   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A21491229( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0564494466

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
الحتاد الن�شائي ينظم جل�شة عن تعديالت قانون الأحوال ال�شخ�شية 

•• اأبوظبي-وام:

نظم �الحتاد �لن�شائي �لعام بالتعاون مع د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي 
جل�شة حو�رية �فرت��شية حتت عنو�ن "تعديالت قانون �الأحو�ل 
ن�شر  �الأ�شري" ب��ه��دف  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  دع��م  يف  و�أث���ره  �ل�شخ�شية 
�مل��ر�أة بحقوقها  وتوعية  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لقانونية بني  �لثقافة 
برنامج  �شمن  �جلل�شة  و�أقيمت  عليها.  �ملرتتبة  و�ل��و�ج��ب��ات 
�لعام برعاية  �لن�شائي  �الحتاد  �أطلقه  حقوقك" �لذي  "�عريف 
�الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  كرمية 
و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 

�لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية "�أم �المار�ت" تنفيذ�ً 
لال�شرت�تيجية �لوطنية لتمكني �ملر�أة ويعترب �إحدى �لرب�مج 
�لر�ئدة يف جمال متكني �ملر�أة وبالتحديد يف �جلانب �لقانوين. 
�أ�شري  موجه  �لدرمكي  �شعيد  �لدكتور  �ملحا�شر  �جلل�شة  قدم 
بد�ئرة �لق�شاء باأبوظبي �لذي حتدث خالل �جلل�شة عن ثالثة 
حماور رئي�شية وبحث خالل �ملحور �الأول "دور قانون �الأحو�ل 
�ل�شخ�شية يف �حلفاظ على �ال�شتقر�ر �الأ�شري" كما ��شتعر�ش 
�إج���ر�وؤه���ا يف  �ل��ت��ي مت  "�أهم �لتعديالت  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  خ��الل 
�لقانون" وحتدث خالل �ملحور �لثالث عن دور �ملر�أة يف حتقيق 
�لرميثي  و�أد�رت �جلل�شة �حلو�رية عائ�شة  �الأ�شري  �ال�شتقر�ر 

مدير مكتب �لتخطيط �ال�شرت�تيجي باالحتاد �لن�شائي �لعام.
فر�شة  يتيح  حقوقك"  "�عريف  ب��رن��ام��ج  �أن  �الإ����ش���ارة  وجت���در 
�لتو��شل مع �ملر�أة يف كافة �إمار�ت ومدن �لدولة للتعرف على 
�لو�شول  يف  وم�شاعدتها  تو�جهها  �لتي  و�مل�شاكل  �لتحديات 
�إىل  �إ�شافة  �مل�شكالت  ه��ذه  م��ع  للتعامل  �ملثلي  �لطريقة  �إىل 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات  وب��ن��اء  �لت�شبيك 
�حلكومية �الحتادية و�ملحلية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين بهدف 
�الإم��ك��ان��ات و�خلرب�ت  م��ن جميع  و�ال���ش��ت��ف��ادة  �لبناء  �ل��ت��ع��اون 
ل�شمان حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة من �لربنامج وتو�شيع قاعدة 

�مل�شتفيد�ت منه.

فقرة مدفع الإفطار من �شرطة دبي تدعم حملة 100 مليون وجبة مبليون وجبة يوميا

جانب  �إىل  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100
جمتمع  وفعاليات  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
�الإم��ار�ت مبختلف فئاته، ون�شارك 
�جلميع  �أم������ام  �مل���ج���ال  �إف�������ش���اح  يف 
قيم  من  �نطالقاً  فيها  للم�شاهمة 
�ل��ع��ط��اء و�ل���ب���ذل �مل��ت��اأ���ش��ل��ة لدى 
للدور  وت��ع��زي��ز�ً  �الإم����ار�ت  جمتمع 
دب���ي ك�شريك  ل�����ش��رط��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�لتالحم  م���ن���ظ���وم���ة  ت���ر����ش���ي���خ  يف 

و�لتعا�شد و�لت�شامن �الإن�شاين".
100 مليون  و�أك��د �ملري �أن حملة 
وج��ب��ة �ل��ت��ي جت��دد �الأم����ل، وحتيي 
�لعطاء  �شهر  يف  �الإن�شانية  �الأخ��وة 
ف���ر����ش���ة لكل  ه�����ي  و�الإح�������������ش������ان، 
�إغاثة  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �خل���ريي���ن 
�أن دعم  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��اج��ني، م�����ش��دد�ً 

متوينية  وح�ش�ش  غذ�ئية  بطرود 
�ملحتاجني  من  مل�شتحقيها  �أ�شا�شية 
�ملجتمعات  يف  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  و�الأ�����ش����ر 

�الأقل دخاًل.
�شرطة  من  �ملبتكرة  �ملبادرة  وتاأتي 
مليون   100 ح��م��ل��ة  ل���دع���م  دب����ي 
ل���دع���وة �شاحب  ����ش��ت��ج��اب��ة  وج��ب��ة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ش 
�إط���الق  ل���دى  �هلل" ، و�ل�����ذي دع���ا 
����ش���م���وه ل���ل���م���ب���ادرة �جل���م���ي���ع من 
�القت�شادية  و�لفعاليات  �ملوؤ�ش�شات 
وجمتمع �الأع��م��ال و�الأف���ر�د د�خل 
يف  للم�شاهمة  وخ��ارج��ه��ا  �ل���دول���ة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي الإخوتهم  �ل��ع��ون  ت��ق��دمي 

وجبة،  مليون   100 وتفتح حملة 
�ل���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا م�����ب�����ادر�ت حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم �ل��ع��امل��ي��ة باب 
وجبات  بقيمة  و�مل�شاهمة  �ل��ت��ربع 
تكلفة  تبد�أ من درهم و�حد يعادل 
وجبة  الإع���د�د  �الأ�شا�شية  �مل��ك��ون��ات 
ط��ع��ام يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �الأق����ل دخاًل 
�لقارتني  يف  �مل��ب��ادرة  ت�شملها  �لتي 
و�ملنطقة  و�الآ���ش��ي��وي��ة  �الإف��ري��ق��ي��ة 
�أوغ���ن���د�  م��ث��ل  دول  ويف  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�أنغوال  و�ل�شود�ن  وم�شر  ولبنان 
للموؤ�ش�شات  وي����ت����اح  و�الأردن. 
و�الأف��ر�د من د�خ��ل دول��ة �الإمار�ت 
تربعاتهم  ت����ق����دمي  وخ�����ارج�����ه�����ا 
�مل���ال���ي���ة م���ن خ����الل ح��م��ل��ة 100 
�أرب�����ع قنو�ت  م��ل��ي��ون وج���ب���ة، ع���رب 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم �خلريية 
�الإقليمية  و�ل�����ش��ب��ك��ة  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
ل����ب����ن����وك �ل����ط����ع����ام و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
وتعر�ش  و�خل����ريي����ة.  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
ف��ق��رة م��دف��ع �الإف��ط��ار ي��وم��ي��اً ��شم 
�أك���رث  �أو  �مل���ت���ربع مب��ل��ي��ون دره�����م 
للحملة خالل �لبث �ملبا�شر لفقرة 
مدفع �الإفطار على تلفزيون دبي، 
مدفع  م�شاهمات  م��ب��ادرة  ل��رتب��ط 
و�لعائالت  �الأ����ش���ر  ب���ني  �الإف����ط����ار 
��شتعد�د�ً  �مل���ائ���دة  ح���ول  �ملجتمعة 
�الإن�شانية  لهم يف  و�إخ��وة  لالإفطار 
�لدعم  ي���ن���ت���ظ���رون  دول������ة   20 يف 
�لغذ�ئي �لذي توفره حملة "100 
�مل�شاهمة  بفتحها  وجبة"  مليون 
ل��ل��ج��م��ي��ع م����ن �أج������ل دع�����م ه�����وؤالء 

�شيتو��شل  للحملة  دب���ي  ���ش��رط��ة 
يومياً على طيلة �أيام �شهر رم�شان 
م�شوؤوليتها  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �مل��ب��ارك 
وحر�ش  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ك���اف���ة ك�����و�دره�����ا و�إد�ر�ت�������ه�������ا على 
�لنبيلة  �الإن�شانية  �لقيم  جت�شيد 
�ملوؤ�ش�شون  �الآب������اء  غ��ر���ش��ه��ا  �ل���ت���ي 
وتو��شل م�شريتها �لقيادة �لر�شيدة 
ل��ل��دول��ة. وت�����ش��ه��م م���ب���ادرة متربع 
مدفع �الإف��ط��ار مع �شرطة دب��ي يف 
وجبة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة  دع����م 
ب��ني متابعي  �إن�����ش��اين  ر�ب���ط  ون�شج 
و�مل�شتفيدين  �الإفطار  مدفع  فقرة 
��شتد�مة  يف  ي�شهم  �حل��م��ل��ة،  م��ن 
حتى  �ملحتاجني  بهموم  �الإح�شا�ش 

ملا بعد �شهر �ل�شوم.

يف �الإن�شانية. وقال معايل �لفريق 
�لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  عبد�هلل 
�شرطة  يف  " نعمل  دب���ي..  ل�شرطة 
100 مليون  دبي على دعم حملة 
ونحر�ش  �ل���و����ش���ائ���ل،  ب��ك��ل  وج���ب���ة 
لتعزيز  متعددة  �آليات  تقدمي  على 
�أحدثته  �ل��ذي  �ملجتمعي  �لتفاعل 
فور �الإعالن عنها من جانب �شيدي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش 
"رعاه �هلل" كاأكرب حملة من نوعها 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة الإط���ع���ام 
�لطعام وتقدمي �لدعم �لغذ�ئي يف 

�ملجتمعات �الأقل دخاًل".
" ن��ت�����ش��رف ب��دع��م حملة  و�أ����ش���اف 

•• دبي -وام:

�لعام،  هذ�  �الإفطار  مدفع  يتحّول 
�شنوياً  دب��ي  �شرطة  تنظمه  �ل���ذي 
�ملبارك  رم�����ش��ان  �شهر  �أي����ام  طيلة 
ع���رب ���ش��ا���ش��ة ت��ل��ف��زي��ون دب�����ي، �إىل 
�إن�����ش��ان��ي��ة مبتكرة  ف��ع��ال��ي��ة خ��ريي��ة 
�لتربع خالل  باب  ت�شهم عرب فتح 
فقرة مدفع �الإفطار بتوفري مليون 
 100" وجبة يومياً ل�شالح حملة 
نوعها  م��ن  وجبة" �الأك���رب  مليون 
 20 يف  �لطعام  الإطعام  �ملنطقة  يف 
دولة من باك�شتان �شرقاً حتى غانا 

غرباً مرور�ً بالعامل �لعربي.
وت��ف��ت��ح ���ش��رط��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
يومياً  ملتربع  �ل��ب��اب  دب��ي  تلفزيون 
و�لفعاليات  �ل��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
للم�شاهمة  و�الأف����ر�د  �القت�شادية 
يعادل  �أك��رث مب��ا  �أو  دره��م  مبليون 
م��ل��ي��ون وج��ب��ة خ���الل ف��ق��رة مدفع 
�الإف����ط����ار �ل���ت���ي ت��ب��ث��ه��ا ق���ن���اة دبي 
�الإفطار  م��وع��د  قبل  �لتلفزيونية 
ليعود  رم�����ش��ان،  �شهر  �أي����ام  طيلة 
ري�����ع م�����ش��اه��م��ات �مل���ت���ربع���ني �إىل 
حملة "100 مليون وجبة"، �لتي 
ر��شد  بن  حممد  مبادر�ت  تنظمها 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �آل م��ك��ت��وم �ل��ع��امل��ي��ة 
وموؤ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي  �ل��غ��ذ�ء  ب��رن��ام��ج 

�الإلكرتوين  �مل���وق���ع  ه���ي  م��ع��ت��م��دة 
 ،  www.100millionmeals.ae
حملة  حل�شاب  �مل�شريف  و�لتحويل 
دبي  "بنك  يف  وجبة  مليون   100
 AE08" ورق��م��ه:  �الإ�شالمي"، 
 0240 0015 2097 7815
�لر�شائل  خ��الل  م��ن  �أو   ،"201
 "SMS" �ل���ق�������ش���رية  �ل��ن�����ش��ي��ة 
�ملوقع  على  �ملو�شحة  �الأرق���ام  عرب 
مل�شتخدمي  وذل�����ك  �الإل�����ك�����رتوين 
د�خل  و"�ت�شاالت"  "دو"  �شبكتي 
دولة �الإمار�ت، وكذلك تتيح �حلملة 
�إمكانية �لتربع بالتو��شل مبا�شرة 
مع فريق �حلملة يف مركز �الت�شال 
 8004999 �ملجاين  �لرقم  على 
�الإل�����������ك�����������رتوين:  �ل��������ربي��������د  �أو 

.info@100MillionMeals.ae
مليون   100 "حملة  وت���ن���ظ���م 
وجبة" مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم �لعاملية بالتعاون مع برنامج 
�الأغذية �لعاملي وموؤ�ش�شة حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية 
�الإقليمية  و�ل�����ش��ب��ك��ة  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
لبنوك �لطعام و�ملنظمات �خلريية 
�ل����دول �لتي  �مل��ع��ن��ي��ة يف  و�جل���ه���ات 
�حلملة  وت��رك��ز  �حل��م��ل��ة.  تغطيها 
على تقدمي �لعون �لغذ�ئي �لفوري 

دولة. يف �شهر رم�شان يف 20 

يوميًا خالل فقرة مدفع الإفطار مع �شرطة دبي عرب �شا�شة تلفزيون دبي يعر�س  وجبة  مبليون  جديد  متربع  • ا�شم 
• احلملة تنظمها مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي وال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام

متاح للجميع من الأفراد واملوؤ�ش�شات من داخل الدولة وخارجها • التربع 
www.100millionmeals.ae ت�شتقبل التربعات عرب احل�شاب امل�شرف ومركز الت�شال والر�شائل الن�شية واملوقع الإلكرتوين • احلملة 
تدعم حملة 100 مليون وجبة بكل الو�شائل وحتر�س على تقدمي اآليات متعددة لتعزيز التفاعل املجتمعي معها دبي  �شرطة  املري:  عبداهلل  • الفريق 

كبري مفتي دبي يجيز �إخر�ج �لزكاة لإطعام �لطعام بالتربع حلملة 100 مليون وجبة

احلملة الأكرب يف املنطقة تطعم ع�شرات ماليني اجلوعى يف 20 دولة طيلة �شهر رم�شان املبارك 
الدكتور اأحمد احلداد : امل�شاهمة يف هذه املبادرة الكرمية يعترب م�شاهمة مباركة نافعة ينال املرء اأجر اإطعام ال�شائمني والفقراء وينال خريًا كثريًا بذلك

•• دبي -وام:

�أ�����ش����در �ل���دك���ت���ور �أح���م���د ب���ن عبد 
�لعزيز �حلد�د، كبري مفتني مدير 
�ل�شوؤون  د�ئ�����رة  يف  �الإف���ت���اء  �إد�رة 
�الإ�شالمية و�لعمل �خلريي يف دبي، 
ف��ت��وى ب��ج��و�ز �إخ����ر�ج �ل��زك��اة نقد�ً 
وتخ�شي�شها  غذ�ئية  طرود  ل�شر�ء 
لالأفر�د �ملحتاجني و�الأ�شر �ملتعففة 
�شمن "حملة 100 مليون وجبة"، 
�ملنطقة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  �الأك��������رب 
رم�شان  �شهر  يف  �ل��ط��ع��ام  الإط��ع��ام 
20 دول��ة م��ن باك�شتان  �مل��ب��ارك يف 
�لقلب  ويف  غرباً  غانا  وحتى  �شرقاً 

منها �لعامل �لعربي.
�إخ��ر�ج �لزكاة  وب��نّي ف�شيلته ج��و�ز 
نقد�ً من خالل �شر�ء وجبات طعام 
�ملحتاجني  ل��الأف��ر�د  وتخ�شي�شها 
حملة  طريق  عن  �ملتعففة  و�الأ���ش��ر 
100 مليون وجبة �لهادفة الإطعام 
للمتربعني  يجوز  وعليه  �جلوعى. 

�الإفريقية  �ل��دول  �شيما يف  كّله وال 
�حلاجة  باأ�شد  �لتي هي  و�الآ�شيوية 
�لنافعة  �مل����ب����ادر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  �إىل 

لهم".
وختم ف�شيلته بالقول " ن�شاأل �هلل 
�ل�شمو  �أن يجزي �شاحب  عز وجل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد خري �جلز�ء 
ع��ل��ى ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ع��ظ��ي��م��ة، و�أن 
يجزي كل من �شاهم وبادر للتفاعل 
م��ع��ه��ا مب���ا ي�����ش��ت��ط��ي��ع. ف���اإن���ه ينال 
�أطعم  وي��ك��ون  عظيماً  �أج���ر�ً  بذلك 
على  و�أعانهم  وفّطرهم  �ل�شائمني 
�شومهم �أو �شد عوزهم وحاجتهم؛ 
فاإنهم  ���ش��ائ��م��ني،  ي��ك��ون��و�  ول���و مل 
يحتاجون  �لذين  �الإن�شان  بني  من 
ون�شاأل  وع��ون��ن��ا.  م�����ش��اع��دت��ن��ا  �إىل 
�هلل �ل��ت��وف��ي��ق ل���ذل���ك. ون�����ش��ك��ر كل 
هذه  مع  للتفاعل  وب��ادر  �أ�شهم  من 

�ملبادرة. وباهلل �لتوفيق".
من  للجميع  �لباب  �حلملة  وتفتح 
وخارجها  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  د�خ�����ل 

وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي، و�ملوؤ�ش�شات 
�لدولة  د�خ��ل  و�الإن�شانية  �خلريية 
ويف �لدول و�ملجتمعات �لتي ت�شملها 

حملة "100 مليون وجبة".
وق������ال �ل���دك���ت���ور �أح����م����د ب����ن عبد 
�لعزيز �حلد�د، كبري مفتني مدير 
�ل�شوؤون  د�ئ�����رة  يف  �الإف���ت���اء  �إد�رة 
�الإ����ش���الم���ي���ة و�ل��ع��م��ل �خل�����ريي يف 
�لعظيمة تدل  �ملبادرة  "هذه  دب��ي.. 
�إن�شاين عظيم  وح�ّش  �شفافية  على 
�لذين  �ل���ع���امل  يف  �ل���ف���ق���ر�ء  جت����اه 
�لغذ�ء  و�إىل  �لطعام  �إىل  يحتاجون 
�لعظيمة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  و�إىل مثل 
�شيئاً  وتغنيهم  جوعتهم  ت�شد  �لتي 
ما وال �شيما يف هذ� �ل�شهر �لكرمي 

�شهر �ل�شوم".
"�الإ�شهام  �أن  ف�����ش��ي��ل��ت��ه  وب�������نّي 
�ملبادرة �لكرمية  و�مل�شاهمة يف هذه 
نافعة  م���ب���ارك���ة  م�����ش��اه��م��ة  ي��ع��ت��رب 
�أج���ر �إط��ع��ام �ل�شائمني  ي��ن��ال �مل���رء 
و�لفقر�ء وينال خري�ً كثري�ً بذلك. 

م���ن وج���ب���ات �ل���ط���ع���ام، ك���ل ح�شب 
��شتطاعته.

وميكن للر�غبني بامل�شاهمة �لتربع 
ل� "حملة 100 مليون وجبة" عن 
 meal طريق �إر�شال كلمة وجبة �أو
ر�شالة  ب�شيغة  �الإجنليزية  باللغة 
حمددة  �أرق���ام  على   SMS ن�شية 
"دو" و"�ت�شاالت" يف  �شبكتي  على 

دولة �الإمار�ت.
�الت�شال  م��رك��ز  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  وف��ي��م��ا 
�خل�������ا��������ش ب����احل����م����ل����ة ت�����ربع�����ات 
�الت�شال  رق�����م  ع����رب  �مل�����ش��اه��م��ني 
ميكن  كما   ،8004999 �مل��ج��اين 
�أي�شاً للم�شاهمني �لتربع ل� "حملة 
طريق  ع��ن  وجبة"  مليون   100
�ملخ�ش�ش  �مل���������ش����ريف  �حل���������ش����اب 
ل���ل���ح���م���ل���ة م�����ن خ������الل ب���ن���ك دب���ي 
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مليون   100" ح���م���ل���ة  وت���ن���ظ���م 
م�شتوى  ع���ل���ى  �الأك�������رب  وجبة"؛ 

على  و�حل����ري���������ش����ني  و�خل�����ريي�����ن 
�ل���ع���ط���اء وف���ع���ل �خل����ري م���ن د�خ���ل 
�ل����دول����ة وخ���ارج���ه���ا م����ن �الأف�������ر�د 
�لتربعات  ت���ق���دمي  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
و�ل�شدقات و�أمو�ل �لزكاة يف حملة 
�لهادفة  وجبة"  م��ل��ي��ون   100"
و�مل���و�د  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��ط��رود  لتوفري 
�لطعام  وجبات  الإع���د�د  �لتموينية 
�الأقل  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  للمحتاجني 

دخاًل يف 20 دولة.
كٌل ح�شب  ف�شيلته �خلريين  ودع��ا 
�ملبادرة  زم���ام  �أخ���ذ  �إىل  ��شتطاعته 
ودعم �حلملة �لتي �أطلقها �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�ش 
�هلل" ، وتنظمها مبادر�ت حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم �لعاملية بالتعاون مع 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�الإن�شانية،  �خل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
�لطعام  لبنوك  �الإقليمية  و�ل�شبكة 

�الأف��ر�د و�الأ�شر  للم�شاهمة يف دعم 
بقيمة  �ل��ت��رّبع  م��ن خ��الل  �ملتعففة 
وجبة غذ�ئية تبد�أ من درهم و�حد، 
ل��ت��وف��ري �ل���دع���م �ل���غ���ذ�ئ���ي يف 20 
و�آ�شيوية  و�إف��ري��ق��ي��ة  ع��رب��ي��ة  دول���ة 
خالل �شهر رم�شان �ملبارك، وذلك 
�لتي  �مل�شاهمة  عرب خمتلف قنو�ت 
معني  ع��دد  ل�شر�ء  �حلملة  توفرها 
من وجبات �لطعام �أو ما يعادلها من 
�إي�شال  يتم  بحيث  غذ�ئية،  ط��رود 
�لطرود �لغذ�ئية للم�شتفيدين من 
�أماكن  �إىل  �أفر�د وعائالت مبا�شرًة 

�شكنهم �أو مو�قع تو�جدهم.
مليون   100 ح��م��ل��ة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�مل�شاهمات  �ل����ت����ربع����ات  وج����ب����ة 
م����ن �مل���وؤ����ش�������ش���ات و�الأف������������ر�د عرب 
�أرب�����ع ق���ن���و�ت رئ��ي�����ش��ي��ة ه���ي �ملوقع 
للحملة  �مل��خ�����ش�����ش  �الإل����ك����رتوين 
www.100millionmeals.

�شخ�ش  الأي  مي���ك���ن  ح���ي���ث   ،ae
معني  ع�����دد  �����ش����ر�ء  م���وؤ����ش�������ش���ة  �أو 

و�إذ� وجد �شبياًل للم�شاهمة يف ذلك 
ول����و ب��ال��ق��ل��ي��ل م���ن م��ال��ه ف����اإن �هلل 

ينميه له ويبارك له".
للحملة  �لتربع  �إىل  ف�شيلته  ودع��ا 
هذه  ن���دع���م  �أن  " ع��ل��ي��ن��ا  ق����ائ����ال.. 
ن�شتطيع؛ كٌل بقدر  �ملبادرة بكل ما 
�إطعاماً  ف��ي��ه��ا  ف����اإن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع،  م���ا 
وفيها  و�مل��ح��ت��اج،  و�ل��ف��ق��ري  للجائع 
���ش��د ل��ع��وزه��م وحت��ق��ي��ق غ��ن��ى ولو 
ن�شبياً يف هذ� �ل�شهر �لكرمي للذين 
يحتاجون فيه للم�شاعدة و�لعون".

للنا�ش  " فينبغي  ف�شيلته  و�أ�شاف 
جميعاً �أن يبادرو� و�أن ي�شاهمو� كٌل 
�ملبادرة  ه��ذه  لتفعيل  ��شتطاع  مب��ا 
�لعظيمة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لذي  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
جعلها 100 مليون وجبة، ما يعني 
�شي�شتفيدون  �إن�شان  مليون   100
م��ن ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ع��ظ��ي��م��ة. فكم 
ف�شلها  وي���ك���ون  �أج����ره����ا  ���ش��ي��ك��ون 
ويكون نفعها يف �لعامل �إن �شاء �هلل 

�ملنطقة الإطعام �لطعام خالل �شهر 
رم�����ش��ان �مل��ب��ارك، م��ب��ادر�ت حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية بالتعاون 
ر��شد  ب����ن  م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د  م����ع 
و�الإن�شانية،  �خل��ريي��ة  م��ك��ت��وم  �آل 
ر��شد  ب��ن  م��ب��ادر�ت حممد  �إح���دى 
�لغذ�ء  وبرنامج  �لعاملية  مكتوم  �آل 
لبنوك  �الإقليمية  و�ل�شبكة  �لعاملي 
�الإن�شانية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل���ط���ع���ام 
�لتي  �ل��دول  و�خلريية �ملخت�شة يف 
ت�شملها �حلملة، باالإ�شافة �إىل عدد 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �الحتادية  م��ن �جل��ه��ات 
و�جلمعيات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�مل��ح��ل��ي��ة 
�الإن�شانية و�خلريية �ملعنية يف دولة 
�الإمار�ت، للت�شدي الإطعام �جلوعى 

يف �شهر رم�شان �ملبارك.

الأر�شيف الوطني ومركز اأبوظبي للغة العربية يوّقعان مذكرة تفاهم 
•• اأبوظبي -الفجر:

  يف �إطار �ل�شعي �إىل تعزيز �أو��شر 
�ملوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ع  �ل��ت��ع��اون 
�لوطني  �الأر�شيف  وق��ع  �لوطنية، 
�لعربية  ل��ل��غ��ة  �أب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م، ح��ي��ث ����ش���ارك يف 
عبد�هلل  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  �لتوقيع 
�ل��ع��ام لالأر�شيف  �مل��دي��ر  �ل��ري�����ش��ي، 
بن  علي  �لدكتور  و�شعادة  �لوطني 
للغة  �أبوظبي  مركز  رئي�ش  متيم، 

�لعربية.
ومبوجب مذكرة �لتفاهم، �شتعمل 
�لفّعاليات  تنظيم  على  �ملوؤ�ش�شتان 
و�ملوؤمتر�ت  و�ل��ن��دو�ت  و�الأن�شطة 
�مل�شرتكة،  �لعمل و�ملعار�ش  وور�ش 
بر�مج  �إط�������الق  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�ملجتمع  م��ع  ل��ل��ت��و����ش��ل  م�����ش��رتك��ة 
كل  ر���ش��ال��ة  حتقيق  يف  ي�شاهم  مب��ا 
�لتعاون  و�شي�شمل  �ملوؤ�ش�شتني،  من 
جم��������االت �ل����رتج����م����ة و�ل���ن�������ش���ر، 
�ل�شفاهي  و�ل����ت����اري����خ  و�مل���ك���ت���ب���ات 
كما  و�ل�����ب�����ح�����وث.  و�ل������در��������ش������ات 
�شيقّدم �الأر�شيف �لوطني خدماته 
مركز  مل�������ش���اع���دة  �ال����ش���ت�������ش���اري���ة 

تنظيم  يف  �لعربية  للغة  �أب��وظ��ب��ي 
�لورقي  �الأر���ش��ي��ف  وح��ف��ظ  و�إد�رة 

و�الإلكرتوين.
�شعادة  ق�����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  ويف 
ب���ن مت��ي��م، رئي�ش  �ل���دك���ت���ور ع��ل��ي 
�لعربية:  ل��ل��غ��ة  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 

�ملكّون �لثقايف و�الأدبي يف �الأر�شيف 
�لوطني، و�ال�شتفادة من خرب�تهم 
وحفظ  و�إد�رة  ت��ن��ظ��ي��م  جم���ال  يف 
و�الإلكرتوين  �ل���ورق���ي  �الأر���ش��ي��ف 
�إىل بناء  �ل��ر�م��ي��ة  ل��دع��م ج��ه��ودن��ا 

�أر�شيف مرجعي للغة �ل�شاد." 

�ل���دول���ة و�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع، مب���ا يف 
ذلك �ملكتبات، و�لرتجمة، و�لتاريخ 
�ل�����ش��ف��ه��ي، و�ل���ب���ح���وث وغ���ريه���ا. 
ونتطّلع  �الت��ف��اق��ي��ة  ب��ه��ذه  ���ش��ع��د�ء 
مركز  يف  �ل�����زم�����الء  م����ع  ل��ل��ع��م��ل 

�أبوظبي للغة �لعربية."

"�الأر�شيف �لوطني موؤ�ش�شة وطنية 
نفخر بها، فهي تعمل على توثيق 
يف  وت�شاهم  �حلبيب  وطننا  تاريخ 
�حلفاظ على تر�ثه وهويته، ونحن 
�لعربية  للغة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
تعزيز  على  معهم  للتعاون  نتطّلع 

ووج�����ود م��رك��ز خم��ت�����ش ب��ه��ا مثل 
يعزز  �لعربية  للغة  �أبوظبي  مركز 
�لنهو�ش  يف  وي�����ش��ه��م  ح�����ش��وره��ا 
�ملجاالت  �لعديد من  بها، وهنالك 
�ل���ت���ي مي��ك��ن��ن��ا �ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا معاً 
موؤ�ش�شات  على  بالفائدة  يعود  مبا 

�لدكتور  �شعادة  رّح��ب  جانبه،  من 
�لعام  �مل���دي���ر  �ل��ري�����ش��ي،  ع���ب���د�هلل 
لالأر�شيف �لوطني، بتوقيع مذكرة 
�لعربية  "�للغة  وق����ال:  �ل��ت��ف��اه��م 
ت���اري���خ وهوية  �أ���ش��ا���ش��ي يف  م���ك���ّون 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 

ت�شكيل  على  �ملوؤ�ش�شتان  و�شتعمل 
�آليات  يف  للبحث  م�شرتكة  جل��ن��ة 
تنفيذ بنود هذه �ملذكرة، ومناق�شة 
م�شرتك  �ه��ت��م��ام  ذ�ت  ق�شايا  �أي���ة 
حتقيق  �أج��ل  م��ن  �لتعاون  لتعزيز 

�أهد�ف كل موؤ�ش�شة.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س �شاحية وا�شط يعزز تعاونه مع ال�شرطة املجتمعية باإطالق مبادرة معكم ملجتمع اأمن 

•• ال�صارقة-الفجر:

تعزيز� للتعاون �لقائم بني د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى و�لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �ل�شارقة تالقت جهود جمل�ش �شاحية و��شط مبدينة �ل�شارقة مع 
�إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية ومركز �لدعم �الجتماعي ملد ج�شور �لعالقات بني 

�أبناء �ل�شاحية من خالل مبادرة "معكم ملجتمع �آمن" .
جمل�ش  رئي�ش  �حل�����ش��ان  علي  عبد�لعزيز  ���ش��ع��ادة  �جتمع  �الإط����ار  ه��ذ�  ويف 
و��شط  جمل�ش  م�شوؤول  ح�شور  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  مع  و��شط  �شاحية 
حممد  و�لعريف  �لزرعوين  مرت�شى  �شعيد  و�مل�شاعد  �جلنيد  عي�شى  عبيد 
متجان�شة  منظومة  ت�شكيل  �أليات  وبحثو�  �الأول  �أم�ش  م�شاء  بي�شوه  عبا�ش 

خلدمة قاطني �ل�شاحية �لتابعة ملجل�ش و��شط.
�ل�شرطة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  بتعزيز  ترحيبه  �حل�شان  علي  عبد�لعزيز  و�أب���دى 

�ملجتمعية لرت�شيخ �حلو�ر �لو�عي مع خمتلف فئات �ملجتمع ولتوفري �شبل 
�لتعاون مع �ل�شرطة �ملجتمعية لتناول خمتلف �ملو�شوعات �لتي مت�ش �أفر�د 
�ملجتمع . و�أكد على �أهمية مبادرة معكم ملجتمع �آمن بالتعاون مع �ل�شرطة 
للوقوف على  �لتعاون  رو�فد  تنمية  �إىل  و�لهادفة يف منطلقاتها  �ملجتمعية 
�أجل  م��ن   �لعمل  �إىل  الفتا  �ملو�شوعات  خمتلف  يف  �الأ���ش��ر  مالحظات  �أه��م 
تعزيز �لدور �ملجتمعي يف �حلفاظ على جمتمع �آمن وم�شتقر يف �إطار تالقي 

�جلهود �مل�شرتكة .
وقام �حل�شور بجولة يف عدد من �أحياء �ل�شاحية و�شاهدو� �لبيوت �ملهجورة 
به بعدها جرى �الجتماع مع عدد من �أهايل �ل�شاحية و�ال�شتماع �إىل �أر�ءهم 
يف عدد من �لنقاط ذ�ت �ل�شلة باأعمال �ل�شرطة �ملجتمعية وتناول خمتلف 
�ملقرتحات بهدف تعزيز جودة �حلياة و�شالمتها وحتقيق ��شتقر�رها لكافة 

�لقاطنني يف �الأحياء

مواعيد اخلدمات لهيئة النقل – عجمان خالل �شهر رم�شان املبارك 
•• عجمان -الفجر:

من باب حر�ش هيئة �لنقل - عجمان على تلبية �حتياجات �جلمهور 
خالل �شهر رم�شان �ملبارك و�شعيا لتحقيق �أعلى معدالت �لر�شا عن 
خدماتها �أعلنت عن مو�عيد �لعمل يف جميع خدماتها خالل �ل�شهر 
�لف�شيل و �لتي ت�شمل مو�عيد حافالت �لنقل �لعام و خدمة عربة 
�ملركبات  وت�شجيل  لفح�ش  �شبيد  وم��رك��ز  �لبحري  للنقل  عجمان 

ومركز �لفح�ش �لفني 
ع��م��ل��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى مت��دي��د م��و�ع��ي��د ح���اف���الت �ل��ن��ق��ل �ل���ع���ام  من 

�ل�شاعة5:45 �شباحا �إىل �ل�شاعة  1:05 بعد منت�شف �لليل 
�ملركبات  وت�شجيل  لفح�ش  �شبيد  مركز  يف  �لعمل  مو�عيد  و�شتكون 

للجمهور من �ل�شاعة 9 �شباحا �إىل 5 ع�شر� للفرته �الأوىل و من 
�لثانيه  �لفرته  �لليل يف  منت�شف  مابعد   2 لغاية  م�شاء�   9 �ل�شاعة 

على �ن يبد�أ يوميا من �ل�شبت للخمي�ش 
ولغاية  ع�شر�ً   4 �ل�شاعة  من  عجمان  عربة  عمل  مو�عيد  و�شتكون 
�ل�شاعة 6 م�شاء�ً يف �لفرته �الوىل وعلى �ن ت�شتاأنف �خلدمه عملها 

من 8 م�شاء�ً ولغاية 11 م�شاء�ً يف �لفرته �لثانيه
�أما بالن�شبه ملو�عيد �ملركز �لفح�ش �لفني ف�شتكون �أوقات �لعمل من 

�ل�شاعة 6 �شباحاً حتى �ل�شاعة 12 ظهر�ً من �الحد �ىل �خلمي�ش
للعميل  فيمكن  بالهيئة  �خل��ا���ش  �الت�����ش��ال  مب��رك��ز  يتعلق  وف��ي��م��ا 
خالل  م��ن  �شاعة   24 م��د�ر  على  �مل��رك��ز  يف  �لعاملني  م��ع  �لتو��شل 

�لرقم 600599997

جت�صيدً� لروؤية �لإمار�ت �لإن�صانية و�نعكا�س لنهجها �لعاملي يف �لعطاء و�خلري 

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تنجح باإعادة ال�شمع اإىل 50 اأ�شمًا خالل 4 �شنوات 
•• دبي-الفجر:

ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ك�����ش��ف��ت 
�مل��ج��ت��م��ع ع���ن جن��اح��ه��ا ب���اإج���ر�ء 
�لقوقعة  ل��زر�ع��ة  عمليات  ث��الث 
م�شت�شفى  يف  جماناً  �الإلكرتونية 
جن�شية  م��ن  لطفلني  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
عربية بعمر �شنتني و�أربع �شنو�ت، 
بعمر  عربية  جن�شية  م��ن  و���ش��اب 
يعانون  كانو� جميعهم  �شنة،   35
�لور�ثي منذ �لوالدة  من �ل�شمم 
�إطار  يف  وذل��ك  �أذن��ي��ة،  و�لتهابات 
�إحدى  ��شمع"  "�شاعدين  مبادرة 
مبادر�ت �لوز�رة �لتي �أطلقتها يف 

�لدولة  دور  لرت�شيخ  �جلن�شيات، 
للعمل  وعاملية  �إقليمية  كعا�شمة 
�لب�شرية،  وخ����دم����ة  �الإن���������ش����اين 
وت��ع��زي��ز ق��ي��م وث��ق��اف��ة �خل����ري يف 

جمتمعنا.
�ل��دك��ت��ور ح�����ش��ني �لرند  و�أع�����رب 
عن �شعادته بنجاح عمليات زر�عة 
�لتي تغري جمرى حياة  �لقوقعة 
ل��ه��ا، ح��ي��ث متكنهم  �خل��ا���ش��ع��ني 
و�لتطور  و�لتو��شل  �ل�شمع  م��ن 
ك���اأق���ر�ن���ه���م م����ع م������رور �ل���وق���ت، 
وبالتايل �الندماج ب�شكل فاعل يف 
�لتقنيات،  لتطور  نتيجة  �ملجتمع 
�لعمليات  جميع  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 

�إ�شعاد �الأطفال فاقدي �ل�شمع من 
وم�شاعدتهم  �جلن�شيات  جميع 
�لعمليات  تكاليف  نفقات  بتوفري 
و�ل���غ���ر����ش���ات �ل�����ش��م��ع��ي��ة جم���ان���اً، 
و�إعادة دجمهم يف �ملجتمع، ليبلغ 
بذلك عدد �مل�شتفيدين من زر�عة 
�لقوقعة و�إعادة �ل�شمع 50 �أ�شماً 
من �ملقيمني يف �لدولة من جميع 

�جلن�شيات.

مبادرة �إن�صانية نوعية
و�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �ل��رن��د �أن 
م���ب���ادرة »���ش��اع��دين �أ���ش��م��ع«، تعد 
�لنوعية  �الإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  من 

حيث  بالنجاح   تكللت  �لعمليات 
�الإل��ك��رتوين يف  مت غر�ش �جلهاز 
�الأذن �لد�خلية للمر�شى، و�شوف 
�لكالم  معالج  م��ع  �لتن�شيق  يتم 
�أ�شبوعني  ب��ع��د  �جل��ه��از  وت�شغيل 
�لعملية،  م����ن  �أ����ش���اب���ي���ع  ل���ث���الث 
قادرين  �مل��ر���ش��ى  ب��ع��ده��ا  لي�شبح 
والأول مرة على �ل�شمع. و�أ�شافت 
�لهويل �أن تو�شعة ق�شم طب �الأنف 
�مل�شت�شفى  يف  و�حل��ن��ج��رة  و�الأذن 
زر�عة  تقنيات  ب��اأح��دث  وت��زوي��ده 
�ملمار�شات  الأع��ل��ى  وف��ق��اً  �لقوقعة 
�لعاملية، �أ�شهم يف جناح هذ� �لنوع 
م��ن �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��دق��ي��ق��ة و�إع����ادة 

معايل  بتوجيهات  �خلري"،  "عام 
عبد �لرحمن بن حممد �لعوي�ش 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وزي����ر 
ح�شني  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  ومتابعة 
عبد �لرحمن �لرند وكيل �لوز�رة 
و�لعياد�ت  �ملر�كز  لقطاع  �مل�شاعد 

�ل�شحية و�ل�شحة �لعامة.
��شمع"  "�شاعدين  م��ب��ادرة  وت��ع��د 
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  �الأوىل 
�أطلقتها  �ل���ت���ي  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
 ،2017 �ل����ع����ام  م���ن���ذ  �ل����������وز�رة 
جت���������ش����ي����د�ً ل������روؤي������ة �الإم������������ار�ت 
لنهجها  و�ن��ع��ك��ا���ش��اً  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لعاملي يف �لعطاء و�خلري. بهدف 

م�شت�شفى  يف  �إج���������ر�وؤه���������ا  مت 
بجهود  ب���ال�������ش���ارق���ة،  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�جلر�حني  من  جمموعة  وكفاءة 
وبالتعاون  �ملخت�شني،  و�الأط��ب��اء 
�لعاملية  �ل�������ش���رك���ات  �إح������دى  م���ع 
ومع  �ل�شمعية  للغر�شات  �ملنتجة 
�خل���ريي  و�أمل"  "�أمل  ب��رن��ام��ج 

و�الإن�شاين.

�إعادة �لأمل لل�صم
و�أو������ش�����ح�����ت �ل�����دك�����ت�����ورة �إمي������ان 
ق�شم  ورئ��ي�����ش  ��شت�شاري  �ل��ه��ويل 
يف  و�حل����ن����ج����رة  و�الأذن  �الأن��������ف 
جميع  �أن  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م�شت�شفى 

بالتعاون  �ل����وز�رة  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
�ال�شرت�تيجيني،  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م��ع 
من  �ل��دول��ة  يف  �ملقيمني  مل�شاعدة 
ذوي �ل���دخ���ل �مل���ح���دود �ل���ذي���ن ال 
ت�شتطيع عائالتهم حتمل نفقات 
م��ع��اجل��ة ف���ق���د�ن �ل�����ش��م��ع. حيث 
�جلر�حية  �لعملية  تكلفة  تبلغ 
�أن  �إىل  الفتاً  دره��م.  �أل��ف   150
��شتعد�د  وعلى  م�شتمرة  �مل��ب��ادرة 
مل�������ش���اع���دة �مل����زي����د م����ن �الأط����ف����ال 
فاقدي �ل�شمع، يف �إطار روؤية دولة 
على  �لقائمان  ونهجها  �الإم���ار�ت 
وتقدمي  �لنبيلة  �الإن�شانية  �لقيم 
يد �لعون للمحتاجني من جميع 

�ل�شمع  باإعاقات  �مل�شابني  �الأم��ل 
ومتكنهم  و�ل�����ش��م��م،  �ل�����ش��دي��دة 
بنجاح. مما  �شمعهم  ��شتعادة  من 
�لقا�شمي  م�شت�شفى  مكانة  ير�شخ 
ك���اأح���د �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل���ر�ئ���دة يف 
جمال  يف  و�مل���ن���ط���ق���ة  �الإم����������ار�ت 

عمليات زر�عة �لقوقعة .

مع �أكرث من 4500 ت�صكيل �صوئي م�صتوحى من �لهند�صة و�لعمارة �لإ�صالمية

اأبوظبي حتتفي ب�شهر رم�شان الكرمي باأجمل املج�شمات والألوان
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�����ش��ور و�الأ����ش���و�ء لتج�شد قيم  ب��اأج��م��ل  �أب��وظ��ب��ي وت��ت��زي��ن  �إم����ارة  ت�شتعد 
و�مليادين  �لرئي�شة  �ل�شو�رع  من  بالعديد  �لكرمي  رم�شان  �شهر  ومعاين 
�لعامة و�جل�شور، جت�شيد�ً اللتز�م د�ئرة �لبلديات و�لنقل مب�شاركة جميع 
�ل�شكان فرحة و�أجو�ء �ل�شكينة و�لعطاء ومنحهم �خل�شو�شية �لتي تتميز 

بها �أبوظبي �حتفاًء بال�شهر �ملبارك.
مقام  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  �ملنا�شبة  بهذه  �لد�ئرة  ورفعت 
حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�ش  �هلل، و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، و�إىل �أخيهما �شاحب  �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حكام  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�ش  �أع�شاء  و�إخو�نهم  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى 

�الإمار�ت.
و�لعني  �أبوظبي  مدينتي  من  كل  بلديات  بجهود  متمثلة  �ل��د�ئ��رة  وتعمل 
�ل�شياء،  من  تاجاً  �الإمار�تية  �لعا�شمة  لتلب�ش  �لظفرة،  منطقة  وبلدية 
�مل�شرتك.  �لعي�ش  قيم  وم�شاركة  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  م��ن  تفا�شيله  ي�شتلهم 
و�لتو�شيالت  تدويرها  �ملعاد  �ملو�د  ��شتخد�م  �لبلديات على  وعملت جميع 

للعو�مل �جلوية حر�شاً  عالية ومقاومة  ج��ودة  ذ�ت  م��و�د  �لكهربائية من 
على �شالمة �جلمهور و�ملمتلكات و�لتاأكيد على عو�مل �الأمان، و�لقدرة على 
و�لت�شكيالت  �لزينة  م�شابيح  ذلك  يف  مبا  �ملناخية  �لعو�مل  جميع  حتمل 
�ل�شوئية. وت�شتعد بلدية مدينة �أبوظبي، ال�شتقبال �شهر رم�شان، بتزيني 
�ل�شو�رع و�جل�شور و�لدو�ر�ت يف جزيرة �أبوظبي ومدنها مبئات �ملج�شمات 
و�مل�شتوحاة من  �إبد�عي  ب�شكل  و�ملتنا�شقة  �مل�شيئة  �لهند�شية  و�لت�شكيالت 
�ل�شو�رع  على  خا�شة  مل�شة  الإ�شفاء  �الأنيقة  �الإ�شالمية  �لعمارة  زخ���ارف 
من  رم�شان،  ل�شهر  �لعريقة  �الإمار�تية  و�لثقافة  �لف�شيل  �ل�شهر  حتاكي 
�شهر  ب��و���ش��ول  �أب��وظ��ب��ي  ل�شكان  ت��ب��ارك  م�شيئة  ع��ب��ار�ت  جم�شمات  بينها 

�لرحمة و�خلري و�ملغفرة.
�أبوظبي  �أبوظبي على تزيني �لعديد من �ملناطق يف جزيرة  وعملت بلدية 
�لنجوم،  من  م�شتوحى  �شوئي  وجم�شم  ت�شكيل   3500 بنحو  وخارجها 
وفو�ني�ش رم�شان، و�لنخيل، الإ�شفاء جو خا�ش على �ل�شو�رع طو�ل �ل�شهر 
�لد�خلية  �أبوظبي و�لطرق  �لف�شيل، وذلك يف مناطق متفرقة يف جزيرة 
و�لدو�ر�ت و�جل�شور، �أبرزها كورني�ش �أبوظبي، و�لطرق �لرئي�شية، باالإ�شافة 
�إىل �لزينة �ملميزة جل�شر �ملقطع �إىل جانب تركيب �لزينة يف عدد من �جلزر 
�لتابعة ملدينة �أبوظبي و�ملدن �خلارجية �لو�قعة �شمن نطاقها �جلغر�يف، 
مثل مدينة بني يا�ش، ومدينة حممد بن ز�يد، ومدينة �ل�شهامة، و�لرحبة، 

و�ملفرق، و�ل�شاخمة، ومدينة �لريا�ش، ومدينة �شخبوط، و�ل�شمحة.
وقامت بلدية مدينة �لعني بتزيني �ل�شو�رع �لرئي�شية و�لفرعية و�جل�شور 
تركيب  �ملبارك، وذلك من خالل  �شهر رم�شان  بقدوم  �حتفاًء  و�ل��دو�ر�ت 
�إ�شفاء  بنظام موفر للطاقة مع  ووح��دة �شوئية  400 جم�شماً  �أكرث من 
مل�شة جمالية على �لتقاطعات و�ل�شو�رع �لرئي�شة و�حليوية ك�شو�رع و�شط 
مدينة �لعني و�ملركز �الإد�ري ومنطقة ز�خر وعدد من �لدور�ت �لرئي�شية 

مثل �لبلدية وتو�م ودو�ر مكتبة ز�يد ودو�ر م�شت�شفى �لعني.
وت�����ش��ت��وح��ي �الأ���ش��ك��ال و�ل��ت�����ش��ام��ي��م �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة الأع���م���ال �الإن�����ارة و�لزينة 
�لرم�شانية يف مدينة �لعني مالحمها من معاين �لفن �لعربي و�لزخارف 
�عتمدت  حيث  �لت�شاميم،  يف  �ل��ه��الل  ال�شتخد�م  ب��االإ���ش��اف��ة  �الإ���ش��الم��ي��ة 
�أغلب �لت�شكيالت �لهند�شية �ل�شوئية على عبار�ت �لتهاين ورموز �ل�شهر 
�لف�شيل باالإ�شافة �إىل عبار�ت رم�شان كرمي باللغة �الجنليزية و�لزخارف 
�ملدينة  ميادين  على  و�جلمال  �لبهجة  من  �ملزيد  الإ�شفاء  متنوعة  باألو�ن 
بني  �الإن����ارة  يف  �ل��ع��ني  مدينة  بلدية  ��شتخدمتها  �ل��ت��ي  �الأل����و�ن  وت��ن��وع��ت 

�الأبي�ش و�لذهبي و�الأخ�شر.
تزيني  على  �لف�شيل  �ل�شهر  و���ش��ول  م��ع  �لظفرة  منطقة  بلدية  وعملت 
�ل�شو�رع �لرئي�شية ومد�خل �ملدن من خالل تركيب �أكرث من 600 لوحة 
م�شيئة وجم�شمات ثنائية وثالثية �الأبعاد م�شتوحاة من �لرت�ث �الإمار�تي 

و�لفن �ملعماري �الإ�شالمي، وتعك�ش �لقيم �لروحانية لل�شهر �لكرمي ون�شر 
�ملنطقة،  ���ش��و�رع  على  جمالية  مل�شة  و�إ�شفاء  �ملجتمع،  �أف���ر�د  بني  �ل�شعادة 

وحتفيز �لرقابة �لفّعالة على �ملظهر �لعام.
�ملظهر  �لظفرة على توحيد جهودها للحفاظ على  بلدية منطقة  ورك��زت 
و�إ�شاءة  للبيئة  �مل�شنعة من مو�د �شديقة  �لزينة  �أعمال  و��شتخد�م  �لعام، 
بنظام )LED( �ملوفر للطاقة �لكهربائية. وحر�شت �لبلدية على تزيني 
�ل�شو�رع ومد�خل �ملدن مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك مع �اللتز�م باإجر�ء�ت 
�الأمن و�ل�شالمة للمحافظة على �شالمة م�شتخدمي �لطرق وتعزيز كفاءة 
فعاليتها  على  و�حلفاظ  �لعامة  و�مل��ر�ف��ق  �لتحتية  و�لبنى  �الأ���ش��ول  �إد�رة 

خالل �ل�شهر �لكرمي.
�آيات  وتوجه معايل فالح �الأحبابي، رئي�ش د�ئرة �لبلديات و�لنقل باأ�شمى 
�لتهاين و�لتربيكات لدولة �الإمار�ت قيادًة وحكومًة و�شعباً مبنا�شبة قدوم 
�ل�شهر �لف�شيل متمنياً دو�م �ل�شحة و�لعافية للجميع، و�أ�شاف: " يف كل 
يف  �الإن�شانية  �لقيم  و�أ�شمى  �أف�شل  على  �ملبارك  رم�شان  �شهر  يدلنا  ع��ام، 
�لعطاء و�خلري و�ملحبة، �لر�شالة �لتي لطاملا حملتها دولة �الإمار�ت ل�شعبها 
و�لعامل �أجمع. وت�شع �أبوظبي كعادتها هذ� �لعام �أجمل تفا�شيلها �حتفاًء 
�شالمتهم  وو�شع  و�شيوفها  �شعبها  ل�شعادة  وطناً  لتكون  �لكرمي  بال�شهر 

و�أمنهم ور�حتهم على ر�أ�ش �أوليات �أعمالنا".

طحنون بن حممد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
واحلكام بحلول �شهر رم�شان املبارك

•• العني - وام:

منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  هناأ 
�لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ل��ع��ني، 
)حفظه �هلل(، مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك، د�عيا �ملوىل عز وجل 
�أن يعيد هذه �ملنا�شبة �لكرمية على �شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية. كما 
هناأ �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة �ملباركة �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�ل��وزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
و�أ�شحاب  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�أولياء  و  �الإم���ار�ت  حكام  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
و�الإ�شالمية  �لعربية  �الإم��ار�ت و�جلاليتني  نو�ب �حلكام و�شعب  و  �لعهود 
�أن يكون �شهر خري وبركة  �ملقيمة يف دول��ة �الإم���ار�ت �شائال �هلل عز وجل 

على �جلميع.

حمدان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
واحلكام بحلول �شهر رم�شان

هزاع بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
واحلكام بحلول �شهر رم�شان املبارك

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة )حفظه �هلل( 
�لتهاين  �أطيب  عن  �شموه  و�أع���رب  �مل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 
�أن يحفظ  �لقدير  �لعلي  �لكرمية.. د�عيا �ملوىل  �ملنا�شبة  و�لتربيكات بهذه 
و�لعافية  �ل�شحة  و�أن ميده مبوفور  بعنايته  �لدولة  رئي�ش  �ل�شمو  �شاحب 

و�أن مين على �شعب دولة �الإمار�ت مبزيد من �لتقدم و�الزدهار و �ل�شعادة.

كما هناأ �شموه - بهذه �ملنا�شبة - �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
دب��ي )رع��اه �هلل(  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  مكتوم 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب 
�ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
�مل��وىل عز  �الأع��ل��ى حكام �الإم���ار�ت و�أول��ي��اء �لعهود ون��و�ب �حلكام .. ر�ج��ي��اً 
وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة عليهم وعلى �شعب �الإم��ار�ت و�الأمتني �لعربية 
ويدمي  �الإم���ار�ت  دول��ة  يحفظ  و�أن  و�لربكات  و�ليمن  باخلري  و�الإ�شالمية 

على �شعبها و�ملقيمني على �أر�شها نعمة �الأمن و�الأمان و�لتقدم و�الزدهار.

