
   

الإمارات تدعم اجلهود الدولية للحد من 
املالريا بن�سبة 90 باملائة بحلول عام 2030

•• دبي -وام:

دولة  �أن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  �أك����دت 
�لر�مية  �ل��دول��ي��ة  للجهود  كبري  دع��م  �لإم�����ار�ت 
باملائة   90 ب��ن�����ص��ب��ة  �مل���اري���ا  م���ن ح����الت  ل��ل��ح��د 
ب��ح��ل��ول ع����ام 2030 ح��ي��ث ت��ق��ف �لإم��������ار�ت يف 
على  �لأوبئة  �نت�صار  ملو�جهة  �لأمامية  �خلطوط 
�مل�صتوى �لعاملي ب�صجل كبري من �لإجناز�ت �صو�ء 
�أوىل  وتعترب من  �لعاملي  �أو  �ملحلي  �ل�صعيد  على 
�لدول يف �إقليم �صرق �ملتو�صط �لتي �أعلنت خلوها 
من مر�ض �ملاريا نهائيا يف �لعام 2007 تاأكيد� 
على �لقدر�ت �لنوعية ملنظومة �لرعاية �ل�صحية 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت على دح��ر �لأم���ر�����ض �ملعدية 

ومنها جائحة كوفيد19-.    )�لتفا�صيل �ض2(

للم�ساهمة يف دعم عمليات  اأوىل رحالتها  الإمارات ت�سري 
فرن�سا بقيادة  الأفريقي  ال�ساحل  دول  يف  ال�ستقرار 

•• اأبوظبي-وام:

�لدعم  رح���ات  ت�صيري  ب���دء  �ل��دف��اع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�للوج�صتي جلهود �ملجتمع �لدويل بقيادة فرن�صا يف 
مكافحة �لإرهاب يف منطقة دول �ل�صاحل �لأفريقي 
�إقاع  ح�صر  و�لإ�صتقر�ر.  �لأم��ن  لتحقيق  �لهادفة 
�صالح  �لركن  �للو�ء  �صعادة  �أبوظبي  من  رحلة  �أول 
�لعمليات  ق��ائ��د  �ل��ع��ام��ري  حم��م��د ���ص��ال��ح جم���رن 
�صانيل  كر�فييه  و���ص��ع��ادة  �ل��دف��اع  ب���وز�رة  �مل�صرتكة 

�صفري �جلمهورية �لفرن�صية . )�لتفا�صيل �ض2(

�لرئي�ض �مل�صري خال تلقيه �للقاح �مل�صاد لفريو�ض كورونا  )رويرتز(

الإمارات جتدد دعمها لإيجاد حل �سلمي 
و�سامل وعادل للق�سية الفل�سطينية

••  نيويورك -وام:

للق�صية  وع���ادل  و�صامل  �صلمي  ح��ل  لإي��ج��اد  �لإم����ار�ت دعمها  دول��ة  ج��ددت 
�إىل قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، ومبادئ موؤمتر  �لفل�صطينية ��صتناد�ً 
مدريد، ومبادرة �ل�صام �لعربية.  جاء ذلك يف �لبيان �خلطي �لذي قدمته 
دولة �لإمار�ت خال �ملناق�صة �ملفتوحة ملجل�ض �لأمن حول �لو�صع يف �ل�صرق 
يف  �لدولة  موقف  �أن  �أك��د  و�ل��ذي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  فيها  مبا  �لأو���ص��ط 
هذ� �ل�صاأن ينطلق من �إميانها بامل�صوؤولية �جلماعية يف �صون �لأمن و�ل�صلم 

�لإقليميني و�لدوليني و�لتز�مها �مل�صتمر جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني.
 وحثت �لإمار�ت على �صرورة �لبناء على �لزخم �لدويل �حلايل للدفع قدماً 
�لفر�ض  من  �ل�صياق  هذ�  يف  و�ل�صتفادة  �لأو�صط  �ل�صرق  يف  �ل�صام  بعملية 
�ل�صتثنائية �لتي �أتيحت �إثر فتح قنو�ت لات�صال بني دول عربية و�إ�صر�ئيل 
موؤخر�ً، م�صددة يف هذ� �ل�صياق على �أهمية دعم �جلهود و�ملبادر�ت �لتي تهدف 
�ملركزي  �ل��دور  تعزيز  عن  ف�صا  �ل�صام،  لتحقيق  منا�صبة  بيئة  خلق  �إىل 

ملجل�ض �لأمن و�لرباعية �لدولية و�لدول �لعربية يف �إجناح هذه �جلهود. 
)�لتفا�صيل �ض2(

الإمارات توؤيد قرار ال�سعودية بحظر 
دخول املنتجات الزراعية اللبنانية

•• اأبوظبي-وام:

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ل��ق��ر�ر  تاأييدها  ع��ن  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أع��رب��ت 
�للبنانية  �جلمهورية  من  �لقادمة  �لزر�عية  �ملنتجات  بحظر  �ل�صقيقة 

بعد �أن ثبت ��صتخد�مها لتهريب �ملخدر�ت �إىل �أر��صي �ململكة.
و�أكدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل دعم �ململكة يف ما تتخذه من 
�إجر�ء�ت حلماية �ملجتمع من �آفة �ملخدر�ت، وتاأييدها يف كافة �خلطو�ت 
�لتي تتخذها يف �إطار جهودها �لدوؤوبة ملكافحة هذه �جلرمية �ملنظمة، 

وحقها يف حفظ و�صامة �ملجتمع.

�أقارب �حد �ل�صحايا ي�صيعونه يف بغد�د  )رويرتز(

الإمارات تعزي وتت�شامن مع العراق يف فاجعة امل�شت�شفى

وبرهم  وجريحًا  قتياًل  الفاجعة حت�سد 192 
�سالح يحمل امل�سوؤولية ل�سوء الإدارة والف�ساد 

ر�شد املتحّور الهندي يثري القلق يف اأوروبا ومليار جرعة لقاحات حول العامل

الإمارات توؤكد ت�سامنها مع الهند يف مواجهة حتديات كوفيد - 19
•• اأبوظبي-وام-عوا�صم-وكاال:

�أك����دت دول���ة �لإم�����ار�ت وق��وف��ه��ا �إىل ج��ان��ب ج��م��ه��وري��ة �لهند 
جهودها  ودع��م   19  - كوفيد  جائحة  مو�جهة  يف  �ل�صديقة 
وت�صامنها  �جل��ائ��ح��ة،  خ��ط��ر  لتفاقم  �ل��ت�����ص��دي  يف  �حلثيثة 
�ل��ت��ي متر  �ل��ظ��روف �ل�صحية �حل��ال��ي��ة  �ل��ك��ام��ل معها يف ظ��ل 
بها �ل��ب��اد. و�أع��رب��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل يف 
�ل�صديق  �لهند و�صعبها  �إىل حكومة  تعازيها  �م�ض عن  بيانها 
جلميع  �لعاجل  بال�صفاء  �أمنياتها  وعن  �جلائحة،  �صحايا  يف 
على  �ل���وز�رة  و�أك���دت   . �لهندي  لل�صعب  و�ل�صامة  �مل�صابني 
عمق عاقات �ل�صد�قة �لتاريخية و�ل�صرت�تيجية �لتي جتمع 
دولة �لإمار�ت وجمهورية �لهند و�لتي تقوم على �أ�ص�ض ر��صخة 
و�مل�صالح  و�لتعاون  و�لتفاهم  �ملتبادل  �لح��رت�م  من  ومتينة 
�مل�صرتكة، معربة عن �أملها يف �أن تتمكن �لهند من جتاوز هذه 

�لفرتة �ل�صعبة يف �أ�صرع وقت ممكن.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي �ُصّجلت فيه قر�بة 900 �ألف �إ�صابة 
بفريو�ض كورونا يف �لعامل خ��ال ي��وم و�ح��د، يف ع��دد قيا�صي 
�إعطاء  مّت  بينما  �لهند،  يف  �لوبائية  �لطفرة  ب�صبب  خ�صو�صاً 
يف  للفريو�ض  �مل�����ص��ادة  �للقاحات  م��ن  جرعة  مليار  م��ن  �أك��ر 

�لعامل.
�ملعلنة  �لإ�صافية  �لإ���ص��اب��ات  ثلث  �أك��ر من  �ُصّجل  �ل��ع��امل،  يف 
�لأر��صي  ع��ل��ى  �أل���ف���اً،   340 ح����و�ىل  �أي  ���ص��اع��ة،   24 خ���ال 

�صّجل يف �آذ�ر مار�ض حني تويف 66 �ألف �صخ�ض، بح�صب وز�رة 
�ل�صحة.

�أك��ر من  بحياة  كوفيد19-  وب��اء  �أودى  �ل��ع��امل،  على �صعيد 
ثاثة مايني �صخ�ض - 3،088،103 على �لأقل - منذ �أن 
�لعاملية يف �ل�صني عن ظهوره يف  �ل�صحة  �أبلغ مكتب منظمة 
�أو�خر كانون �لأول دي�صمرب 2019، بح�صب ح�صيلة �أعّدتها 

وكالة فر�ن�ض بر�ض �ل�صبت.
�لأوملبية،  �لأل��ع��اب  ��صت�صافة  م��وع��د  م��ن  �أ���ص��ه��ر  ث��اث��ة  قبل 
يثري �لو�صع يف �ليابان �لقلق �أي�صاً. تدخل حّيز �لتنفيذ حال 
�أخرى �عتبار�ً من �لأحد  �لطو�رئ يف طوكيو وثاث مناطق 
�ل�صكوك يف  �لتلقيح  بطء حملة  مايو.ويزيد  �أي��ار   11 وحتى 
�أقل من مئة  �لأوملبية قبل  �لألعاب  �ليابان على تنظيم  قدرة 
يف  �لتلقيح  ح��م��ات  تت�صارع  ع���ام،  ب�صكل  م��وع��ده��ا.  م��ن  ي��وم 

�لعامل.
و540  �لفا  و938  ومليونني  مليار  عن  يقل  ل  ما  و�أع��ط��ي 
بر�ض  فر�ن�ض  ت��ع��د�د  وف��ق  �و مناطق  ب��ل��د�ن   207 ج��رع��ة يف 
هذه  ن�صف  من  �أك��ر  و�نح�صر  ر�صمية.  م�صادر  �إىل  ��صتناد�ً 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ث��اث دول هي  �ملئة( يف  �جلرعات )58 يف 
)225،6 مليون جرعة( و�ل�صني )216،1 مليونا( و�لهند 
)138،4 مليونا(. ولكن قيا�صا بعدد �ل�صكان، �حتلت �إ�صر�ئيل 
�صكل  ��صر�ئيليني يف  �صتة من كل ع�صرة  تلقيح  �ل�صد�رة عرب 

كامل.

�لهندية، بح�صب تعد�د �أعّدته وكالة فر�ن�ض بر�ض .
و�أمام �مل�صت�صفيات يف �ملدن �لهندية �لرئي�صية، تطول طو�بري 
بالفريو�ض  �إ�صابتهم  َثُبتت  �أ�صخا�ض  م��ن  �مل��وؤل��ف��ة  �لن��ت��ظ��ار 

و�أقاربهم �لقلقني.
تويف  �ل��وط��ن��ي،  �مل�صتوى  على  م���وؤمل  قيا�صي  وف��ي��ات  ع��دد  ويف 
هذ� �لبلد  يف  �صاعة   24 خال  �ملر�ض  جر�ء  �صخ�صاً   2624
عدد  �لعددين  هذين  وي��رف��ع  ن�صمة.  مليار   1،3 ي�صم  �ل��ذي 
قر�بة  �إىل  �ل��وف��ي��ات  وح�صيلة  مليوناً   16،5 �إىل  �لإ���ص��اب��ات 
�أكر  �لهند، ثاين دول��ة  �لوباء يف  �ألفاً منذ بدء تف�صي   190

ت�صرر�ً بالفريو�ض بعد �لوليات �ملتحدة.
وتغلق دول عدة حدودها �أمام �لهند. و�عتبار� من �لأحد، لن 
�إىل  �لبلد  �ل�صفر من هذ�  �لأمل��ان من  �ملو�طنني  �صوى  يتمكن 
�ملبا�صرة من  �أملانيا و�أعلنت �لكويت تعليق �لرحات �لتجارية 

و�إىل �لأر��صي �لهندية.
وت��و���ص��ي �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ب��ع��دم �ل�����ص��ف��ر �إىل �ل��ه��ن��د حتى 
كند�  وعّلقت  لكورونا،  �مل�صاد  �للقاح  تلقو�  �لذين  لاأ�صخا�ض 
من  �لقادمة  �لرحات  �جلمعة  يوماً  ثاثني  ملدة  جهتها  من 
�أوًل  بلجيكا  يف  �لهندي  �ملتحّور  ر�صد  وباك�صتان.ويثري  �لهند 

ثّم يف �صوي�صر� �ل�صبت، �لقلق يف �أوروبا.
ويف �لرب�زيل �أي�صاً جتاوز عدد �لوفيات �ل�صهرية رقما قيا�صياً 
منذ  �مل��ر���ض  ج���ر�ء  وف��ي��ات   67977 �ل�صبت  بلغ  �إذ  ج��دي��د�ً، 
�لذي  �لقيا�صي  �لعدد  �أبريل. وقد جتاوز بذلك  ني�صان  مطلع 

وزارة التعليم امل�شرية تنهي العام الدرا�شي

ال�سي�سي يعلن الطوارئ لأ�سباب اأمنية و�سحية

اجلي�ش اليمني يق�شف مواقع احلوثيني يف ماأرب
التحالف يعرت�ض م�سرية 

حوثية اأطلقت باجتاه ال�سعودية

اأكدت  اليونان:  وزير خارجية 
من اأنقرة باأننا لن نقدم تنازلت

•• اأثينا-وكاالت:

�ليوناين،  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  �أك�����د 
�أن باده  نيكو�ض دينديا�ض، �لأحد، 
�لنز�ع على  لن تقدم تنازلت ب�صاأن 
�ل�����ص��ي��ادة يف �ل��ب��ح��ر �مل��ت��و���ص��ط مع 

تركيا وق�صايا �أخرى.
عرب  ح�صابه  ع��رب  تغريدة  يف  وق���ال 
�أوهام  �أل يكون هناك  تويرت، يجب 
لدى �أي �صخ�ض باأن �ليونان ميكنها 
�لقانون  ع��ل��ى  ب��ن��اء  حقوقها  �إل��غ��اء 

�لدويل و�ملعاهد�ت �لقائمة.
تقدمي  مي���ك���ن���ن���ا  ل  �أ������ص�����اف  ك���م���ا 
�أثناء  ه��ذ�  �أو�صحت  لقد  ت��ن��ازلت.. 

زيارتي لرتكيا.
�لرئي�ض  �ل���ت���ق���ى  �أ�����ص����ب����وع،  وق���ب���ل 
�ل����رتك����ي رج�����ب ط���ي���ب �أردوغ����������ان، 
نيكو�ض  �ليوناين،  �خلارجية  وزي��ر 
دينديا�ض، يف �أنقرة، و�عترب �لأخري 
ب����اده م��ع تركيا  �أن ح��ل خ��اف��ات 
لي�ض  لكنه  �صعبا،  �أم����ر�  ي��ك��ون  ق��د 
ت�صريحات  ب��ح�����ص��ب  م�����ص��ت��ح��ي��ا 

�صحفية نقلتها رويرتز.
وكان موؤمتر �صحفي م�صرتك بني 
�لرتكي  ونظريه  �ليوناين  �مل�صوؤول 
�لعا�صمة  �أوغلو، يف  مولود جاوي�ض 
���ص��ج��ال على  �إىل  �ل��رتك��ي��ة، حت���ول 
�لهو�ء، وتبادل حاد لاتهامات بني 

�جلانبني.

الن�شحاب �شيبداأ يف الأول من مايو
ما م�سري الذين �ستتخلى

عنهم اأمريكا يف اأفغان�ستان؟
•• الفجر - فريد كابالن - ترجمة خرية ال�صيباين

�أعلن جو بايدن �ن�صحاب �لقو�ت بعد ع�صرين عاما من �حلرب �لتي مل 
وحريتهم  حياتهم  �صيدفعون  �لأفغان  �ل�صكان  من  جزء  �صيء.  �إىل  توؤد 

مقابل �ن�صحاب �لقو�ت هذ�، مهما بد� مربًر�.
من ناحية، فاإن قر�ر �لرئي�ض جو بايدن ب�صحب جميع �لقو�ت �لأمريكية 
مت  لقد  متاًما.  منطقي  ق��ر�ر  هو  �صبتمرب   11 بحلول  �أفغان�صتان  من 
 3 �لتي قتلت  �لقاعدة  �إىل هناك قبل ع�صرين عاًما لجتثاث  �إر�صالهم 
مت  و�لبنتاغون.  �لعاملي  �لتجارة  مركز  على  �لهجوم  يف  �أمريكي  �لف 
حتقيق هذ� �لهدف قبل ع�صر �صنو�ت. ومنذئذ، حاول �جلي�ض �لأمريكي 

م�صاعدة حكومة �لباد يف بناء جمتمع مدين.   )�لتفا�صيل �ض11(

•• القاهرة-وكاالت:

�أ�����ص����در �ل��رئ��ي�����ض �مل�������ص���ري عبد 
باإعان  ق����ر�ر�  �ل�صي�صي  �ل��ف��ت��اح 
�أنحاء  جميع  يف  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة 
�أ���ص��ه��ر تبد�أ  مل����دة ث��اث��ة  �ل���ب���اد 
�عتبار�  من �ل�صاعة �لو�حدة من 

�صباح �أم�ض �لأحد.
ن�صرته  �ل����ذي  �ل���ق���ر�ر،  يف  وج����اء 
عددها  يف  �ل��ر���ص��م��ي��ة  �جل����ري����دة 
�ل�����ص��ادر، �لأح���د، �أن���ه ي��اأت��ي نظر� 
للظروف �لأمنية و�ل�صحية �لتي 

متر بها م�صر.
�جلي�ض  �ل������ق������ر�ر  ي���ك���ل���ف  ك����م����ا 
�مل�����ص��ري و�ل�����ص��رط��ة ب��ات��خ��اذ ما 
يلزم حلماية �لباد من �لإرهاب 
ومتويله، وحفظ �لأمن يف جميع 
�ملمتلكات  وحماية  �ل��ب��اد  �أن��ح��اء 
�أرو�ح  �ل��ع��ام��ة و�خل��ا���ص��ة وح��ف��ظ 

�ملو�طنني.
�لرتبية  وز�رة  ق���ررت  ذل���ك،  �إىل 
�إنهاء  �لأح��د،  م�صر،  يف  و�لتعليم 
�لعام �لدر��صي �حلايل بنهاية �صهر 

•• الفجر –خرية ال�صيباين

�جلهاز �لذي يفرت�ض �أن ي�صمن �لتوزيع �لعادل للقاحات 
يف �لعامل يجد �صعوبة يف ت�صريع �لوترية. لقد �أظهرت 

�لدول �ملتقدمة فعا �أنها ج�صعة يف �جلرعات.
�صت�صاعد �للقاحات يف �خلروج من جائحة كوفيد، �صرط 
�أن يتمكن �جلميع من �ل�صتفادة منها. هذه هي �لر�صالة 
�لعاملية  �ل�صحة  �لتي �صاغها منذ �صهور رئي�ض منظمة 
�لتنديد  يو��صل  �ل��ذي  غيربي�صو�ض،  �أده��ان��وم  تيدرو�ض 

�أبريل �جلاري لطاب �ملد�ر�ض يف 
�إطار  يف  �لدر��صية،  �ملر�حل  كافة 

جهود كبح تف�صي وباء كورونا.
�ملو�صم  �إن�����ه�����اء  ق�������ر�ر  وي�������ص���ري 
�ل�����در�������ص�����ي، ب�������دء� م�����ن ري���ا����ض 
�لثاين  �ل�����ص��ف  ح��ت��ي  �لأط����ف����ال 
�ل�صهادتني  با�صتثناء  �ل��ث��ان��وي؛ 

�لإعد�دية و�لثانوية.
�تخذت هذ�  �أنها  �ل��وز�رة  و�أعلنت 

�ل��ق��ر�ر ب��ع��د �ل��ت�����ص��اور م��ع رئي�ض 
وعلى  �ملعنية  و�لأج��ه��زة  �ل����وزر�ء 

ر�أ�صها وز�رة �ل�صحة و�ل�صكان.
�لدر��صي  �ل��ع��ام  ����ص��ت��ك��م��ال  وي��ت��م 
ل��ط��اب �ل�����ص��ه��ادت��ني �لإع���د�دي���ة 
�لنهائية  و�لمتحانات  و�لثانوية 
ل���ل�������ص���ه���ادت���ني ح�������ص���ب �جل�������د�ول 
ح�صورهم  ي��ظ��ل  �أن  ع��ل��ى  �ملعلنة 

�إىل �ملد�ر�ض �ختيارًيا.

•• اليمن-وكاالت:

وتدمري  �ع��رت����ض  �لأح���د،  فجر  �ليمن،  يف  �ل�صرعية  دع��م  حتالف  �أع��ل��ن 
�ملنطقة  باجتاه  �حلوثيني  ملي�صيا  �أطلقتها  مفخخة  طيار  ب��دون  طائرة 
�لعملياتية  �لإج���ر�ء�ت  يتخذ  �أن��ه  �لتحالف  و�أك��د  �ل�صعودية.  �جلنوبية يف 

�لازمة حلماية �ملدنيني مبا يتو�فق مع �لقانون �لدويل �لإن�صاين.
وكان �لتحالف قد دمر ليل �خلمي�ض-�جلمعة، 3 طائر�ت م�صرية حوثية 

�أطلقت �صوب �ل�صعودية.
���ص��اد� حماولت  م���اأرب،  ع��ن حمافظة  �ل��دف��اع  �ليمني  �جلي�ض  وي��و����ص��ل 
ميلي�صيات �حلوثي �لتقدم. فقد �أفادت معلومات باأن قو�ت �جلي�ض و��صلت 
ع�صر�ت  م��اأرب، موقعة  �مليلي�صيات يف حمافظة  مو�قع وحت�صينات  ق�صف 
�لقتلى. بدوره، �أكد رئي�ض هيئة �لأركان �لعامة، قائد �لعمليات �مل�صرتكة 
�لعمليات  ��صتمر�ر  �لأح��د  �أم�ض  عزيز،  بن  حمود  �صغري  �لركن  �لفريق 
�لتي  �إي���ر�ن  ميلي�صيات  دح��ر  حتى  �لقتال  جبهات  خمتلف  يف  �لع�صكرية 
دولة  �ليمنية  �لدولة  و��صتعادة  �ليمن،  �صرب يف  بالأذناب، من كل  و�صفها 
�لنظام و�لقانون و�ملو�طنة �ملت�صاوية. وكانت ميلي�صيات �حلوثي �صنت منذ 
�أ�صهر هجمات عدة على ماأرب، رغم �لتحذير�ت �لأممية، �لتي نبهت �إىل 

م�صري �آلف �لنازحني يف �ملحافظة.
و�لأ�صبوع �ملا�صي جدد مكتب �لأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �لإن�صانية يف 
�ليمن بتغريدة عرب تويرت، حتذيره من �أن �أكر من مليون نازح معر�صني 

للخطر .
�أ�صهر حتاول �مليلي�صيات �لتقدم، و�ل�صيطرة على �ملحافظة  �أنه منذ  يذكر 
ب�صتى �لو�صائل لأهميتها �لقت�صادية بالن�صبة لإمد�د�ت �لطاقة يف �لباد، 
رغم �صقوط ع�صر�ت �ملدنيني يف عملياتها �لع�صكرية، وعلى �لرغم من كافة 

�لإد�نات �لدولية و�لأممية.

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

مواقــيت ال�صالة
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مركز اأبوظبي لإدارة النفايات يتعامل 
مع 24,554 طلب خدمة خالل الربع الأول

اأخبار الإمارات

»فواكه لبنان املخدرة«.. 
حرب خفية على العرب

عربي ودويل

مان�سي�سرت �سيتي بطال لكاأ�ص رابطة 
املحرتفني للمرة الرابعة على التوايل 

الفجر الريا�سي

قتيل با�ستباكات اأكرب   200
جمموعتني عرقيتني يف اإثيوبيا

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

ك�صف �مل�صوؤول �ملعني بالتحقيق يف �ل�صكاوى باحلكومة �لإثيوبية، �لأحد عن ح�صيلة 
قتلى �ل�صتباكات �لتي وقعت هذ� �ل�صهر بني �أكرب جمموعتني عرقيتني يف �لباد، 

�أورومو و�أمهرة.
وقال �إند�ل هايلي، كبري حمقق �ل�صكاوى يف �إثيوبيا، �إن �أن عدد �لقتلى بال�صتباكات 
�لتقارير  �رتفاعا من  200 قتيل،  �إىل  �لباد، قد ي�صل  ب�صمال  �أمهرة  يف منطقة 

�ل�صابقة عن 50 على �لأقل.
ونقلت رويرتز عن هايلي قوله: وفقا للمعلومات �لتي �أبلغنا بها �لنازحون، فاإننا 
نقدر �أن ما ي�صل �إىل 200 �صخ�ض رمبا لقو� حتفهم من �ملنطقتني، لكننا ما زلنا 

بحاجة للتحقق من �لعدد.
�أمهرة  �أوروم��ي��ا، وهي منطقة يف  �صكان وم�صوؤولون يف منطقة  قال  ومن جانبهم، 
ي�صكنها غالبية من عرق �لأورومو، وبلدة �أتاي �إن ��صتباكات د�مية وقعت يف �ملنطقة 

يف 16 �أبريل �جلاري.

•• اأبوظبي-وام-بغداد-اأ ف ب:

�لعربية  �لإم�������������ار�ت  دول��������ة  �أع������رب������ت 
�صحايا  يف  تعازيها  ع��ن  �أم�����ض  �مل��ت��ح��دة 
�لعا�صمة  يف  �ملفجع  �مل�صت�صفى  ح���ادث 

�لعر�قية. 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  و�أك�������دت 
�ل����دويل �أن دول���ة �لإم������ار�ت ت��ع��رب عن 
خال�ض �لتعازي و�ملو��صاة �إىل جمهورية 
�ل���ع���ر�ق �ل�����ص��ق��ي��ق��ة ح��ك��وم��ًة و���ص��ع��ب��اً يف 
���ص��ح��اي��ا �حل�����ادث �لأل���ي���م �ل��ن��اج��م عن 
حريق ن�صب يف م�صت�صفى �بن �خلطيب 
�ملر�صى  ل���ع���اج  �����ض  �مل��خ�����صّ ب���غ���د�د  يف 
..وتوؤكد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ض  �مل�����ص��اب��ني 
هذ�  يف  �لعر�ق  جمهورية  مع  ت�صامنها 
�ملُ�صاب. و�أ�صافت �لوز�رة: "تتقدم دولة 
�لإم��ار�ت قيادة وحكومة و�صعباً ب�صادق 
�لتعازي لذوي �ل�صحايا �لأبرياء، د�عية 
نَّ  �هلل �أن يتغّمدهم بو��صع رحمته و�أن مَيُ

بال�صفاء �لعاجل على �مل�صابني".
برهم  �لعر�قي  �لرئي�ض  حمل  ذلك  �إىل 
و�لف�صاد  �لإد�رة  ���ص��وء  �لأح����د،  ���ص��ال��ح، 
�ملرت�كم ل�صنو�ت و�مل�صت�صري يف مفا�صل 
�لدولة، �مل�صوؤولية عن فاجعة م�صت�صفى 
�ب���ن �خل��ط��ي��ب، وق����ال يف ت��غ��ري��دة على 

م�صت�صفى  فاجعة  تويرت:  على  ح�صابه 
�ب����ن �خل��ط��ي��ب ه���ي ج����رح ك���ل �لوطن، 
�لدولة  موؤ�ص�صات  دم��ار  تر�كم  ونتيجة 

جر�ء �لف�صاد و�صوء �لإد�رة.
و�ملو��صاة  �لأمل  �إظ��ه��ار  �أن  �ع��ت��رب  ك��م��ا 
ي��ك��ف��ي م��ن دون  �ل�����ص��ح��اي��ا ل  م��ع ذوي 
وجر�ء  رين،  للمق�صّ ع�صرية  حما�صبة 
�ملوؤ�ص�صات  لأد�ء  وج��ادة  �صاملة  مر�جعة 

ل�صمان عدم تكر�ر مثل تلك �لكو�رث.
��صتقالة  �إىل  �لعر�ق  و�أطلقت دعو�ت يف 
�صخ�صا   82 م�����ص��رع  ب��ع��د  �مل�����ص��وؤول��ني 
�لأحد يف حريق يف م�صت�صفى خم�ص�ض 
من  ي��ع��اين  بلد  يف  كوفيد19-  ملر�صى 

نظام �صحي متهالك منذ عقود.
و�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لعر�قية �لأحد 
�لذي  �حل��ري��ق  �صحايا  ح�صيلة  �رت��ف��اع 
�ندلع ليل �ل�صبت �لأحد يف م�صت�صفى �بن 
�خلطيب يف بغد�د �ملخ�ص�ض للم�صابني 
بفريو�ض كورونا �إىل 82 قتيا و110 
جرحى. وكانت ح�صيلة �صابقة حتدثت 

عن مقتل 58 �صخ�صا.
فر�ن�ض  ل��وك��ال��ة  م�����ص��ادر طبية  وذك���رت 
��صطو�نات  يف  ب����د�أ  �حل���ري���ق  �أن  ب��ر���ض 
م���ر�ع���اة  م����ن دون  �أك�������ص���ج���ني خم���زن���ة 
�بن  م�صت�صفى  يف  �ل�����ص��ام��ة  ل�����ص��روط 

�خلطيب يف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د.
�صببه  �حل����ري����ق  �إن  �مل�������ص���ادر  وق����ال����ت 
�لأحيان  �أغ��ل��ب  يف  �مل��رت��ب��ط  �لإه���م���ال، 
بالف�صاد، يف بلد يبلغ عدد �صكانه �أربعني 
حالة  يف  وم�صت�صفياته  ن�صمة  م��ل��ي��ون 
�أطبائه  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  وه��اج��ر  �صيئة 

ب�صبب �حلروب منذ �أربعني عاما.
وبعد هذ� �حلريق، ت�صّدر و�صم ��صتقالة 
على  �ملفتاحية  �لكلمات  �ل�صحة  وزي���ر 

موقع تويرت يف �لعر�ق.
و�أكد رئي�ض �ل��وزر�ء �لذي �أعلن �حلد�د 

ودعا  حتقيق  فتح  �أي���ام،  ثاثة  �لوطني 
 24 خ���ال  ن��ت��ي��ج��ة  �إىل  �ل��ت��و���ص��ل  �إىل 
�لكاظمي  �إّن  �حل��ك��وم��ة  وق��ال��ت  ���ص��اع��ة. 
ع���ق���د �ج���ت���م���اع���ا ط����ارئ����ا م����ع ع�����دد من 
�ل�����وزر�ء و�ل��ق��ي��اد�ت �لأم��ن��ي��ة، و�أم����ر يف 
�أعقابه باإعان �حلد�د على �أرو�ح �صهد�ء 
�حلادث، معترب�ً ما ح�صل م�ّصاً بالأمن 
�ل��ق��وم��ي. ون��ق��ل �ل��ب��ي��ان �حل��ك��وم��ي عن 
�لكاظمي قوله خال �لجتماع �لطارئ 
وجود  على  دليل  �حل���ادث  ه��ذ�  مثل  �إّن 

تق�صري لهذ� وّجهت بفتح حتقيق.