•• اأبوظبي - وام:

�لتنفيذي  �ملجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  رف��ع 
�ل�شمو  �إىل مقام �شاحب  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات  �أ�شمى  �أبوظبي،  الإم��ارة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة "حفظه �هلل"، مبنا�شبة حلول 

�شهر رم�شان �ملبارك.

كما هناأ �شموه بهذه �ملنا�شبة �لكرمية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب 
�ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
�الأعلى حكام �الإمار�ت و�أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام، �شائاًل �ملوىل عز وجل 

�أن يعيد هذه �ملنا�شبة �لف�شيلة عليهم باخلري و�ليمن و�لربكات.

فريق طوارئ واأزمات الفجرية ي�شدد على �شرورة اللتزام بالإجراءات الحرتازية والوقائية خالل �شهر رم�شان
•• الفجرية-الفجر:

�أكد فريق �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث �ملحلي الإمارة �لفجرية على �شرورة 
�لتقيد باتخاذ �الإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لوقائية خالل �شهر رم�شان �ملبارك للحد 
من �نت�شار فريو�ش كورونا وذلك وفقاً لتعليمات �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ 
و�الأزمات و�لكو�رث. و�أو�شح رئي�ش فريق �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث �ملحلي 
الإمارة �لفجرية �شعادة �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرية �للو�ء حممد �أحمد بن غامن 
�لكعبي، �أن �لفريق �ملحلي �عتمد �الإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لتد�بري �لوقائية خالل 
ومنع  �لعائلية،  و�ل��زي��ار�ت  �لتجمعات  منع  ت�شمنت  و�لتي  �ملبارك،  رم�شان  �شهر 
توزيع وتبادل �لوجبات بني �ملنازل و�الأ�شر، باالإ�شافة �إىل منع �إن�شاء خيم �الإفطار 
�أو  �ملنازل  �أمام  �الإفطار  وتوزيع وجبات  �لوجبات �جلماعية، ومنع تقدمي  لتناول 

�مل�شاعد�ت  �أو  �لوجبات  توزيع  يقت�شر  و�أن  �مل�شاجد،  �أم��ام  �الإف��ط��ار  مو�ئد  �إقامة 
�لعينية من قبل �جلهات �خلريية �لر�شمية �ملعتمدة يف �لدولة وح�شب �لربوتوكول 
�خلا�ش �ملعتمد. كما �شملت �لتعليمات �البتعاد عن �لتجمعات �لكبرية يف �الأماكن 
�إن�شاء  �ملزدحمة، ومنع  �لتجارية  �الأ�شو�ق و�ملحال  باأن�شطة رم�شان مثل  �ملرتبطة 
و�ل�شي�شة  و�مل�شروبات  �الأطعمة  تقدم خدمات  و�لتي  �لتجارية  �لرم�شانية  �خليم 
�مل�شاحبة عادة للمطاعم و�لفنادق و�لوجبات �ل�شياحية �ملختلفة �أو يف �أي مكان عام 
��شتمر�ر غلق م�شليات  على  �لتعليمات  �أكدت  �ل�شلو�ت  تاأدية  وفيما يخ�ش  �آخر. 
�لن�شاء و�ملر�فق �خلدمية و�ل�شحية كما مينع توزيع �مل�شاحف و�لهد�يا �الأخرى 
�شد فريو�ش  �الح��رت�زي��ة  �ل�شو�بط  وفق  �لرت�ويح  وقيام �شالة  �لعمل،  مقار  يف 
�ل�شلو�ت �خلم�ش مع حتديد مدة �شالة  الأد�ء  19( و�ملعلن عنها �شابقاً  )كوفيد 

�لع�شاء و�شالة �لرت�ويح مبا ال يزيد عن ثالثني )30( دقيقة. 
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•• دبي -وام:

وعامليون  �إم���ار�ت���ي���ون  خ����رب�ء  �أك����د 
��شرت�تيجيات  ت���ط���وي���ر  �أه���م���ي���ة 
�شحية �شاملة ترتكز على �ل�شر�كات 
�ل���ف���اع���ل���ة ب����ني ك����اف����ة �حل���ك���وم���ات 
و�ل�شركات  �ل���دول���ي���ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لقطاع  �ملتخ�ش�شة يف هذ�  �لعاملية 
�حليوي، مبا ي�شهم بدعم �الأنظمة 
وتطوير  �ل���ع���امل،  ح���ول  �ل�����ش��ح��ي��ة 
خ��دم��ات��ه��ا ل��الرت��ق��اء ب��ج��ودة حياة 
ومو�جهة  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �الأف��������ر�د 
جائحة  فر�شتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

فريو�ش كورونا �مل�شتجد.
ج������اء ذل�������ك، خ������الل ور������ش�����ة عمل 
�أوىل  يف  �ل�شحة"  "م�شتقبل  ح��ول 
فعاليات �شل�شلة "�مل�شتقبل X" �لتي 
للم�شتقبل،  دب��ي  موؤ�ش�شة  �أطلقتها 
ب�����ه�����دف ������ش����ت���������ش����ر�ف ت����وج����ه����ات 
�أهم  ودر����ش��ة  �حل��ي��وي��ة،  �لقطاعات 
�حلالية  و�ل���ت���ح���دي���ات  �ل���ت���غ���ري�ت 
و�ملقبلة، وذلك مب�شاركة نخبة من 
و�لتنفيذيني  و�مل�����در�ء  �مل�����ش��وؤول��ني 
و�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف خمتلف 
�ل�شحة  مثل  �لرئي�شية  �لقطاعات 
�الإم���ار�ت  دول��ة  م��ن  و�لتكنولوجيا 

وخمتلف �أنحاء �لعامل.
�لدكتور  من  كل  �جلل�شة  يف  �شارك 
�إد�رة  مكتب  م��دي��ر  �ل��ر���ش��ا  حممد 
�ملعلوماتية  �إد�رة  وم��دي��ر  �مل�شاريع 
�ل�شحة  هيئة  يف  �لذكية  و�ل�شحة 
�ل�شحرتي  �شامح  و�لدكتور  بدبي، 
�لب�شرية  �لتنمية  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 
و�مل�شوؤول عن �خلدمات �ال�شت�شارية 
للبنك �ل��دويل يف جماالت �ل�شحة 
�الجتماعية  و�حل��م��اي��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
جمل�ش  دول  يف  �ل���ع���م���ل  و�����ش����وق 
و�لربوفي�شور  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 

ب���ي���وت م���دي���ر م��ع��ه��د لندن  ب���ي���رت 
�ملناطق  وط�����ب  �ل�������ش���ح���ة  حل���ف���ظ 
�شهاب  وع����ث����م����ان  �ال�����ش����ت����و�ئ����ي����ة، 
ب�شركة  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ت�����ش��وي��ق  م��دي��ر 
ماد�لني  و�أد�رت���ه���ا  مايكرو�شوفت، 
ك��ام��ب��ي��وين �الأ����ش���ت���اذة �مل�����ش��اع��دة يف 

�أكادميية دبي للم�شتقبل.
وتطرق �ملتحدثون يف �جلل�شة �لتي 
للم�شتقبل  دب��ي  �أك��ادمي��ي��ة  نظمتها 
وت�شور�ت  روؤى  تطوير  �أهمية  �إىل 
�ل�شحة  لقطاع  جديدة  م�شتقبلية 
ودعمه يف مو�كبة حتديات �الأنظمة 
�لتكنولوجيا  تبني  ع��رب  �ل�شحية، 
�لتحول  عمليات  وت�شريع  �ملتقدمة 
�ل�شجالت  ح����ف����ظ  يف  �ل����رق����م����ي 
�لطبية، وتقدمي �لرعاية �ل�شحية 
عن ُبعد، و�شمان �اللتز�م مبعايري 
خ�شو�شية و�أمان �لبيانات �لطبية.

�ل����رتك����ي����ز على  �أه����م����ي����ة  و�أك�����������دو� 
للتحديات  �ال�شتباقية  �ال�شتجابة 
ب��داًل من  منها  و�ل��وق��اي��ة  �ل�شحية 
�العتماد على �ال�شتجابة �لعالجية 
�ل�شحية،  و�ل��ع��و�ر���ش  ل��الأم��ر����ش 

مبوؤ�شر�ت  ب���االرت���ق���اء  ي�����ش��ه��م  مب���ا 
وتعزيز  �ملجتمع،  �أف��ر�د  جودة حياة 
باأهمية  ووع���ي���ه���م  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م 
و�ل�شالمة،  �ل�شحة  على  �حل��ف��اظ 
وت��ب��ن��ي مم��ار���ش��ات و�أ����ش���ل���وب حياة 
�شحي. و�أو�شى �مل�شاركون ب�شرورة 
عاملية  �شحية  لتحديات  �ال�شتعد�د 
ج��دي��دة، و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �لدرو�ش 
و�لتجارب �لتي مرت بها دول �لعامل، 
للمبتكرين  �لدعم  توفري  و�شرورة 
لتطوير  و�ل���ب���اح���ث���ني  و�ل���ع���ل���م���اء 
وفعالية  ج��دي��دة  عالجية  تقنيات 
�حلديثة  �لتقنيات  على  باالعتماد 
و�البتكار�ت �مل�شتقبلية �لتي ت�شاعد 
يف �الرتقاء بقطاع "�لطب �لدقيق" 
تخ�شي�ش  �إم��ك��ان��ي��ة  ي��ت��ي��ح  �ل�����ذي 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش و�ل����ع����الج. 
تطوير  �أهمية  �مل�شاركون  �أك��د  كما 
وتعزيز  �ل�شحة  ق��ط��اع  ت�شريعات 
مرونتها، و�إعد�د �أطر عاملية لتبادل 
و�لبيانات  و�مل���ع���ل���وم���ات  �خل�����رب�ت 
لتعميم  للجميع  م��ت��اح��ة  وج��ع��ل��ه��ا 
�لرتكيز  و�شمان  �لعلمية،  �لفائدة 

�الأنظمة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة  ع���ل���ى 
���ش��ام��ل، وتوفري  ب�����ش��ك��ل  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�ملركز  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل����ر�ف����ق  �أف�������ش���ل 
�لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م  �ل�شحية، 
�إىل ت�شجيع �لنا�ش على �إتباع منط 
�شعيد  و�أك��د  حياة متو�زن و�شحي. 
�ل���ق���رق���اوي م��دي��ر �أك���ادمي���ي���ة دبي 
للم�شتقبل �أن تنظيم �شل�شلة جل�شات 
دعم  �إىل  ي��ه��دف   "X "�مل�شتقبل 
�جلهود �لوطنية و�لعاملية لت�شميم 
و��شت�شر�ف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  و���ش��ن��اع��ة 
يف  �لعاملية  �خل��رب�ت  �أ�شحاب  روؤى 
ت��وظ��ي��ف �أح����دث م��ا ت��و���ش��ل��ت �إليه 
�لفر�ش  ل��در����ش��ة  �ملتقدمة  �لعلوم 
�لناجحة،  و�ملمار�شات  و�لتحديات 
�الجتاهات  باأبرز  �ملجتمع  وتعريف 
بتو�شيات  و�خل�����روج  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
للم�شتقبل  متكاملة  ���ش��ورة  تر�شم 
�لقر�ر�ت  �أف�شل  �ت��خ��اذ  يف  ت�شاعد 
تو�كب  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  و�إع���������د�د 
�مل��ت��ط��ل��ب��ات �جل�����دي�����دة. وق������ال �إن 
�لتفاعلية  �ال�شت�شر�فية  �جلل�شات 
موؤ�ش�شة  م���ب���ادر�ت  �إط�����ار  يف  ت���اأت���ي 

لروؤية  وحت��ق��ي��ق��اً  للم�شتقبل  دب���ي 
دبي  مكانة  تعزيز  باأهمية  �لقيادة 
ودولة �الإم��ار�ت وجهة عاملية ر�ئدة 
حتت�شن �أف�شل �لعقول �ملتخ�ش�شة 
يف جمال ��شت�شر�ف �مل�شتقبل وتوفر 
�ملتخ�ش�شة  من�شة جتمع �خلرب�ت 
�لقطاعات  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��م��ي��م  يف 

�حليوية.
وقال �لدكتور حممد �لر�شا مدير 
�إد�رة  ومدير  �مل�شاريع  �إد�رة  مكتب 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة و�ل�����ش��ح��ة �ل��ذك��ي��ة يف 
علينا  "يجب  بدبي:  �ل�شحة  هيئة 
�أن نركز �أكرث على �لتفكري باأ�شلوب 
م�شتقبل  ال����ش���ت�������ش���ر�ف  م���ب���ت���ك���ر 
و�ال�شتعد�د  �حل��ي��وي��ة،  ق��ط��اع��ات��ن��ا 
�أفكار  وت��ب��ن��ي  �مل��ق��ب��ل��ة،  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ج����دي����دة غ����ري ت��ق��ل��ي��دي��ة، وت���ب���ادل 
و�ملمار�شات  و�ل���ت���ج���ارب  �مل���ع���رف���ة 
�ل����ن����اج����ح����ة م������ع ك�����اف�����ة �جل����ه����ات 
وتوفري  و�خل����ا�����ش����ة،  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ل���دع���م  �ل��ت��م��وي��ل 
و�الب���ت���ك���ار �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي. و�أ����ش���ار 
للتكنولوجيا  �ل��ك��ب��ري  �ل�����دور  �إىل 

�ال�شطناعي  �لذكاء  مثل  �حلديثة 
و�ل����ط����ب �ل����دق����ي����ق وت���ع���ل���م �الآل������ة 
�لنا�شئة،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
يف حت��ل��ي��ل وت�����ش��خ��ي�����ش �الأم���ر�����ش 
و�خ����ت����ي����ار �ل����ع����الج����ات و�الأدوي����������ة 
�لعو�ر�ش  م��ن  و�لتحذير  �الأن�شب 
باالأمر��ش  �الإ����ش���اب���ة  و�إم���ك���ان���ي���ة 
م�شتقباًل، الفتاً �إىل ت�شارع �لتحول 
�لرقمي ب�شكل عام يف قطاع �ل�شحة 
وجناحه بتقدمي �لدعم يف خمتلف 
�حل������االت �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�ل���ط���ارئ���ة. 
�ل���دك���ت���ور �شامح  �أك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�لتنمية  برنامج  مدير  �ل�شحرتي 
�خلدمات  ع��ن  و�مل�����ش��وؤول  �لب�شرية 
�ال���ش��ت�����ش��اري��ة ل��ل��ب��ن��ك �ل������دويل يف 
جماالت �ل�شحة و�لتعليم و�حلماية 
دول  يف  �لعمل  و���ش��وق  �الجتماعية 
�أن عدد  �لتعاون �خلليجي،  جمل�ش 
�شكان �ملنطقة �شريتفع ب�شكل كبري 
خالل �لعقد �ملقبل وخا�شة يف �ملدن 
�لتحديات  من  �شيزيد  ما  �لكبرية، 
ويفر�ش  و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة،  �ل�������ش���ح���ي���ة 
للتخطيط  م��ب��ت��ك��رة  ن��ه��ج  ت��وظ��ي��ف 

�حل�شري ير�عي متطلبات �ل�شحة 
�ملجتمع  �أف��ر�د  ويحمي  و�ل�شالمة، 
من �ل�شلوكيات �ل�شحية �خلطرية.

ولفت �إىل �أهمية �إعد�د مناذج عاملية 
ج��دي��دة الأن��ظ��م��ة �ل��رع��اي��ة �لطبية 
مع �لرتكيز على تطوير �خلدمات 
�ملجتمعية  �ل�شر�ئح  لكافة  �ملقدمة 
�ل�شن،  وك���ب���ار  �الأط����ف����ال  وخ��ا���ش��ة 
�لتو�شع  در��شة  �شرورة  �إىل  �إ�شافة 
�الجتماعي  �ل�����ش��م��ان  �أن��ظ��م��ة  يف 
و�ملعا�شات  �ل�������ش���ح���ي  و�ل����ت����اأم����ني 
�لتقاعدية، و�حلر�ش على توظيف 
فر�ش  وت�شهيل  �ل�����ش��اب��ة  �ل��ط��اق��ات 

�مل�شاهمة �الإيجابية.
ب���ي���رت بيوت  �ل���ربوف���ي�������ش���ور  وق������ال 
�ل�شحة  حلفظ  لندن  معهد  مدير 
وطب �ملناطق �ال�شتو�ئية، �إن �لعامل 
و�لعقود  �ل�شنو�ت  خ��الل  �شي�شهد 
�ملقبلة �ملزيد من �الأمر��ش �جلديدة 
�لتي  �خلطرية  �لفريو�شات  ب�شبب 
�لنا�ش،  �إىل  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  تنتقل 
م���ا ي���وؤك���د �أه��م��ي��ة �ال���ش��ت��ع��د�د الأي 
حت���دي���ات ط���ارئ���ة و�ل��ت��ع��ام��ل معها 

�إىل  م�����ش��ري�ً  و���ش��ري��ع،  ب�شكل ج��دي 
�لتحديات  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �أه��م��ي��ة 
�لعاملية �الأخرى مثل �لتغري �ملناخي 
و�ل�شر�عات  �ل�شكان  ع��دد  وزي����ادة 
�لالجئني  و�أع����������د�د  و�ل����ن����ز�ع����ات 
و�لنازحني و�الأمن �لغذ�ئي، خالل 
وتخطيط  �مل��خ��اط��ر  تقييم  عملية 

�ال�شرت�تيجيات �مل�شتقبلية.
�أ�شاليب  تباين  �إىل  ب��ي��وت  وت��ط��رق 
م����و�ج����ه����ة �جل���ائ���ح���ة  �ل����������دول يف 
و������ش�����رورة در������ش����ة ه�����ذه �حل�����االت 
لال�شتفادة منها يف �مل�شتقبل، وقال 
لقاحات  ع���دة  بتطوير  �ل��ن��ج��اح  �إن 
ل��ه��ذ� �ل���وب���اء خ���الل �أق���ل م��ن �شنة 
جتربة متميزة توؤكد �أهمية توظيف 
�البتكار  ت�����ش��ري��ع  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�لعالجات  �لعلمية  و�الكت�شافات 
�ل��ط��ب��ي��ة، و����ش���رورة ت���ع���اون �ل���دول 
للمجتمعات  �ل���ع���الج���ات  ل��ت��وف��ري 
�مل�شتقبل  رو�د  متكني  حظاً.  �الأق��ل 
للم�شتقبل  دبي  �أكادميية  �أن  ُيذكر 
بتوجيهات   ،2017 ع��ام  تاأ�ش�شت 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل������وزر�ء 
لتزويد  �هلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�لالزمة  ب��امل��ه��ار�ت  �مل�شتقبل  ق���ادة 
وتقدمي  �مل�شتقبل،  تطور�ت  ملو�كبة 
�لتحديات  تغطي  تعليمية  ب��ر�م��ج 
رو�د  ومتكني  �إع���د�د  وتدعم  �مللحة 
دب��ي ودول���ة �الإم���ار�ت.  �مل�شتقبل يف 
وميكن �الطالع على �أبرز �ملبادر�ت 
�ل����ت����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا �أك�����ادمي�����ي�����ة دب���ي 
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•• دبي -وام: 

�أكد معايل �شقر غبا�ش رئي�ش �ملجل�ش �لوطني �الحتادي �أن دولة �الإمار�ت 
بتوجيهات وروؤية قيادتها �لر�شيدة جت�شد منوذجا تنمويا فريد� وباتت منارة 
�ال�شتعد�د�ت  و�ل��ذي يظهر جليا يف  �ملجاالت  ل��الإجن��از�ت يف خمتلف  عاملية 

�ال�شتثنائية ال�شت�شافة �إك�شبو 2020 دبي يف �الأول من �أكتوبر �ملقبل.
2020 دبي �شيبهر  �إك�شبو  �الإم��ار�ت يف موقع  �أجنزته  �إن ما  وق��ال معاليه 
"تو��شل  �شعار  �لعاملي جت�شد  �ملعر�ش  تاريخية من  دورة  �لعامل من خالل 
�لعقول.. و�شنع �مل�شتقبل" من خالل تعزيز �لتعاون �لعاملي خلري �الإن�شانية 
جمعاء ليمثل �إك�شبو 2020 دبي ر�شالة �شالم وت�شامح وحمبة من �الإمار�ت 
وو�شع  �مل�شتقبلية  �لتحديات  ملو�جهة  معا  �لعمل  عنو�نها  �أجمع  �لعامل  �إىل 

�حللول �لقائمة على �البتكار و�الإبد�ع للحفاظ على �لكوكب.

يحمل  دبي   2020 دبي  �إك�شبو  معر�ش  �أن  �إىل  غبا�ش  �شقر  معايل  و�أ�شار 
دالالت مهمة تعك�ش �ملكانة �ملرموقة و�لثقة �لدولية �لتي تتمتع بها �الإمار�ت 
�ملتحققة  ل��الإجن��از�ت  �ل��دويل  و�لتقدير  و�الح���رت�م  �لعاملية  �خل��ارط��ة  على 
و�أكد معاليه �أن �الإمار�ت ترحب بالعامل خالل �إك�شبو 2020 دبي من خالل 
م�شاركة �أكرث من 190 دولة متثل قار�ت �لعامل يف قلب �حلدث للم�شاركة 
�لتي  �الإجن���از�ت �حل�شارية  �لعاملي و�الط���الع على م�شرية  ه��ذ� �حل��دث  يف 
م�شرية  يج�شد  �لذي  �لذهبي  باليوبيل  معها  و�الحتفاء  �الم��ار�ت  �شطرتها 

و�لعطاء. �الإجناز  من  عاما   50
جاء ذلك خالل زيارة معايل �شقر غبا�ش رئي�ش �ملجل�ش �لوطني �الحتادي 
ير�فقه عدد من �أع�شاء �ملجل�ش ملعر�ش �إك�شبو 2020 دبي �ليوم حيث كان 
يف ��شتقبال معاليه و�لوفد �ملر�فق معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 
2020" وبح�شور  "�إك�شبو  دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل مدير عام مكتب 

�لدكتور عمر �لنعيمي �الأمني �لعام للمجل�ش �لوطني �الحتادي.
وقام معاليه و�لوفد �ملر�فق خالل �لزيارة ملوقع �إك�شبو2020 دبي بجولة 
لالطالع على �أحدث معامل �حلدث �لعاملي ال �شيما جناح �ال�شتد�مة "تري�" 
�إذ  �نتهاء فعالياته  بعد  �شيخّلفه �حل��دث  �ل��ذي  �الإرث  �ل��ذي يعد ج��زء� من 
�شيتحول �إىل مركز للعلوم �شيلهم �خليار�ت �مل�شتد�مة لالأجيال �ملقبلة كونه 
بن�شبة  ومياه  طاقة  من  �خلا�شة  �حتياجاته  يوّلد  �ال�شتد�مة  ذ�ت��ي  مبنى 

�ملائة. يف   100
و��شتمع معايل �شقر غبا�ش و�حل�شور �إىل �شرح من معايل رمي بنت �إبر�هيم 
 2020 �إك�شبو  معر�ش  موقع  يف  حتققت  �لتي  �الإجن���از�ت  ح��ول  �لها�شمي 
"�لفر�ش و�لتنقل  �ملتمثلة يف  �لثالثة  �إك�شبو  �إىل مو�شوعات  دبي و�لتعرف 
للتاأمل  م�شاحة  للزو�ر عرب خلق  �إلهام  �شتمثل م�شدر  و�ال�شتد�مة" و�لتي 
و�حلياة ب�شكل خمتلف وتوفري مناخ من �لتفاوؤل �لذي ميكن �أن يحدث �أثر� 

د�ئما يف �لعامل وير�شم فرتة مقبلة من تاريخ �حل�شارة �الإن�شانية وبناء �إرث 
هادف يلهم �الأجيال �ملقبلة مل�شتقبل �أكرث ��شتد�مة.

�ال�شتد�مة  جناح  �أهمية  �ل��زي��ارة  خ��الل  �لها�شمي  رمي  معايل  و��شتعر�شت 
�لبيئية  للتاأثري�ت  للت�شدي  �مللّحة  �حلاجة  على  �شي�شلط  �ل��ذي  "تري�" 
�ل�شلبية �لتي يت�شبب بها �ل�شلوك �لب�شري بدرجة كبرية وذلك عرب جتربة 
ممتعة ومرحة و�شخ�شية م�شممة خ�شي�شا لتمكني �لزو�ر وخا�شة �الأطفال 
منهم من فهم �أثرهم على �لبيئة وك�شر حلقة �ل�شلوك �ال�شتهالكي وبالتايل 

حّثهم لي�شبحو� دعاة للتغيري.
ويف ختام �لزيارة ثمن معايل �شقر غبا�ش و�أع�شاء �ملجل�ش �لوطني �الحتادي 
جهود فريق عمل �ك�شبو دبي 2020 و�القبال �لكبري من قبل �شباب �لوطن 
للتطوع خالل فرتة �ملعر�ش وعلى ر�أ�شهم معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 

�لتي تتابع �أدق �لتفا�شيل الإجناح �حلدث �لعاملي.

•• دبا احل�صن-الفجر:

�أفاد �شعادة طالب عبد�هلل �ليحيائي 
�أن  مدير بلدية مدينة دبا �حل�شن 
�إ�شتعد�د�تها  ك��اف��ة  �أن��ه��ت  �ل��ب��ل��دي��ة 
�ملبارك،  رم�����ش��ان  �شهر  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
�لهند�شية  �خل��دم��ات  �إد�رة  وق��ام��ت 
باإعد�د  بالبلدية  �لعمليات  و�إد�رة 
متخ�ش�شة  وب��������ر�م��������ج  خ�����ط�����ط 
لتنظيم  ب��رن��ام��ج  منها  وم��ت��ك��ام��ل��ة، 
�لعمليات  �إد�رة  م���ر�ق���ب���ي  ع���م���ل 
بالبلدية وذلك من خالل �لتفتي�ش 
�لتفتي�شية  و�جل������والت  و�ل���رق���اب���ة 

ب���ه���دف حر�ش  �مل��ك��ث��ف��ة،  �ل����دوري����ة 
�أق�شامها على �شحة  �لبلدية وكافة 
يف  �لفا�شلة  �ملدينة  �شكان  و�شالمة 
ظل وجود فريو�ش كورونا "كوفيد-

."19
�لبلدية  �أن  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي  و�أ�����ش����اف 
�إت����خ����ذت ح���زم���ة م����ن �الإج���������ر�ء�ت 
���ش��ه��ر رم�شان  �الإح����رت�زي����ة خ���الل 
لعل من �أهمها منع و�إيقاف �إ�شد�ر 
ت�شاريح �خليم �لرم�شانية ومو�ئد 
توزيع  وجتنب  �جلماعية،  �الإفطار 
�ملنازل،  �أم�����ام  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��وج��ب��ات 
�ل��غ��ري حا�شلني  �ل��ع��ام��ل��ني  و�إل�����ز�م 

بعمل  )كوفيد19-(  ل���ق���اح  ع��ل��ى 
�ل��ف��ح�����ش �أ���ش��ب��وع��ي��اً، ب��ن��اًء ع��ل��ى ما 
ل�شنة   )10( رق��م  �لتعميم  يف  ج��اء 
2020 ب�شاأن �لتد�بري �الحرت�زية 
ملحاربة  �ل���وق���ائ���ي���ة  و�الإج������������ر�ء�ت 
)كوفيد19-(  ك����ورون����ا  ف���ريو����ش 
ق�شم  ق��ام  كما  �لغذ�ئية،  للمن�شاآت 
وبالتعاون  بالبلدية  �الأغذية  رقابة 
م���ع م��رك��ز �ل��ط��ب �ل���وق���ائ���ي بعمل 
جلميع  )كوفيد19-(  ف���ح�������ش 
�ل��ع��ام��ل��ني ب��امل��ن�����ش��اآت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف 
ن��ت��ائ��ج فح�ش  �مل���دي���ن���ة، وم��ت��اب��ع��ة 
�لق�شم،  مفت�شي  قبل  من  �لعاملني 

جميع  و�شالمة  �شحة  على  حر�شاً 
�ملدينة  يف  و�مل���ق���م���ني  �مل����و�ط����ن����ني 

�لفا�شلة.
تخ�شي�ش  مت  �أن���ه  �ليحيائي  ون���وه 
بالبلدية  �لعمليات  �إد�رة  م��ن  ف��رق 
الإجر�ء �جلوالت �لتفتي�شية �ملكثفة 
على �ملطاعم و�لكافترييات و�ملطابخ 
�شالونات  �إىل  وباالإ�شافة  �شعبية، 
�حلالقة �لرجالية ومر�كز �لتجميل 
تطبيقها  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
و�الإلتز�م  �ل�شحية،  �ال���ش��رت�ط��ات 
ب��ك��اف��ة �ل��ت��د�ب��ري �الإح����رت�زي����ة من 
و�لنظافة  �مل�شتمر  �لتعقيم  خ��الل 

�الأدو�ت  ون��ظ��اف��ة  للمن�شاأة  �ل��ع��ام��ة 
�الإجر�ء�ت  كافة  و�إتباع  �ملُ�شتخدمة 
�لوقائية ملنع �إنت�شار فريو�ش كورونا 
�لبلدية  �أن  م�شري�ً  )كوفيد19-(، 
�أع��ل��ن��ت ع���رب ح�����ش��اب��ه��ا �ل��ر���ش��م��ي يف 
�الإجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  جميع 

عن هذه �الإجر�ء�ت.
"مق�شب"  �أن  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي  و�أو����ش���ح 
�ل�شاعة  م��ن  �أب��و�ب��ه  يفتتح  �لبلدية 
م�شاء،   6 �ل�شاعة  حتى  �شباحاً   8
�إ�شر�ف  حت��ت  �ل��ذب��ح  �شيكون  حيث 
طبي من قبل �الأطباء �لبيطريني، 
من  باملدينة  �خل�شار  �شوق  ويعمل 

�ل�شاعة 8 �شباحاً حتى �ل�شاعة 11 
�الأ�شماك  �شوق  يعمل  بينما  م�شاء، 
من �ل�شاعة 8 �شباحاً حتى �ل�شاعة 
9 م�شاء، و�أكد �ليحيائي �أن �لبلدية 
ت���ق���وم ب���ج���ه���ود ك���ب���رية ع���ل���ى م����د�ر 
مناطق  وتعقيم  لتطهري  �ل�����ش��اع��ة 
�مل��ق�����ش��ب و�الأ��������ش�������و�ق، ك���م���ا يجب 
�لتد�بري  م���ر�ع���اة  �جل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
منها  و�الإح��������رت�زي��������ة  �ل����وق����ائ����ي����ة 
�لتباعد �الإجتماعي و�شرورة �إرتد�ء 
للحفاظ  وذل��ك  �لو�قية،  �لكمامات 

على �شحتهم و�شالمتهم.
�خلدمات  �إد�رة  �أن  �ليحيائي  وذك��ر 

بتزيني  قامت  بالبلدية  �لهند�شية 
�ل�����������ش�����و�رع و�مل����ن����اط����ق ب���االأ����ش���ك���ال 
ب�شهر  �حتفااًل  �مل�شيئة  �لهند�شية 
رم�������ش���ان �مل����ب����ارك وذل�����ك الإدخ�����ال 
�لفرحة و�لبهجة على �شكان �ملدينة 

�لفا�شلة.
دبا  مدينة  بلدية  ط��و�ق��م  ت��ت��و�ج��د 

على  �الأق�شام  خمتلف  من  �حل�شن 
24 ���ش��اع��ة ي���وم���ي���اً، وذل���ك  م�����د�ر 
ويف  �ملدينة،  �شكان  �إحتياجات  لتلبة 
حال حدوث �أي حالة طارئة يرجى 
�لتو��شل مع رقم �لطو�رئ )993( 
لالإعالم عنها لتلبية �لند�ء من قبل 

�لطو�قم �ملخت�شة بالبلدية.

وفقًا لإجر�ء�ت �حرت�زية

بلدية دبا احل�شن تنهي ا�شتعداداتها ل�شهر رم�شان املبارك 

خرباء اإماراتيون وعامليون يوؤكدون �شرورة تعزيز جاهزية الأنظمة ال�شحية لتحديات امل�شتقبل

�شقر غبا�س: الإمارات �شتبهر العامل خالل معر�س اإك�شبو دبي 2020 دبي

الدفاع املدين يناق�س ال�شيا�شات 
واملبادرات التطويرية للقطاع

•• دبي-وام:

�الجتماع  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �ملدين  �لدفاع  عام  قائد  �ملرزوقي،  حممد  جا�شم  �لدكتور  �للو�ء  تر�أ�ش 
"مقر  �لذي عقد يف  بالدولة  �ملدين  للدفاع  �الإقليمية  �الإد�ر�ت  �لعامني ومديري  للمدر�ء  �ل��دوري 
�ك�شبو2020" بدبي. مت خالل �الجتماع مناق�شة عدد من �ملو�شوعات �ملدرجة على جدول �الأعمال 
�لتي تخدم قطاع  �لتو�شيات  �عتماد جمموعة من  �لتطويرية ومت  و�ملبادر�ت  بال�شيا�شات  و�ملتعلقة 
�لدفاع �ملدين. كما مت �لوقوف على ��شتعد�د�ت جهاز �لدفاع �ملدين ملعر�ش �ك�شبو لتعزيز �ل�شالمة 
�الأرو�ح  حلماية  و�الإنقاذ  و�لوقاية  �الإطفاء  جمال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  �ملدنية،  و�حلماية 

و�ملمتلكات و�ملكت�شبات �لوطنية.

•• دبي -وام:

�أبرمت جمموعة مو�نئ دبي �لعاملية و م�شت�شفى فقيه �جلامعي بدبي 
و�شل�شلة  �للوج�شتية  �الحتياجات  لتلبية  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �م�ش 
من  �الأوىل  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  تعترب  بامل�شت�شفى.  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��وري��د 
نوعها ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية - �ملزود �لعاملي �لر�ئد للخدمات 
�للوج�شتية �لذكية �ملتكاملة- مع مرفق للعناية �ل�شحية. وقع مذكرة 
�لتفاهم كل من عبد�هلل بن دميثان �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لتجارية 
يف مو�نئ دبي �لعاملية – �إقليم �الإمار�ت و�لدكتور فاحت حممد جول 
�لرئي�ش �لتنفيذي مل�شت�شفى فقيه �جلامعي. تن�ش �ل�شر�كة على �أن 
�للوج�شتية  �ملتطلبات  تلبية  عن  م�شوؤولة  �لعاملية  دبي  مو�نئ  تكون 
�أ�شا�شي  ب�شكل  يعني  مم��ا  بامل�شت�شفى  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��وري��د  و�شل�شلة 

تخزين �ملو�د �ل�شيدالنية /مبا يف ذلك �شل�شلة �لتربيد/ وت�شليمها 
و�الحتياجات �حلالية و�مل�شتقبلية �ملتعلقة باإد�رة �مل�شتودعات و�ملو�د 
قال  و  �مل�شت�شفى.  م�شتلزمات  من  وغريها  �ال�شتهالكية  �جلر�حية 
عبد �هلل بن دميثان �إن �ل�شر�كة مع م�شت�شفى فقيه �جلامعي متثل 
مرحلة جديدة بالن�شبة ملو�نئ دبي تو�شع خاللها ح�شورها يف قطاع 
�لرعاية �ل�شحية مما ي�شاهم يف حتول دبي �إىل وجهة رعاية �شحية 
تبني مناذج رعاية مبتكرة ومتكاملة.. معربا عن  ر�ئ��دة من خالل 
�خلا�شة  �لتوريد  ل�شل�شلة  �أك��رب  قيمة  �شتجلب  �ل�شر�كة  �أن  يف  ثقته 
ب�امل�شت�شفى من خالل �إد�رة خمزون �الأجهزة �لطبية و�الأدوية و�ملو�د 
ميثل  �جلامعي  فقيه  م�شت�شفى  �أن  �عترب  و  بكفاءة.  �ال�شتهالكية 
و�شيحقق  دبي  �ملزدهر يف  �ل�شحية  �لرعاية  �إىل قطاع  قيمة  �إ�شافة 
�إ�شافية مثل حت�شني �لنتائج �ل�شحية  هذ� �لتعاون للمر�شى مز�يا 

�أ�شرع ما يوؤدي  وتو�فر �الأدوية عالية �جلودة و�ملنقذة للحياة ب�شكل 
�مل�شت�شفى. من  �الإق��ام��ة يف  ف��رت�ت  �أ���ش��رع وتقليل  ف��رت�ت تعاف  �إىل 
�أف�شل  ل�شمان تقدمي  �إن��ه  ج��ول  ف��احت حممد  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جهته 
خدمات �لرعاية �ل�شحية للمر�شى ينبغي �لرتكيز ب�شكل كامل على 
جمموعة  مع  �لتعاون  و�شيمكنهم  �مل�شت�شفى  يف  �ل�شريري  �جلانب 
مو�نئ دبي �لعاملية من حت�شني مو�ردهم و�لعمل على حتقيق هدفهم 
مت  �مل�شت�شفى  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  �ملري�ش  ر�شا  حتقيق  يف  �ملتمثل 
�فتتاحه ر�شميا يف دولة �الإمار�ت موؤخر� من قبل جمموعة �لرعاية 
وتلتزم  �ل�شحية".  للرعاية  فقيه  "جمموعة  �ل�شعودية  �ل�شحية 
�مل�شت�شفى بتقدمي �لتميز �لطبي و�لقيام بالبحوث �ملتقدمة يف دولة 
�الإمار�ت معتمدة على �خلرب�ت �لطويلة يف جمال �لرعاية �ل�شحية 

�لتي متتد الأكرث من 43 عاما.

موانئ دبي العاملية تعزز ح�شورها بقطاع الرعاية ال�شحية
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ارتفاع قيمة املنتج التاأميني للمن�شاآت غري امللتزمة بدفع 
اأجور العاملني اإىل 250 درهما

•• دبي - وام:

�لقطاع  من�شاآت  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  دع��ت 
�أج����ور �ل��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا يف  �خل��ا���ش �ىل �لتقيد ب�����ش��د�د 
�الأج���ور وذلك  م��ن خ��الل نظام حماية  �مل��ق��ررة  �ملو�عيد 

تعزيًز� ال�شتقر�ر عالقة �لعمل.
�مل�����ش��اح��ب��ة جلائحة  �ل��ت��ح��دي��ات  ي���اأت���ي ذل����ك يف ����ش���وء 
�أ�شو�ق �لعمل �لعاملية،  �أثرت �شلًبا على  كوفيد19 و�لتي 
�اللتز�م  على  �ملرتتبة  �خل��ط��ورة  م�شتويات  من  ورفعت 
مما  �خلا�ش  �لقطاع  من�شاآت  يف  �لعاملني  �أج��ور  ب�شد�د 

�دى �ىل �رتفاع قيمة بولي�شة �لتاأمني من 120 درهًما 
�إىل 250 درهًما عن كل عامل يف �ملن�شات غري �مللتزمة.

ملدة  �ملالية  �مل�شتحقات  �جلديد،  �لتاأميني  �ملنتج  ويغطي 
30 �شهًر� للعاملني يف �ملن�شاآت غري �مللتزمة ب�شد�د �أجور 
�لعاملني عرب نظام حماية �الأجور مبا فيها �ملن�شاآت غري 
�مللتزمة و�لتي و�شلت �ل�شقف �خلا�ش بال�شمان �مل�شريف 

�ملطلوب منها.
وي�����ش��ه��م �مل��ن��ت��ج يف ت��ع��زي��ز ����ش��ت��ق��ر�ر ع��الق��ة �ل��ع��م��ل بني 
�ملن�شاآت  يف  للعاملني  ي�شمن  و�ن���ه  �شيما  ال  ط��رف��ي��ه��ا، 

�مل�شتهدفة �حل�شول على م�شتحقاتهم.

�لعمالية  �حل���ق���وق  ج��م��ي��ع  �ل���ت���اأم���ني  ب��ول��ي�����ش��ة  وت���وف���ر 
�مل��ن�����ش��و���ش ع��ل��ي��ه��ا يف �ل��ق��ان��ون �الحت������ادي رق���م / 8 / 
وتعديالته  �لعمل  عالقات  تنظيم  ب�شاأن   1980 ل�شنة 
�ملثال  �شبيل  على  ومنها  للتنفيذ  �ل�����ش��ادرة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
ال �حل�شر /ب��دل �الج��ازة، بدل �ن��ذ�ر، بدل ك�شر �لعقد، 
بدل �لف�شل �لتع�شفي/ . كما يغطي هذ� �ملنتج الأ�شحاب 
�لعمل قيمة تذ�كر �ل�شفر للعمالة �ملنقطعة عن �لعمل؛ 
وذلك يف حال قيد بالغ �النقطاع و�شبط �لعامل؛ خالل 
، وتغطية تكاليف نقل  �لتاأمينيَّة  �لتغطية  فرتة �شريان 

�جلثمان يف حالة �لوفاة.

•• دبي-وام: 

�ل�شركة  �لقاب�شة"  "دبي  �أع���ل���ن���ت 
�لتي  �الأن�������ش���ط���ة  م��ت��ن��وع��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
متار�ش �أعمالها يف �أكرث من 13 دولة 
ح���ول �ل��ع��امل ع��ن دخ��ول��ه��ا يف �شر�كة 
�الأغذية  ب��رن��ام��ج  م���ع  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
منظمة  �أك��رب  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعاملي 
�الأمن  وتدعم  �جل��وع  تكافح  �إن�شانية 
�ل���ع���امل و�حل����ائ����زة على  �ل���غ���ذ�ئ���ي يف 
ج���ائ���زة ن��وب��ل ل��ل�����ش��الم ل��ع��ام 2020 
�الأطفال  تغذية  وذلك بهدف حت�شني 
�مل��ن��ط��ق��ة مب���ا فيها  دول  م���ن  ع���دد  يف 
حيث  و�ليمن  و�شوريا  ولبنان  �الأردن 

متتد �ل�شر�كة على مد�ر عام كامل .
ويف �إطار هذه �ل�شر�كة �الإ�شرت�تيجية 
�أول  �إط���الق  �لقاب�شة"  "دبي  تعتزم 
�الأغذية  برنامج  مع  م�شرتكة  حملة 
�أف�شل"  حلياة  "وجبة  بعنو�ن  �لعاملي 
ولغاية  �ل��ك��رمي  رم�شان  �شهر  خ��الل 
توفري  بهدف  �مل��ب��ارك  �الأ���ش��ح��ى  عيد 
�الأكرث  لالأطفال  �ملدر�شية  �لوجبات 
�لتي  �الأوىل  �مل��رة  وتعد هذه  �حتياجا 
حملة  �لقاب�شة"  "دبي  فيها  تطلق 
�شركاتها  ج��م��ي��ع  مب�����ش��ارك��ة  م���وح���دة 

وجم��ّم��ع��ات��ه��ا، ووج��ه��ات��ه��ا ب��دع��م من 
�جتماعي  �أث�����ر  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
برنامج  مع  وبالتعاون  �لنطاق.  و��شع 
هذه  �إدر�ج  ���ش��ي��ت��م  �ل��ع��امل��ي  �الأغ����ذي����ة 
�حلملة على تطبيق "�شري ذ� ميل" �أي 
 ShareTheMeal شارك بوجبة�
�ل���ربن���ام���ج جلمع  �أط���ل���ق���ه  - و�ل������ذي 
�لغذ�ء لالأ�شخا�ش  �لتربعات وتوفري 
�لعامل  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  �مل��ح��ت��اج��ني يف 
وميكن للم�شتخدمني �لتربع وتوفري 
�ل��وج��ب��ات �مل��در���ش��ي��ة ل���الأط���ف���ال، من 
"دبي  �ل���ن���ق���ر ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ة  خ�����الل 
�لقاب�شة" �شمن هذ� �لتطبيق �أو عرب 

�ملوقع �الإلكرتوين للمبادرة.
وقال �أميت كو�شال �لرئي�ش �لتنفيذي 
ندعم  �أن  ي�شرنا  �لقاب�شة":  "دبي  ل� 
�لعاملي  �الأغ����ذي����ة  ب���رن���ام���ج  م�����ش��اع��ي 
�جلوع  ملكافحة  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابع 
�ل���ع���امل و�مل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ح����ول 
�أه�����د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة لالأمم 
�مل���ت���ح���دة ل�������ش���م���ان م�����ش��ت��ق��ب��ل �أك����رث 
للجميع. ومتا�شيا  و�زده��ار�  ��شتقر�ر� 
حياة  �أج���ل  ’من  �ملجموعة  �شعار  م��ع 
�شركاتنا  ج���م���ي���ع  ت�����ش��ع��ى  �أف�شل‘ 
�إىل خ��ل��ق �ل��ف��ر���ش مل�����ش��اع��دة �الأف����ر�د 

�لعي�ش  على  و�ملجتمعات  و�ل�����ش��رك��ات 
ب���ح���ي���اة ك���رمي���ة يف دب�����ي وخ���ارج���ه���ا. 
جانب  ع��ل��ى  م���وؤخ���ر�ً  ج��ه��ودن��ا  وكثفنا 
�ال�شتد�مة �ن�شجاما مع روؤية �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش �ل���دول���ة رئي�ش 
"رعاه  �ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����ش 
�هلل" و�شتتيح لنا هذه �ل�شر�كة تعزيز 

جهودنا يف هذ� �ملجال.
�لعاملي؛  �الأغ����ذي����ة  ل��ربن��ام��ج  ووف���ق���ا 
ي���رت���اد ن��ح��و 73 م��ل��ي��ون ط��ف��ل حول 
كما  ج��ائ��ع��ون  وه��م  �ل��ع��امل مد�ر�شهم 
�مل��الي��ني م��ن ط��الب �ملرحلتني  يجرب 
منطقة  يف  و�الإع�����د�دي�����ة  �الب��ت��د�ئ��ي��ة 
�ل�����ش��رق �الأو����ش���ط وح��ده��ا ع��ل��ى ترك 
مد�ر�شهم نتيجة �لفقر و�لنزوح ب�شبب 
�لنز�عات ويف �شوء ذلك متثل �لوجبات 
�ملدر�شية طريقة �إ�شرت�تيجية جمدية 
وف��ع��ال��ة م���ن ن��اح��ي��ة �ل��ت��ك��ل��ف��ة الإع����ادة 
و�حلد  �لدر��شة  مقاعد  �إىل  �الأطفال 

من �لت�شرب �ملدر�شي.
وبدوره قال جميد يحيى مدير مكتب 
برنامج �الأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول����ة  يف  �مل��ت��ح��دة 
�مل��ت��ح��دة ومم��ث��ل �ل��ربن��ام��ج ل��دى دول 

جم��ل�����ش �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي: نرحب 
�لقاب�شة‘  ’دبي  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  ب��ه��ذه 
تبعات  ت���ف���اق���م  م����ع  ت���ت���ز�م���ن  و�ل����ت����ي 
على  ’كوفيد19-‘  ج��ائ��ح��ة  ت��ف�����ش��ي 
و�شي�شاعدنا  وع��ائ��الت��ه��م.  �الأط���ف���ال 
ت���وف���ري �ل���وج���ب���ات �مل���در����ش���ي���ة خالل 
�ل�����ش��ه��ر �ل���ك���رمي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق تغيري 
من  كجزء  �الأط��ف��ال  حياة  يف  �إيجابي 
يف  �ملجتمعات  لدعم  �لدوؤوبة  جهودنا 
قدرتها  وتعزيز  �لغذ�ئي  �أمنها  بلوغ 
�لتعاون  عاليا  ونثّمن  �ل�شمود.  على 
مع �شركاء مثل’دبي �لقاب�شة‘ �شمن 
و�لتاأثري  �ملهم  �ل��دور  تعك�ش  مبادر�ت 
عرب  �خلا�ش  �لقطاع  مل�شاركة  �لكبري 

�ملنطقة و�لعامل.
�لذين  �الأطفال  من  لكثري  وبالن�شبة 
ي���ع���ان���ون م���ن �جل�����وع ق���د مت��ث��ل هذه 
�مل��در���ش��ي��ة ط��ع��ام��ه��م �ملغذي  �ل��وج��ب��ة 
�أن قيمة  ك��م��ا  �ل��ي��وم  �ل��وح��ي��د ط����و�ل 
وجبة و�حدة لطفل يف �ملدر�شة تعادل 
�ل�شهري  �ل��دخ��ل  م��ن   10% ح���و�يل 
ل��الأ���ش��ر �ل��ف��ق��رية �الأم����ر �ل����ذي ميثل 
�خل�شائر  �إىل  ي�شاف  �قت�شاديا  عبئا 
�ل����وظ����ائ����ف وم�������ش���ادر  �مل��ح��ت��م��ل��ة يف 
ويقدم  تف�شي �جلائحة  �لدخل خالل 

برنامج �الأغذية �لعاملي �شنويا 17،3 
خفيفة  ووجبات  مغذية  وجبة  مليون 
لالأطفال يف �ملد�ر�ش يف نحو 60 دولة 
كما يدعم �لربنامج يف منطقة �ل�شرق 
يف  �ملدر�شية  �لوجبات  توزيع  �الأو�شط 
حو�يل  �إىل  دع��م��ه  وي�����ش��ل  دول   10
مبا�شر،  ب�����ش��ك��ٍل  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   4،5
و�لكثري غريهم ب�شورة غري مبا�شرة 
و�شت�شاهم  �أ����ش���ره���م.  م�����ش��اع��دة  ع���رب 
برنامج  �لقاب�شة" بدعم  "دبي  جهود 
وتو�شيع  حت�شني  يف  �لعاملي  �الأغ��ذي��ة 
ن����ط����اق ب���رن���اجم���ه ل���ت���غ���ذي���ة �أط����ف����ال 
�لتام  �لق�شاء  يف  و�مل�شاعدة  �مل��د�ر���ش 
ع��ل��ى �جل�����وع يف �ل���ع���امل ومت���ث���ل هذه 
�ل�شر�كة �إجناز� ��شتثنائيا يدعم �لتز�م 
باال�شتد�مة  �لقاب�شة" �لر��شخ  "دبي 
�ل�شر�كات  من  �لعديد  ي�شمل  و�ل��ذي 
ويعزز  �ملتنوعة  �ملجتمعية  و�مل��ب��ادر�ت 
�جتماعياً  م�شوؤولة  ك�شركة  �شمعتها 
�القت�شادية  للتنمية  حم��رك��ة  وق���وة 

و�الجتماعية.
�إجماعا  �ل��ي��وم  ن�شهد  ك��و���ش��ال:  وق���ال 
�أه��م��ي��ة بر�مج  ع��امل��ي��ا م��ت��ز�ي��د� ع��ل��ى 
د�ئم  �أثر  �ملدر�شية يف حتقيق  �لتغذية 
م�شتقبل  ب���ن���اء  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  مي��ك��ن��ه 

لل�شحة  حت�شينها  ع��ن  وع���د�  �ل����دول 
�مل��ب��ادرة متثل  ب��اأن ه��ذه  �لعامة نوؤمن 
�لب�شري  �مل�����ال  ر�أ�������ش  يف  �����ش���ت���ث���م���ار�ً 
و�لذي يعد عامال حموريا يف �لتنمية 
�الجتماعي.  و�ل��ت��ط��ور  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
هوؤالء  �شيكون   2030 ع��ام  فبحلول 
�الأط���ف���ال ق���د �أ���ش��ب��ح��و� ب��ال��غ��ني مما 
�شانحة  �ليوم فر�شة  لدينا  ب��اأن  يعني 
كامل  من  �ال�شتفادة  على  مل�شاعدتهم 
�إم��ك��ان��ات��ه��م ون��ف��خ��ر ب��ا���ش��ت��ث��م��ارن��ا يف 
�الأجيال �لقادمة وم�شتقبلنا �مل�شرتك 
عرب حملة ’دبي �لقاب�شة‘ �لرم�شانية 
وهي �الأوىل من بني �شل�شلة مبادر�ت 
مزمعة بالتعاون مع برنامج �الأغذية 
لتمكني  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �لعاملي 

مدر�شية  وجبة  توفري  من  �ملتربعني 
�شهلة  بطريقة  در�ه���م  ب�شعة  ثمنها 
�ل�شركات  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م���ل  ج�������د�. 
�لتي  �لقاب�شة"  ل�"دبي  �ل���ت���اب���ع���ة 
�الأعمال  �حل��م��ل��ة جم��ّم��ع��ات  ���ش��ت��دع��م 
دبي  مدينة  ذل��ك  يف  مب��ا  لها  �لتابعة 
لالإنرتنت  دب����ي  م��دي��ن��ة  و  ل���الإع���الم 
ومدينة  لال�شتوديوهات  دبي  ومدينة 
�شكنية  وجم���م���ع���ات  ل����الإن����ت����اج  دب������ي 
�شروق  بينها  من  لالإيجار  خم�ش�شة 
وغ����روب ورم����ر�م ول��ي��ان ودب���ي وورف 
مثل:  �ملجموعة  يف  �لتجزئة  ووجهات 
جمري�  مدينة  و���ش��وق  ووترز"  "بلو 
و"جمري� بيت�ش ريزيدن�ش" /جي بي 
ووك"  و"�خلو�نيج  �أفينيو  وب��اي  �أر/ 

�لتابعة  �لتجزئة  و"�ل�شيف" ووجهات 
"مرييك�ش  وتديرها  �لقاب�شة  لدبي 
لال�شتثمار" مثل: "�شيتي ووك" و"ال 
مري" و"ذ� بيت�ش" وحمفظة �ل�شيافة 
ذلك  يف  مبا  �لقاب�شة  بدبي  �خلا�شة 
�لرتفيه  وحمفظة  جمري�  جمموعة 
�لقاب�شة مبا يف ذلك:  �خلا�شة بدبي 
�الإذ�ع������ة  و"�شبكة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ق���ري���ة 
�لعربية" و"جرين بالنيت" و"روك�شي 
�لتابعة  �لعقارية  و�ل�شركات  �شينما"؛ 
"ِمر��ش  ف��ي��ه��ا  �ل��ق��اب�����ش��ة مب���ا  ل��دب��ي 
ومتجر  للعقار�ت"  و"دبي  �لعقارية" 
�ال�شتهالكية  �مل��و�د  لتجزئة  "جيان" 
فوودز"  "�إيربان  �شركة  مظلة  حت��ت 

�لتابعة للمجموعة.
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�إد�رة  �ج��ت��م��اع جم��ل�����ش  ع��ل��ى ه��ام�����ش 
�ل�شعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ع��ج��م��ان  ج��م��ع��ي��ة 
�أم�������ش �الأول  �ل�����ذي ع��ق��د  و�مل�������ش���رح، 
مل��ن��اق�����ش��ة �خلطة  م��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة  يف 
يف  �جل��م��ع��ي��ة  ودور  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شعبي، �شرح  �ل��رت�ث  �حلفاظ على 
���ش��ع��ادة ح��م��د ب��ن ح��م��د�ن ب��ن حميد 
�إد�رة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش  �مل���ط���رو����ش���ي 
ت�شهده  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  ب���اأن  �جلمعية 
�جلمعية ما كان ليتحقق �إال بتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�ش  ع�شو  �لنعيمي 
�شمو  م��ن  �حلثيثة  و�ملتابعة  عجمان 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ 
عهد عجمان رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي، 
من  �ل��الحم��دود  و�ل��دع��م  للفعاليات 
حميد  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  �ل�شيخ  �شمو 
رئ��ي�����ش �جل��م��ع��ي��ة، م�شري�  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�إم��ارة عجمان ت�شعى للحفاظ  �أن  �إىل 
�لفنون  وغر�ش  �لثقايف  �ل��رت�ث  على 
��شتمر�ر  �أج���ل  م��ن  �لن�شء  نفو�ش  يف 
تعترب  �ل��ت��ى  �ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون  وج���ود 

�لهوية �لوطنية لالإمار�ت.
وح�����ول روؤي���ت���ه ل�����ش��ه��ر رم�����ش��ان هذ� 
�ل��ع��ام، �أك���د ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��ن حمد�ن 

ب�����اأن  �لعود"  �ملطرو�شي"حمد 
�أف�شل  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �ل���ك���رمي  �ل�����ش��ه��ر 
�أن  فيكفي  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  ع��ن  بكثري 
�لتد�بري  �أت��خ��ذت  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�الحرت�زية للحد من �نت�شار فريو�ش 
كورونا ومتكنت من تقدمي �مل�شاعد�ت 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  ليتمكن  �ملنا�شبة 
�قامة  م����ن  �الإم�����������ار�ت  �أر���������ش  ع���ل���ى 
رم�شان  �شهر  يف  �ل��روح��ي��ة  �ل�شعائر 
�فتقدناها  �ل��ت��ى  �ل���رت�وي���ح  و����ش���الة 
�����ش���م �شوتي  ل���ك���ن  �مل���ا����ش���ي،  �ل����ع����ام 
عليه  �ملجتمع  ب���اأن  �حلكيمة  للقيادة 
�اللتز�م بار�شاد�ت �ل�شحة و�ل�شالمة، 
و�جل��م��ي��ع ي��ق��دم �أف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه من 

ت��وع��ي��ة و�ل����ت����ز�م ل���ل���خ���روج م���ن هذه 
�الأزمة �لتى �ثرت يف �لعامل، وبف�شل 
�ل�شعاب  ب��ت��ذل��ي��ل  �حل��ك��وم��ة  �ه��ت��م��ام 
ب�����ش��ه��ر رم�شان  م���ن �ج���ل �الح��ت��ف��ال 

�لف�شيل.
�ملطرو�شي  ح��م��د�ن  ب��ن  و�أع���رب حمد 
�تخذت  �لتي  ب��ال��ق��ر�ر�ت  �شعادته  ع��ن 
ب����االإف����ر�ج ع���ن �ل���غ���ارم���ني م���ن نزالء 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية وت�شديد �ملديونات 
عنهم ليخرجو� للحياة، و�أكد �أن هذ� 
�لقر�ر يتخذ كل عام من قبل حكامنا 
وق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة، ف����االإم����ار�ت د�ر 
ورثناه  �إرث  وه���ذ�  و�مل��ح��ب��ة،  �ل�����ش��الم 
من موؤ�ش�ش �لدولة �ملغفور له �ل�شيخ 

�هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
ثر�ه، حيث غر�ش فينا �الأباء و�الأجد�د 
معاين  فينا  ور�شخو�  و�مل��ب��ادئ  �لقيم 
�لفئات  جت��اه  بامل�شوؤولية  �الأح�����ش��ا���ش 
وتقدمي  �ملتعففة  و�الأ����ش���ر  �مل��ح��ت��اج��ة 
�ملحدود  �ل���دخ���ل  ل�����ذوي  �ل���ع���ون  ي���د 
�ملجتمع،  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  وم�������ش���اع���دة 
ي��رتك �ملجتمع  �ل��ع��ام مل  وعلى م��د�ر 
تقدم  بل  و�ملحبو�شني،  �لغارمني  �أهل 
لذويهم �مل�شاعد�ت وتلبية متطلباتهم 
و�حتياجاتهم �ل�شرورية، وحكامنا يف 
�شهر رم�شان �شهر �خلري من كل عام 
�مل��ك��روب��ني ويدفعون  ك��رب��ه  ي��ف��رج��ون 
ليخرجو�  �مل��ال��ي��ة  �مل��دي��ون��ي��ات  ع��ن��ه��م 

للحياة ويندجمو� يف �ملجتمع، كما �أن 
للعامل  �لبي�شاء  �الأي��ادي  �لدولة متد 
�ل�شالم وروح  �مل�شاعد�ت لن�شر  وتقدم 

�لتعاون.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  وع��ن 
�لدولة  رئي�ش  نائب  ر��شد  بن  حممد 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي �لتي 
وجبة،  مليون   100 بعنو�ن  �أطلقها 
�ملطرو�شي،  حمد�ن  بن  حمد  ي�شيف 
�أن هذ� �أ�شبح و�قعا ملمو�شا ومبادر�ت 
جميع  يف  �ملحتاجني  ت��دع��م  �إن�شانية 
عرق  يف  �ل��ن��ظ��ر  ب�����دون  �ل���ع���امل  دول 
�ليوم  ف���االإم���ار�ت  ل��غ��ة،  �أو  ع��ق��ي��دة  �أو 
قيادتنا  روؤي��ة  بف�شل  للعاملية  و�شلت 

و�لتقدم  �لبناء  يف  ودوره���م  �حلكيمة 
�ملبادرة القت  باالأخر، وهذه  و�ل�شعور 
�شدى من �ملو�طنني و�ملقيمني فلي�ش 
�ملبادر�ت  ه��ذه  جن��د  �أن  علينا  بغريب 
�شقيا  منها  ك��ث��رية  م��ب��ادر�ت  ف�شبقها 
�الأب����ار يف  ��شتهدفت ح��ف��ر  �ل��ت��ى  �مل���اء 
�ملناطق �ملحتاجة لذلك مما جعل من 
�لعامل،  على  للخري  ن��اف��ذة  �الإم����ار�ت 
وكلنا نتكاتف مع مثل هذه �مل�شروعات 
�ليوم  ح��ك��ام��ن��ا  �أن  و�أرى  �خل���ريي���ة، 
يتناف�شون يف عمل �خلري �لذي ورثوه 
م��ن �الب���اء و�الأج����د�د وي�����ش��ريون على 
مع  يتما�شى  وب��ا���ش��ل��وب  �مل��ن��ه��ج  نف�ش 
هذه  ملثل  �الإن�شانية  و�حتياج  �ملجتمع 

�ل��ت��ى تدعمها  �مل�����ش��روع��ات �خل��ريي��ة 
�لدولة بكل ما �تيت من قوة.

و�أثنى حمد بن حمد�ن �ملطرو�شي على 
وجود رو�د ف�شاء جدد �أعلنت �لدولة 
�إن  نا�شا، وق��ال  ب��اإد�رة  عن جاهزيتهم 
���ش��م��ت ومل تظهر  ت��ع��م��ل يف  �ل���دول���ة 
�أي �إجناز �إال بعد �لتاأكد من حتقيقه، 
و�أن �الإمار�ت �الأن متثل قوة كبرية يف 
�حلياة  �أنحاء  وجميع  �لف�شاء  جمال 
للخمي�ش  ت�����ش��ت��ع��د  �أن���ه���ا  ع���ن  ف�����ش��ال 
�لثانية بكل ما لديها من علم وقدرة 
و�أن  �مل�شتد�مة،  و�لتنمية  �لبناء  على 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل����ذي �أع��ل��ن ع��ن��ه ه��و �أن 
يكون �الإمار�تي موؤهل متاما لل�شناعة 
�ملاهر  ل��ل��ع��امل مب��ق��وم��ات  و�ل���دخ���ول 
من  �لعلمية  �خل���رب�ت  يكت�شب  �ل��ذي 
خالل فتح جمال �أما �لتعليم �لزر�عي 
�لقو�م  ليكونو�  و�ل�شناعي  و�لتجاري 
�حل��ق��ي��ق��ي ل���ل���دول���ة ول��ن�����ش��ت��ف��ي��د من 
�لكو�در �لب�شرية من �شبابنا و�شباتنا، 
و�ملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  ي��ت�����ش��ل��ح��و�  �ن  ب��ع��د 
ليتمكنو� من  ويطلعو� على �خلرب�ت 
حتقيق روؤية قيادتنا �حلكيمة، خا�شة 
�شو�عد  كل  �إىل  ما�شة  حاجة  يف  و�أننا 
و�لتطوير. ووجه حمد  للبناء  ه��وؤالء 
ب��ن ح��م��د�ن �مل��ط��رو���ش��ي ب���اأن ن�شتفيد 
من �ل�شهر �لكرمي بالتم�شك بالقر�آن 

�أن  علينا  ود�شتور  منهج  الأن��ه  و�ل�شنة 
نتقنه ونعمل مبحكم �آياته، ونطبق ما 
فيه من تعاليم، ففيه كل ما نحتاجه 
يف حياتنا �ليومية، وال يت�شارع بع�شنا 
على عدد ختم �لقر�آن بقدر �الهتمام 
مبعرفة مفرد�ته و�لتمعن يف مقا�شده، 
و�لعمل مبا فيه لنكون وجهة م�شرفة 
باأفعالنا  و�ل�����ش��الم  ل��الإ���ش��الم  ود�ع���ني 
�أن حكامنا  ومعامالتنا، ويف �حلقيقة 
�الإ�شالم  ���ش��ئ خل��دم��ة  ك���ل  ي��ق��دم��ون 
و�مل�شلمني، فرى �مل�شاجد �ليوم تدعو 
مكان  ك��ل  يف  ومنت�شرة  ل��ل��روح��ان��ي��ات 
لت�شارك  و�جل���و  �مل��ن��اخ  م��ع  وتتما�شى 
�مل�����ش��ل��ني، و�ل���دول���ة �شخرت  يف ر�ح���ة 
ورفعة  �لدين  خلدمة  �إمكانياتها  كل 
و�مل�شلمني، وتر�شيخ مفاهيم  �الإ�شالم 
و�عالء  �لقيم  بن�شر  �حلنيف  �ل��دي��ن 
�لت�شامح  �ل�شوية ون�شر ثقافة  �ملبادئ 
�لتكافل  م����ع  و�ل����ت����ع����اون  و�ل���رح���م���ة 
�ملجتمعي �لذي يحقق �مل�شاو�ة و�لعدل 

بني �أفر�د �ملجتمع

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�شفت بلدية �حلمرية عن �إجر�ء�ت 
عديدة �تخذتها ب�شاأن رقابتها على 
مبنا�شبة  �الأط���ع���م���ة  ب���ي���ع  م���ن���اف���ذ 
يف  �ل��ك��رمي  رم�شان  �شهر  ��شتقبال 
�إطار ما توليه من �هتمام بال�شحة 

�لعامة طو�ل �لعام.
رقابتها  م�����ن  �ل���ب���ل���دي���ة  وك���ث���ف���ت 
�ملفاجئة  �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  وج���والت���ه���ا 
م���ن���اف���ذ ب���ي���ع �ل�������ش���ل���ع �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
و�ل�شوبر ماركت و�لبقالة و�ملطاعم 
يف  و�لكافترييا  �ل�شعبية  و�ملطابخ 
مر�عاتها  م���ع  �حل��م��ري��ة  م��ن��ط��ق��ة 
للمنازل  �ل��ط��ل��ب��ات  تو�شيل  الآل��ي��ة 
و�لوقائية  �الح����رت�زي����ة  و�ل��ق��ي��ود 
�شهر  خ�����الل  �ل���ن�������ش���اط  مل���م���ار����ش���ة 
رم�شان �لكرمي ونفذ ق�شم �ل�شحة 
ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة عدد�  �ل��ع��ام��ة يف 
�إىل تعزيز  �ل��ه��ادف��ة  م��ن �حل��م��الت 
و�لتد�بري  �ل��وق��ائ��ي��ة  �الإج��������ر�ء�ت 
�الإح���رت�زي���ة، م��ن خ��الل خمت�شي 
رق��اب��ة �الغ��ذي��ة، وذل��ك للتاأكد من 
�لغذ�ئية  �مل��ن�����ش��اآت  ك��اف��ة  �إ���ش��ت��ي��ف��اء 
ملتطلبات  �حل����م����ري����ة  مب���ن���ط���ق���ة 

�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة و�الإلتز�م 
بالقو�عد �لوقاية و�ل�شالمة وللحد 
من �إنت�شار فريو�ش كورونا �مل�شتجد 

)كوفيد - 19(. 
و������ش�����رح �����ش����ع����ادة م�����ب�����ارك ر�����ش���د 
�حلمرية،  بلدية  مدير  �ل�شام�شي 
�أق�شامها  وع������رب  �ل���ب���ل���دي���ة  ب�������اأن 
�ملخت�شة؛ عملت على �إعد�د مر�حل 
�شهر  حلول  مع  بالتز�من  للتنفيذ 
رم�شان �لكرمي ، مت�شمنًة حمالت 
و�شتتو��شل  وت����وع����وي����ة  رق���اب���ي���ة 
�ل�شهر  خ��������الل  �مل�������ر�ح�������ل  ه��������ذه 
مت  حيث  وم�����ش��اًء،  �شباحاً  �ل��ك��رمي 
�لوقائية  �الج���ر�ء�ت  على  �لرتكيز 
لتو�شيل  �ل�����ش��ارم��ة  و�الح���رت�زي���ة 
�اللتز�م  و�أهمية  للمنازل  �لطلبات 
و�آلية  �الأل��ب�����ش��ة �خل��ا���ش��ة  ب���ارت���د�ء 
�ل�شليمة،  بالطرق  منها  �لتخل�ش 
وتعقيم  نظافة  الأهمية  باالإ�شافة 
���ش��ن��ادي��ق ت��و���ش��ي��ل �الأغ����ذي����ة قبل 
وبعد كل طلبية، بجانب �آلية ت�شليم 
و�مل�شافات  للزبائن  و�ملو�د  �الأطعمة 

�الآمنة عند �لت�شليم.
بلدية  �ل�شام�شي على حر�ش  و�أك��د 
�حل���م���ري���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق �الإج����������ر�ء�ت 

�لوقائية  و�ل��ت��د�ب��ري  �الح���رت�زي���ة 
م�������ن ق�����ب�����ل م�����ق�����دم�����ي �خل�����دم�����ة 
�ل�شهر  خ��الل  للجمهور  �لغذ�ئية 
باملمار�شات  �لتام  �لكرمي، و�اللتز�م 
�الح��رت�زي��ة يف ه��ذ� �جل��ان��ب �لهام 
و�ملتمثلة بارتد�ء �لكمامات وقفاز�ت 
�الأيدي، م�شدد�ً على �تخاذ �جر�ء�ت 
ب�شاأن  فورية يف حالة عدم �اللتز�م 
ع���ن �جلهات  �ل�������ش���ادرة  �ل��ت��ع��ام��ي��م 
�لدوري  �لفح�ش  ب�����ش��اأن  �ملخت�شة 
وعدم  �ل��ل��ق��اح��ات،  و�أخ���ذ  للعاملني 
�ملحددة  �ال�شتيعابية  �ل�شعة  جت��اوز 
ن�������ش���اط، ومنع  ل��ك��ل  و�مل��خ�����ش�����ش��ة 

ت���رخ���ي�������ش بيع  ن�������ش���اط  و�إي�����ق�����اف 
�الغذية �ملح�شرة خارج �ملحل ومنع 
�ل�شائمني  �إف��ط��ار  وج��ب��ات  ت��وزي��ع 
�ملطاعم،  و�ج���ه���ة  �أم������ام  �أو  د�خ�����ل 
�لطعام  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  و�ق��ت�����ش��ار 
ع��ل��ى �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل�شرح 
ع��ل��ى �ل�شحة  ل��ه��ا، وذل����ك ح��ف��اظ��اً 
�أو�����ش����اط  و�ل�������ش���الم���ة �ل���ع���ام���ة يف 
�مل��ج��ت��م��ع. و�أ����ش���ار �ل�����ش��ام�����ش��ي، باأن 
خالل  م�شتمرة  �ل��ب��ل��دي��ة  ح��م��الت 
تكثيفها  و���ش��ي��ت��م  �ل���ك���رمي  �ل�����ش��ه��ر 

منافذ  على  �لطلبات  لتز�يد  نظر�ً 
و�ل�شوبر  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �ل�����ش��ل��ع  ب��ي��ع 
ماركت و�ملطاعم و�ملطابخ �ل�شعبية 
�لفرتة،  ه���ذه  و�ل��ك��اف��ت��ريي��ا خ���الل 
متكاملة  �إع���د�د خطة  على  م��وؤك��د�ً 
ه��دف��ه��ا ت��ع��زي��ز ج���ه���ود �ل����دول����ة يف 
�مل�شتجد،  كورونا  فريو�ش  مكافحة 
و�الل�������ت�������ز�م �الأم������ث������ل ب���ال���ق���و�ع���د 
و�لوقائية  �ل�شحية  و�ال�شرت�طات 
وخ�شو�شاً  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت  م��ن 
ت�شهد  ح��ي��ث  رم�����ش��ان  �شهر  خ���الل 

هذه �ملن�شاآت �إقبااًل متز�يد�ً من قبل 
�جلمهور، بغية �حلفاظ على �شحة 
باعتبارها من  �مل�شتهلكني  و�شالمة 
�لبلدية.  و�أه������د�ف  �أول���وي���ات  �أه����م 
�أهمية  ودعا �ل�شام�شي �جلميع �ىل 
�لتقيد و�اللتز�م بالقر�ر�ت �ل�شادرة 
عن �لفريق �ملحلي الإد�رة �لطو�رئ 
و�الأزمات و�لكو�رث باإمارة �ل�شارقة 
�ملتخذة  �ل��ق��ر�ر�ت  بحزمة  �ملتمثلة 
و�لهادفة  �لف�شيل،  رم�شان  ل�شهر 
�إىل �شالمة �ملجتمع، و�ملتمثلة مبنع 
�لعائلي  �الأف����ط����ار  خ��ي��م  ت�����ش��اري��ح 
�لعامة  �الأم��اك��ن  يف  �أو  �ملوؤ�ش�شي  �أو 
ل��ت��ن��اول �ل���وج���ب���ات �جل��م��اع��ي��ة، �أو 
�الأفطار  وج���ب���ات  وت���وزي���ع  ت��ق��دمي 
نقاط  يف  �أو  �مل��ط��اع��م  و�ج���ه���ات  يف 
�لتجمعات، �أو �أمام �ملنازل و�مل�شاجد 
�أو من خالل �ل�شيار�ت �أو �أية و�شيله 
�أو تقدمي  �الإع����الن  �أخ����رى، وم��ن��ع 
عرو�ش خا�شة عن وجبات �الأفطار 
ب��ك��اف��ة �ل��و���ش��ائ��ل، و�ق��ت�����ش��ار توزيع 
�لوجبات �أو �مل�شاعد�ت �لعينية على 
�جلهات  قبل  م��ن  �ملحتاجة  �الأ���ش��ر 
�خل���ريي���ة �ل��ر���ش��م��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة يف 

�الإمارة.

دبي القاب�شة تتعاون مع برنامج الأغذية العاملي 
لتوفري وجبات مغذية لالأطفال يف املنطقة

حمد بن حمد�ن �ملطرو�صي للفجر :

الإمارات حتافظ على الرتاث الثقايف وتغر�س الفنون يف نفو�س الن�سء

•• راأ�س اخليمة -وام:

ر�أ�ش  �شرطة  ع��ام  قائد  �حل��دي��دي  خمي�ش  �هلل  عبد  �لعميد  �أك��د 
�خل��ي��م��ة ب��االإن��اب��ة ح��ر���ش ���ش��رط��ة ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة ت��اأم��ني �أج����و�ء 
�ال�شتقر�ر و�لق�شاء على كافة �لظو�هر �ل�شلبية �لتي تعكر �شفو 
�الأج��و�ء �الميانية الأف��ر�د �ملجتمع خالل �شهر رم�شان �لف�شيل 
م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز ت���و�ج���د �ل����دوري����ات �الأم��ن��ي��ة �مل��دن��ي��ة ملر�قبة 
�خلارجني عن �لقانون و�شبط �مل�شتهرتين، وخمالفي �الإجر�ء�ت 
�الحرت�زية و�لوقائية. و��شتعر�ش �لعميد عبد �هلل علي منخ�ش 
مدير عام �لعمليات �ل�شرطية خالل �جتماع تن�شيقي مع خمتلف 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �الأم��ن��ي��ة  �خل��ط��ة  �ملخت�شة،  �الإد�ر�ت 
�شهر  خ��الل  تن�شط  �لتي  �ل�شلبية  �لظو�هر  كافة  على  �لق�شاء 

رم�شان وتعكر �الأجو�ء �الإميانية و��شتقر�ر �جلمهور.

ودعا �لعميد منخ�ش لالإبالغ عن ظاهرة �ملت�شولني عرب �لرقمني 
كما حث �الجتماع �لفرق �ملخت�شة   ،  901 �أو   072053372
وجهت  �لتي  و�لوقائية  �الحرت�زية  �الإج���ر�ء�ت  تطبيق  مبر�قبة 
�ل�شاملة  �ل�شرطة  مر�كز  كافة  �أن  و�أك��د  �لر�شيدة.  حكومتنا  بها 
كاًل ح�شب منطقة �خت�شا�شه و�ملنت�شرة يف جميع �أنحاء �الإمارة، 
�الإج����ر�ء�ت  تطبيق  مل��ر�ق��ب��ة  وذل���ك  �أف��رع��ه��ا  يف  بو�جبها  �شتقوم 
�ملعتمدة  �حلديثة  �الج���ر�ء�ت  على  بناء�  و�لوقائية  �الح��رت�زي��ة 
و�ل��ك��و�رث خالل  و�الأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  و�ل�شادرة من جلنة 
عن  و�الب��ت��ع��اد  �جل�شدي  �لتباعد  ���ش��رورة  ومنها  رم�شان  �شهر 
و�ملحالت  �ال���ش��و�ق  مثل  رم�شان  باأن�شطة  �ملرتبطة  �لتجمعات 
خيام  �إق��ام��ة  وع��دم  رم�شان  ليال  يف  �ملجال�ش  وجتنب  �لتجارية 
�الإفطار �أو �خليام �لرم�شانية ب�شكل عام و�قت�شار توزيع �لوجبات 

�لرم�شانية على �جلهات �ملخت�شة.

�شرطة راأ�س اخليمة ترفع اجلاهزية خالل �شهر رم�شان

�إقامة �ل�صعائر و�جب وطني  �أثناء  �لحرت�زية  �لإجر�ء�ت  • �تخاذ 
م�صرف   �لف�صاء  جمال  يف  �لدولة  • �إجناز 

• �ل�صتعد�د للخم�صني بالتعليم �لفني و�لزر�عي و�لتجاري �صمن �خلطة �ل�صرت�تيجية 
مليون وجبة مبادرة �إن�صانية حتث على �لإخاء  100 •

�لقر�آن ومفرد�ته و�لتمعن يف مقا�صده مبعرفة  �لهتمام  • علينا 

بلدية احلمرية ت�شدد الرقابة على منافذ بيع الأطعمة خالل �شهر رم�شان 

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  7245/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1756  �مر �أد�ء ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 103132.50 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : زيد�ن للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- ر�مي ح�شيب �ل�شيخ  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �الإقامة 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )103132.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  
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عربي ودويل

�الإير�نية �الأحد �أن جممع نطنز �لنووي يف و�شط �إير�ن تعّر�ش �شباحاً 
ل�”حادث”، ُو�شف باأنه “�إرهابي” و�أدى �إىل “�نقطاع �لتيار �لكهربائي” 

ومل ي�شفر عن “وفيات �أو �إ�شابات �أو تلوث«.
ز�ده  خطيب  �شعيد  �الإي��ر�ن��ي��ة  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  و�أع��ل��ن 
خالل موؤمتر �شحايف يف طهر�ن �الثنني �أنه “من �ملبكر جد�ً” حتديد 
كل  تفقد  “يجب  م�شيفاً  �لهجوم”  بها  ت�شبب  �لتي  �ملادية  “�الأ�شر�ر 

جهاز من �أجهزة �لطرد �ملركزي الإعطاء ح�شيلة �الأ�شر�ر«.
من  �النتقام  بالتاأكيد  �ل�شهيوين  �لكيان  حاول  �لعمل،  “بهذ�  و�أ�شاف 
رفع  )ب��ان��ت��ظ��اره(  �أثبتهما  �للذين  وحكمته  ل�شربه  �الإي����ر�ين  �ل�شعب 
�لعقوبات” �الأمريكية. و�ّتهم خطيب ز�ده ب�شكل غري مبا�شر �إ�شر�ئيل 
بتقوي�ش �ملحادثات �جلارية يف فيينا ملحاولة �إعادة �لواليات �ملتحدة �إىل 
�الإير�ين  �لنووي  �لربنامج  2015 حول  �لعام  �مل��ربم  �ل��دويل  �التفاق 

�لتطور�ت  �أن  �أملانيا �الثنني من  على ممار�شاتهم«. من جهتها، حّذرت 
ملحادثات  بالن�شبة  �إيجابية”  “غري  نطنز  مبن�شاأة  �ملرتبطة  �الأخ���رية 

فيينا �لر�مية الإحياء �التفاق �لنووي.
ت��ر�م��ب من  دون��ال��د  رئا�شة  �ن�شحبت يف ظ��ل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وك��ان��ت 
2018 و�أع���ادت فر�ش عقوبات  �ل��ن��ووي م��ن جانب و�ح��د يف  �الت��ف��اق 

�أمريكية كانت رفعت مبوجب هذ� �التفاق.
رد� على ذلك بد�أت �ير�ن منذ 2019 �لرت�جع عن معظم �لتز�ماتها 
�لتي تعهدت بها يف فيينا و�لتي حتد من �ن�شطتها �لنووية. و�أكد �لرئي�ش 

�الأمريكي جو بايدن نيته �لعودة �إىل �تفاق فيينا.
نفت �ير�ن على �لدو�م �أن تكون ت�شعى المتالك قنبلة ذرية و�أكد �لرئي�ش 
روحاين جمدد� �ل�شبت �أن جميع �الأن�شطة �لنووية لبالده كانت حم�ش 

“�شلمية«.

•• طهران-اأ ف ب

�لذي  �لهجوم  خلف  بالوقوف  �إ�شر�ئيل  �الث��ن��ني  �أم�����ش  �إي���ر�ن   �ّتهمت 
�إياها  متوعدة  نطنز  يف  �ليور�نيوم  لتخ�شيب  م�شنعاً  �الأح��د  ��شتهدف 
ب�”�النتقام” وذلك يف �أوج �جلهود �لدبلوما�شية الإحياء �التفاق �لنووي 

�ملربم بني �إير�ن و�لقوى �لغربية �لعام 2015.
وكان �لرئي�ش �الإير�ين ح�شن روحاين �فتتح يف مر��شم �فرت��شية �ل�شبت 
م�شنعا لتجميع �أجهزة �لطرد �ملركزي يف نطنز، و�أ�شدر يف �لوقت نف�شه 
�أمر ت�شغيل �أو �ختبار ثالث �شال�شل جديدة من �أجهزة �لطرد �ملركزي. 
�إمكانية تخ�شيب  �ملركزي �جلديدة هذه الإي��ر�ن  �أجهزة �لطرد  وتوؤمن 
�أكرب، بحجم ودرجة تكرير حمظورة  �أ�شرع وبكميات  ب�شكل  �ليور�نيوم 
مبوجب �التفاق �لنووي �ملربم يف فيينا. و�أعلنت منظمة �لطاقة �لذرية 

ورفع �لعقوبات �لتي تفر�شها و��شنطن على طهر�ن منذ �ن�شحابها من 
“�إذ� كان )�لهجوم( يهدف �إىل �حلّد  و�أكد   .2018 هذ� �التفاق �لعام 
�لطرد  �أج��ه��زة  �إن كافة  �ملقابل  ف��اأق��ول يف  �لنووية الإي���ر�ن،  �ل��ق��درة  من 

�ملركزي )�لتي ت�شررت( هي من نوع �آي �ر-1” �أي من �جليل �الأول.
و�أ�شاف “فليعرف �جلميع �أنها بالتاأكيد �شُت�شتبدل باآالت �أكرث تقدماً”، 
�إي��ر�ن �شيكون �النتقام من �لكيان �ل�شهيوين يف �لوقت  “رّد  �أن  موؤكد�ً 

و�ملكان �ملنا�شبني«.
�أن نو�باً �أفادو� �أن وزير  وذكرت وكالة �الأنباء �الإير�نية �لر�شمية “�إرنا”، 
�خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف “�شّدد )...( على �شرورة عدم 
�لنو�ب  قال  ما  وفق  و�أ�شاف  �ل�شهاينة«.  ن�شبه  �ل��ذي  �لفّخ  يف  �لوقوع 
“لن  �أثناء �جتماع مغلق يف �لربملان خم�ش�ش للبحث يف هجوم نطنز، 
�ل�شهاينة  من  “و�شننتقم  فيينا  حمادثات  باإف�شال  الإ�شر�ئيل  ن�شمح” 

ل اإ�شرائيل م�شوؤولية هجوم على موقع نووي  اإيران حتمِّ

•• الفجر -خرية ال�صيباين
     بعد عام من �إد�رة ظهره لعائلته، 
ي��و���ش��ك �الأم�����ري ه����اري ع��ل��ى �لعودة 
جده،  ج��ن��ازة  حل�شور  �إجن��ل��رت�  �إىل 
ميغان  دون  مب����ف����رده  �مل������رة  وه������ذه 
ماركل. بالن�شبة للكاتب هري جان 
�شريفات، ف��اإن وق��ت �حل��د�د ه��ذ� لن 

يكون بال�شرورة وقت �مل�شاحلة.
�لربيطانية،  �مللكية  م��ن  �ن�شحب     
و�خ����ت����ار ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا م���ن���ف���اه منذ 
ع���ام، ويف ح���رب مفتوحة  �أك���رث م��ن 
م��ع ع��ائ��ل��ت��ه م��ن��ذ �مل��ق��اب��ل��ة م��ع �أوب���ر� 
وينفري يف 7 مار�ش ... يعود �الأمري 
جنازة  حل�شور  �إجن��ل��رت�  �إىل  ه���اري 
ج��ده �الأم��ري فيليب �ل��ذي ت��ويف يوم 
لن  �ملائة.  عامه  يف  �ملن�شرم  �جلمعة 
وهي  ماركل،  ميغان  زوجته  ت�شاركه 

حامل يف �شهرها �ل�شابع، �لرحلة.
    ولئن بدت �ل�شحافة �لربيطانية 
�لعابرة  �ل��ع��ودة  ت��رى يف ه��ذه  وكاأنها 
�أم��اًل يف  وديانا  ت�شارلز  �أبناء  الأ�شغر 
�لربيطاين،  �ل��ت��اج  ح���ول  �مل�����ش��احل��ة 
جان  ه��ري  و�لكاتب  �ل�شحفي  ف��اإن 
ي��ت�����ش��ّور، جم���رد مّل �شمل  ���ش��ريف��ات 
هاري  عاد  �إذ�  �إن��ه  ويقول،  متح�شر. 
�إجن��ل��رت� وت�����ش��ال��ح م��ع عائلته،  م��ن 
�مل�شادقة  م��ي��غ��ان  ع��ل��ى  “ف�شيتعني 

على ذلك«.  
من  ق��ري��ًب��ا  ه����اري  *�صيقلع     
�إىل  متوجًها  �ملتحدة  �لوليات 
يزرها  مل  �لتي  �ملتحدة,  �ململكة 
�أن  ميكن  هل  عام.  من  �أكرث  منذ 

نتخيل عدم ح�صوره؟
خطوة  �شيح�شر  وال...  وال  ال   -    
�ل��������ور�ء،  �ىل  خ����ط����وة  �الأم����������ام  �ىل 
�جل��م��ي��ع غ��ا���ش��ب��ون م��ن��ه، ل��ك��ن يظل 
�ل��ر�ح��ل ج���ده. �إن���ه م��ل��زم، م��ن �أجل 
و�لو�جهة.  و�ل��ت��اري��خ،  �ل��ربوت��وك��ول، 
عالوة على ذلك، مل يكن متخا�شما 
م���ع ج����ده، ول���ن ي��ك��ون ه����اري ناكر� 
�أنه  ين�شى  �أن���ه  درج���ة  �إىل  للجميل 
ع��ن��دم��ا ت��وف��ي��ت و�ل���دت���ه، �ع��ت��ن��ى به 

فيليب
    تذكرو� �جلد بجانب حفيده خلف 
نع�ش ديانا يف �شو�رع لندن. لقد �أظهر 
وتعاطًفا مع  �هتماًما  فيليب  �الأمري 
�شيكون  ل��ذل��ك  حياته،  ط���و�ل  ه���اري 

هاري هناك من �أجل جده.

••عوا�صم-وكاالت

جديدة  �شدمة  �إىل  �إي���ر�ن  تعر�شت 
�لنووية  نطنز  من�شاأة  ��شتهد�ف  بعد 
بهجوم جديد و�شفته طهر�ن باإرهاب 
�لرد  �لنووي، معلنة �حتفاظها بحق 
لكن دون �تهام �أي طرف بامل�شوؤولية 
عنه، يف حني ذهبت م�شادر �إعالمية 
�لعامة  �الإذ�ع����������ة  ب��ي��ن��ه��ا  خم��ت��ل��ف��ة 
م�شوؤولية  تاأكيد  �إىل  �الإ�شر�ئيلية، 

�ملو�شاد عن �لتخريب.
�أم�ش  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  ووف���ق �شحف 
�لنووية  �مل���ف���اع���الت  ف�����اإن  �الث���ن���ني، 
الأنها  موقوتة”  “قنبلة  �الإي��ر�ن��ي��ة 
للزالزل  م��ع��ر���ش��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ق��ع 
ب��ك��رثة، �إ���ش��اف��ة �إىل ت��دين �إج����ر�ء�ت 

�ل�شالمة يف تلك �ملفاعالت.

هجوم جديد
�شحيفة  ن��ق��ل��ت  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
منظمة  رئي�ش  عن  �الأو�شط،  �ل�شرق 
�أكرب  علي  �الإير�نية،  �لذرية  �لطاقة 
�أم�ش  ن��ط��ن��ز،  ح�����ادث  �أن  ����ش���احل���ي، 
د”،  �الأول �الأحد، نتيجة عمل “متعمَّ
�ملجتمع  ع��ل��ى  �أن  ب��ي��ان  يف  م�����ش��ي��ف��اً 
�ل���دويل و�ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة للطاقة 
و�شفه  م����ا  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  �ل�����ذري�����ة 
“�إير�ن  �أن  باالإرهاب �لنووي، موؤكد�ً 
حتتفظ بحقها يف �لرد على مرتكبي 

هذ� �لعمل«. 
�أو  ج��م��اع��ة  �أي  ���ش��احل��ي  ي��ت��ه��م  ومل 
�أن���ه مل  دول���ة بتنفيذ �الع��ت��د�ء، كما 
�ملن�شاآت  و�شع  تفا�شيل عن  �أي  يعِط 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، �أف����ادت  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة. ويف 
عن  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،   ”13 “�لقناة 
م�������ش���ادر ����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة غ��رب��ي��ة مل 
ور�ء  ي��ق��ف  “�ملو�شاد  ب����اأن  حت���دده���ا، 
�لهجوم على من�شاأة نطنز �لنووية”، 
�أ����ش���ر�ر  يف  ت�����ش��ب��ب  “�لهجوم  و�أن 
�لتخ�شيب  م�����ش��روع  لقلب  ج�شيمة 
يف �إي�������ر�ن«. ون��ق��ل��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة عن 
�لو�قعة  �أن  بو�شت”  “جريوز�ليم 
�أكرب  �ل�شرر  و�أن  “حادثاً”،  تكن  مل 
تعر�شه  �إي�����ر�ن  ك�شفته  مم��ا  ب��ك��ث��ري 
�ل����ب����د�ي����ة. و�أف��������ادت  ل��ل��ج��م��ه��ور يف 
“�ملن�شاأة  ب����اأن  غ��رب��ي��ة  م�����ش��ادر  ع���ن 
ونقلت  �إلكرتوين«.  لهجوم  تعر�شت 
�أم�ش  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة 
�أو�شطي،  �شرق  �الثنني، عن م�شوؤول 
قوية  ق��ن��ب��ل��ة  زرع�����ت  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �أن 
ونقلت  ن��ط��ن��ز.  يف  �ن��ف��ج��ار  �إىل  �أدت 
�حلر�ش  يف  م�����ش��وؤول  ع��ن  �ل�شحيفة 
كانت  “�حلادثة”  �أن  �أي�شاً،  �لثوري 
مل  لكنه  متفجرة،  م���و�د  با�شتخد�م 
�ملن�شاأة  �إ�شابة  فر�شيتي  يف  ي�شتبعد 
ب�شاروخ كروز، �أو بطائرة دون طيار.

تلميح �إ�صر�ئيلي 
من جهتها ذكرت �شحيفة “�لعرب” 

هاري يف جنازة �لأمري فيليب:

غياب ميغان ماركل مريح للجميع...!

�ل�صابع,  �صهرها  يف  حامل   *    
ميغان لن تقوم بالرحلة.

   - ذريعة �حلمل ت�شمح لها بحفظ 
م���اء �ل���وج���ه. ال �أح����د ي��ن��خ��دع، وهي 
�لطبية،  �ل��ت��و���ش��ي��ات  ل���وال  �الأوىل: 
ل�شعرت ميغان باخلجل من �حل�شور 
هناك، خا�شة يف ف��رتة �حل���د�د. من 
�لو�رد �أن يتم ��شتقبالها ب�شكل �شيء 
غام�شة،  بر�قة  و�جهة  حتت  للغاية 
ول��ت�����ش��ّم��م��ت �ل����ع����الق����ات �الأ����ش���ري���ة 
�أنه غري مرغوب فيها،  �أعتقد  �أكرث. 
ت�شتقبلها  �أن  ن��ت��وق��ع  �أن  مي��ك��ن  وال 
باالأح�شان.  �أخ����رى  م���رة  �حل��ا���ش��ي��ة 
منا�شًبا  ميغان  غياب  يعّد  �لعمق،  يف 

للجميع، بدًء� منها.
على  بر�صالة  �لزوجان  *بعث     
�أن  تخّيل  ميكن  ه��ل  موقعهما. 
ميغان توجه ر�صالة عامة بلم�صة 

ذ�تية لتقدمي تعازيها؟
�ك��ت��ف��ت م��ي��غ��ان وه����اري ب�شورة   -   

حت��م��ل ت��اري��خ م��ي��الد ووف����اة �الأمري 
�لفر�شة  لهما  �أتيحت  لقد  فيليب. 
لالأمري،  م��ت��م��ّي��ز  �ع����ت����ذ�ر  ل��ت��ق��دمي 
�لذهاب  ع��ل��ى  ن���اأ����ش���ف  �إن���ن���ا  ل��ي��ق��وال 
للجدة  حية  �شهادة  ولتقدمي  بعيًد�، 
�شيئا من  ل��ك��ن  �إل��ي��ز�ب��ي��ث(،  )�مل��ل��ك��ة 
هذ� مل يحدث. لذ� �أن تبعث بر�شالة 
بيان  حًقا...  ذلك  �أعتقد  ال  للعموم، 

�شحفي لطيف ال يكلفهما �شيًئا ...
رئي�س  قال  كما  تعتقد,  *هل     
ميجور  ج��ون  �ل�صابق  �ل����وزر�ء 
على بي بي �صي, �أن وقت �حلد�د 
مثالية”  “فر�صة  مي��ث��ل  ه���ذ� 

للم�صاحلة؟
�أن ن�شف  �ل��وح��ي��دة ه��ي  �مل�شكلة   -   
م��وج��ود� يف  �شيكون  �ل��زوج��ني فقط 
م��ر����ش��م �جل���ن���ازة: ي��ع��ود ه����اري �إىل 
وطفله  بيته  لكن  بالتاأكيد،  �إجنلرت� 
�شياأتي وزوجته  �لذي  و�لثاين  �الأول 
مع  ت�شالح  �إذ�  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا.  يف   ...
�قناع زوجته  عائلته، ف�شيتعني عليه 

تهد�أ  �أن  ف��ب��م��ج��رد  ذل������ك.  ب���ق���ب���ول 
�ل��ع��الق��ة ب��ني ه���اري وع��ائ��ل��ت��ه، يجب 
�ن تدعمها ميغان. هاري ال ي�شيطر 

على ما �شيحدث.
�أمل”  “بخيبة     *ي�صعر هاري, 
م��ن و�ل����ده �لأم����ري ت�����ص��ارل��ز و 
ويليام,  �صقيقه  عن  “�لبتعاد” 
ور�ء  جانبهما  �ىل  �صي�صري  وهو 
هل  �لأق����د�م.  على  ج��ده  نع�س 
يكون  �أن  ميكن  �مل�صهد  �أن  تعتقد 

متفجر�؟
ت�شارلز وويليام من�شبطان مبا   -    
���ش��يء خالل  �أي  �إظ��ه��ار  ل��ع��دم  يكفي 
�أي �شيء،  �أي �شخ�ش  �إذ� قال  �للقاء. 
�أنه  �أعتقد  ف�شيكون ه��اري. لكنني ال 
�أن  عليه  م��غ��اي��ر،  ب�شكل  �شيت�شرف 
ذكًيا،  ك��ان  و�إذ�  �ل�����ش��وي...  يف �خل��ط 
ف�شيلب�ش قالب هذه �لعائلة �حلزينة 
�أن  �أعتقد  و�شيحرتم حزن جدته. ال 

هاري �شي�شعى لت�شفية ح�شاباته.
عن لوباري�صيان

�ال�شتهد�ف  ب���ت���ز�م���ن  �ل���ل���ن���دن���ي���ة، 
�جلديد ملن�شاأة نطنز �لنووية ياأتي مع 
�لتفاو�ش  فيينا  ��شتئناف طهر�ن يف 
�ل���ن���ووي مب�شاركة  �الت���ف���اق  الإح���ي���اء 
�ملتحدة،  �لواليات  من  مبا�شرة  غري 
وم��ع زي���ارة وزي���ر �ل��دف��اع �الأمريكي 
لويد �أو�شنت لتل �أبيب ملناق�شة خطة 
�إد�رت����ه الإح��ي��اء �الت��ف��اق �ل��ن��ووي، ما 
يحقق الإ�شر�ئيل �أهد�فاً ��شرت�تيجية 
ثابتة، ترت�فق مع ر�شائل �إىل طهر�ن 
�لدفاع  وزير  وقال  �أي�شاً.  وو��شنطن 
لقاء  غانت�ش عقب  بيني  �الإ�شر�ئيلي 
ت�شكل  “طهر�ن  �إن  باأو�شنت،  جمعه 
�لدويل  لالأمن  ��شرت�تيجياً  تهديد�ً 
�إ�شر�ئيل”،  ودول��ة  �الأو�شط  ولل�شرق 
مع  ج���اه���دي���ن  “�شنعمل  م�����ش��ي��ف��اً 
تاأمني  ل�شمان  �الأمريكيني  حلفائنا 
وللواليات  للعامل  �حليوية  �مل�شالح 
مع  ج��دي��دة  �تفاقية  �أي  يف  �مل��ت��ح��دة 
يف  خطري  ت�شلح  �شباق  متنع  �إي���ر�ن، 

منطقتنا، وحتمي دولة �إ�شر�ئيل«.
�لواليات  ع���ودة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وت��ع��ار���ش 
رئي�ش  وق���ال  �الت���ف���اق.  �إىل  �مل��ت��ح��دة 
بنيامني  �ملكلف  �الإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء 
نتانياهو �الأ�شبوع �ملا�شي �إن �إ�شر�ئيل 
رئي�ش  ت�شريح  وي��اأت��ي  ب��ه.  تلتزم  لن 
تعكف  وق��ت  يف  �الإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء 
حتديث  ع���ل���ى  دف����اع����ه  وز�رة  ف���ي���ه 
ي��زي��د من  م��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  خططها 
�أب���ي���ب �شربة  ت���ل  ت��وج��ي��ه  �ح���ت���م���ال 
�لرئي�ش  ع��اد  �إذ�  لطهر�ن،  ع�شكرية 
�التفاق  �إىل  ب��اي��دن  ج��و  �الأم��ري��ك��ي 
�ل���ن���ووي دون �ل���رج���وع �إل��ي��ه��ا و�أخ���ذ 
خماوفها بعني �العتبار، ما يعني �أن 
�ال�شتهد�ف �الأخري يحمل يف طياته 
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  و����ش��ح��ة  ر���ش��ائ��ل 
�ملفاو�شات  حم���وره���ا  �إي������ر�ن،  و�إىل 
�ل�����ن�����ووي�����ة. وع����ل����ى ه������ذ� �الأ�����ش����ا�����ش 
ب���ن���اء على  م���ر�ق���ب���ون،  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ال 

ت�شريحات �مل�شوؤولني �الإ�شر�ئيليني، 
ب��ه��ج��وم جوي  �أب���ي���ب  ت���ل  ت���ب���ادر  �أن 
و����ش���اروخ���ي، ت�����ش��ت��ه��دف م��ن خالله 
�أه��د�ف��اً حم���ددة د�خ���ل �إي����ر�ن ملو�قع 
��شرتكت  �أو  ت�شرتك  نووية  ومن�شاآت 
���ش��اب��ق��ا م����ع �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة يف 
ك�شفها، فتدمر بها �ملن�شاآت �الإير�نية 
ت�����ش��ن��ي��ع قنبلة  �الأك�����رث ق�����درة ع��ل��ى 
نووية، فتكون عودة و��شنطن بعدها 
�إىل �التفاق �لنووي �أقل �إزعاجاً، على 

�الأقل يف �ملدى �ملنظور.

قنبلة موقوتة
ق���ال���ت �شحيفة  �أخ�����رى  وم����ن ج��ه��ة 
�ملفاعالت  �إن  �ل�شعودية،  “عكاظ” 
موقوتة  قنبلة  �الإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة 
و�لعامل  �ملنطقة  وتدمر  تنفجر  قد 
�لدولية  ب��امل��ع��اي��ري  ت��ل��ت��زم  ال  الأن���ه���ا 
�ل�شالمة  مب�شتلزمات  و�الن�شباط 

�الأمنية �لنووية.
�ملجتمع  “على  �ل�شحيفة:  وق��ال��ت 
�لدويل �ل�شغط على �إير�ن الإخ�شاع 
لنظام  �ل���ن���ووي���ة  م��ن�����ش��اآت��ه��ا  ج��م��ي��ع 
�ل�شمانات �ل�شاملة للوكالة �لدولية 
�فتقارها  ظ��ل  يف  �لذرية”  للطاقة 

ملعايري �الأمن و�ل�شالمة �لنووية.
��شتتباب  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  و�أ���ش��اف��ت 
منطقة  يف  و�ال�����ش����ت����ق����ر�ر  �الأم��������ن 
�ل�شرق �الأو�شط، لن يتاأتى �إال باإنهاء 
�الإير�ين  �ل��ن��ووي  �ل�شالح  وحتجيم 
�شتاأكل  موقوتة  قنبلة  يعترب  �ل��ذي 
�لعامل  و�ل��ي��اب�����ش، وع��ل��ى  �الأخ�����ش��ر 
�لقنبلة  خل��ط��ر  ي��ن��ت��ب��ه  �أن  �ل��غ��رب��ي 
�إذ�  �أن��ه  و�أ�شافت  �إي���ر�ن.  يف  �ملوقوتة 
�إي���ر�ين مطل  ن��ووي  تعر�ش مفاعل 
�إىل زل����ز�ل  �ل���ع���رب���ي،  ع��ل��ى �خل��ل��ي��ج 
نووي  بت�شرب  �شيهدد  ف��اإن��ه  م��دم��ر، 
�ملنطقة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  بيئية  وب��ك��ارث��ة 
غربيون  خ�����رب�ء  وي�����رى  ب��اأك��م��ل��ه��ا. 

قبل  �شنتني  �إىل  حت��ت��اج  ط��ه��ر�ن  �أن 
نووي  �ختبار  �إج���ر�ء  م��ن  تتمكن  �أن 
�لتي  �لقادمة  ف��اإن �خلطوة  ثم  ومن 
�ت��خ��اذه��ا ه���ي ت�شديد  �ل���غ���رب  ع��ل��ى 
�لعقوبات على طهر�ن و�إجبارها على 
�جللو�ش �إىل طاولة �ملفاو�شات حول 

برناجمها �لنووي.

خطوط حمر�ء
من جهته نقل موقع “عرب مبا�شر” 
عن كبري �لباحثني يف معهد تل �أبيب 
�ل��ق��وم��ي، يوئيل  �الأم�����ن  ل���در�����ش���ات 
�أ�شو�شيتيد  لوكالة  قوله  جوز�ن�شكي 
هذ�  �أن  �أ���ش��دق  �أن  “ي�شعب  ب��ر���ش: 
هذ�  ي��ك��ن  مل  و�إذ�  ���ش��دف��ة،  جم����رد 
�حلادث �شدفة، وهناك �شكوك قوية 
�أحد�ً  �أن  ف��اإن��ه يعني  �ل�����ش��اأن،  ه��ذ�  يف 
مفادها،  ر���ش��ال��ة  ت��وج��ي��ه  �إىل  ي�شعى 
ب��اإم��ك��ان��ن��ا �حل����د م���ن ت���ط���ور �إي�����ر�ن 

ولدينا خطوط حمر�ء«.
�ملوقع بعد  وياأتي �ال�شتهد�ف ح�شب 
�لرئي�ش  د���ش��ن  �ل��رئ��ي�����ش  “تد�شني 
�أول  �الإي��ر�ين ح�شن روح��اين ر�شمياً 
 164 من  �شل�شلة  �ل�شبت  �أم�ش  �أول 
ج��ه��از�ً للطرد �مل��رك��زي م��ن ن��وع �آي 
�ملتطورة يف نطنز، يف خطوة  �آر-6” 
ج����دي����دة م����ن ط����ه����ر�ن خل�����رق بنود 
�التفاق �لنووي، بال�شعي �إىل ت�شريع 

�لتخ�شيب يف من�شاأتها �ملتطورة.
وذكر �ملوقع بتعر�ش نطنز، �إىل عدد 
ومتفاوتة  �مل��م��اث��ل��ة  �حل������و�دث  م���ن 
ونقل  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة  يف  �خل��ط��ورة 
�لدويل،  و�الأم����ن  �ل��ع��ل��وم  ع��ن معهد 
ب���ع���د �ل���ت���ف���ج���ري �ل������ذي ت���ع���ر����ش له 
�ملن�شاأة  �أن  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  يف  �مل��وق��ع 
�مل�شتهدفة “عبارة عن م�شنع �شخم 
�أن����و�ع خمتلفة من  الإن��ت��اج وت��ط��وي��ر 
لتخ�شيب  �مل���رك���زي  �ل��ط��رد  �أج���ه���زة 

�ليور�نيوم«. 

لن ي�صعى هاري �إىل ت�صفية ح�صاباته يف موكب �جلنازة
وقت �حلد�د هذ� لن يكون بال�صرورة وقت �مل�صاحلة

�حتفل �الأمري هاري بعيد �مليالد مع �أ�شرته للمرة �الأخرية عام 2019 ، �إىل جانب زوجته ميغان وجده �الأمري فيليب

يف جنازة �الأمرية ديانا، ر�فق �الأمري فيليب �بنه ت�شارلز وحفيديه ويليام وهاري

فورين بولي�شي: هل ت�شتعد رو�شيا لغزو اأوكرانيا؟

هجمات �شيربانية واغتيال علماء.. ماذا يحدث يف اإيران؟

�شحف عربية: نطنز الإيراين يف مرمى ال�شتهداف جمددًا

 •• وا�صنطن-وكاالت  

“فورين  جملة  يف  و�ال�شتخبار�ت  �لقومي  �الأم��ن  ���ش��وؤون  حم��ررة  تناولت 
بولي�شي” �الأمريكية �آميي ماكينون، �لتوتر �ملت�شاعد بني رو�شيا و�أوكر�نيا، 
قائلة �إن �حل�شود �لرو�شية قرب �حلدود �الأوكر�نية تو��شلت هذ� �الأ�شبوع، 
ما عمق �لقلق �لدويل من �لنيات �حلقيقة ملو�شكو يف �لوقت �لذي يو��شل 

فيه �مل�شوؤولون وو�شائل �الإعالم �لرو�شية حملة �لتحري�ش �لكالمي.
للقوة،  عر�ش  �أن��ه  بايدن،  جو  �جلديد  �الأمريكي  �لرئي�ش  الإد�رة  ب��د�  وم��ا 
وهو  للنز�عات،  �ال�شتخبار�تي  �لفريق  �إىل  و��شتناد�ً  �أك��رب.  �أم��ر�ً  بات  رمبا 
�ملن�شورة  �لفيديو  فاإن مقاطع  �الإ�شتق�شائية،  بالتحقيقات  تعنى  جمموعة 
على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي تظهر قو�فل ع�شكرية ت�شل �إىل �ملنطقة 

من �أماكن بعيدة مثل �شيبرييا.
وحتت�شد �لقو�ت جنوب مدينة فورونيغ �لرو�شية، على م�شافة نحو 155 
�أي بعيد�ً مبا يكفي ال�شتبعاد غزو فوري،  �أوكر�نيا،  مياًل من �حل��دود مع 

لكنها قريبة مبا يكفي الإثارة �لتوتر.