ب��ال��ف��و�رق ب��ني �ل����دول �ل��غ��ن��ي��ة و�ل��ف��ق��رية يف �حل�صول 
مثل  �لبلد�ن،  بع�ض  كانت  و�إذ�  �لثمينة.  �لأم�صال  على 
بالتطعيم  ت��ق��وم  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  �أو  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
بقوة، فاإن �لبع�ض �لآخر قد تاأخر كثرًي�. فمن بني �أكر 
860 مليون جرعة مت حقنها حتى �لآن، مت حقن  من 
حو�يل ن�صفها يف �لبلد�ن �لغنية مع 16 % فقط من 
-و�لتي  دول��ة   29 �أف��ق��ر  ف��اإن  وباملقارنة،  �ل��ع��امل.  �صكان 
ت�صم 9 باملائة من �صكان �لعامل -متثل 0.1 باملائة فقط 

من �لتطعيمات.                        )�لتفا�صيل �ض12(

الدول املتقدمة اأبرزت ج�شعها:

قومية اللقاح، النق�ض: لهذا تاأخرت مبادرة كوفاك�ض!

حرب طالت من دون نتيجة

كوفاك�ض... تاأخري يف �لمد�د�ت



االثنني   26    إبريل   2021  م   -   العـدد   13225  
Monday    26   April   2021   -  Issue No   13225

02

اأخبـار الإمـارات

الإمارات جتدد دعمها لإيجاد حل �سلمي و�سامل وعادل للق�سية الفل�سطينية
••  نيويورك -وام:

للق�صية  وع���ادل  �صلمي و�صامل  �لإم����ار�ت دعمها لإي��ج��اد ح��ل  دول��ة  ج��ددت 
�لفل�صطينية ��صتناد�ً �إىل قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، ومبادئ موؤمتر 

مدريد، ومبادرة �ل�صام �لعربية.
�ملناق�صة  خ��ال  �لإم����ار�ت  دول��ة  قدمته  �ل��ذي  �لبيان �خلطي  ذل��ك يف   جاء 
�لق�صية  فيها  �لأو�صط مبا  �ل�صرق  �لو�صع يف  �لأم��ن حول  �ملفتوحة ملجل�ض 
�لفل�صطينية، و�لذي �أكد �أن موقف �لدولة يف هذ� �ل�صاأن ينطلق من �إميانها 
ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة �جل��م��اع��ي��ة يف ���ص��ون �لأم����ن و�ل�����ص��ل��م �لإق��ل��ي��م��ي��ني و�لدوليني 

و�لتز�مها �مل�صتمر جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني.
 وحثت دولة �لإمار�ت على �صرورة �لبناء على �لزخم �لدويل �حلايل للدفع 
من  �ل�صياق  ه��ذ�  يف  و�ل�صتفادة  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  يف  �ل�صام  بعملية  ق��دم��اً 
�لفر�ض �ل�صتثنائية �لتي �أتيحت �إثر فتح قنو�ت لات�صال بني دول عربية 
و�إ�صر�ئيل موؤخر�ً، م�صددة يف هذ� �ل�صياق على �أهمية دعم �جلهود و�ملبادر�ت 
�لتي تهدف �إىل خلق بيئة منا�صبة لتحقيق �ل�صام، ف�صا عن تعزيز �لدور 
هذه  �إجن��اح  يف  �لعربية  و�ل��دول  �لدولية  و�لرباعية  �لأم��ن  ملجل�ض  �ملركزي 
�جلهود.  كما �أكدت دولة �لإمار�ت يف بيانها �أهمية مو��صلة �لعمل على بناء 
�لإجر�ء�ت  �إىل وقف  �لدعوة  �ملعنية، مبا يف ذلك عرب  �لأط��ر�ف  �لثقة بني 

�أحادية �جلانب و�ل�صعي حلماية �آفاق �ل�صام و�إقامة حل �لدولتني.
2020 بوقف �صم �لأر��صي   و�أ�صار �لبيان �إىل جناح دولة �لإم��ار�ت يف عام 
�لفل�صطينية عرب بذل جهود �صيا�صية ودبلوما�صية حثيثة، ��صتجابة للند�ء�ت 
�مل��ت��ك��ررة �ل�����ص��ادرة ع��ن �ملجتمع �ل���دويل حلماية �آف���اق �ل�����ص��ام، وذل��ك عرب 
توقيع �تفاق �ل�صام �لإبر�هيمي مع �إ�صر�ئيل، م�صيفا �أن توقيع هذ� �لتفاق 
�صيمكن دولة �لإمار�ت من لعب دور �إيجابي �أكرب لإحال �ل�صام يف �ل�صرق 

�لأو�صط وبناء م�صتقبل �أكر ��صتقر�ر�ً و�أمناً ل�صعوب �ملنطقة و�أجيالها.
فل�صطني،  يف  �حليوية  �لقطاعات  بدعم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتز�م  �لبيان   و�أكد 
خا�صة �لقطاع �ل�صحي، ل �صيما مع �نت�صار جائحة "كوفيد19-" ..ولفت 

كورونا  لقاح فريو�ض  �أل��ف جرعة من   60 نحو  �إر�صالها  �إىل  �ل�صاأن  يف هذ� 
�مل�صتجد �إىل قطاع غزة هذ� �لعام، �إىل جانب م�صاعد�ت طبية عاجلة �أخرى 

كانت قد �أر�صلتها لل�صعب �لفل�صطيني عام 2020.
 و�ختتمت دولة �لإمار�ت بيانها، بالتعهد مبو��صلة �لعمل مع كافة �ل�صركاء 
�لتطلعات  يلبي  �لفل�صطينية مبا  �ملحليني و�لدوليني، لإيجاد حل للق�صية 
دولة  ت��ر���ص��ح  ظ��ل  يف  �صعيها  ذل���ك  يف  مب��ا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�����ص��روع��ة 
جهود  لدعم   ،2023-2022 للفرتة  �لأم��ن  جمل�ض  لع�صوية  �لإم���ار�ت 
مع  يتفق  مبا  �لفل�صطينية  للق�صية  د�ئ��م  حل  �إىل  للتو�صل  �لأم��ن  جمل�ض 

�لإجماع �لعربي و�لدويل وبح�صب �لقانون �لدويل.

املعا�سات: �سم اخلدمة يعزز فر�ض املوؤمن عليهم يف ا�ستيفاء املدة املوؤهلة للح�سول على املعا�ض التقاعدي
•• اأبوظبي- وام:

مدد  �صم  �إن  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�صات  �لعامة  �لهيئة  قالت 
�خلدمة �ل�صابقة ي�صهم يف تعزيز فر�ض �ملوؤمن عليه نحو ��صتيفاء �ملدة 
�إي�صال  يف  �ل�صم  ي�صهم  حيث  �لتقاعدي،  �ملعا�ض  على  للح�صول  �ملقررة 
مدد �خلدمة �ل�صابقة مبدة �خلدمة �لاحقة بحيث ت�صبح مدة و�حدة 

م�صتمرة ومت�صلة.
وقالت موزة �لظاهري مدير وحدة �ل�صرت�كات بالهيئة �إنه يحق للموؤمن 
�لاحقة  مل��دة خدمته  �ل��دول��ة  د�خ���ل  ل��ه  �صابقة  خ��دم��ة  م��دة  �صم  عليه 
ميكن  �لتي  �مل��دد  وت�صمل  خدمته،  �نتهاء  قبل  �لقانون  باأحكام  �مل�صمولة 
�صمها مدة �خلدمة �ل�صابقة يف �لقطاع �حلكومي، ومدة �خلدمة �ل�صابقة 
يف �لدو�ئر �خلا�صة �لتي تطبق نظم �لتقاعد، ومدة �خلدمة �لع�صكرية، 

�ل�صابقة  �خلدمة  ومدة  �جلن�صية،  �كت�صاب  على  �ل�صابقة  �خلدمة  ومدة 
يف جمل�ض �لتطوير �أو �أي مدة خدمة �صابقة يف �أية جهة يقرها جمل�ض 

�إد�رة �لهيئة.
�ملوؤمن  �أن يكون  تتمثل يف  �صروط �صم �خلدمة  �أن  �لظاهري  و�أو�صحت 
�لعمل  عليه طلباً خطياً جلهة  �ملوؤمن  يقدم  و�أن  ر�أ���ض عمله،  عليه على 
�ملر�د  �خلدمة  م��دة  تكون  و�أّل  خدماته،  �نتهاء  قبل  �صمها  �مل��ر�د  باملدة 
�صمها قد �نتهت ب�صبب من �أ�صباب �حلرمان �لكامل من �ملعا�ض �أو �ملكافاأة، 
و�أل تكون هذه �ملدد موؤقتة �أو باملياومة �أجر يومي �أو من مدد �لتدريب 

�ل�صابقة على �لتعيني.
وبينت �أنه يحق للموؤمن عليه �لذي ح�صل على جن�صية �لدولة �أن ي�صم 
مدة �خلدمة �ل�صابقة حل�صوله على جن�صية �لدولة، وي�صرتط �أل تكون 
هذه �ملدد �ل�صابقة �ملطلوب �صمها قد �أنهيت ب�صبب من �أ�صباب �حلرمان 

�أو حكم ق�صائي،  تاأديبي  بقر�ر  �لف�صل  �أو  �ملكافاأة  �أو  �ملعا�ض  �لكامل من 
مع حتمل �ملوؤمن عليه كلفة �ل�صم مثله يف ذلك مثل �ملوؤمن عليه �لذي 

ميلك جن�صية �لدولة.
وعن تكلفة �ل�صد�د قالت �لظاهري �إنه يتم �لت�صديد �إما دفعة و�حدة �أو 
ملقد�ر  م�صاوية  نقدية  دفعة  ب�صد�د  عليه  �ملوؤمن  يقوم  بحيث  بالتق�صيط 
مكافاأة نهاية �خلدمة �لتي تقا�صاها عن �ملدة �ملر�د �صمها، وحُت�صم قيمة 
�ملكافاأة من �إجمايل تكلفة �ل�صم، على �أن يتم تق�صيط باقي تكلفة �ل�صم 
�لر�تب،  رب��ع  عن  �ل�صهري  �لق�صط  يقل  ل  بحيث  �صهرية  �أق�صاط  على 
�ملوؤمن عليه �صن  �أو بلوغ  �أرب��ع �صنو�ت  �لتق�صيط  وبحيث ل تتجاوز مدة 

�ل�صتني �أيهما يحّل �أوًل.
ولفتت �لظاهري �إىل �أنه يف حال �نتهاء خدمة �ملوؤمن عليه دون �أن ي�صدد 
كامل تكلفة �ل�صم، يتم �حت�صاب �ملدة �مل�صمومة مبا يقابل �ملبالغ �مل�صددة 

بالفعل، وي�صقط �لتز�م �ملوؤمن عليه ب�صد�د �أق�صاط �ل�صم يف حال �نتهاء 
تكلفة  �إج��م��ايل  م��ن   50% �صدد  ق��د  يكون  �أن  ب�صرط  ب��ال��وف��اة  خدمته 
�ل�صم، �أما �إذ� بلغ ما مت ت�صديده �أقل من 50 % فيتم ��صتقطاع �لباقي 

من هذه �لن�صبة من معا�صات �مل�صتحقني.
�ل�صرت�ك  ر�تب ح�صاب  �ل�صم هي  تكلفة  �حت�صاب  �أن معادلة  و�أو�صحت 
بتاريخ تقدمي طلب �ل�صم، م�صروبا يف %20 م�صروبا يف مدة �خلدمة 
��صرت�ك  ر�ت��ب ح�صاب  كان  �إذ�  �ملثال  �صبيل  بالأ�صهر، وعلى  �مل��ر�د �صمها 
ف��اإن معادلة  5 �صنو�ت  20،000 دره��م ويرغب يف �صم  �أح��د �ملوظفني 
�لحت�صاب �صتكون 20،000 وهي ر�تب ح�صاب �ل�صرت�ك بتاريخ تقدمي 
�ملوؤمن عليه  % وهي ن�صبة �ل�صرت�ك كاملة عن   X  20 �ل�صم  طلب 
بالأ�صهر،  �صمها  �مل���ر�د  �خل��دم��ة  م��دة  وه��ي   /X /60 �لعمل/  �صاحب 

�صيكون �لناجت 240 �ألف درهم.

الإمارات ت�سري اأوىل رحالتها للم�ساهمة يف دعم عمليات 
ال�ستقرار يف دول ال�ساحل الأفريقي بقيادة فرن�سا

دار الرب: 15 األف وجبة اإفطار يوميا لل�سائمني

•• اأبوظبي-وام:

�لدعم  رح�����ات  ت�����ص��ي��ري  ب����دء  �ل����دف����اع  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
يف  فرن�صا  بقيادة  �ل���دويل  �ملجتمع  جل��ه��ود  �للوج�صتي 
�لأفريقي  �ل�صاحل  دول  منطقة  يف  �لإره����اب  مكافحة 
�أول  �إق��اع  و�لإ�صتقر�ر. ح�صر  �لأم��ن  �لهادفة لتحقيق 
حممد  �صالح  �لركن  �ل��ل��و�ء  �صعادة  �أبوظبي  من  رحلة 
�صالح جمرن �لعامري قائد �لعمليات �مل�صرتكة بوز�رة 
���ص��ف��ري �جلمهورية  ���ص��ان��ي��ل  �ل���دف���اع و���ص��ع��ادة ك��ر�ف��ي��ي��ه 

�لفرن�صية لدى �لدولة.
�صالح جمرن  �صالح حممد  �لركن  �للو�ء  �صعادة  و�أك��د 

جهود  �صاأن  من  �أن  �مل�صرتكة  �لعمليات  قائد  �لعامري 
�أن ت�صاهم يف حتقيق �لأمن و�ل�صتقر�ر  دولة �لم��ار�ت 
يف منطقة دول �ل�صاحل. من جانبه تقدم �صعادة �ل�صفري 
كر�فييه �صانيل بال�صكر لدولة �لإمار�ت على م�صاهمتها 
�ل����دويل وج��ه��ود �جلمهورية  �مل��ج��ت��م��ع  يف دع���م ج��ه��ود 
يف  و�ل���ص��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  عمليات  م�صاندة  يف  �لفرن�صية 
تخ�ص�ض  �أن  �مل��خ��ط��ط  وم���ن  �ل�����ص��اح��ل.  دول  م��ن��ط��ق��ة 
لنقل  م��ن رحاتها  ع���دد�  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت 
�مل�صاعد�ت �لإن�صانية و�لغاثية نظر� خلربتها �لكبرية 
�لتي �كت�صبتها يف جمال �لعمل �لإن�صاين و�لإغاثي على 

�ل�صعيدين �لإقليمي و�لدويل.

الإمارات تدعم اجلهود الدولية للحد من املالريا بن�سبة 90 باملائة بحلول عام 2030

الت�سامح و التعاي�ض تعلن مد اأجل امل�ساركة مب�سابقتها ال�سعرية الرم�سانية حتى نهاية رم�سان

•• دبي -وام:

�أكدت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع �أن دولة 
�لإمار�ت دعم كبري للجهود �لدولية �لر�مية 
باملائة   90 بن�صبة  للحد من حالت �ملاريا 
ب��ح��ل��ول ع���ام 2030 ح��ي��ث ت��ق��ف �لإم����ار�ت 
�نت�صار  مل��و�ج��ه��ة  �لأم���ام���ي���ة  �خل���ط���وط  يف 
كبري  ب�صجل  �لعاملي  �مل�صتوى  على  �لأوب��ئ��ة 
�ملحلي  �ل�صعيد  على  ���ص��و�ء  �لإجن����از�ت  م��ن 
�إقليم  �ل��دول يف  �أوىل  �أو �لعاملي وتعترب من 
�صرق �ملتو�صط �لتي �أعلنت خلوها من مر�ض 
تاأكيد� على   2007 �لعام  �ملاريا نهائيا يف 
�لقدر�ت �لنوعية ملنظومة �لرعاية �ل�صحية 
يف دولة �لإمار�ت على دحر �لأمر��ض �ملعدية 

ومنها جائحة" كوفيد-"19.
جاء ذلك يف �لبيان �ل�صادر عن �لوز�رة �أم�ض 
مر�ض  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��امل��ي  "�ليوم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
�أبريل   25 ي�صادف  " �لذي  �ملاريا2021 
م��ن ك��ل ع���ام و�مل��ق��ام ه���ذ� �ل��ع��ام حت��ت �صعار 

و�جبي" . �ملاريا  على  "�لق�صاء 

�لإن�صانية  �مل��ب��ادر�ت  �أن  �ل����وز�رة  و�أو���ص��ح��ت 
�لإمار�ت  قدمتها  �لتي  �ملالية  و�مل�صاهمات 
�لتحالف  ل�صالح  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خ��ال 
 "GAVI" و�لتح�صني  للقاحات  �لعاملي 

لعبت  �ملاريا"  دح����ر  "�صر�كة  وب���رن���ام���ج 
�ل�صحية  �ل��رب�م��ج  تعزيز  يف  حم��وري��ا  دور� 
�لتطعيم  ح���م���ات  وت��ن��ف��ي��ذ  و�ل���ع���اج���ي���ة 
وت�����وف�����ري �ل����ل����ق����اح����ات ����ص���د �ل����ع����دي����د من 

�ملاريا  مثل  �ل��ع��امل  يف  �لوبائية  �لأم��ر����ض 
و�لكولري� ودودة غينيا و�صلل �لأطفال.

على  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  وترتكز 
�جلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  فعالة  ��صرت�تيجية 
وجود  م��ع  �مل���اري���ا  وف����ادة  مل��ن��ع  �ل�صحي�����ة 
�لوبائي  للرت�صد  عالية  ك��ف��اءة  ذو  برنامج 
 14 رق���م  �لحت����ادي  �ل��ق��ان��ون  �إىل  م�صتندة 
�لأمر��ض  مكافحة  ���ص��اأن  يف   2014 ل�صنة 
�لدولية  �ل�صحية  �ل��ل��و�ئ��ح  وف���ق  �ل�����ص��اري��ة 
ومعاجلتها  �ل����و�ف����دة  �حل�����الت  لك��ت�����ص��اف 
وك�����ذلك تق������صي �حل�ص������ر�ت ومك�����افح�����تها 
و�ل��ت��ع��������������������اون م���ع �ل�����دول �مل����ج����اورة يف هذ� 

�ملجال.
كما طورت عياد�ت �مل�صافرين لت�صمل لقاحات 
�لأمر��ض �ملعدية �ملختلفة و�لتي يتم �صرفها 
للمو�طنني و�ملقيمني جماناً يف مر�كز �لطب 
�لوقائي وبع�ض مر�كز خمتارة من �لرعاية 
�ل�صحي  �لتثقيف  وتوفري  �لأولية  �ل�صحية 
�مل�صافرين  �إىل  للماريا  �لوقائية  و�لأدوي��ة 

�إىل �لدول �لتي ينت�صر بها مر�ض �ملاريا.

•• دبي-وام:

�لرب" خال  د�ر  " جمعية  جنحت 
�صهر  م���ن  �لأوىل  �ل��ع�����ص��رة  �لأي������ام 
وجبة  �أل��ف   15 تقدمي  يف  رم�صان 
�إفطار لل�صائمني من غري �لقادرين 
و �لعمال د�خل �لدولة يوميا بو�قع 
150 �ألف وجبة خال �لثلث �لأول 
من �ل�صهر �ملبارك يف �إطار م�صروعها 
�ل�صنوي  �خل�������ريي  �ل����رم���������ص����اين 
قدرت  مبيز�نية  �ل�صائم"  "�إفطار 

هذ� �لعام ب� 3 مايني درهم.
قطاع  رئي�ض  �ليتيم  يو�صف  �أك���د  و 
"د�ر  �أن حملة  �مل�صاريع يف �جلمعية 
�لإف���ط���ار  وج���ب���ات  �لرب" ل��ت��وف��ري 
ل��ل�����ص��ائ��م��ني ح��ق��ق��ت جن��اح��ا كبري� 
�ملح�صنني  قبل  من  و��صعا  وجت��اوب��ا 
عامة  و�لأه�������������ايل  �خل�������ري  و�أه����������ل 
موؤ�ص�صات  م����ن  ع�����دد  ت���ف���اع���ل  م����ع 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ض و�ملجتمع 
تربعات  �أن  �إىل  ...م�����ص��ري�  �مل���دين 
ل�صالح  �جل��م��ع��ي��ة  ت��ل��ق��ت��ه��ا  ���ص��خ��ي��ة 

�ل�صهر  ق��ب��ل  �ل�صائم"  "�إفطار 
للم�صروع  دع��م��ا  وخ��ال��ه  �لف�صيل 
�خلريي �لرم�صاين �ملو�صمي بهدف 
لل�صائمني  �لإف��ط��ار  وجبات  توفري 
�لدخل  وذوي  �ل��ع��م��ال  ���ص��ر�ئ��ح  م��ن 

�ملحدود.
�ل���دك���ت���ور ه�صام  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل���زك���اة يف  �إد�رة  م��دي��ر  �ل���زه���ر�ين 
�إفطار  م�������ص���روع  �إن  �لرب"  "د�ر 
�صكن  �ل��ع��ام يف  ه��ذ�  �ل�صائم يرتكز 

�لتو�يل  على  �ل��ث��اين  للعام  �لعمال 
�لدولة  �إم�������ار�ت  خم��ت��ل��ف  وي��غ��ط��ي 
ومتابعة  �إ�����ص����ر�ف  حت���ت  وي���ج���ري 
و�لعمل  �لإ�صامية  �ل�صوؤون  د�ئ��رة 
�خلريي يف دبي م�صدد� على �لتقيد 
�أقرتها  �لتي  �لوقائية  ب��الإج��ر�ء�ت 
فريو�ض  تف�صي  م��ن  للحد  �ل��دول��ة 
"كوفيد19-" خال عمليات توزيع 
�مل�صتفيدين  على  �لإف��ط��ار  وج��ب��ات 

و�مل�صتحقني.

•• اأبوظبي-وام:

�لتعاي�ض  و  �لت�صامح  " وز�رة  �أعلنت 
بامل�صابقة  �مل�������ص���ارك���ة  �أج�����ل  م���د   "
جميع  �أم����ام  �ل�صعرية  �ل��رم�����ص��ان��ي��ة 
�لر�غبني بامل�صاركة يف فئاتها �لأربع 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ���ص��ه��ر رم�����ص��ان �ملبارك 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل �ل�صيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 

�لت�صامح و�لتعاي�ض.
ج������اء ذل������ك ع���ق���ب ت���ل���ق���ي �ل���������وز�رة 
مطالبات من عدد كبري من �لر�غبني 
بامل�صاركة بامل�صابقة من د�خل وخارج 
�لإمار�ت مبد �لفرتة لإتاحة فر�صة 
�أك��رب �أم��ام �جلميع �لأم��ر �ل��ذي لقي 
وزير  معايل  م��ن  مبا�صرة  ��صتجابة 

�لت�صامح و �لتعاي�ض.
�ل�صابري  ع���ف���ر�ء  ���ص��ع��ادة  ق���ال���ت  و 
�لت�صامح  ب����������وز�رة  �ل�����ع�����ام  �مل�����دي�����ر 
�إن  ل��ه��ا  ت�����ص��ري��ح��ات  و�ل��ت��ع��اي�����ض يف 

�لتي  �ل�صعرية  �لرم�صانية  �مل�صابقة 
رم�صان  بد�ية  مع  �ل���وز�رة  �أطلقتها 
ثقافة  �إث�������ر�ء  �إىل  ت���ه���دف  �مل����ب����ارك 
و�لرتكيز  و�ل���ت���ع���اي�������ض،  �ل��ت�����ص��ام��ح 
و�لعربية  �لإم���ار�ت���ي���ة  ق��ي��م��ن��ا  ع��ل��ى 
تعزيز  على  حت��ر���ض  �ل��ت��ي  �ل�صيلة 
�لأجيال  خمتلف  لدى  �لثقافة  هذه 
�لو�لد  بقيم  �لح��ت��ف��اء  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �ملوؤ�ص�ض 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه خ���ال هذ� 
�ل�صهر �لكرمي بو�صفه رمز� عامليا يف 
نفخر  �لإن�صانية  �لأخ��وة  و  �لت�صامح 
ت��ز�ل م��اآث��ره تتحدث  به جميعا و ل 
ل��ذ� جعلت  �لعامل  بقاع  �صتى  عنه يف 

وز�رة �لت�صامح كا من �ل�صيخ ز�يد و 
�لت�صامح ورم�صان حماور للم�صابقة 
ودعم  برعاية  حتظى  �لتي  �ل�صعرية 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ص��ي��خ  م���ع���ايل 
رغبة  بتلبية  وج���ه  �ل���ذي  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��ف��رتة حتى نهاية  �مل�����ص��ارك��ني مب��د 

رم�صان �ملبارك.
و�أو�صحت �أن �مل�صابقة فر�صة لل�صعر�ء 
�ملبدعني  و  �لأج���ي���ال �جل���دي���دة  م��ن 
و�جلن�صيات  �لأع���م���ار  خم��ت��ل��ف  م���ن 
لتقدمي �إبد�عاتهم باللغة �لعربية يف 
ز�يد  �إرث  هما  رئي�صيني  مو�صوعني 
و�لتعاي�ض  �لت�صامح  قيم  و  �لإن�صاين 
 .. �لرم�صانية  �لقيم  م��ع  وتكاملها 

ي��ت��وق��ف عند  �ل��ه��دف ل  �أن  م���وؤك���دة 
و�لتعاي�ض  �ل��ت�����ص��ام��ح  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
�لعربية  �للغة  لدعم  يتخطاه  و�إمن��ا 
�ملعريف  �مل���ح���ت���وى  و�ث�������ر�ء  و�آد�ب�����ه�����ا 
للت�صامح �لإمار�تي وت�صجيع �جلميع 
مبا فيهم �ل�صباب وطاب �جلامعات 
�لكتابة  على  و�ملبدعون  و�ملوهوبون 
ب��ال��ل��غ��ة �ل���ع���رب���ي���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا لغة 
عدد  و���ص��ول  �إىل  م�����ص��رية  �لت�صامح 
و�أن  �لآن  حتى  �مل�صاركات  م��ن  كبري 
�ملئات  �صي�صجع  �مل�صابقة  ف��رتة  م��دة 

على �مل�صاركة.
و �أو�صحت �صعادة عفر�ء �ل�صابري �أن 
بامل�صابقة  �ملتعلقة  �لتفا�صيل  جميع 

وكيفية  �ل�������ص���ع���ري���ة،  �ل��رم�����ص��ان��ي��ة 
و�ملو�صوعات  و�ل�����ص��روط  �مل�����ص��ارك��ة 
�ملتعلقة بها متاحة �أمام �جلميع عرب 
�لإنرتنت  �صبكة  على  �ل���وز�رة  موقع 
.. و تنق�صم �إىل ق�صمني �لأول للفئة 
�لعمرية �أقل من 18 عاما، و�لثاين 
 ،18 ف��وق  م��ا  �لعمرية  �لفئة  ي�صم 
خال  من  �مل�صاركة  للجميع  وميكن 
كتابة ق�صيدة ل يقل عدد �أبياتها عن 
�صتة �صو�ء باللغة �لعربية �لف�صحى، 
مو�صوعني  يف  �ل��ن��ب��ط��ي،  �ل�����ص��ع��ر  �أو 
�لإن�صاين  و�لعمل  ز�يد  رئي�صني هما 
، وقيم و �لت�صامح و�لتعاي�ض و�لأخوة 

يف رم�صان.

ق�سر الوطن يحتفي باأ�سبوع 
الأ�سم العربي

•• اأبوظبي -وام:

دعا " ق�صر �لوطن" عدد� من �لأ�صخا�ض �ل�صم �إىل جولة �صاملة يف جنباته 
�لأ�صم  "�أ�صبوع  ب�  �حتفائه  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لعربية  �لإ���ص��ارة  لغة  با�صتخد�م 

�لعربي" وم�صاهمة منه يف دعم جمتمع �ل�صم يف دولة �لإمار�ت.
دولة  م�صرية  و  ت��اري��خ  ��صتك�صاف  فر�صة  �لق�صر  ل�صيوف  �جل��ول��ة  �أت��اح��ت 
�لإمار�ت وتقاليدها �لعريقة و �لإطاع على �لطابع �ملعماري �لفريد للق�صر 
به  يزخر  ما  و  متميزة  وعربية  �إ�صامية  هند�صية  ت�صاميم  من  ي�صمه  مبا 
من فنون ثقافية و قطع �أثرية و خمطوطات نادرة ف�صا عن �لتعرف على 

تقاليد وقيم دولة �لإمار�ت و �لقو�عد �لتي �أر�صاها �لآباء �ملوؤ�ص�صون.
و �نطاقا من �لهتمام �خلا�ض �لذي توليه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
فريد�،  وثقافيا  معماريا  �صرحا  باعتباره  �لوطن،  ق�صر  يفخر  �ل�صم  لفئة 
بهذه �ملبادرة �لتي وفرت ملجتمع �ل�صم فر�صة �لتعرف على �لرو�ئع �ملعمارية 

و�لفنية و�لإرث �لتاريخي �لذي ت�صمها جنباته.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 205,321 فح�شا ك�شفت عن 1,813 اإ�شابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 1،652 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 21,580 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل ال�شاعات الـ24 املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�صيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  خ��ط��ة  م��ع    متا�صيا 
�مل�صابة  �حل���الت  وح�صر  �ملبكر  �لكت�صاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�صات 
بفريو�ض كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت 
�لوز�رة عن �إجر�ء 205،321 فح�صا جديد� خال �ل�صاعات �ل� 24 �ملا�صية 
�لفح�ض  تقنيات  و�أح��دث  �أف�صل  با�صتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

وتو�صيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�ض  �لتق�صي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  و�صاهم  �لطبي.    
نطاق �لفحو�صات على م�صتوى �لدولة يف �لك�صف عن 1،813 حالة �إ�صابة 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  جديدة 
م�صتقرة وتخ�صع للرعاية �ل�صحية �لازمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 
�ل��وز�رة عن وفاة حالتني م�صابتني  �أعلنت  510،738 حالة.   كما  �مل�صجلة 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  �لإ���ص��اب��ة  ت��د�ع��ي��ات  نتيجة 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   1،571 �لدولة  يف  �لوفيات 

بال�صفاء  �ملتوفني، ومتنياتها  لذوي  ومو��صاتها  تعازيها  وخال�ض  �أ�صفها  عن 
�لعاجل جلميع �مل�صابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�صحية 
بالتباعد �لجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة  و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م 
1،652 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني  ���ص��ف��اء  �ل�����وز�رة ع��ن  �أع��ل��ن��ت  �جل��م��ي��ع.   كما 
بفريو�ض كورونا �مل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��ض �ملر�ض 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�صحية �لازمة منذ دخولها �مل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�صفاء 492،109 حالت.