•• عوا�صم-وكاالت

مل يكن حادث من�شاأة نطنز، و�شط �إير�ن  �أم�ش �الأول �الأحد �الأول من نوعه 
بالن�شبة للمو�قع �الإير�نية �حل�شا�شة خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، فقد 
�غتيال  عمليات  طالت  كما  عدة،  �شيرب�نية  لهجمات  منها  �لعديد  تعر�ش 

علماء �إير�نيني بارزين.
للمن�شاآت  �لتابعة  �لتحكم  منظومات   ،2010 �شبتمرب  يف  و��شتهدفت 
�إلكرتوين �شرب  وذل��ك عن طريق فريو�ش  �لعا�شمة طهر�ن،  �لنووية يف 

تلك �ملنظومات وُعرف با�شم “�شتك�شنيت«.
ويف نف�ش �لعام �غتيل عامل �لفيزياء �لنووية بجامعة طهر�ن م�شعود علي 

حممدي، �لذي ُقتل يف �نفجار قنبلة قرب �شيارته يف طهر�ن.
ي�شكل وثيق مع  �أن حممدي كان يعمل  �إىل  و�أ�شارت م�شادر غربية وقتها 

فريق تطوير �لربنامج �لنووي �الإير�ين.
�نفجار  �الإي��ر�ين جميد �شهرياري م�شرعه يف  �لنووي  �لعامل  كذلك لقي 
�شيارة مفخخة يف طهر�ن يف ذ�ت �لعام، علما �أنه لعب دور� مهما يف �أحد �أكرب 

�مل�شروعات �لنووية يف �لبالد بح�شب م�شوؤولني �إير�نيني.

بي�شكوف �إن رو�شيا قد جتد نف�شها م�شطرة �إىل �لتدخل “�إذ� ح�شلت كارثة 
 8 من  �أك��رث  �إب��ادة  حملة  �إىل  �إ�شارة  يف  ل�شريربينيت�شا”  م�شابهة  �إن�شانية 
�ألف بو�شني م�شلم على �أيدي �لقو�ت �ل�شربية يف يوليو )متوز( 1995. 
و�خلمي�ش، قالت �ملتحدثة با�شم �لبيت �الأبي�ش، �إن �لواليات �ملتحدة ت�شعر 

بقلق متز�يد من “ت�شعيد �الإعتد�ء�ت �لرو�شية” يف �ملنطقة.
نظريه  مع  بلينكن  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  حتدث  و�جلمعة،   
�الأملاين هايكو ما�ش، و�أكد� �أهمية �لوقوف �إىل جانب �أوكر�نيا يف مو�جهة 
على  مطلعون  مر�قبون  يرجح  وال  �الآح��ادي��ة«.  �لرو�شية  “�الإ�شتفز�ز�ت 
�لنز�ع، غزو�ً �شاماًل. وقالت مديرة برنامج �الأمن عرب �الأطل�شي يف مركز 
�الأمن �الأمريكي �جلديد �أندريا كيند�ل- تايلور �لتي �شبق �أن تولت من�شب 
نائبة �مل�شوؤول يف �الإ�شتخبار�ت �لوطنية ل�شوؤون رو�شيا و�أور��شيا يف جمل�ش 
�الإ�شتخبار�ت �لوطني: “�أعتقد �أن �جلميع يف مكان مت�شابه حيث ير�قبون 

و�جلنوبية  �لغربية  �ملقاطعات  من  �ل��ق��و�ت  حركة  �أن  �إىل  �لكاتبة  ولفتت 
جتريه  كانت  �ل��ذي  �لنوع  من  تدريبات  يف  �ملتوقع  �لطبيعي  �حلد  تتجاوز 
�ملحري  �أن  ميخايلوف،  كرييل  �لباحث  ور�أى  �الأخ���رية.  �الآون���ة  يف  رو�شيا 
�تخاذه و�شعاً هجومياً. وجتاور  �لرو�شي، هو  �لع�شكري  و�ملقلق يف �حل�شد 
ال  �الأوك���ر�ن���ي���ة  �حل��ك��وم��ة  عليها  ت�شيطر  �ل��ت��ي  �حل����دود  �حل�����ش��د  منطقة 
على  تعتمد�ن  �للتني  ولوغان�شك،  دونت�شيك  يف  �النف�شاليتني  �ملنطقتني 
�لرو�ش  �مل�شوؤولني  ق��رع  مع  �لع�شكري  �حل�شد  وي��رت�ف��ق  �لرو�شي.  �لدعم 
�لبارز  �مل�شوؤول  ق��ال  �ملا�شي  و�خلمي�ش  متز�يد.  نحٍو  على  �حل��رب  طبول 
�لنهاية  “بد�ية  �شيعني  كبري�ً  ت�شعيد�ً  �إن  ك��وز�ك  دمييرتي  �لكرملني  يف 
الأوكر�نيا«. ويف �لوقت نف�شه، حر�شت رو�شيا على ت�شوير �أوكر�نيا يف موقع 
عرقي  لتطهري  ت�شتعد  كييف  �أن  مفادها  حتذير�ت  �إطالقها  مع  �ملعتدي 
�شد �لرو�ش يف منطقة دونبا�ش. وقال �ملتحدث با�شم �لكرملني دمييرتي 

عن كثب. ال �أز�ل �أعتقد �أن �الأمر يتعلق باإر�شال �إ�شار�ت و��شتعر��ش للقوة، 
لكن من �لو��شح �أن ال �أحد�ً يريد ��شتثناء �حتمال �لتحول �إىل �شيء �أكرث 
عن  خ��رب�ء  يتحدث  �ل��رو���ش��ي،  �حل�شد  �أ�شباب  تت�شح  مل  وبينما  ج��دي��ة«.  

عو�مل حملية يف رو�شيا، و�أوكر�نيا، و�لواليات �ملتحدة.
ف�شعبية �لرئي�ش �لرو�شي فالدميري بوتني ت�شتمر يف �لتدين �إىل م�شتويات 
غري م�شبوقة. وال يز�ل �لكرملني يكافح الإحتو�ء وباء كورونا، ويف يناير-
�ملعار�ش  �عتقال  عقب  رو�شيا  �أن��ح��اء  يف  تظاهر�ت  خرجت  �ل��ث��اين،  كانون 
�لرو�شي �أليك�شي نافالني، �لذي بد�أ �إ�شر�باً عن �لطعام يف �الأ�شبوع �ملا�شي 
�لرئي�ش  يتخذ  �أوك��ر�ن��ي��ا،  ويف  �شحته.  ت��ده��ور  ب��ع��د  ب��ع��الج��ه  للمطالبة 
عقوبات  فار�شاً  رو�شيا،  �شد  ت�شدد�ً  �أك��رث  مو�قف  زيلين�شكي  فولودميري 
تلفزيونية  �شبكات   3 ومقفاًل  بوتني،  حليف  ميدفيدت�شوك  فيكتور  على 
ت�شيطر عليها �الأوليغار�شية، بينما تتدنى �شعبيته مع بذله جهود�ً لو�شع 
لي�ش  و�أوكر�نيا  و��شنطن.  يف  جديدة  �إد�رة  هناك  ذل��ك،  �إىل  للحرب.  ح��ٍد 
�أوباما  ب��ار�ك  �إب��ان رئا�شة  غريبة عن �لرئي�ش جو بايدن، وهو �لذي توىل 

ملف �لنز�ع هناك.

وخ���الل ع���ام 2012، ت��ع��ر���ش �ل��ربن��ام��ج �ل��ن��ووي �الإي�����ر�ين ل��ه��ج��وم �آخر 
بو��شطة فريو�ش ي�شمى “فالمي”، معطال �لكثري من �ملنظومات �ملتحكمة 

بعدد من �ملن�شاآت �لنووية.
�الت�شاالت �الإير�نية كانت �أي�شا هدفا ملثل تلك �لهجمات، ففي عام 2018 
مت �شن هجوم �إلكرتوين كبري �شرب �لبنية �الأ�شا�شية لالت�شاالت يف معظم 

�أجز�ء �لبالد.
ولطاملا كانت من�شاأة نطنز �لنووية هدفا للهجمات �الإلكرتونية، ففي يوليو 
2020، تعر�شت �ملن�شاأة حلريق كبري، خّلف �أ�شر�ر� ج�شيمة ودمر بح�شب 
تقارير خمترب� فوق �الأر�ش يتم ��شتخد�مه الإعد�د �أجهزة �لطرد �ملركزي 
�ملتقدمة. و�أكدت منظمة تكنولوجيا �ملعلومات �لتابعة للحكومة �الإير�نية 
لهجمات  �الإي��ر�ن��ي��ة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  تعّر�ش  ب��اأي��ام،  بعدها 

�إلكرتونية كبرية، و�أبرزها �لبنية �لتحتية �الإلكرتونية للمو�نئ يف �لبالد.
باغتيال  �لعام نف�شه �شربة  موجعة متثلت  �إي��ر�ن يف دي�شمرب من  وتلقت 
�لعامل �لنووي �لبارز حم�شن فخري ز�ده، يف كمني قرب �لعا�شمة طهر�ن، 
حيث ي�شتبه �لغرب منذ فرتة طويلة يف �أنه �لعقل �ملدبر للربنامج �لنووي 

�الإير�ين.
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�شخ�شاً  ع�شرين  توقيف  �الثنني  �أم�ش  �الإ�شبانية   �ل�شرطة  �أعلنت 
متورطني يف تهريب مهاجرين على منت زو�رق بني �ملغرب و�إ�شبانيا، 
�شمن �شبكة ُتعترب م�شوؤولة عن حادث غرق يف �شباط-فرب�ير ق�شى 
تنقل  �ل�شبكة  �أن  بيان  يف  �ل�شرطة  و�أو�شحت  �أ�شخا�ش.  �أربعة  فيه 
ر، �إىل �شبتة وهي جيب �إ�شباين  �شحاياها وغالبيتهم مغربيات وق�شّ
يقع على �ل�شاحل �ل�شمايل للمغرب وعلى بعد ب�شعة كيلومرت�ت من 
�ملهاجرون  هوؤالء  ي�شتقّل  ذلك،  بعد  �الإ�شبانية.  �جلنوبية  �ل�شو�حل 
�أ�شخا�ش، للو�شول  7 و10  ت��ر�وح قدرتها �ال�شتيعابية بني  ق��و�رب 

�إىل �شبه �جلزيرة �اليبريية مقابل 2500 يورو.
150 �شرطياً وكذلك عنا�شر من  و�أثناء �لعملية �لتي �شارك فيها 
على  تفتي�ش  عمليات  خالل  ُعرث  “يوروبول”،  �الأوروب��ي��ة  �ل�شرطة 

خم�ش بنادق و�لكثري من �لذخرية وكذلك ثالثة قو�رب و�أمو�ل.
ويف �شباط/فرب�ير، لقي �أربعة �أ�شخا�ش م�شرعهم جر�ء غرق قارب 
مهاجرون  يق�شي  ما  وغالباً  �لتهريب.  ل�شبكة  تابع  �أن��ه  يف  ُي�شتبه 
�لعام  لقي  حيث  �ملتو�شط  �لبحر  �شرق  م��ن  �ملنطقة  ه��ذه  يف  غ��رق��اً 
منظمة  �أعّدتها  ح�شيلة  بح�شب  م�شرعهم،  �شخ�شاً   330 �ملا�شي 
حو�يل  و�شل  قد  ك��ان  �آذ�ر-م���ار����ش،  نهاية  وحتى  �لدولية.  �لهجرة 
4377 مهاجر�ً �إىل �إ�شبانيا عرب �لبحر منذ مطلع �لعام، �أكرث من 
ن�شفهم نزلو� يف جزر �لكناري �الإ�شبانية، �لتي ت�شهد تدفقاً متز�يد�ً 

للمهاجرين منذ نهاية �لعام 2019.

�أم�ش  �الأمل���اين  �لدميوقر�طي  �مل�شيحي  �الحت��اد  ح��زب  �إد�رة  منحت 
�الثنني دعمها لزعيم �حلزب �ملحافظ �أرمني ال�شيت �لذي ال يحظى 
يف  �مل�شت�شارية  من�شب  يف  مريكل  �أنغيال  خلالفة  للرت�شح  ب�شعبية، 

�أيلول/�شبتمرب.
 و�ختار �ملجل�ش �لرئا�شي يف �الحتاد �مل�شيحي �لدميوقر�طي �شباح 
�لزعيم  مقابل  رئي�شه  تر�شيح  دع��م  مغلق،  �جتماع  خ��الل  �الث��ن��ني 
�أفاد  ب�شعبية كبرية، وفق ما  �لذي يحظى  �لبافاري ماركو�ش �شودر 

م�شاركون يف �الجتماع وكالة فر�ن�ش بر�ش.
بعد  و��شحاً  ر�أي��اً  �أ�شدر  �لرئا�شي  “�ملجل�ش  �أن  �مل�شاركني  �أحد  و�أك��د 
�أرمني ال�شيت مر�شح حتالف هذين  كي ي�شبح  لة”  م�شاور�ت مف�شّ
�أي��ل��ول/  26 يف  �مل��ق��ررة  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  حلملة  �حل��زب��ني 

�شبتمرب. 
�مل�شيحي �لدميوقر�طي يف والي��ة ه�شن فولكر  وق��ال زعيم �الحت��اد 
بوفييه “نعترب �أنه موؤهل ب�شكل ��شتثنائي وطلبنا منه �لتناق�ش �الآن 

مع ماركو�ش �شودر حول طريقة �مل�شي قدماً«.
و�لقر�ر لي�ش نهائياً بعد �إال �أن مع هذ� �لدعم، �شتكون لدى ال�شيت 
�ل�شتيني وهو رئي�ش والية �شمال رينانيا في�شتفاليا �الكرث �كتظاظاً 
بال�شكان، فر�ش جيدة خلالفة مريكل يف �مل�شت�شارية، بعدما �أم�شت 
هذه �الأخرية 16 عاماً يف �حلكم. و�شبق �أن �أكد ال�شيت م�شاء �الأحد 
�أنه و�ثق من  يف حديث مع قناة تلفزيونية تابعة ل�شحيفة “بيلد”، 
�ملحافظني  مر�شح  لي�شبح  حزبه  �إد�رة  مو�فقة  على  �شيح�شل  �أن��ه 

ملن�شب �مل�شت�شارية.

عمل  علق  �أن��ه  مقدي�شو  �ل�شومالية  �لعا�شمة  �شرطة  قائد  �أع��ل��ن 
�لربملان  �أم�ش �الثنني قائال �إنه ت�شرف ب�شكل منفرد ملنع �لنو�ب من 
متديد والية �لرئي�ش، مما دفع مفو�ش �ل�شرطة يف �لبالد الإقالته 

بعد ذلك بلحظات.
وقال قائد �شرطة �لعا�شمة �شادق عمر ح�شن على �لهو�ء مبا�شرة 
�أوقف جل�شة �لربملان  �إنه  عرب قناة يونيفر�شال �لتلفزيونية �ملحلية 
�إىل �لعنف  ي��وؤدي  �أن  �أي �شيء ميكن  �أن��ه يجب وقف  �ليوم. و�أ�شاف 
�شنو�ت  �أرب��ع  ت�شتمر  �لتي  �لرئا�شة  ف��رتة  و�أن  و�حل��رب يف مقدي�شو 

�نتهت.
وبعد ذلك بلحظات، �أعلن مفو�ش �ل�شرطة �ل�شومالية ح�شن حممد 

حجار على في�شبوك عزل قائد �شرطة مقدي�شو وتعيني بديل له.
وت�شلط �لفو�شى �ل�شوء على �النق�شامات �الآخذة يف �الت�شاع د�خل 
�الأجهزة �الأمنية يف �ل�شومال ملا يتعلق بتمديد والية �لرئي�ش حممد 
عبد �هلل حممد. ويو�جه �لرئي�ش �شغوطا متز�يدة للتنحي بعد �أن 

�نتهت فرتته �لرئا�شية يف فرب�ير- �شباط.

عوا�صم

مدريد

برلني

مقدي�ضو

  لبنان يو�شع منطقة يطالب
 بها يف خالفه مع اإ�شرائيل 

•• بريوت-رويرتز

قال مي�شال جنار وزير �الأ�شغال �لعامة و�لنقل يف حكومة ت�شريف �الأعمال �للبنانية 
�حلدود  ب�شاأن  لبنان يف خالفه  بها  يطالب  �لتي  �ملنطقة  يو�شع  مر�شوما  وقع  �إن��ه 
�لبحرية مع �إ�شر�ئيل. وي�شيف �لتعديل �لذي �أُدخل على �ملطالب �للبنانية �الأ�شلية 
�ملقدمة �إىل �الأمم �ملتحدة حو�يل 1400 كيلومرت مربع �إىل �ملنطقة �القت�شادية 
�خلال�شة للبنان. ويحتاج �ملر�شوم �الآن �إىل توقيع رئي�ش حكومة ت�شريف �الأعمال 
ووزيرة �لدفاع ورئي�ش �لدولة متهيد� الإحالته �إىل �الأمم �ملتحدة لي�شبح مطالبة 
ر�شمية بت�شجيل �الإحد�ثيات �جلديدة للمنطقة. وقال جنار يف موؤمتر �شحفي �إنه 
يتوقع توقيع �ملر�شوم الأن وزيرة �لدفاع ورئي�ش �لوزر�ء ورئي�ش �لدولة حري�شون 
�أك��ت��وب��ر ت�شرين �الأول يف  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف  ب��ني لبنان  �مل��ف��او���ش��ات  على ذل���ك. وب���د�أت 
مو�رد  �كت�شاف  عّطل  ما  وه��و  بينهما  �لبحرية  �حل��دود  على  �لنز�ع  حلل  حماولة 
دبلوما�شية  �لتي توجت جهود�  بالغاز. و�ملحادثات  �لتي قد تكون غنية  �ملنطقة  يف 
بذلتها و��شنطن على مدى ثالث �شنو�ت متوقفة منذ ذلك �حلني. وت�شخ �إ�شر�ئيل 
بالفعل �لغاز من حقول بحرية �شخمة لكن لبنان مل يكت�شف بعد �حتياطيات غاز 
��شتقر�ره  يهدد  م��ايل  �نهيار  من  يعاين  �ل��ذي  ولبنان  مياهه.  يف  جتارية  بكميات 
بحاجة ما�شة لل�شيولة وهو يو�جه �أ�شو�أ �أزمة �قت�شادية منذ �حلرب �الأهلية �لتي 
د�رت بني 1975 و1990. وقال جنار على تويرت “ال نتهاون باأي �شرب من �أر�ش 

�لوطن وال باأي نقطة من مياهه �أو ذرة من كر�مته«.

بعد 8 اأ�شهر..ماذا بقي من املبادرة الفرن�شية حلل اأزمة لبنان؟

احتجاجات يف مينيابولي�س بعد مقتل اأمريكي اأ�شود 

اأزمة اخلبز تقلق اللبناين ع�شية رم�شان وتهديد باإقفال الأفران
ور�أى �إبر�هيم �أنه من حقهم �العت�شام الأن �لوزير �ألغى دور �ملوزعني 

وم�شكلتهم مع �لوزير.
ع��ن حترك  م��وزع��ي �خل��ب��ز،  كبار  �أح��د  ب���دوره ك�شف علي من�شور، 
يقومون به من هذه �للحظة يق�شي باإقفال �أبو�ب �الأفر�ن ومنعها 
من �لبيع، وقال ل�شكاي نيوز عربية: “�إذ� مل ن�شتطع �لعمل و�إطعام 
عائلة   5000 م��ن  �أك���رث  فنحن  بالعمل  الأح���د  ن�شمح  ل��ن  �أوالدن����ا 
نعي�ش من توزيع �خلبز وقد �ألغى وزير �القت�شاد دورنا بح�شر بيع 
�خلبز مبا�شرة باالأفر�ن ومنعنا من �لتوزيع و�أخذ ح�شة من ثمن 

ربطة �خلبز«.
�أ�شدره وزير �القت�شاد و�لتجارة  بعد قر�ر  �أ�شا�شاً  وتفاقمت �مل�شكل 
يف حكومة ت�شريف �الأعمال ر�وؤول نعمة حدد مبوجبه �شعر ووزن 
يف �الأفر�ن و�ملتاجر �إىل �مل�شتهلك على  �خلبز �للبناين “�الأبي�ش”، 

كافة �الأر��شي �للبنانية، وذلك ��شتناد� �إىل �شعر �لقمح يف �لبور�شة 
�لعاملية، و��شتناد� �إىل �شعر �شرف �لدوالر و�شعر �ملحروقات، و��شتناد� 
لدر��شة علمية لتحديد كمية �ملكونات �ملطلوبة الإنتاج �أف�شل نوعية 

من �خلبز �للبناين للم�شتهلك.
يلي:  ملا  وفقا  “�الأبي�ش”  �للبناين  �خلبز  ووزن  �شعر  حتديد  ومت 
ربطة حجم كبري: زنة 920 غر�ما كحد �أدنى، ب�شعر 2500 لرية 
كحد  غر�ما   440 زن��ة  و�شط:  حجم  وربطة  �أق�شى  كحد  لبنانية 

�أدنى، ب�شعر 1750 لرية لبنانية كحد �أق�شى.
كما منع �الأف��ر�ن من ت�شليم �خلبز للموزعني وح�شر �شر�ء �خلبز 
دور  فاألغى  و�شيط،  دون  �مل�شتهلك  قبل  م��ن  �الأف���ر�ن  م��ن  مبا�شرة 
�شركات �لتوزيع �لتي �عرت�شت على �لقر�ر مبظاهر�ت �عرت��شية 

على �أبو�ب �الأفر�ن مانعة حركة �لبيع و�ل�شر�ء.

•• بريوت-وكاالت

وقر�ه  مدنه  جميع  يف  رم�شان  �شهر  ��شتقبال  ع�شية  لبنان  يعاين 
�أزمة خبز، مع ��شتمر�ر توقف �الأفر�ن عن توزيعه وح�شر بيعه يف 

�شاالت �الأفر�ن.
ل��ع��دم تو�فر  �أخ����رى  �أغ��ل��ق��ت  �مل��خ��اب��ز زح��م��ة، فيما  و���ش��ه��دت بع�ش 
�لطحني، ويف �الأثناء يطالب �ملو�طنون باإيجاد حل يحفظ كر�متهم 

ولقمة عي�شهم.
ن��ي��وز عربية  ل�شكاي  �ب��ر�ه��ي��م  �الأف����ر�ن علي  �أ���ش��ح��اب  نقيب  وق���ال 
“حل �الأزمة عند �ملوزعني �ملعت�شمني يف هذه �للحظة �أمام �لفرن 
�خلا�ش بي هنا يف �شاحية بريوت �جلنوبية، و�مل�شكلة بينهم وبني 

وزير �القت�شاد«.

•• بريوت-وكاالت

�النفجار  ح�����ش��ل   ،2020 �أغ�����ش��ط�����ش  م��ن  �ل���ر�ب���ع  يف 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي دم����ر م���رف���اأ ب����ريوت وم��ع��ه �أج������ز�ء من 
 200 م��ن  �أك��رث  �شحيته  وذه��ب  �للبنانية،  �لعا�شمة 
�آالف جريح، لت�شكل تد�عياته �شدمة كبرية  قتيل و6 
لي�ش يف لبنان فح�شب، بل يف �لعامل كله، كونه �أحد �أكرب 
حيث  من  وذل��ك  �لتاريخ،  يف  ح�شلت  �لتي  �النفجار�ت 

�ل�شخامة و�لقوة.
كانت  ما  �إذ�  بعد  يعرف  �لتي مل  �حلادثة  �إث��ر  مبا�شرة 
ناجتة عن �الإهمال �أو �أنها عمل مدبر، بد� �أن �ملجتمع 
�الأعمال  �أوىل على م�شتوى  �ل��دويل حترك يف مرحلة 
�لوطن  �أنحاء  كل  من  �لطائر�ت  فتقاطرت  �الإغاثية، 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ع���امل، حم��م��ل��ة ب���امل���و�د �الإغ���اث���ي���ة م���ن كل 
�لطبية،  و�مل��ع��د�ت  و�الأدوي����ة،  �لغذ�ئية،  ك��امل��و�د  �شنف، 

و�مل�شت�شفيات �مليد�نية، وفرق �الإغاثة �مليد�نية.
عدة  قدمتها  عاجلة  م��ادي��ة  م�شاعد�ت  �إىل  باالإ�شافة 
ت�شررو�  لبناين  �أل��ف   300 من  �أك��رث  مل�شاعدة  بلد�ن، 

مبا�شرة جر�ء �النفجار.
�النفجار،  من  يومني  بعد  �أي  �أغ�شط�ش،  �ل�شاد�ش  ويف 
يف  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ش  طائرة  حطت 
رئي�ش �جل��م��ه��وري��ة وموقع  ب��زي��ارة  ق��ام  ب���ريوت، حيث 
ت�شررت  �لتي  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء  عن  ف�شال  �النفجار، 
مبا�شرة. و�الأهم �أن ماكرون �لتقى �شكان تلك �الأحياء 
�لذين �نفجرو� غ�شبا �شد �لطبقة �ل�شيا�شية �للبنانية، 

�لتي �عتربو� �أنها م�شوؤولة عما حل بهم من ويالت.
�أحياء منكوبة  �لفرن�شي يف  �لرئي�ش  وقد حفلت جولة 
من بريوت، ب�شيل من �التهامات �لقا�شية �لتي وجهها 
يف  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل�شيا�شية  �لطبقة  �شطر  �مل��و�ط��ن��ون 
�حلكم، والقاهم ماكرون يف غ�شبهم مطلقا ت�شريحات 
ومو�قف قا�شية ب�شلبيتها جتاه �لطبقة �ل�شيا�شية، مما 
حول  كبري  �لتفاف  ح�شول  �إىل  �للحظة  تلك  يف  �أدى 

رئي�ش فرن�شا.
وو�شل �الأمر �إىل �أن �لكثريين يف لبنان ر�أو� يف ماكرون 
“خمّل�شا” لهم مما �عتربوه “�آفة” �لطبقة �ل�شيا�شية 
�للبنانية، وذلك على خلفية �الأزمة �القت�شادية و�ملالية 
�ل�����ش��ن��ة �ل��ت��ي �شبقت،  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي �ن��ف��ج��رت يف 
ومعها   ،2019 �أكتوبر  من  ع�شر  �ل�شابع  يف  وحتديد� 
�لعملة  وم��ع��ه  �للبنانية،  للدولة  �مل���ايل  �لبنيان  �ن��ه��ار 

�لوطنية.
�للبنانيني  �مل��و�ط��ن��ني  ود�ئ���ع  �مل�����ش��ارف  �ح��ت��ج��زت  فقد 
و�ل��ع��رب و�الأج���ان���ب، ودخ��ل��ت �ل��ب��الد يف �أزم���ة �شيا�شية 
�حلريري،  �شعد  حكومة  ��شتقالة  مع  كبرية،  ووطنية 

بعد �أيام من �ندالع ما �شمي ب�”ثورة 17 ت�شرين«.
ت��ب��ع ذل���ك ع���دة �أ���ش��ه��ر م��ن �ل���ف���ر�غ �حل��ك��وم��ي، �إىل �أن 
جرى تكليف �أ�شتاذ جامعي يدعى ح�شان دياب بت�شكيل 
�حلكومة �جلديدة، �لتي �تخذت يف ربيع 2020، قر�ر� 
�إىل  �أدى  باالمتناع عن دفع ديون �لدولة للخارج، مما 

مزيد من �النهيار �ملايل و�القت�شادي.
و��شتقرت �لبالد يف دو�مة من �الأزمات �ملتالحقة، �إىل 
بها مفتتحا  �أط���اح  �ل��ذي  �مل��رف��اأ،  �نفجار  ح��ني ح�شول 

مرحلة جديدة من �الأزمة �للبنانية �شديدة �لتعقيد.
�إليها يف  غادر �لرئي�ش �لفرن�شي بريوت و�عد� بالعودة 
�الأوىل  �ملئوية  �لذكرى  �الأول من يوليو، للم�شاركة يف 
�شيا�شية  م��ب��ادرة  ول��ط��رح  �ل��ل��ب��ن��اين،  �ل��ك��ي��ان  لتاأ�شي�ش 
الإنقاذ لبنان من �أزمته، على �أن يتز�من ذلك مع تكليف 

••مينيابولي�س-اأ ف ب

�شو�حي  �إح�������دى  يف  ح���ظ���ر جت������ّول  �ل�����ش��ل��ط��ات  ف���ر����ش���ت 
مينيابولي�ش �أم�ش �الثنني، بعدما قتلت �ل�شرطة �الأمريكية 
�شابا �أ�شود باإطالق �لنار عليه، ما �أ�شعل �حتجاجات قريبة 
بتهمة قتل جورج  �شرطي  تتم مقا�شاة  �ملحكمة حيث  من 

فلويد.
�شنرت، يف  لل�شرطة يف بروكلني  �ملئات خارج مركز  وجتّمع 
�مل�شيل  �لغاز  �ل�شرطة  و�أطلقت  مينيابولي�ش.  غرب  �شمال 
و�لقنابل �ل�شوتية باجّتاه �ملتظاهرين، على ما �أفاد م�شّور 
يف  ك��ان  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  �لتابعة  �لفيديو  خدمة  من 

�ملكان.
ت   05،00( �ملحلي  بالتوقيت  �لليل  منت�شف  وب��ح��ل��ول 
بلدية  رئي�ش  و�أعلن  �ملكان  يف  �لوطني  �حلر�ش  �نت�شر  غ(، 
بروكلني �شنرت مايك �إليوت حظر جتول يبد�أ من �ل�شاعة 

01،00 حتى �ل�شاد�شة �شباح �الثنني.
�شالمة  �شمان  “نريد  تغريدة  يف  �لبلدية  رئي�ش  وك��ت��ب 

�جلميع. �أرجوكم حافظو� على �شالمتكم 
وعودو� �إىل منازلكم«.

�ل��ذي قتل  �الأ�شود  �ل�شاب  وقالت و�ل��دة 
ع��ل��ى �أي�����دي �ل�����ش��رط��ة وي���دع���ى د�ون����ت 
ر�يت )20 عاما( �أمام ح�شد ليل �الأحد 
�ل�شرطة  ب��اأن  الإب��الغ��ه��ا  بها  �ت�شل  �إن��ه 
�أوقفته ، بح�شب ما ذكرت و�شائل �إعالم 

حملية.
�أنها �شمعت عنا�شر  و�أف��ادت كاتي ر�يت 
�الأم��ن يطلبون من جنلها ترك هاتفه 
�ملكاملة.  �أحدهم  ينهي  �أن  قبل  �ملحمول 
�أب��ل��غ��ت��ه��ا �شديقته  ق�����ش��ري،  وق����ت  ب��ع��د 
ب���اأن���ه ق��ت��ل ب��ال��ر���ش��ا���ش. و�أك�����د مكتب 
مليني�شوتا  �ل��ت��اب��ع  �جل��ن��ائ��ي  �ل��ت��وق��ي��ف 
“يحقق ب�شاأن  �أنه  لوكالة فر�ن�ش بر�ش 
بال�شرطة”  نار مرتبطة  �إطالق  حادثة 
حتديد  رف�ش  لكنه  �شنرت،  بروكلني  يف 

هوية �ل�شحية.
بروكلني  ���ش��رط��ة  ل��ق�����ش��م  ب���ي���ان  ووف�����ق 
�شائق  من  طلبو�  �لعنا�شر  ف��اإن  �شنرت، 
�ل���ت���وق���ف ب�����ش��ب��ب خم���ال���ف���ة م����روري����ة. 

�لقر�ر  تر�تبية  يف  متثل  الأن��ه��ا  نظر�  فيها،  لقر�رهما 
�لتنفيذي �للبناين �لتوقيع �لر�بع يف �جلمهورية، مما 
جممل  على  “�لفيتو”  حق  �ل�شيعي”  “�لثنائي  مينح 

�لقر�ر �لتنفيذي �حلكومي.
�أديب ي�شر على رف�ش منح �أي قوى �شيا�شية حق  كان 
تعيني �أو حق �الإ�شر�ف على �أي وز�رة بعينها، لكنه عاد 
�لوجوه،  متعددة  �ل�شيا�شية  �مل��ن��اور�ت  بفعل  و��شطر 
يوما   26 �أق��ل من  بعد  �العتذ�ر  �إىل  للر�شوخ و�شوال 

على تكليفه.
ووجه �عتذ�ر �أديب عن ت�شكيل �حلكومة، �شربة كبرية 
للمبادرة �لفرن�شية، مل يظهر مد�ها يف �لبد�ية، ثم بد� 
فيما بعد �أنها �أطلقت م�شل�شل تر�جعات عن روح �ملبادرة 
يف “طبعتها �الأوىل” �لتي عر�شها �لرئي�ش �لفرن�شي، 
وحظيت بتاأييد �شعبي لبناين و��شع، ف�شال عن قبولها 
يف عو��شم �لقر�ر �ملعنية بامللف �للبناين عربيا ودوليا.

يف �ل���ث���اين و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �أك���ت���وب���ر �ل���الح���ق، جرى 
�أ�شا�ش  على  �حلكومة،  ت�شكيل  �حل��ري��ري  �شعد  تكليف 
�لفرن�شية،  �مل��ب��ادرة  ليحمل  نف�شه  ر�شح  �حل��ري��ري  �أن 
وي�شكل “حكومة مهمة” ملدة حمددة، تنح�شر مهمتها 
ببندين هما: وقف �النهيار، و�إعادة �إعمار �أحياء بريوت 

�لتي ت�شررت جر�ء �النفجار.
قاعدة  على  �حلكومة  لت�شكيل  �حل��ري��ري  رحلة  ب���د�أت 
من  وموؤلفة  حزبيني،  من  خالية  �شتكون  �لت�شكيلة  �أن 
لكن  و�ل��ن��ز�ه��ة.  ب��ال��ك��ف��اءة  تتمتع  م�شتقلة  �شخ�شيات 
�للعبة  �أعادت  �لبالد،  �ملتعار�شة يف  �ل�شيا�شية  �ملناور�ت 
�شيئا ف�شيئا �إىل مربعها �الأول، �أي �إىل تدخل وتد�خل 
��شتغلت  �ل��ت��ي  �لتقليدية،  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  م�شالح 

“�لت�شاهل” �لفرن�شي يف طريقة ت�شكيل �حلكومة.
وب���ه���ذ�، ت��و����ش��ل��ت �ل��رت�ج��ع��ات و�ل���ت���ن���ازالت، ب����دء� من 
تكري�ش منح “�لثنائي �ل�شيعي” ب�شكل غري معلن حق 
�ملالية،  حقيبة  �شيتوىل  من  هوية  �إىل  بالن�شبة  �لفيتو 
ثم �نتقلت �لتنازالت �إىل �حل�ش�ش �ملخ�ش�شة للطو�ئف 
عون  مي�شال  �جلمهورية  رئي�ش  دخل  حيث  �مل�شيحية، 
متكن  دون  ليحول  �حل��ك��وم��ة،  تاأليف  خ��ط  على  ع��ن��وة 
�مل�شيحية يف  �الأ�شماء  �ملكلف من �ختيار كامل  �لرئي�ش 

�شخ�شية م�شتقلة ت�شكيل �حلكومة �للبنانية �جلديدة، 
�أن  �لفرن�شية،  “�لن�شائح”  و�لتي كان يفرت�ش ح�شب 
وتتمتع  م�شتقلة  تكنوقر�طية  �شخ�شيات  م��ن  تتاألف 

بالكفاءة، و�الأهم من ذلك كله �أن تكون نزيهة.
يف بريوت، جمع ماكرون �لقادة �ل�شيا�شيني �لرئي�شيني 
يف �ل���ب���الد، ب��اع��ت��ب��اره��م مي��ث��ل��ون �ل��ك��ت��ل �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�ل����ربمل����ان، وط�����رح ع��ل��ي��ه��م م���ب���ادرة �ق��ت�����ش��ادي��ة مالية 

�إ�شالحية الإنقاذ لبنان من �الأزمة.
وتكونت �ملبادرة من 40 بند� وزعت عليهم، م�شرتطا �أن 
تت�شكل حكومة جديدة باملو��شفات �لتي كان قد ن�شح 
بها، على �أن ت�شمى “حكومة مهمة” موؤقتة، ال تتعاطى 
يف �لق�شايا �ل�شيا�شية وتتجنب �مل�شائل �خلالفية �لتي 
تق�شم �للبنانيني، وال تهدد �لقوى �ل�شيا�شية �لتي كان 
�ملطلوب منها �أن تتنحى جانبا عن �ل�شلطة �لتنفيذية.

فور�  �ملهمة”  “حكومة  تبا�شر  �أن  �مل��ه��م  م��ن  ك��ان  كما 
�ملايل  لالإنقاذ  �ل��دويل،  �لنقد  �شندوق  مع  بالتفاو�ش 
للدولة، و�أن تتفاو�ش �أي�شا مع د�ئني لبنان �خلارجيني، 
و�الأهم �أن تبا�شر باإقر�ر �إ�شالحات جذرية يف موؤ�ش�شات 
و�ملجتمع  �ل�شعب  ثقة  ك�شب  الإع��ادة  و�شلطاتها  �لدولة 
�لدويل. وقد و�فق قادة �لقوى �ل�شيا�شية على �خلطة 
�لثاين  يف  ر�شميا  �لفرن�شية  �ملبادرة  فولدت  �لفرن�شية، 

من �شبتمرب 2020.
تت�شكل حكومة يف  �أن  �ملقرر، ح�شب �خلطة،  وك��ان من 
نف�شه،  �ل�شهر  31 من  وبالفعل يف  �أ�شابيع،   3 غ�شون 
م�شطفى  ب��رل��ني  يف  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل�شفري  تكليف  ج���رى 
�أديب بت�شكيل �حلكومة، �شمن �ملو��شفات �لتي طرحها 

�لفرن�شيون وو�فق عليها �لقادة �للبنانيون.
�الأذهان  �إىل  �أع��ادت  �شيا�شية  �أخ��ذ ورد وم��ن��اور�ت  وبعد 
�ل�شفري  �عتذر  لت�شكيل �حلكومات،  �ل�شابقة  �الأ�شاليب 
�شغوطا  و�ج����ه  ب��ع��دم��ا  �حل��ك��وم��ة،  ت�شكيل  ع��ن  �أدي����ب 
بر�أ�شها  �أطلت  �لتي  �ل�شيا�شية،  �لقوى  بني  متعار�شة 
ي�شمى  م��ا  �إ���ش��ر�ر  خ��الل  م��ن  �لرتكيبة �حلكومية،  يف 
وحركة  �هلل  ح���زب  م��ن  �مل���وؤل���ف  �ل�شيعي”  “�لثنائي 
على  ب���ري،  نبيه  �ل��ن��و�ب  جمل�ش  رئي�ش  برئا�شة  �أم���ل، 
�الح��ت��ف��اظ �ل��د�ئ��م ب���وز�رة �مل���ال،  وتعيني وزي��ر ميتثل 

حيث ��شتخدمت �ل�شرطة �لغاز �مل�شيل و�لقنابل �ل�شوتية 
جون  �لعامة  لل�شالمة  �لوالية  مفو�ش  و�أف��اد  لتفريقهم. 
�ألقيت  “حجارة وغريها  �أن  هارينغتون يف موؤمتر �شحايف 
على ق�شم �ل�شرطة«. و�أ�شاف �أنه مت ن�شر عنا�شر يف �ملكان 
متجر�   20 نحو  �أن  و�أف���اد  �ملتظاهرين.  معظم  وتفريق 
هارينغتون  وذك��ر  ت�شوق حملي.  للنهب يف مركز  تعر�شو� 
�أنه �شيتم نقل �ملزيد من عنا�شر �حلر�ش �لوطني �إىل �ملكان 
�الثنني للتعامل مع �أي ��شطر�بات حمتملة. وياأتي حادث 
�ل�شابق  �ل�شرطي  حماكمة  تتو��شل  وقت  يف  �لنار  �إط��الق 
�مل��ت��ه��م بقتل �الأم���ريك���ي �الأ����ش���ود جورج  دي��ري��ك ���ش��وف��ني، 
قتل  و�أ�شعل  �ملا�شي.  �أيار/مايو  يف  مينيابولي�ش  يف  فلويد 
�شد  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الحتجاجات  من  �شهور�  فلويد 
وو�شف  دول��ي��ا.  غ�شبا  و�أث���ار  �ل�شرطة  وعنف  �لعن�شرية 
قال  بينما  “ماأ�شوية”  باأنها  �ل��ن��ار  �إط���الق  عملية  �إل��ي��وت 

وعندما �كت�شفو� وجود مذكرة باإلقاء �لقب�ش عليه �أ�شا�شا، 
حاولو� توقيفه. لكنه عاد �إىل �شيارته و�أطلق �أحد �لعنا�شر 

�لنار فاأ�شيب �ل�شائق وتويف فور�.
تعّر�شت  �ل�شيارة  يف  معه  ك��ان��ت  ر�ك��ب��ة  �أن  �لبيان  يف  ج��اء 
�إىل  ون��ق��ل��ت  حياتها”  ع��ل��ى  خ��ط��ر�  ت�����ش��ّك��ل  ال  “الإ�شابات 

م�شت�شفى يف �ملكان، من دون �أن يتم حتديد هويتها.
على  يدو�شون  رج��اال  �لتظاهرة  موقع  من  �شور  و�أظهرت 
و�جهة �شيارة �شرطة. و�أطلقت �ل�شرطة طلقات غري قاتلة 
“�شتار  �شحيفة  بح�شب  �ملحتجني،  لتفريق  حم��اول��ة  يف 
تريبيون«. وبعد نحو �شاعة، تر�جع �نت�شار �ل�شرطة و�أ�شاء 
�حل�شد �ل�شموع وكتبو� ر�شائل على نحو “�لعد�لة لد�ونت 

ر�يت” بالطب�شور يف �ل�شارع.
لكن �شرعان ما جتددت �ل�شد�مات بعدما جتّمع ح�شد �آخر 
�شنرت  بروكلني  �شرطة  مقر  خ��ارج  �ملتظاهرين  مئات  من 

�حلكومة �لتي تت�شكل طائفيا منا�شفة بني �مل�شيحيني 
و�مل�شلمني.

توقيعه  �إىل  �حل���اج���ة  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ش  و����ش��ت��غ��ل 
ل��ريف��ع م���ن �شقف  �أي ح��ك��وم��ة،  ل�����والدة  �ل��د���ش��ت��وري 
مطالبه. و�أ�شبحت هناك مو�جهة مع �لرئي�ش �ملكلف 
يف  كاملة  حكومية  ت�شكيلة  ل��ه  ق��دم  �ل���ذي  �حل��ري��ري، 
رف�شها  )ع���ون(  لكنه   ،2020 دي�شمرب  م��ن  �لتا�شع 
�لطائفية،  و�مليثاقية  �لتو�زنات  تر�عي  “ال  �أنها  ز�عما 
تاأخذ يف �العتبار دور رئي�ش �جلمهورية يف عملية  وال 

�لت�شكيل، وال ح�شته �لتي ي�شر عليها«.
كل ذلك فيما كانت �الأزمة �ملالية تتفاقم، ومعها ياأ�ش 
�للبنانيني بفعل تعمق �الأزمة �ملعي�شية و�ن�شد�د �الآفاق 

�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية.
�ل�شر�ع على ت�شكيل �حلكومة، يف  ودخ��ل لبنان دو�م��ة 
وقت ما عاد �أحد يتحدث عن �ملطلوب �إ�شالحيا الإنقاذ 
�مل�شتقلني على  �ملر�قبني  �لعديد من  �أخ��ذ  وقد  لبنان. 
�لدور �لفرن�شي قبوله �ملتو��شل بالرت�جع عن �ل�شروط 

�لتي ت�شمنتها خطة �لطريقة �الأ�شا�شية.
و�عتربو� �أن �إد�رة �مللف فرن�شيا، �أدت �إىل �خت�شار �الأزمة 
�جلمهورية،  رئي�ش  ون�شيب  �حل��ري��ري  ب��ني  باجتماع 
با�شيل،  ج�����رب�ن  �حلر”  �ل���وط���ن���ي  “�لتيار  رئ��ي�����ش 
�أ���ش��ه��ر متتالية جهود   4 �أك���رث م��ن  ومت��ح��ورت خ���الل 
بني  �لعالقة  �إ���ش��الح  حماولة  على  �لفرن�شية  �لقيادة 
�حلريري وبا�شيل، يف وقت جرى جتاوز �الأطر �الأخرى 
�أي�شا عن  لبنان  تبعد  �أن  كان يفرت�ش  �لتي  للمبادرة، 

لعبة �ملحاور �خلارجية.
ه��ك��ذ� ب��ق��ي �ل���دع���م �ل��ع��رب��ي، وف���ق م���ا ���ش��رح ب���ه وزير 
م�شروطا  �أي���ام،  قبل  �شكري  �شامح  �مل�شري  �خلارجية 
بالعودة �إىل “�لطبعة �الأوىل” للمبادرة، �لتي يفرت�ش 
�أن تر�عي �لد�شتور �ملنبثق عن “�تفاق �لطائف “ لعام 
�لتي  �ملو��شفات  �شمن  حكومة  تت�شكل  و�أن   ،1990
�أي بعيد� عن �الأحز�ب  �لفرن�شيون يف �الأ�شل،  طرحها 
وتركيبتها  ت�شكيلها  خالل  من  حتظى  و�أن  �ل�شيا�شية، 

بثقة �ملجتمعني �لدويل و�لعربي.

�صامح �صكري
���ش��ك��ري كال  ��شتثنى  ل���ب���ريوت،  �أي����ام  ق��ب��ل  زي���ارت���ه  ويف 
�إ�شارة  م��ن ح��زب �هلل وج���رب�ن با�شيل م��ن ل��ق��اء�ت��ه، يف 
لت�شكيل  �ملعرقلة  �الأط���ر�ف  �إىل  �لعرب  عن  نيابة  منه 
�حلكومة، موجها ر�شالة �شمنية �إىل باري�ش مفادها باأن 
تعود  �أن  �إىل  ي��وم، حتتاج  بعد  تتاآكل يوما  �لتي  �ملبادرة 
قبل  �لتي  �لرت�جعات  ج��ر�ء  تت�شتت  �أن  ال  �الأ�شل،  �إىل 
بها �لفرن�شيون حد �لغرق يف �لوحول �للبنانية، بفعل 

جتاهل �أ�شل �لعرقلة.
�ملبادرة  �إط��الق��ه��ا، م���اذ� بقي م��ن  �أ���ش��ه��ر على   7 وب��ع��د 
بعدما  �لكثري”،  “لي�ش  ه��و  �جل����و�ب  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة؟.. 
���ش��ق��ط��ت ب��ن��ه��اي��ة �الأ����ش���ب���وع �مل���ا����ش���ي �آخ�����ر �مل���ح���اوالت 
وذلك  باري�ش،  يف  وبا�شيل  �حلريري  جلمع  �لفرن�شية 

من خارج �أطر �لت�شكيل �ملعتاد للحكومات.
ب��اأي��ام، ج���اءت زي���ارة وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�شري  وبعدها 
عملية  �شبط  على  لتعمل  �ل��ع��رب��ي،  �مل��ح��ور  ع��ن  نيابة 
�الإنقاذ على �ل�شاعة �لعربية – �لدولية، ال على �شاعة 
�إيقاع  على  وال  لبنان،  يف  �لد�خلية  �ل�شيا�شية  �للعبة 
على  لي�ش  وبالتاأكيد  �ملتتالية.  �لفرن�شية  �لرت�جعات 
لعربة  �خللفي  �ملقعد  يف  �جلال�ش  �هلل”  “حزب  �شاعة 

�لعرقلة �حلكومية.

�أ�شود  “تنعى رجال  �لوالية  �إن  و�لتز  تيم  حاكم ميني�شوتا 
�شعيد  على  �ل��ق��ان��ون«.  �إن��ف��اذ  عنا�شر  بحياته  �أودى  �آخ��ر 
�إج��ر�ء حتقيق كامل  منف�شل، تعّهد حاكم والية فرجينيا 
�الأحد بعدما �أظهر ت�شجيل م�شّور عن�شري �شرطة وهما 
تهديد  حت��ت  �لب�شرة  �أ���ش��ود  �جلي�ش  يف  �شابطا  يعتقالن 
�ل�شالح وير�شان رذ�ذ �لفلفل على وجهه. و�شاأل �للفتنانت 
كارون ناز�ريو، وهو من �أ�شول �إفريقية والتينية �أمريكية، 
ب�شكل متكرر عن �خلطاأ �لذي �رتكبه وقال “هذ� ت�شّرف 
فو�شوي” بينما طلب منه �لعن�شر�ن �للذ�ن كانا يحمالن 

م�شد�شات مغادرة �شيارته.
و�ّتهمته �ل�شرطة بعدم �لتعاون. وكان ناز�ريو يقود �شيارته 
�جلديدة مرتديا لبا�شه �لع�شكري عندما �أمره �لعن�شر�ن 
ب��ال��ت��وق��ف ن��ظ��ر� ل��ع��دم و���ش��ع��ه ل���وح���ات ت��رخ��ي�����ش د�ئمة، 
بح�شب ما �أفادت و�شائل �إعالم. وقال حاكم فرجينيا ر�لف 
نورثام يف بيان �إنه �أ�شدر �أو�مر لل�شرطة باإجر�ء “حتقيق 
م�شتقل” يف �حلادثة �لتي قال �إنها كانت “مزعجة و�أثارت 

حفيظتي«.
بو�شت”  “و��شنطن  �شحيفة  وذك����رت 
�ل�شحة  �إد�رة  يف  �ل�شابط  ن��از�ري��و،  �أن 
يف ح��ر���ش ف��رج��ي��ن��ي��ا �ل��وط��ن��ي، ك���ان يف 
�خل��ام�����ش من  �مل���ن���زل يف  �إىل  ط��ري��ق��ه 
كانون �الأول-دي�شمرب عندما طلب منه 
�لت�شجيل  و�نت�شر  �لتوقف.  �ل�شرطيان 
�لت�شوير  ك���ام���ري�ت  �ل��ت��ق��ط��ت��ه  �ل����ذي 
ناز�ريو  �ل�شرطيني وهاتف  �ملثبتة على 
بعدما  �الأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف  �شريعا 
رف��ع �الأخ��ري دع��وى ق�شائية يف �لثاين 
بتعوي�ش  مطالبا  ن��ي�����ش��ان-�أب��ري��ل  م��ن 

قدره مليون دوالر.
تقارير  ب��ح�����ش��ب  �ل����دع����وى،  يف  وج�����اء 
باإنهاء  ه��دد�  �ل�شرطيني  �أن  �إع��الم��ي��ة، 
�إذ�  �جلي�ش  يف  �ملهنية  ن��از�ري��و  م�شرية 

حتّدث علنا عما قاما به.
�لعمل  مو��شلة  “علينا  ن��ورث��ام  وق���ال 
�أثناء  فرجينيا  �أه��ايل  �شالمة  ل�شمان 
�إنفاذ  وب�����اأن  �ل�����ش��رط��ة،  م���ع  ت��ع��ام��ل��ه��م 
ومبحا�شبة  وع����ادل  من�شف  �ل��ق��و�ن��ني 

�الأ�شخا�ش«.
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�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �حلمر�ء �لتجارية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1032412 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل يو�شف �شامل عبد�هلل �حلمادى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على حممد �بر�هيم ح�شني �ملناعى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �حلمر�ء �لتجارية
AL HAMRA TRADING ESTABLISHMENT

�إىل/ �حلمر�ء �لتجارية - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
AL HAMRA TRADING ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إع����������الن
للخدمات  تكنولوجي  �ل�ش�����ادة/ماي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �الإلكرتونية  رخ�شة رقم:1969022 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هناء عبد�هلل طاهر  %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عمار عمر �حمد على من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / عمار عمر �حمد على من 100 % �إىل %49

تعديل مدير / �إ�شافة �حمد ممدوح �ل�شيد �ل�شيد فوده
تعديل وكيل خدمات / حذف مطر �شامل م�شبح خمي�ش �لنيادى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ ماي تكنولوجي للخدمات �الإلكرتونية
MY TECHNOLOGY ELECTRONICS SERVICES

�إىل/ ماي تكنولوجي للخدمات �الإلكرتونية ذ.م.م
MY TECHNOLOGY ELECTRONICS SERVICES L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنجاح �لباهر لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1060284 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ليتون فاريز روبيل �بو طاهر  %49
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ح�شني مز�حم �شعيد مز�حم  %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شخاو�ت ح�شني �بو�لكالم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لنجاح �لباهر لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
AL NAJAH AL BAHIR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل / �لفاريز لل�شيانة �لعامة وخدمات �لتنظيف ذ.م.م
ALFAREZ GENERAL MAINTENANCE & CLEANING SERVICES L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إع����������الن
�الدو�ت  لتجارة  هوم  �ل�ش�����ادة/بر�يت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لكهربائية و�ل�شحية   رخ�شة رقم:3965976 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة دلو�ر ح�شني حممد �بو �خلري  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / جمعه �شالح خلفان �شويلم �لكا�شبى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / جمعه �شالح خلفان �شويلم �لكا�شبى من 100 % �إىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ بر�يت هوم لتجارة �الدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية

 BRIGHT HOME ELECTRICAL AND SANITARY TRADING

�إىل/ بر�يت هوم لتجارة �الآدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية ذ.م.م
BRIGHT HOME ELECTRICAL AND SANITARY TRADING L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إع����������الن
فروتز  �ل�ش�����ادة/�اللو�ن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فو�كه وخ�شرو�ت - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1031619 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شامل ح�شن �شامل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
كورنر  �ل�ش�����ادة/كوكو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب للحلويات رخ�شة رقم:2538695 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مريه �شعيد حمد خدومه �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد حمد خدومه �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
فور  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب بوينت�ش  رخ�شة رقم:2953936 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شهيله مبيوع �شعد باروت �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مياء مبارك حمد حممد �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ش �لرخ�شة  
�لتجاري/بيرتوماري�ش  باال�شم   CN رقم:1280616 
ذ.م.م  و�لغاز  �لنفط  حقول  �نابيب  و�شيانة  لرتكيب 
�ن  �لو�شع كما  �لرخ�شة و�عادة  بالغاء طلب تعديل   ،

عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/عود  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2578456:لزين للعطور   رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/في�ش فيو 

CN 1234841:لل�شيانة �لعامة   رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بار�جون 

CN 2242280:كويف �شوب   رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لر�شا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2827877:للتجارة �لعامة   رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ف �ت�ش 

CN 2765784:للخياطة   رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شه  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملثلث �لر�بع للمقاوالت �لعامه
رخ�شة رقم:CN 2422192 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2693495:جموهر�تي .كوم   رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شركة باكيز� للتجارة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�أبوظبي - �شارع حمد�ن بن حممد - بناية ورثة/�شلطان 

بن مطر �حلالمي
CN 1041526 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/4/11 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2145000845 
- تاريخ �لتعديل:2021/4/12

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
�لكا�شخ  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3774543 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نايف حممد فا�شل حممد �لهاملي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر نهيل عبد�هلل نهيل �لعرياين

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شحر�ء  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تل مرعب للمو�د �لغذ�ئية
رخ�شة رقم:CN 3905428 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لع�شيان

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1132695 
تعديل �إ�شم جتاري من/ بقالة �لع�شيان

AL ASAYAN GROCERY

�إىل/ �لع�شيان لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت
 AL ASAYAN AUTO SPARE PARTS TRADING 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت  4530001
 تعديل ن�شاط / حذف بقالة  4711003

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة  4721001
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة هادي لتجارة �لهد�يا �لقرطا�شية  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1115460 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �حمد عبد�لكرمي عبد�لهادى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �حمد عبد�لكرمي عبد�لهادى من 100 % �إىل %49
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد على حممد �لبلو�شى %51

تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد حممد غدير حممد �ملزروعى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة هادي لتجارة �لهد�يا �لقرطا�شية
HADI STATIONARY GIFTS TRADING EST

�إىل/ بروفي�شنال تيم للتجارة �لعامة ذ.م.م
PROFESSIONAL TEAM GENERAL TRADING L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة  4761003

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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عربي ودويل

ت�����ص��اع��د  م�����ع      
�لتوتر�ت بني �ل�صني 
و�ل���ع���امل �ل��غ��رب��ي, 
يطرح �ل�صوؤ�ل ب�صكل 
متز�يد: هل �صتندلع 
ثالثة  عاملية  ح��رب 
لقد  ت�����اي�����و�ن؟  يف 
�أ���ص��ب��ح �لأرخ��ب��ي��ل 
�لأخ��رية  �لأ�صهر  يف 
ن��ق��ط��ة حم��وري��ة يف 
�ملتز�يدة  �ملو�جهة 
بني بكني وو��صنطن.

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 
–ترجمة خرية ال�صيباين

حتليل

ن���ز�ل بعيدين ع��ن هذ�     رمب��ا ال 
�ملوعد، ومن �لذي يريد �أن يحدث 
قررت  �إذ�  �الأح������و�ل؟  ك��ل  ذل���ك يف 
هجوم،  ���ش��ن  �ل�شينية  �ل�����ش��ل��ط��ات 
متاأكدة  تكون  �أن  عليها  ف�شيتعني 
متاًما من �النت�شار يف هذه �حلرب، 
و�إال فاإنها �شتتعر�ش خلطر مزدوج 
�لذي  �ل��ف��خ  يف  �ل���وق���وع  يف  يتمثل 
ن�شبته لنف�شها، و�لت�شبب يف �نهيار 

�شبه موؤكد للنظام.
   جاءت �أخطر حالة تاأهب يف 23 
مار�ش، عندما قال �الأدمري�ل جون 
كويلينو، قائد �لقو�ت �الأمريكية يف 
�ملحيطني �لهندي و�لهادئ، خالل 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  يف  ����ش��ت��م��اع  جل�شة 
رمبا  �ل�شيوخ:  مبجل�ش  �لع�شكرية 
تايو�ن  �شد  هجوًما  �ل�شني  ت�شن 
يتوّقعه  مما  بكثري  �أبكر  وقت  “يف 
�أن  �إىل  بحاجة  نحن  معظمنا... 
نبني  و�أن  ناأخذ ذلك يف �حل�شبان، 
مع  �مل������دى  ق�������ش���رية  ردع  ق�������در�ت 

�ل�شعور ب�شغط �حلاجة. »
   و�إىل �أن ُيّتخذ �لقر�ر يف يوم ما، 
�ل�شعبي  �ل��ت��ح��ري��ر  جي�ش  ي�شتعد 
ن�شط  -وب�شكل  طويلة  ف��رتة  منذ 
نعلم، على  -لهذ� �الحتمال. نحن 
وجه �ليقني، �أن �جلنود �ل�شينيني 

يقومون مبحاكاة �لغزو على ن�شخ 
حقيقية  �أه��د�ف  من  �الأ�شل  طبق 
من �أجل �ال�شتعد�د لليوم �ملوعود.

�النت�شار يف هذه  ياأملو�  وحتى     
�أم�����ام �لقو�ت  ي��ك��ون  ل���ن  �حل�����رب، 
�حلرب  �شوى  �آخ��ر  خيار  �ل�شينية 
�خل����اط����ف����ة، ح���ي���ث ي���ل���ع���ب ت���اأث���ري 
�ملفاجاأة يف �شل �أي رد فعل للجي�ش 
�أيام.  �أق��ل من ثالثة  �لتايو�ين يف 
ب��ع��د ذل���ك �ل���وق���ت، ���ش��ي��ك��ون لدى 
�الأ�شطول �ل�شابع للواليات �ملتحدة 
م�شاد،  ه���ج���وم  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �ل���وق���ت 
ورمبا تخ�شر بكني حينها �حلرب. 
�أمريكا  ويف �قل من ذلك �شتو�جه 
�أن  �مامه  ت�شتطيع  و�ق��ًع��ا ال  �أم���ًر� 

تفعل �لكثري.

زيادة �مليز�نية �لع�صكرية 
�ل�صينية و “�ل�صتعد�د 

�لقتايل«
   يف 5 مار�ش، �أعلن رئي�ش جمل�ش 
�لدولة �ل�شيني يل كه ت�شيانغ، عن 
 1.355 ميز�نية ع�شكرية قدرها 
دوالر(  مليار   260( ي��و�ن  مليار 
فا�شل   6 ب���زي���ادة   ،2021 ل��ع��ام 
2020. هذه  ع���ام  ع��ن  ب��امل��ائ��ة   8
�مل��ي��ز�ن��ي��ة، من���ت ب�����ش��ك��ل م��ط��رد يف 
بالتاأكيد  �إنها  �الأخ���رية.  �ل�شنو�ت 
بعيدة جًد� عن �مليز�نية �لع�شكرية 
دوالر  م��ل��ي��ار   934( �الأم��ري��ك��ي��ة 
جميع  م���ن  �أك�����رث   ،2021 ل���ع���ام 
�لعامل  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ات 
�ملرتبة  حت��ت��ل  ل��ك��ن��ه��ا  جم��ت��م��ع��ة(، 
و�أو���ش��ح رئي�ش  �ل��ع��امل.  �لثانية يف 
خطابه  خ��الل  �ل�شينية  �حلكومة 
�ل�شنوية  �ل������دورة  يف  �الف��ت��ت��اح��ي 
�ل�شعب  ل��ن��و�ب  �لوطني  للمجل�ش 

�إذ� قررت بكني �شن هجوم  �لوثيق 
على تايو�ن، ح�شبما ذكرت �شحيفة 

�شاوث ت�شاينا مورنينغ بو�شت.
مهاجمة  ب��ك��ني  ق�����ررت  و”�إذ�     
جر�الت  على  ف�شيتعني  ت��اي��و�ن، 
جي�ش �لتحرير �ل�شعبي �تخاذ قر�ر 
�ل�شو�ريخ  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب���اإط���الق 
ع���ل���ى �ل����ق����و�ع����د �الأم����ري����ك����ي����ة يف 
�أوكيناو� وبقية �الأر��شي �ليابانية، 
هناك  �ملتحدة  للواليات  الأن  نظًر� 
وتكبيد  ل��ل��ت��دخ��ل  ق��و�ت��ه��ا  �أق�����وى 
يوؤكد  خ�شائر”،  �ل�شينية  �لقو�ت 
�مل�شائل  يف  �خلبري  هيث،  تيموثي 
�الأمريكي  �الأبحاث  ملركز  �الأمنية 
ر�ن�����د، ن���ق���اًل ع���ن ���ش��ح��ي��ف��ة هونغ 

�ل�شيني: �أن هذه �مليز�نية �شت�شمح 
“بتعزيز  �ل�شعبي  جلي�ش �لتحرير 

قدر�ته �لقتالية«.
�أك���د �لرئي�ش �شي  9 م��ار���ش،     يف 
���ا �الأم����ني  ج���ني ب��ي��ن��غ، وه����و �أي�������شً
�ل�شيني،  �ل�شيوعي  للحزب  �لعام 
ورئي�ش �للجنة �لع�شكرية �ملركزية 
�ل��ق��و�ت �مل�شلحة  -وب��ال��ت��ايل ق��ائ��د 
�أمنًيا  “و�شًعا  تو�جه  �ل�شني  -�أن 
موؤكد”.  وغ������ري  م�����ش��ت��ق��ر  غ�����ري 
ككل  �جل����ي���������ش  ع����ل����ى  و”يجب 
�ال�شتعد�د  ل�شمان  جهوده  تن�شيق 
�ل��ق��ت��ايل، حتى ي��ك��ون ج��اه��ز� للرد 
ع����ل����ى جم����م����وع����ة م���ت���ن���وع���ة من 
�أي  يف  و�مل��ع��ق��دة  �ل�شعبة  �مل��و�ق��ف 

�إذ� �ندلع مثل هذ�  و�حًد� موؤكًد�: 
ي���وًم���ا م���ا، ف�شيتم  �مل�����ش��ل��ح  �ل���ن���ز�ع 
تدويله. يبدو من �ملوؤكد �أن جي�ش 
�لتحرير �ل�شعبي �شياأخذ كاأهد�ف 
�لع�شكرية  �ل��ق��و�ع��د  �أول���وي���ة  ذ�ت 
�الأر��شي  على  �ملثبتة  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�لد�شتور  كان  �إذ�  وحتى  �ليابانية. 
�ل���ي���اب���اين �ل�����ش��ل��م��ي ي��ح��ظ��ر على 
�مل�شلحة  �ل��ق��وة  ����ش��ت��خ��د�م  طوكيو 
فاإن  �ل��دول��ي��ة،  ن��ز�ع��ات��ه��ا  لت�شوية 
�أب����ت،  �أم  ����ش���اءت  ����ش���و�ء  �ل���ي���اب���ان، 

�شتنجر �إىل �حلرب.
 21 �إىل   15     يف �الأ���ش��ب��وع م��ن 
مار�ش، �تفق وزير� �لدفاع �لياباين 
�لتعاون  �شمان  على  و�الأم��ري��ك��ي 

�لوطنية  �ل�����ش��ي��ادة  حلماية  وق���ت؛ 
من  �لتنموية،  و�مل�����ش��ال��ح  و�الأم����ن 
لبناء دولة  �أج��ل تقدمي دعم قوي 

��شرت�كية حديثة. »
�مليز�نية  ت���ب���ل���غ  وب����امل����ق����ارن����ة،     
�لع�شكرية لل�شني �شتة ع�شر �شعًفا 
ميز�نية تايو�ن، و�لتي تبلغ 13.2 
باملائة على   4 بزيادة  مليار دوالر، 
�أ���ش��ا���ش ���ش��ن��وي. ع���الوة على ذلك، 
�مليز�نية  ه���ذه  �أن  �خل����رب�ء،  ي���رى 
�لنفقات  من  بكثري  �أق��ل  �لر�شمية 
�لفعلية: فهي ال تاأخذ يف �العتبار، 
تكلفة  �خل�������ش���و����ش،  وج�����ه  ع���ل���ى 

�البحاث عن �الأ�شلحة �جلديدة.
�مل��ي��ز�ن��ي��ة؟ هل  ه���ذه  مل����اذ�  �إذن،     

�ل�شني مهددة بغزو �أجنبي و�شيك 
�ل��و����ش��ح : ال. هل   ب��ع��ي��د؟ م��ن  �أو 
ي��وم ما؟  تايو�ن يف  ثم من يهاجم 
�لدم  ب���اأخ���وة  �الأم����ر  �شينتهي  ه��ل 
لذلك  ي��ت��ق��ات��ل��و�؟  ب���اأن  �ل�شينيني 
عندما  بينغ،  ج��ني  �شي  �أن  �أخ�شى 
يف  منظمة  غ�شب  م��وج��ة  ي��و�ج��ه 
ب���الده، ق��د ي��ق��رر �شن ه��ج��وم على 
لتحويل  ي��ائ�����ش  ع��م��ل  ت���اي���و�ن، يف 
��شتخد�م  وحم����اول����ة  �ل����وج����ه����ة، 
�مل�شاعر �لقومية يف بالده ال�شتعادة 

�لوحدة �لوطنية من حوله.

كيف ميكن تدويل �ل�صر�ع
�شيًئا  ه���ن���اك  �أن  ي���ب���دو  ل���ك���ن      

كونغ �ليومية.    متتلك �لواليات 
قاعدة   23 جمموعه  م��ا  �مل��ت��ح��دة 
�ليابانية،  �الأر��شي  على  ع�شكرية 
قاعدة  منها على وجه �خل�شو�ش 
�أوك��ي��ن��او�، وهي  �جل��وي��ة يف  كادينا 
يف  �أمريكية  ع�شكرية  قاعدة  �أك��رب 
�ملحيطني �لهندي و�لهادئ. وتقلع 
معظم طائر�ت �ملر�قبة �الأمريكية 
�لتي تقوم بدوريات يف �ملنطقة من 

كادينا.
   بالن�شبة ملالكومل ديفي�ش، حملل 
�لدفاع  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف  خمت�ش 
لل�شيا�شة  �الأ�����ش����رت�يل  �مل��ع��ه��د  يف 
�ملحتمل  م����ن  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، 
�إىل  �أ����ش���رت�ل���ي���ا  ت��ن��ج��ر  �أن  ���ا  �أي�������شً
بعد  �شيت�شاعد  و�ل����ذي  �ل�����ش��ر�ع، 
�ل�شيطرة  مي��ك��ن  ال  ب�����ش��ك��ل  ذل����ك 
جميع  جت���اه���ل  مت  “�إذ�  ع���ل���ي���ه. 
�ل�شني  ك��ان��ت  و�إذ�  �ل�����ردع،  ج��ه��ود 
د�خل”  �ال�شتفز�ز�ت  يف  �شتنغم�ش 
�ملنطقة  “-يف  �ل��رم��ادي��ة  �ملنطقة 
�مل���ج���اورة م��ب��ا���ش��رة ل���ت���اي���و�ن- ويف 
مبا�شر  �شن هجوم  �حل��االت،  �أ�شو�أ 
على تايو�ن، فان �لواليات �ملتحدة 
�شيجربون  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا  و�ل��ي��اب��ان 

على تن�شيق ردهم “، كما يوؤكد.
   يبقى �أن نرى كيف �شيكون رد فعل 
كبري  ب�شكل  �قرتبت  �لتي  رو�شيا، 
�الأ���ش��ه��ر �الأخ���رية.  م��ن �ل�شني يف 
على  ي��ت��ف��ق��ون  �مل��ح��ل��ل��ني  �أن  غ���ري 
�ل�شيني  �لع�شكري  �ل��ت��ح��ال��ف  �أن 
�الحتمال.  بعيد  ي��ز�ل  ال  �لرو�شي 
�قرتبا  �ل��ب��ل��دي��ن  �أن  يف  ���ش��ك  “ال 
�أكرث حتت �شغط �لواليات �ملتحدة، 
�أكرث  ت��ز�ل هناك خالفات  ال  لكن 
بينهما”،  �مل�شرتكة  �مل�شالح  م��ن 
�ملتخ�ش�ش  ي��ي��ج��ون،  ت�شنغ  ي��ق��ول 
�لرو�شية  �ل�شينية  �ل��ع��الق��ات  يف 
�الجتماعية  �ل��ع��ل��وم  �أك��ادمي��ي��ة  يف 
مع  حت��ال��ف  ت�شكيل  �إن  �ل�شينية، 
رو�شيا لي�ش �خليار �الأف�شل �لذي 

ميكن �أن تتخذه �ل�شني. »
موؤلف حو�يل خم�صة ع�صر 

كتاًبا خم�ص�صة لل�صني و�ليابان 
و�لتبت و�لهند و�لتحديات 
�لآ�صيوية �لرئي�صية. عام 

2020, ن�صر كتاب “�لزعامة 
�لعاملية حموره, �ل�صد�م بني 

�ل�صني و�لوليات �ملتحدة” عن 
من�صور�ت لوب. 

مع ت�صاعد �لتوتر بني �ل�صني و�لغرب

هل �شتندلع احلرب العاملية الثالثة يف تايوان...؟
�إذ� قررت �ل�صني �صن هجوم, عليها �أن تكون متاأكدة متاًما من �لنت�صار و�إل فاإنها �صتتعر�س خلطر مزدوج

توتر دبلوما�شي �ىل �ين �شيقود؟�لقو�عد �المريكية يف �ملنطقة �شتكون هدفا

ت�شكيل حتالف مع رو�شيا لي�س اخليار الأف�شل الذي ميكن اأن تتخذه ال�شني

تايو�ن  �شاحة �م �ملخاطر�ليابان �شتجر للمو�جهة

ح����ت����ى ت��ن��ت�����ص��ر
�حل����رب, ه����ذه  يف   
 ل����ن ي���ك���ون �أم�����ام 
�ل�صينية  �ل���ق���و�ت 
خ���ي���ار �آخ�����ر ���ص��وى
�خلاطفة �حل���رب   

ه�����ج�����وم  �������ص������ن   
تايو�ن,  على  مبا�صر 
���ص��ي��دف��ع �ل���ولي���ات 
�مل��ت��ح��دة و�ل��ي��اب��ان 
�إىل  و�أ����ص���رت�ل���ي���ا 
ت���ن�������ص���ي���ق رده�����م

رغم حظر د�شتورها ا�شتخدام القوة امل�شلحة لت�شوية نزاعاتها الدولية, فاإن اليابان �شتنجر اإىل احلرب

قناة ا�شطنبول.. اأردوغان ي�شتت النتباه عن اإخفاقاته ال�شيا�شية
�ل�شيق، مع �إ�شارة �أحد م�شوؤويل حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �أن �أردوغان 
ميكنه �ال�شتغناء عن �تفاقية مونرتو، �لتي تنظم ��شتخد�م تلك �ملمر�ت 
�ملائية. ونقلت �ل�شحيفة عن حمللني قولهم �إن جمرد �قرت�ح �خلروج 
�ملنطقة  �أنحاء  �لقلق يف جميع  باإثارة موجات من  “يهدد  �ملعاهدة  من 
 104 �أول �ملعرت�شني على �الن�شحاب من �التفاقية،  وخارجها«. وكان 
�شباط كبار متقاعدين من �لبحرية �لرتكية وقعو� بياناً يتحّدث عن 
فائدة �لبقاء يف معاهدة “مونرتو” الأهميتها بالن�شبة لالأمن �لرتكي. 
و�الأربعاء �ملا�شي، �ألقى �أردوغان بالالئمة على حزب �ل�شعب �جلمهوري 
�ملعار�ش. وقال �لكاتب �لرتكي مر�د يتكني عرب مدونته، �إن “�أردوغان 
يحاول حتويل �الأجندة �حلالية من �لوباء و�القت�شاد �إىل �ملجاالت �لتي 

يف�شلها حزب �لعد�لة و�لتنمية«.
وتدهور �لو�شع �لوبائي يف تركيا، �لتي ُت�شّجل �أكرث من 50 �ألف �إ�شابة 

•• وا�صنطن-وكاالت    

قالت �شحيفة “نيويورك تاميز” �الأمريكية �إن �لرئي�ش �لرتكي رجب 
�إثارة  �إىل  �ل�شيا�شية، فلجاأ  �أ�شعب فرت�ت حياته  �ردوغ��ان يو�جه  طيب 
عا�شفة من �جلدل حول قناة ��شطنبول للتغطية على تر�جع �شعبيته، 

وتف�ّشي جائحة كورونا، وتدهور �القت�شاد.
»ووجد �أردوغان نف�شه يف خ�شم �أ�شعب فرت�ت حياته �ل�شيا�شية، تز�مناً 
�نتقدو�  �لرتكية  �لبحرية  �شابقني يف  �أم��ري�الت   10 على  �لقب�ش  مع 
قناة ��شطنبول، بتهمة �النقالب، مع تف�ّشي �لوباء، وتدهور �القت�شاد، 
وتر�جع �شعبيته يف ��شتطالعات �لر�أي، رغم حماوالته الكت�شاب �ملزيد من 
�ل�شالحيات. وعاد �أردوغان مرة �أخرى لن�شر �إحدى �أفكاره “�لعظيمة” 
ب�شق قناة �إ�شطنبول لفتح ممر مالحي جديد مو�زياً مل�شيق �لبو�شفور 

بالفريو�ش يومياً، كما �أن �الأزمة �القت�شادية تتز�يد ب�شكل حاد مع قرب 
�لت�شخم،  و�رت��ف��اع  �ل��وب��اء،  ف��رتة  يف  لل�شركات  �حلكومي  �لدعم  �نتهاء 
�شعبية  تر�جعت  �ال�شطر�بات،  ب�شكل مقلق. ويف خ�شم هذه  و�لبطالة 
حزب �أردوغان �إىل �أقل من %30 يف ��شتطالع ر�أي حديث، و�نخف�شت 
موؤ�شر�ت حليفه �ل�شيا�شي حزب �حلركة �لقومية، �إىل %6، ما يجعل 

�إعادة �نتخابه للرئا�شة يف 2023 تبدو �شعبة.
�ملو�لية  �لبحثية  �ملنظمة   SETA مدير  دور�ن  �لدين  برهان  ويقول 
م�شيًفا  �أن معركة موؤملة تنتظره”  �أن�شار �ردوغ��ان  “ُيدرك  للحكومة: 
“دخلنا يف �لعملية �النتخابية �لطويلة �لتي د�مت عامني و�ملوؤدية �إىل 
“ب�شبب  دور�ن:  ق��ال  �ل�شباط،  لبيان  �إ���ش��ارة  ويف   .»2023 �نتخابات 
متوقعاً حملة  �الإعالن �الأخري، هناك �حتمال �أن تكون �لعملية موؤملة”، 
�أردوغان  وعد  وبينما  �أردوغ��ان.  ودولية م�شرتكة، �شد حكومة  حملية 

باأن تخلق خطته طفرة يف �لبناء و�لعقار�ت، و�أن حتقق �إير�د�ت من زيادة 
حركة �ل�شحن، نددت �أحز�ب �ملعار�شة بامل�شروع باعتباره خمططاً فا�شد�ً 
و�شتدمر  مالياً،  م�شتد�مة  غري  �شتكون  �لقناة  �إن  قائلة  �مل��ال،  لك�شب 

�إ�شطنبول بالزحف �لعمر�ين غري �ملن�شبط.
126 دبلوما�شياً  مل تاأت ر�شالة �جل��ر�الت من ف��ر�غ. فقبل عام، كتب 
تركياً متقاعد�ً ر�شالة مفتوحة للتحذير من �الن�شحاب من �التفاقية، 
�لتي  و�الإ�شالميني  �لعلمانيني  بني  �لعميقة  �النق�شامات  على  دليل  يف 

مُتزق تركيا منذ �شعود �أردوغان �إىل �ل�شلطة يف 2002.
وقال �شريهات جوفين�ش، �أ�شتاذ �لعالقات �لدولية يف جامعة قادر ها�ش 
يف �إ�شطنبول، �إن رو�شيا �شتخ�شر من �أي تغيري يف �ملعاهدة، رغم �أن �أي 
تعديل �أو تفكيك لالتفاقية يبدو غري و�رد، الأنه يتطلب �إجماع �ملوقعني 

عليها.

مياه �حلرب �لقادمة
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•• الفجر -لويك تا�صيه 
ترجمة خرية ال�صيباين

   لل�صني ر�صميا 55 �أقلية... ومن بني هذه �لأقليات, 
هناك 10 م�صلمني.

   يقيم �مل�صلمون يف �ل�صني منذ فرتة طويلة جًد�. يف 
جانبا  يوؤّمنون  �مل�صلمون  �لتجار  كان  �ل�صابع,  �لقرن 

كبري� من �لتجارة بني �ل�صني و�أوروبا.
   �ليوم, معظم �مل�صلمني �ل�صينيني هم من �لهوي )10 
 1.3( و�لكاز�خ  ماليني(,   8( و�لأوي��غ��ور  ماليني(, 
مليون(. و�لغالبية �لعظمى من �ل�صعب �ل�صيني, 70 

باملائة, من �مللحدين.

هونغ كونغ  معركة تنتظر �حل�شم �لنهائي ال مناف�ش ل�شلطة �حلزب �ل�شيوعي

هل ُي�شعل الغرب ال�شرق الأو�شط بتفاو�شه مع اإيران؟
يتبني من تقرير لوكالة رويرتز، كما قال م�شوؤول �أوروبي ين�شق �ملحادثات، 

�إنه يجب �لتو�شل �إىل �التفاق خالل �ل�شهرين �ملقبلني.
للطرف  م��وؤ�ت  غري  د�ئماً  هو  �ل�شغط  حتت  �لتفاو�ش  �أن  �الأم��ري  يو�شح 
�لذي يحدد فرتة زمنية لاللتز�م بها لتحقيق �لهدف، وهو يف هذه �حلالة، 

�الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة.
ويف 4 �أبريل )ني�شان(، �أطلق �شاروخان على قاعدة توؤوي جنود�ً �أمريكيني 
يف �لعر�ق. مل ي�شقط �شحايا يف �حلادث، لكن �لهجوم كان �العتد�ء �لر�بع 
ع�شر �لذي �شنه �إرهابيون مدعومون من �إير�ن على من�شاآت �أمريكية منذ 

ت�شلم جو بايدن �لبيت �الأبي�ش يف يناير-كانون �لثاين �ملا�شي.
يبنّي هذ� �الأمر �أن طهر�ن ال تريد و�شع حد لن�شاطاتها �لتخريبية. ورغم  
“خطوة �شحية  �ملحادثات  �إن  �الأمريكية  �الإد�رة  با�شم  قال متحدث  ذلك، 

�إىل �الأمام«.

•• وا�صنطن-وكاالت
�جليو�شيا�شية”  �ال�شتخبارية  “�خلدمات  م��رك��ز  ورئي�ش  موؤ�ش�ش  ح��ذر 
�الأمري مايكل دوليختن�شتاين �لدول �لغربية من مغبة �مل�شاهمة يف �شب 

�لزيت على نار �ل�شرق �الأو�شط، خالل تفاو�شها مع �إير�ن.
�التفاق  الإحياء  و��شنطن وطهر�ن  بني  �ملفاو�شات  يف  �الأوروبيون  يتو�شط 
�لنووي �ملوقع خالل والية بار�ك �أوباما قبل �أن ين�شحب منه خلفه دونالد 
تر�مب، الأنه مل يطلب من �إير�ن وقف دعم �الإرهاب يف �خلارج، ووقف �إثارة 
�ال�شطر�بات يف دول مثل �ليمن، و�لعر�ق، ولبنان. ومل ي�شع �تفاق 2015 

حد�ً لتطوير برنامج �إير�ن لالأ�شلحة �لنووية، لكنه بالكاد �أجله.
�إير�ن  ع��ن وح�شية  �لنظر  �الأوروب��ي��ة غ�شت  �ل��ق��وى  �أن  �الأم���ري،  و�أ���ش��اف 
وكانت  �مل��دى.  ق�شرية  بينها م�شالح جتارية  عدة من  الأ�شباب  وتخريبها 

�إد�رة بايدن حري�شة �أي�شاً على ��شتئناف �ملحادثات مع �إير�ن.
رف�شت �الأخرية �لتفاو�ش بطريقة مبا�شرة مع �الأمريكيني، مفرت�شة على 
�الأرجح �أن تلكوؤها �شيعزز قوتها �لتفاو�شية. وقد تكون طهر�ن حمقة، �إذ 

يذكر �الأمري �أن �ملفاو�شات �إيجابية دوماً طاملا كانت �الأهد�ف و��شحة. لكن 
�أي��اً من �الأط��ر�ف �ملعنية يف �ل�شرق �الأو�شط، بل  �التفاق �لنووي مل ي�شم 

جتاهل م�شاحلها �مل�شروعة.
�الأمر  �الإقليمية  للهيمنة  �لكارثي  م�شعاها  مبو��شلة  لطهر�ن  �شمح  لقد 
و�قت�شادية  �شيا�شية  �أزم��ات  و�إىل  �ليمن،  �إن�شانية يف  كارثة  �إىل  �أدى  �لذي 
يف  �الإره��اب��ي��ة  �لهجمات  ����ش��ت��م��ر�ر  ويف  لبنان  يف  �شديد  ب��وؤ���ش  يف  ت�شببت 

�لعر�ق. 
�لتخريبية  ن�شاطاتها  وق���ف  ط��ه��ر�ن  ع��ل��ى  �شيفر�ش  م��ث��ال��ي��اً  �ت��ف��اق��اً  �إن 
�الأمر  هذ�  لكن  كامل.  ب�شكل  �لنووية  �الأ�شلحة  تطوير  ونبذ  و�الإرهابية، 

م�شتحيل يف �ملدى �لقريب، كما تابع �الأمري.
طهر�ن  متتثل  �أن  ي��رج��ح  مل  �أن���ه  غ��ري  �شلبة،  و��شنطن  تبقى  �أن  و�أم���ل 
مهلة  ع��ن  �أوروب��ي��ني  م�شوؤولني  حديث  م��ن  قلقه  ع��ن  و�أع���رب  للمطالب. 

�العتبار  يف  ت��اأخ��ذ  و��شنطن  �أن  �إىل  �أي�����ش��اً  ذل��ك  ي�شري  ق��د  �إذ  �ل�شهرين، 
�لتو�شل �إىل ت�شوية حتت �ل�شغط �لزمني جمدد�ً.

عدو�نيتها جتعل �ل�شيئ �أ�شو�أ
م�شى �الأمري يف مقاله مذكر�ً بتاريخ �ل�شرق �الأو�شط حني ر�شمت فرن�شا 
وبريطانيا حدوده ب�شكل تع�شفي وفقاً التفاقية �شايك�ش-بيكو يف 2016، 

وتقا�شم �لدولتني �الأر��شي �ل�شابقة لل�شلطنة �لعثمانية.
�لعدو�نية  �حلكومة  لكن  ب��احل��روب.  وم�شتعلة  جم��ز�أة  منطقة  ذل��ك  �أنتج 
يف طهر�ن حتول �لو�شع �ل�شيئ �إىل �أ�شو�أ، ب�شب �لزيت على �لنار، فتجعل 

�ل�شالم �الإقليمي م�شتحياًل.
يرى �الأمري �أنه نادر�ً ما تكون �لعقوبات هي �ال�شرت�تيجية �لف�شلى لكن 
�الأف�شل  �لطريق  �لعقوبات  ت�شكل  �أن  ميكن  �لبد�ئل،  غياب  �إىل  بالنظر 

للتعامل مع طهر�ن �لتي ال متلك نية �ل�شماح لل�شالم باأن يعم �ملنطقة.
ويخل�ش �إىل �أنه ال وجود الأر�شية م�شرتكة مع �إير�ن ميكن �أن تربر �التفاق 
معها، �أما ميا ياأمله فقط، فهو �أال يوؤدي �مل�شار �لتفاو�شي �حلايل �إىل جعل 

�إير�ن يف موقف �أقوى.

�ل�صني عمالق خارج �ل�صيطرة »4«

الأويغور والتبت وهونغ كونغ, ثالثية الزوال...!
فقدت روحها وقوتها وتفردها, �أ�صبحت هونغ كونغ مدينة �صينية مثل �أي مدينة �أخرى 

�لدينية  �مل��ع��ت��ق��د�ت  �إىل  ُينظر     
�أن���ه���ا خر�فات  ع��ل��ى  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
لع�شر �آخر ويتم عدم ت�شجيعها. 
ل���ذل���ك �أ����ش���ب���ح ج�����زء ك���ب���ري من 

�الأقليات �مل�شلمة ملحًد�.
�الأول ل�شوء  �ل�شبب  �ل��و�ق��ع،    يف 
هو  �ل�شني  يف  �الأدي����ان  ��شتقبال 
�ل�شيني  �ل�����ش��ي��وع��ي  �حل����زب  �أن 

يعتربها مناف�شة ل�شلطته.

�أقليات متنوعة
   ينتمون يف �الأ�شل �إىل مقاطعة 
هوي،  م�شلمو  ينت�شر  نينغ�شيا، 
�لكربى،  �مل����دن  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
منفتًحا  �إ����ش���الًم���ا  ومي���ار����ش���ون 
دون  وغالًبا  حجاب  دون  للغاية، 
و�ختفت  �ل��ط��ع��ام،  يف  حم���رم���ات 
وب��ات��و يتحدثون  �أج���د�ده���م  ل��غ��ة 

لغة �ملاندرين.
   �الأويغور، هم ثاين �أكرب جماعة 
�الأ�شل  يف  �ل�شني.  يف  �إ�شالمية 
ي�شكلون  ك��ان��و�  �شينجيانغ،  م��ن 
�ل�شكان  م��ن  ب��امل��ائ��ة   75 ح���و�يل 
��شتوىل  عندما  �ملقاطعة  تلك  يف 
�ل�����ش��ي��وع��ي��ون ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ط��ة يف 

�ل�شني عام 1949.
   منذئذ، ويف ظل موجة ��شتعمار 
ي�شكلون  لعلهم  حقيقي،  د�خ��ل��ي 
�ل��ي��وم �أق����ل م��ن 30 ب��امل��ائ��ة من 

�شكان �ملقاطعة.
منطقة  ه����ي  و����ش���ي���ن���ج���ي���ان���غ،     
�أواًل  لل�شني،  مهمة  ��شرت�تيجية 
الحتياطياتها من �لغاز و�لنفط، 
�إىل قلب  ا الأنها بو�بة  �أي�شً ولكن 

�لقارة �الآ�شيوية.

مالمح قوقازية
   �الأوي��غ��ور، على عك�ش �لغالبية 
�لعظمى من �ل�شينيني �الآخرين، 
ويحبون  قوقازية،  �شمات  لديهم 
�لرتكية.  �أ�شولهم  مع  �لتو��شل 
وت���اري���خ���ي���ا، ك���ان���و� د�ئ����ًم����ا ي���رون 
�أط��ر�ف تركيا بداًل  �أنف�شهم على 

من �ل�شني.
��ا ميول  �أي�����شً    ل���دى �الأوي����غ����ور 
مرتني،  ح�����اول�����و�  �ن���ف�������ش���ال���ي���ة. 
ي�شبحو�  �أن  و1944،   1933
�أن  �إىل  وي�����ش��ار  م�����ش��ت��ق��ل��ة.  دول����ة 
“�حلدود  )ح��رف��ي��ا  ���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ 
قد  ب���ال�������ش���ي���ن���ي���ة(  �جلديدة” 
�الإم����رب�ط����وري����ة  يف  دجم���ه���ا  مت 
عام  م��ت��اأخ��ر،  وق���ت  يف  �ل�شينية 

جو�ز �شفر كندي.
هونغ  �شكان  م��ن  �لعديد  يبيع     
ك�����ون�����غ م����ن����ازل����ه����م وي����ح����زم����ون 
بهدوء  ينتظرون  �إنهم  حقائبهم، 

�نتهاء �لوباء �لعاملي ليغادرو�.
   وجهاتهم �ملف�شلة، هي بريطانيا 

�لعظمى و�أ�شرت�ليا وكند�.
   و�شيتم ��شتقبالهم باالأح�شان... 
فح�شب،  �أث����ري����اء  ل��ي�����ش��و�  �إن���ه���م 
جيًد�  متعلمون  خ�شو�شا،   ، ب��ل 

للغاية.

بكني �صعيدة
بروؤية  �شعيدة  بكني  �شلطات      
����ش���ك���ان ه���ون���غ ك���ون���غ ي����غ����ادرون. 
�إىل �شي جني بينغ، فاإن  بالن�شبة 
�شكان هونغ كونغ لي�شو� وطنيني 
مب���ا ي��ك��ف��ي، وُي��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��م على 
�أن��ه��م تهديد د�خ��ل��ي.ع��الوة على 
ذلك، فاإن رحيلهم يحرم �حلركة 
�لدميقر�طية يف هونغ كونغ من 

عديد �ملوؤيدين.
ُيطلب  ب����ك����ني،  ����ش���غ���ط  حت����ت     
كونغ،  ه��ون��غ  م��و�ط��ن��ي  م��ن  �الآن 
�أ����ش���ح���اب �جل��ن�����ش��ي��ة �مل����زدوج����ة، 
�الختيار بني جن�شية هونغ كونغ 
�متنعو�،  و�إذ�  �الأخ���رى.  ودول��ه��م 
�خلدمات  م��ن  ح��رم��ان��ه��م  �شيتم 
�حلكومة  �إن  ث����م،  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة. 
ميكن  ب��اأن��ه��ا  مقتنعة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 

.1884
�أقليات �شينجيانغ،     لذلك، فاإن 
�أو  �لكاز�خ  �أو  �الأوي��غ��ور  �شو�ء من 
�ل��ق��رغ��ي��ز، ل��دي��ه��م م�����ش��اع��ر �أقل 
م���ا ي���ق���ال ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ط��ة جتاه 

�ل�شينيني �لهان.
�الأويغور  �إ����ش���الم  �أ���ش��ب��ح  وق���د     
�ل�شنني.  �أ���ش��ول��ي��ة مب���رور  �أك���رث 
و�جل��������م��������اع��������ات �الإ������ش�����الم�����ي�����ة 
�النف�شالية �الأويغورية، م�شوؤولة 
����ا ع����ن ه���ج���م���ات �إره���اب���ي���ة  �أي���������شً
خمتلفة يف جميع �أنحاء �ل�شني.    
�الأوي����غ����ور فاعلني  ي��ع��د  �أخ�������رًي�، 
�ملخدر�ت  ت��ه��ري��ب  يف  رئ��ي�����ش��ي��ني 

د�خل �ل�شني.

فر�س �صئيلة للبقاء
   �أقلية على �أر��شيهم، خا�شعون 
�ال�شتيعاب،  ل�شيا�شات  عقود  منذ 
�الإب����ادة  �شيا�شات  �الآن  وتهلكهم 
�جل��م��اع��ي��ة، م��ن غ��ري �مل��رج��ح �أن 
�حلياة  قيد  على  �الأوي��غ��ور  يبقى 
و�لع�شرين.  �حل�����ادي  �ل���ق���رن  يف 
تدعم  �ن  ب��دل  تركيا،  �أن  خا�شة 
�الإيغور، تف�شل عقد �تفاقات مع 

�ل�شني. 

   وم��ع ذل��ك، ف��اإن �أخ��ط��ر تدمري 
�النبهار  ميثله  �لتبتية  للثقافة 
متار�شه  �ل�����ذي  �جل�����ذب  وط���اق���ة 
�لتبتيني.  على  �ل�شني  جن��اح��ات 
لتجربة  �لتبت  �ل��ك��ث��ريون  ي��غ��ادر 
�ل�شينية  �مل���������دن  يف  ح���ظ���ه���م 

�لكربى.
مقاطعة  ع��ا���ش��م��ة  ت�����ش��ن��غ��دو،     
�شيت�شو�ن، هي �الآن موطن لثالث 
�لتبتيني  �ل�شكان  م��ن  ع��دد  �أك��رب 
يف �ل�شني.    وتفقد �لتبت ب�شكل 
متز�يد خ�شائ�ش هويتها، لت�شبح 
�أن  وي��ب��دو  ف��اأك��رث.  �أك���رث  �شينية 
يعودو�  مل  �لتبتيني  من  �لعديد 

يوؤمنون بثقافتهم �خلا�شة.

وكاأنها نهاية هونغ كونغ
�ل�شوكات  ث��ال��ث  ك��ون��غ،  ه��ون��غ     
�ل�شيني،  �ل��ع��م��الق  خ��ا���ش��رة  يف 
ع�شية هجرة  يبدو  ما  وه��ي على 
ج��م��اع��ي��ة ك����ربى. م��ن ب��ني 7.5 
مليون �شخ�ش يعي�شون يف هونغ 
كونغ، ميلك ما يقرب من ن�شفهم 
ميكنهم  �أو  م����زدوج����ة  ج��ن�����ش��ي��ة 
ومن  عليها.  �حل�����ش��ول  ب�شهولة 
ه��ذ� �ل��ع��دد، 300 �أل��ف يحملون 

�لتبتيون مهددون 
بالنقر��س؟

�أ�شكاال  ت��ط��رح  �أخ�����رى  �أق��ل��ي��ة     
لطاملا  �أي�����ش��ا.  �جل��دي��دة  لل�شني 
�ل��ت��ب��ت��ي��ون م��ن �حلماية  ����ش��ت��ف��اد 
�لطبيعية �لتي توفرها �أر��شيهم 
غ���ري �مل�����ش��ي��اف��ة. ق��ل��ة ق��ل��ي��ل��ة من 
�لذين  �ل�شينيني  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني 
هناك  لال�شتقر�ر  بكني  �أر�شلتهم 
��شتطاعو� �لبقاء.    لكن �لو�شع 
فقد  ع��اًم��ا.   20 منذ  يتغري  ب���د�أ 
ببناء  �ل�شينية  �حلكومة  ق��ام��ت 
خ����ط ����ش���ك���ة ح����دي����د ي����رب����ط بني 
ت�شنغدو وال�شا، كما فتحت خم�شة 

مطار�ت مدنية يف �لتبت.
�صياحة باأعد�د �صحمة

   منذئذ، تتعر�ش �لتبت �إىل غزو 
وال�شتقبال  �جلماعية.  �ل�شياحة 
ه�����وؤالء �ل�����ش��ي��اح، ك���ان ال ب���د من 
�لعملية،  ه��ذه  ويف  �لفنادق.  بناء 
�ملتاجر  م���ن  �الآالف  �ف��ت��ت��اح  مت 
و�مل����ط����اع����م و�حل������ان������ات وب���ي���وت 

�لدعارة يف �لتبت.
يد  �إىل  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه  حتتاج     
�ملاندرين  ل��غ��ة  ت��ت��ح��دث  ع��ام��ل��ة 
وح����ت����ى �ل����ع����دي����د م�����ن �ل���ل���غ���ات 

مئات  ت��وظ��ي��ف  ومت  �الأج���ن���ب���ي���ة، 
جميع  م���ن  �ل��ع��م��ال  م���ن  �الآالف 

�أنحاء �ل�شني.
   وب��ال��ط��ب��ع، ك���ان ل���ز�م���ا توفري 
فظهرت  �ل��ن��ا���ش،  ل��ه��وؤالء  �ل�شكن 
�أح���ي���اء ج���دي���دة م��ث��ل �ل��ف��ط��ر يف 

مدن �لتبت.
 �أقلية

�أرق������ام �حلكومة  ك��ان��ت  م��ه��م��ا     
�ل�شلطات  �أرق������ام  �أو  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، 
�لو��شح  فمن  �ملنفى،  يف  �لتبتية 
يف  �أق��ل��ي��ة  �أ���ش��ب��ح��و�  �لتبتيني  �أن 

مدنهم.
غالبية  يعي�ش  �ل��ودي��ان، حيث     
�شكان �لتبت، و�لتي كانت معزولة 
�ل�شابق،  يف  �لبع�ش  بع�شها  ع��ن 
ميكن �لو�شول �إليها �الآن بف�شل 
�لتي  �ل���ط���رق �حل���دي���ث���ة  ���ش��ب��ك��ة 
�ل�شياح  با�شتمر�ر وجتلب  تتو�شع 

�جلدد.
   مت �إ�شعاف �لنظام �لديني، �لذي 
للمجتمع  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  ك���ان 

�لتبتي، لي�شبح فولكلوًر�.
ن��ه��ائ��ي��ا؟ يجب  مل�����اذ� حم���وه���ا     
ب�����ش��ور خالبة  �ل�����ش��ي��اح  ي��ع��ود  �أن 

وجميلة.

كونغ  ه���ون���غ  ���ش��ك��ان  ت��ع��ّو���ش  �أن 
ب�شهولة تامة.    يف �لو�قع، يطلب 
مقاطعة  يف  �ل�شينيني  م��الي��ني 
�النتقال  �مل���ج���اورة  ج��و�جن��دون��غ 
يتعّذر  �أم��ر  �إىل هونغ كونغ، وهو 

عليهم يف �لوقت �حلايل.

وجه يتغري
   يتم ��شتبد�ل �ل�شركات �لغربية 
�أق��ام��ت يف �ملدينة  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى 

تدريجياً ب�شركات �شينية.
�ل��وج��ه �لربيطاين  ب��د�أ     لذلك 
ل��ه��ون��غ ك��ون��غ ي��ت��ال���ش��ى. ك��م��ا يتم 
��شتبد�ل �للغة �الإجنليزية ب�شكل 

متز�يد بلغة �ملاندرين.
ك��ون��غ يجعل  ه��ون��غ  �إن م�شري     
لقد  ي����رت����ع����دون.  �ل���ت���اي���و�ن���ي���ني 
بكني،  �شني  �أن  يعتقدون  ك��ان��و� 
يف  خ�شو�شيتها  على  �شتحافظ 

حالة �إعادة �لتوحيد.
   م��ن��ذ دن���غ ���ش��ي��او ب��ي��ن��غ، حاولت 
�لقارية  �ل�����ش��ني  يف  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�جلزيرة  باأن  �لتايو�نيني  طماأنة 
و�حدة  “دولة  لقاعدة  �شتخ�شع 
خّلت  ب��ك��ني  ل��ك��ن  ونظامان”... 
بتعّهد�تها.    و�الأ���ش��و�أ من ذلك، 
بها  دم������رت  �ل���ت���ي  �ل���ق�������ش���وة  �أن 
هونغ  يف  �لدميقر�طية  �حل��رك��ة 
ك����ون����غ، دل���ي���ل ج���ي���د ع���ل���ى مدى 
�إىل  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �الإد�رة  حت�����ول 
وبالتايل  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ع����دو 

للدميقر�طيات.
�أ���ش��ب��ح��ت ه��ون��غ ك��ون��غ مدينة     
�أخرى...  �أي مدينة  �شينية مثل 
روحها  تفقد  �لعملية،  ه��ذه  ويف 

وقوتها وتفردها.

�صينجيانغ منطقة ��صرت�تيجية مهمة
 لل�صني, وبو�بتها �إىل قلب �لقارة �لآ�صيوية

تفقد �لتبت ب�صكل متز�يد خ�صائ�س
 هويته��ا, لت�صبح �صيني��ة �أكث�ر فاأكث�ر

تنظر احلكومة ال�شينية اإىل الأديان على اأنها مناف�شة لل�شلطة

�لتبت يف طريق �لزو�ل�الأويغور هم ثاين �أكرب جماعة �إ�شالمية يف �ل�شني
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�أب���و�ب���ه���ا يف بنني  ب��ن��ني  ف��ت��ح��ت م���ر�ك���ز �الق�������رت�ع يف 
النتخابات يفرت�ش �أن يختار فيها نحو خم�شة ماليني 
ناخب رئي�شهم ونتيجتها حم�شومة �شلفا �إذ �شيخو�شها 
نف�شه”  مو�جهة  يف  “وحيد�  تالون  باتري�ش  �لرئي�ش 
يخو�ش  �ل���ذي  �ل��رئ��ي�����ش  ويتناف�ش  �مل��ع��ار���ش��ة.  ح�شب 
�الن���ت���خ���اب���ات ل��ل��ف��وز ب���والي���ة ث��ان��ي��ة، م��ر���ش��ح��ني �شبه 
�ل�شابقان  �لنائبان  هما  �لناخبني  قبل  من  جمهولني 
�حل�شن �شومانو وكورنتني كوهوي. وقد �أكد �أنه �شيفوز 

يف �القرت�ع “بال�شربة �لقا�شية«.
على  �ل�شبت  م�شاء  ُن�شرت  ر�شالة  يف  �آيفو  جويل  وق��ال 
و��شاف  �أ�شوت”.  “لن  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
وكتب  “�أدعو كل �لبنينيني �إىل �لقيام باالأمر نف�شه”. 
�لدميوقر�طية”  ����ش��ت��ع��ادة  “جبهة  ممثلي  م��ن  ع���دد 
يف  وح��ي��د�  يخو�ش  �أن  �خ��ت��ار  “�لرئي�ش  �أن  �مل��ع��ار���ش��ة 
منذ  �مل�شبوقة  غ��ري  �الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  نف�شه  م��و�ج��ه��ة 
�لتجديد �لدميوقر�طي«. و�شاد �لهدوء �شو�رع كوتونو 
�لعا�شمة �القت�شادية للبالد �شباح  �أم�ش عندما توجه 
�إىل مر�كز �القرت�ع.  �الأو�ئ��ل  �لناخبني  عدد قليل من 
لوكالة  �ل��ب��ل��دي��ة  يف  يعمل  �ل���ذي  حم��م��د  حبيب  وق���ال 
فر�ن�ش بر�ش وهو يظهر �إبهامه ملطخا باللون �الأزرق 

بنني ت�شوت لنتخاب رئي�س يف غياب املعار�شة 
�لرجل  و�أ���ش��اف  �ل�شباح«.  ه��ذ�  �مل��دين  بو�جبي  “قمت 
�لذي كان يتحدث يف مركز �القرت�ع يف مدر�شة زونغو 
�لدولة  رئي�ش  يح�شر  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �البتد�ئية 
�شت�شري  �النتخابات  �أن  “�أعتقد  �لتا�شعة  �ل�شاعة  عند 
ب�شكل جيد �ليوم على �لرغم من �النتفا�شة �ل�شغرية 

�لتي حدثت يف �ل�شمال«.
�شهدت �حلملة �النتخابية �أعمال عنف ال �شيما يف و�شط 
�شمال �لبالد معقل �لرئي�ش �ل�شابق توما�ش بوين يايي، 
�لرئي�شية  �لطرق  يف  حو�جز  متظاهرون  ن�شب  حيث 

لالحتجاج على غياب معار�شة معرتف بها.
وقتل �شخ�شان على �الأقل و�أ�شيب عدد �آخر بالر�شا�ش 

�حلي يف �شايف عندما فرقتهم قو�ت �الأمن.
وقال ماما �شالي�شو )51 عاما( �لذي يعمل يف �لتجارة، 
م�شري�  “نحن قلقون”  �ق��رت�ع يف كوتونو  �أم��ام مركز 
جري�لد  �أك��د  جهته،  م��ن  �ل�شمال«.  يف  ح��دث  “ما  �إىل 
ب�شبب  للرئي�ش  “�شوت  �أن���ه  ع��ام��ا(   47( كباميغان 
لكن مالك �لفندق هذ� ال يعتقد  �لطرق و�لكهرباء”. 
يف  بنني  من  جزء  و�نتف�ش  �شي�شوتون«.  “كثريين  �أن 
مبا  للتنديد  �مل��ع��ار���ش��ة،  معقلي  �ل��ب��الد  ���ش��م��ال  و���ش��ط 
�قامو�  وق���د  جامعة”.  غ���ري  “�نتخابات  ي��ع��ت��ربون��ه 
�ل�شمال  يربط  �ل��ذي  �لرئي�شي  �لطريق  على  ح��و�ج��ز 

بالعا�شمة �القت�شادية كوتونو يف �جلنوب.

فو�شى متزايدة يف اإدارة حملة مكافحة الوباء بالربازيل  •• برازيليا-اأ ف ب

تخو�ش �لرب�زيل حملتها ملكافحة 
فو�شى  و���ش��ط  كوفيد-19  وب����اء 
ع����ارم����ة م����ع ���ش��ل�����ش��ل��ة �إج���������ر�ء�ت 
�أو  و�لكنائ�ش  للمد�ر�ش  متناق�شة 
�ملطاعم ال تف�شر بو�شوح وتخ�شع 

الأحكام ق�شائية متفاوتة.
وتاأتي هذه �لفو�شى تاأتي يف ذروة 
�لدولة  ه����ذه  يف  �ل����وب����اء  �ن��ت�����ش��ار 
�جلنوبية  �أم���ريك���ا  يف  �ل��ع��م��الق��ة 
�لوفيات  ح�شيلة  جت����اوزت  ح��ي��ث 
�أربعة  �الأوىل عتبة  للمرة  �ليومية 
�آالف �لثالثاء مع ت�شجيل 4195 

وفاة.
�شّكانها  ع���دد  �ل��ب��ال��غ  و�ل����رب�زي����ل 
�لدولة  ه��ي  ن�شمة  م��ل��ي��ون   212
�لواليات  خلف  �ل��ع��امل،  يف  �لثانية 
�مل����ّت����ح����دة، �الأك�������رث ت���������ش����ّرر�ً من 
�خل�شائر  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �جل��ائ��ح��ة 
�لب�شرية، وبلغ عدد �لوفيات ر�شميا 

.336،947
�شباح �الثنني كانت مار�شيا ماتو�ش 
وه���ي م��ن ���ش��ك��ان ري���و دي جانريو 
من  �لبالغ  طفلها  الر�شال  ت�شتعد 
حني  �حل�شانة  �ىل  �شنتني  �لعمر 
تعليق  مت  ب��اأن��ه  �شديقتها  �أبلغتها 

��شتئناف �الأن�شطة.
وهذ� �لتعليق قرره قا�ش قبل يوم، 
يعود  �ل��ذي  �لبلدي  �ملر�شوم  ملغيا 
�ىل �جل��م��ع��ة �ل��ف��ائ��ت و�ل����ذي كان 
�ملوؤ�ش�شات  فتح  �إع����ادة  على  ين�ش 

�لتعليمية.
وقالت “�إنه �أمر حمري. مل تنبهنا 

�لذي  �ل���وق���ت  ب��ع��د  �إال  �حل�����ش��ان��ة 
ن��و���ش��ل ف��ي��ه �الأط���ف���ال ع����ادة. كان 
�ب��ن��ي ���ش��ع��ي��د� ج���د� ل��ف��ك��رة �لعودة 

للقاء رفاقه �ل�شغار«.
لو مل تت�شل بها �شديقتها لكانت 
م��ث��ل �ل��ع��دي��د م��ن �الأه����ايل �أخذت 
جدوى،  دون  �مل��در���ش��ة  �إىل  طفلها 

لعدم تبلغهم �لقر�ر �لق�شائي.
�ملطاف  نهاية  �أل��غ��ي يف  ق���ر�ر  وه��و 
قدمته  طعن  بعد  �ل��ث��الث��اء  ظهر 
ق�شائية  ت��ق��ل��ب��ات  ل��ك��ن  �ل��ب��ل��دي��ة، 

و�شفه  ف���ريو����ش  �ن��ت�����ش��ار  ل���وق���ف 
�لرئي�ش بول�شونارو باأنه “�نفلونز� 

ب�شيطة«.
غالبا ما يتذرع رئي�ش �لدولة بهذه 
�ال�شتقاللية يف �لقر�ر�ت �ملمنوحة 
�إىل �لواليات و�لبلديات لكي يناأى 
�ملنظمة  غ��ري  �الإد�رة  ع��ن  بنف�شه 

لالأزمة �ل�شحية.
بو�شوح  قالت  �لعليا  �ملحكمة  لكن 
�لفدر�لية  �حلكومة  �إن  قر�رها  يف 
م�شوؤولياتها  م��ن  معفية  لي�شت 

ت��زي��د م��ن حرية  �أن  �أخ���رى ميكن 
�أهايل �لتالميذ.