 21،580 تقدمي  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  �أخ���رى  جهة  م��ن 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خال �ل�صاعات �ل� 24 �ملا�صية وبذلك يبلغ 
جرعة   10،215،856 �م�ض  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات  جمموع 

ومعدل توزيع �للقاح 103.29 جرعة لكل 100 �صخ�ض.
�إىل  و�صعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�صيا  ذل��ك  ياأتي 
�لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�صيطرة على فريو�ض " كوفيد19-".

حملة 100 مليون وجبة .. عطاء اإماراتي 
م�ستدام يتجاوز حدود اجلغرافيا

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقتها  �ل��ت��ي  وجبة"  م��ل��ي��ون   100 "حملة  ت�����ص��ك��ل 
دولة �لإم��ار�ت خال �صهر رم�صان �ملبارك نهج �خلري 
و�لعطاء �لإمار�تي �لر��صخ منذ عقود و�لذي يعد قيمة 
يد  لتمد  �جلغر�فيا  ح��دود  تتجاوز  م�صتد�مة  �إن�صانية 

�لعون للمحتاجني يف �صتى بقاع �لأر�ض.
وجنحت �حلملة �لأكرب باملنطقة لإطعام �لطعام خال 
�أبريل   11 �إط��اق��ه��ا  �مل��ب��ارك و�ل��ت��ي مت  �صهر رم�����ص��ان 
�أي��ام فقط من بدء   10 �جل��اري يف حتقيق هدفها بعد 
22 من �ل�صهر ذ�ته متكنها من  عملها حيث �أعلنت يف 
جمع 100 مليون درهم من تربعات �أهل �خلري �أفر�د� 
وموؤ�ص�صات من د�خل دولة �لإمار�ت وخارجها وذلك مبا 

يعادل 100 مليون وجبة.
�ل�صمو  �صاحب  م�صت�صار  بوملحة  �إبر�هيم  �صعادة  و�أك��د 
رئي�ض  ونائب  و�لثقافية  �لإن�صانية  لل�صوؤون  دبي  حاكم 
�أم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب��ن ر����ص��د �آل مكتوم  جم��ل�����ض 
و�لعطاء  �خلري  قيم  �أن  و�لإن�صانية  �خلريية  لاأعمال 
منذ  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  ر��صخا  نهجا  ت�صكل  �لإن�����ص��اين 
تاأ�صي�صها .. م�صري� �إىل �أن "حملة 100 مليون وجبة" 
ظل  يف  �ل��دول��ة  يف  �ملتجذر  �لنهج  لهذ�  جت�صيد�  ج��اءت 

دعم ورعاية من �لقيادة �لر�صيدة.
وقال يف ت�صريحات خا�صة لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" 
�لإن�صاين وحتر�ض  �لعمل  ر�ئ��دة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إن   ..
د�ئما بدعم ورعاية قيادتها �لر�صيدة على مد يد �لعون 
يف  للمحتاجني  ب�صخاء  �لإن�صانية  �مل�صاعد�ت  وتقدمي 

�صتى بقاع �لأر�ض.
�صاحب  �أعلن  �لتي  �ملباركة  �حلملة  هذه  �أن  �إىل  و�أ�صار 
رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
"رعاه �هلل"  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �ل��دول��ة 
�إطاقها يف م�صتهل �صهر رم�صان �ملبارك جاءت تاأكيد� 
حلر�ض قيادة �لدولة �لر�صيدة على ن�صر قيم �خلري يف 
يف  نبيلة  �إن�صانية  معاين  تعك�ض  �أنها  كما  �أجمع  �لعامل 

جمتمع �لإمار�ت.
ولفت �صعادته �إىل �أن �لعام �ملا�صي مت �إطاق حملة 10 

مايني وجبة وخال �لعام �جلاري مت م�صاعفة �لرقم 
100 م��ل��ي��ون وج��ب��ة ورغ���م ه���ذ� �لتحدي  و����ص��ت��ه��د�ف 
�لوجبات  م��ن  �لهائل  �لكم  ه��ذ�  توفري  على  �ل��ق��درة  يف 
هدفها  حت��ق��ي��ق  يف  جن��ح��ت  �حل��م��ل��ة  �أن  �إل  وت��وزي��ع��ه��ا 
خال 10 �أيام فقط وتو��صل فتح �ملجال �أمام �جلميع 

�مل�صاهمة فيها.
وبني �أن "حملة 100 مليون وجبة" جاءت يف وقت هام 
مع حلول �صهر رم�صان �ملبارك و�أي�صا مع تاأثر �لعامل 
 "19  - "كوفيد  بجائحة  �لفقرية  �ملجتمعات  ل�صيما 
ع��ل��ى توفري  �لأ���ص��ر  ق���درة  �صلبي يف  ب�صكل  �أث����رت  �ل��ت��ي 
�لطعام وتلبية �حتياجاتها .. م�صيد� بالتفاعل �ملجتمعي 
فاجلميع  �إطاقها  منذ  �حلملة  �صهدته  �ل��ذي  �لكبري 

حر�ض على �مل�صاركة فيها �صو�ء موؤ�ص�صات �أو �أفر�د.
مليون   100 بتوفري  بالكامل  �أهد�فها  حتقيق  ورغ��م 
�لتي  �ل��دول  يف  �مل�صتهدفة  و�لفئات  للمحتاجني  وجبة 
تغطيها ... ت�صتمر �حلملة يف متكني �ملح�صنني وفاعلي 
�لأعمال  رج��ال  �لبي�صاء من  �لأي���ادي  و�أ�صحاب  �خل��ري 
�لو�صول  م��ن  �ملجتمع  و�أف����ر�د  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�����ص��رك��ات 
�إن�صانية  �آف���اق  �إىل  �لنقدية  وم�صاهماتهم  بتربعاتهم 
و�إغ��اث��ي��ة وج��غ��ر�ف��ي��ة �أرح���ب يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل م��ن دون 

متييز.
حتت  �نطلقت  وجبة  مليون   100 حملة  �أن  �إىل  ي�صار 
مظلة مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية �لتي 
وتنموية  وجمتمعية  �إن�صانية  موؤ�ص�صة   33 حتت�صن 
م��ع��ن��ي��ة ب���اإر����ص���اء ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �لإن�������ص���اين و�لإغ���اث���ي 
و�خلريي و�لتنموي ون�صر �لأمل بف�صل بر�مج وم�صاريع 
متنوعة تركز على �لدول �لأقل حظا و�لفئات �ملحتاجة 
و�ملحرومة يف �ملجتمعات �له�صة وتخدم مبادر�ت حممد 
بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية �أهد�فاً وغاياٍت �إن�صانية دون 

�أي متييز على �أ�صا�ض �جلن�ض �أو �لعرق �أو �لدين.
�مل�صاعد�ت  حم��ور  �صمن  وجبة"  مليون   100" وتاأتي 
�لإن�صانية و�لإغاثية وهو �أحد �ملحاور �لرئي�صية �خلم�صة 
�لتي ت�صكل مرتكز�ت عمل مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل 
�ملحتاجة يف  �لفئات  وتركز �حلملة على  �لعاملية  مكتوم 

�لعامل. حول  دولة   30

املبادرة تتم باإ�شراف متطوعني من خريجي برنامج اإعداد �شناع الأمل

الأفراد واملوؤ�س�سات ي�ساركون يف مبادرة املجتمع معنا جلمع التربعات حلملة 100 مليون وجبة
•• دبي-وام:

�أط��ل��ق��ت م���ب���ادر�ت حم��م��د ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم �ل��ع��امل��ي��ة مبادرة 
و�لأف�����ر�د  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات،  �ل�����ص��رك��ات  لتحفيز  معنا"  "�ملجتمع 
و�لنجوم  و�جلاليات،  و�لثقافية  و�لفنية  �لريا�صية  و�ملجموعات 
مليون   100" حملة  دع��م  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة  على  و�لفنانني 
يف  و�ملحتاجني  للجوعى  �لطعام  لإط��ع��ام  تنظمها  �لتي  وجبة"، 

�صهر رم�صان �ملبارك يف 30 بلًد� حول �لعامل.
خريجو  عليها  ي�صرف  �ل��ت��ي  معنا"،  "�ملجتمع  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
من�صة  توفري  �إىل  كمتطوعني،  �لأمل"  �صناع  "�إعد�د  برنامج 
رقمية مفتوحة لكٍل من �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات و�لفنانني �لد�عمني 
للعمل �خلريي، لتقدمي �لتربعات، وت�صجيع �أقر�نهم وزمائهم 
وجبة  مليون   100 �لفاعلة يف حملة  �مل�صاهمة  على  وحمطيهم 
�لهادفة �إىل �إطعام �جلوعى يف �ملجتمعات �لأقل دخًا يف 30 بلد�ً 
�جلنوبية،  و�أمريكا  و�أوروب��ا  و�أفريقيا،  و�آ�صيا،  �لعربي  �لعامل  يف 
ع��م��ًا ب��ق��ي��م ���ص��ه��ر رم�����ص��ان م���ن �لإح�������ص���ان و�ل���ع���ون وم�صاعدة 

�لآخرين.
100 مليون وجبة" �لتي تنظمها  "حملة  وتدعم �ملبادرة جهود 
مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية بالتعاون مع برنامج 
�خلريية  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  وموؤ�ص�صة  �لعاملي  �لأغ��ذي��ة 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل��ط��ع��ام،  لبنوك  �لإقليمية  و�ل�صبكة  و�لإن�����ص��ان��ي��ة، 
�لثاثني  �ل���دول  ويف  �لإم����ار�ت  يف  �ملعنية  و�خل��ريي��ة  �لإن�صانية 

�مل�صمولة باحلملة.

- من�شة رقمية �شهلة..
"يا  �لرقمية  �ملن�صة  معنا" عرب  "�ملجتمع  م��ب��ادرة  �إط��اق  ومت 
�لتربع  جمموعة  ت�صكيل  لت�صهيل   YALLAGIVE "غيف
�أو جمموعة د�خل �لدولة تريد �مل�صاهمة  �أو �صركة  لكل موؤ�ص�صة 
 100 "حملة  طريق  عن  للمحتاجني  �لغذ�ئي  �لدعم  توفري  يف 

مليون وجبة".
وميثل هذ� �حلل �لرقمي �ملبتكر جت�صيد�ً ملبد�أ �لتمويل �جلماعي 
�إن�صاء  يتيح  مي�صر�ً  خ��ي��ار�ً  وي��وف��ر  �جلماعي  �لتربعات  جمع  �أو 
�صفحة خا�صة على من�صة "يا غيف" لكل موؤ�ص�صة �أو جمموعة 
م�صاركة يف مبادرة "�ملجتمع معنا" ود�عمة حلملة "100 مليون 
توفري  �أج���ل  م��ن  ك��ه��دف جلمعه  مبلغ معني  و���ص��ع  م��ع  وجبة"، 

�لطرود �لغذ�ئية للمحتاجني يف 30 دولة �صمن �حلملة.

- ثالث فئات..
وت�صم مبادرة "�ملجتمع معنا" ثاث فئات خمتلفة، ت�صتهدف كل 
و�حدة منها �إ�صر�ك جمموعة معينة من فاعلي �خلري يف جمتمع 
وفئة  و�ل�صركات،  �ملوؤ�ص�صات  فئة  من  ك��ٍل  على  وت��ت��وزع  �لإم����ار�ت، 
�لإن�صانية  لاأعمال  �لد�عمة  �ملجموعات  وفئة  و�ملجتمع،  �لأف��ر�د 

من جمموعات ريا�صية وفنية وثقافية.

- م�صاركة �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات..
�إن�صاء  من  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  معنا"  "�ملجتمع  مبادرة  ومتّكن 
فيها،  للم�صاهمة  وجبة"  مليون   100" حلملة  م�صاحبة  حملة 
ملع�صلة  �لت�صدي  يف  �مل�صاركة  على  موظفيها  خالها  من  ت�صجع 
�جل���وع، و�مل�����ص��ارك��ة يف ج��ه��ود �إط��ع��ام �ل��ط��ع��ام �ل��ت��ي تنفذها حملة 

وجبة". مليون   100"
وقد بد�أت عدد من �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �لأخرى بالفعل بامل�صاركة 
و�ملو��صات  �ل��ط��رق  هيئة  وم��ن��ه��م  معنا"  "�ملجتمع  م��ب��ادرة  يف 
بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي د�عية غريها من 

�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �مل�صاهمة يف هذه �حلملة �ملبتكرة.
-..���ص��رك��اء يف �خل���ري وق���ال م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د �ل��ط��اي��ر �ملدير 
�لعام ورئي�ض جمل�ض �ملديرين يف هيئة �لطرق و�ملو��صات بدبي 
حلملة  �لد�عمة  معنا"  "�ملجتمع  مبادرة  ف�ي  �لهيئة  م�صاركة  �إن 
100 مليون وجبة من �لإمار�ت �إىل �لعامل �لتي �أطلقها �صاحب 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
"رعاه �هلل"، تاأتي �نطاقاً من  رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي 
حر�صها على ت�صجيع موظفيها و�صركائها �ل�صرت�تيجيني للتربع 
تقدمي  يف  �ملوظفني  دور  وتفعيل  �لإلكرتونية،  �ملن�صة  خال  من 
�لذي  �لف�صيل،  �ل�صهر  ه��ذ�  يف  وخا�صة  للمحتاجني،  �مل�صاعدة 
يعترب من مو��صم �خلري �لتي يزد�د فيها تكاتف �ملجتمع، ومتتد 
فيها �لأيادي �لبي�صاء لعون �ملحتاجني و�إغاثة �مللهوفني، ونحن يف 
�ملب�ادرة �لتي  هيئة �لطرق و�ملو��صات، نفخر بامل�صاركة ف�ي هذه 

ُنعّدها و�جباً تفر�صه علينا م�صوؤوليتنا �ملجتمعية.
و�أ���ص��اف �ن �إط���اق ه��ذه �مل��ب��ادرة �ل��د�ع��م��ة ت��ربز ح��ر���ض قيادتنا 
�لإمار�تي  �ملجتمع  �أم���ام  فيها  �مل�ص�اركة  �صف�افية  على  �لر�صيدة 
و�لأفر�د  �ملوؤ�ص�صات  �أ�صماء  �ملن�صة  تعر�ض  حيث  باأ�صره،  و�لعامل 
موؤ�ص�صة  كل  قبل  من  �ملقدمة  �ملبالغ  تفا�صيل  ذكر  مع  �مل�صاركني 
يف �لدولة، �لأمر �لذي يحفز �لكثريين على �لتناف�ض ف�ي �خلري 
�أن  على  موؤكد�ً  �ل�صمحة،  �صريعتنا  يف  حمموٌد  فعٌل  وهو  و�لعطاء 

�لبذل و�لعطاء �صمة بارزة ملجتمع �لإم��ار�ت �لذي يقتدي وي�صري 
على خطى قادته حفظهم �هلل.

- تكاتف جمتمعي..
وعن دور �ملوؤ�ص�صات يف �ملبادرة، قال معايل �صعيد حممد �لطاير، 
دبي:  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملنتدب  �لع�صو 
ي�صعدنا �أن ن�صاهم يف �حلمات �مل�صاحبة ملبادرة مئة مليون وجبة 
مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقها  �لتي 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  كانت  و�ل��ت��ي  �لرئي�صية  �حلملة  لدعم 
�أي�صاً حلملة  �لدعم  �مل�صاركني فيها، من خال توفري  �أوىل  من 
"�ملجتمع معنا" عرب من�صة يا غيف /YallaGive/، حيث 
�ملجتمع  م�صاركة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �حلملة  ه��ذه  �إط���اق  نثمن 
�ملجتمعي."  و�لتكاتف  للتعا�صد  ت��ع��زي��ز�ً  وموؤ�ص�صات  �أف���ر�د  م��ن 

- ر�صالة عاملية..
من جهته، �أكد �صعادة �أحمد حمبوب م�صبح �ملدير �لعام جلمارك 
�ملبارك  رم�صان  �صهر  خ��ال  مبادر�تها  توجت  �ل��د�ئ��رة  �أن  دب��ي 
مليون   100 حملة  لدعم  معنا"  "�ملجتمع  حملة  يف  بامل�صاركة 
�آل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �صاحب  بها  وج��ه  �لتي  وجبة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه �هلل"، �حلملة �لأكرب باملنطقة لإطعام �لطعام يف 30 دولة 
�أن  م��وؤك��د�ً  �جلنوبية،  و�أمريكا  و�أوروب���ا  و�آ�صيا  �أفريقيا  ق��ار�ت  يف 
جناح �حلملة يف حتقيق �أهد�فها بعد ع�صرة �أيام فقط من �ل�صهر 
تلبية  و���ص��رع��ة  للحملة  �لعاملية  �ل��ر���ص��ال��ة  قيمة  يعك�ض  �ل��ك��رمي 
�خلري و �لعطاء �لن�صاين ل�صعب �لإمار�ت، و�ملوؤ�ص�صات و �لأفر�د 
�مل�صاركني يف هذه �حلملة. و�أ�صاف �أن نهج �خلري موروث متاأ�صل 
لتدعم  �لبي�صاء  يدها  �لتي متتد  �لإم��ار�ت  وم�صتمر يف جمتمع 
�لعديد من �ل�صعوب �ملحتاجة يف كافة بقاع �لأر�ض حيث و��صلت 
تقدمي �لعون و�لتطوع لإغاثة �ل�صعوب �ملنكوبة وزرع �خلري يف كل 
مكان وياأتي عام 2020 وما حمله من تد�عيات جائحة كوفيد 
حيث  �لإن�صاين،  �لإم���ار�ت  نهج  يف  جديد�ً  ف�صًا  لي�صطر   19
برزت ريادة �لمار�ت يف تعزيز �جلهود �لإن�صانية �لعاملية �لر�مية 
مزود  �أكرب  وهي  �نت�صاره  بد�ية  منذ  �لفريو�ض  �نت�صار  وقف  �إىل 
للم�صاعد�ت يف مكافحة �لفريو�ض يف �ملنطقة و�لعامل، حيث عملت 
على �أن ت�صل م�صاعد�تها تلك �إىل �لبلد�ن �ملحتاجة يف كل �أرجاء 

�لعامل.

فعاليات اأ�سبوع التوحد الـ 14 تنطلق اليوم افرتا�سيا
•• اأبوظبي -وام:

تنطلق �ليوم �لإثنني فعاليات �أ�صبوع �لتوحد، �لذي ينظمه مركز �لإمار�ت 
للتوحد للعام �لر�بع ع�صر على �لتو�يل، وذلك بالتعاون مع غرفة جتارة 
و�صناعة �أبوظبي وحتت رعاية كرمية من معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك 

�آل نهيان وزير �لت�صامح و�لتعاي�ض.
�أن فعاليات  �لإم���ار�ت للتوحد،  �أم��ل ج��ال �صربي مديرة مركز  و�أك��دت 
�مل�صمى  �إر�صاء مفهوم �لقبول من خال  �إىل  �ملركز للعام �حل��ايل، تهدف 
ويتز�من  �لتوحد،  قبول  ك�صهر  �أبريل  ب�صهر  �ل��دويل  لاحتفال  �جلديد 
طيف  ل��ذوي  �لع�صبي  �لتنوع  مفهوم  على  �ل�صوء  لإلقاء  حملة  مع  ذلك 
بعيد�ً  لديهم  �ملعلومات  معاجلة  طريقة  يف  �لختاف  و�ح��رت�م  �لتوحد 
عن �إل�صاق م�صميات غري �صحيحة بهم لت�صجيع فئة ذوي طيف �لتوحد 

وعائاتهم على عي�ض حياة كاملة ونوعية من خال �لتو��صل و�لقبول.
تقنية  تد�صني  ب�صاأن  �لإم��ار�ت  �ت�صالت  موؤ�ص�صة  مبادرة  �أن  �إىل  و�أِ���ص��ارت 
جديدة لت�صفح �لإنرتنت لفئة ذوي طيف �لتوحد �صاعدتهم على �لطاع 
�ل�صامة  �لع�صبي لديهم وتوؤمن  �لتنوع  تنا�صب  �ملعلومات بطريقة  على 

و�لر�حة لهم .
�صعار  بتغيري  �ل�����ص��ي��اق  ه���ذ�  ق���ام يف  للتوحد  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز  �إن  وق��ال��ت 
�ملركز من �لبازل و�للون �لأزرق �إىل �صعار جديد يعك�ض تقبل �لختاف 
و�لتنوع �لع�صبي لفئة ذوي طيف �لتوحد باللون �لبنف�صجي ويربز ثاثة 
مفاهيم، �لأول : "�لتوحد" وهو مثال على �لتنوع �لع�صبي و�إطار يدرك 
�لتجربة  �أم��ر طبيعي وجانب غني من  �لنا�ض  �لدماغ بني  �ختافات  �أن 
�لإن�صانية، م�صرية �إىل �أن �ل�صعار يو�صح �صورة �لدماغ وتعك�ض �لألو�ن فيه 

�لتنوع �لع�صبي وهو رمز معروف يف جميع �أنحاء �لعامل.
و�ل�صتماع  �لتو��صل  �أهمية  ح��ول  يتمحور  �ل��ث��اين  �ملفهوم  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
رغباتهم عند  و  �آر�ئ��ه��م  و�لتعرف على  �لتوحد  ذوي طيف  فئة  لأ���ص��و�ت 
بجانب  �مل��وج��ود  بالرمز  ذل��ك  تو�صيح  مت  حيث  ب�صاأنهم  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ 
من  ك��ا  ي���ربز  �ل���ذي  بال�صعار   /  autism  / "A" �خ��ت�����ص��ار  �حل���رف 
"�لت�صال - مثل �ت�صال Wi-Fi" و "�أ�صو�ت فئة ذوي طيف �لتوحد".
و�أو�صحت �أن �ملفهوم �لثالث هو �أن �لتوحد يعترب طيفا ما يعني �أن �لأفر�د 
يختلفون ب�صكل كبري يف قدر�تهم عرب �ملجالت �لجتماعية و�ملعرفية، �إذ 
يت�صح ذلك من خال ��صتخد�م نطاقات �لألو�ن /من �لفاحت �إىل �لد�كن/ 

يف عامة Wi-Fi بال�صعار.
من جانبه �أكد �صعادة حممد هال �ملهريي مدير عام غرفة �أبوظبي �لتز�م 
�لغرفة منذ 14 عاماً بالتعاون مع مركز �لإمار�ت للتوحد، لدعم فعاليات 
�أ�صبوع �لتوحد �لذي ينظم �صنوياً يف �صهر �أبريل متز�مناً مع �ل�صهر �لعاملي 
�مل�صاركة يف �ملجتمع،  باأهمية ن�صر روح  �لغرفة  �إمياناً من  للتوحد، وذلك 
�ملختلفة  و�إمكانياتها  قدر�تها  ت�صخري  على  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  وت�صجيع 
�خلا�صة  �ملر�كز  دعم  و�أهمية  �لتوحد  طيف  على  �ل�صوء  ت�صليط  بهدف 

�لتي ترعى هذه �لفئة من �أ�صحاب �لهمم.
�أو�صحت   .. �ملقبل  �لرب��ع��اء  حتى  ي�صتمر  �ل��ذي  �ل���ص��ب��وع  فعاليات  وع��ن 
�ل�  �لإم���ار�ت  بطولة  تنظيم  هو  �لأول  �صقني  يت�صمن  �أن��ه  �أم��ل  �لدكتورة 
2021 يوم �لثاثاء �ملو�فق  �أبريل  14 للياقة �لبدنية لأ�صحاب �لهمم 
27 �أبريل، و�صت�صارك بها لأول مرة 5 دول هي �لإمار�ت، وم�صر، ولبنان، 
و�صلطنة ع��م��ان، و���ص��وري��ا، و�أك���ر م��ن 500 لع��ب ولع��ب��ة م��ن �أ�صحاب 

�لهمم من 60 مركز�ً ومدر�صة مدمج بها �أ�صحاب �لهمم.
بتنظيم  �أبريل   28 �لأربعاء  يوم  �لثاين  بال�صق  �لفعاليات  �ختتام  و�صيتم 
جولة د�خل مركز �لإمار�ت للتوحد �إىل جانب �إقامة فعاليات ��صتعر��صية 

لطاب من ذوي �لتوحد .
وتهدف هذه �لفعاليات �إىل رفع �لوعي �ملجتمعي وتقبل فئة طيف �لتوحد 
ومتكينهم وفتح �آفاق جديدة للموؤ�ص�صات و�لأفر�د على حد �صو�ء للتعاون 
و�ملوؤ�ص�صات  �جلهات  و�إ���ص��ر�ك  �لتوحد  �خل��رب�ت يف جم��ال طيف  وت��ب��ادل 
تلك  جت��اه  �لجتماعية  �مل�صوؤولية  مفهوم  تبني  يف  و�خلا�صة  �حلكومية 
�لفئة �لتي حتتاج �إىل �لدعم و�لحتو�ء وت�صحيح �ملفاهيم �خلاطئة حول 

فئة ذوي طيف �لتوحد من خال حملة �ملركز �لتوعوية.
معايل  �إىل  و�لتقدير  بال�صكر  للتوحد  �لإم���ار�ت  مركز  مديرة  وتوجهت 
لرعايته  و�لتعاي�ض  �لت�صامح  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ 
�أتاحت  و�لتي  �لأ�صبوع  فعاليات  متتالية  عاماً   14 م��د�ر  على  �لكرمية 
�مل�صكلة  حجم  على  �ل�صوء  لإل��ق��اء  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل�صاركة  فر�صة  للجميع 
و�لتعرف على �جلهود �ملبذولة من �أجل �لرتقاء بقدر�ت فئة ذوي طيف 
�لتوحد و�لو�صول بهم �إىل �أق�صى درجات �ل�صتقالية لي�صبحو� �أ�صخا�صاً 

فاعلني �صمن �لن�صيج �ملجتمعي .
برعاية  قامت  �لتي  �أبوظبي  و�صناعة  جتارة  لغرفة  بال�صكر  تقدمت  كما 
دولفني  �صركة  من  ولكل  عاما   14 م��د�ر  على  �لأ�صبوع  فعاليات  وتبني 
�لدولية  �لعامة  و�ل�صركة  دب��ي  وجامعة  باليه،  فنتازيا  ومركز  للطاقة، 
لدعم �ملركز بغرفة �لتعقيم �لإلكرتونية وم�صاندته يف �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية جلائحة كوفيد19- .
للتوحد منذ بد�ية  �لإم��ار�ت  �إجن��از�ت مركز  �أم��ل  �لدكتورة  و��صتعر�صت 
�إنه برغم �لإغاق �لذي فر�صته �حلكومات  جائحة كوفيد19-، وقالت 
�ملركز  ف��اإن  �لح��رت�زي��ة  و�لتد�بري  �جلائحة  �ح��ت��و�ء  حماولة  من  كجزء 
�إليه و�أ�صرهم  مل يتو�نى يف تقدمي ر�صالته، وقام بدعم طابه �ملنت�صبني 
�لأمور  �لدقيق لأول��ي��اء  و�لتدريب  �لأ���ص��ري  و�لإر���ص��اد  �مل�صاندة  وق��دم كل 
بني  �لريا�صية  �مل�صابقات  تنظيم  على  ع��اوة  طفل  كل  حالة  ينا�صب  مبا 

�لطاب لتن�صيط طاقاتهم �حلركية .
ووثق �ملركز �آر�ء �أولياء �لأمور يف خدمة �لتعلم عن ُبعْد يف فرتة جائحة 
كوفيد19- و�لتي تعاون فيها �أولياء �لأمور مع �أخ�صائيي �ملركز بعد �أن 
مل�صو� تقدم وتفاعل �أطفالهم بالتعلم عن ُبعْد و�أ�صبحو� على در�ية كبرية 
بالرب�مج �ملقدمة لهم .. كما �صارك �ملركز مع �لأوملبياد �لإمار�تي �خلا�ض 
�أثناء فرتة �جلائحة يف تقدمي مناف�صات ريا�صية بني طاب مر�كز �لدولة 

.
وق���ام م��رك��ز �لإم�����ار�ت للتوحد �أي�����ص��ا ب��دع��م ب��اق��ي م��ر�ك��ز �ل��دول��ة غري 
 .. تدريبية  ور���ض  خ��ال  من  ُبعْد  عن  �لتعلم  خدمة  لتقدمي  �حلكومية 
كما �صارك يف �ملع�صكر �ل�صيفي �لفرت��صي بور�صة توعوية وفنية عن ُبعْد 
�ملهرجان  مبادرة  �صمن  وذل��ك  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  �لهمم  لأ�صحاب  موجهة 
�ل�صيفي لاأ�صر و�لتي نظمتها بلدية مدينة �أبوظبي . كما �صارك �ملركز 
�لعام �لدر��صي �حلايل مع �لأوملبياد �خلا�ض  يف فعاليات عدة منذ بد�ية 
�لأ�صقاء  بطولة  يف  و  �لهمم  لأ�صحاب  �لعليا  ز�ي��د  وموؤ�ص�صة  �لإم��ار�ت��ي 