يف  “هنا  ماتو�ش  مار�شيا  وتابعت 
معركة  و�شط  عالقون  نحن  ري��و، 
�لبلدية  رئ���ي�������ش  ب����ني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�حل��اك��م، وه��ذ� ي�شيف من حالة 

�الرتباك«.
�أ�شدر رئي�ش  �آذ�ر-مار�ش  يف نهاية 
مر�شوماً  باي�ش  �إدو�ردو  �لبلدية 
و�ملطاعم  للحانات  �لتام  باالإغالق 
لكن حاكم والي��ة ري��و دي جانريو 

و�������ش�����ح ل���ك���ل �أن�����ح�����اء �ل�����رب�زي�����ل 
 “ �عتبارها  يجب  �لتي  لالأن�شطة 

�أ�شا�شية”. 
ك��ل م��دي��ن��ة، ك��ل والي���ة حت��دد على 
يبقى  �أن  مي���ك���ن  م����ا  ط���ري���ق���ت���ه���ا 
ب�شغوط  ع��م��ال  ال،  �أم  م��ف��ت��وح��ا 
�شيا�شية و�قت�شادية حملية، لذلك 

�لو�شع فو�شوي �إىل هذ� �حلد«.
قبل �شنة، قررت �ملحكمة �لعليا �أنه 
فر�ش  و�لبلديات  ل��ل��والي��ات  يحق 
حماولة  يف  �خل��ا���ش��ة  �إج���ر�ء�ت���ه���ا 

كالوديو كا�شرتو �شمح لها بالبقاء 
 11،00 �ل�����ش��اع��ة  ح��ت��ى  مفتوحة 

م�شاء.
يو��شل  �ل��وط��ن��ي،  �مل�شتوى  وع��ل��ى 
جايري  �ملتطرف  �ليميني  �لرئي�ش 
ب��ول�����ش��ون��ارو �ن��ت��ق��اد �ل��ق��ي��ود با�شم 

�حلفاظ على �لوظائف.
لالإغالق  م��ن��اه�����ش  خ��ط��اب  وه���و 
ت���و����ش���ي���ات معظم  م����ع  ي���ت���ع���ار����ش 
�أن  يعتربون  �ل��ذي��ن  �الأخ�شائيني 
�الن��ت��ع��ا���ش �الق��ت�����ش��ادي ل��ن يكون 

ي�شبح  �أن  ب��ع��د  �إال  ف��ع��ل��ي��ا  مم��ك��ن��ا 
�ل�شيطرة  حت��ت  �ل�شحي  �ل��و���ش��ع 
وه����و �أم�����ر ب��ع��ي��د �مل���ن���ال ح��ال��ي��ا يف 

�لرب�زيل.
ق���ال ج���وزي���ه د�ف���ي���د �أورب����اي����ز من 
مركز �الأمر��ش �ملعدية يف بر�زيليا 
“بدون  ب���ر����ش  ف���ر�ن�������ش  ل���وك���ال���ة 
تن�شيق وطني، بدون وز�رة لل�شحة 
توجه كيفية مو�جهة �لوباء، هناك 

فر�غ قانوين كبري«.
تعري�����ف  ي��وج��������������د  “ال  و�أ���ش��������اف 

�مل�شتوى  على  �إج����ر�ء�ت  ب”�تخاذ 
�لوطني«.

قرر  �لف�شح،  عيد  ع�شية  �ل�شبت 
عينه  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  يف  ق���ا����ش 
�ل��رئ��ي�����ش ب��ول�����ش��ون��ارو يف �الآون�����ة 
�أماكن  ب��ف��ت��ح  �ل�����ش��م��اح  �الأخ�������رية 
�لعبادة يف كل �أنحاء �لرب�زيل رغم 
�حل��ظ��ر �ل�������ش���اري يف �ل��ع��دي��د من 
�مل�����دن، ب��ط��ل��ب م���ن ج��م��ع��ي��ة رجال 

قانون �إجنيليني.
ل��ك��ن يف ت��ط��ور �آخ���ر �الث��ن��ني �أعاد 
�آخر  قا�ش  وه��و  ميندي�ش  غيلمار 
يف �أعلى هيئة ق�شائية يف �لرب�زيل، 
فر�ش �حلظر يف والية �شاو باولو.

�الأربعاء  �إال  �ل��و���ش��ع  يت�شح  ومل 
حني بتت �ملحكمة �لعليا باالأمر يف 

جل�شة عامة.
�شدد جوزيه د�فيد �أوربايز على �أن 
هو  بكثافة  �لق�شاء  �إىل  “�للجوء 
نتيجة مبا�شرة لعدم وجود تن�شيق 
وط��ن��ي، م��ع �ت��خ��اذ ق���ر�ر�ت حازمة 

و�شفافة«.
�متدت �ملعارك �لق�شائية �أي�شا �ىل 
�ل�شغف  �ل��ق��دم، م�شدر  ك��رة  ع��امل 
�لكبري يف �لبالد، مع �شل�شلة �أحكام 
مباريات  تنظيم  جتيز  متناق�شة 
�أو  �إط��ار مناف�شات حملية  �أم ال يف 

دولية.
ريكوبا،  م�شابقة  ح��ال��ة  ه��ي  ت��ل��ك 
�أم��ريك��ا �جلنوبية  ت��ع��ادل يف  �ل��ت��ي 
و�لتي  �الأوروب��ي��ة،  �ل�شوبر  �لكاأ�ش 
�الأحد  �أخ����ري�  تنظم  �أن  ي��ف��رت���ش 
�ملحاكم  ق��ررت  �إذ�  �إال  بر�زيليا.  يف 

�لتدخل جمدد�.

على  “د�ع�ش”  تنظيم  و�شيطر 
�الأن���ب���ار و�أره�����ب �ل�����ش��ك��ان. وبعد 
�شقوط �لتنظيم، ��شتبك �ل�شكان 
�ملحليون مع �مليلي�شيات �ملدعومة 
���ش��ي��خ قبيلة  �إي�������ر�ن. وق�����ال  م���ن 
يف  ن��ع��ي�����ش  “كنا  غ�������د�ء:  خ�����الل 

جحيم«.
�لتعرف على  يتعذر  يكاد  و�ليوم، 

نه�صة �ملحافظة
وي��ت��ب��اه��ى ���ش��ك��ان �الأن����ب����ار –عن 
نه�شتهم  ح��ق��ق��و�  ب���اأن���ه���م  ح����ق- 
مب�����ش��اع��دة ق��ل��ي��ل��ة م���ن �خل�����ارج. 
ف��احل��ك��وم��ة �ل���ع���ر�ق���ي���ة ال ت���ز�ل 
ب����ريوق����ر�ط����ي����ت����ه����ا  يف  غ������ارق������ة 
�مل���ال.  �إىل  وع��ج��زه��ا و�ف��ت��ق��اره��ا 
وي��ع��زو �ل��ك��ث��ريون �الإجن������از�ت يف 

فالطرقات  و�ل��رم��ادي.  �لفلوجة 
�الأف�شل  هي  بينهما  تربط  �لتي 
يف �لعر�ق. وعمال �لبلدية يعتنون 
ويروون  �حل��د�ئ��ق،  بطالء  جيد�ً 
�الأماكن  يف  ت��ن��م��و  �ل��ت��ي  �ل�����ورود 
�لنفايات.  وي��ج��م��ع��ون  �ل���ع���ام���ة، 
وه��ن��اك ك��ل ي��وم �أع��م��ال جتارية. 
منازلهم.  ب��ن��اء  �ل�����ش��ك��ان  و�أع������اد 

و�جلامعات �ملحلية تزدهر و�شكان 
مدينتهم  باأن  فخورون  �لرمادي 
�شتفتتح قريباً �أوىل فنادق �لعر�ق 
ويعرتف  فئة خم�شة جن��وم.  من 
�لعر�قيون من خارج �الأنبار، باأن 
بعد  �آم��ان��اً  �الأك���رث  �ملحافظة ه��ي 
�الأ�شرع  وه��ي  �ل��ع��ر�ق،  كرد�شتان 

تطور�ً.

نا�شيونال اإنرت�شت: الرمادي والفلوجة ق�شتا جناح يف العراق •• وا�صنطن-وكاالت

�أمريكان  مركز  يف  �لباحث  ج��ال 
مايكل  �إن�����ش��ت��ي��ت��ي��وت،  �إن��رتب��ر�ي��ز 
روب�����ن ع��ل��ى م��دي��ن��ت��ي �ل���رم���ادي 
�الأنبار  حم��اف��ظ��ة  يف  و�ل��ف��ل��وج��ة 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، وع���اي���ن �ل��ن��م��و �لذي 
بف�شل  �مل��دي��ن��ت��ان  ه��ات��ان  ت�شهده 
�ملحليني  �مل�������ش���وؤول���ني  م����ب����ادر�ت 
يف  م�شاهد�ته  عن  وكتب  فيهما، 
�إنرت�شت”  نا�شيونال  “ذ�  موقع 
�الأم��ري��ك��ي، ي��ق��ول �إن���ه ق��ب��ل 17 
عاماً، كان �لطريق من �أبو غريب 
�ل��رم��ادي من  �إىل  �لفلوجة  ع��رب 

�أكرث �ملناطق خطورة يف �لعر�ق.
-����ش���ب���اط  ف�����رب�ي�����ر   12 ف����ف����ي   
متمردون قذ�ئف  �أطلق   ،2004
م���وك���ب ي�شم  ع��ل��ى  ����ش���اروخ���ي���ة 
�الأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  قائد 
عامذ�ك �جل��ر�ل ج��ون �أب��ي زيد 
�ملحمولة  �ل�82  �ل��ف��رق��ة  وق��ائ��د 
جر�ل  �مليجر  �لفلوجة  يف  ج���و�ً 
�شو�ناك. ويف وقت الحق  ت�شارلز 
من ذلك �ل�شهر، هاجم �ملتمردون 
وقت  يف  لل�شرطة  م��ر�ك��ز  ث��الث��ة 
و�ح��د وح��ررو� ما ي�شل �إىل مئة 

�شجني.
 ،2004 -�آذ�ر  م��ار���ش  وب��ح��ل��ول 
على  �شيطرتهم  �مل��ت��م��ردون  ع��زز 
�لهجمات  وب����ات����ت  �ل���ف���ل���وج���ة. 
�الأمريكية  �ل����ق����و�ت  ت�����ش��ت��ه��دف 

�الأنبار �إىل �ملحافظ علي فرحان 
�لنخبة  �إىل  وك���ذل���ك  �ل��دل��ي��م��ي 
�لقبلية ورجال �الأعمال الحتادهم 
عنه.  بغد�د  ما عجزت  لفعل  معاً 
ويف �لوقت �لذي ي�شود �لربيق يف 
فاإن  �ل��ي��وم،  و�لفلوجة  �ل��رم��ادي 
حمافظة  م��رك��ز  �مل��و���ش��ل  معظم 
وقد  خ�����ر�ب�����اً،  ت������ز�ل  ال  ن���ي���ن���وى 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  حمافظها  �ع��ت��ق��ل 
ف�����ش��اد مباليني  ل������دوره ع��م��ل��ي��ة 

�لدوالر�ت.
وت��ظ��ه��ر �ل���رم���ادي م��ا ه��و ممكن 
ف��ع��ل��ه يف �ل����ع����ر�ق. ف��ب��ي��ن��م��ا �أع����اد 
مدينتهم  ت����رم����ي����م  �ل���������ش����ك����ان 
ب�����اأم�����و�ل�����ه�����م �خل�����ا������ش�����ة، ف������اإن 
�لعر�ق  يف  �الأج��ان��ب  �مل�شتثمرين 
و�ل�شعب  مهمة.  عو�ئد  يحققون 
40 يف  –�أكرث من  �لعر�قي فتي 
�ملئة من �ل�شكان ولدت بعد حرب 
منو�ً.  حتقق  و�الأ�شو�ق   -2003
قبائل  �شيوخ  مع  �جتماع  وخ��الل 
�تفق  �ل����رم����ادي،  و���ش��ي��ا���ش��ي��ني يف 
�جل��م��ي��ع ع��ل��ى �أم����ر و�ح�����د: لقد 
�أن  �ملتحدة  للواليات  �لوقت  حان 
تغري �شيا�شتها و�أن ت�شع �الأعمال 

�لتجارية �أواًل.
وب�����ش��ر�ح��ة، ي��ق��ول روب����ن: “هم 
�الأمريكية  فامل�شاعدة  ح��ق:  على 

و�حلليفة على نحٍو يومي، �شو�ء 
يف �ملدينة �أو يف �حلبانية �لقريبة 
حمافظة  م��رك��ز  �ل���رم���ادي  يف  �أو 
م��ار���ش، ن�شب   31 �الأن���ب���ار. ويف 
�ملتمردون كميناً ملوكب من �شركة 
و�أ�شرمو�  �الأم���ن���ي���ة،  ب��الك��ووت��ر 
جثثهم  و�شحلو�  بعنا�شره  �ل��ن��ار 
بقاياهم على  �ل�شو�رع وعلقو�  يف 

ج�شر فوق نهر �لفر�ت.
�لقو�ت  ���ش��ي��ط��رت  �أ���ش��ب��وع،  وب��ع��د 
�الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة. وبعد 
رف������ع �جل���������ر�ل يف  ����ش���اع���ة   24
ق���و�ت �مل��اري��ن��ز �جل����ر�ل جيم�ش 
�ل�شلطة  و�شلم  �حل�شار  ك��ون��و�ي 
�لفلوجة”.  “لو�ء  ي�شمى  ما  �إىل 
وخالل  تنجح.  مل  �خل��ط��وة  لكن 
�حل�شار، وقعت خم�شة �نفجار�ت، 
 30 �لتي تلت وقع  �الأ�شابيع  ويف 
عادت  �ل�شنة،  وبنهاية  �ن��ف��ج��ار�ً. 

�لقو�ت �الأمريكية �إىل �ملدينة.

من هريو�صيما �إىل �جلحيم
�لو�شع،  �ل�شكان  �أح��د  له  وو�شف 
هريو�شيما”.  م��ث��ل  “كان  ب���اأن���ه 
رئي�ش  �أن  �إذ  �مل��اأ���ش��اة.  تنته  ومل 
�لوزر�ء نوري �ملالكي كان ميار�ش 
�ملحافظة  �شد  ممنهجاً  مت��ي��ي��ز�ً 
و2014.   2006 ع���ام���ي  ب���ني 

�أنها  �إذ  م��دم��رة.  ت��ك��ون  م��ا  غالباً 
�مل�شاءلة  وت��ل��غ��ي  �ل��ف�����ش��اد  ت�شهل 
�ملحلية للحكومة، لكن ��شتثمار�ت 
فهي  خمتلفة.  �خل��ا���ش  �ل��ق��ط��اع 
ت���دوم ف���رتة �أط����ول، وت��وؤث��ر على 
�أك����رث، وت��وف��ر حو�فز  �أ���ش��خ��ا���ش 
ل���ال����ش���ت���ق���ر�ر �مل����ح����ل����ي، وت���ع���زز 
�ل�شلمي.  �ل������دويل  �الإن�����خ�����ر�ط 
ووزر�ء  �ل���روؤ����ش���اء  وب��ي��ن��م��ا مي���الأ 
�خلارجية �الأمريكيون طائر�تهم 
فاإن  و�ل�شحافيني،  بامل�شاعدين 
برجال  ميلوؤونها  �ل��ع��امل  زع��م��اء 

�الأعمال.
وزي������ر  ك�������ان  “�إذ�  وي���������ش����ي����ف: 
�أنطوين  �الأم���ري���ك���ي  �خل��ارج��ي��ة 
بلينكن وم�شت�شار �الأمن �لقومي 
�إظهار  ي��ري��د�ن  �شوليفان  جيك 
للديبلوما�شية  ج���دي���د  من�����وذج 
�أبعد  �لذهاب  عليهما  �الأمريكية، 
من �لبيانات �لر�شمية و�لت�شجيع 
�لعر�ق  ج���دي يف  ����ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 

وفق قدرة كل حمافظة«.
�ل������رم������ادي  �إن  �إىل  وخ����ل���������ش 
و�ل��ف��ل��وج��ة ق�����ش��ت��ا جن����اح يتعني 
على �الأمريكيني عدم جتاهلهما، 
و�إمنا �لبناء عليهما للتاأكيد على 
�أكرث  و�أن  �لر�شيد،  �حلكم  جن��اح 
�أن  ميكن  دم����ار�ً  �ل��ع��ر�ق  مناطق 
�أن  ي��ج��ب  �ل���ع���ر�ق  و�أن  ت���زده���ر، 
ولي�ش  ب�شر�كاته  م��ع��روف��اً  يكون 

ب�شدمات ما�شيه �لقريب. 

 التظاهرات تتوا�شل يف بورما .. و700 قتيل منذ النقالب 

 ترامب يهاجم جمددًا زعيم اجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ 
عمليات تزوير، دون �إبر�ز �أي دليل. وكانت �لقطيعة قد وقعت بني 
�لرجلني يف �شباط/فرب�ير �ملا�شي �إثر و�شف تر�مب ملاكونيل باأنه 
م�شيفاً �أّن �حلزب �جلمهوري �شيكون  “�شيا�شي عبو�ش متجهم”، 
خا�شر�ً بوجود م�شوؤول مثله بني قادته. و�شبق �أن تعاون �مللياردير 
�جلمهوري ب�شكل وثيق مع ع�شو جمل�ش �ل�شيوخ عن والية كنتاكي 
ملدة �أربع �شنو�ت. بيد �أّن ميت�ش ماكونيل ر�أى �أّن �لرئي�ش �ل�شابق 
عن �العتد�ء على مبنى �لكابيتول يف كانون �لثاين/ “م�شوؤول” 

يناير، قائال �إّن �مل�شاغبني فعلو� ذلك “الأّن �أكرث رجل نفوذ�ً على 
و�أقّر �حلاكم �جلمهوري لوالية  وجه �الأر�ش عّباأهم باالأكاذيب«. 
دونالد  ت�شريحات  ع��ن  ���ش��وؤ�ل��ه  عند  هات�شين�شون،  �آ���ش��ا  �ركن�شو 
ت��ر�م��ب، ب��اأن حزبه ك��ان باإمكانه جتنب �جل��دل �الأخ���ري. وق��ال يف 
حديث ل�شبكة “�شي �ن �ن”  �أم�ش �الأول �الأحد، “يف مكان ما، ال 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

هاجم �لرئي�ش �الأمريكي �ل�شابق دونالد تر�مب مرة جديدة زعيم 
�جلمهوريني يف جمل�ش �ل�شيوخ ميت�ش ماكونيل، �شامتا �إياه خالل 

موؤمتر ملانحي �حلزب، وفق ما �أفادت و�شائل �إعالم �أمريكية .
وذكرت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” �أّن �مللياردير �جلمهوري 
وّجه �نتقاد�ته �الأخرية ليلة �ل�شبت خالل خطاب �ألقاه يف فلوريد� 
�أن  بو�شت”  “و��شنطن  �شحيفة  �أو�شحت  ب��دوره��ا،  يقيم.  حيث 
�ل�شابق على خلفية  �شّد حليفه  ��شت�شاط غ�شباً  �ل�شابق  �لرئي�ش 
عدم م�شاندته له يف منع �لت�شديق �لر�شمي على نتائج �النتخابات 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي جو  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر. وف���از  ك��ان��ون   6 �لرئا�شية يف 
بايدن يف �النتخابات، غري �أّن تر�مب ي�شّر على �أّن �القرت�ع �شابته 

يهم حقا ما قاله، ولكن يف نف�ش �لوقت يف كل مرة يثار �الأمر نكون 
بغنى عنه. نحتاج �إىل �لوحدة و�لرتكيز �شوياً لدينا معارك نقوم 
بها«. ودعا �لرئي�ش �الأمريكي �ل�شابق �لذي كان يتحّدث �ل�شبت �إىل 
�أع�شاء �للجنة �لوطنية للحزب �جلمهوري، يف منتجع مار�الغو يف 
فلوريد�، �إىل وحدة �حلزب، يف �أعقاب خ�شارته �أمام بايدن وفقد�ن 
�حلزب �ل�شيطرة على جمل�ش �ل�شيوخ. وكّرر تر�مب �ل�شبت تاأكيده 
�أنه فاز يف �نتخابات ت�شرين �لثاين/نوفمرب، منتقد� يف �شكل خا�ش 
بذل �جلهود  لعدم  ماكونيل  على  باللوم  تر�مب  و�ألقى  ماكونيل. 
ملنع ت�شديق �لكونغر�ش على فوز بايدن يف �النتخابات. كما �نتقد 
�لرئي�ش �ل�شابق، يف ت�شريحاته �ل�شبت، زوجة ماكونيل، �إيلني ت�شاو 
�لتي كانت وزيرة للنقل يف عهد تر�مب لكنها ��شتقالت بعد �أحد�ث 
6 كانون �لثاين/يناير. وقال تر�مب “لقد وّظفُت زوجته. هل قال 

قبل �أن ي�شخر �أي�شا من ت�شاو ب�شبب ��شتقالتها.  يوًما �أ�شُكرَك؟”، 
ثم �أ�شاف تر�مب �نه ي�شعر “بخيبة �أمل” من نائبه مايك بن�ش 
�أخرى  مرة  وهاجم  �النتخابات.  نتيجة  على  �لت�شديق  يف  ل��دوره 
�الأوبئة  �إن عامِل  �أنتوين فاوت�شي، قائاًل  �لكبري  �الأمريكي  �لعامل 
 560 �أك���رث م��ن  ذك��ر  ي��اأت��ي على  �أن  ب��ال��ت��ف��اه��ات«. و دون  “مليء 
بجمهوريني  تر�مب  �أ�شاد  كوفيد-19،  توفو� جر�ء  �أمريكي  �ألف 
�أمثال حاكم فلوريد� رون دي�شانتي�ش الإعادة فتح والياتهم يف وقت 
مبكر، يف حتٍد لن�شائح �خل��رب�ء. وخالل �جتماع مار�الغو �لذي 
قال بع�ش �جلمهوريني �إنهم كانو� ياأملون يف �أن ُيرّكز �أكرث على 
م�شار �حلزب ودفعه �إىل �الأمام، �أعاد تر�مب بداًل من ذلك �نتقاده 
�لذين  وبن�شلفانيا  جورجيا  واليَتي  يف  �جلمهوريني  للم�شوؤولني 

رف�شو� دعم مز�عمه باأن �النتخابات �لرئا�شية �ُشرقت منه.

•• رانغون-اأ ف ب

بورما،  يف  �لتظاهر  �لع�شكري  لالنقالب  �ملعار�شون  يو��شل 
�أ�شفر  رغم �لقمع �لقا�شي �ل��ذي متار�شه ق��و�ت �الأم��ن و�ل��ذي 
�ن���ق���الب �الأول من  700 ق��ت��ي��ل م���دين م��ن��ذ  �أك����رث م���ن  ع���ن 
�شباط-فرب�ير، بينهم 82 قتياًل �جلمعة فقط يف باغو �شمال 

�شرق ر�نغون.
يف ماند�الي )و�شط(، ثاين مدن �لبالد، �نفجرت قنبلة �شباح 
�أم�ش �الأحد �أمام �لفرع �لرئي�شي مل�شرف مياو�دي �لذي ميلكه 
�أفادت  م��ا  بح�شب  �أم��ن��ي،  ح��ار���ش  باإ�شابة  ت�شبب  م��ا  �جلي�ش، 

و�شائل �إعالم حملية.
�النقالب  منذ  �ل��ب��الد،  يف  �ل�شاد�ش  وه��و  �مل�����ش��رف  ويتعر�ش 
حلركة مقاطعة على غر�ر �شركات كثرية ي�شيطر عليها �جلي�ش، 

وكذلك ل�شغوط من جانب �لزبائن ل�شحب �أمو�لهم.
�أن طرد  701 �شخ�شا منذ  �إىل مقتل  �لتظاهر�ت  و�أدى قمع 
ت�شي  �شو  ���ش��ان  �أون���غ  �مل��دن��ي��ة  �لزعيمة  �ل�شلطة  م��ن  �جلي�ش 
�حل���ائ���زة ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل�����ش��الم ع���ام 1991 و�ل��ت��ي ال تز�ل 
دعم  جمعية  �أج��رت��ه  تعد�د  بح�شب  ���ش��ّري،  مكان  يف  حمتجزة 

�ل�شجناء �ل�شيا�شيني.
وتتحدث �ملجموعة �لع�شكرية �حلاكمة من جهتها، عن 248 

قتياًل، بح�شب ما قال �ملتحدث با�شمها �جلمعة.
عدد  �أن  �ل�شبت  �ل�شيا�شيني  �ل�شجناء  دعم  جمعية  و�أو�شحت 

�ملعار�شني لالنقالب �لذين ُقتلو� يف �ليوم �ل�شابق على �أيدي 
قو�ت �الأمن يف مدينة باغو )65 كلم نحو �شمال �شرق ر�نغون( 

يبلغ 82.
يتابع  �أن��ه  �ل�شبت  م�شاء  بورما  يف  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  و�أك��د 
قو�ت  “نطالب  تغريدة  يف  وكتب  ب��اغ��و.  يف  كثب  ع��ن  �لو�شع 
وتتو��شل  �الأمن بال�شماح للفرق �لطبية مبعاجلة �جلرحى”. 
وميكتيال  م��ان��د�الي  يف  خ�شو�شاً  �شيء،  كل  رغ��م  �لتظاهر�ت 
)و�شط( حيث تظاهر طاّلب جامعيون و�أ�شاتذتهم يف �ل�شو�رع 
بع�شهم  وحمل  حملية.  �إع��الم  و�شائل  بح�شب  �الأح���د،  �شباح 

ب�شكل رمزي �أزهار قرنفل �لتي ُتعترب رمز�ً “لالنت�شار«.
ر�ن��غ��ون، حمل حمتّجون  ق��رب  �أوك��االب��ا �جلنوبية  يف �شاحية 

الفتة ُكتب عليها “�شنحقق �النت�شار، �شننجح«.
�ل��ب��الد للتظاهر م�شاء  �أن��ح��اء  ب��دع��وة يف كافة  �ل��ت��د�ول  وي��ت��ّم 

�الأحد على �أ�شو�ء �مل�شابيح.
غ��رب(، قرب  )�شمال  تامو  �ل�شبت يف  د�مية  ووقعت �شد�مات 
متاري�ش  تفكيك  �جلي�ش  ح���اول  عندما  �ل��ه��ن��د،  م��ع  �حل���دود 

�أقامها متظاهرون حلماية �أحيائهم.
مدنيني  مبقتل  ت�شبب  م��ا  �حل���ّي  �لر�شا�ش  �جلي�ش  و�أط��ل��ق 
ردو�  متظاهرين  �أن  و�أ���ش��اف��ت  ع��ي��ان.  �شاهدة  بح�شب  �ث��ن��ني، 
باإلقاء عبوة نا�شفة على �شاحنة ع�شكرية ما ت�شبب مبقتل 12 

جندياً.
“نخ�شى �الآن من  وق��ال��ت ه��ذه �مل����ر�أة ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ش ب��ر���ش 

“الإنهاء  ي��ك��اف��ح��ون  ت���ام���و  ���ش��ك��ان  �أن  م�����ش��ي��ف��ة  �النتقام”، 
�لديكتاتورية«.

�تنية م�شّلحة  �لعنف غ�شب جزء من ف�شائل  �أعمال  و�أث��ارت 
يبلغ عددها ع�شرين يف �لبالد.

يف والية �شان )�شمال(، هاجم جي�ش �لتحرير �لوطني )تانغ( 
مركز� لل�شرطة، وفق ما ذكر �لربيجادير جر�ل يف �لتنظيم 
�ملتمرد تار بهون كياو �لذي رف�ش �الإدالء مبزيد من �لتفا�شيل. 
وذكرت و�شائل �إعالم حملية �أن ع�شر�ت من عنا�شر �ل�شرطة 
قتلو� يف �لعملية �لتي �أ�شعل خاللها �ملتمردون �لنار يف مركز 
لالأمن. ورد �جلي�ش ب�شربات جوية، ما �أ�شفر عن مقتل متمرد 

و�حد على �الأقل، وفق جي�ش �لتحرير �لوطني )تانغ(.
م�شلحة  “جمموعات  �أن  م�����ش��اًء  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  وذك���ر 
�إرهابية” هاجمت مركز�ً لل�شرطة باالأ�شلحة �لثقيلة، م�شرمًة 

�لنار فيه.
يف هبا-�ن، عا�شمة والية كارن )جنوب �شرق(، ُقتل �شخ�شان 
�أثناء مو�جهات �ل�شبت مع قو�ت �الأمن،  و�أُ�شيب �آخر بجروح 

وفق ما �أفادت �شحيفة “مياو�دي” �حلكومية.
على خّط مو�ٍز، �أفادت و�شائل �إعالم ر�شمية �جلمعة عن �إ�شد�ر 
حمكمة ع�شكرية حكماً باالإعد�م على 19 �شخ�شاً، 17 منهم 
حي  يف  عليهم  �لقب�ش  و�أُل��ق��ي  ق��ت��ل.  �أو  �شرقة  بتهم  غيابيا، 
�أوكاالبا نورث �لفقري يف �شاحية ر�نغون، �إحدى �ملناطق �ل�شّت 
وتفر�ش  �ملدينة.  ه��ذه  يف  �لعرفية  �الأح��ك��ام  �إىل  تخ�شع  �لتي 
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�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة    

   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9

�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
�أجهزة  و�لتعليم،  و�الإنقاذ  )�الإ�شر�ف(  و�ملر�قبة  و�الإ�شارة  و�لقيا�ش  �لوزن  و�أدو�ت قيا�ش  �لب�شرية  و�الأدو�ت 
و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال 
�أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ش ت�شجيل، �أقر��ش مدجمة، �أقر��ش فيديو  �أو ن�شخ �ل�شوت 
رقمية متعددة �ال�شتعماالت، و�شائط ت�شجيل رقمية �أخرى، �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بالنقد، �آالت ت�شجيل 
�إخماد �لنري�ن،  �أجهزة  �لبيانات، برجميات حا�شوب،  �آالت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة  �لنقد، 
�أجهزة ت�شلية ُت�شتعمل مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ش خارجية، جميع بر�مج وبرجميات �حلا�شوب بغ�ش �لنظر 
عن و�شائط �لت�شجيل �أو و�شائل �لبث �أي برجميات م�شجلة على و�شائط مغناطي�شية �أو منقولة �أو مفرغة 
�آليات تعمل بقطع �لنقد الأجهزة �لتلفزيون، �أجهزة ت�شغيل �الأقر��ش �ملدجمة،  من �شبكات حا�شوب بعيدة، 
�أقر��ش مدجمة )�شمعية-ب�شرية(، �أقر��ش مدجمة )لذ�كرة �لقر�ءة فقط(، بر�مج �ألعاب حا�شوب، �أجهزة 
لالألعاب معدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ش خارجية، �أقر��ش وبر�مج وبرجميات �ألعاب حا�شوب، 
بر�مج �ألعاب حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل(، بر�مج �ألعاب حا�شوب  م�شجلة على �أ�شرطة )برجميات(، 
�ألعاب  للم�شابقات، بر�مج وبرجميات  �لتفاعلية و/�أو  �لتفاعلية و/�أو لالألعاب  للتلفزيونات  بر�مج حا�شوب 
علب  )برجميات(،  مربجمة  فيديو  �ألعاب  تفاعلية،  �لو�شائط  متعددة  حا�شوب  �ألعاب  بر�مج  �لكرتونية، 
للنظار�ت، �شال�شل للنظار�ت، خيوط للنظار�ت، �أطر للنظار�ت، نظار�ت، قفاز�ت للغو��شني، قفاز�ت للوقاية 
�أطقم غري يدوية للهو�تف، �شماعات �لر�أ�ش، خوذ و�قية،  من �حلو�دث، نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�شية، 
خوذ و�قية لالألعاب �لريا�شة، خوذة للركوب، فو�ني�ش �شحرية، فو�ني�ش ب�شرية، مغناطي�شات، مغناطي�شات 
للزينة، �أقنعة و�قية، فاأرة )معد�ت معاجلة بيانات(، لباد�ت �لفاأرة، م�شاطر )�أدو�ت قيا�ش(، علب للنظار�ت، 
�شور  متحركة،  كرتونية  �شور  �شم�شية،  ن��ظ��ار�ت  )ب�شرية(،  ن��ظ��ار�ت  للنظار�ت،  عد�شات  للنظار�ت،  �أط��ر 
كرتونية متحركة قابلة للتنزيل، �شور كرتونية متحركة يف �شكل �أفالم �شنيمائية، �أفالم كرتونية متحركة، 
بر�مج �لر�شوم �ملتحركة، �أقر��ش و�أ�شرطة فيديو م�شجل بها �شور كرتونية متحركة، �أ�شرطة فيديو م�شجلة 
م�شبًقا حمتوية على ق�ش�ش خيالية متحركة، وجميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�قعة يف هذه �لفئة وغري و�قعة 

يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347572       تاريخ: 2021/03/23 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة          
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41

�ملقاعد  حجز  �جلمال،  م�شابقات  تنظيم  و�لثقافية،  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه،  �لتدريب،  و�لتهذيب،  �لتعليم 
�لرتفيه  �ل�شوت، معلومات عن  ت�شجيل  �إعادة  �لرقمي،  �لت�شوير  �شينمائية، خدمات  �مل�شرحية، عرو�ش  للعرو�ش 
و�لرتبية و�لتعليم، �إنتاج �الأفالم، خدمات �لعرو�ش بخالف ما كان منها لغايات �لدعاية و�الإعالن، عر�ش متثيليات 
�الأنباء،  مر��شلي  خدمات  �ل�شينما،  ُدور  جتهيز�ت  توفري  �ل�شينمائية،  �الأف��الم  تاأجري  بامليكروفلم،  �لت�شوير  حية، 
�لر�ديو  بر�مج  وعر�ش  و�إع��د�د  �إنتاج  )ترفيه(،  حفالت  تنظيم  �لفوتوغر�يف،  �لت�شوير  �مل�شورة،  �لتقارير  تقدمي 
�الإذ�عي  �لرتفيه  و�لتلفزيون،  �لر�ديو  �أجهزة  تاأجري  �لفيديو،  �أفالم  �إنتاج  �مل�شرحية،  �لعرو�ش  �إنتاج  و�لتلفزيون، 
و�لتلفزيوين و�ل�شينمائي، تاأجري م�شجالت �لفيديو باحلافظات �ل�شريطية، خدمات �شتديوهات �لت�شجيل، توفري 
ت�شهيالت �لرتفيه، تاأجري معد�ت �إر�شال و��شتقبال �ل�شوت، تاأجري كامري�ت �لفيديو، تاأجري �الأفالم �ل�شينمائية، 
تاأجري  )�آالت عر�ش( وملحقاتها،  تاأجري بروجكرت�ت  �لتلفزيون،  �شتوديوهات  �أو  للم�شارح  �الإ�شاءة  �أجهزة  تاأجري 
كتابة  خ��دم��ات  �لفيديو،  �أ�شرطة  ت��اأج��ري  �لفيديو،  ك��ام��ري�ت  ت��اأج��ري  �ل�شوت،  م�شجالت  ت��اأج��ري  �لعر�ش،  م�شاهد 
�ل�شيناريو و�لرب�مج �الإذ�عية و�لتلفزيونية، ��شتديوهات �شينمائية، ترجمة �الأفالم، ن�شر وكتابة �لن�شو�ش بخالف 
ن�شو�ش �لدعاية و�الإعالن، �الإنتاج �مل�شرحي، خدمات وكاالت �لتذ�كر )ترفيه(، توقيت �ملنا�شبات �لريا�شية، ترجمة، 
�ملتحركة  �لر�شوم  مو�شيقى  خدمات  )ترفيه(،  �ملباريات  تنظيم  �لفيديو،  �أ�شرطة  ت�شجيل  �لفيديو،  �أ�شرطة  �إع��د�د 
ب�شرية  �شمعية  تقدمي عرو�ش  �ل�شمعي، خدمات  �لرتفيه  و�ملرئي، خدمات  �ملو�شيقي  �لرتفيه  تنظيم  �لرتفيهية، 
لغايات �لرتفيه، �لرتفيه �لتفاعلي، تنظيم �الأحد�ث �لرتفيهية، �إعد�د �لرب�مج �لرتفيهية للبث، توفري ت�شهيالت 
للرتفيه، خدمات �لرتفيه عرب �ألعاب �لفيديو و�لكمبيوتر، خدمات �الألعاب �ملقدمة مبا�شرة )من �شبكة حا�شوب( 
�أو من خالل �شبكة �ت�شال �أخرى، توزيع م�شل�شالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�شتقلة، �إخر�ج 
�لفورية  �الإلكرتونية  �ملطبوعات  توفري  �لتلفزيون،  �أو  للر�ديو  �الأنباء  بر�مج  و�لتلفزيون، خدمات  �الإذ�ع��ة  بر�مج 
)غري �لقابلة للتنزيل(، ن�شر �لكتب، ن�شر �لكتب و�ل�شحف �اللكرتونية �لفورية، توفري معلومات عن �الأنباء، خدمات 
�لتاأليف �ملو�شيقى، تنظيم �لعرو�ش خدمات متعهدي �حلفالت، تقدمي �لتقارير �مل�شورة، �لت�شوير �لفوتوغر�يف، 
�أ�شرطة  ت�شجيل  �لتلفزيوين،  �لرتفيه  م�شرحية،  م�شاهد  تاأجري  �لت�شجيل،  �شتديوهات  خدمات  �ملو�شيقي،  �الإنتاج 
�لفيديو، جميع خدمات �الإنتاج �لو�قعة يف �لفئة، �خلدمات �لتي هدفها �الأ�شا�شي �لرتفيه �أو �لت�شلية �أو �ال�شتجمام، 
عرو�ش �الأعمال �لفنية �أو �الأدبية �ملرئية للجمهور لغايات ثقافية �أو ترفيهية �أو تعليمية، �إنتاج �ل�شور �لكرتونية 
�إنتاج  �إنتاج �ل�شور �ملتحركة،  �ملتحركة، تاأليف �ل�شور �لكرتونية �ملتحركة، خدمات �لرتفيهية �ملو�شيقية �ملتحركة، 
و�لفيديو، خدمات يف  �ملتحركة لالأفالم  للر�شوم  �ملوؤثر�ت �خلا�شة  �ملتحركة، خدمات  �ل�شينمائية  �الأفالم  مقاطع 
�الإنتاج �لرتفيهي بال�شور �ملتحركة، �إنتاج م�شل�شالت متو��شلة من عرو�ش مغامر�ت �لر�شوم �ملتحركة، �إنتاج بر�مج 
�لر�شوم �ملتحركة ال�شتخد�مها يف �لتلفزيون و�لكابل، خدمات �لرتفيه �ملحتوية على �ل�شخ�شيات �خليالية، وجميع 

�خلدمات �لو�قعة يف هذه �لفئة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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EAT 169204

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347732        تاريخ: 2021/03/25 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة       

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:20
�الأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�شور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لفلني �أو �لق�شب 
�ملحار  �أو  �لكهرمان  �أو  �ل�شدف  �أو  �أو عظم فك �حلوت  �لعاج  �أو  �لعظام  �أو  �ل�شند�ن  �و  �ل�شف�شاف  �أو  �أو �خليزر�ن 
�أو من �ملو�د �لبال�شتيكية، كر��شي ذ�ت ذر�ع��ني، ح�ُ�ش�ُر لتغيري حفا�شات  �أو �ملر�شوم و�مل��و�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د 
�الأطفال، من�شات لتغيري حفا�شات �الأطفال، �شتائر من �خليزر�ن، بر�ميل غري معدنية، �شالل �شيد �ل�شمك، �شالل 
معدنية  غري  تر�كيب  لالأ�شّرة،  معدنية  غري  دو�ليب  للديكور،  خرز  �شتائر  �شالل،  �شكل  على  �أ�شّرة  معدنية،  غري 
)�أث���اث(، ن�شد غري معدنية  �أ���ش��ّرة )م��ن �خل�شب(، ن�شد  �أ���ش��ّرة، هياكل  �لبيا�شات(،  ع��د�  ن��وم )م��ا  لالأ�شّرة، فر��ش 
للمالزم، ن�شد �لعمل، �شناديق غري معدنية، �شناديق من �خل�شب �أو �لبال�شتيك، �شتائر د�خلية للنو�فذ )�أثاث(، 
�شتائر د�خلية م�شلعة، و�شائد، م�شاند كتب )�أثاث(، �أغطية غري معدنية للقو�رير، �أغطية من �خل�شب للقو�رير، 
للفر��شي،  م�شاند  �لبال�شتيك،  �أو  �خل�شب  من  �شناديق  للقو�رير،  منا�شب  للقو�رير،  معدنية  غري  �إغ��الق  �أدو�ت 
هياكل جذعية من �خل�شب �أو �ل�شمع �أو �جلب�ش �أو �لبال�شتيك، �أ�شغال خ�شبية، خز�نات كتب )�أثاث(، عربات الأجهزة 
معدنية،  غري  �شناديق  للدمى،  �شناديق  )مقاعد(،  كر��شي  �لبال�شتيك،  �أو  �خل�شب  من  علب  )�أث��اث(،  �لكمبيوتر 
خز�نات ذ�ت �أدر�ج، �ألو�ح فرم )طاوالت(، �أغطية غري معدنية لالأوعية، م�شابك غري معدنية للمالب�ش، �أوعية غري 
مالب�ش  خز�نات  مالب�ش،  خز�نات  )ط��اوالت(،  ن�شد  لالأطفال،  �أ�شّرة  فلني،  �شد�د�ت  و�لنقل(،  )للتخزين  معدنية 
لل�شتائر،  ق�شبان  لل�شتائر،  م�شابك  لل�شتائر،  قما�شية  غري  حو�مل  خز�نات،  لالأطفال،  ه��ز�زة  �أ�شّرة  )للتخزين(، 
للطي، زخارف من  قابلة  كر��شي  و�شائد،  لل�شتائر،  زينة  لل�شتائر، حبال  بكر�ت  لل�شتائر،  لل�شتائر، ق�شبان  حلقات 
)�أث��اث(، لوحات عر�ش، قو�ئم عر�ش، طاوالت جتميل،  �لغذ�ئية، مكاتب قائمة، عربات طعام  للمو�د  �لبال�شتيك 
�أو  �خل�شب  من  �شغرية  هياكل  �ل�شخ�شي،  لال�شتخد�م  كهربائية(  )غري  م��ر�وح  تطريز،  �إط��ار�ت  مريحة،  كر��شي 
�أث��اث، حو�جز من �خل�شب لالأثاث، رفوف لالأثاث، �شالل، مر�يا  �إط��ار�ت �شور،  �أو �لبال�شتيك،  �أو �جلب�ش  �ل�شمع 
م�شايات لالأطفال، مو�د  �الأطفال،  لعب  ح�ُ�ش�ُر حلظائر  عالية لالأطفال،  كر��شي  للزينة(،  باليد )مر�يا  حممولة 
�لبال�شتيك  من  �أوعية  �ل�شور،  الإط��ار�ت  قو�لب  )للديكور(،  متحركة  قطع  مر�يا،  فر�شات،  للنفخ،  قابلة  للدعاية 
�أكيا�ش نوم للتخييم، �شوفات،  �أثاث مد�ر�ش، مقاعد،  �أو �لبال�شتيك،  للتعبئة، خمد�ت، لوحات �إعالن من �خل�شب 
منا�شب للمالب�ش، هياكل من �خل�شب �أو �ل�شمع �أو �جلب�ش �أو �لبال�شتيك، هياكل �شغرية من �خل�شب �أو �ل�شمع �أو 
للخياطني، خز�نة منا�شف  �أغطية ط��اوالت، ط��اوالت، دمى  �أو م�شاند،  �لبال�شتيك، كر��شي بدون ظهر  �أو  �جلب�ش 
)�أث��اث(، �شو�ين غري معدنية، م�شاند )�أث��اث(، قو�عد للمظالت، �أ�شغال فنية من �خل�شب �أو �ل�شمع �أو �جلب�ش �أو 

�لبال�شتيك، مكاتب كتابة، جميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�ردة يف هذه �لفئة وغري و�ردة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169511

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 347531              تاريخ: 2021/03/23

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة �لعالمة     

   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16

�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد 
لغايات منزلية، مو�د  �أو  �لقرطا�شية  �مل�شتعملة يف  �لل�شق  �لقرطا�شية، مو�د  �لفوتوغر�فية،  �ل�شور  �لكتب، 
�لفنانني، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين، �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ش 
�لكلي�شيهات  �لطباعة،  �أخ��رى(، حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبال�شتيكية )غري  �لتغليف  �الأجهزة(، مو�د  )عد� 
)�لر��شمات(، ورق ن�شاف، �أجهزة و�آالت جتليد �لكتب )معد�ت مكتبية(، جتاليد كتب،  م�شاند كتب، كتيبات، 
دفاتر يوميات، �شور معدة  �لطباعة،  كتالوجات، م�شفات حروف  تقاومي، بطاقات،  للكتب، كتب،  موؤ�شر�ت 
ن�شر�ت، مناذج مطبوعة،  نا�شخات، كلي�شيهات حفر، كلي�شيهات، مغلفات )قرطا�شية(،  بيانية،  للنقل، ر�شوم 
وُن�شخ  بيانية  ور���ش��وم  تخطيطية  مطبوعات  تخطيط(،  )�أم�����ش��اط  جت��زي��ع  حم�شنات  ج��غ��ر�ف��ي��ة،  خ��ر�ئ��ط 
دليلية  بطاقات  باجليالتني(،  ن�شخ  )�آالت  هكتوغر�ف  )�أدل���ة(،  موجزة  كتب  تهنئة،  بطاقات  تخيطيطية، 
)قرطا�شية(، فهار�ش، بطاقات غري ن�شيجية، �شو�ين �لر�شائل، �أحرف �لطباعة، حجارة للطباعة �حلجرية، 
)كتب  �أدل��ة  )قرطا�شية(،  ن�شخ  ورق  )دوري���ات(،  جم��الت  حجرية،  مطبوعات  فنية،  حجرية  طباعة  �أ�شغال 
موجزة(، ن�شر�ت �إخبارية دورية، �شحف، دفاتر، �أرقام �لطباعة، دفاتر قطع للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�شية(، 
�شور،  فوتوغر�فية،  �شور  دوري��ات،  ر�شم(،  )معد�ت  و�لر�شوم(  �لت�شاميم  ن�شخ  )�أدو�ت  بنتوغر�ف  كر��شات، 
طو�بع  )خمططات(،  ِخطط  �ملقوى،  �ل��ورق  �أو  �ل��ورق  من  �إعالنات  �لفوتوغر�فية،  �ل�شور  لرتكيب  �أجهزة 
بريد، بطاقات بريدية، �إعالنات كبرية، من�شور�ت مطبوعة، �أجهزة طباعة متنقلة )لوز�م مكتبية(، حروف 
طباعة، �شور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات �إعالنية، �ألبومات، الفتات من �لورق �أو �لورق �ملقوى، تقاومي 
�ملنتجات  وجميع  مطبوعة،  كرتونية  مو�د  كرتونية،  ومطبوعات  كرتونية  م�شل�شالت  تذ�كر،  للمالحظات، 

ولو�زمها �لو�قعة يف هذه �لفئة وغري و�قعة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169198

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 347543            تاريخ: 2021/03/23           بيانات �الأولوية: 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة        
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:28

زينة  �أخ���رى،  فئات  يف  �ل���و�ردة  غري  �لريا�شية  و�الأدو�ت  �جلمنازية  �لريا�شة  �أدو�ت  �للعب،  و�أدو�ت  �للعب 
ل�شجرة عيد �مليالد، �أكيا�ش م�شممة خ�شي�شاً للزالجات و�ألو�ح �لتزلج على �ملاء، بالونات لعب، كر�ت للعب، 
م�شارب للعب، قفاز�ت م�شارب �لبي�شبول )ملحقات لالألعاب(، در�جات هو�ئية ثابتة للتمارين �لريا�شية، 
قو�لب  قفاز�ت مالكمة،  للرماية،  �أقو��ش  زالج��ات،  بها  تزلج مرتبط  �أحذية  �أل��و�ح ج�شمية،  لوحية،  �ألعاب 
بناء )لعب(، �ألعاب بناء، حامالت �شموع ل�شجرة عيد �مليالد، بطاقات بنغو، ورق لعب )�شدة(، لعب �لد�ما، 
للُدمى،  للُدمى، بيوت  للُدمى، ر�شاعات  للُدمى، مالب�ش  �أ�شرة  ُدمى،  �لكريكيت،  �أكيا�ش لعبة  رقع �شطرجن، 
غرف للُدمى، لعبة �لد�ما، رقع �لد�ما، لعبة �لد�ما، �أثقال يدوية )متارين ريا�شية(، و�قيات للكوع )�أدو�ت 
�أقر��ش  للُدمى،  ر�شاعات  �لريا�شية،  بالتمارين  �خلا�شة  �لثابتة  �لهو�ئية  للدر�جات  عجالت  ريا�شية(، 
طائرة )لعب(، �شاحات للعبة كرة �لقدم �لد�خلية، �أدو�ت تقليد �شوت �حليو�نات للعبة �ل�شيد، �ألعاب، �أجهزة 
لالألعاب، كر�ت للعب، م�شارب للعب، عد�د�ت )�أقر��ش( للعب، كر�ت رخامية �أو زجاجية للعب، �أكيا�ش للعبة 
�أو بدون عجالت، طائر�ت �شر�عية يتعلق بها �لر�كب، مد�فع ِحر�ب �ل�شيد )�أدو�ت ريا�شية(،  �لغولف، مع 
�أحاجي  ذ�ت عجالت،  م�شتقيمة  زالج��ات  �لد�خلية،  �لقدم  كرة  للعبة  �شاحات  زالج��ات جليد،  ع�شي هوكي، 
�ل�شور �ملقطوعة، طائر�ت ورقية، و�قيات للركب )�أدو�ت ريا�شية(، �أقنعة لعب، هو�تف نقالة )لعب(، مركبات 
�شغرية، ِحلي للحفالت وللرق�شات )هد�يا للحفالت(، ح�شو�ت حماية )�أجز�ء من �ملالب�ش �لريا�شية(، بنادق 
�لكر�ت �مللونة )�أجهزة ريا�شية(، كر�ت ملونة )ذخرية لبنادق �لكر�ت �مللونة )�أجهزة ريا�شية(، قبعات ورقية 
للحفالت، َبالونات لعب، ُكر�ت لعب، ورق لعب )�شدة(، �ألعاب م�شنوعة من �ملخمل، ُدمى متحركة، م�شارب، 
)�أدو�ت  خ�شخي�شات  ال�شلكياً،  فيها  �لتحكم  يتم  لعب  مركبات  للم�شارب،  �أوت��ار  للم�شارب،  حيو�نات  �أمعاء 
لعب(، زالجات ذ�ت عجالت، مناذج م�شغرة ل�شخ�شيات كرتونية )�ألعاب(، مناذج م�شغرة ملركبات، �شكوتر�ت 
)در�جات تدفع بالرجل( )�ألعاب(، �ألو�ح تزلج، زالجات جليد، زالجات م�شتقيمة ذ�ت عجالت، زالجات ذ�ت 
�لدو�مة )لعب(، �شرت�ت  �أحذية تزلج مرتبط بها زالج��ات، نفاخات فقاقيع �شابون )لعب(، لعبة  عجالت، 
لل�شباحة، �ألو�ح للعوم �أثناء �ل�شباحة، برك �شباحة )�أدو�ت لعب(، وتر�ت )زعانف( لل�شباحة، �أرجوحات، لعبة 
�لدو�مة )لعب(، �أقنعة لعب، م�شد�شات لعب، مركبات لعب، ُدمى، ُدمى للحيو�نات �الأليفة �ملنزلية، مركبات 
�ألعاب  و�لبال�شتيك،  �ملطاط  من  �شخ�شيات  ُدم��ى  ملركبات،  م�شغرة  من��اذج  ال�شلكياً،  فيها  �لتحكم  يتم  لعب 
متعلقة بال�شخ�شيات �خليالية، قفاز�ت لالألعاب، دمى حم�شوة، �ألو�ح ركوب �الأمو�ج، زالجات ركوب �الأمو�ج، 
حقائب م�شممة خ�شي�شاً للزالجات و�ألو�ح ركوب �الأمو�ج، وجميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�قعة يف هذه �لفئة 