�لعرب �لتي نظمتها جمهورية م�صر �لعربية.
طالباً   50 يبلغ  للتوحد  �لإم���ار�ت  مركز  ط��اب  ع��دد  �أن  بالذكر  جدير 
وطالبة ومتثل ن�صبة �ملو�طنني منهم 50 % ون�صبة �لطاب �ملدجمني 

باملد�ر�ض و�جلامعات %42 من طاب �ملركز.
ن�صبة  �أن  �إ�صد�ر�تها  �أح��دث  �أك��دت يف  قد  �لعاملية  �ل�صحة  وكانت منظمة 
�نت�صار طيف �لتوحد بني �لذكور بلغت 1:160 طفل على م�صتوى �لعامل 
يف 2 �أبريل 2021 ون�صبة �لإناث 1:4 و�لتي تظهر يف �لطفولة �ملبكرة 
قبل �صن ثاث �صنو�ت و�أن ن�صبة 70 % من �حلالت ي�صاحبها /�ل�صرع، 

و�لكتئاب، ونق�ض �لنتباه مع فرط �حلركة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي �صل�صلة 
من ور�ض �لعمل �لفرت��صية مبنا�صبة 
�ليوم �لعاملي لابتكار و�لإب��د�ع �لذي 
�أبريل   21 يف  �ملتحدة  �لأمم  ح��ددت��ه 
ت�صميم  "�أدو�ت  ول  ع�����ام.  ك���ل  م���ن 
حتت  وور������ص�����ة  مبتكر"،  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
كثقافة  و�لبتكار  "�ل�صتد�مة  عنو�ن 
موظفيها  لتعريف  وور�صة  ر��صخة"، 
�لذكية  وخ��دم��ات��ه��ا  ب��ر�جم��ه��ا  ع��ل��ى 
�أ�صحاب  ومت��ك��ني  دم���ج  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�لهمم، بالإ�صافة �إىل ور�صة خم�ص�صة 
لطاب �ملد�ر�ض حول مبادئ �لكهرباء. 
�لطاير،  حم��م��د  �صعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �مل��ن��ت��دب  �لع�صو 
�إطار  "يف  دب��ي:  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
روؤيتها يف �أن تكون موؤ�ص�صة ر�ئدة عاملياً 

م�صتد�مة ومبتكرة، ��صتطاعت �لهيئة 
قطاعاتها  جميع  يف  �لبتكار  ماأ�ص�صة 
وعملياتها �لت�صغيلية، و�أ�صبح �لبتكار 
ونهجها  ع��م��ل��ه��ا  يف  �أ���ص��ا���ص��ي��ة  رك���ي���زة 
بابتكار  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ل��ت��زم  �مل��وؤ���ص�����ص��ي. 
�خلم�صني  لتحديات  ��صتباقية  حلول 

ع����ام����اً �مل���ق���ب���ل���ة، حت���ق���ي���ق���اً لأه�������د�ف 
دولة  2071 جلعل  �لإم���ار�ت  مئوية 
�لعامل،  يف  دول�����ة  �أف�������ص���ل  �لإم��������ار�ت 
�لوطنية  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�أه�������د�ف 
لابتكار، �لتي �أطلقها �صاحب �ل�صمو 
�آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن  �ل�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �ل��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، جلعل 
دولة �لإمار�ت من �أكر �لدول �بتكار�ً 
�بتكار�ت  �أن  و�أ�����ص����اف  �لعامل".  يف 
�لهيئة وم�صروعاتها �ملتطورة �أ�صهمت 
�لنجاحات  م���ن  �ل��ع��دي��د  حت��ق��ي��ق  يف 
�لتي و�صعتها يف م�صاف  و�لإجن���از�ت 
�ملبتكرة  �خل��دم��ات��ي��ة  �ملوؤ�ص�صات  �أب���رز 
على م�صتوى �لعامل، مبا ين�صجم مع 
�لر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
�ل��ت��ي ل ت�����ص��ت�����ص��رف �مل�����ص��ت��ق��ب��ل فقط 
و�إمنا ت�صنعه، ول تر�صى �صوى باملركز 

�لأول يف جميع �ملجالت.
و�أ�صاف معاليه: "تو�كب �لهيئة �أحدث 
�لثورة  وتقنيات  �لإحالية  �لتقنيات 
�أف�صل  ل��ت��ق��دمي  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�صناعية 
و�ملبتكرة  �لذكية  و�حللول  �خلدمات 
�لتي تتخطى توقعات �ملعنيني وحتقق 
���ص��ع��ادت��ه��م ..ك��م��ا ت��ع��م��ل �ل��ه��ي��ئ��ة على 
�لت�صغيلي  �ل��ن��م��وذج  وت��غ��ي��ري  �إح����ال 
و�لتحّول  �خل��دم��ات��ي��ة،  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
�إىل �أول موؤ�ص�صة رقمية على م�صتوى 
�لعامل، باأنظمة ذ�تية �لتحكم للطاقة 
يف  �لتو�صع  م��ع  وتخزينها،  �مل��ت��ج��ددة 
"ديو�  م��ن خ��ال  �لرقمية  �خل��دم��ات 

للهيئة  �لرقمية  �ل���ذر�ع  �لرقمية"، 
 10X حتقيقاً لأه���د�ف م��ب��ادرة دب��ي 
جلعل دبي مدينة �مل�صتقبل من خال 
بعد  �لعامل  �صتطبقه مدن  ما  تطبيق 
10 �صنو�ت ..ون�صعى من خال مركز 
�لبتكار �لتابع للهيئة يف جمّمع حممد 
بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية 
و�لإب����د�ع يف جمال  �لبتكار  دع��م  �إىل 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة، حيث يعد 
�ملركز من�صة عاملية لبتكار�ت �لطاقة 
�ملتجددة و�لنظيفة �صي�صهم يف �صياغة 
م�����ص��ت��ق��ب��ل �ل���ط���اق���ة �مل�����ص��ت��د�م��ة على 

م�صتوى �لعامل".

•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت جلنة �لحتفال باليوبيل �لذهبي لدولة �لإم��ار�ت بالتعاون مع �ملوؤ�ص�صة 
تدعو  مبادرة  �لأو�ئل" وهي  "�حلاملون  مبادرة  �إط��اق  �أم�ض  لل�صباب  �لحتادية 
�لتي  �ل�صخ�صيات  ق�ص�ض  م�صاركة  �إىل  و�ملقيمني  �ملو�طنني  جميع  خالها  من 
�صاهمت على مر �ل�صنني �أو تلك �لتي ل تز�ل ت�صاهم يف ت�صكيل مامح حا�صر 

دولة �لإمار�ت.
و�نطلقت �ملبادرة �ليوم وت�صتمر حتى 30 يونيو 2021 ويتم خالها ��صتعر��ض 
�لإمار�ت  دول��ة  م�صرية  على  �لأك��رب  �لتاأثري  لها  ك��ان  �لتي  �ل�صخ�صيات  ق�ص�ض 

خال �لأعو�م �ل� 50 �لأوىل منذ تاأ�صي�صها.
و���ص��رتك��ز �لإ�����ص����د�ر�ت �ل��اح��ق��ة م��ن �مل���ب���ادرة ع��ل��ى �آم����ال وط��م��وح��ات �حلاملني 
�خلم�صني  نحو  رحلتنا  يف  �لأوىل  خطو�تنا  نبد�أ  ونحن  و�مل�صتقبليني  �حلاليني 

عاًما �لقادمة.
ومع �نطاقها ت�صجع �ملبادرة جميع �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي على �إجر�ء مقابات 
مع "�حلاملون �لأو�ئل" من عائاتهم �خلا�صة وت�صجيل وم�صاركة ق�ص�ض هوؤلء 

�لأفر�د �لذين �صاهمت تطلعاتهم و�جتهاد�تهم يف بناء دولة �لإمار�ت �لتي نعي�ض 
حا�صرها �ليوم.

وعلى مد�ر �لعام �صتتم م�صاركة ق�ص�ض "�حلاملون �لأو�ئل" و�لحتفاء بها على 
�لقنو�ت �لرقمية �خلا�صة بعام �خلم�صني مما ي�صمح للمجتمعات يف جميع �أنحاء 
�أي�صا  �لق�ص�ض  و�صت�صكل  وتكرميها  م�صاهماتهم  على  �لتعرف  �ل�صبع  �لإم��ار�ت 

م�صدر �إلهام لحتفالت �ليوم �لوطني �خلم�صني �لقادم.
وتعليًقا على �إعان �ملبادرة قالت معايل �صما بنت �صهيل بن فار�ض �ملزروعي وزيرة 
دولة ل�صوؤون �ل�صباب وع�صو جلنة �لحتفال باليوبيل �لذهبي لدولة �لإمار�ت: 
�صاهمو� يف بناء  �لذين  �لأو�ئل  �حلاملني  من  بد�ية  وينجز،  يحلم  �صعب  "نحن 
دولتنا وو�صع �أ�صا�صها �ملتني، مرور� بحاملي �ليوم ممن يعملون با كلل لتحقيق 
�أحامهم، وحتى حاملي �لغد، وميثلهم �صبابنا، �لذين �صيقودون دولتنا يوًما ما 

يف رحلتها نحو �مل�صتقبل".
و�أ�صافت معاليها: "مع �لحتفال باخلم�صني ن�صتلهم من ق�ص�ض هوؤلء �حلاملني 
�ل�صخ�صيات  وم��ام��ح  �أ���ص��م��اء  تو�صيح  �حلاملني"  "�صل�صلة  خ��ال  م��ن  ون��اأم��ل 
�لإم��ار�ت وه��وؤلء �حلاملون  ة جناح دول��ة  �لتي �صاهمت طموحاتها يف كتابة ق�صّ

موجودون يف كل �أ�صرة و�صي�صاعدنا �ل�صتماع �إىل ق�ص�صهم على فهم ما تطّلبه 
�لأمر للو�صول �إىل ما نحن عليه �ليوم كما �صي�صمح لنا بالتعّرف على م�صاهماتهم 

و�لحتفاء بها بينما ن�صتعد لرحلتنا نحو �مل�صتقبل".
لل�صباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  �لنظري  �صعيد  �صعادة  ق��ال  جانبه  من 
�لأبطال  ق�ص�ض  على  للتعرف  لل�صباب  مثالية  فر�صة  تعترب  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن 
�مل�صاهمني يف بناء �لدولة ويف جميع مر�حل تطورها موؤكد� �أن م�صاركة �ل�صباب 
يف نقل هذه �لق�ص�ض �أمر �صروري للغاية كونها متكنهم من فهم �خلم�صني عاماً 

�ملا�صية وحتفزهم على ت�صكيل �خلم�صني عاماً �لقادمة.
عاي�صو�  ملن  �لق�ص�ض  �آلف  يت�صمن  �صجل مكتوب  تكوين  "هدفنا هو  و�أ�صاف: 
مرحلة تاأ�صي�ض �لدولة ومر�حل بنائها و�صوًل �إىل ما نحن فيه �ليوم من تقدم 
�إىل  �لو�صول  �أج��ل  من  و�ملثابرة  �لعمل  يف  �ليوم  ل�صبابنا  ق��دوة  ليكونو�  ورخ��اء 

حتقيق �أهد�ف دولتنا يف �لتطور و�لريادة يف �ملجالت كافة".
وتابع �صعادته: "ي�صكل �صهر رم�صان �لف�صيل فر�صة مثالية من �أجل ��صتك�صاف 
هذه �لق�ص�ض ولذلك ندعو جميع �ل�صباب يف دولة �لإمار�ت من كافة �جلن�صيات 
و�لثقافات و�لأديان لا�صتفادة من �أوقاتهم �لتي يق�صونها مع عائاتهم ملعرفة 

ق�ص�ض �حلاملني �لأو�ئل و�مل�صاهمة يف نقلها و�صردها وفق �أ�صلوب �إبد�عي ومبتكر 
�ملتاح على  باملبادرة  �ملتكامل �خلا�ض  �مل�صاركة  �لتي حددها دليل  �ملعايري  يو�كب 

�ملوقع �لإلكرتوين �خلا�ض بها".
�لبطال يف عائاتهم ودعمها  �ملجتمع مدعوون لإر�صال ق�ص�ض  �أف��ر�د  وجميع 

.www.UAEyearof.ae بال�صور �أو مقاطع �لفيديو من خال زيارة
�ملوقع  من  حتميلها  وميكن  �لأو�ئل"  "�حلاملون  �أدو�ت  جمموعة  ت�صميم  ومت 
عملي  دليل  مع  �لعملية  �لن�صائح  وتقدمي  �لإلهام  توفري  على  �صت�صاعد  و�لتي 

خطوة بخطوة حول كيفية �لتقاط �لق�ص�ض وم�صاركتها.
�آل  �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد  ..�أعلن �صاحب  �لعام  ويف وقت �صابق من هذ� 
�خلم�صني"  "عام  ب�   2021 �لعام  ت�صمية  �هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�ض  نهيان 
"عام  وي�صتمر  �لإم����ار�ت  دول���ة  تاأ�صي�ض  50 على  �ل���  ب��ال��ذك��رى  �ح��ت��ف��اًل  وذل���ك 
�خلم�صني" من 6 �أبريل 2021 وحتى 31 مار�ض 2022 وذلك بالتز�من مع 

��صت�صافة دولة �لإمار�ت ملعر�ض �إك�صبو 2020 دبي.
بعام  �لح��ت��ف��ال  �لأو�ئل" وم��ب��ادر�ت  " �حل��امل��ون  ح��ول  �ملعلومات  م��ن  وللمزيد 
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•• دبي-وام:

عقدت حكومة دول��ة �لإم���ار�ت بر�مج 
ملئات  "�فرت��صية"  تدريبية  وور���ص��ا 
�حلكوميني  و�مل��وظ��ف��ني  �مل�����ص��وؤول��ني 
�لها�صمية،  �لأردن������ي������ة  �مل���م���ل���ك���ة  يف 
وج��م��ه��وري��ة �أوزب��ك�����ص��ت��ان، رك���زت على 
و�لقدر�ت  �لتناف�صية  مفاهيم  تعزيز 
�ل���ق���ي���ادي���ة، ومت���ك���ني �مل�������ص���ارك���ني من 
لتويل  وخ��رب�ت��ه��م  مهار�تهم  تطوير 
�أدو�ر ت�صهم يف تعزيز تناف�صية �لبلدين 

وبناء م�صتقبل �أف�صل.
�ل�صر�كة  �تفاقيات  �إطار  جاء ذلك، يف 
�ل�صرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي 
بني حكومة دولة �لإمار�ت وحكومتي 
�لأردن و�أوزبك�صتان، �لهادفة لتحديث 
وتاأهيل  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  وت��ط��وي��ر 
�لكو�در و�لقياد�ت �حلكومية، وتعزيز 
ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��ت��ج��ارب �لناجحة 
لتعزيز  و�ب��ت��ك��ار من���اذج عمل ج��دي��دة 
من  بال�صتفادة  �ل��دول  هذه  تناف�صية 
�لعمل  يف  �لناجحة  �لإم����ار�ت  جتربة 
يا�صر  �ل���دك���ت���ور  و�أك�������د  �حل���ك���وم���ي. 
للقياد�ت  �لعام  �ملدير  م�صاعد  �لنقبي 
رئا�صة  و�لقدر�ت �حلكومية يف مكتب 
جمل�ض �لوزر�ء بوز�رة �صوؤون جمل�ض 
�ل�����وزر�ء، �أن ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
حتر�ض على تعزيز تبادل �ملعرفة مع 
خرب�تها  وم�صاركة  �ل��ع��امل  حكومات 
وجتاربها �ملتميزة يف �لعمل �حلكومي 

وتعزيز  �جل��اه��زي��ة  رف��ع  ي�صهم يف  م��ا 
�لقدر�ت ل�صتباق ومو�جهة �لتحديات 

�مل�صتقبلية.
وقال �لنقبي �إن �لرتكيز على مفاهيم 
�لقيادية  و�ل������ق������در�ت  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
لل�صر�كة  �ل�����ص��ام��ل��ة  �ل����روؤي����ة  ي��ع��ك�����ض 
�ل�صرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي 
�لتي تغطي كافة جمالت بناء حكومة 
�لتميز  تعزيز  على  وت��رك��ز  �مل�صتقبل، 
ب�����الأد�ء وتبني  و�لب��ت��ك��ار و�لرت���ق���اء 
و�لتحول  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��رق��م��ي م��ا ي��دع��م ج��ه��ود �حلكومات 

ل�صمان م�صتقبل �أف�صل ملجتمعاتها.
و�صمن �تفاقية �ل�صر�كة يف �لتحديث 
�حلكومي بني دولة �لإمار�ت و�ململكة 
�ل��ه��ا���ص��م��ي��ة مت ع��ق��د ور�صة  �لأردن���ي���ة 
"جتربة  ب���ع���ن���و�ن  �ف���رت�����ص���ي���ة  ع��م��ل 
دولة �لإمار�ت يف �لتناف�صية �لعاملية"، 
�لقياد�ت �حلكومية  ��صت�صافها مركز 
�لأردين  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م��ع��ه��د  يف 
و�صارك فيها عدد من �لأمناء و�ملدر�ء 
�حلكومة  يف  و�مل���وظ���ف���ني  �ل���ع���ام���ني 
�لأردن������ي������ة، ب���ه���دف �ل����ص���ت���ف���ادة من 
�لتناف�صية  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ت��ج��رب��ة 
موؤ�صر�ت  يف  �لأردن  ترتيب  لتح�صني 

�لتناف�صية �لعاملية.
ورك������زت ور����ص���ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى جتربة 
�لعاملية،  �لتناف�صية  �لإم��ار�ت يف  دولة 
دعم  يف  ودوره���ا  �لتناف�صية  ومفاهيم 
وتعزيز  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتنمية  م�����ص��رية 

ممار�صات  و�أف�������ص���ل  �ل�������دول  م���ك���ان���ة 
�ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة �ل���ع���امل���ي���ة و�لإج����������ر�ء�ت 
يف  ت�صاهم  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 

حت�صني تناف�صية �لأردن.
�جلل�صة  يف  �مل�������ص���ارك���ون  ت���ع���رف  ك��م��ا 
ع��ل��ى جت���رب���ة �لإم���������ار�ت �ل����ر�ئ����دة يف 
لتحقيق  �ل���دول���ي���ة  �مل���وؤ����ص���ر�ت  ت��ت��ب��ع 
�ملركز  ودور  ف��ي��ه��ا،  �إي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
يف  و�لإح�����ص��اء  للتناف�صية  �لحت����ادي 
�إطار  يف  �لتناف�صية  عمل  نطاق  ر�صم 
�ل�صيا�صات  م����ن  جم���م���وع���ة  حت��ك��م��ه 
�لعاملية  �ملمار�صات  و�أف�صل  �حلكيمة، 
�لتي عززت جهود دولة �لإم��ار�ت بناء 
�قت�صاد م�صتد�م بال�صتفادة من مز�يا 
�لتناف�صية. و�أد�ر �جلل�صة �صعادة حنان 
�أهلي مدير �ملركز �لحتادي للتناف�صية 
مالك  مب�صاركة  بالإنابة،  و�لإح�صاء 
بالإنابة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �مل�����دين 

لقطاع �لتناف�صية و�لرئي�ض �لتنفيذي 
لابتكار يف �ملركز �لحتادي للتناف�صية 
�ملتحدثني يف  م��ن  ونخبة  و�لإح�����ص��اء 
دولة �لإمار�ت. كما عقدت فرق �لعمل 
�مل�صرتكة بني حكومتي دولة �لإمار�ت 
وجمهورية �أوزبك�صتان، ور�صاً تدريبية 
تفاعلية �فرت��صية بعنو�ن "�حل�صور 
نخبة  فيها  �صاركت  للمر�أة"،  �لقيادي 
�جلهات  م��ن  �لن�صائية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن 
يف  و�ملجتمعية  و�خل��ا���ص��ة  �حلكومية 
�أوزب��ك�����ص��ت��ان ب��ه��دف ت��ب��ادل �خل���رب�ت 
وق�����ص�����ض �ل��ن��ج��اح �مل��ل��ه��م��ة يف متكني 
وذل�����ك يف �صوء  �ل��ب��ل��دي��ن،  �مل������ر�أة يف 
متكني  يف  �لناجحة  �لإم����ار�ت  جتربة 
�ملر�أة وتر�صيخ دورها �لقيادي يف �لعمل 
يف  �مل��وظ��ف��ات  ق���در�ت  لبناء  �حلكومي 
وتعزيز  �لأوزبكية  �حلكومية  �جلهات 
فر�ض  م����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���م  ق����در�ت����ه����م 
�لتطور �لوظيفي وتويل �أدو�ر قيادية 

يف تنفيذ خطط �لتنمية �مل�صتد�مة.
و�أد�ر �لربنامج �لتدريبي �لذي ��صتمر 
�لكفاء�ت  من  عدد  يومني  مدى  على 
�لدكتورة  م��ن  ك��ا  ���ص��م  �لإم���ار�ت���ي���ة 
بالإنابة  �لعام  �ملدير  �لزعابي  طريفة 
ن��ائ��ب �مل��دي��ر �ل��ع��ام يف �مل��رك��ز �لدويل 
�لعنود  و�ل��دك��ت��ورة  �مللحية،  ل��ل��زر�ع��ة 
�صلمان رئي�ض مكتب تطوير �جلودة يف 
�ل�صحة  لهيئة  �لتابعة  دبي  م�صت�صفى 
�ملدير  عي�صى  مرمي  و�ل�صتاذة  بدبي، 
�ل��ب��ن��ك �خلا�ض  ل��ع��م��اء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�ل�����ص��رق �لأو�����ص����ط يف بنك  مب��ن��ط��ق��ة 
�أعمال  ورك����زت  ت�����ص��ارت��رد.  ���ص��ت��ان��درد 
�ل���ور����ض �ل��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 
�لقيادي وح�صورها يف خمتلف  �مل��ر�أة 
بال�صتفادة  �لعمل  وميادين  �ملجالت 
من جتربة �لإمار�ت �لر�ئدة �لتي تعد 
منوذجاً ملهماً يف متكني �ملر�أة وحتقيق 
و�أهمية  �جل���ن�������ص���ني،  ب����ني  �مل���������ص����او�ة 
مت��ك��ي��ن��ه��ا وب���ن���اء ق���در�ت���ه���ا و����ص���رورة 
�ملتاحة ملتابعة  �ل�صتفادة من �لفر�ض 
�أدو�ر  وت�������ويل  �ل���وظ���ي���ف���ي  �ل���ت���ط���ور 
دعم  يف  بفاعلية  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ق��ي��ادي��ة 
وتنفيذ  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتنمية  م�����ص��رية 
يعود  مب��ا  �مل�صتد�مة  �لتنمية  خطط 
بامل�صلحة عليهن وعلى جمتمعاتهن، 
ق�����ص�����ض جناح  �����ص���ت���ع���ر�����ض  ك���م���ا مت 
قياد�ت وكفاء�ت ن�صائية من �لإمار�ت 
�إلهام  م�����ص��در  ���ص��ك��ل��ن  و�أوزب���ك�������ص���ت���ان 
لكثري من �لن�صاء. �جلدير بالذكر، �أن 
�لتحديث  يف  �ل�صرت�تيجية  �ل�صر�كة 
�حل��ك��وم��ي ب��ني دول����ة �لإم������ار�ت وكل 
عدد�ً  ت�صمل  و�أوزبك�صتان،  �لأردن  من 
�أب��رزه��ا تطوير  �لتعاون  من جم��الت 
�خل����دم����ات �حل���ك���وم���ي���ة، و�خل���دم���ات 
و�لبتكار  �ملوؤ�ص�صي  و�لأد�ء  �ل��ذك��ي��ة، 
و�لقدر�ت  �ل��ق��ي��اد�ت  وب��ن��اء  و�ل��ت��م��ي��ز، 
بناء  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ك���ف���اء�ت،  وت��ع��زي��ز 
�لتميز  و�أنظمة  �حلكومية  �مل�صرعات 
خدمات  م���ر�ك���ز  وت��اأ���ص��ي�����ض  و�لأد�ء 

حكومية منوذجية.

جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات تطلق مبادرة »احلاملون الأوائل«

حكومة الإمارات تعزز مفاهيم التناف�سية والقدرات القيادية مل�سوؤولني وموظفني حكوميني يف الأردن واأوزبك�ستان

•• ال�صارقة-وام:

جامعة  يف  �لهند�صة  بكلية  و�لنووية  �مليكانيكية  �لهند�صة  ق�صم  ��صت�صاف 
تدريبية  دورة  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  م��ع  بالتن�صيق  �ل�صارقة 
�فرت��صية حول �لتطور�ت و�لبتكار�ت يف تقنيات �ملفاعات �لنووية �ملربدة 
يف �إطار �تفاقية �لتعاون �ملربمة بني �جلامعة �ل�صارقة و�لوكالة و��صتمرت 

من 8 دول خمتلفة. م�صاركا   31 مب�صاركة  �أيام   4
وت���ه���دف �ل�����دورة �جل��م��ع ب���ني �مل��ه��ن��ي��ني يف ه���ذ� �مل���ج���ال لإط��اع��ه��م على 
و�إتاحة  �لفر�صة  �لنووية  �ملفاعات  تقنيات  وتطور�ت  �لبتكار�ت  �أح��دث 
�حلديثة  �ل��ن��ووي��ة  �مل��ف��اع��ات  و�ملناق�صات  حول  �ل��ت��دري��ب  يف  للم�صاركني 

وطرق حماكاتها.
�لوكالة �لدولية للطاقة  �ليوم �لأول من مقر  بد�أت �لدورة �لتدريبية يف 

�لذرية يف �لنم�صا، ثم �ليوم �لثاين من جامعة �ل�صارقة يف �لدولة، ثم من 
�ملعهد �لباك�صتاين للهند�صة و�لعلوم �لتطبيقية يف باك�صتان ويف �ليوم �لر�بع 
من جامعة نورث كارولينا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، حيث �صارك يف 
�لدورة 7 م�صاركني من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و2 من �إندوني�صيا، 
و7 من تاياند، و6 من �لفلبني، و2 من �ململكة �لعربية �ل�صعودية، و4 

من باك�صتان، و1 من �صريانكا، و2 من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بجامعة  و�لنووية  �مليكانيكية  �لهند�صة  ق�صم  من  �لتدريبي  �لفريق  ق��اد 
�ل��دك��ت��ور فيكتور جيليت  �ل��دك��ت��ور ول��ي��د م��ت��ويل، و مب�����ص��ارك��ة  �ل�����ص��ارق��ة 
خويلة  ب�صام  و  �لدكتور  هارتانتو  دوين  و�لدكتور  زب��ري  حممد  و�لدكتور 

و�ملهند�صة �صمر �أحمد و�ملهند�ض �أحمد عبابنة.
و تناولت �لدورة �لتدريبية تدريب �مل�صاركني على وحد�ت �ملحاكاة �لعالية 
�لنووية،  �مل��ف��اع��ات  يف  �حلقيقية  �لتحكم  غ���رف  حت��اك��ي  و�ل��ت��ي  �ل��دق��ة 

و�ملوجودة يف جامعة �ل�صارقة ب�صكل متفرد على م�صتوى �ملنطقة، كما تلقى 
�ملربدة  �ملياه  �صاما على فيزياء وتكنولوجيا مفاعات  �مل�صاركون تدريبا 

وطرق تعزيز ودعم ثقافة �لأمان �لنووي د�خل �ملفاعات �لنووية.
وطرق  �لنووية  �ملفاعات  عمل  كيفية  �إىل  �لتدريبية  �ل���دورة  تطرقت  و 
قدمت  كذلك  �لفعلي،  للو�قع  حماكاة  عمليات  خ��ال  من  �ملتبعة  �لأم��ان 
�لدورة للم�صاركني متارين عملية ملختلف ظروف ت�صغيل و�صامة �ملفاعل 
و�صامة  �لت�صغيل  ظ���روف  على  �ل��ت��دري��ب  بجانب  �ل��ع��ادي��ة،  �حل���الت  يف 
�ملفاعات يف حالت �حلو�دث �لنووية، بجانب �لتعرف على طرق ��صتجابة 
�ملفاعل يف حالة فقد�ن �أو توقف طرق �لتربيد، �إ�صافة �إىل تنفيذ تدريبات 
وم�صاريع جماعية من خال تق�صيم �مل�صاركني يف هذه �لتدريبات �إىل �أربع 
فرق  �فرت��صية من �أع�صاء من دول خمتلفة ل�صمان فهم �ملحتوى �لنظر 

ي للدورة �لتدريبية.

جامعة ال�سارقة ت�ست�سيف دورة تدريبية حول التطورات والبتكارات يف تقنيات املفاعالت النووية املربدة

•• دبي -وام:

�لفيديو،  تقنية  عرب  دب��ي  يف  �ملجتمع  تنمية  هيئة  �أطلعت 
وف����د�ً م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة �ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 
�لفجرية،على جتربة �لهيئة يف �لرعاية �لاحقة و�لتاأهيل 
و�لنموذج  و�أ���ص��ره��م  �لإدم����ان  م��ن  للمتعافني  �لجتماعي 
�لتابع  ع��ون��ك  م��رك��ز  يقدمه  �ل���ذي  �ملتكامل  �لج��ت��م��اع��ي 
وتاأهيل نزلء  �ملخ�ص�صة لرعاية  �لهيئة  للهيئة، وخدمات 

�ملوؤ�ص�صات �لعقابية يف �إمارة دبي و�أ�صرهم.
�لفئات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ص��وي��دي،  ه���دى  �ل��دك��ت��ورة  وب��ي��ن��ت 
�أن تعريف  �ملجتمع  تنمية  لل�صرر يف هيئة  �لأك��ر عر�صة 
للتاأهيل  �لجتماعي  بالنموذج  �جلامعات  وطالبات  طاب 
ي�صاهم  ع��ون��ك،  م��رك��ز  يف  �لهيئة  تتبعه  �ل���ذي  و�ل��رع��اي��ة 
كاخت�صا�صني  �أو  ك���اأف���ر�د  ���ص��و�ء  م�����ص��ارك��ت��ه��م  ت��و���ص��ي��ع  يف 
�لنموذج،  �مل�صتقبل يف تطبيق وتطوير هذ�  �جتماعيني يف 
و�مل�صاهمة يف حت�صني جودة �خلدمات �لجتماعية �ملقدمة 

ل�صريحة �لنزلء و�ملفرج عنهم و�أ�صرهم.
وبينت �ل�صويدي �أن �لهيئة تعمل من خال بر�مج �لتوعية 
يف  �ملجتمعية  �مل�صاركة  تو�صيع  على  �لجتماعي  و�لتاأهيل 
ن�صر �لوعي حول خماطر �لتعاطي و�لإدمان و�حلماية من 
بيد  �لأخ��ذ  و�ملوؤ�ص�صات يف  �لأف��ر�د  دور  و�أهمية  �لنتكا�صة، 

�ملتعافني ودعمهم وتوفري �مل�صاندة �ل�صرورية لأ�صرهم.
وقالت �ل�صويدي: "قدمنا للطاب و�لطالبات �صرحاً و�فياً 
تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �ملجتمع  تنمة  �أه��د�ف هيئة  عن 
و�لرب�مج  ع��ون��ك  مب��رك��ز  تعريفهم  مت  و�أي�����ص��ا  لعمائها 
�ملقدمة  و�مل�صاندة  �ل��دع��م  وب��ر�م��ج  فيه  �ملتبعة  �لتاأهيلية 
لاأ�صر و�لتي ت�صمل ملتقيات �أ�صرية وبر�مج دمج �جتماعي 
ل�صت�صار�ت  عونك  خ��ط  وخ��دم��ة  ووظيفي  م��ايل  ومتكني 
حالت �لتعاطي و�لإدم��ان وغري ذلك من بر�مج و�أن�صطة 
�لتي  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ب��ال��رب�م��ج  تعريفهم  ..ك��م��ا مت  ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
وبر�مج  دب��ي  يف  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صات  لنزلء  تقدميها  يتم 
..ويعد  و�لتمكني  �لدمج  وبر�مج  لاأ�صر  �مل�صاندة  �لدعم 
يف  مهما  عاما  �ل�صباب  فئة  بني  خا�صة  �ملجتمعي  �لوعي 
بالوقاية  �ملتعلقة  للدولة  �ل�صرت�تيجية  �لأه��د�ف  حتقيق 
�إن  حيث  �ملتعافني،  وتاأهيل  وع��اج  �لإدم���ان  خماطر  م��ن 
�مل�صابني جزء ل يتجز�أ من �ملجتمع ولكل فرد يف حميطهم 

�أثر عليهم".
�لتي  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  مع  �لتعاون  "ي�صعدنا  وتابعت: 
�لطلبة  �إك�صاب  يف  و�مل�صاهمة  �لجتماعية  �مل�صاقات  تدر�ض 
و�لأخ�صائيني  للخدمة �لجتماعية  �ملهني  بالدور  �ملعرفة 
�لجتماعيني يف ��صتد�مة �لتنمية �ملجتمعية وبناء قدر�تهم 

يف خمتلف �لتخ�ص�صات �ملتعلقة بذلك".

•• دبي –الفجر

�ملاجد  جمعة  مركز  نظم  �مل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة 
 22 �ملو�فق  �ملا�صي  يوم �خلمي�ض  بدبي  و�ل��رت�ث  للثقافة 
�أ�ص�ض  مع  " وقفات  بعنو�ن  �فرت��صية  حما�صرة   ، �إب��ري��ل 
مها �لدكتور  حتقيق خمطوطات �لدر��صات �لقر�آنية "، قدَّ
�لقر�ء�ت  �أ���ص��ت��اذ  �ل������رد�دي،  م��ه��ل  ب��ن  ب��ن م�صلح  ي��و���ص��ف 
�لإ�صامية  �جلامعة  يف  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  بكلية  �ل��ق��ر�آن��ي��ة 
حيث  ك��ب��ري�ً،  �إق��ب��اًل  �ملحا�صرة  و�صهدت  �مل��ن��ورة،  باملدينة 

ح�صرها عدد كبري من �ملهتمني يف جمال �ملخطوطات.
هدفت �ملحا�صرة �إىل تقدمي منهجية ُمثلى يف �لتعامل مع 
خمطوطات �لدر��صات �لقر�آنية، وبيان خ�صو�صيتها، ولفت 
�ملعا�صرة  �ملناهج  �أب��رز  �إىل  �ملتخ�ص�صني  �لباحثني  عناية 
�ملر�د حتقيقه وجمع  �لن�ض  يف حتقيقها، بدء�ً من �ختيار 
ُن�َصِخه، و�نتهاًء بو�صع ماحقه وفهار�صه، متهيد�ً ملناق�صته 

�أو حتكيمه �أو ن�صره.
وق��د ت��ن��اول��ت �مل��ح��ا���ص��رة �مل��ح��اور �ل��ت��ال��ي��ة: تعريف �لن�ض 

�لقر�آين �ملحقق وكيف نختاره؟ وملاذ� نحققه؟ وخ�صو�صية 
ومظاّن  �لقر�آنية،  �لدر��صات  خمطوطات  وحتقيق  در��صة 
�ملخطوطات �لقر�آنية بني �لفهار�ض و�لك�صافات و�لدر��صات 
�ملخطوطات  حتقيق  يف  �ملعا�صرة  �ملناهج  و�أب���رز  �لعلمية، 

�لقر�آنية، وما ل ي�صع حمقق �ملخطوطات �لقر�آنية تركه.
معايري  ع��ن  حما�صرته  يف  يو�صف  �ل��دك��ت��ور  حت��دث  وق��د 
حال  م��ر�ع��اة  يف  وخل�صها  حتقيقه،  �مل���ر�د  �لن�ض  �خ��ت��ي��ار 
�لباحث �ملحقق وم�صتو�ه �لعلمي، ومر�عاة �صو�بط �جلهة 
�أو  �لتي يجري �لتحقيق حتت مظلتها �صو�ء كانت جامعة 
، وبنيَّ  �مل��ر�د حتقيقه  ، ومر�عاة حال �لن�ض  مركز�ً علميًّا 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق  �ل��ت��ي ت�صتدعي  �لأ���ص��ب��اب و�ل���دو�ع���ي 

�ملخطوطات ب�صكل عام.
�لأ�صئلة  �لعديد من  ط��رح  �ملحا�صرة  نهاية  ج��رى يف  وق��د 
و�ل�صتف�صار�ت من قبل �مل�صاركني حول مو�صوع �ملحا�صرة 
جميعاً.  عنها  بالإجابة  ل  تف�صَّ وقد  يو�صف،  �لدكتور  على 
ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �ملحا�صرة هي �لثالثة �صمن 

فعاليات �ملركز �لرم�صانية.

طالب جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 
يطلعون على جتربة مركز عونك

طالب جامعة نيويورك اأبوظبي يحتفلون بيوم الأر�ض 
•• اأبوظبي-الفجر

عمل  ور���ص��ة  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  ط��اب  ��صت�صاف   
ملبادرة  �لثاثني  وبالذكرى  �لأر���ض  بيوم  �حتفاًء  تفاعلية 
"�جلذور و�لرب�عم" �لتي �أطلقتها �لدكتورة جني جود�ل، 
و�لتي �ألهمت �لآلف من �ل�صباب و�صجعتهم على �لتفاعل 
على  مبا�صرة  �أث��ره  يعك�ض  عملي  �إيجابي  تغيري  لتحقيق 
�ل���ع���امل �أج���م���ع.  وق���د ����ص���ارك �أك����ر م���ن 60 ط��ال��ب��اً من 
وجمموعة  م��در���ص��ة   19 ط���اب �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة، م��ن 
�أب��وظ��ب��ي، يف ور���ص��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي نظمها طاب  �إم����ارة  يف 

ل��دي��ه��م �صغف و�هتمام  �أب��وظ��ب��ي مم��ن  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 
مبو�صوع �ل�صتد�مة �لبيئية، بالتعاون مع مبادرة "�جلذور 

و�لرب�عم" يف �ململكة �ملتحدة و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وتاأثريها  وقد ركزت ور�صة �لعمل على جائحة كوفيد19- 
�ملرحلة  ه��ذه  ��صتغال  ميكننا  وكيف  و�مل��ن��اخ،  �لبيئة  على 
هادف  ح��و�ر  وخلق  �لإيجابية،  �لتغري�ت  لتحفيز  كفر�صة 
�لتعايف  يتقاطع  وكيف  �لبيئة  على  �جلائحة  تاأثري  ح��ول 
مع �لعمل �ملناخي. ووفرت هذه �لور�صة للم�صاركني من�صة 
متعددة  نظر  وجهات  خ��ال  من  �ملناخ  تغري  �أزم��ة  تو�صح 

و�قرت�حات حللول على م�صتوى حملي.

مركز جمعة املاجد يقدم حما�سرة علمية يف 
اأ�س�ض حتقيق خمطوطات الدرا�سات القراآنية

• تعزيز قدرات مئات املوظفني يف الأردن واأوزبك�شتان �شمن ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
• مفاهيم التناف�شية وتطوير القدرات القيادية نهج حكومي ت�شاركه الإمارات مع حكومات العامل

كهرباء ومياه دبي تنظم فعاليات افرتا�سية 
تزامنا مع اليوم العاملي لالبتكار والإبداع
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

كّثف مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات 
)ت��دوي��ر( خ��ال �ل��رب��ع �لأول من 
حماته   2021 �جل�����اري  �ل���ع���ام 
�أبوظبي،  �إم����ارة  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف 
وح��ق��ق �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ن��ج��ز�ت من 
خال �إد�رة م�صاريع مكافحة �َفات 

�ل�صحة �لعامة.
�ملتخ�ص�صة  �ل�����ف�����رق  وح����ق����ق����ت 
مكافحة  م�صاريع  لإد�رة  �لتابعة 
�آفات �ل�صحة �لعامة يف ) تدوير( 
وب��ذل��ت جهود�ً  �إجن�����از�ت لف��ت��ة   ،
��صتثنائية، من �أجل �صمان �حلفاظ 
على معدلت تكاثر �لآفات مبعدل 
�أق���ل م��ن �ل��ن�����ص��ب �مل�����ص��م��وح ب��ه��ا يف 

كافة �ملناطق �مل�صتهدفة.
�لتي  ع��دد طلبات �خل��دم��ة،  وب��ل��غ 
طلباً،   24،554 �مل��رك��ز،  ن��ّف��ذه��ا 
ع���ام  م�����ن  �لأول  �ل�����رب�����ع  خ������ال 
�ل���ب���وؤر  ع�����دد  ب���ل���غ  ك���م���ا   ،2021
معاجلتها  متت  و�لتي  �مل�صتك�صفة 
ذ�ت  خال  ب��وؤرة،   1،344،453

�لفرتة.
لإد�رة  �أب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ون����ّف����ذ 
لكافة  ع���م���ل  خ���ط���ة  �ل����ن����ف����اي����ات 
�أب��وظ��ب��ي، �صملت  ق��ط��اع��ات �إم����ارة 
�ل�صحة  �آف����ات  م��ك��اف��ح��ة  ع��م��ل��ي��ات 

�لعامة وحجز �حليو�نات �ل�صائبة، 
�صهر  ت�صبق  �لتي  �لفرتة  وذلك يف 
�ل��ف�����ص��ي��ل وع��ي��د �لفطر  رم�����ص��ان 

�ملبارك.
�مل�صح  ع��م��ل��ي��ات  �مل����رك����ز  و�أج��������رى 
من  للعديد  و�مل��ك��اف��ح��ة  �حل�����ص��ري 
�لأماكن يف �أرج��اء �لإم��ارة، �صملت 
�مل�صاجد  م���ث���ل  �مل���ه���م���ة  �مل���ن���اط���ق 
و�حلد�ئق  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل�����ص��ال��خ 
و�مل���ت���ن���زه���ات �ل���ع���ام���ة و�لأ�����ص����و�ق 

�لعامة وكافة �ملناطق �ل�صكنية.
وجاء ذلك �صمن حملة خم�ص�صة 
ت�صمل مكافحة كافة �لآفات و�أهمها 
و�لقو�ر�ض  و�ل����ذب����اب  �ل��ب��ع��و���ض 

�إىل  �إ�صافة  و�لنمل،  و�ل�صر��صري 
�ل�صائبة  �حل��ي��و�ن��ات  حجز  خدمة 

مثل �لقطط و�لكاب.
�إط��ار خطة  وتاأتي تلك �حلملة يف 
�مل���رك���ز �ل�����ص��ام��ل��ة ل��ل��ح��د م���ن �أي���ة 
تلك  ت�صببها  ق��د  �صلبية  �أ����ص���ر�ر 
�أعلى  ت���وف���ري  و����ص���م���ان  �لآف���������ات، 
معايري �لبيئة و�ل�صحة و�ل�صامة 
�أرج��اء �لإم���ارة، و�لرتقاء  يف كافة 

مبظهرها �جلمايل �ملتميز.
مكافحة  م�����ص��اري��ع  �إد�رة  وت��ع��م��ل 
�لعامة يف )تدوير(،  �ل�صحة  �آفات 
وفق خطة عمل متكاملة، ل�صمان 
ومثالية  ف���اع���ل���ة  ن���ت���ائ���ج  حت��ق��ي��ق 

على  �ل�صيطرة  �صبيل  يف  ميد�نياً، 
تن�صط فيها تلك  �لتي  �لبوؤر  كافة 
�لعتبار  �لأخ��ذ بعني  �لآف���ات، مع 
�لتي  �لزمنية  �ل��ف��رت�ت  يف  �لعمل 
�لآف���ات،  تلك  تكاثر  فيها  ي��ت��ز�ي��د 
بالعتماد على �لتغري�ت يف درجات 
�حلر�رة يف معظم مناطق �لإمارة.

وي���ع���ت���م���د )ت������دوي������ر( ع���ل���ى ف���رق 
�أف�صل  وف��ق  تتعامل  متخ�ص�صة، 
م��ع تلك  ع��امل��ي��اً  �ملتبعة  �مل��م��ار���ص��ات 
�لآفات، وتعمل على �ل�صيطرة على 
ب����وؤر ت��ك��اث��ره��ا ب��ا���ص��ت��خ��د�م �أح���دث 
�إ�صافة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ت��ق��ن��ي��ات 
�لفعالة  �مل��ب��ي��د�ت  ����ص��ت��خ��د�م  �ىل 

�لتغري  وز�رة  م�����ن  و�مل����ع����ت����م����دة 
ت�صمن  بحيث  و�ل��ب��ي��ئ��ة،  �مل��ن��اخ��ي 
�أو  �ملجتمع  ب�صحة  �لإ���ص��ر�ر  ع��دم 
�ملناطق  ك��اف��ة  يف  �لبيئة  م��ف��رد�ت 

�مل�صتهدفة.
�ملهند�ض  ق���ال  �ل�����ص��دد،  ه���ذ�  ويف 
حم��م��د حم��م��ود �مل���رزوق���ي، مدير 
�آف�����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�������ص���اري���ع  �إد�رة 
�أبوظبي  مركز  يف  �لعامة  �ل�صحة 
"�إن  )ت���دوي���ر(:  �ل��ن��ف��اي��ات  لإد�رة 
ج��ه��ود �مل��رك��ز خ��ال �ل��رب��ع �لأول 
لفتة  ك���ان���ت   2021 �ل���ع���ام  م���ن 
�لتي  �مل��ن��ج��ز�ت  ت��ل��ك  تعترب  ح��ي��ث 
جناعة  ع���ل���ى  دل����ي����ًا  ح���ق���ق���ن���اه���ا 

�لتي  و�مليد�نية  �لإد�ري���ة  �خلطط 
ن�صعها �أ�صا�صاً لعملنا، �لقائمة على 
�أرقى و�أحدث �ملمار�صات و�لو�صائل 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال، وذل��ك متا�صياً مع 

�أهد�ف روؤية �أبوظبي 2030.
و�أ�صار �إىل �أن تعامل �إد�رة م�صاريع 
�لعامة مع  �ل�صحة  �آف��ات  مكافحة 
هذ� �لكم من �لطلبات بكل مهنية 
�لتعامل  يعك�ض  عاليتني  وحرفية 
�جلمهور  ط���ل���ب���ات  م����ع  �ل�������ص���ري���ع 
�حتياجاتهم  تلبية  و�حلر�ض على 
لتوفري  �مل��رك��ز  ب��ه��ا  يخت�ض  �ل��ت��ي 
ب���ي���ئ���ة ن��ظ��ي��ف��ة و����ص���ح���ي���ة و�آم����ن����ة 

وم�صتد�مة.

�مل���رزوق���ي ع��ل��ى �جلانب  و�أ����ص���اف 
ومعاجلتنا  �كت�صافنا  ف��اإن  �لآخ���ر، 
لهذ� �لعدد من �لبوؤر �أي�صاً يف كافة 
�أرجاء �إمارة �أبوظبي يوؤكد قدرتنا 
على �لتعامل مع خمتلف �لظروف 
�لبيئية و�ل�صحية يف �ملجتمع رغم 
ما ي�صهده �لعامل من تف�صي لوباء 
كورونا، حيث نحر�ض على تعزيز 
�أي���ة خماطر  خ��ط دفاعنا يف وج��ه 

بيئية و�صحية، حلماية �ملجتمع.
ط��ل��ب خدمة  �أن  �مل���رزوق���ي  وذك����ر 
�لعامة  �ل�����ص��ح��ة  �آف�����ات  م��ك��اف��ح��ة 
مثل �لذباب و�لبعو�ض و�لقو�ر�ض 
�ت�صال حكومة  م��رك��ز  ع��رب  ي��ك��ون 

وف�����ور   ،800555 �أب�����وظ�����ب�����ي 
ت��ت��ف��اع��ل ف��رق��ن��ا ب�صكل  ����ص��ت��ق��ب��ال��ه 
�أف�صل  لتوفري  �ل��ب��اغ  م��ع  �صريع 

�خلدمات لأفر�د �ملجتمع.
و����ص���ّدد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ك��وي��ن وعي 
بكيفية  �ملجتمع  �أف��ر�د  لدى  كامل 
�ل���ت���ع���ام���ل �لآم�������ن و�ل�������ص���ل���ي���م مع 
و�لأماكن  �لعامة  �لآف��ات  مو�صوع 
�لتي توفر بيئة �صاحلة لتو�لدها، 
�لنو�فري  يف  �ل���ر�ك���دة  �مل��ي��اه  م��ث��ل 
�لزر�عية  و�لأو�ين  و�ل�����ق�����و�رب 
�لري،  و�أح��و����ض  �ل�صباحة  وب��رك 
نتيجة  �ل��ر�ك��دة  �مل��ي��اه  �إىل  �إ�صافة 
و�ل�صنابري  �لأن��اب��ي��ب  م��ن  ت�صرب 

�ملك�صورة وغريها."

•• دبي-الفجر

�إد�رة  مدير  �حلو�صني  �أح��م��د  ك�صف 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل يف حم��اك��م دب���ي، �أن 
�لكاتب �لعدل ي�صعى لتقدمي �أف�صل 
�خلدمات لإ�صعاد �ملتعاملني، بتقدمي 
خ��دم��ات��ه م��ن خ���ال م��ر�ك��ز خدمة 
�لطو�ر، مركز  خمتلفة منها، مركز 
�لرب�صاء، �لرب�صاء مول، مركز و�يف، 
فرع �مليز�ن، فرع �لياي�ض خلدمات 
جانب  �إىل  �خل��ا���ض،  �ل��ع��دل  �لكاتب 
�لنتقال �إىل خارج مر�كز �خلدمة ملن 
�لظروف  لأ�صحاب  �خلدمة  يطلب 
�خل��ا���ص��ة ك��ك��ب��ار �ل�����ص��ن و�مل��ر���ص��ى يف 
�لعديد  �ىل  بالإ�صافة  �مل�صت�صفيات، 
من مكاتب �لكتاب �لعدل �خلا�صني 
�إمارة  مناطق  خمتلف  يف  �ملنت�صرين 

تقدمي  على  �لإد�رة  دبي حر�صا من 
خدماتها جلميع فئات �ملجتمع.

و�أ�صار مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل، �أن 
و769(  �أل��ف��ا   72( �أجن���زت  �لإد�رة 
معاملة، خال �لربع �لأول من عام 
 )279 و  �أل���ف   177( ل���   2021
ت��ق��دمي )224(  ك��م��ا مت  م��ت��ع��ام��ل، 
م��ع��ام��ل��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ات �لن���ت���ق���ال، و 
�لعدل  �لكاتب  معامات  ع��دد  بلغت 
معاملة،   )864 و  )�أل����ف  �خل��ا���ض 
وبلغ متو�صط �إجناز �ملعاملة يف �أفرع 

�لكاتب �لعدل)11.6( دقيقة.
�لكاتب  �إد�رة  �أن  �أ�صار �حلو�صني  كما 
�لعدل يف حماكم دبي تقدم خدمات 
عن  �لعقابية  للموؤ�ص�صات  �لتوثيق 
بو��صطة  2019م  �ل��ع��ام  م��ن��ذ  ب��ع��د 
�لت���������ص����ال �مل����رئ����ي وق�����د ب���ل���غ ع���دد 

�ملوؤ�ص�صات  لنزلء  �ملقدمة  �ملعامات 
من  �لأول  �ل���رب���ع  خ���ال  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
عن  م��ع��ام��ل��ة   )164( �ل���ع���ام  ه����ذ� 
�لتجربة  ه���ذه  ����ص��ت��ث��م��ار  ومت  ب��ع��د، 
�ن�صار  ب��د�ي��ة  م��ع   2020 �ل��ع��ام  يف 
جائحة كوفد 19 من خال تقدمي 
خ���دم���ات �ل���ك���ات���ب �ل���ع���دل ع���ن بعد 
�صاهم  �ملرئي مما  �لت�صال  بو��صطة 
يف ��صتمر�ر �أعمال جميع �لقطاعات 
�لعدل  �لكاتب  مبعامات  �ملرتبطة 
ونظر�  ب��اجل��ائ��ح��ة  ت���اأث���ر  �أي  دون 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني عليها  �إق���ب���ال  ل���ص��ت��م��ر 
ت�صكيل  مت  �ملر�كز  �فتتاح  �إع��ادة  بعد 
تقدمي  يف  متخ�ص�ض  ع��م��ل  ف��ري��ق 
�خل���دم���ات ع���ن ب��ع��د وق����د ب��ل��غ عدد 
�خلدمات �ملقدمة بو��صطة �لت�صال 
هذ�  م����ن  �لأول  �ل����رب����ع  يف  �مل����رئ����ي 

بعد،  عن  معاملة   )1554( �لعام 
�أجريت  �لتي  �ملعامات  ع��دد  وبلغت 
 )800( �ل��دول��ة  خ��ارج  للمتعاملني 
معاملة وذلك �صعياً لتحقيق  �لريادة 
يف توثيق �ملعامات، لتحقيق عد�لة 
و�ل�صرعة،  ب���ال���دق���ة  ت��ت�����ص��م  ن���اف���ذة 
مي�صرة  ق�صائية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
�إىل  ل��ل��و���ص��ول  للمجتمع  �ل��و���ص��ول 
روؤيتها حماكم ر�ئدة متميزة عامليا، 
�لتز�ماً مبقولة �صمو �ل�صيخ حمد�ن 
ويل  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد 
�لتي  �ل�����ص��غ��وط��ات  م����دى  "ندرك 
جر�ء  عديدة  قطاعات  لها  تعر�صت 
فيها  ت�صبب  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأزم�����ة 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا �مل�����ص��ت��ج��د... ولكن 
�أقوى  د�ئماً  يظل  �لإم���ار�ت  جمتمع 

م��ن ك��ل �ل��ت��ح��دي��ات، ون��ح��ن قادرون 
على �لتعاطي باإيجابية مع �ملتغري�ت 
يت�صم  �لتي  �لكبرية  �مل��رون��ة  بف�صل 

بها �أد�ء �أغلب قطاعاتنا".
 حيث �أكد مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل 
�أف�صل  ت��ق��دمي  �إىل  �لإد�رة  ت�����ص��ع��ى 
�لتوثيق  خ�����دم�����ات  يف  �خل�����دم�����ات 
�ل�صرور  و�إدخ���ال  �ملتعاملني  لإ�صعاد 
�ل�صيا�صة  وف����ق  �إل���ي���ه���م،  و�ل��ب��ه��ج��ة 

�إد�رة  تتبعها  �لتي  و�ل�صرت�تيجية 
�لتي  دب��ي  حماكم  يف  �لعدل  �لكاتب 
و�لجر�ء�ت  �لعمليات  جميع  ت�صهل 
حماكم  م��ن  �صعياً  �ملتعاملني،  على 
وتقدميها  بخدماتها  لارتقاء  دبي 
مبا يتاءم مع �حتياجات �ملتعاملني 
نوعية  ن��ق��ل��ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ت��ط��ل��ع  �إذ 
�ملقدمة  �ل���ع���دل  �ل��ك��ات��ب  ب��خ��دم��ات 

للمتعاملني.

قناة  �إىل  �أ�صار �حلو�صني   ومن هنا  
وهي  �ل��ع��دل  �لكاتب  لقنو�ت  ردي��ف��ه 
�خلا�ض  �ل����ع����دل  �ل���ك���ات���ب  م���ك���ات���ب 
و�لتي  دب�����ي  �إم��������ارة  يف  و�مل���ن���ت�������ص���رة 
و�صهولة  ���ص��رع��ة  ت�����ص��م��ن  ب����دوره����ا 
�خلدمات،  على  �ملتعاملني  ح�صول  
�لإ�صر�ف  يتم  �لعمل  �صري  ول�صمان 
�صوؤون  ق�صم  قبل  من  �أعمالهم  على 
�ل��ك��ات��ب �ل���ع���دل �خل���ا����ض ب������الإد�رة، 

�إدر�ج  مت  �ل��ق��ن��اه  ه��ذه  دور  ولتعزيز 
ب��ي��ان��ات �مل��ك��ات��ب وم��و�ق��ع��ه��م و�أرق����ام 
�لتو��صل على �ملوقع �لر�صمي ملحاكم 
دبي وذلك حر�صاً لتقدمي ت�صهيات 
�صهولة  ح��ي��ث  م���ن  ل��ل��ع��م��اء  �أك�����رب 
�حل�����ص��ول على �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي من 
جودة  ن�صبة  رف���ع  حت��ق��ق  �أن  ���ص��اأن��ه��ا 
�خلدمات �ملقدمة مبا ي�صمن �صعادة 

�ملتعاملني.

عالج 1,344,453 بوؤرة اكت�شفت يف الإمارة

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات يتعامل مع 24،554 طلب خدمة خالل الربع الأول من عام 2021 

 اإدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي حتقق الريادة 
يف توثيق معامالتها يف الربع الأول من عام 2021

•• دبي-الفجر: 

لربنامج  �لثالثة  �ل����دورة  �نطلقت 
 30 مب�صاركة  �ل�صطناعي  �لذكاء 
م��ن �ل����وز�ر�ت و�جل��ه��ات �حلكومية 
و�خلا�صة يف دولة �لإم��ار�ت، بهدف 
مت��ك��ني �ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة يف هذه 
�لذكاء  ب�����اأدو�ت وم���ه���ار�ت  �جل��ه��ات 
خرب�تهم  وت��ط��وي��ر  �ل���ص��ط��ن��اع��ي، 
�لتطبيقات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
باآليات  وتعريفهم  �لتكنولوجية، 
خدمات  �بتكار  يف  منها  �ل�صتفادة 
م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت����ع����زز ري���������ادة دول�����ة 
�مل���ج���ال. وي�صهم  ه���ذ�  �لإم������ار�ت يف 
تنظيمه  ي���ت���م  �ل�������ذي  �ل����ربن����ام����ج 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
كيلوغ  وكلية  �ل�صطناعي  للذكاء 
حتى  وي�صتمر  �أك�صفورد،  جامعة  يف 
ق����در�ت  ب��ت��ع��زي��ز   ،2021 ي��ول��ي��و 
�ملنت�صبني يف جمال توظيف �أدرو�ت 
�لذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�أخ���اق���ي���ات 
يف  تطبيقها  وكيفية  �ل�صطناعي، 
م��ث��ل �صامة  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وتعزيز  �ملعلومات،  و�أم��ن  �لبيانات 
ع���ل���ى حتليل  �مل�������ص���ارك���ني  ق��������در�ت 
وحتليل  �مل����ع����ل����وم����ات،  و�����ص���ت���ن���ت���اج 
�ملخاطر �لأمنية و�لأخاقية لتبني 

�لذكاء �ل�صطناعي.

نقلة  الــعــلــمــاء:  �شلطان  عمر 
نوعية وتطوير هيكلية جديدة 

للمحتوى العلمي والعملي
�لعلماء  �صلطان  عمر  معايل  و�أك���د 
�ل�صطناعي  للذكاء  �ل��دول��ة  وزي��ر 
وتطبيقات  �ل��رق��م��ي  و�لق���ت�������ص���اد 
�أن ح��ك��وم��ة دولة  ب��ع��د،  �ل��ع��م��ل ع��ن 
�لإمار�ت تتبنى متكني �أفر�د �ملجتمع 
مب����ه����ار�ت �مل�����ص��ت��ق��ب��ل وت���زوي���ده���م 
ب�����امل�����ع�����ارف و�خل�����������رب�ت �ل����ازم����ة 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ت��وظ��ي��ف 
و�أدو�ت �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة يف 
�لتحديات  ملختلف  �حللول  ت�صميم 

مب��ا ي��و�ك��ب �ل��ط��ل��ب �مل��ت��ن��ام��ي على 
خمتلف  يف  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة  �مل����ه����ار�ت 

جمالت �لذكاء �ل�صطناعي. 
�لذكاء  ب���رن���ام���ج  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
توجيهات  ي����رتج����م  �ل����ص���ط���ن���اع���ي 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  �آل مكتوم 
جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
�لذكاء  تكنولوجيا  توظيف  بت�صريع 
�ملجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ص��ط��ن��اع��ي 
�ملتنوعة  �ل��ف��ر���ض  م���ن  و�ل����ص���ت���ف���ادة 
و�أدو�ت  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ت��ي��ح��ه��ا  �ل���ت���ي 
وتعزيز  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�صناعية  �ل��ث��ورة 

�جلهود و�ملبادر�ت �لوطنية يف جمال 
�ل�صتثمار يف تكنولوجيا �مل�صتقبل، مبا 
يدعم حتقيق �أهد�ف مئوية �لإمار�ت 
و�أ�صاف معايل عمر �صلطان   .2071
�لعلماء �أن �لربنامج يهدف يف دورته 
من  نوعية  نقلة  حتقيق  �إىل  �لثالثة 
هيكلية  تطوير  على  �ل��رتك��ي��ز  حيث 
و�لعملي،  �لعلمي  للمحتوى  جديدة 
�لتعليمية  �لأ�صاليب  �أح��دث  و�عتماد 
�لعملية  �خل��ربة  لتعزيز  و�لتفاعلية 
�لفر�صة  و�إت��اح��ة  �لعلمية،  و�مل��ع��رف��ة 
م�صرتكة  �أف��ك��ار  لتطوير  للمنت�صبني 
تطوير  يف  ع���ل���ي���ه���ا  �ل����ب����ن����اء  مي���ك���ن 
توظيفها  مي��ك��ن  م��ب��ت��ك��رة  م�����ص��اري��ع 
تنفيذ  �إط������ار  يف  م��ن��ه��ا  و�ل����ص���ت���ف���ادة 

�أهد�ف ��صرت�تيجية �لإمار�ت للذكاء 
�ل�صطناعي 2031.