وغري و�قعة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169201

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347566         تاريخ: 2021/03/23 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:38
�لطرفيات  ع��رب  �الإت�����ش��االت  �لكبلي،  بالتلفزيون  �لبث  بالتلفزيون،  و�ل��ب��ث  ب��ال��ر�دي��و  �الإذ�ع���ة  �الت�����ش��االت، 
�حلا�شوبية و�شبكات �الألياف �لب�شرية و�لربقيات و�لتلفون، نقل �لر�شائل و�ل�شور عرب �حلا�شوب، خدمات 
�الأن��ب��اء، خدمات  وك��االت  �الت�����ش��االت،  ح��ول  �إت�����ش��االت(، معلومات  )خ��دم��ات  �الإلكرتونية  �لن�شر�ت  لوحات 
�لند�ء �الآيل )عرب �لر�ديو �أو �لتلفون �أو و�شائل �الإت�شال �الإلكرتونية �الأخرى(، توفري غرف �لدرد�شة عرب 
�الإنرتنت، توفري قنو�ت �إت�شال للت�شوق عن بعد، توفري تو�شيالت خا�شة عرب �شبكة حا�شوب دولية، تاأجري 
ُبعد،  �الإجتماعات عن  �ل�شناعية،  �الأقمار  �لبث عرب  �لال�شلكي ومعد�ت  �الت�شال  و�أنظمة  �الت�شال  معد�ت 
خدمات �الت�شال �لال�شلكي، خدمات �لبث و�الإر�شال عرب �لكبالت و�الأقمار �ل�شناعية، خدمات �الإت�شاالت 
�إر�شال  �الت�شاالت،  وربط  توجيه  �لال�شلكي،  و�الت�شال  �الت�شاالت  معلومات حول  �ل�شناعية،  �الأقمار  عرب 
�ملرئي،  �لبث و�الإر�شال  �ل�شوتي، خدمات  �لربيد  و�لن�شو�ش عن بعد، خدمات  �ملرئية  �لن�شو�ش  معلومات 
�ل�شوتي،  �لبث  �لال�شلكي،  �لبث  �شكلية،  �ملرئية، خدمات  �لر�شائل  �إر�شال  �ملرئي، خدمات  �الت�شال  خدمات 
�لبث عرب �الأقمار �ل�شناعية، �لبث �ملرئي، �لبث �لال�شلكي، خدمات �لبث عرب �النرتنت، �ال�شرت�ك يف �لبث 
�لتلفزيوين، �لبث �ل�شوتي �لرقمي، ت�شغيل مر�فق �لبث، خدمات �لبث و�الت�شال �لتفاعلي، �لبث �لتلفزيوين 
�ملتعلقة بتلفزيون بروتوكول �الإنرتنت، بث  �لبث  �لتفاعلي، بث �لرب�مج عرب �النرتنت، خدمات  و�الإذ�ع��ي 
�أفالم �ل�شور �ملتحركة عرب �النرتنت، �لبث �ل�شوتي و�ملرئي وبث �لو�شائط �ملتعددة عرب �النرتنت وغريها 
من �شبكات �الت�شاالت، �الت�شال عرب �لبث �لتلفزيوين، خدمات �لبث �لتلفزيوين، ت�شغيل �شبكات �لكابالت 
عرب  �لتلفزيون  تدفق  و�لتلفزيوين،  و�ل�شوتي  �ملرئي  �لتدفق  خدمات  �لتلفزيون،  و�أنظمة  �لتلفزيونية 
وجميع  و�لتلفزيونية،  �الإذ�ع��ي��ة  �لرب�مج  بث  من  �أ�شا�شية  ب�شفة  تتكون  �لتي  �خلدمات  جميع  �الن��رتن��ت، 

�خلدمات �لو�قعة يف هذه �لفئة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��ش  لديه  فعلى من 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169203

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم: 347536        تاريخ: 2021/03/23 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�صورة �لعالمة    

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:21
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ، �أم�شاط و�أ�شفنج، فر��شي )عد� فر��شي �لتلوين �أو �لدهان(، مو�د �شنع 
�أو�ين  �ملباين(،  �مل�شتعمل يف  �لزجاج  )ع��د�  �شبه م�شغول  زج��اج  �أو  زج��اج غري م�شغول  �شلك جلي،  تنظيف،  �أدو�ت  �لفر��شي، 
زجاجية و�أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى، �أحو��ش ��شتحمام لالأطفال )قابلة للحمل(، زبديات،  
فر��شي، مناف�ش لل�شجاد )�أدو�ت يدوية(، �أكيا�ش تزيني �حللويات )�أكيا�ش حلويات(، �أوعية لالإ�شتعمال �ملنزيل �أو للمطبخ، 
�أكو�ب، �أدو�ت الإز�لة �ملكياج، �أقد�ح، فر��شي �أظافر، بخاخات عطور، ح�شاالت على �شكل حيو�نات، زجاج لوحي )مادة خام(، 
�أطباق مائدة  �أطباق مائدة،  �أوعية ت�شريف لل�شابون، حامالت �شابون، زبديات ح�شاء،  �ل��ورق، علب �شابون،  �شحون من 
�أو�ين،  �أ�شنان كهربائية،  �أ�شنان، فر��شي  و�ل�شوك و�ملالعق(، فر��شي  �ل�شكاكني  �أدو�ت مائدة )ما عد�  ت�شتخدم ملرة و�حدة، 
علب  للحلويات،  �شناديق  زجاجية،  �شناديق  للحلويات،  �شناديق  زجاجية،  زب��دي��ات  ق��و�ري��ر،  �مل��ن��زيل،  لالإ�شتخد�م  �شالل 
لالأم�شاط، �أم�شاط، �أكو�ب من �لورق �أو �لبال�شتيك، �أو�ين خزفية، قو�رير، �أكو�ب للفو�كه، �أو�ين زجاجية، قو�رير زجاجية 

)�أو�ين(، �شناديق للوجبات �خلفيفة، وجميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�قعة يف هذه �لفئة وغري و�قعة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169199

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 347541             تاريخ: 2021/03/23

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة �لعالمة      

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:24
�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��ش و�ملو�ئد، بيا�شات حمام )عد� �ملالب�ش(، بطانيات 
لالأ�شّرة، �أقم�شة فر��ش، �أغطية لالأ�شّرة، �أغطية من �لورق لالأ�شّرة، بيا�شات )�أغطية( لالأ�شّرة، �شر��شف، �أقم�شة، مفار�ش 
لال�شتعمال  بيا�شات  بالتجزئة،  تباع  للقبعات،  �لن�شيج  من  بطانات  للمخد�ت،  �أغطية  للمو�ئد(،  )بيا�شات  للمو�ئد  و�قية 
�ملنزيل، �أقم�شة حمبوكة، �أغطية للمخد�ت، �أكيا�ش للمخد�ت، مفار�ش مو�شعية لي�شت من �لورق، مالء�ت )�أن�شجة(، �شتائر 
�لن�شيج  �أغطية من  �لن�شيج، قما�ش �شويف،  )�أغطية(، منا�شف من  للنوم  �أكيا�ش  �لد�ش،  �لبال�شتيك حلمام  �أو  �لن�شيج  من 
لالأثاث، �أغطية من �لبال�شتيك لالأثاث، �أغطية لالأ�شّرة )�شر��شف(، �أغطية )�شائبة( لالأثاث، �أقم�شة، منا�شف للوجه من 
�لن�شيج، �أن�شجة للمالب�ش �لن�شائية �لد�خلية، بطانات )�أن�شجة(، مناديل من �لن�شيج للمو�ئد، بيا�شات للمو�ئد لي�شت من 
�لورق، مناديل من �لن�شيج للمو�ئد، �أغطية للمو�ئد، �أغطية للمو�ئد لي�شت من �لورق، مفار�ش للمو�ئد لي�شت من �لورق، 

�أقم�شة �شوفية، وجميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�قعة يف هذه �لفئة وغري و�قعة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ش على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169200

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347556          تاريخ: 2021/03/23 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة            
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35

خدمات �لدعاية و�الإعالن، �إد�رة �الأعمال، توجيه �الأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، خدمات �الإعالن بالر�ديو و�لتلفزيون، 
�خلدمات �لتي توؤديها موؤ�ش�شات دعاية و�إعالن متار�ش �الت�شال باجلماهري �أو �الإعالن �أو �ال�شهار بكل و�شائل �الإعالم فيما 
�أو تنظيم �ملر��شالت و�لتج�شيالت �خلطية  �أو جتميع  �أو حترير  �أو ن�شخ  �أو �خلدمات، خدمات ت�شجيل  �ل�شلع  يتعلق بكافة 
وكذلك ��شتغالل �أو جتميع �ية بيانات ح�شابية �أو �إح�شائية، خدمات �لدعاية و�الإعالن فيما يتعلق بخدمات �أخرى كتلك 
�ملتعلقة بالدعاية و�الإعالن بالر�ديو و�لتلفزيون، وكاالت �لدعاية و�الإعالن، �لدعاية و�الإعالن بالطلب �لربيدي، حتديث 
مو�د �لدعاية و�الإعالن، تاأجري �مل�شاحات �الإعالنية، تنظيم �الإ�شرت�كات يف خدمات �الت�شاالت ل�شالح �لغري، �إد�رة عر�ش 
�ل�شلع، �الإعالن  �لبيع بالتجزئة، عر�ش  �لتمثيل، ل�شق �الإعالنات، عر�ش �شلع على و�شائط �الإعالم لغايات  �أعمال فناين 
�أو  �لتجارية  للغايات  �لتجارية  و�لعرو�ش  �ملعار�ش  تنظيم  �لوثائق،  ن�شخ  و�الإع��الن،  �لدعاية  م��و�د  ن�شر  �ملبا�شر،  بالربيد 
�أو  �إعد�د مناذج �لدعاية و�الإع��الن  �الإعالنية، �لتنبوؤ�ت �القت�شادية، خدمات �لعرو�ش لغايات �لدعاية و�الإع��الن، خدمات 
ترويج �ملبيعات، خدمات �إقتطاع �الأخبار �أو �ملعلومات �ملهمة يف �ل�شحف، �الإعالن و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب، 
�ل��ر�أي، �لدعاية و�الإع��الن �خلارجي، ن�شر ن�شو�ش �لدعاية و�الإع��الن، �الإعالن بالر�ديو و�لتلفزيون، تاأجري  �إ�شتطالعات 
مو�د �لدعاية و�الإعالن، ترويج �ملبيعات لالآخرين، �لبحث عن كفالة، كتابة �لن�شو�ش �الإعالنية، خدمات جتميع ت�شكيلة 
من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة، )وال ينطوي ذلك على خدمة 

�لنقل(، وجميع �خلدمات �لو�قعة يف هذه �لفئة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169202

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347727          تاريخ: 2021/03/25 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة    
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:18

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود �حليو�نات 
�خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية، �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي، �ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج، حقائب 
�شغرية، حقائب ظهر، حقائب )�أكيا�ش و�أجربة( جلدية للتعبئة، حقائب للتخييم، حقائب للمت�شلقني، حقائب للريا�شة، 
حقائب  جلدية،  �أحزمة  علف،  �أكيا�ش  للت�شوق،  م�شبكة  �أكيا�ش  �شفرية،  مالب�ش  حقائب  لل�شيد(،  )ل��و�زم  لل�شيد  حقائب 
�أل��و�ح جلدية، حمافظ جلدية، حمافظ  �أو من  �شناديق جلدية  للقبعات،  �شناديق جلدية  كتف جلدية،  �أحزمة  لل�شاطئ، 
للبطاقات )حمافظ جيب(، حمافظ جلدية �أو من �ألو�ح جلدية، جز�دين م�شبكة من �شال�شل، هياكل للمظالت �أو �ل�شما�شي، 
هياكل حقائب �ليد، �أغطية جلدية لالأثاث، حقائب يد، مقاب�ش للحقائب �ل�شفرية، علب مفاتيح، �شيور كتف جلدية، �شيور 
جلدية، �شناديق مو�شيقية، �شما�شي، حمافظ جيب، حقائب حلمل �الأطفال، جر�بات جلدية للحزم، جز�دين، حقائب ظهر، 
�أكيا�ش  �أكيا�ش ت�شوق، �شيور كتف جلدية، �شيور للزالجات، مقاب�ش للحقائب �ل�شفرية، حقائب �شفرية،  حقائب مدر�شية، 
�شفرية، زخارف  �شفرية )م�شنوعات جلدية(، �شناديق ثياب  �شفرية، عدة  ل��الأدو�ت )بحيث تكون فارغة(، حقائب  جلدية 
�ل�شما�شي،  �أو  للمظالت  دعامات  للمظالت،  مقاب�ش  مظالت،  �أغطية  �شفرية(،  )حقائب  ثياب  �شناديق  لالأثاث،  جلدية 
حلقات مظالت، ع�شي مظالت، مظالت، حقائب �شغرية �شفرية، �شمامات جلدية، حقائب �شغرية مل�شتح�شر�ت �لتجميل 
)غري جمهزة(، مقاب�ش ع�شي �خليزر�ن، مقاب�ش ع�شي، قو�عد ع�شي، ع�شي، حقائب ت�شوق ذ�ت عجالت، جميع �ملنتجات 

ولو�زمها �لو�ردة يف هذه �لفئة وغري و�ردة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169510

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347736          تاريخ: 2021/03/25 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة         

     
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25

�ملالب�ش ولبا�ش �لقدم و�أغطية �لر�أ�ش، مر�ييل )مالب�ش(، �شر�ويل لالأطفال )مالب�ش(، بند�نات )مناديل للرقبة(، �أرو�ب 
�شر�ويل  �إ�شتحمام،  �أث��و�ب  �إ�شتحمام،  �شر�ويل  لالإ�شتحمام،  ر�أ���ش  �أغطية  ��شتحمام،  �شبا�شب  ��شتحمام،  �شنادل  ��شتحمام، 
م�شتديرة  )قبعات  برييه  )م��الب�����ش(،  للنقود  �أح��زم��ة  )م��الب�����ش(،  �أح��زم��ة  لل�شاطئ،  �أح��ذي��ة  لل�شاطئ،  مالب�ش  �إ�شتحمام، 
للر�أ�ش(،  )�أغطية  قبعات  للمالب�ش،  �شياالت  �أح��ذي��ة،  و�شاحات،  �ل��ورق،  من  م�شنوعة  غري  لالأطفال  مر�ييل  م�شطحة(، 
مالب�ش للريا�شة �لبدنية، معاطف، مالب�ش للحفالت �لتنكرية، ف�شاتني، �أغطية لالأذنني )مالب�ش(، لو�زم معدنية للبا�ش 
مالب�ش  )مالب�ش(،  جاكيتات  للر�أ�ش،  �أغطية  )مالب�ش(،  للر�أ�ش  �أربطة  قبعات،   )مالب�ش(،  قفاز�ت  �لقدم،  لبا�ش  �لقدم، 
�شر�ويل  بيجامات،  خارجية،  معاطف  �أفرهوالت،  خارجية،  مالب�ش  )مالب�ش(،  �ليدين  لتدفئة  �أغطية  قفاز�ت،  حمبوكة، 
د�خلية، جيوب �ملالب�ش، كنز�ت �شوفية، مالب�ش جاهزة، لفاعات، �شاالت، قم�شان، �أحذية، تنانري، غطاء للعني عند �لنوم، 
�شبا�شب، قم�شان د�خلية )مالب�ش د�خلية(، جو�رب ق�شرية، بذالت، �شرت�ت، �أثو�ب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، �أثو�ب �شيقة، 
زخارف لبا�ش �لقدم، �أحزمة للبناطيل، بناطيل، مالب�ش د�خلية، جميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�ردة يف هذه �لفئة وغري و�ردة 

يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169512

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347742            تاريخ: 2021/03/25
بيانات �الأولوية: 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة   
     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:29
�للحوم و�الأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد، خال�شات �للحم، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
و�لدهون  �لزيوت  �حلليب،  ومنتجات  و�حلليب  �لبي�ش  بال�شكر،  مطبوخة  وفو�كه  ومربيات  )جيلي(  هالم 
�ألبان(، ق�شدة خمفوقة، فو�كه مغطاة  �ل�شاحلة لالأكل، زبدة لب �ل�شوكوال، زبدة �لكاكاو، ق�شدة )منتجات 
بال�شكر، فو�كه مثلجة، فو�كه جممدة، رقائق فو�كه، هالم )جلي( �لفو�كه، ق�شور فو�كه، فو�كه حمفوظة، 
منتجات  معلبة، حليب،  فو�كه  �لفو�كه،  �أ�شا�شها  �أطعمة خفيفة  فو�كه مطبوخة،  فو�كه،  �شلطة  فو�كه،  لب 
حليب، زبدة فول �شود�ين، فول �شود�ين معالج، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، فطائر بطاطا 

مقلية، لنب ر�ئب )زبادي(، جميع �ملنتجات ولو�زمها �لو�ردة يف هذه �لفئة وغري و�ردة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169513

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بيانات �الأولوية:  �ملودعة بالرقم 347744         تاريخ: 2021/03/25 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة      
 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
�حلبوب،  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو،  �لتابيوكا  �الأرز،  �ال�شطناعية،  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة 
�خلردل،  �مللح،  �خلبيز،  وم�شحوق  �خلمرية  �الأ�شود،  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة،  �حللويات  و�حللويات،  و�لفطائر  �خلبز 
�خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج، ب�شكويت، خبز، خبز �إفرجني، كعك، عجينة كيك، م�شحوق كيك، كيك، حلوى، 
كر�ميل )حلوى(، م�شتح�شر�ت �حلبوب، وجبات خفيفة �أ�شا�شها �حلبوب، علكة، رقائق )منتجات حبوب(، �شوكوال، م�شروبات 
�شوكوال مع حليب، م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شوكوال، كاكاو، م�شروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، م�شروبات �أ�شا�شها �لكاكاو، 
حلويات، كعك حملى، رقائق ذرة، ب�شكويت، �أقر��ش �شكرية )حلويات(، لنب جممد )حلويات مثلجة(، قو�لب من �لبقوليات 
عالية ن�شبة �لربوتني، بوظة )�أي�شكرمي(، جلي فو�كه )حلويات(، �شو�ش )حلويات(، قطع حلوى )حلويات(، ب�شكويت من 
�ل�شعري �ملنبت )�مللت(، مو�شية �ل�شوكوال، مو�شية حلوى �لفاكهة )حلويات(، موزيل، رقائق �شوفان، طعام �أ�شا�شه �ل�شوفان، 
دقيق �شوفان، �شوفان مطحون، �شوفان مق�شر، فطائر حمالة )بانكيك(، �أقر��ش حمالة )حلويات(، حلويات فول �شود�ين، 
حلويات بالنعناع، بو�شار، مهلبية، �أقر��ش �أرز، هالم ملكي، قر�شلة، وجبات خفيفة �أ�شا�شها �حلبوب، �شر�ب )مثلجات(، �أ�شابع 
�لفئة  �ل��و�ردة يف هذه  ولو�زمها  �ملنتجات  �لوفل، جميع  بالفو�كه(، كعكة  تورتات )كيك  �ل�شكر،  �شو�ش )حلويات(، حلويات 

وغري و�ردة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169514

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347745           تاريخ: 2021/03/25
بيانات �الأولوية: 

�ال�شم: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�ش ، مدينة دبي لالإعالم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

�صورة �لعالمة           

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
�لبرية )�شر�ب �ل�شعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
غري  م�شروبات  غازية،  مياه  �مل�شروبات،  لعمل  �أخ��رى  وم�شتح�شر�ت  �شر�ب  �لفو�كه،  وع�شائر  �لفو�كه  من 
كحولية،  غري  فو�كه  ع�شري  م�شروبات  كحولية،  غري  فو�كه  خال�شات  كحولية،  غري  كوكتيالت  كحولية، 
ع�شائر فو�كه، �شر�ب فو�كه غري كحويل، م�شروبات غري كحولية �أ�شا�شها �لع�شل، ليمونا�شة، مياه معدنية 
خ�شر�و�ت  ع�شري  )م�����ش��روب��ات(،  طماطم  ع�شري  �لينابيع(،  )م���اء  �ل�شحية  �ل�شرب  م��ي��اه  )م�����ش��روب��ات(، 
�ل��و�ردة يف هذه  )م�شروبات(، ماء �لليثيا، مياه طبيعية فو�رة، مياه )م�شروبات(، جميع �ملنتجات ولو�زمها 

�لفئة وغري و�ردة يف فئات �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FANANEES باللغة �الإجنليزية و فناني�ش باللغة �لعربية.

  �ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

EAT 169515

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 13 اإبريل 2021 العدد 13214
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

من  �لثامنة  �لن�شخة  فعاليات   2021 �أبريل   14 �الأربعاء  غ��ًد�  تنطلق 
ينظمها جمل�ش دبي �لريا�شي �شنوًيا  �لريا�شية" �لتي  �ل�شبا  ند  "دورة 
يف �شهر رم�شان �ملبارك مبجمع ند �ل�شبا �لريا�شي، وت�شتمر مناف�شاتها 
حتى يوم 29 �أبريل �جلاري وفق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لربوتوكوالت 

�ملعتمدة جلميع �ملناف�شات.
تبد�أ  بالتنظيم حيث  �لرتتيبات �خلا�شة  كافة  �ملنظمة  �للجنة  و�أجن��زت 
�لفعاليات مبناف�شات بطولة �لبادل تن�ش �لتي تقام وفق �للو�ئح �ملعمول 
بها يف �حتاد �الإم��ار�ت للبادل تن�ش ح�شب �لت�شنيف �جلديد للبطوالت 
�ملحلية �لذي �عتمده �الحتاد موؤخًر�، وتت�شمن 4 فئات هي �لفئة �لذهبية 
وتقام  �لدولية،  و�لفئة  و�ل�شيد�ت  للرجال  برونزيتني  وفئتني  للرجال 

مناف�شات �لبطولة يف قاعة �لبادل تن�ش مبجمع ند �ل�شبا �لريا�شي. 

�أبريل   25 �إىل   14 من  �لفرتة  خ��الل  �ملحلية  �لفئات  مناف�شات  وتقام 
على �أن يقام �لدور �لنهائي يوم �الثنني 26 �أبريل، فيما تقام مناف�شات 
�لفئة �لدولية خالل �لفرتة من 21 �إىل 24 �أبريل، و�شيتم تطبيق كافة 
�إج��ر�ء�ت �ل�شالمة للم�شاركني و�للجنة �ملنظمة و�الإعالم حيث يتوجب 
بنتيجة  �إث��ب��ات  وت��ق��دمي   )PCR( ك��ورون��ا �إج���ر�ء فح�ش  على �جلميع 
�ملناف�شات قبل كل مبار�ة وتكون هذه  �شلبية للتمكن من �لدخول قاعة 

�لنتيجة �شاحلة ملدة 48 �شاعة من تاريخ �إعالنها.
كيلومرًت� على ثالث مد�ر   75 مل�شافة  �لهو�ئية  �لدر�جات  �شباق  ويقام 
�لدر�جات  بطولة  وتت�شمن   ،2021 �أبريل  و24  و23   22 وهي  �أي��ام 
من  و�ملحرتفني  �لهو�ة  جلميع  فيها  بامل�شاركة  ي�شمح  فئات   5 �لهو�ئية 
�لفئة  ه��ي  و�ل��ف��ئ��ات  ف��وق،  �شنة فما   18 م��ن عمر  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
مب�شاركة  فيهما  وي�شمح  لل�شيد�ت  �ملفتوحة  و�لفئة  للرجال  �ملفتوحة 
الع��ب��ي والع���ب���ات �الأن���دي���ة و�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ذي��ن ي�����ش��ارك��ون يف 

�ملو�طنني و�ملقيمني، وفئة  �لدولة من  �لر�شمية د�خل وخارج  �ل�شباقات 
فيها  ي�شمح  وال  فقط  للمو�طنات  �ل��ه��و�ة  وفئة  فقط  �ملو�طنني  �ل��ه��و�ة 
مب�شاركة �أي العب ينتمي �إىل نادي �أو ميلك بطاقة در�ج ر�شمية �شادرة 
�أندية  �أح��د  يف  بت�شجيله  تفيد  �لهو�ئية  للدر�جات  �الإم���ار�ت  �حت��اد  من 
�لدولة، كما يت�شمن �ل�شباق فئة �أ�شحاب �لهمم من �ملو�طنني و�ملقيمني 
�لذين ي�شمح لهم بامل�شاركة بدر�جات �لطريق �خلا�شة باأ�شحاب �لهمم 

ودر�جات �ليد �لتي ي�شتخدم فيها �ليدين فقط.
ويقام �شباق �جلري على مد�ر يومني حيث ينطلق �شباق 10 كيلومرت�ت 
ي��وم �خلمي�ش  5 كيلومرت�ت  �شباق  �أب��ري��ل فيما يقام   28 �الأرب��ع��اء  ي��وم 
مناف�شات بطولة �جلري للعد�ئني من  يف  بامل�شاركة  وي�شمح  �أبريل،   29
�ملو�طنني و�ملقيمني و�لالعبني �ملحليني من د�خل �لدولة، وذلك �شمن 
ي�شم  �ل���ذي  كيلومرت�ت   10 �شباق  وه��ي  �شباق،  ك��ل  ح�شب  ف��ئ��ات  ع��دة 
وللن�شاء  للرجال  �ملفتوحة  و�لفئة  و�مل��و�ط��ن��ات،  للمو�طنني  �لهو�ة  فئة 

وي�شارك فيها العبي �ملنتخبات و�الأندية وفرق �ل�شرطة و�لقو�ت �مل�شلحة 
�ل��ه��و�ة �ملو�طنني  �ل���ذي ي�شم ف��ئ��ة  5 ك��ي��ل��وم��رت�ت  و�مل��ق��ي��م��ني، و���ش��ب��اق 
و�ملو�طنات، و�لفئة �ملفتوحة للمقيمني من �لرجال و�ل�شيد�ت، وال ي�شمح 
فيها مب�شاركة العبي �الأندية وفرق �ل�شرطة و�لقو�ت �مل�شلحة و�ملدربني 
�لفئات  �مل�شارك يف جميع  عمر  يقل  �أال  على  �جلهات،  ه��ذه  �لعاملني يف 
عن 18 عام يف تاريخ �إقامة �ل�شباق، �أي من مو�ليد 28 �أبريل 2003 

فما دون.
و�شيوفر جمل�ش دبي �لريا�شي خيمة يف نادي �لو�شل �لريا�شي للفح�ش 
�لهو�ئية  �لدر�جات  �شباق  �ل�شباق للم�شاركني يف  �أرقام  �ملجاين و��شتالم 
م�شاء،   5 �ل�شاعة  حتى  �شباًحا   11 �ل�شاعة  ب��ني  م��ا  و21   20 ي��وم��ي 
11 �شباًحا  26 و27 من �ل�شاعة  وللم�شاركني يف �شباق �جلري يومي 
�مل�شاركة و�شريحة قيا�ش  �أرقام  5 م�شاء، وميكنهم ��شتالم  �ل�شاعة  حتى 

�لتوقيت يف �ملكان عينه و�لتاريخ ذ�ته  .

دورة ند �ل�صبا �لريا�صية تنطلق غًد� 

تناف�س �شاخن يف البادل تن�س والدراجات الهوائية واجلري للهواة واملحرتفني خالل �شهر رم�شان 

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 322/2020/441 ا�شتئناف عقاري 
مو�شوع �لدعوى: �وال:قبول �ال�شتئناف �شكال - ثانيا:ويف �ملو�شوع بالغاء �حلكم 
�مل�شتاأنف فيما ق�شى به و�لق�شاء جمدد� باحالة �لدعوى �ىل حمكمة �ول درجه 

للف�شل يف مو�شوعها - ثالثا:بالز�م �مل�شتاأنف �شدهم بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 
�تعاب �ملحاماة  

طالب �الإعالن : ��شماء مبارك غامن �شامل كن�شام  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
�ملطلوب �إعالنهم : 1- عبد�هلل مبارك غالم �شامل كن�شام 2- مرمي مبارك غالم �شامل 

كن�شام  - �شفتهما بالق�شية : م�شتاأنف �شدهما. جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2020/448 عقاري جزئي 
،   وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2021/4/29  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر 
 45/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  المار كوموديتي تريدينغ م.د.م.�ش 2- عبد�حلكني حممود روبلي 
هاويى 3- حم�شن عاطف ح�شن 4- �شركة �يه �و ��ش تريدينغ م.د.م.�ش

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك م�شر )فرع دبي(  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)5928735( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر 
 1315/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �بر�هيم حممد منري ح�شن �ل�شرفا - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عا�شم حممد حياتي �حمد �ل�شوقي

وميثله:عمر�ن دروي�ش �حمد حممد �لبلو�شي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)187770( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  �شاملة �لر�شوم
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر 
 2187/2021/209 تنفيذ عمايل 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �لريامي ملقاوالت ت�شييد �الن�شاء�ت �ملعدنية
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بر�كا�شان كوياد�ن كيزهاكيد�ث 
وميثله / �حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)293545.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
اعالن بالن�شر        

                       يف  الدعوى رقم 56/2020/1273 امر على عري�شة - �شرعي 
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بتجديد �الور�ق �لثبوتية للمح�شونني من جو�ز�ت 

�ل�شفر وهوية �لز�مه بت�شليم �ملدعية �أ�شل جو�ز �ل�شفر و��شل �شهاد�ت �مليالد و��شل �لهوية 
و�شورة طبق �الأ�شل من خال�شة �لقيد للمح�شونني 

طالب �الإعالن / 1-ي�شرى مبارك �لنوبي مبارك بو�شنده -  �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  عي�شى �شعيد بخيت بن جرن -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل �القامة 
�الور�ق  بتجديد  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  �ل��دع��وى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد    : �الإع���الن  مو�شوع 
�لثبوتية للمح�شونني من جو�ز�ت �ل�شفر وهوية �لز�مه بت�شليم �ملدعي �أ�شل جو�ز �ل�شفر و��شل 
�شهاد�ت �مليالد و��شل �لهوية و�شورة طبق �الأ�شل من خال�شة �لقيد للمح�شونني. وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل  7 �أيام    

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 757/2021/60 امر اأداء

مو�شوع �لدعوى:  �ملطالبة بالز�م �ملطلوب �شدها بان توؤدي للطالبة مبلغ وقدره )45.095( درهم خم�شة �ربعون �لف 
وت�شعون درهم ، وبالز�م �ملطلوب �شدها بان توؤدي للطالبة مبلغ )10.000( درهم ع�شرة �الف درهم على �شبيل �لتعوي�ش 
�جلابر عن �ال�شر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي حاقت بالطالبة و�لز�م �ملطلوب �شدها بالفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�لتكليف بالوفاء �حلا�شل يف 2020/12/10 وحتى �ل�شد�د �لتام على �ملبلغ �ملق�شي به مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 

كفالة مع �لز�م �ملطلوب �شدها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
طالب �العالن:  �ن�شتانت �ك�شي�ش لبيع وتاأجري �ملعد�ت �الن�شائية ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى

تافامانى  ���ش.ذ.م.م وميثلها مديرها/مانيفانان  �ملعدنية  �الن�شاء�ت  ت�شييد  ملقاوالت  باور مون   -1 �عالنهم:   �ملطلوب 
تافامانى -  �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع �الإعالن :  قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021/2/9 بالز�م �ملعرو�ش �شدها/ باور مون ملقاوالت ت�شييد 
�الن�شاء�ت �ملعدنية �ش.ذ.م.م وميثلها مديرها/مانيفانان تافامانى تافامانى �ىل طالبة �المر/ �ن�شتانت �ك�شي�ش لبيع 
وتاأجري �ملعد�ت �الن�شائية ذ.م.م مبلغ وقدره )45.95( خم�شة و�ربعون �لف وخم�شة وت�شعون درهما ، و�لفائدة �لقانونية 
�تعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2021/1/18 من  �شنويا   %9 بو�قع 

�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك . ولكم �حلق يف ��شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �الإعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 1044/2021/60 امر اأداء

مو�شوع �لدعوى:  �ملطالبة بالز�م �ملطلوب �شدها بان توؤدي للطالبة مبلغ وقدره )57.331.75( درهم �شبعة وخم�شون 
�لف وثالثمائة و�حد وثالثون درهم وخم�شة و�شبعون فل�شا ، وبالز�م �ملطلوب �شدها بان توؤدي للطالبة مبلغ )10.000( 
درهم ع�شرة �الف درهم على �شبيل �لتعوي�ش �جلابر عن �ال�شر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي حاقت بالطالبة و�لز�م �ملطلوب 
�شدها بالفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لتكليف بالوفاء �حلا�شل يف 2021/1/11 وحتى �ل�شد�د �لتام على �ملبلغ 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  �ملطلوب  �ل��ز�م  مع  كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  مع  به  �ملق�شي 

�ملحاماة.
طالب �العالن:  �ن�شتانت �ك�شي�ش لبيع وتاأجري �ملعد�ت �الن�شائية ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �عالنهم:  1- �بن �شريف للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع �الإعالن :  طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021/2/15 بالز�م �ملدعي عليها 
دره��م وخم�شة  و�ح��د وثالثون  �لف وثالثمائة  �شبعة وخم�شون  دره��م  وق��دره )57.331.75(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان 
و�شبعون فل�شا مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �لتكليف بالوفاء �حلا�شل يف 2021/1/11 وحتى �ل�شد�د �لتام 
�لتكليف  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية من  �لفائدة  �ن  ون�شري �ىل  و�مل�شاريف ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات  وبالر�شوم 
بالوفاء مبثابة تعوي�ش للمدعي وملا كانت �ملحكمة قد ق�شت بالفائدة �لقانونية ومن ثم رف�شت طلب �لتعوي�ش كما 
�ن طلب �شمول �المر بالنفاذ �ملعجل ال مربر له لذ� ق�شت برف�شه . ولكم �حلق يف ��شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �الإعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 2160/2021/60 امر اأداء

درهم  ب�شد�د مبلغ )40000(  �ملطلوب  �شدها  بالز�م  �المر  با�شد�ر  �ملطالبة  �لدعوى:   مو�شوع 
و�لر�شوم  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  للفائدة  ب��اال���ش��اف��ة 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
طالب �العالن:  خالد وهيب �حمد �ل�شوؤ�ىل - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �عالنهم:  1- نورهان طه عبد �ل�شمد عبد�لغني -  �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع �الإعالن :  طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021/4/8 
و�لفو�ئد  دره���م  �ل��ف  �رب��ع��ون  دره���م   )40000( مبلغ  للمدعيه  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات 
وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف ��شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �الإعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 300/2021/587 ا�شتئناف مدين 
مو�شوع �لدعوى: ��شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 22 ل�شنة 2021 مدين جزئي 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب  
طالب �الإعالن : �أمري عبد �لغفور جالل �لزي  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�ملطلوب �إعالنهم : 1- جونز هوى د�ى  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده
 جمهول حمل �الإقامة 

جزئي  مدين   22/2021 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد   : �الإع��الن  مو�شوع 
�ل�شاعة    2021/4/15 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ش  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت  2021/3/29م  بتاريخ 
09.00 �شباحا وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر 
 1357/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  حممود �قبال عبد�ملجيد ظفر
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/رويال رود لتاأجري �ل�شيار�ت �ش.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)6620.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر 
 2085/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  موؤيد بن �حمد بن يو�شف �شيف �لدين
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/رويال رود لتاأجري �ل�شيار�ت �ش.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)7474.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر 
 1461/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  حممد �أحمد م�شطفى تيم
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/رويال رود لتاأجري �ل�شيار�ت �ش.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)46881( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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�أق����ال ن���ادي ك��ول��ن و���ش��ي��ف �ل��ق��اع يف 
�ل��دوري �الأمل��اين لكرة �لقدم مدربه 
�شاعات  ب��ع��د  غ��ي�����ش��دول  م���ارك���و����ش 
وذلك  ماينت�ش  �أم���ام  �خل�����ش��ارة  م��ن 
�ملو�شم قبل �شت  يف حم��اول��ة الإن��ق��اذ 

مر�حل من �لنهاية.
�لعام  �مل��دي��ر  �ل��ن��ادي ع��ن  ونقل بيان 

"مع تغيري  �إن��ه  هور�شت هيلد قوله 
�لفريق  من���ن���ح  �أن  ن���ري���د  �مل��������درب، 
�لفريق  و�شقط  جديدة".  �نطالقة 
على �ر�شه 2-3 �مام ماينت�ش �الحد 
يف �ملرحلة 28 ليتجمد ر�شيده عند 
ع�شر  �ل�شابع  �مل��رك��ز  يف  نقطة   23
�لدرجة  �ىل  مبا�شرة  يعيده  �ل���ذي 
من  نقاط  ث��الث  بعد  على  �لثانية، 
ع�شر  �ل�����ش��اد���ش  بيليفيلد  �أرم��ي��ن��ي��ا 

�لذي يخو�ش ملحق �لهبوط.
�جلهاز  ر�أ����ش  �ىل  غي�شدول  وو���ش��ل 
�حلدود  من  �لقريب  للفريق  �لفني 
ت�شرين  يف  �لبلجيكية-�لهولندية 
2019 وجن���ح يف  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب 
�إبقائه يف دوري �الأ�شو�ء، وكان عقده 
�حلايل ي�شتمر حتى نهاية حزير�ن-

يونيو.

•• العني-وام:

�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ر�م������ي  ح���ق���ق 
وفريق جبل علي لرماية �الأطباق 

�شيف  �ال�شكيت"   " �الأب������ر�ج  م���ن 
�الأول،  �ملركز  فطي�ش،  بن  خليفة  
وكاأ�ش  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ون����ال 
بطولة �الإمار�ت �ملفتوحة 2021، 

�الأول  �ملركز  جائزة  �إىل  باالإ�شافة 
�ملالية، وذلك خالل �ملناف�شات �لتي 
�أق��ي��م��ت ب���اإ����ش���ر�ف وت��ن��ظ��ي��م �حتاد 
�الأول  �أم�������ش  ل��ل��رم��اي��ة  �الإم�������ار�ت 

و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  بنادي 
و�جلولف.

�الأدو�ر  يف  فطي�ش  بن  �شيف  حقق 
وحل  ط��ب��ق��ا،   121 �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 

�لظريف  خ��ال��د  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
ليح�شد  ط��ب��ق��ا   108 ب��ر���ش��ي��د 
�ملركز  وك���اأ����ش  �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ة 
�لثاين و�جلائزة �ملالية، فيما �حتل 

�شعيد �لظريف �ملركز �لثالث لينال 
�مل���ي���د�ل���ي���ة �ل���ربون���زي���ة و�جل���ائ���زة 

�ملالية بر�شيد 105 طبقا.
وك����ان ���ش��ي��ف ب���ن ف��ط��ي�����ش ك���ان قد 

�لعامل  ك���اأ����ش  م�����ش��اب��ق��ة  ����ش���ارك يف 
�أقيمت  �ل���ت���ي  �الأط����ب����اق  ل���رم���اي���ة 
ن��ي��و دلهي  �ل��ه��ن��دي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
خ���الل �ل��ف��رتة م��ن �ل��ث��ام��ن ع�شر 
وحتى �لتا�شع و�لع�شرين من �شهر 
�لر�شيد  وح��ق��ق  �مل��ا���ش��ي،  م���ار����ش 
121 ط��ب��ق��ا، وت���اأه���ل �إىل  ن��ف�����ش��ه  
�لثاين،  �مل��رك��ز  ليحتل  �لنهائيات 
�لف�شية،  �مليد�لية  على  ويح�شل 
من  �لذهبية  �مليد�لية  كانت  فيما 

ن�شيب �لد�مناركي هان�شن ج�شرب 
.

وعقب �ملناف�شات قام عبد �هلل �شامل 
ب��ن ي��ع��ق��وب �الأم����ني �ل��ع��ام الحتاد 
جمل�ش  ع�شو  للرماية  �الم����ار�ت 
�إد�رة �الحتادين �لعربي و�الآ�شيوي، 
�ملدير  �لقا�شمي  �أحمد  بن  و�شعيد 
�ملايل وع�شو جمل�ش �إد�رة �الحتاد 
�حلكام  وتكرمي  �لفائزين  بتتويج 

�لذين �أد�رو� �لبطولة .

"�لتلميذ �ملدّلل" يف وقت �شابق من �ملو�شم، يدخل العب  بعدما ُو�شف باأنه 
بورتو  �لثالثاء �شد  �إىل مو�جهة  �النكليزي ماي�شون ماونت  ت�شل�شي  و�شط 
�لربتغايل يف �إياب �لدور ربع �لنهائي من دوري �أبطال �أوروب��ا، بعد �أن ثّبت 

مكانه جنماً يف ت�شكيلة �ملدرب �الأملاين توما�ش توخل.
�إىل  ماونت  ��شُطر  �ملا�شية،  ع�شر  �لثمانية  �ال�شهر  يف  برعمه  ظهور  رغ��م 
�ملباريات فقط  ُمنح فر�شة خو�ش  �أنه  �لذين زعمو�  �لنقاد  �شخافات  حتّمل 

الأنه من �ملف�شلني لدى �ملدرب �ل�شابق فر�نك المبارد.
لعب �لدويل �النكليزي �لذي بلغ عامه �ل�22 يف كانون �لثاين-يناير �لفائت 
حتت �إ�شر�ف المبارد يف دربي كاونتي يف مو�شم 2018-2019 على �شبيل 
�ل��دوري �النكليزي  �أن مينحه �الأخ��ري بد�ياته يف  �الإع��ارة من ت�شل�شي، قبل 

�ملمتاز عندما توىل �الإ�شر�ف على �لنادي �للندين يف �ملو�شم �لتايل.
�إىل �الع��ت��م��اد على العبي �الك��ادمي��ي��ة بعد حرمان  ����ش��ط��ر�ر الم��ب��ارد  وم��ع 
�لت�شكيلة  يف  ماونت  ك��ان  �النتقاالت،  �شوق  يف  �ل�شفقات  �إمت��ام  من  ت�شل�شي 
�ال�شا�شية للبلوز يف غالبية �الأوقات نظًر� ملقاربته للمباريات مقارنة ب�شغر 

�شنه.
و�أثمر �أد�وؤه �ملوؤثر و�حليوي الحًقا عن حجز مقعد منتظم يف ت�شكيلة مدرب 

منتخب �نكلرت� غاريث �شاوثغيت.
غريلي�ش  جاك  �ملتاألق  فيال  �أ�شتون  �ألعاب  �شانع  ح�شاب  على  �ختياره  وك��ان 

�لذي �أثار حفظية �مل�شككني بنجم ت�شل�شي.
�لتو��شل  و�شائل  على  مز�عم  �شد  نف�شه  عن  للدفاع  فجاأة  ماونت  ��شطر 

تلك  مع  تعامل  �الأ�شتاذ"، حيث  لدى  �ملدلل  "�لتلميذ  باأنه  �الجتماعي 
�شارة  يحمل  الع��ب  �أ�شغر  بجعله  الم��ب��ارد  رّد  بر�شانة.  �ل�شخرية 

�لقيادة يف ت�شل�شي منذ جون تريي عندما قاد �لبلوز �شد لوتون 
يف كاأ�ش �الحتاد �الإنكليزي يف كانون �لثاين/يناير �لفائت )فاز 

.)1-3
�آخ���ر م��ب��ار�ة ل��الم��ب��ارد على ر�أ�ش  �ل��ق��در، ك��ان��ت ه��ذه  ل�شخرية 

�لدوري  يف  �لنتائج  ل�شوء  �إقالته  بعد  لت�شل�شي  �لفني  �جلهاز 
ويحل توخل مكانه بعد ثالثة �أيام.

لذ�  تو�لًيا،  مباريات  كان ماونت قد بد�أ �أ�شا�شًيا يف 10 
مبار�ته  �ل��ب��دالء يف  دك��ة  على  ت��وخ��ل  �أب��ق��اه  عندما 

مناف�شات  �شمن  ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون  ���ش��د  �الوىل 
�ل�������دوري، ف�����ّش��ر �ل��ب��ع�����ش ذل����ك �أن �المل����اين 

�شي�شع نهاية لنه�شة ماونت.
�شوى  ت��ك��ن  مل  �ل��ن��ظ��ري��ات  ه����ذه  �أن  �إال 
�النكليزي  و����ش��ل  حيث  خاطئة  تكهنات 
تاألقه باإ�شر�ف ملدرب �ل�شابق لباري�ش �شان 

جرمان �لفرن�شي وبورو�شيا دورمتوند.
بالن�شبة  م���اون���ت  �أه��م��ي��ة  ���دت  وجت�������شّ
للهدف  �إن��ه��ائ��ه  طريقة  يف  لت�شل�شي 
بورتو  على  -2�شفر  �لفوز  يف  �الأول 

ذهاًبا �ال�شبوع �ملا�شي.
وع��ن��دم��ا �أب���ق���اه ت��وخ��ل ع��ل��ى دكة 

�ل���ب���دالء الإر�ح���ت���ه �م����ام و�شت 
مناف�شات  ���ش��م��ن  ب��روم��ي��ت�����ش 
�لدوري مطلع �ل�شهر �حلايل، 
حل�شوره  ت�����ش��ل�����ش��ي  �ف���ت���ق���د 

بهزمية  وم���ن���ي  وح��ي��وي��ت��ه 
�أر�شه،  على   5-2 قا�شية 
جميع  يف  �الأوىل  ك���ان���ت 

و�شول  م���ن���ذ  �مل�������ش���اب���ق���ات 
�الملاين.

ب���د�أ �أ���ش��ا���ش��ي��اً يف �ل��ف��وز 1-4 
على كري�شتال باال�ش �ل�شبت 

وك���������ان ح�����������ش�����وره ق������وًي������ا يف 
متريرة  وحقق  �لفر�ش  �شناعة 

�لفر�شة  و�شتكون  �لثالث،  للهدف  حا�شمة 
ي�شتقبل  عندما  جم��دًد�  للتاألق  �أمامه  متاحة 

فريقه بورتو �الربعاء يف م�شعى بطل �أوروبا عام 

2012 لبلوغ ن�شف نهائي دوري �الأبطال للمرة �الأوىل منذ 2014. و�أقر 
توخل باجلودة �لتي ي�شيفها ماونت للفريق �ل�شاعي �ىل �حتالل �أحد �ملر�كز 
�ملحلية.  و�لكاأ�ش  �البطال  ب��دوري  و�لفوز  �ملحلي  �ل��دوري  �الأوىل يف  �الأربعة 
�إن��ه��اء �ل��ه��دف ك��ان��ت مم��ي��زة ومم��ت��ازة م��ن ماي�شون.  وق���ال ت��وخ��ل "طريقة 
ميلك �جلودة للقيام بذلك، و�أن ينفذها يف ربع �لنهائي هي خطوة كبرية له 

وم�شاعدة كبرية للنادي".
�لتمارين  يف  �ملنا�شب  و�ل�شلوك  �ل�شحيحة  �لذهنية  ماونت  "ميلك  و�أردف 
�ل��ن��ج��اح. ق��دم��اه على �الأر�ش  �مل��ق��ارب��ة �ل�شحيحة جت��اه  و�مل��ب��اري��ات، ول��دي��ه 
وهو متعط�ش للتعّلم". و�أكد �الملاين �لبالغ 47 عاًما على "�أنه من �ل�شعب 
بالن�شبة يل �أن �أقارنه مع العبني خمتلفني يف مر�كز خمتلفة ومع العبني 
�أخ���رى، ولكن ماي�شون الع��ب مهم جًد�  �مل��رك��ز ذ�ت��ه م��ن ف��رق  خمتلفني يف 
وخم�ش  �أه���د�ف  ثمانية  ماونت  ر�شيد  يف  �أ�شا�شي".  الع��ب  لنا،�إنه  بالن�شبة 
مترير�ت حا�شمة هذ� �ملو�شم و�أ�شبح �أ�شغر العب ي�شجل لت�شل�شي يف �الأدو�ر 
�الق�شائية من دوري �الأبطال. من جهته، يعتقد �النكليزي �ل�شاب �أن ما ز�ل 
لديه �لكثري ليقدمه وتطوير �أد�ئه. وقال "�أعمل د�ئًما على طريقة �إنهائي 
للهجمات و�لت�شجيل. ال �أعتقد �أنه ميكنك �أن تعمل على ذلك ب�شكل كاٍف". 
باإمكاين  الأن��ه  �الإم��ك��ان  ق��در  �لت�شديد�ت  على  �أت���درب  �لتمارين،  "يف  وت��اب��ع 

�لتطور يف هذ� �ملجال وت�شجيل �ملزيد من �الأهد�ف".
�إىل ج��ان��ب �ق��رت�ب��ه م��ن �مل��رب��ع �الأخ���ري يف دوري 
ت�شل�شي  ي���ك���اف���ح  �الأب������ط������ال، 
الح�����ت�����الل �أح���������د �مل�����ر�ك�����ز 
يف  �الأوىل  �الأرب���������ع���������ة 
حيث  �ل�"برمريليغ" 
�ملركز  ح���ال���ًي���ا  ي��ح��ت��ل 
بعد  ع���ل���ى  �خل����ام���������ش 
ن�����ق�����ط�����ة م��������ن و�����ش����ت 
ويلتقي  �ل����ر�ب����ع  ه�����ام 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت 
نهائي  ن�����ش��ف  يف 
�ملحلية  �ل��ك��اأ���ش 
�ل�شهر   17 يف 

�حلايل.

•• اأبوظبي -وام:

�لدين  و�شياء  بحريي  رفعت  �الإعالميني  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  كرمت 
علي، تقدير� مل�شريتهما �الإعالمية �حلافلة بالعطاء و�لتي �متدت �إىل �أربعة 
عقود. ح�شر حفل �لتكرمي �شعيد عبد �لغفار ح�شني �أمني عام �لهيئة �لعامة 
�أحمد  �لعزيز  وعبد  �مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  �ملدفع  عي�شى  وخالد  للريا�شة، 
رئي�ش  �إبر�هيم  �هلل  وعبد  �ل�شرقية،  باملنطقة  �لهيئة  مكتب  مدير  بوهندي 
�أم��ني عام �جلمعية، وع��دد من  جمعية �الإع��الم �لريا�شي، وحممد �جلوكر 
م�شوؤويل �لهيئة. وثّمن عبد �لغفار جهود �ملكّرمني ودورهما يف �إثر�ء �لعمل 
مبختلف  �الإمار�تية  �لريا�شة  لدعم  خربتهما  خال�شة  وتقدمي  �الإعالمي 

�لقطاعات  وكافة  للريا�شة،  �لعامة  �لهيئة  ن�شاطات  �شمنها  ومن  �ألعابها، 
�لتي تن�شوي حتت �إد�رتها، م�شيد�ً بتميزهما يف توظيف �لنقد �لبناء ل�شالح 

�لريا�شيني و�لفرق من �أجل حتقيق �أف�شل �لنتائج.
نهج  �ملبدعني  تكرمي  �إن   " للريا�شة  �لعامة  للهيئة  �لعامة  �الأم���ني  وق��ال 
�ملخل�شني،  جهود  تقدير  على  حتر�ش  �لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  من  تعلمناه 
خا�شة �أن �ملُحتفى بهما تركا ب�شمات و��شحة يف م�شرية �الإعالم �لريا�شي". 
من جانبه �أثنى عبد�هلل �إبر�هيم رئي�ش �جلمعية على مبادرة �لهيئة �لعامة 
�لدولة،  �لريا�شي يف  �الإع��الم  رو�د  �ثنني من  تكرمي  �شملت  �لتي  للريا�شة 
�لنجاح  لهما  ومتمنياً  علي،  �ل��دي��ن  و�شياء  بحريي  رفعت  بجهود  م�شيد� 

و�لتوفيق يف كل خطو�تهما.

و�شط  حمّرك  يعتقد  �الأف�شل".  �لفريق  الأننا  �شنتاأهل  باأننا  مقتنع  �أنا 
بايرن ميونيخ �الأملاين جو�شو� كيمي�ش �أن فريقه �لبافاري قادر على قلب 
�لفرن�شي، عندما يحّل  �شان جرمان  باري�ش  �أمام �شيفه  ذهاباً  خ�شارته 

عليه �لثالثاء يف �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم.
�أرينا، ما  �أليانز  �ملا�شي يف عقر د�ره  2-3 �الأربعاء  �للقب  �شقط حامل 
يعني �أن بطل �أملانيا يف �آخر ثمانية مو��شم �شيكون مطالباً بالفوز بفارق 
هدفني على �شان جرمان �أو �لفوز بفارق هدف مع ت�شجيله على �الأقل 

�أربعة �أهد�ف لبلوغ ن�شف �لنهائي.
مبار�ة  "يف  �الثنني  �لر�شمي  ناديه  موقع  على  مقابلة  يف  كيمي�ش  �أّك��د 

�الأمر،  هذ�  �لنتيجة  تعك�ش  مل  �إذ�  حتى  �الأف�شل،  �لطرف  كنا  �لذهاب 
لالأ�شف".

على  �أي�����ش��اً  ل��ك��ن  نف�شيتنا،  ع��ل��ى  ك��ث��ري�ً  "�شتعتمد  �لنتيجة  �أن  ت��اب��ع 
فاعليتنا".

"�شّكلو�  ع��دة  مر�كز  �شغل  على  �ل��ق��ادر  عاماً   26 �لبالغ  �لالعب  توقع 
�أذكر  �أه��د�ف. ف�شال عن ذل��ك، ال  خطورة ثالث م��ر�ت و�شجلو� ثالثة 
12 مرة على مرمى �شان  باري�شية كثرية". و�شدد العبو بايرن  فر�شاً 
جرمان ذهاباً و�شجلو� هدفني، فيما بلغ عدد ت�شديد�ت �شان جرمان بني 

�خل�شبات ثالث كر�ت فقط.