م�صرية  يف  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �أن  و�أك����د 
�لتقدم �لتكنولوجي بدولة �لإمار�ت، 
�لتي �صهدت �إجناز�ت عاملية يف جمالت 
و�لبتكار،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ف�����ص��اء 
ت��ت��ط��ل��ب ت��ع��زي��ز �جل���ه���ود و�مل����ب����ادر�ت 
و�لعاملية  �لوطنية  �مل��و�ه��ب  لإ���ص��ر�ك 
�لقت�صادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
�لفر�صة  �إتاحة  عرب  و�لتكنولوجية، 
�أمام �ل�صباب لتطوير حلول وخدمات 
�مل�صتقبلية،  �لتكنولوجيا  على  قائمة 

ومو��صلة تطوير قدر�تهم.

برنامج متكامل لتطوير املهارات 
�ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  برنامج  و�صهد 
تخريج  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأوىل  دورت��ي��ه  يف 
يف  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����ك�����و�در  م����ن   178
�جلهات �حلكومية و�خلا�صة، و�صاهم 
�لجتاهات  �أح�����دث  ع��ل��ى  ب��ت��ع��ري��ف��ه��م 
�ل��ع��امل��ي��ة و�مل���م���ار����ص���ات �ل��ن��اج��ح��ة يف 
�ل�صطناعي،  �لذكاء  توظيف  جم��ال 
�أفكار  تطوير  يف  دعمهم  �إىل  �إ�صافة 
توظيفها  م��ب��ت��ك��رة مي��ك��ن  وم�����ص��اري��ع 
و�لقطاعات  �جل��ه��ات  ب���اأد�ء  لارتقاء 
من  و�ل���ص��ت��ف��ادة  فيها  يعملون  �ل��ت��ي 
�لبنية �لتحتية �لتكنولوجية �ملتطورة 

�لتي تتمتع بها دولة �لإمار�ت.

خّرج 178 من الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة يف تكنولوجيا امل�شتقبل خالل دوراته ال�شابقة

برنامج الذكاء ال�سطناعي يطلق دورته الثالثة مب�ساركة 30 جهة حكومية وخا�سة

•• اأبوظبي-الفجر

�أح���ال���ت ���ص��رط��ة �أب��وظ��ب��ي �إىل ن��ي��اب��ة �ل���ط���و�رئ و�لأزم�����ات 
تطبيًقا  خمالفة   39 رم�صان  �صهر  بد�ية  منذ  و�ل��ك��و�رث 
�إقامة  �أو  �لج��ت��م��اع��ات  �أو  �لتجمعات  وتقييد  منع  ل��ق��ر�ر 
�لأماكن  يف  �لتجمع  �أو  �خل��ا���ص��ة  �أو  �ل��ع��ام��ة  �لح��ت��ف��الت 
�أبوظبي �صمن  "�لعزب" باإمارة  �مل��ز�رع �خلا�صة  �أو  �لعامة 
كورونا  �نت�صار فريو�ض  للحد من  �لح��رت�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت 
و�لأزمات  �لّطو�رئ  نيابة  و�أهابت  "كوفيد19-".  �مل�صتجد 
بالتعليمات  �لتقيد  باجلمهور  �أبوظبي  و�صرطة  و�لكو�رث 
ب���الإج���ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ري �لحرت�زية   �ل��وق��ائ��ي��ة و�لل���ت���ز�م 
مر�ض  �نت�صار  م��ن  للحد  �ملخت�صة  �جل��ه��ات  م��ن  �ل�����ص��ادرة 
كوفيد9-، حر�صا على �صحتهم  وجتنًبا للوقوع حتت طائلة 
10 �آلف درهم  �لقانون و�لعقوبات �لتي تق�صى بالغر�مة 
ملن قام بالدعوة و�لتنظيم و5 �آلف درهم لكل من �صارك. 

�أن بع�ض �ل�صلوكيات و�لتقاليد  �أبوظبي،  و�أو�صحت �صرطة 
�ملجتمعية �ملرتبطة ب�صهر رم�صان، �أ�صبحت يف ظل �لظروف 
�ل�صحية �لر�هنة، ُت�صكل خطورة بالغة، على �صحة و�صامة 
�أفر�د �ملجتمع، كما �أنها تتعار�ض مع �لقر�ر�ت و�لإجر�ء�ت 
�لحرت�زية، للحد من �نت�صار فريو�ض "كوفيد19-"، مثل 
�لتجمعات �لعائلية، ذ�ت �لأعد�د �لكبرية، و"�لعز�ئم"، �لتي 
جتمع يف بع�ض �لأح��ي��ان ع���دًد� ك��ب��رًي� م��ن م��ن �لأف���ر�د كم 
�لأً�صر و�لأقارب و�لأ�صدقاء على مائدة �إفطار �صهر رم�صان 
�لتجمعات  عن  �لتخلي  �ملجتمع  �أف��ر�د  ونا�صدت  �لف�صيل. 
فر�ض  زي����ادة  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��ل��وك��ي��ات  �لرم�صانية 
�نت�صار �لإ�صابة بفريو�ض كورونا، د�عًية كافة �أفر�د �ملجتمع 
وم�صاندة  و�لتز�م"،  ..طاعة  "�صهُرنا  ب�صعار  �لتم�صك  �إىل 
�لتي  و�للجان  �جلهات  وكافة  �لأول"،  �لدفاع  "خط  جهود 
جعلت من دول��ة �لإم��ار�ت يف �صد�رة �ل��دول �لأك��ر تقدًما 

وجناحا يف �لت�صدي لنت�صار فريو�ض كورونا.

يل لنيابة الأزمات والكوارث 39  �سرطة اأبوظبي حتحُ
خمالفة لـ »منع وتقييد التجمعات« منذ بداية رم�سان

•• ال�صارقة -الفجر:

و�لطعون  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�صريعية  �ل�����ص��وؤون  جل��ن��ة  �أن��ه��ت 
لإمارة  �ل���ص��ت�����ص��اري  �ملجل�ض  يف  و�ل�����ص��ك��اوى  و�لق���رت�ح���ات 
�ل�صارقة در��صتها ب�صاأن م�صروع قانون حول �ملو�رد �لب�صرية 
وذلك  �ل�صارقة  �إم��ارة  يف  �لنظامية  �لهيئات  يف  للع�صكريني 
�ليوم مبقر �ملجل�ض يف مدينة  خال �جتماع عقدته �صباح 

�ل�صارقة .
�إ���ص��ح��اق �ملازمي  ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �صاهني  ت��ر�أ���ض �لج��ت��م��اع 
مقرر  م��ريز�  م��ر�د  عبد�هلل  �صعادة  وح�صره  �للجنة  رئي�ض 
�للجنة و�صعادة حممد علي جابر �حلمادي و�صعادة حممد 

�لدكتور  �صعادة  و  �لنقبي  علي  �صعيد  وعلي  علي  �آل  �صالح 
بوغامن  حممد  خليفة  و���ص��ع��ادة  �ل��ربمي��ي  كامل  �إ�صماعيل 
ح�صن  يو�صف  للمجل�ض  �لقانوين  �مل�صت�صار  ح�صور  بجانب 
�آل علي وعبد�لعزيز بن خادم نائب مدير �لإد�رة �لقانونية 

و�صمية جا�صم �صكرتري �لد�رة.
�لقانون  م�����ص��روع  يف  ورد  م��ا  خمتلف  يف  �للجنة  ون��ظ��رت    
و�ل��ت��ي حت��ددت يف  �لنظامية  �لهيئات  م��و�د منظمة يف  م��ن 
�لقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة و�أكادميية �لعلوم �ل�صرطية 
�أخرى  جهة  و�أي��ة  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة  بال�صارقة 
ت�صاف بقر�ر من حاكم �ل�صارقة �أو �ملجل�ض �لتنفيذي لإمارة 

�ل�صارقة .  

وب��ح�����ص��ب م�����ص��روع �ل��ق��ان��ون  �ل�����و�رد و�مل���ح���ال م��ن �ملجل�ض 
فاإن  �ل�صارقة  لإم���ارة  �ل�صت�صاري  �ملجل�ض  �إىل  �لتنفيذي 
�لقانون  و�أه��د�ف  �لتعريفات  تتناول  �لقانون  م�صروع  مو�د 
للهيئة  �لب�صرية  �مل��و�رد  وتنمية  وتخطيط  تطبيقه  ونطاق 
�ملتعلقة  و�لأح��ك��ام  �خلدمة  وب��دء  و�لتعيني  بها  و�للتحاق 
و�حلقوق  �ل���ولء  وق�صم  �لتعيني  و�إع���ادة  �لتعيني  ب�صروط 

و�لرو�تب و�لعاو�ت و�ملز�يا وغريها .
�ملتعلقة  �لأح��ك��ام  ك��ذل��ك  �ل��ق��ان��ون  م�صروع  م���و�د  وتت�صمن 
و�ملحظور�ت  و�ل��و�ج��ب��ات  و�ل��رتق��ي��ات  �لج����از�ت  ب�صو�بط 
�لقانون  م����و�د  م���ن  و�مل�����ص��ت��ح��ق��ات وغ���ريه���ا  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  يف 

�لتف�صيلية .

جلنة بال�ست�ساري ال�سارقة تنتهي من درا�سة م�سروع قانون املوارد الب�سرية للع�سكريني يف الهيئات النظامية 
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العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم بينا�ض �صار�ب 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2284272 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عادل ح�صن حممود �حمد �حلو�صني %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف خليفه حممد مو�صى �صاهني �لقبي�صي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
ل�صاح  �ليو�صف  �ل�ص�����ادة/حمل  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN ر�ديرت�ت �ل�صيار�ت رخ�صة رقم:1111123 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة خالد عبد�هلل حممد عبد�هلل �لرم�صانى  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عبد�هلل حممد منينه �ل�صام�صى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�صف نور �ل�صام

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

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
ملعد�ت  �صتيل  �ل�ص�����ادة/ون  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملطابخ  رخ�صة رقم:3884917 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة مبارك ز�يد �صاوى باروت �حلر��صى %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل م�صعد حممد �حلربي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/هوريزون لتن�صيق �حلد�ئق ذ.م.م   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1192970 

تعديل �إ�صم جتاري من/ هوريزون لتن�صيق �حلد�ئق ذ.م.م

HORIZON LANDSCAPING LLC

�إىل / هوريزون لإد�رة �ملر�فق وتن�صيق �حلد�ئق ذ.م.م

HORIZON FACILITIES MANAGEMENT & LANDSCAPING - LLC 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صيك�صن�ض �صولد�تا 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�صة رقم:1166145 

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صيك�صن�ض �صولد�تا

SIXENSE SOLDATA

�إىل/ �صيك�صن�ض مونيتورينغ

SIXENSE MONITORING

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ويل �كزك خلدمات �لتوظيف - �صركة  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م    رخ�صة رقم:1489307 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة منذر خمي�ض على عبد�لرحمن �لبلو�صى  %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم خليل �بر�هيم على �ملالكى

تعديل �إ�صم جتاري من/ �ويل �كزك خلدمات �لتوظيف - �صركة  �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

OIL EXEC EMPLOYMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �إىل/ �ويل �كزيكيوتف للتوظيف �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

OIL EXECUTIVE EMPLOYMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مركز �ليمامة للطباعه ومتابعة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملعامات    رخ�صة رقم:1141762 

تعديل �إ�صم جتاري من/ مركز �ليمامة للطباعه ومتابعة �ملعامات

AL YAMAMA TYPING AND TRANSACTIONS CENTER

�إىل / مركز �ليمامة للطباعة

AL YAMAMA TYPING CENTER 

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات متابعة �ملعامات  8299003

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ما�صرت ورك للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1863463 
  تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �حمد جابر �حمد عبد�هلل �ل على %10

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / خالد عبد�لرحمن �صامل عثمان �ل على من مالك �إىل �صريك
 تعديل ن�صب �ل�صركاء / خالد عبد�لرحمن �صامل عثمان �ل على من 100 % �إىل %70

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �صلطان عبد�هلل �حمد جابر �ملرزوقى %10
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد عبد�هلل حبيب علوى �لعطا�ض  %10

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 100000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �إ�صم جتاري من/ ما�صرت ورك للمقاولت �لعامة

MASTER WORK GENERAL CONTRACTING
�إىل / ما�صرت ورك للمقاولت �لعامة ذ.م.م

MASTER WORK GENERAL CONTRACTIONG L.L.C  
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خال 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/و�حة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�صلم للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة و�لعقار�ت
رخ�صة رقم:CN 2837559 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

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

ن�صيم �لفجر
رخ�صة رقم:CN 2753455 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

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

جفت لتغليف �لهد�يا
رخ�صة رقم:CN 2715294 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:�لبناء للفن �ملعماري ذ.م.م
مبارك  نا�صر   - بناية   - �لتوبة  عود  منطقة   - �لعني  �ل�صركة:  عنو�ن 

�صاملني �ملن�صوري
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 1112915 

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

- تعيني �ل�صادة/ز�يد ت�صارترد �كاونتانت لتدقيق �حل�صابات - �صركة   2
�ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/3/30 

وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق 
تاريخ �لتعديل:2021/4/25  - لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150004140 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة �مل�صفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346481                تاريخ: 2021/03/08
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: �صويتهارت كيت�صن هولدنغ كومباين ليمتد
 وعنو�نه: وحدة رقم جي يف 00-04-03 ، بي �صي 15 ، �لطابق 3 ، بناء بو�بة �لقرية 04، دبي ، مركز دبي �لعاملي 

، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�شورة العالمة       

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
بالطعام  �ملتعلقة  �لربيدي  �لطلب  بالتجزئة عرب  �لبيع  بالطعام، خدمات  �ملتعلقة  بالتجزئة  �لبيع  خدمات 
باملو�د �لغذ�ئية، خدمات �لبيع باجلملة فيما يتعلق باملو�د �لغذ�ئية، خدمات �لطلب عرب �لنرتنت يف جمال 

�لطلبات �خلارجية و�لتو�صيل يف �ملطاعم، خدمات �إد�رة �صا�صل �لتوريد.
باللغة   SWEETHEART KITCHEN ك��ل��م��ات  ع����ن   ع���ب���ارة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ع���ام���ة:  و����ص���ف 

�لإجنليزية.
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 148414

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347662                  تاريخ: 2021/03/24
بيانات �لأولوية:018331715 – 2020/11/03

�لحتاد �لأوروبي  
�ل�صم: موريك�ض ��ض �يه ��ض

 وعنو�نه: 8، رو بيليني ،  �ف-75116 ،  باري�ض ، فرن�صا.
�شورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
بر�مج كخدمة )��ض �إيه �إيه ��ض( ت�صتمل على برجميات لا�صتخد�م يف جمال �لتمويل، برجمة �لكمبيوتر 
لا�صتخد�م يف جمال �لتمويل، خدمات تطوير وت�صميم و�ختبار و�لت�صليم �ملتو��صل لربجميات �لكمبيوتر 
وجميعها لا�صتخد�م يف جمال �لتمويل، خدمات �ل�صت�صار�ت �ملتعلقة برب�مج �لكمبيوتر يف جمال �لتمويل، 
خدمات �ل�صت�صار�ت �ملتعلقة بربجميات �لتكنولوجيا �ملالية، خدمات دمج بر�مج �لكمبيوتر �ملالية، خدمات 

دعم بر�مج �لكمبيوتر �ملالية.
و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن حرف و كلمة Murex   Mباللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

  �ل�صرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 161979

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 346488                   تاريخ: 2021/03/08

بيانات �لأولوية: 
�ل�صم: �صويتهارت كيت�صن هولدنغ كومباين ليمتد

 وعنو�نه: وحدة رقم جي يف 00-04-03 ، بي �صي 15 ، �لطابق 3 ، بناء بو�بة �لقرية 04، دبي ، مركز دبي �لعاملي 
، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة    
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43

�لوجبات  مطاعم  مطاعم،  باعتبارها  �لأطعمة  بيع  دكاكني  �مل�صاوي،  مطاعم  �ملطاعم،  خدمات  مطاعم، 
�لوجبات  تقدمي  مطاعم  �لذ�تية،  �خلدمة  مطاعم  �لذ�تية،  �خلدمة  ومطاعم  �ملطاعم  خدمات  �ل�صريعة، 
�خلارجية، خدمات  �لطعام  �ل�صريعة، مقاهي، خدمات طلبات  �لوجبات  لتوفري  �ملطاعم  �خلفيفة، خدمات 
�لطعام  طلبات  خدمات  �لذ�تية،  �خلدمة  كافترييات  خدمات  �لطعام،  طهي  خدمات  كافترييات،  �ملقاهي، 
حت�صري  للمطاعم،  و�ل�صر�ب  بالطعام  �لتزويد  خدمات  و�ل�صر�ب،  بالطعام  �لتزويد  �خلارجية،  و�ل�صر�ب 
�لطعام و�ل�صر�ب، توفري معلومات متعلقة بتح�صري �لطعام و�ل�صر�ب، خدمات وكالت �حلجز يف �ملطاعم، 

توفري معلومات متعلقة باملطاعم.
باللغة   SWEETHEART KITCHEN ك��ل��م��ات  ع����ن   ع���ب���ارة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ع���ام���ة:  و����ص���ف 

�لإجنليزية.
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 148415

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346856                  تاريخ: 2021/03/11
بيانات �لأولوية:

�ل�صم: �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م
 وعنو�نه: �ض.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.

�شورة العالمة  

       
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�صغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��ات(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطات،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ص��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطات، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�صياح، حجز �لفنادق.
و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن  كلمات بو برغر باللغة �لعربية بخط مميزوحمدد.

  �ل�صرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 166805

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346089                     تاريخ: 2021/03/03
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: �صركة حمام�ض ومطاحن بن �لعميد
 وعنو�نه: �لطابق �لر�بع، برج �أحمد، �صرق، �صارع �خلليج �لعربي، مدينة �لكويت 00965، �لكويت.

�شورة العالمة        
   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد 
�لكتب، �ل�صور �لفوتوغر�فية، �لقرطا�صية، مو�د �لل�صق �مل�صتعملة يف �لقرطا�صية �أو لغايات منزلية، ومو�د 
�لفنانني، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض 
�لكلي�صيهات  �لطباعة،  �أخ��رى(، حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبا�صتيكية )غري  �لتغليف  �لأجهزة(، مو�د  )عد� 

)�لر��صمات(.
 THE حتتهم  �لذهبي  باللون  �لعربية  باللغة  بوتيك  قهوة  كلمات  عن  عبارة  �لعامة  �لعامة:  و�صف 
ر�صم  و�لكلمات بخط مميز فوقهم  �لأ�صود  باللون  �لإجنليزية  باللغة   COFFEE BOUTIQUE

تعبريي لوجه غز�لة.
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 160848

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346860                تاريخ: 2021/03/11
بيانات �لأولوية:

�ل�صم: �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م
 وعنو�نه: �ض.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.

�شورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�صغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��ات(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطات،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ص��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطات، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�صياح، حجز �لفنادق.
لر�صم  خلفية  على  مميز  عري�ض  بخط  �لعربية  باللغة  ِدي��اي  كلمة  ع��ن   عبارة  �لعامة  �لعامة:  و�صف 

كاريكاتوري لدجاجة.
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 166807

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347657                  تاريخ: 2021/03/24
بيانات �لأولوية:018331715 – 2020/11/03

�لحتاد �لأوروبي  
�ل�صم: موريك�ض ��ض �يه ��ض

 وعنو�نه: 8، رو بيليني ،  �ف-75116 ،  باري�ض ، فرن�صا.
�شورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
بر�مج كمبيوتر وبرجميات كمبيوتر م�صممة لا�صتخد�م يف جمال �لتمويل.

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن حرف و كلمة Murex   Mباللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة 
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 161977

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346861                 تاريخ: 2021/03/11
بيانات �لأولوية:

�ل�صم: �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م
 وعنو�نه: �ض.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.

�شورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�صغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��ات(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطات،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ص��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطات، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�صياح، حجز �لفنادق.
و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن  كلمة DIYAY باللغة �لإجنليزية بخط عري�ض مميز على خلفية 

لر�صم كاريكاتوري لدجاجة.
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

�صعادة  �لإمار�تي  �لأعمال  رجل  تربع 
عبد�لرحيم حممد بالغزوز �لزرعوين 
وجبة،  مليون  ي��ع��ادل  دره���م،  مبليون 
�إمياناً  "100 مليون وجبة"،  حلملة 
�لإن�صانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  باأهمية  منه 
�ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا م���ب���ادر�ت حم��م��د بن 
و�لتي  �ل���ع���امل���ي���ة،  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ص����د 
�آل  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  تنفذها 
و�لإن�صانية  مكتوم لاأعمال �خلريية 
بال�صر�كة مع برنامج �لأغذية �لعاملي 
�لإقليمية  �ل�����ص��ب��ك��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�لإن�صانية  و�ملوؤ�ص�صات  �لطعام  لبنوك 
و�خل���ريي���ة �مل��ع��ن��ي��ة يف �لإم�������ار�ت ويف 

�لدول �مل�صمولة باحلملة.
ورغم حتقيق حملة 100 مليون وجبة 
�لأيام  يف  �ملطلوبة  �مل�صاهمات  ك��ام��ل 
�لع�صرة �لأوىل من �إطاقها، تتو��صل 
ورجال  و�ملوؤ�ص�صات  �لأف����ر�د  ت��ربع��ات 
�لقت�صادية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأع���م���ال 
بالتدفق  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ملختلفة 
على �حلملة �لأكرب يف �ملنطقة و�لتي 
وخمتلف  �ل��ع��رب��ي  �ل���ع���امل  يف  ب�����د�أت 
وتو�صعت  و�آ�صيا،  �أفريقيا  قارتي  دول 
�أمريكا �جلنوبية  ا  �أي�صً لت�صمل  �ليوم 
و�أوروبا، �صعًيا منها �إىل م�صاعدة �أكرب 
30 دولة  ق��در ممكن م��ن �جل��ي��اع يف 
حول �لعامل يف �صهر رم�صان كالأردن 
و�أنغول و�لرب�زيل و�أثيوبيا وكو�صوفو 
و�ليمن، من دون �لتمييز بني منطقة 

وقال  دي����ن.  �أو  ع���رق  �أي  �أو  و�أخ�����رى 
�صعادة عبد  �لإم��ار�ت��ي،  �لأعمال  رجل 
�لزرعوين،  ب��ال��غ��زوز  حممد  �ل��رح��ي��م 
�أطلقها  �لتي  مليون   100 حملة  �أن 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�������وزر�ء ح��اك��م دبي 
لكل  مفتوحة  دعوة  هي  �هلل"،  "رعاه 
�لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات مل�صاندة �ملحتاجني 
و�إطعام �مل�صاكني يف 30 دولة يف �صهر 
�خلري. وتابع: "م�صاهمتنا يف �حلملة 
�إن�صانية  حملة  لأن��ه��ا  و�ل��ت��ز�م  ���ص��رف 
�أمام  �مل��و�ط��ن��ني  نحن  ت�صعنا  ملهمة 
يف  �لآخرين  جتاه  كب�صر  م�صوؤولياتنا 
خمتلف �أنحاء �لعامل ممن يحتاجون 
�لر�صيدة  ..وقيادتنا  و�مل�صاندة  للعون 
عمل  يف  �مل�صابقة  على  د�ئ��م��اً  ع��ّودت��ن��ا 
�خل���ري�ت و�إط���اق �مل��ب��ادر�ت �لهادفة 

و�لت�صامن  �لعطاء  قيم  تر�صخ  �لتي 
�لإن�صاين �لتي �أر�صاها �لآباء �ملوؤ�ص�صون 
لدولة �لإمار�ت". و�أ�صاف �أن �حلملة 
�ملبا�صر  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��دع��م  ب��ت��وف��ريه��ا 
�إل��ي��ه، خ�صو�صاً يف  مل��ن ه��م يف ح��اج��ة 
و�إطعامها  دخ����ًا،  �لأق����ل  �ملجتمعات 
�ل�����ص��ي��ام مت��ث��ل روح  �صهر  �ل��ط��ع��ام يف 
�ل�صهر �لف�صيل وجت�صد مدى حر�ض 
ك����ل ف���ئ���ات جم��ت��م��ع �لإم����������ار�ت على 
�مل�صاركة يف �لعمل �خلريي و�لإن�صاين 
�لفاعل �لذي متيزت به �لإمار�ت على 
�ل�صاحة �لعاملية. وت�صكل حملة "100 
يف  ���ص��اب��ق��ًة  بحجمها  وجبة"  م��ل��ي��ون 
�ملنطقة، وتاأتي ��صتكماًل حلملة "10 
يف  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  م��اي��ني وجبة" 
بهدف  �ملا�صي،  رم�صان  يف  �لإم����ار�ت 
ب��وب��اء ك��ورون��ا يف  �مل��ت��اأث��ري��ن  م�صاعدة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ل�صهر  ب��د�ي��ة  م��ع  �حلملة  و�نطلقت 
وترتجم  م��ع��ان��ي��ه  لتج�صد  �ل��ف�����ص��ي��ل 
�ل�����و�ق�����ع، بهدف  �أر��������ض  ق��ي��م��ه ع���ل���ى 
�لإ����ص���ه���ام يف �حل����د م���ن �جل�����وع عرب 
ت���وزي���ع م�������ص���اع���د�ت �إن�������ص���ان���ي���ة، على 
�ملكونات  ع��ل��ى  ط����رود حت��ت��وي  ���ص��ك��ل 
�لغذ�ئية �لأ�صا�صية �أو ق�صائم �صر�ئية، 
و�إي�����ص��ال��ه��ا م��ب��ا���ص��رًة ويف �أ���ص��رع وقت 
منها.  �مل�صتفيدين  تو�جد  �أماكن  �إىل 
وجبة"  مليون   100" حملة  وت��اأت��ي 
ك���ج���زء م���ن ج���ه���ود دول�����ة �لإم��������ار�ت، 
للتخفيف من حتديات �جلوع و�لفقر 
يف  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  �لتغذية  و���ص��وء 

�لثاين  �ل��ه��دف  ول��دع��م  �صكل خ��ا���ض، 
�لتي  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  م��ن 
تبناها �ملجتمع �لعاملي، و�لذي يق�صي 
باإنهاء �جلوع وكل �أ�صكال �صوء �لتغذية 
يف �لعامل بحلول �لعام 2030، حيث 
ي��ه��دد �جل����وع ح��ي��اة �أك����ر م��ن 820 
 52 منهم  �لعامل،  يف  �صخ�ض  مليون 
مليون �صخ�ض يف دول �ل�صرق �لأو�صط 
و�صمال �أفريقيا، فيما ميوت طفل كل 
ع�����ص��ر ث�����و�ٍن ب�����ص��ب��ب م��ر���ض مرتبط 
باجلوع. وي�صتطيع كل مقتدر يرغب 
مليون   100" حملة  يف  �مل�صاركة  يف 
�أم خارجها،  �أكان يف �لإمار�ت  وجبة"، 
�ل��ت��ربع ع��رب �أرب���ع ق��ن��و�ت وه��ي �ملوقع 
للحملة  �مل���خ�������ص�������ض  �لإل������ك������رتوين 
www.100millionmeals.
رقم  ع���ل���ى  �لت���������ص����ال  وم����رك����ز   ،ae
 ،8004999 �مل����ج����اين  �لت�������ص���ال 
�ملخ�ص�ض  �مل�����������ص�����ريف  و�حل�����������ص�����اب 
وهو  �لإ�صامي  دب��ي  بنك  يف  للحملة 
 AE08 0240 0015 2097
�لن�صية  و�لر�صائل   ،7815 201
"وجبة"  كلمة  �إر���ص��ال  عرب  �لق�صرية 
باللغة   "meal" �أو  �لعربية  باللغة 
�لإجن��ل��ي��زي��ة على �أرق���ام حم���ددة على 
دولة  "�ت�صالت" يف  "دو" �أو  �صبكتي 
�ملوقع  ع��ل��ى  وم���ع���رو����ص���ة  �لإم���������ار�ت 
�لإلكرتوين للحملة، �إ�صافًة �إىل �إمكان 
�مل��ر����ص��ل��ة ع���رب �ل���ربي���د �لإل���ك���رتوين 
info@100MillionMeals.

.ae

•• دبي -وام:

�لجتماعي  �لتكافل  �صندوق  م��ب��ادر�ت  "فزعة" �إح��دى  م��ب��ادرة  قدمت 
�لجتماعي،  �لتكافل  �آفاق  لتو�صيع  و�لهادفة  �لد�خلية  بوز�رة  للعاملني 
مبلغ مليون درهم لدعم حملة "100 مليون وجبة"، �لأكرب من نوعها 
30 دول��ة يف  لإط��ع��ام �لطعام يف رم�صان للمحتاجني و�لأق���ل دخ��ًا يف 
�آل  �أرب��ع ق��ار�ت. وتعمل �حلملة �لتي تنظمها مبادر�ت حممد بن ر��صد 
مكتوم �لعاملية بالتعاون مع برنامج �لأغذية �لعاملي وموؤ�ص�صة حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم لاأعمال �خلريية و�لإن�صانية و�ل�صبكة �لإقليمية لبنوك 
�لطعام و�جلمعيات �لإن�صانية و�خلريية يف �لدول �لتي ت�صملها �حلملة 
من �أجل تقدمي �لدعم �لغذ�ئي �إىل �لأ�صر و�لأفر�د �ملعوزين خال �صهر 

رم�صان �ملبارك.
مليون وجبة  "فزعة"،  مبادرة  �ل��ذي قدمته  دره��م  �ملليون  مبلغ  ويوفر 
طعام ت�صد جوع �ملحتاجني و�لفقر�ء و�لأ�صر �ملتعففة يف �ملجتمعات �لأقل 
و�لتكافل  �لت�صامن  تعزيز  �إىل  �ليوم  �لعامل  فيه  يحتاج  وق��ت  يف  دخ��ًا 
تربع  وي�صتجيب  �لتغذية.  و�صوء  �جل��وع  ملو�جهة  و�لإن�صاين،  �ملجتمعي 
يف  جنحت  �لتي  وجبة"  مليون   100 "حملة  لهدف  "فزعة"  م��ب��ادرة 
حتقيق %100 من �أهد�فها وجمع �مل�صاهمات �ملطلوبة لتوفري 100 
مليون وجبة يف �لأيام �لع�صرة �لأوىل من �إطاقها، حيث �أتاحت �حلملة 
دولة  يف  و�لقطاعات  �ملجتمع  �صر�ئح  جلميع  �لفر�صة  �نطاقتها  منذ 
�لإمار�ت، من موؤ�ص�صات و�صركات ورجال �أعمال و�صخ�صيات م�صهود لهم 
فيها، عرب  �مل�صاهمة  قادرين،  و�أف��ر�د  �لإن�صانية  و�لإح�صان  �لرب  باأعمال 
�لتربع �لنقدي ل�صر�ء عدد معني من وجبات �لطعام �أو ما يعادلها من 
معوزين،  �إىل  �إي�صالها  يتم  و�صحي،  لئق  ب�صكل  مرتبة  غذ�ئية،  طرود 

�أفر�ًد� كانو� �أم �أ�صًر�، مبا�صرًة �إىل �أماكن وجودهم.

وت�صتلهم هذه �حلملة �لأخوة و�لتعا�صد �لإمار�تي مع كل �صعوب �لعامل 
�صهر  خ��ال  �أك��ر  وتت�صاعف  �لتغذية،  و�صوء  �جل��وع  حتديات  ملو�جهة 
�إىل  �لعون  يد  مبد  �لإن�صانية،  وقيمه  معانيه  لتحاكي  و�لعطاء،  �خلري 
�أو  ع��رق،  بني  "100 مليون وجبة"  و�لفقري. ول متيز حملة  �ملحتاج 
قابلة  ط���رود  ب�صيغة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  م�صاعد�تها  وت��ق��دم  منطقة،  �أو  دي���ن، 
للتخزين يف 30 دولة يف �لعامل �لعربي و�آ�صيا و�إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا 

�جلنوبية.
ويزيد من �أهمية حملة 100 مليون وجبة وجود و�قع عاملي موؤمل يعانيه 
�أكر من 820 مليون �صخ�ض، ب�صبب �صوء �لتغذية، بينهم 52 مليون 
�صخ�ض يف �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا، فيما تنتج %45 من وفيات 
ب��د�أت عمليات  �لتغذية. وفيما  �لأطفال دون �صن �خلام�صة عن �صوء يف 
ت�صملها،  �لتي  �ل���دول  يف  و�مل��ع��وزة،  �لفقرية  �لأ���ص��ر  على  �لطعام  ت��وزي��ع 
ا حملة �لتربعات، خال �صهر �ل�صيام و�خلري، على �ملوقع  �أي�صً ت�صتمر 
www.100millionmeals. للحملة  �ملخ�ص�ض  �لإل��ك��رتوين 
8004999، وعن  �ملجاين  �لت�صال  رقم  على  �لت�صال  ومركز   ،ae
طريق �حل�صاب �مل�صريف �ملخ�ص�ض للحملة من خال بنك دبي �لإ�صامي 
خال  وم��ن   ،AE08 0240 0015 2097 7815 201 وه��و 
�إر�صال كلمة "وجبة" باللغة �لعربية �أو "meal" باللغة �لإجنليزية يف 
ر�صالة ن�صية SMS على �أرقام حمددة على �صبكتي "دو" �أو "�ت�صالت" 
يف دولة �لإمار�ت. ومتّثل مبادرة فزعة، �لتي �أطلقها �لفريق �صمو �ل�صيخ 
�لد�خلية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �صيف 
�إحدى مبادر�ت �صندوق �لتكافل �لجتماعي للعاملني بوز�رة �لد�خلية، 
لأع�صاء  �ملوجهة  فريدة من �خلدمات �حل�صرية  �ملبادرة حزمة  وتقدم 
وتو�صيعها  �لجتماعي  �لتكافل  جم��الت  تنويع  بهدف  فزعة  برنامج 

و�لرتقاء بها �إىل م�صتويات �أف�صل.

•• عجمان -وام:

وق����ع م��ك��ت��ب �����ص����وؤون �مل���و�ط���ن���ني يف 
ع��ج��م��ان م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع جامعة 
ع���ج���م���ان ب���ه���دف ت����ب����ادل �خل�����رب�ت 
و�مل�����ع�����ل�����وم�����ات و�ل������ص�����ت�����ف�����ادة من 
و�لبحثية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لإم���ك���ان���ي���ات 
�لطرفني،  ل��دى  و�ملهنية  و�لعملية 
ع��دد من  ت��ق��دمي  �مل��ذك��رة  وتت�صمن 
�ملنح و �حل�صومات �لدر��صية للطلبة 

�ملو�طنني.
�ل�صيخ عبد�هلل  �لتفاهم  وقع مذكرة 
بن ماجد �لنعيمي، مدير عام مكتب 
����ص���وؤون �مل��و�ط��ن��ني و�ل��دك��ت��ور كرمي 
عجمان،  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  �ل�����ص��غ��ري، 
بح�صور �صعادة مرمي �ملعمري �ملدير 
�ملو�طنني  ���ص��وؤون  ملكتب  �لتنفيذي 
و ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�حل��ق ب�صري 
�جلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �ل��ن��ع��ي��م��ي 

لات�صال و�صوؤون �ملجتمع.
ب���ن ماجد  ع��ب��د �هلل  �ل�����ص��ي��خ  وق�����ال 
�نطاقا  ت��اأت��ي  �لتفاهم  م��ذك��رة  �إن 
�ملو�طنني  ���ص��وؤون  مكتب  حر�ض  من 
�ملوؤ�ص�صات  �أع���رق  م��ع  �لتو��صل  على 
ر�أ����ص���ه���ا جامعة  و�جل���ام���ع���ات وع��ل��ى 
تعليمي  �صرح  من  متثله  ملا  عجمان 

و�أك������ادمي������ي ر�ئ������د ل��ي�����ض يف �إم������ارة 
ب���ل ع��ل��ى م�صتوى  ع��ج��م��ان ف��ح�����ص��ب 
�مل��ن��ط��ق��ة، وذلك  و  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�خلدمات  �أف�����ص��ل  ت���وف���ري  �إط�����ار  يف 
�أن  و�أو���ص��ح  للمو�طنني.  �لتعليمية 
�مل���ذك���رة ت��ت�����ص��م��ن ت��ق��دمي ع���دد من 
�ملنح و �حل�صومات �لدر��صية للطلبة 
�لر�غبني بالدر��صة يف جامعة عجمان 
�صوؤون  مكتب  قبل  م��ن  و�مل��ر���ص��ح��ني 
�ملو�طنني ح�صب �صو�بط �ملكتب. من 
�ل�صغري  كرمي  �لدكتور  �أك��د  جانبه، 

�إىل  د�ئما  ت�صعى  عجمان  جامعة  �أن 
�لتعليمية  �ل��رب�م��ج  �أف�����ص��ل  ت��ق��دمي 
وفق �أعلى معايري �جلودة ، لفتا �إىل 
تقدمي  تت�صمن  �لتفاهم  مذكرة  �أن 
�لعديد من �لرب�مج �لتدريبية �لتي 
يف  �مل�صتمر  �لتعليم  مركز  يطرحها 
للطلبة  خمف�صة  ب��ر���ص��وم  �جل��ام��ع��ة 
تبذل  �جلامعة  �إن  وق��ال  �ملو�طنني. 
م�صرية  ل���دع���م  ج���ه���ده���ا  ق�������ص���ارى 
�ملو�طنني  للطلبة  �جلامعي  �لتعليم 
يف �لدولة ب�صكل عام و�إمارة عجمان 

مع  �خل��رب�ت  وتبادل  خا�صة،  ب�صفة 
بالنفع  ي��ع��ود  �مل��وؤ���ص�����ص��ات مب��ا  جميع 
�مل��ذك��رة �صمن  وت��اأت��ي  على �جلميع. 
�لذي  �ملو�طنني  �صوؤون  جهود مكتب 
�خلدمات  �أف�صل  تقدمي  �إىل  ي�صعى 
�ملتغرية  �لح����ت����ي����اج����ات  وم����و�ك����ب����ة 
�لدعم  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  ملتعامليه 
�لأكادميي للطلبة �ملو�طنني ل�صمان 
وم�����ص��ت��ق��ر وتوفري  ز�ه����ر  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
�حل����ي����اه �ل���ك���رمي���ة مل���و�ط���ن���ي �إم������ارة 

عجمان.

•• اأبوظبي-وام:

نظم �ملجل�ض �لعاملي للمجتمعات �مل�صلمة، وجامعة نوترد�م �لأمريكية، بامل�صاركة 
مع برنامج �لدر��صات �لعليا للكني�صة �لعاملية لاأديان، موؤمتر�ً �فرت��صياً بعنو�ن 
"حماية كوكبنا �مل�صرتك.. حو�ر يوم �لأر�ض بني �لكاثوليكية و�لإ�صام"، بح�صور 
نخبة من �لعلماء من �لقياد�ت �لدينية و�لأكادمييني و�لباحثني و�ملتخ�ص�صني، 

وذلك على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي للمجل�ض.
وعلماء  ق��ادة  �لأر�ض" ومب�صاركة  "يوم  مع  يتز�من  كونه  �مل��وؤمت��ر  �أهمية  تاأتي 
�لتقاليد  �ملتبادل بني  للتفاهم  �أ�صا�ض  �لأدي��ان يف و�صع  �أهمية م�صاركة  يدركون 
�إر�صاء  �أج��ل  من  م�صرتك،  لعمل  و�لإلهام  م�صرتكة،  �أر�صية  وخلق  و�ملجتمعات، 

�ل�صام و�لزدهار �لب�صري على هذ� �لكوكب.
�ملحافظة  يف  �لأدي���ان  ودور  �لبيئية  �لت�صاوؤلت  من  �لعديد  عن  �ملوؤمتر  و�أج��اب 
و�لعمل  �مل�صتمر  باحلو�ر  �أخ�صر حقيقي يدفع  �زده��ار  كيفية خلق  عليها، منها 
للتحديات  ��صتجابتنا  ت�صتند  �أن  و�إمكانية  و�ملجتمعات،  �لأدي���ان  بني  �مل�صرتك 
�لقّيمة  بامل�صاهمات  و�لع����رت�ف  و�ل��ع��د�ل��ة  �لرحمة  على  و�ملجتمعية  �لبيئية 

للدين، وكيفية �لتكاتف خللق ثقافة عاملية من �ل�صام و�لإخوة.
للمجتمعات  �لعاملي  �ملجل�ض  رئي�ض  �لنعيمي،  ر��صد  علي  �لدكتور  معايل  و�أك��د 
�مل�صلمة - يف كلمته �لفتتاحية للموؤمتر - �أهمية �إدر�ك �جلانب �خلرّي يف كافة 
�لأديان �لتي تقدم مبادر�ت وبر�مج مميزة وتلعب دور�ً ر�ئد�ً يف حتقيق �ل�صام، 
د�عياً للعمل معاً بغ�ض �لنظر عن �لختافات بني �لديانات و�لأعر�ق و�لثقافات 
وباء  عّلمنا  دون متييز، حيث  تهددنا جميعاً  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  و�لأل��و�ن 
لدينا  �ملتاحة  �لفر�ض  و��صتثمار  �لتحديات  كافة  ن��و�ج��ه  �أن   "19 "كوفيد 

بالت�صامن و�لعمل �مل�صرتك.
و�أ�صاف معاليه : " لبد من �لت�صامن �مل�صرتك بني �لقادة �لدينيني و�لأكادمييني 
يف مو�جهة �لوباء ور�صم خريطة �مل�صتقبل.. وعلينا �للتز�م باأدو�رنا �لهامة من 
�أجل عامل جديد وم�صتقبل �أف�صل جليل قادم من خال حماية كوكبنا �لأر�ض"، 
�لفارق يف خدمة  ولن نحرز  ملمو�صاً  تقدماً  �أن نحقق  ن�صتطيع  لن  �أن��ه  موؤكد�ً 

�لب�صرية دون �أن نعمل يد�ً بيد لتحقيق �خلري للجميع.
من جهته �أكد �لدكتور �صكوت �أبلبي، �أ�صتاذ �لتاريخ وعميد مدر�صة مارلني كيو 
لل�صوؤون �لعاملية بجامعة نوترد�م يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �أهمية �ملوؤمتر 
�لإن�صانية،  �لكر�مة  لتعزيز  �ملختلفة  و�لثقافات  �لأدي���ان  بني  �حل��و�ر  تعزيز  يف 
موؤكد�ً �أن كًا من �لإ�صام و�لكاثوليكية ل بد �أن يكونا يف طليعة �جلهود �لعاملية 

لتحقيق �ل�صتقر�ر و�لزدهار للجميع.
و�أ�صاف: "ن�صعى لتي�صري و�صول �جلميع �إىل �لتعليم و�لوظائف و�لتكنولوجيا 
لكوكبنا  وكاملة  عاجلة  عناية  تقدمي  ويجب  �ل��ع��امل..  ح��ول  �لنظيفة  و�مل��ي��اه 

�مل�صرتك �لأر�ض، و�حلفاظ عليه من كافة �لنو�حي".
من جهته قال �لق�ض كيفن �صي رود�ض، �أ�صقف �أبر�صية فورت و�ين يف �صاوث بيند، 
�إن قد��صة �لبابا فرن�صي�ض، بابا �لفاتيكان، مهتم بكوكبنا �مل�صرتك، و�أن �لكاثوليك 
و�مل�صلمني وغريهم م�صوؤولون عن حماية كوكبنا �لأر�ض، و�ملحافظة على �لبيئة، 
م�صري�ً �إىل وثيقة "�لأخوة �لإن�صانية" �لتي مت توقيعها يف �لعا�صمة �لإمار�تية 
�أبوظبي، و�لتي �أكدت على �لتعاون بني �لأديان من �أجل عمارة �لأر�ض وحتقيق 
�ل�صام. و�أ�صاف: "�لكني�صة �لكاثوليكية تدرك �مل�صوؤولية �مل�صرتكة للب�صرية يف 
عن  بالبتعاد  �لكونية  �ملنظومة  يف  �لن�صجام  لتحقيق  وتدعو  �لكوكب،  حماية 

�لأنانية يف ��صتغال �ملو�رد.. ويجب �ملحافظة على هبة �هلل لكل �ملخلوقات".
�مل�صرية  �ل��دي��ار  مفتي  جمعة،  علي  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ  ف�صيلة  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ل�صابق، و�أ�صتاذ �لفقه �لإ�صامي يف جامعة �لأزهر بجمهورية م�صر �لعربية، : " 
�أن �أ�صا�ض �لإ�صام هو �لرحمة و�لرفق بكل �لكائنات �ملحيطة بنا و�لتعامل برفق 
ومن دون عنف، و�لإ�صام يدعو لعدم �إهاك �ملحميات �أو �لغابات �أو �لإ�صر�ف يف 

�لأكل و�ل�صر�ب وغريها".
و�أ�صاف: " نتعاون مع �إخو�ننا �لكاثوليك و�ملعنيني منذ ربع قرن للحفاظ على 
�هلل،  خلقه  �لذي  �جلمال  على  �حلفاظ  وعلينا  عهدها،  ل�صابق  و�إعادتها  �لبيئة 
باإن�صاء مبادر�ت تهتم بالإن�صان و�حليو�ن و�لكون.. ولدينا �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 
�لتي تهتم بالبيئة و�لأر�ض، ون�صعى د�ئماً للعمل �مل�صرتك مع �جلميع لتحقيق 

�لكر�مة �لإن�صانية".
وبد�أت فعاليات �ملوؤمتر �لفرت��صي "حماية كوكبنا �مل�صرتك.. حو�ر يوم �لأر�ض 
بني �لكاثوليكية و�لإ�صام" - �لتي قدمها كٌلّ من �لدكتور ت�صارلز باأول، �أ�صتاذ 
نوترد�م،  بجامعة  كرو�ض  ه��ويل  كلية  يف  �لإ�صامي-�مل�صيحي  للحو�ر  م�صاعد 
 - �مل�صلمة  للمجتمعات  �لعاملي  �ملجل�ض  �أول يف  باحث  ت�صاي،  �صاوجني  و�لدكتور 
نظر  وج��ه��ات  و�ل���ص��ت��د�م��ة..  �ملقد�ض  "�لكتاب  ع��ن��و�ن  حت��ت  �لأوىل  بجل�صتني؛ 
�لثانية  �جلل�صة  ج��اءت  فيما  و�لكوكب"،  �لإن�صانية  حول  وكاثوليكية  �إ�صامية 
�للتز�م  وممار�صة  نظرية  �لأخ�صر..  و�لنتعا�ض  �خل�صر�ء  "�لعقيدة  بعنو�ن 
�لدين  �لدكتور فخر  قال   .. �لأوىل  �جلل�صة  �مل�صتد�مة". ويف  و�لتنمية  �ملناخي 
مانغوجنايا، حما�صر �أول يف كلية بر�مج �لدر��صات �لعليا يف �جلامعة �لوطنية 
على  �حلفاظ  �إن  �لبيئة،  مو�صوع  يف  �لأبحاث  من  �لعديد  موؤلف  باإندوني�صيا، 
�لإندوني�صية،  �لتجربة  يف  �إلهام  م�صدر  هو  ديني  منظور  من  وحمايتها  �لبيئة 
م�صري�ً �إىل وجود منظور �أخاقي �إ�صامي متميز يف حماية �لبيئة، حيث تدعو 
�ملو�قع  يف  �لبيئي  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  �لبيئة  حلماية  �لإ���ص��ام��ي  �ل��دي��ن  تعاليم 

�لطبيعية بالباد، د�عياً لو�صع حلول حلرق �لغابات و�لأر��صي.
�لوقف،  و�أم���و�ل  �ل��زك��اة،  وجمع  �خل�����ص��ر�ء،  �ل�صكوك  يف  "�ل�صتثمار  و�أ���ص��اف: 
بتدريب  قيامهم  موؤكد�ً  �لبيئة"،  �مل�صتد�مة وحماية  �لتنمية  ت�صاعد يف حتقيق 

�لأئمة و�مل�صايخ و�إعد�د �خلطب �لدينية وتاأهيل �ملد�ر�ض �لدينية بالرتكيز على 
�ل�صياق �ملحلي يف حماية �لبيئة.

�إيرمان، م�صاعد متخ�ص�ض وحمرتف ز�ئر يف  �لق�ض تريين�ض  من ناحيته قال 
�لب�صر  نحن  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  ن��وت��رد�م  بجامعة  �لاهوت  ق�صم 
�إىل  �أي �صيء يف �خَلْلق يف هذ� �لكون ياأخذنا  نت�صارك يف حمبة �خلالق وجمال 
�خلالق، ودعا �إىل وجوب �أن يت�صرف �مل�صيحيون يف �إطار م�صوؤوليتهم باحلفاظ 

على �لبيئة و�حرت�م ِنعم �هلل تعاىل.
همدرد  جامعة  رئي�ض  ح�صنني،  �إقبال  �صيد  �لدكتور  ق��ال  �لثانية،  �جلل�صة  ويف 
�ملتحدة،  �لعربية  بالإمار�ت  للتدريب  �صايد  دي��زرت  ملعهد  �إد�ري  ومدير  بالهند 
ونائب �صابق لرئي�ض جامعة كاليكوت بالهند و�أ�صتاذ �صابق يف �لعلوم �لبيئية يف 
جامعة جو�هر لل نهرو بالهند، ن�صهد �رتفاعاً يف درجة حر�رة �لأر�ض وت�صاعد�ً 
عن  ف�صًا  �مل��ي��اه،  يف  ن��درًة  وكذلك  �لدفيئة،  و�ل��غ��از�ت  �لكربونية  بالنبعاثات 
�نت�صار �لأوبئة، �آمًا يف �خلروج من �لوباء �لعاملي وو�صع حلول للتغري �ملناخي 
و�لنتهاء من �مل�صاكل �لبيئية، وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة، منوهاً بتجربة دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي بد�أت يف ��صتخد�م مو�رد �لطاقة �لبديلة و�لطاقة 
من  �لعديد  هناك  �أن  مو�صحاً  �لنفطية،  ب��امل��و�رد  �ل��دول��ة  متتع  رغ��م  �لنووية، 
�لدول حتذو حذو �لإمار�ت يف جمال �لطاقة �خل�صر�ء. و�أ�صاف: "نحن بحاجة 
ملبادر�ت وبر�مج عمل حقيقية، للخروج من �لو�صع �ملاأ�صاوي �لذي �صنو�جهه يف 
�ل�صنو�ت �ملقبلة، فالتغري �ملناخي ي�صتهدف �جلميع دون متييز، ولبد من �لعمل 
معاً، بغ�ض �لنظر عن �لدين �أو �لعرق �أو �للون.. ويجب على كافة �لأديان �لعمل 
�لدكتورة  و�أ�صارت  �لب�صرية جمعاء".  �ملناخي وخدمة  للتغري  لو�صع حلول  معاً 
كارول مولين، مديرة يف مكتب �ل�صتد�مة يف جامعة نوترد�م بالوليات �ملتحدة 
�لأمريكية، �إىل وجود ر�بط كبري بني �ل�صتد�مة �لبيئية وم�صتقبل �لكوكب، من 
د�عيًة  �لكاثوليكية،  �لتعاليم  توؤكده  ما  وه��ذ�  �لإن�صانية،  �لكر�مة  حتقيق  �أج��ل 
�مل�صتقبلية  �لقياد�ت  وتعليم  ر�صينة  بحوث  ب��اإج��ر�ء  �لأك��ادمي��ي  �لبحث  لتعزيز 
و�لرتكيز على �لتعليم يف �حلياة �ليومية، و�صرورة �لعمل على تقليل �لنبعاثات 
كم�صوؤولية  �ملياه  على  و�حلفاظ  بالطاقة  �خلا�صة  �مل��و�رد  و��صتعادة  �لكربونية 
�جتماعية، وبالتايل حماية �لبيئة ككل، موؤكدًة على �ل�صلة �لكبرية بني �لدين 
�ملبادر�ت  بتقدمي  نوترد�م  جامعة  يف  عليه  نعمل  ما  "هذ�  بالقول  و�ل�صتد�مة 

و�لرب�مج �لتي تهدف خلري �لب�صرية جمعاء".
�لعاملي  للمجل�ض  �لعام  �لأم��ني  �لب�صاري،  �لدكتور حممد  �صعادة  �أكد  من جهته 
�لطبيعي  �لتو�زن  على  �حلفاظ  يف  تتمثل  م�صوؤوليتنا  �أن  �مل�صلمة،  للمجتمعات 
�لذي �أمر �هلل بعدم �لعتد�ء عليه، د�عياً للمحافظة على �لبيئة بكل مكوناتها 
وعلى �لدول م�صوؤولية جماعية يف حماربة �لت�صحر وم�صاعدة �لدول �ملت�صررة 

و�إيقاف �لتلوث �لكوين، فم�صرينا و�حد.

املجل�ض العاملي للمجتمعات امل�سلمة ينظم موؤمترا افرتا�سيا حول »حماية كوكبنا امل�سرتك «

»فزعة« تقدم مليون درهم للدعم حملة »100 مليون وجبة«رجل اأعمال اإماراتي يتربع مبليون درهم حلملة »100 مليون وجبة«

مذكرة تفاهم بني مكتب �سوؤون املواطنني بعجمان وجامعة عجمان

•• دبي-الفجر:

"�لتعلم  �أي��ام ح��ول  مل��دة ثاثة  تنظم جامعة دب��ي م��وؤمت��ًر� دول��ًي��ا �فرت��صًيا 
و�ملهار�ت �مل�صتقبلية - دبي 10 �أك�ض" �بتد�ء من  29-31 مايو �ملقبل بهدف 
�لنا�صئة  �لتقنيات  لكت�صاف  �ملعنية  و�ملنظمات  �لأف��ر�د  جتمع  من�صة  تاأمني 

و�ملرونة يف �لتعلم و�إد�رة �ملعرفة بالتما�صي مع مبادرة دبي 10 �أك�ض.
�إن  �لب�صتكي  عي�صى  �ل��دك��ت��ور  �جل��ام��ع��ة  رئي�ض  ق��ال  �مل��وؤمت��ر،  على  وتعليًقا 
�جلامعة تنظم هذ� �ملوؤمتر �لفريد من نوعه كجزء من مهمتنا لتعزيز �لتعلم 
يف �مل�صتقبل و�إد�رة �ملعرفة. ولفت �إىل �أن �ملوؤمتر �صيجمع �لأفر�د و�ملنظمات 
�أف�صل  �أجل تعليم  "�لت�صميم �لتعليمي" من  "�لتعلم �مل�صتقبلي" و  ملناق�صة 
من  �أن��ه  �إىل  م�صري�  ومتطورة   ناجحة  م�صتقبلية  وخ��رب�ت  بيئات  وتطوير 
�أكادميية  �أج��ن��دة  وتعزيز  ت�صميم  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلامعات  و�ج��ب 

ومهنية تتنا�صب مع �لوظائف �مل�صتقبلية ومع �لظروف �لتي ي�صهدها �لعامل 
نتيجة جائحة كورونا.  ونوه باأن �جلائحة �صتوؤثر �أي�صا يف �ختيار�ت �لطلبة 
در��صة  على  �لرتكيز  هو  �لعام  �لجت��اه  و�أن  خا�صة  �ملختلفة  و�لتخ�ص�صات 
باإد�رة �لأزمات و�لبيانات ودر��صة �لإبد�ع و�لبتكار �لتقني  �ملتعلقة  �ملجالت 
وتزويدها  بعد  عن  �لتعليم  نظم  تطوير  �أهمية  �ىل  ولفت  و�لتكنولوجي.  
و�أولياء  و�جل��ام��ع��ة  �لطالب  ب��ني  �لتفاعل  بتطوير  ت�صمح  حديثة  ب��رب�م��ج 
�لمور لت�صاهم هذه �لنظم يف مرونة تطوير بر�مج �لتعلم عن بعد ودر��صة 
مركز  مديرة  ناند�غوبال  فيديا  �لدكتورة  وقالت  �جل��دي��دة.  �لتخ�ص�صات 
�ملوؤمتر �صيتعرفون على  �مل�صاركني يف  �إن  �لتطوير �لتنفيذي يف جامعة دبي 
حمتوى  لإن�صاء  �لتعليمي"  "�لت�صميم  مبادئ  ويك�صفون  �لعمل  م�صتقبل 
ج����ذ�ب ل��ي��خ��دم �ل��ت��ع��ل��م �لف���رت�����ص���ي. و�أ����ص���اف���ت �أن �مل���وؤمت���ر ي��ع��د فر�صة 
فريدة للعديد من �ملنظمات يف كل من �لقطاعني �خلا�ض و�لعام لكت�صاف 

�لجتاهات  وتوقع  �ملعنية  للجهات  �لتدريب  لتقدمي  جديدة  تربوية  ط��رق 
�ملوؤمتر  �إىل  �مل�صتقبلية". كما دعت �جلهات �حلكومية و�خلا�صة لان�صمام 
�لعاملة. ومن جهته قال عبد �خلالق  �لقوى  و�مل�صاركة يف ت�صكيل م�صتقبل 
�لإعد�د  يف  �مل�صاركة  للموؤمتر�ت  �خلليج  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  عثمان 
و�لهيئات  �لأف���ر�د  �مل��وؤمت��ر هي �جلمع بني  �أه���د�ف  �إن  للموؤمتر،  و�ل��رتوي��ج 
و�ملنظمات للتعرف على كيفية و�آلية �لتعلم �ملعا�صر و�لتفكري ب�صكل خمتلف.  
و�ملهار�ت  �لكفاء�ت  �أهمية  ويقيمون  �صي�صتك�صفون  �مل�صاركني  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�ملطلوبة ملكان �لعمل يف �مل�صتقبل و�أن �ملوؤمتر يت�صمن �صتة م�صار�ت يتناول 
ويركز  و�لتعليم"  "�لتكنولوجيا  �لتعليمي  �لت�صميم  مو�صوع  �لأول  �مل�صار 
�مل�صار  ويتناول  �ل�صوق؛  �حتياجات  على  �لتاأثري  قيا�ض  على  �لثاين  �مل�صار 
لتعلم  �لتدريب  تقدمي  �لر�بع  �مل�صار  ويتناول  �لتنظيمي  �لتطوير  �لثالث 
على  �ل�صوء  �خلام�ض  �مل�صار  وي�صلط  �جل��دي��دة  �لتدري�ض  و�أ�صاليب  �أ���ص��ول 

�لتطوير �لوظيفي و�لقيادة - دور �جلامعات يف بناء �ملو�هب. يك�صف �مل�صار 
�ل�صاد�ض و�لأخري م�صتقبل �لعمل و�لكفاء�ت �مل�صتقبلية.

مبادرة دبي 10 اأك�ش
�آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة  وجه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، جميع �جلهات �حلكومية يف دبي 
وذلك  �صنو�ت  ع�صر  بعد  �لأخ��رى  �لعامل  م��دن  �صتطبقه  ما  �ليوم  تطبق  �أن 
عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  قيادة  حتت 
بن  �ل�صيخ مكتوم  و�صمو  للم�صتقبل،  دبي  موؤ�ص�صة  �أمناء  رئي�ض جمل�ض  دبي 
�أطلقها  �لتي  �ملبادرة  وت�صعى  دب��ي.  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد 
�صموه لإحد�ث تغيري �صامل يف منظومة �لعمل �حلكومي عرب تعزيز �لتعاون 

مع �جلهات �ملعنية يف حكومة دبي وتبني مناذج جديدة حلكومات �مل�صتقبل.