كيمي�س: بايرن �شيتاأهل »لأنه الفريق الأف�شل« الهيئة العامة للريا�شة تكرم اإعالميني

جنم ماونت ي�شطع باإ�شراف توخل 

�شيف بن فطي�س يتوج بذهبية بطولة 
»الإمارات املفتوحة« لرماية »ال�شكيت«

كولن يقيل مدربه 
يف حماولة لإنقاذ 

املو�شم 

فقد �مل��دع��و/ ز�ه��د حممد 
باك�شتان   �جلن�شية   ، �ن��ور 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )D F 5 1 7 1 5 2 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0502361414

فقدان جواز �شفر

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
نا�شر علي �شامل �لنيار �لريامي ، �جلن�شية : �الإمار�ت ، وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ال�شم �لتجاري كافترييا �ل�شاي �ملمتاز 
فرع 6 ، ن�شاط �لرخ�شة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( و�ملرخ�ش من د�ئرة �لتنمية 
 2020/7/23 بتاريخ  �ل�شادر   778345 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف    �القت�شادية 
�ملريز�  عبد�هلل  يو�شف  طارق  �ل�شيد/  �ىل  بخورفكان.  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
�حلمادي ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 589/2021/11  مدين جزئي  

مو�شوع �لدعوى : مطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 26.291.35 درهم 
)�شتة وع�شرون �لفا ومائتان وو�حد وت�شعون درهم وخم�شة وثالثون فل�ش( و�لفائدة �لقانونية 

بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �الإعالن :  �خلط �ل�شاخن للتجارة �لعامة - �ش ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�خلليل حممد �هلل كرميى - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها مطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي  مو�شوع �الإع��الن : قد 
درهم وخم�شة  وت�شعون  وو�ح��د  ومائتان  �لفا  وع�شرون  )�شتة  درهم   26.291.35 مبلغ  للمدعية 
وثالثون فل�ش( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.    وحددت 
لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  2021/4/19 �ل�شاعة 8.30 �شباحا )تنظر �لدعوى عن بعد عن 
طريق �الإت�شال �ملرئي من خالل تطبيق بوتيم على �لرقم 00971564339767(  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
اعالن بالن�شر

           الدعوى رقم 4121 ل�شنة 2020 جتاري جزئي - دبي
�إىل �ملحكوم عليه/1- كروز �ك�شرب�ش لتاأجري �ل�شيار�ت �ش.ذ.م.م، جمهول حمل �الإقامة

مبا �أن �ملحكوم لها / �ش���رك���ة �الم��ار�ت ل�ل�ت�اأم�ي�ن
وميثلها/ �ملحامي/ عبد�هلل عبد�هلل ف�شل �شقر �حلمادي

نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 06-04-2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/ 
وق��دره  1،047،153.01  للمدعية مبلغ  توؤدي  باأن  �ملدعى عليها  باإلز�م  ل�ل�ت�اأم�ي�ن   �الم��ار�ت  �ش���رك���ة 
درهم   )مليون و�شبعة و�ربعون �ألفاً ومائة وثالثة وخم�شون درهم  وو�حد فل�ش(  و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق قيد �لدعوى �حلا�شل يف 2020/8/10 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مها 
قاباًل لال�شتئناف  - حكماً مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  ومبلغ  بامل�شروفات 
خالل ثالثني يوماً �عتبار�ً من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن. �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 728/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5247.5( ريال عماين ما يعادل )50000( 

درهم �أمار�تي و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �لتحويل �لو�قع يف 2017/9/17 بو�قع 9% حتى �ل�شد�د �لتام 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

طالب �الإعالن / 1-هيثم با�شم �شحاده عبد�خلالق - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  طه �شالح طه دو��ش -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �القامة 

مو�شوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5247.5( 
ريال عماين ما يعادل )50000( درهم �أمار�تي و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �لتحويل �لو�قع يف 2017/9/17 
بو�قع 9% حتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 2021/4/18  �ل�شاعة 
09.00 عرب برنامج �الت�شال �ملرئي تطبيق BOTIM �أمام �إد�رة �لدعوى �البتد�ئية �ل�شاد�شة على هاتف 
رقم:0566039218 ، لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13214 بتاريخ 2021/4/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001310/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شالح عبد�لهادي با�ش 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ  ��شامة حممود بلطة جي - �جلن�شية : �شوري  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 47318 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ �م����ي����ن����ات 
�ثيوبيا   ، ���ش��ل��ي��م��ان  ع���وي���ل 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4732074( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
م�شطفى  هبه  �مل��دع��و/  فقد 
م�شر   ، ب�������ش���ار  ع����ب����د�جل����و�د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A20742556(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر

ُتوج �ل�شاب ر��شد ع�شام �جل�شمي العب منتخب �المار�ت لنا�شئي 
ن�شخته  يف  للمو�طنني  للغولف  �حل��رة  دب��ي  �شوق  بكاأ�ش  �جلولف 
للغولف،   �لعربية  �ملر�بع  ن��ادي  م�شمار  ��شت�شافها  �لتي   ،26 �ل��� 
�أول �أول �أم�ش �ل�شبت 10 �إبريل، و�شهدت م�شاركة قوية لالعبي 
والعبات �الإمار�ت من خمتلف �الأعمار. وجنح �جل�شمي يف �نتز�ع 
�شتابلفورد  نظام  وف��ق  �شربة،   36 ت�شجيله  بعد  �لبطولة  ك��اأ���ش 
للفوز  �لفا�شلة  �لعك�شي  �لعد  جولة  يف  وذلك  �لنقاط،  الحت�شاب 
باللقب، بينما ذهب مركز �لو�شيف �الأول �إىل زميله ريان �ملازمي 
)35 �شربة(، و�لو�شيف �لثاين �إىل �شلطان �لعلي ) 34 نقطة(. 

رميا بطلة �لفتيات
�إثر  �الأول  ب��امل��رك��ز  ف��وز رمي��ا �حل��ل��و  �ل�����ش��ي��د�ت  و���ش��ه��دت مناف�شة 

�ل�  فئة  يف  �لفائز  ج��ائ��زة  ذه��ب��ت  ح��ني  يف  نقطة،   36 �إح��ر�زه��ا 
»غرو�ش« �إىل علي بابتاين بر�شيد 77 �شربة.  

فئة  يف  للحفرة  �الأق���رب  �لكرة  جائزة  �أي�شاً  �جل�شمي  ح�شد  كما 
�أط��ول �شربة للرجال.  �ملازمي جائزة  ري��ان  نال  �لرجال، يف حني 
يف  للحفرة  �الأق���رب  �لكرة  بجائزة  �لعمادي  علياء  ف��ازت  باملقابل 
ختام  وعقب  �شربة.  �أط���ول  بجائزة  �حللو  ورمي��ا  �ل�شيد�ت،  فئة 
تهلك،  �شالح  �الألقاب  و�أ�شحاب  �لفائزين  بتتويج  قام  �ملناف�شات 
�الإم���ار�ت  �حت��اد  �الإد�رة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  �ل��زرع��وين،  وع���ادل 

للغولف.

جناح وتطور و�نت�صار
دبي �حلرة- ل�شوق  �لتنفيذي  �لرئي�ش  نائب  تهلك،  و�أ�شاد �شالح 
�شعبيتها بني  وت���ز�ي���د  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��ت��ط��ور  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  �خل���دم���ات 

و�لنا�شئات،  �لنا�شئني  فيهم  مبن   ،1995 منذ  �لدولة  مو�طني 
وهناأ �لفائزين على �إجناز�تهم، و�شكر جميع �مل�شاركني يف �ملناف�شة، 
وكذلك �لقائمني على نادي �ملر�بع �لعربية للغولف على جهودهم 

ل�شمان جناح �حلدث.

�لزرعوين �صعد�ء بالنجاحات
�أع��رب عادل �لزرعوين نائب رئي�ش �حتاد �الإم��ار�ت للجولف عن 
وبنات  �أب��ن��اء  م��ن  مميز  ت��و�ج��د  م��ن  �لبطولة  �شهدته  مل��ا  �شعادته 
�الإم������ار�ت وخ��ا���ش��ة �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل�����ش��اب��ة و�ل��ت��ي ت��ع��زز ن��ه��ج �حتادنا 
ثمار  نقطف  ب��د�أن��ا  و�ل��ت��ي  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  ه��ذه  مبثل  باالهتمام 
على  للقائمني  �شكرة  ووج���ه  وخ��ارج��ي��اً،  حملياً  �مل��م��ي��زة  نتائجها 
 27 �ل���  لن�شختها  �لبطولة  ال�شتمر�ر  دب��ي  مبطار  �حل��رة  �ل�شوق 

وهناأ �لفائزين.

•• اأبوظبي – رم�صان عطا 

�أول  �لريا�شية،  باملز  �شركة  �أ�شافت 
ري��ا���ش��ي��ة م���درج���ة يف �شوق  ���ش��رك��ة 
�إجنازين   ، �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
من  �حل��اف��ل  �شجلها  �إىل  ج��دي��دي��ن 
�أكادميية  �أف�شل  بلقب  �لفوز  خالل 
�كت�شاح  بعد  �ل��دول��ة  يف  جوجيت�شو 
لالأكادميية  �ل��ت��اب��ع��ني  �ل��الع��ب��ني 
ملناف�شات �أهم بطولتني على م�شتوى 
�لعامل يف ريا�شة �جلوجيت�شو ، هما 
ملحرتيف  �ل��دول��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
�أبوظبي  وب��ط��والت   ، �جلوجيت�شو 

جر�ند �شالم. 
 777 فريق  �نت�شار�ت  �أوىل  كانت 
�ل���ت���اب���ع ل���ب���امل���ز �ل���ري���ا����ش���ي���ة خالل 
مناف�شات  يف  �ل��الع��ب��ني  م�����ش��ارك��ات 
�شالم"  ج��ر�ن��د  "�أبوظبي  ب��ط��ول��ة 
�لتي عقدت يف 2 و3 �أبريل �جلاري 
يف ج��وج��ي��ت�����ش��و �أري���ن���ا ح��ي��ث �أح����رز 
الع��ب��وه��ا 5 م��ي��د�ل��ي��ات ذه��ب��ي��ة و9 
خمتلف  يف  ب��رون��زي��ة  و12  ف�شية 
ف��ئ��ات م��ن��اف�����ش��ات ل��ل��ذك��ور و�الإن����اث 

نقطة   107100 مب����ج����م����وع 
ل��ت��ت�����ش��در ت�����ش��ن��ي��ف �الأك���ادمي���ي���ات 
�ملركز  ع��ن  نقطة   25500 ب��ف��ارق 

�لثاين. 
�لفريق  �ن��ت�����ش��ار�ت  ث���اين  وج�����اءت 
�شمن  �الأ���ش��ات��ذة  فئة  مناف�شات  يف 
ملحرتيف  �ل��دول��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
على   12 ن�شختها  يف  �جلوجيت�شو 
�أبريل   9 �إىل  مد�ر �أربعة �أيام من 7 
�جل����اري ح��ي��ث مت��ك��ن الع��ب��و فريق 
ب��امل��ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة م��ن �إح���ر�ز   777
ف�شية   14 و  ذهبية  ميد�لية   19
 20040 مبجموع  برونزية  و14 

عن  نقطة   8440 وب��ف��ارق  نقطة 
�شاحب �ملركز �لثاين. 

م����ن ج���ه���ت���ه، �أك������د ف�������وؤ�د دروي���������ش، 
باملز   ( ل��شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ش 
�الإجن��از ير�شخ  �أن هذ�   ) �لريا�شية 
وجهود  ب���امل���ز  و�إم����ك����ان����ات  ق�������در�ت 
وت���ف���اين �ل���الع���ب���ني �مل��ن��ت��م��ني �إىل 
�أك��ادمي��ي��ة ب��امل��ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة وفريق 
تنظيم  دروي�������ش  و�أ����ش���اف    .777

و�الأن�شطة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�إق�����ام�����ة 
�لريا�شية من �أن�شع �لرب�هني على 
�لطبيعي  بنمطها  �حلياة  ��شتمر�ر 
يف ه���ذ� �ل��ب��ل��د �ل��ف��ت��ي وم��وؤ���ش��ر عام 
ع���ل���ى ق������درة �مل���ج���ت���م���ع �الإم�����ار�ت�����ي 
ع��ل��ى �ل��ت��اأق��ل��م و�ل��ت��ع��اي�����ش م��ع كافة 
ل�شركة  ك������ان  ول����ق����د  �ل������ظ������روف. 
من  ك��ب��ري�ً  ن�شيباً  �لريا�شية  ب��امل��ز 
�لريا�شية  و�الأح������د�ث  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

على  �ل��دول��ة  �شهدتها  �لتي  �لعاملية 
�شرف  لنا  وكان  �ملا�شي،  �لعام  مد�ر 
�لدولة  �أول حدث ريا�شي يف  �إقامة 
جائحة  بد�ية  منذ  �ملنطقة  ويف  بل 
كورونا، متمثاًل يف �لن�شخة 11 من 
بطوالت حماربي �الإمار�ت يف يونيو 
�لوقت  ذل��ك  منذ  تبعها   ،2020
�لنجاح  فائقة  ن�شخ   7 �الآن  وح��ت��ى 
من  ريا�شياً   196 نحو  بها  �شارك 

40 جن�شية من خمتلف  �أك��رث من 
�أرجاء �لعامل. ومل يكن هذ� �لنجاح 
مم��ك��ن��ا ل�����وال �ل����دع����م �ل����الحم����دود 
و�لتعاون �لبّناء �لذي حتظى به باملز 
�لقياد�ت  خم��ت��ل��ف  م��ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�لتنظيمية  و�الإعالمية  �لريا�شية 
�إد�رة  ر�أ���ش��ه��ا جل��ن��ة  ب��ال��دول��ة ع��ل��ى 
�ل�����ط�����و�رئ و�ل�����ك�����و�رث و�الأزم��������ات 
وجم����ل���������ش �أب�����وظ�����ب�����ي �ل���ري���ا����ش���ي 

وقنو�ت  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  وجم��ل�����ش 
�أبوظبي �لريا�شية.

وقال : على �لرغم من توقف جميع 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����ش��ط��ة 
الأك���رث م��ن ع��ام م��ن تف�شي جائحة 
�لتدريبات  ذل��ك  19 مبا يف  كوفيد 
�جلماعية، �إال �أن العبينا مل يتوقفو� 
ي��وم��اً ع��ن �ل��ت��دري��ب و����ش��ت��م��رو� يف 
وكانو�  م��ه��ار�ت��ه��م  و���ش��ق��ل  ت��ن��م��ي��ة 

�جلوجيت�شو  ل��ق��ي��م  ح��ي��اً  جت�����ش��ي��د�ً 
متكامل،  حياة  منط  كونه  �الأ�شيلة 
ن��ح��ق��ق هذ�  �أن  ل��ن��ا  ل�����ش��رف  و�إن������ه 
�الإجن��از يف مثل هذه �لظروف غري 
�العتيادية، لوال �لدعم �لالحمدود 
حر�شت  �لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  من 
ومقومات  �شبل  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
�الأمن و�ال�شتقر�ر ل�شمان ��شتمر�ر 

�حلياة بنمط طبيعي". 

ح�صدت  73 ميد�لية  يف  »عاملية �أبوظبي« و »جر�ند �صالم«

»بامل�ز الريا�شي�ة« اأف�ش�ل اأكادميي�ة جوجيت�ش�و
فوؤ�د دروي�س: »�إجناز�ت جديدة ت�صاف �إىل �صجٍل حافل«

تاألق رميا �حللو وعلياء �لعمادي بالعن�صر �لن�صائي

را�شد اجل�شمي يفوز بكاأ�س �شوق دبي احلرة لغولف املواطنني

•• القاهرة -وام:

ت�����ش��ل��م �مل��ه��ن��د���ش �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
�الحتادين  رئي�ش  �لقا�شمي  �شلطان 
�الإم����ار�ت����ي و�ل��ع��رب��ي ل��ل��م��ب��ارزة علم 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م و����ش��ت�����ش��اف��ة 
ل��ل�����ش��ب��اب و �ل��ن��ا���ش��ئ��ني ل���ل���م���ب���ارزة - 
�الإمار�ت 2022، يف �حتفالية عقدت 
بطولة  فعاليات  ختام  يف  �الأول  �أم�ش 
��شت�شافتها  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ب��ارزة  �ل��ع��امل 
�ل��ع��رب��ي��ة مبجمع  ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر 
�ل�����ش��االت ب��ا���ش��ت��اد �ل��ق��اه��رة �ل���دويل 
�أبريل   11 �إىل   3 �لفرتة من  خ��الل 
�جلاري و�شارك فيها �أكرث من 800 
55 دول������ة من  الع�����ب والع����ب����ة م����ن 

خمتلف قار�ت �لعامل.
..�إميانويل  �لت�شليم  م��ر����ش��م  ح�شر 
كات�شياد�كيت�ش �الأمني �لعام لالحتاد 
�ملنعم  وع����ب����د  ل����ل����م����ب����ارزة  �ل���������دويل 
�مل�شري  �الحت�����اد  رئ��ي�����ش  �حل�����ش��ي��ن��ي 
�حلالية"  �لن�شخة  "منظم  لل�شالح 
يف  �مل�شاركة  �ملنتخبات  ووفود  وروؤ�شاء 
يف  �لبدء  عن  ر�شميا  ليعلن  �لبطولة 
�لعامل  �ملبارزة يف  �أ�شرة  �أنظار  توجيه 
�إىل دول��ة �الإم���ار�ت �عتبار� من �م�ش 
وحتى تاريخ 2 �أبريل 2022 �ملوعد 
�ملناف�شات،  فيه  تنطلق  �ل��ذي  �ملقرتح 
ح��ي��ث ���ش��ل��م ع��ب��د �مل��ن��ع��م �حل�����ش��ي��ن��ي ، 
ب��ن �شلطان  ���ش��امل  �ل�����ش��ي��خ  �مل��ه��ن��د���ش 

�لقا�شمي علم �لبطولة.
و ع���رب �مل��ه��ن��د���ش �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
�شلطان �لقا�شمي - بهذه �ملنا�شبة - عن 
�ل��دويل و�إ�شناد  �شعادته بثقة �الحت��اد 
�لكبري  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث  ه���ذ�  تنظيم 
بطولة  تنظيم  �أن  موؤكد�  لالإمار�ت.. 
للمبارزة  و�لنا�شئني  لل�شباب  �لعامل 
�لتي تعد �حلدث �الأبرز على �مل�شتوى 
�الإمار�ت،  �ل��دويل �شرف كبري لدولة 
ولفت  قدر�تها  يف  كبرية  عاملية  وثقة 
و��شت�شافة  تنظيم  يف  جن��اح��ه��ا  �إىل 

بطوالت قارية وعاملية باأعلى م�شتوى 
من �الحرت�فية و�الإبهار بعدما تركت 
�الحتاد�ت  م�شوؤويل  ل��دى  مهما  �إرث��ا 
�لقارية و�لدولية، يجعلها يف م�شاف 

�لدول �لر�ئدة يف هذ� �ملجال.
ت�شريحات  يف   - �لقا�شمي  �أ���ش��اف  و 
 "  : �الإمار�ت" و�م" -  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
تلك هي �ملرة �الأوىل �لتي ت�شهد �إ�شناد 
تنظيم بطولة �لعامل لدولة خليجية، 
ومن �ملر�ت �لقليلة �لتي يتم خاللها 
�خ��ت��ي��ار دول����ة ���ش��رق �أو���ش��ط��ي��ة لهذه 

�أمام  فنحن  ول��ذل��ك  �ل��ك��ب��رية،  �ملهمة 
حتد كبري، نرحب به ونثق يف قدرتنا 
�لعاملية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ع��ل��ى حت��وي��ل ه���ذه 
ب�شو�عد  جن���اح،  فر�شة  �إىل  �ل��ك��ب��رية 
�لتي  �ملحرتفة  �لعمل  وبفرق  �أبنائنا 
ترك  ن�شتهدف  الأننا  �ل��ع��امل،  �شتبهر 
تلك  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اري��خ  �إم��ار�ت��ي��ة  ب�شمة 

�لبطولة".
�إ����ش���ر�ر وع��زمي��ة على  وق���ال :" كلنا 
�لدول  �شجل  يف  �الإم����ار�ت  ��شم  حفر 
تنظيم  يف  بالبنان،  �إليها  ي�شار  �لتي 

عامة،  ب�شفة  �لريا�شية  �لفعاليات 
�مل���ب���ارزة ع��ل��ى وج���ه �لتحديد  ول��ع��ب��ة 
�أن  ي��ف��وت��ن��ي  ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  ويف 
حققته  �ل��ذي  �لكبري  بالنجاح  �أ�شيد 
�ل�شقيقة  �ل��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة 
�لتي  �حلالية  �لن�شخة  ��شت�شافة  يف 
�أقيمت يف ظروف ��شتثنائية، و�شهدت 
ت��ط��ب��ي��ق �أع����ل����ى م���ع���اي���ري �جل�������ودة يف 
و�لتد�بري  �الح���رت�زي���ة  �الإج�������ر�ء�ت 
و�لوفود،  �لبعثات  حلماية  �لوقائية 
ويح�شب لل�شقيقة م�شر �أنها تقدمت 

لال�شت�شافة  ت�������ردد  دون  ب�����ج�����ر�أة 
�لعاملي،  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ع���ار����ش  ب���رغ���م 
وجن��ح��ت يف ت��ق��دمي ن�شخة ت��ف��وق كل 
�ل��ت��وق��ع��ات ب�����ش��ه��ادة �جل��م��ي��ع، وخرج 
�لتاريخ،  يف  بطولة  كاأف�شل  �حل���دث 
وحتى  �ل���دويل  �الحت���اد  تاأ�شي�ش  منذ 
و�لوفود  نف�شه  �الحت��اد  ب�شهادة  �الآن 
�ملقرتح  �مل���وع���د  وع����ن  �مل�شاركة". 
�أب����ري����ل  �الإم������ار�ت������ي������ة يف  ل��ل��ن�����ش��خ��ة 
�ملهند�ش �ل�شيخ �شامل  .. قال   2022
�قرت�ح  مت  �إن��ه  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن 

�لفرتة من 2 �إىل 12 �أبريل 2022 
موعد�  ز�ل  ما  لكن  �لبطولة  الإقامة 
�أو ي��ت��اأخ��ر يوما  م��ق��رتح��ا ق��د ي��ت��ق��دم 
�عتماد  وح�شب  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت  ح�شب 
�الحتاد �لدويل للحدث، و�شنبد�أ من 
�الأو�شاع  كل  ترتيب  على  �لعمل  �الآن 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة �جل��ه��ات �ملعنية 
�أف�شل  يف  �لبطولة  الإخ���ر�ج  بالدولة 

�شورة".
م�������ن ن����اح����ي����ت����ه �أك������������د �إمي������ان������وي������ل 
حدود  ب��ال  �لثقة  �أن  كات�شياد�كيت�ش 

ناجحة  بطولة  لتنظيم  �الإم����ار�ت  يف 
م��ن �الأوج�����ه ك��اف��ة خ��ا���ش��ة �أن����ه �شبق 
�شابقة  ع���امل  ب��ط��ول��ة  ��شت�شافة  ل��ه��ا 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �الإيبيه"  ل�"�شالح 
�أ�شرة �الحتاد �لدويل �شغوفة مبتابعة 
��شتعد�د�تها  و  �الإم����������ار�ت  �أخ����ب����ار 
�أبريل  ���ش��ه��ر  يف  �ل���ع���امل  ال���ش��ت�����ش��اف��ة 
�لعام �ملقبل، و�أن �شمعة �الإمار�ت  من 
ولي�ش  �ل��دول��ي��ة،  �ملحافل  يف  ت�شبقها 
غريبا عليها �أن ي�شند �الحتاد �لدويل 

لها هذه �ملهمة باالإجماع.
من جانبه �أكد عبد �ملنعم �حل�شيني �أن 
�الإمار�ت مبكانتها �ملرموقة، وقدر�تها 
�لبطولة  تنظيم  على  ق��ادرة  �ملعروفة 
و�إب���ه���ار �ل��ع��امل ك��امل��ع��ت��اد، م�����ش��ري� �إىل 
و����ش���ع ج��م��ي��ع خ������رب�ت و�إم���ك���ان���ي���ات 
�الحت����اد �مل�����ش��ري ل��ل�����ش��الح يف خدمة 
بورتوكول  �شوء  يف  �الإم����ار�ت،  �حت��اد 
�ل���ت���ع���اون �مل�����ش��رتك ب���ني �الحت���ادي���ن 
�ل�شقيقني. كانت �الإمار�ت قد �شاركت 
ببعثة كبرية يف بطولة �لعامل لل�شباب 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ني 
ومدربا  الع��ب��ا   27 ���ش��م��ت  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�إد�ري��ا، وحققت مر�كز مر�شية تعد 
�الأف�شل يف تاريخ م�شاركات �الإمار�ت 
العبوها  ليدخل  �ل��ع��امل��ي  ب��امل��ون��دي��ال 
�لت�شنيفات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ل��ك  ب��ع��د 
�لدولية  �خل��ربة  �كت�شاب  مع  �لعاملية 

�لالزمة للتطور يف �مل�شتقبل.

الإمارات تت�شلم ر�شميا علم ا�شت�شافة بطولة العامل لل�شباب والنا�شئني للمبارزة 2022

قادرون على �إبهار �لعامل بحدث ��صتثنائي  و  �لدويل  �لحتاد  من  كبرية  ثقة   : �لقا�صمي  • �صامل 
يف �ملحافل �لدولية ولذ� جاءت �ملو�فقة بالإجماع ت�صبقها  �لإمار�ت  �صمعة  • كات�صياد�كيت�س: 



 
يوميًا  ا�شرتليني  جنيه  تك�شب 1000 

بف�شل �شبهها ب� »كيت ميدلتون«
على مدى عدة �شنو�ت، ك�شبت �مر�أة بريطانية مبلغاً يومياً ي�شل 
�إىل �أكرث من 1000 جنيه ��شرتليني بف�شل �شبهها �لكبري لدوقة 

كامربيدج، كيت ميدلتون.
�ل�شبه  وت��روي غابرييال مونرو دوغال�ش )33 عاماً(، كيف غري 
�لكبري بينها وبني كيت ميدلتون حياتها، وجعلها جتني �أرباحاً مل 

تكن حتلم بها من قبل.
"�ل�شن" �لربيطانية، فاإن غابرييال ك�شبت ما  وبح�شب �شحيفة 
ي�شل �إىل 1000 جنيه ��شرتليني )1374 دوالر �أمريكي(، يومياً 
عرب ح�شور فعاليات �ل�شركات و�حلفالت �خلا�شة ك�شخ�ش �شبيه، 
�الأمر �لذي مكنها من تاأ�شي�ش مركز جتاري �شغري خا�ش بها فيما 
بعد. تعي�ش غابرييال يف جنوب غرب لندن مع زوجها مايكل )36 
عاماً(، و�بنتيها �لتو�أم “ماي" و"جوي" �للتان تبلغان من �لعمر 

�شبعة �أ�شهر.
وقالت غابرييال متحدثة عن جتربتها: “ ب�شفتي �شبيهة ل� "كيت 
�لدوقة،  باأنني  الأتظاهر  معيناً  �أج���ر�ً  �أتقا�شى  كنت  ميدلتون"، 
�أن تكون حياة �شخ�ش  ويف حلظات كهذه، تعلمت حقاً كيف يجب 
�ل�شو�رع  �لنا�ش يف  �أوقفني  �ملا�شي، طاملا  “ يف  مثلها." و�أ�شافت: 
ليعربو� عن �ندها�شهم مبدى �شبهي بالدوقة ميدلتون، مل �أفكر 
بالت�شجيل  �أقنعتني  و�ل��دت��ي  ولكن  �لبد�ية،  يف  �الأم��ر  با�شتغالل 
يف  �مل�شاهري  ي�شبهون  �أ�شخا�ش  وج��ود  با�شتثمار  تخت�ش  وكالة  يف 

فعاليات �ل�شركات و�حلفالت �خلا�شة”
وظيفتها  على  غابرييال  ح�شلت  �ل�شركة،  �إىل  �ن�شمت  �أن  وبعد 
هذه  و�إث��ر  جاك�شون.  �ألي�شون  مع  ت�شوير  جل�شة  و�أج��رت  �الأوىل، 
�جلل�شة، بد�أ �لطلب على غابرييال يتز�يد ب�شكل كبري حتى باتت 

تعمل من �لتا�شعة �شباحاً حتى �خلام�شة م�شاء.

توظيف �شلوكيات ذبابة الفاكهة يف تطوير ال�شيارات 
تو�شل فريق من �لباحثني من جامعة نورث وي�شرتن بالواليات 
�لقر�ر  �تخاذ  و�آليات  �لفاكهة  �أن فهم �شلوكيات ذبابة  �إىل  �ملتحدة 
و�كت�شاب  �لتعلم  على  قدرتها  عن  ف�شاًل  �ل��ط��ري�ن،  �أث��ن��اء  لديها 
يف  ي�شاعد  ق��د  و�ل��ع��ر�ق��ي��ل،  �لعقبات  ل��ت��ف��ادي  �ملختلفة  �خل���رب�ت 

تطوير تقنيات توجيه �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة.
"نيت�شر  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���دوري���ة  ن�����ش��رت��ه��ا  ب��ح��ث��ي��ة  �إط�����ار در�����ش���ة  ويف 
�أخ�شع  �لطبيعة،  �أبحاث  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة  كوميونيكي�شنز" 
فريق من �لباحثني ذبابة �لفاكهة، و��شمها �لعلمي "درو�شوفيال" 
�أجل  �لتجارب و�الختبار�ت لفهم ��شرت�تيجيتها من  ل�شل�شلة من 
�البتعاد  على  قدرتها  مثل  �لتحليق  �أث��ن��اء  معينة  عقبات  ت��ف��ادي 
ع��ن �حل����ر�رة على �شبيل �مل��ث��ال. ون��ق��ل �مل��وق��ع �الإل���ك���رتوين "فيز 
رئي�ش  جاليو  ماركو  عن  �لتكنولوجيا  يف  �ملتخ�ش�ش  �أورج"  دوت 
و�آليات  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  م��رون��ة  "�كت�شاف  �إن  قوله  �ل��در����ش��ة  فريق 
�لطري�ن  يف  �حل�����ش��ر�ت  ه��ذه  ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ذ�ك��رة  �لتعلم 
وتوجيه حركتها يف �لهو�ء هو م�شاألة جديدة ومده�شة، وتدفعنا 
�لقيادة بحيث  ذ�تية  �ل�شيار�ت  بر�مج توجيه  �لنظر يف  �إع��ادة  �إىل 
ت�شبح �أكرث مرونة و�أمان". ومن �أجل در��شة قدرة ذبابة �لفاكهة 
�لبحثي غرفة  �لفريق  �لطري�ن، �شنع  �أثناء  �ملخاطر  تفادي  على 
�لتحكم يف  بحيث ميكن  م�شتويات  �أربعة  �إىل  مق�شمة  بال�شتيكية 
درجة �حلر�رة يف كل م�شتوى، ومت و�شع ذباب �لفاكهة د�خل هذه 
�ملرتفعة  �لغرفة ومالحظة �شلوكياتها يف تفادي درج��ات �حل��ر�رة 
تنخف�ش  �لتي  �مل�شتويات  نحو  تلقائيا  و�لتحرك  �لطري�ن،  �أثناء 

فيها درجات �حلر�رة، كما لو كانت تتفادئ جد�ر� غري مرئياً.
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املاء والهواء واحلرارة لي�شت �شرطا للحياة على املريخ
�لكائنات �حلية على �ملريخ هو�ء كهو�ئنا �أو مياه مثلنا �أو تعي�ش يف درجة حر�رة كالتي  تتنف�ش  �أن  �شرطا  "لي�ش 
�أن هناك حياة على �لكوكب �الأحمر"، بهذه �لكلمات علَّق رئي�ش �جلمعية �مل�شرية لعلوم  على �الأر���ش لنثبت 
�ملريخ عرب مركبتها  لها من  "نا�شا" �لقادم  �الأمريكية  �لف�شاء  تقارير وكالة  �آخر  �لفلك، ع�شام ج��ودة، على 

"�ملثابرة".
وتلقت "نا�شا"، من مركبتها �أول بيانات عن �لطق�ش يف منطقة "جيزيرو كريرت"، وهي خا�شة بدرجات �حلر�رة 

�لتي توؤ�شر الحتمال �أو ��شتحالة وجود حياة على �لكوكب �الأحمر يف �ملا�شي.
�ملا�شي؛  فرب�ير   18 يف  �ملريخ  �شطح  على  بنجاح  للوكالة  �لتابعة  "بر�شيفرين�ش" �لف�شائية  مركبة  وهبطت 

لتكمل بذلك رحلة ��شتغرقت نحو 7 �أ�شهر، قطعت خاللها نحو ن�شف مليار كيلومرت.
و�أول م�شتقر للمركبة �ملزودة ب�شت عجالت هو فوهة عميقة قرب خط ��شتو�ء �ملريخ، ُت�شمى "جيزيرو كريرت"، 
و�شتق�شي �لعامني �ملقبلني على �الأقل يف حفر �شخور على �شطح �لكوكب؛ بحثا عن �آثار تدل على وجود حياة 

يف �ملا�شي.
�ل�شنني. وحيثما كان هناك ماء، يوجد �حتمال  �لفوهة كانت ت�شم بحرية عمالقة قبل مليار�ت  �أن  وُيعتقد 

وجود حياة �أي�شا.
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غزو الف�شاء بعد 60 عاما.. العامل يحتفل ورو�شيا حتذر
�ل�60 لو�شول رجل �لف�شاء  �أبريل �لذكرى   12 �أم�ش �الثنني  يو�فق يوم  
�الإجن���از يف  ك��اأول رج��ل يحقق ه��ذ�  �لف�شاء،  �إىل  ي��وري غاغارين  �لرو�شي 
وحتويله  �لف�شاء  ع�شكرة  من  رو�شية  حتذير�ت  و�شط  ه��ذ�  ياأتي  �لعامل. 
�أيام  �إىل �شاحة �شر�ع دولية. وكانت رو�شيا قد �حتفت بهذه �لذكرى منذ 
من خالل مهمة خا�شة �أجنزها ثالثة رو�د ف�شاء باجتاه حمطة �لف�شاء 
�لدولية. �الإجناز هذ�، حققه ر�ئد �لف�شاء �لرو�شي يوري غاغارين، �لذي 
�نطلق من مركز Baikonur �لف�شائي بكاز�خ�شتان، �لتابع وقتها لالحتاد 
ف�شاء  ر�ئ��د�  �نطلق   ، نف�شها  �لقاعدة   ومن  قليلة،  �أي��ام  وقبل  �ل�شوفيتي. 
رو�شيان وثالث �أمريكي، يف مهمة خا�شة باجتاه حمطة �لف�شاء �لدولية، 
�حتفااًل بتلك �لذكرى. وتو�لت بعدها �إجناز�ت �الإن�شان يف جمال �لف�شاء. 
ولعل �أحدثها، و�شول م�شبار �الأمل �الإمار�تي �إىل مد�ر كوكب �ملريخ، يف �أول 
مهمة ��شتك�شاف عربية لكوكب �آخر. وي�شتمر عدد من �لدول بال�شعي �إىل 
تطوير جمال �لف�شاء. مبنو�ل �تخذ طابًعا تناف�شًيا. ومع �حتد�م �ل�شباق 
�لدويل نحو �لف�شاء، تعلو �لتحذير�ت من حتويله �إىل �شاحة معركة دولية. 
ويف هذ� �ل�شياق، دعا وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي الفروف، �إىل و�شع 
وثيقة ملزمة قانونًيا، للحيلولة دون ع�شكرة �لف�شاء، ومنع نقل �الأ�شلحة 

و��شتخد�م �لقوة يف �لف�شاء �خلارجي.
�لدعوة �لرو�شية، جاءت لت�شدد على �شرورة تاأمني �مل�شاو�ة يف و�شول �لدول 

للف�شاء، و�أهمية �حلفاظ عليه لالأجيال �لقادمة.

نا�شا ترجئ اأوىل طلعات مروحية فوق املريخ 
�أع��ل��ن��ت وك��ال��ة �ل��ف�����ش��اء �الأم��ريك��ي��ة )ن��ا���ش��ا( �إرج�����اء م��وع��د �أوىل رحالت 
م�شكلة  ب�شبب  ع��دة  �أياما  �ملريخ  ف��وق  "�إجنينيويتي"  �مل�شغرة  مروحيتها 

تقنية ظهرت خالل جتربة مر�وحها.
فوق  ملركبة مبحرك  �أول طلعة  "�إجنينيويتي"،  رحلة  ت�شيري  وكان مقرر� 
�أقرب  �أب��ري��ل على   14 ه��و  �ملرتقب حاليا  �مل��وع��د  لكن  �الأح���د  �آخ���ر،  كوكب 

تقدير.
و�نتهت جتربة كاملة �ل�شرعة ملر�وح �ملروحية �لبالغ وزنها 1،8 كيلوغر�م يف 
وقت �أبكر من �ملوعد �ملحدد ب�شبب �إنذ�ر عن م�شكلة حمتملة. ويتيح دور�ن 

هذه �ملر�وح �إبقاء �ملروحية يف و�شعية حتليق.
ُبعد  من  �لقيا�ش  تقنيات  يحلل  �ملروحية  "طاقم  �إن  بيان  يف  نا�شا  وقالت 
�لتجربة  برجمة  �شيعيدون  ذل��ك،  �إث��ر  على  وفهمها.  �مل�شكلة  لت�شخي�ش 
و�أر�شلت  "�شليمة"  �مل��روح��ي��ة  �أن  ن��ا���ش��ا  و�أو���ش��ح��ت  �لكاملة".  ب��ال�����ش��رع��ة 
�الأح��د تق�شي بتحليق  ليوم  �الأ�شا�شية  �الأر���ش. وكانت �خلطة  �إىل  بيانات 
"�إجنينيويتي" يف �أر�شها ملدة ثالثني ثانية اللتقاط �شورة للعربة �جلو�لة 
"بر�شيفرن�ش" �لتي هبطت على �ملريخ يف 18 فرب�ير مع �ملروحية معلقة 

هاندا اأرت�شيل باإطاللة 
�شيفية و�شط الزهور 

�ل��رتك��ي��ة  هاند�  �مل��م��ث��ل��ة  خ��ط��ف��ت 
ب�شور  متابعيها  �أن���ظ���ار  �أرت�شيل  
ن�شرتها يف �شفحتها �خلا�شة على 
موقع �لتو��شل �الجتماعي، بلوك 
�شعرها  تاركة  بيج  بف�شتان  �شيفي 
بت�شريحة  كتفيها  ع��ل��ى  م��ن�����ش��دال 
ن��اع��م��ة، و�ت���خ���ذت �أرت�����ش��ي��ل مكان 

لقطتها �أمام مر�آة و�شط �لزهور.
�لرتكيان  �ملمثالن  �أط��ل  قد  وك��ان 
بور�شني  وك������رم  �أرت���������ش����ل  ه����ان����د� 
ن�شرتها  ج��دي��دة  ب�����ش��ورة  م���وؤخ���ر�ً 
"�لق�شة"  خا�شية  ع��رب  �أرت�����ش��ي��ل 
موقع  على  �خلا�شة  �شفحتها  يف 
فيها  ظهر  �الجتماعي،  �لتو��شل 
�ل���ث���ن���ائ���ي ب��ل��ق��ط��ة ع���ف���وي���ة �أث���ن���اء 
حملهما �لطعام و�جلدير ذكره �أن 
�إعالم عاملية ذكرت موؤخر�ً  و�شائل 
"�أنت  �ل�شهري  �لرتكي  �مل�شل�شل  �أن 
�طرق بابي" من بطولة �لنجمني 
وهاند�  ب��ور���ش��ني  ك���رم  �ل��رتك��ي��ني 
�أرت�شيل، من �ملقرر �أن ينتهي خالل 
هذ� �الأ�شبوع، على �أن يعود جمدد�ً 

يف �ل�شيف بجزء جديد.

احلطاب.. يواجه �شواد  مو�شى.. تعرف 
على تفا�شيل م�شل�شل الأحداث الكربى

����ش���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة ت��ف�����ش��ل��ن��ا ع����ن بدء 
رم�������ش���ان، وهناك  در�م�����ا  م����ار�ث����ون 
حتقيقها  �مل��ت��وق��ع  م��ن  فنية  �أع��م��ال 
بينها  وم��ن  عالية،  م�شاهدة  لن�شب 
بطولة  م����ن  "مو�شى"  م�����ش��ل�����ش��ل 
�لفنان حممد رم�شان، �لذي حتجز 
مكانتها  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  م�شل�شالته 
م�شاهدة  �الأع��ل��ى  بقائمة  �خل��ا���ش��ة 

خالل �الأعو�م �ملا�شية.
وق��ب��ل ب���دء ع��ر���ش �مل�����ش��ل�����ش��ل، �تهم 
�لتو��شل  مو�قع  جمهور  من  بع�ش 
�مل�����ش��ري حممد  �ملمثل  �الج��ت��م��اع��ي 
ت�شبه  �لفنية  �أع��م��ال��ه  ب���اأن  رم�����ش��ان 
من  ك��ب��رية  بن�شبة  �لبع�ش  بع�شها 
حيث �شري �الأحد�ث �لدر�مية، لدرجة 
�أن �جل��م��ه��ور ب����د�أ يف ت��وق��ع �أح����د�ث 
م�شل�شل مو�شى قبل عر�ش �أي حلقة 
ملوقع  خا�شة  ت�شريحات  ويف  م��ن��ه. 
موؤلف  ي��رد  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي 
�لرحمن على  نا�شر عبد  "مو�شى"، 
كو�لي�ش  ويك�شف  �الن��ت��ق��اد�ت،  تلك 
�إنه  �مل�شري  �لكاتب  يقول  �مل�شل�شل. 
توجه  �لتي  �الن��ت��ق��اد�ت  من  يتعجب 
موؤكًد�  ع��ر���ش��ه،  ق��ب��ل  �مل�شل�شل  �إىل 
حكمه  يبنى  �أن  يجب  �جل��م��ه��ور  �أن 
حلقاته  ع��ر���ش  بعد  "مو�شى"  على 
كاملة. وي�شيف عبد �لرحمن ملوقع 
خ�شع  "�إذ�  عربية":  نيوز  "�شكاي 
�ملوؤلف ل�شغوط �جلمهور، �شيتخلى 
)عماًل  و�شيقدم  �لفنية،  هويته  عن 
لرغبة  وفًقا  �أحد�ثه  ت�شري  �شعيًفا( 
�مل�شاهد، وحتى ننهى تلك �النتقاد�ت 
)مو�شى(  باأن  �جلمهور  �أعد  �ملبكرة، 
�لتقلبات  م��ن  ع��دي��د  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وى 
�لدر�مية )توي�شتات( ولن يكون من 
�ل�شهل على �مل�شاهد توقع �أحد�ثه".

عامل ال�شيا�شة يكّرم الأمري فيليب
�الثنني  �أم�ش  �لربيطانية  �ل�شيا�شة  كّرم عامل 
�الأمري فيليب، "جّد �الأمة" �لذي ترك رحيله 
ق��ب��ل ���ش��ه��ري��ن م��ن ب��ل��وغ��ه ���ش��ّن �مل��ئ��ة، "فر�غاً 
كبري�ً" يف حياة زوجته �مللكة �إليز�بيث �لثانية.

�لف�شح  عطلة  �لربيطانيون  �لنو�ب  و�خت�شر 
من �أجل هذ� �لتكرمي �لر�شمي �لذي ُيقام بعد 
يتجمع  جهتهم،  م��ن  و�شتمن�شرت.  يف  �لظهر 
ذكرى  الإح��ي��اء  �شباحاً  �ال�شكتلنديون  �ل��ن��و�ب 
�إدن��ربة. و�خت�شر  �الأمري �لذي كان �أي�شاً دوق 
عطلهم  ب��دوره��م،  �إيرلند�  و�شمال  ويلز  ن��و�ب 
م���ن �أج����ل ه����ذ� �ل��ت��ك��رمي �ل����ذي ي��ق��ي��م��ه عامل 

�ل�شيا�شة يف �أنحاء �لبالد.
وق������ال رئ���ي�������ش �ل�����ربمل�����ان �ال����ش���ك���ت���ل���ن���دي كني 
��شتدعاء  �جل��م��ع��ة  �إع���الن���ه  �أث���ن���اء  م��اك��ن��ت��و���ش 
زمالئه �لنو�ب، "�شاحب �ل�شمو �مللكي، �الأمري 
وخدمة  للو�جب  مكّر�شة  حياة  عا�ش  فيليب، 
ثابتاً".  ك��ان  �ملوؤ�ش�شة  لهذه  ودعمه  �الآخ��ري��ن، 
قبل  �شمت  بدقيقة  �ل��ت��ك��رمي  م��ر����ش��م  وت��ب��د�أ 

خطابات يلقيها �أبرز �لقادة �ل�شيا�شيني.

هرب من ال�شرطة فخ�شر حياته 
�شقط �شاب )21 عاماً( من نافذة مما �أدى لوفاته وذلك 
�أثناء حماولته �لهروب من رجال �ل�شرطة �لذين د�همو� 
حفال �شغري� يف فندق يف �أنتويرب. وكان قد مت ��شتدعاء 
بال�شو�شاء،  تتعلق  ���ش��ك��اوى  ب�شبب  للفندق  �ل�����ش��رط��ة 
�لعام.  �الدع����اء  مكتب  ع��ن  ���ش��ادر  �شحفي  ل��ب��ي��ان  وف��ق��اً 
�أ�شخا�ش  �لثمانية  حاول  �ل�شرطة،  رجال  و�شل  وعندما 

�حلا�شرين �الختباء، وت�شلق �ملتوفى �لنافذة و�شقط.
وحاول �مل�شوؤولون �إنعا�شه حلني و�شول خدمات �الإغاثة، 

ولكن كل حماوالت �إنعا�شه ف�شلت.
وقال مكتب �الدعاء �إنه �شوف ياأمل باإجر�ء حتقيق ملعرفة 
عن  �لبلجيكية  �الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  �ل��وف��اة.  مالب�شات 
عمدة �أنتويرب بارت دي و�فري �لقول " لقد �شدمت بنباأ 
�أنه من �أجل مكافحة  وفاة �شاب �لليلة �ملا�شية". ويذكر 
عدة  ت�شم  �لتي  �لتجمعات  تقييد  يتم  ك��ورون��ا،  فريو�ش 
�لتاأكد من  يتم  تغرمي من  بلجيكا. وميكن  �أ�شخا�ش يف 
ح�شورهم حفالت غري قانونية 750 يورو )890 دوالر( 

�أو 4000 يورو من منظمي �حلفل.

اأ�شالء جثة يف حقيبة ببريوت
يف جرمية �شّكلت �شدمة يف لبنان، عرث على �أ�شالء ب�شرية 
�ملعلومات  �أ����ش���ارت  ب����ريوت،  يف  حقيبة  د�خ���ل  م��و���ش��وع��ة 
و�شائل  وتد�ولت  �إثيوبية.  لعاملة  تعود  �أنها  �إىل  �الأولية 
�إعالم لبنانية ومو�قع �إخبارية خرب �لعثور على �الأ�شالء 
جانب  على  حقيبة  يف  مو�شوعة  تظهرها  �لتي  و�ل�شور 
�لطريق يف بريوت. وذكرت �ملعلومات �أنه عرث بعد ظهر 
"لبنان و�ملهجر" يف �شارع  �أم��ام بنك  �ل�شبت على حقيبة 
وقد  ب�شرية.  �أ�شالء  على  ب��ريوت، حتتوي  �ال�شتقالل يف 
ح�شرت �الأدلة �جلنائية و�لقوى �الأمنية وفر�شت طوقا 
م��ن �جلن�شية  لعاملة  ت��ع��ود  �أن �جل��ث��ة  وت��ب��ني  �مل��ك��ان.  يف 
وقدميها  يديها  على  حت��ت��وي  �حلقيبة  و�أن  �الإث��ي��وب��ي��ة، 
مقطعة، فيما يتم �لبحث عن حقائب �أخرى يف �ملنطقة 
�ل��ذي يعاين  لبنان  �الأ���ش��الء. وي�شجل يف  بقية  قد ت�شم 
ن�شبة  �رت��ف��اع  �شعبة  و�جتماعية  �قت�شادية  �أو���ش��اع  م��ن 

�جلرمية و�ل�شرقات ب�شكل ملحوظ يف �الأ�شهر �الأخرية.
"�لدولية  ع���ن  ����ش���ادر  ت��ق��ري��ر  ذك����ر  �الإط��������ار،  ه����ذ�  ويف 
باالإح�شاء�ت  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  )م��وؤ���ش�����ش��ة  للمعلومات" 
لبنان  �أن  �ملا�شي،  مار�ش  �شهر  منت�شف  يف  و�لدر��شات(، 
يف  �رت��ف��اع��اً   2021 وف��رب�ي��ر  يناير  �شهري  خ��الل  �شهد 
عام  من  ذ�تها  بالفرتة  مقارنة  و�ل�شرقة  �لقتل  جر�ئم 

2020، بزيادة بلغت 45%.

»األفا دوغ« كلب ل ينبح ول يع�س
�ألفا دوغ هو ��شم كلب يطيع وال ينبح وال يع�ش ويرتك 
ن  وبالتايل هو كلب حُم�شَّ �لبيت،  �شجادة  �أقل على  �آث��ار�ً 
الأن���ه روب����وت، ي��وؤك��د خم��رتع��ه �ل�شيني �أن���ه �الأ����ش���رع يف 

�لعامل.
�ال�شت�شعار،  باأجهزة  �لتقنية  �ل��ع��ايل  �لكلب  ه��ذ�  ��ز  وُج��هِّ
ويعمل بو��شطة تقنيات �لذكاء �ال�شطناعي �لتي تتيح له 
�أي�شاً ��شطحابه  "�شماع" بيئته و"روؤيتها". ولكن ميكن 

يف نزهة.

م�شممة �شهرية: اأهم الن�شائح لتجنب اأخطاء املو�شة
عن  �شيبار  جيما  �لتلفزيونية  �مل�شممة  ك�شفت 
�الأخطاء  كيفية جتنب  �لب�شيطة حول  ن�شائحها 

�لتي توؤثر �شلباً على �ملظهر �الأنيق للمر�أة.
�أوردت  ما  بح�شب  �لن�شائح،  ه��ذه  �أه��م  يلي  فيما 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية:
تو�شي  �جل�شم:  لتنا�شب  �ملالب�ش  على  �لتعديل 
�أو  �لتق�شري  عمليات  جتاهل  بعدم  �شيبار  جيما 
�لرتدد  �ملالب�ش، وتن�شح بعدم  تو�شيع  �أو  ت�شييق 
بالذهاب �إىل �خلياط الإجر�ء �أي تعديالت الزمة 
لت�شبح منا�شبة متاماً  �شر�ئها  بعد  �ملالب�ش  على 

للج�شم.
مالب�ش  ���ش��ر�ء  لتجنب  �مل��الب�����ش  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي��ل 
جديدة: تقول �شيبار، �إن تعديل �ملالب�ش �لقدمية 
ب�شكل �حرت�يف يوفر عليك �شر�ء مالب�ش جديدة، 
كانت  �إذ�  �لقدمية  �ملالب�ش  رم��ي  ع��دم  يجب  ل��ذ� 

قابلة للتعديل.
بتحديث  ���ش��ي��ب��ار  تن�شح  �مل��ن��ا���ش��ب��ة:  �مل��ج��وه��ر�ت 

و����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا مبجوهر�ت  �ل��ق��دمي��ة  �مل��ج��وه��ر�ت 
�إىل  �إ�شافة  �حلالية،  �ملو�شة  مع  تتو�فق  جديدة 
و�الكتفاء  �رت���د�ء قطع جم��وه��ر�ت كثرية  جتنب 
بقطعة �أو قطعتني، الأن كرثة �ملجوهر�ت قد توؤثر 

�شلباً على �ملظهر.
�إ�شفاء �لطابع �ل�شخ�شي على �حلقائب: �حلقائب 
هي �أجز�ء ملفتة للنظر من �لزي، و�إ�شفاء طابعك 
على  للتميز.  ج��ي��دة  ط��ري��ق��ة  عليها،  �ل�شخ�شي 
جديدة،  ت�شوق  حقيبة  ��شرتيت  �ذ�  �ملثال،  �شبيل 

ميكنك ربط و�شاح جميل حول مقب�شها.
�شيبار  ت��ق��ول  �ل��ق��دمي��ة:  �ل��رون��ق ملالب�شك  �إع���ادة 
�إن ترك �ملالب�ش �لقدمية كما هي قد يوؤثر �شلباً 
على مظهرك، لذ� حاويل �إعادة �حلياة للمالب�ش 
�ل��ق��دمي��ة ع���رب ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا ب�����ش��ك��ل ج���ي���د، و�إز�ل������ة 
�إعادة  �إىل  �إ�شافة  ب�شكل جيد،  �لوبر عنها، وكّيها 
ذلك  ك��ان  �إذ�  �أل��و�ن��ه��ا  رون���ق  ال�شتعادة  �شباغتها 

ممكنا.

فيبي د�ينيفور خالل ح�صورها �لدورة 74 جلو�ئز �لأكادميية �لربيطانية لالأفالم يف لندن.  رويرتز

فيفي عبده تخ�شع لعملية 
جراحية ب�شبب خطاأ طبي

�لتو��شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �خل��ا���ش��ة  �شفحتها  ع��ل��ى  عبده   ن�����ش��رت  فيفي 
�الجتماعي فيديو لها تعّلق على �لعار�ش �ل�شحي �لذي تعر�شت له بعد 
�حلقنة �لتي �أجريت لها دون مربر. ويف �لتفا�شيل قالت :"ح�شبى �هلل 
ونعم �لوكيل فى �ل�شاب �للى �أد�نى حقنة غلط". وطلبت من جمهورها 
�أن يتمنى لها �ل�شفاء و�أنها �شتخ�شع لعملية جر�حية ب�شبب تلقيها حقنة 

خطاأ يف ظهرها يف �أحد �ملر�كز �لطبية.
كانو�  ك��دة  قبل  �لف�شيل،  �ل�شهر  بحق  يل  �دع���و�  "�أرجوكم  و�أ���ش��اف��ت: 
بيطلعو� عليا �شائعات، لكن دلوقتي جد، �أنا بقولكم �دعو� يل، وكل �شنة 

و�أنتم طيبني". و�أو�شحت �أن هذه �لعملية �شت�شتغرق �شاعتني.