جامعة دبي تنظم موؤمترًا دوليًا حول التعلم واملهارات امل�ستقبلية - دبي 10 اأك�ض 

•• دبي- الفجر

�لتاأمني �لر�ئدة يف منطقة �خلليج �لعربي، بالتعاون  �أعلنت �صمانة، �صركة 
�ل���ر�ئ���دة يف تقدمي  �مل��ج��م��وع��ة  �ل��ط��ب��ي��ة،  م��ي��دك��ري  م��ع م�صت�صفيات وم��ر�ك��ز 
�لرعاية  �إد�رة  برنامج  �إط��اق  عن  �لإم���ار�ت،  يف  �ل�صحية  �لرعاية  خدمات 

�ل�صحية �ملتميز �ملخ�ص�ض لاأ�صخا�ض �مل�صابني باأمر��ض مزمنة.
�ل�صكري  د�ء  مر�صى  مل�صاعدة  �لربنامج  ه��ذ�  خ��ال  م��ن  �لطرفان  وي�صعى 
و�رتفاع �صغط �لدم و�رتفاع �لكولي�صرتول و�لبد�نة، حيث يقدم فريق موؤلف 
من م�صرف على �حلالة وطبيب معالج دعماً �آنياً للمري�ض، يت�صمن تزويده 
بجهاز مر�قبة وتقدمي �إر�صاد�ت لتباع �لعاد�ت �ل�صحية و�لأ�صاليب �ملنا�صبة 

لوقف تطور �حلالة �ل�صحية �لتي يعاين منها �ملري�ض.
ويهدف �لربنامج �ملتاح لأع�صاء �صركة �صايكوهيلث، �لذين تزيد �أعمارهم عن 
�لأمر��ض �ملزمنة �لأربعة، �إىل متكني �ملر�صى  �إحدى  ويعانون من  30 عاماً 

من فهم حالتهم و�لتعامل معها مبا ي�صمن لهم منط حياة �صحي.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  نائب  ���ص��دي��اق،  ج��ورج  ق��ال  �مل��و���ص��وع،  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
حول  �صايكوهيلث  �صركة  يف  عملنا  "يتمحور  �صمانة:  ل�صركة  �لعام  و�ملدير 
�لتز�منا  ميدكري  مع  �صر�كتنا  وت��وؤك��د  �لوقائية،  �لرعاية  باأهمية  �لتوعية 
�متناين  عن  �أع��رب  �أن  و�أود  وللمجتمع.  لعمائنا  �خلدمات  �أف�صل  بتقدمي 

حياة  �صيغري  �ل��ذي  �لربنامج  و�صع  يف  تعاونهم  على  ميدكري  يف  ل�صركائنا 
كثري من �ملر�صى، �لذين نتطلع �إىل م�صاعدتهم على �لتعامل مع حالتهم 

و�تباع منط حياة �صحي".
من جهته، قال �أندريه د�ود، �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة م�صت�صفيات ومر�كز 
�لربنامج و�صول  تعاوننا مع �صمانة لإط��اق هذ�  "يعزز  �لطبية:  ميدكري 
عمائنا لأف�صل خدمات �لرعاية �ل�صحية و�أحدث �ملعلومات �ملوثوقة �لتي 
تتيح لهم �إد�رة حالتهم �ل�صحية بكفاءٍة �أعلى. وي�صهم برنامج �إد�رة �لرعاية 
فيما  �مل�صوؤولية حيال �صحتهم،  زمام  تويل  �ملر�صى من  �ل�صحية يف متكني 
باأنف�صهم  �لهتمام  لهم  تتيح  �لتي  �لدعم  �أ�صكال  جميع  ب��دورن��ا  لهم  نقّدم 
خال �لفرت�ت �ملمتدة بني زيار�تهم �لدورية للطبيب. وبف�صل تغطية �صركة 
�مل�صابني  �لأ�صخا�ض  �أكرب من  �إىل عدد  �لو�صول  للربنامج، ميكننا  �صمانة 

باأمر��ض مزمنة وتوفري �لدعم �لذي يحتاجونه وي�صتحقونه".
�لعماء، حيث �صيتم تقييم حالت  وي�صتوعب �لربنامج عدد�ً حم��دود�ً من 
�ملر�صى  ��صتيفاء  وع��ن��د  �ل��ع��ام.  م���د�ر  على  ُت��ق��ام  جل�صة   11 خ��ال  �ملر�صى 
���ص��ي��ت��وىل م�����ص��رف على  �ل��ربن��ام��ج،  ل��ا���ص��رت�ك يف  ت��وؤه��ل��ه��م  �ل��ت��ي  للمعاير 
�حلالة �لتن�صيق و�لتو��صل معهم خال رحلة �ل�صت�صفاء، حيث ي�صرف على 
و�لزمن  �ل�صحية  �لأه��د�ف  �تباع منط حياة جديد وحتديد  على  تدريبهم 

�لازم لتحقيقها. 

�سمانة وميدكري تتعاونان لإطالق برنامج مبتكر لإدارة الرعاية ال�سحية املزمنة املبادرة تهدف 
اإىل حت�سني جودة حياة مر�سى داء ال�سكري وارتفاع �سغط الدم وارتفاع الكولي�سرتول والبدانة

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال الطرق واملواقف 
الدائمة لعدد من م�ساجد جزيرة اأبوظبي والرب الرئي�سي

•• اأبوظبي - الفجر:

خال  م��ن  و�لنقل  �لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  �أجن���زت 
و�ملو�قف  �لطرق  �إن�صاء  م�صروع  �أعمال  �لبلدية  و�أ�صول  �لتحتية  �لبنية  قطاع 
 189 بلغت  �لرئي�صي  و�ل��رب  �أبوظبي  ج��زي��رة  يف  �مل�صاجد  م��ن  لعدد  �لد�ئمة 
موقفاً لل�صيار�ت منها مو�قف مت تخ�صي�صها لأ�صحاب �لهمم، بتكلفة حو�يل 
على  �لبلدية  حر�ض  �إطار  �صمن  �مل�صروع  هذ�  وياأتي  درهم.   2،318،000
تعزيز مكونات �لبنية �لتحتية �حلديثة، ودعم �ملر�فق �لدينية باخلدمات �لتي 
بالتز�من مع  وذلك  �إ�صعادهم،  وت�صاهم يف  �ملر�فق،  ملرتادي هذه  �لر�حة  توفر 
�ل�صتعد�د�ت و�لتجهيز�ت �لتي نفذتها �لبلدية مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك.

وقد �صمل نطاق �مل�صروع عدد� من �مل�صاجد يف جزيرة �أبوظبي منها توفري 15 
موقفا لل�صيار�ت، بالإ�صافة �إىل موقف لأ�صحاب �لهمم مل�صجد ح�صن بن جبارة، 
وتوفري 15 موقفاً لل�صيار�ت وموقف لأ�صحاب �لهمم مل�صجد حممد بن علي 
بن حمد ، و�إن�صاء 7 مو�قف �صيار�ت مل�صجد �صريعة بنت حممد �ملهريي،  و 19 
�إىل موقف خم�ص�ض لأ�صحاب  بالإ�صافة  مل�صجد يف م�صفح،  لل�صيار�ت  موقفاً 
�لهمم.    كما ��صتمل �مل�صروع تنفيذ �أعمال طريق مل�صجد يف �لرحبة، بالإ�صافة 
وتنفيذ  �لهمم،  لل�صيار�ت منها موقفان خم�ص�صان لأ�صحاب  54 موقفا  �إىل 
47 موقفاً لل�صيار�ت، وتخ�صي�ض موقفني منها لأ�صحاب �لهمم وذلك مل�صجد 
يف بني يا�ض، و�إجناز 29 موقفا لل�صيار�ت وموقف لأ�صحاب �لهمم مل�صجد �آخر 

يف بني يا�ض.
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منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 156882
 باإ�صم: يف �يه ��ض �إيرو �صريف�صيز،  �ل �ل �صي

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ، فلوريد� 33487    ، ر�ت��ون  بوكا   ، و�ي  �وف كومري�ض   ب��ارك   645  وعنو�نه: 
�لأمريكية.

بتاريخ: 2012/05/06 و�مل�صجلة حتت �لرقم: 156882 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/05/05 

وحتى تاريخ: 2031/05/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

EAT 56703

يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�صركة بوم �خلليج �لتجارية ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345527           بتاريخ :2021/3/7   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �صركة بوم �خلليج �لتجارية ذ.م.م.
وعنو�نة: �ض. ب 30947، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لن�صيج  �آغطية من  �آقم�صة، من�صوجات قطنية،  �آغطية لاآ�صرة، �صر��صف،  �لآ�صرة،  بطانيات لاآ�صرة، لو�زم 
لاأثاث، �آغطية للو�صائد، �آغطية للمخد�ت، �صتائر لاآبو�ب، �آقم�صة، �آقم�صة لا�صتخد�م يف �لن�صيج، �غطية 
للفر�ض، نامو�صيات، �أقم�صة من ن�صيج غري حمبوك، �أكيا�ض للمخد�ت، حلاف، �أكيا�ض للنوم، �غطية للمو�ئد، 

خممل. مطرز�ت من �لن�صيج تعلق علي �جلدر�ن، �أقم�صة �صوفية يف �لفئة 24.
�لو�ق�عة بالفئة: 24

و�صف �لعامة : عبارة عن ر�صم د�ئرة حدودها مموجة وبد�خلها يف �ملنت�صف ر�صم زخريف مميز و�لعامة 
باللون �لأ�صود و �لعامة �لتجارية لي�صت �صوى ت�صميم �لر�صومات �لأنيقة مع خطوط �صود�ء كما هو مو�صح 

بال�صكل �ملرفق.
�ل�صر�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�و�صن لتجارة �ل�صحوم وزيوت �لتزليق /ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345527           بتاريخ :2021/2/14   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �و�صن لتجارة �ل�صحوم وزيوت �لتزليق /ذ.م.م.
وعنو�نة: �ض. ب 22751 ، عجمان �ل�صناعية 2 عجمان ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
زيوت و�صحوم �صناعية، مزلقات، وقود يف �لفئة  4.

�لو�ق�عة بالفئة: 04
و�صف �لعامة : عبارة عن �لكلمات �لاتينية Ocean Grease & Lubricant كتبت يف �صطرين 
ب�صكل مميز باللون �لأحمر حيث كتب �حلرف O من كلمة Ocean على �صكل موجات باللونني �لأزرق 
و�لرمادي ويعلوهم ر�صم تخيلي ل�صفينة د�خل بحر باللون �لأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق و�لعامة 

ككل متثل �إ�صم �ل�صركة طالبة �لت�صجيل.
�ل�صر�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك

�ل�صيد / جونقينج و�ن

بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 158268                بتاريخ : 2011/06/08     

با�ص��م: �ل�صيد / جونقينج و�ن

وعنو�نه: �ض.ب 116283، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�صجلة حتت رقم : )158268(       بتاريخ: 2012/04/29 

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2021/06/08                وحتى تاريخ :  2031/06/08    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ميانو للدعاية و�لعان �ض ذ م م

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345527           بتاريخ :2021/2/23   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: ميانو للدعاية و�لعان �ض ذ م م.
وعنو�نة: �ض. ب  47934، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
ماب�ض جاهزة، ماب�ض د�خلية ولبا�ض �لقدم يف �لفئة  25.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
�لإجنليزية  باللغتني  مكتوب  تيك�ض  ك��ول   COOL TEX �لتجارية  �لعامة  ن�ض   : �لعامة  و�صف 
كلها  �لن�صو�ض  ت�صكل  و  باأعمدة  مف�صول  مربع  جانبي  د�خ��ل  رمادية،  خلفية  مع  �صود�ء  باأحرف  و�لعربية 

�لعامة �لتجارية كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صر�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بريوت ل�صاح �لجهزة �للكرتونية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 346266           بتاريخ :2021/3/6   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: بريوت ل�صاح �لجهزة �للكرتونية.
وعنو�نة: �ض. ب 172855، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
معادن غري نفي�صة وكل خليط منها، مو�د بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، حبال و�أ�صاك غري كهربائية 
من معادن غري نفي�صة، م�صنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية �صغرية، مو��صري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ 
خامات  �أخ��رى،  فئات  يف  و�ردة  غري  نفي�صة  غري  معادن  من  م�صنوعة  منتجات  �لثمينة،  و�لأ�صياء  �لوثائق 

معادن، جتهيز�ت معدنية للمباين يف �لفئة  6.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

و�صف �لعامة : هي عبارة عن كلمة HOMEY TECH مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لاتينية 
وباللون �لأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.

�ل�صر�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
نيبون �إنرجي �صي�صتم�ض ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 344702           بتاريخ :2021/2/10    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: نيبون �إنرجي �صي�صتم�ض ذ.م.م.
وعنو�نة: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
حمولت  �صم�صية،  بطاريات  �لبطاريات،  �صحن  للمركبات،�أجهزة  كهربائية  بطاريات  لاإ�صاءة،  بطاريات 
�لفئة   يف  كهربائية  كهربائية،حمّولت  و�صات  )كهربائية(،  عك�صية  مات  كهربائية،مقوِّ )كهربائية(،كبات 

.9
�لو�ق�عة بالفئة: 09

 NIPPON ENERGYلزرقاء� �خللفية  ذ�ت  �لتجارية  �لعامة  ن�ض  يف  مكتوب   : �لعامة  و�صف 
" �لأبي�ض  �ملبتكرة باللونني  �لتقنية  نيبون  "طاقة   INNOVATIVE TECHNOLOGY
و�لأحمر، مع رمز �أبي�ض يخرتق بينهما وت�صكل �لن�صو�ض �لكاملة �صوية �لعامة �لتجارية كما هو مو�صح 

بال�صكل �ملرفق.
�ل�صر�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�صوبرماركت طال �ض.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345527           بتاريخ :2021/2/17   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �صوبرماركت طال �ض.ذ.م.م.
وعنو�نة: �ض. ب 14528، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي، ترويج �ملبيعات لاآخرين، ترويج �ملبيعات 

لاآخرين، �لإعان و�لدعاية �ملبا�صرة على �صبكات �حلا�صوب يف �لفئة 35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

Yallamart مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لاتينية وباللون  و�صف �لعامة : هي عبارة عن كلمة 
�ل�صفر �خللفية �صود�ء، �حلروف �لأوىل و�لأخرية لها ملحقات خا�صة كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.

�ل�صر�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 26 اإبريل 2021 العدد 13225

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/8835

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�شاعة 10:00 م�شاءا يوم الربعاء 2021/04/28 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ 

�شده م�شنع ايفاب كول للتكييف �ش ذ م م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                 الو�شف                                     �شعر التقييم  

 قطع غيار تكييف مركزي وادوات �شحيه ومعدات ور�شة ت�شنيع          49,715 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

Date 26/ 4/ 2021  Issue No : 13225
Case File 

Real Estate Summary 579/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Hajer Abdullah Humaidi  2- Tiba Abdullah Humaidi
Unknown place of residence

The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-10-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of (AED 487,173) Four 
Hundred Eighty- Seven Thousand One Hundred and Seventy- Three Dirhams 
and the interest of 9% per annum from the judicial claim date of 22-07-2020 
until the full payment, ordered him to pay the expenses and One Thousand 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 26/ 4/ 2021  Issue No : 13225
Legal Notice with Announcement

No. (3264/2021)
Warner : MPM Real Estate L.L.C
Warnee : GAYANA KUMARA GALKISSAGE- Nationality: Sri Lanka
Subject: The Warner hereby addresses this warning to the Warnee to be legal 
enforcement with the necessity of the following:
1. Evacuating the leased premises under contract no. 1029353 attested by Ras 
Al-Khaimah Municipality, located in Ras Al Khaimah Emirate Al-Saih Al-
Arabi Zone Division / Plot: 3581Y-3578Y - Villa No. 9 Owned by Khurshid 
Al-Shehi as well as handing it over to the Warner empty without any occupants 
in the same condition at the time of contracting. 2. Paying the rental value 
thereof starting from the date of the contract expiry on 30/06/2019 till the 
actual evacuation and handing-over i.e. AED 33,500 (thirty-three thousand 
five hundred dirhams] annually due for immediate payment. 3. Submitting the 
Clearance Certificate from Water and Electricity Authority; That shall be within 
15 days (fifteen days) as from the date you received the warning, otherwise the 
warning company will take all legal procedures against you, reserving all the 
other rights of the Warner against you without limitation.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
CFI - 048 - 2020 : دعوى رقم

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي  - حمكمة �أول درجة
بني كل من :  بنك �آي �صي �آي �صي �آي �ملحدود )فرع مركز دبي �ملايل �لعاملي( �ملدعي  

و )1( مطبعة جلف �لفنية �لتجارية - موؤ�ص�صة فردية وميثلها �ل�صيد / �إبر�هيم حممد علي عبدويل �لزرعوين  )2( 
 )5( ليار�ماين  �ل�صيد/ر�جي�ض  �ل�صيد/فا�صوديف نار�صينجد��ض ليار�ماين  )3( �ل�صيد/ر�مي�ض ليار�ماين  )4( 

مطبعة �لعامل �لرقمي )ذ م م(  �ملدعى عليهم 
حكم غيابي �صادر عن �صيادة �لقا�صي / مها �ملهريي

بناء على �لطلب �لذي قدمه �ملدعي يف 7 فرب�ير 2021 ل�صت�صد�ر حكم غيابي �صد �ملدعى عليهم وفقا للجزء 13 
من قو�عد حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي )�لطلب( )قو�عد حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي( ، فقد تبني �لآتي: 

�لطلب لي�ض حمظور� مبوجب �لبند رقم 13 - 3 ) 1 ( �أو ) 2 ( من قو�عد حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي.  -1
م�صموح به مبوجب �لبند رقم 13 - 4 من قو�عد حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي على �أ�صا�ض �أن �ملدعى  �لطلب   -  2
عليهم قد �أخفقو� يف تقدمي �إقر�ر با�صتام �إخطار �لدعوى �أو �لتبليغ �أو تقدمي �أي دفاع يف �لدعوى )�أو �أي جزء من 

�لدعوى(، �إىل حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي، وقد �نتهى �لوقت �ملحدد لذلك.
مبوجب �لبند رقم 9 - 43 من قو�عد حماكم مركز دبي  عليهم  باملدعى  يتعلق  فيما  تبليغ  �صهادة  �ملدعي  قدم   -  3

�ملايل �لعاملي يف 30 دي�صمرب 2020  
للح�صول على �حلكم �لغيابي )�لبند�ن رقم 13 - 7 و 13 - 8 من قو�عد حماكم  �ملطلوب  �لإجر�ء  �ملدعي  �تبع   -  4

مركز دبي  �ملايل �لعاملي(.
�لطلب �لتما�صا للح�صول على فائدة وفقا للبند 13 - 14 من قو�عد حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي  يت�صمن   -5

ويحدد  منوذج �لدعوى طريقة �حت�صاب �لفائدة يف �لدعوى.
وبناء عليه، فقد تقرر �لآتي مبوجب هذه �لدعوى:

�لغيابي. �حلكم  �صدور  طلب  على  �ملو�فقة   -  6
�أو فردي �أن يدفعو� للمدعي يف غ�صون 14 يوما، من تاريخ �صدور   / و  ب�صكل م�صرتك  �ملدعى عليهم  - يجب على   7
هذ� �لأمر، �ملبلغ �ملحكوم به وقدره 6،713،170.66 دولر� �أمريكيا فقط ل غري، بالإ�صافة �إىل فائدة بن�صبة   %12 

�صنويا،  بحيث يتم �حت�صابها من تاريخ هذ� �لأمر حتى تاريخ �ل�صد�د �لكامل.
م�صرتك و / �أو فردي، دفع �لتكاليف �لتي تكبدها �ملدعي ب�صبب هذه �لإجر�ء�ت  ب�صكل  عليهم،  �ملدعى  على  يجب   -  8
�لق�صائية مببلغ وقدره 40،000 دولر �أمريكي فقط ل غري و�لتي ت�صمل: )1( �لتكاليف �لقانونية للمدعي، حتى 

تاريخ تقدمي هذ� �لطلب بالكامل؛ و )2( �لتكاليف �ملرتبطة بر�صوم �إيد�ع �لطلب لدى �ملحكمة. 
// مثبت توقيع بخط �ليد // م �لإ�صد�ر من قبل: نور هنيدي – �مل�صجل

تاريخ �لإ�صد�ر: 4 مار�ض 2021 - �ل�صاعة: 10 : 00 �صباحا

حماكم مركز دبي املايل العاملي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/10862
لدى �ل�صي�د كات�ب �لع�دل �ملوق�ر....

�ملخطر : موؤ�ص�صة �لفخر للنقليات وميثلها مالكها/ ماجد حميد ر��صد حميد �ملزروعي ، �إمار�تي �جلن�صية 
 / هاتف   �  )504  ( رقم  مكتب   � �ملكاتب  مدخل   - �أ�صا�ض  بناية   - �لبريق  دو�ر   � �خلان   � �ل�صارقة  �إمارة  �ملختار/  وعنو�نه 

sh20201105d52537 بوكالة �ملحامي/ �أحمد عبد�لكرمي �أحمد عبد�هلل عيد بوكالة رقم  -  065659500
�صد / �ملخطر �ليهم / 1 / �لقب�صة �لعاملية ملقاولت �لبناء )ذ.م.م( - وعنو�نهما / �ل�صارقة -�ل�صور - خلف �صارع �بر�هيم 
حممد �ملدفع -مكتب رقم 804 - 803 - 802  - 801 / رقم �مللك 8 ملك فاطمة على عبد�هلل �لعوي�ض  رقم هاتف 
065507787 - 0509811804 ، 2/حممد �ديب ح�صن حجازى - �صوري �جلن�صية - �لرقم �ملوحد )9040670( 

رقم �جلو�ز RE0028104  دبي - �ل�صور - 0559468317
�ملو�ص�وع / تكليف �ملخطر �ليهم بالوفاء مببلغ  70،024،00 درهم )�صبعون �لف و�أربعة وع�صرون درهم(

حيث �ن �ملخطر �ليهم مدينني للمخطر مببلغ وقدره  70،024،00 درهم )�صبعون �لف و�أربعة وع�صرون درهم(    -  1
مبوجب �صيكات موقعه من �ملخطر �ليه �لثاين من ح�صاب �ملخطر �ليها �لوىل وتفا�صيلها كالتايل: 

�ل�صيك رقم 32173 بقيمة 17،506 درهم و�مل�صتحق �لدفع بتاريخ 2019/7/31 
�ل�صيك رقم 32174 بقيمة 17،506 درهم و�مل�صتحق �لدفع بتاريخ 2019/8/31 
�ل�صيك رقم 32175 بقيمة 17،506 درهم و�مل�صتحق �لدفع بتاريخ 2019/9/30 

�ل�صيك رقم 100442 بقيمة 17،506 درهم و�مل�صتحق �لدفع بتاريخ 2020/2/24 
�ل�صيكات على �لبنك �مل�صحوب عليه �ل�صيكات يف تو�ريخ �إ�صتحقاقها �إرجتعت دون �صرف لعدم كفاية �لر�صيد  وبعر�ض   /2

)لطفا : كما هو ثابت من �فادة �لبنك و�ملرفقه مع �ل�صيك يف �مل�صتند رقم 1 من حافظة �مل�صتند�ت( .
وحيث �أن �ملخطر �ليهما مل يقوما بالوفاء باملبلغ �ملذكور �أعاه و�مل�صتحق للمخطر دون �أي مربر قانونى رغم �ملطالبات 

�لودية �ملتكررة. 
�ليهما بهذ� �لإخطار وتكليفهم بالت�صامن و�لتكافل ب�صد�د مبلغ  :  تبليغ �ملخطر  ،  يلتم�ض �ملخطر من �صيادتكم  لذلك 
وقدره 70،024،00 درهم )�صبعون �لف و�أربعة وع�صرون درهم( و�لتعوي�ض ل�صالح �ملخطر ، وذلك خال �صتة �أيام من 

تاريخ �إعانه بهذ� �لإخطار و�إل يف حالة  عدم �ل�صد�د �صيحق للمخطر �إتخاذ كافة �لطرق �لقانونية. 
ول�صيادتكم جزيل �ل�صكر...

وكيل �ملخطر / بوكالة�ملحامي / �أحمد عبد�لكرمي �أحمد عبد�هلل عيد
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 اإنذار قانوين    

برقم املحرر 2021/11926
�ملنذرة / جمعية �حتاد ماك برج �لروز 1  و ميثلها مديرها / حممد �ل�صافعي على �ل�صافعي – م�صري �جلن�صية و ب�صفته 
وكيل عن �ل�صيد / خالد خليل حممد �صميع �ملطوع – �إمار�تي �جلن�صية مبوجب وكالة م�صدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة 
دبى برقم”2016/1/226989“ وميثله قانونا �ملحامي / �صعود حممد عبد �حلميد - �إمار�تي �جلن�صية و يحمل رقم 
�لقيد “3461“ مبوجب وكالة م�صدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة دبي برقم “2018/1/7673" -  �لعنو�ن / �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة- �ل�صارقة - �خلان – برج �لروز 1  مكتب
info@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت / 0505914937 - �لربيد �للكرتوين

�ملنذر �إليها / حممد فاروق ح�صن �صويدح - فل�صطيني �جلن�صية - �لعنو�ن / �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�صارقة - �خلان – 
برج �لروز 1 - �صقة رقم 905 – موقف 95  - ت/ 0507141800

�ملو�صوع / �إنذ�ر قانوين
بالإ�صارة �إىل �ملو�صوع �أعاه فاإننا تنذركم و نخطركم بالإخطار �لقانوين

ب�صرعة �صد�د و دفع �ملبالغ �مل�صتحقة عليكم على �لوحدة �لعقارية “�ل�صقة” رقم / 905 - برج �لروز 1 – منطقة �خلان - 
�إمارة �ل�صارقة وذلك لقاء ر�صوم �ل�صيانة و�خلدمات �ل�صنوية وقدرها مبلغ / 38702.84 درهم حتى تاريخ هذ� �لإنذ�ر 

رغم  �ل�صنوبة  �ل�صيانة  و�أع��م��ال  �خلدمات  ر�صوم  لقاء  م�صتحقات  من  ماعليكم  دف��ع  و  �صد�د  عن  تخلفتم  قد  �أنكم  وحيث 
مطالبتكم مر�ر� وتكر�ر�” وبكافة �لطرق �لودية وعن طريق �لهاتف و�لربيد �لإلكرتوين لكن دون جدوى �أو �أي �إ�صتجابة 
منكم مما �أحلق باملنذرة �أ�صر�ر�” مادية بالغة قد ت�صر بامل�صلحة �لعامة للربج. �لأمر �لذي ��صتوجب قيام �ملنذرة بتوجيه 
هذ� �لإنذ�ر ب�صكل ر�صمي وقانوين متهيد� لتخاذ �لإجر�ء�ت �لق�صائية �صدكم وتوقيع �لغر�مة �ملقررة يف �لنظام �لأ�صا�صي 
يف �لفقرة رقم 2 من �ملادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ��صتجابتكم ملا جاء مب�صمون هذ� �لإنذ�ر �إعمال للنظام �لأ�صا�صي 
 1980 ل�صنة   4 رق��م  �ل�صارقة  �مل��اك يف  و�إع��م��ال ً لن�صو�ض قانون جمعيات �حت��اد  �لقانون  و�ل��ذي يو�فق �صحيح  للربج 
و�ملر�صوم �لأمريي رقم 1 ل�صنة 1981 ب�صاأن تنظيم ملكية �لعقار�ت �مل�صرتكة “�لقانون �ملنظم لاجز�ء �مل�صرتكة و�ملر�فق 
�مل�صرتكة للعقار�ت “ وتنظيم جمعيات �ملاك.  وبناء علي�ه ، فاإننا تنذركم ب�صكل ر�صمى وقانوين ب�صرعة �صد�د ما عليكم من 
م�صتحقات مالية لقاء ر�صوم �خلدمات و�عمال �ل�صيانة �ل�صنوية كما هو مو�صح بعاليه وكذلك �صد�د ما ي�صتجد من ر�صوم 

حتى تاريخ �ل�صد�د �لفعلي و�لتام وذلك خال مدة 2019 �ىل 2021
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/08622
�خطار عديل بالوفاء بقيمة �ل�صيكات 10000 درهم

منوذج 
�ملخط�ر/ �حمد مالك عبد�لعزيز لبناين �جلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197454691979

�لعن�و�ن / عجمان - �ملنطقة �لر��صدية -  رقم �لهاتف/ 0527770017
بال�صارقة  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �صادرة  رخ�صة  �لتكييف  وحد�ت  تركيب  ملقاولت  �ملائل  �لق�صر   / �إليه  �ملخطر 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�صية  باك�صتاين  عمر  حممد  عمري  حممد  �ل�صيد/  وميثلها   747954 رقم  رخ�صة 
ب�صفته مالك وخمول بالتوقيع يف �لرخ�صة �ملذكورة �عاه �لعن�و�ن/ �ل�صارقة - منطقة مويلح    784198840360923

-هاتف رقم/ 0564247697
�ملو�صوع / �إخطار عدىل للوفاء ب�صد�د قيمة �صيكات مببلغ 10000 درهم �مار�تى
�ملخطر �ليه ترتبت يف ذمته مبالغ بقيمة 10000 درهم �مار�تي جمموع قيمة �ل�صيك �ملرتتب يف ذمته

وعليه فان �ملخطر يطلب من �ملخطر �ليه �صد�د �ملبالغ �مل�صتحقة
وحيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيكات توجه �ملخطر ل�صرفها �إل �أنه �رتد دون �صرف لعدم وجود �لر�صيد �لكايف بيانات �ل�صيكات 

كالتايل:  �ل�صيك رقم 000029 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/3/1 �مل�صحوب على يونايتد بنك ليمتد
وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون  جدوى.

لذلك فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د قيمة �ل�صيكات �ملذكورة �عاه يف ذمتكم خال خم�صة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �صن�صطر 
لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية. و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به.
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 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 306/2020/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
مو�صوع �لدعوى: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3238 �أمر 

�أد�ء و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب  
طالب �لإعان : ديباك كي�صور ر�جوو�ن�صى  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

�ملطلوب �إعانهم : 1- �صتار� �نرتنا�صيونال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م  - �صفته 
بالق�صية : م�صتاأنف �صده. جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعان : قد �أ�صتاأنف �لقر�ر �ل�صادر بالدعوى رقم 3238 ل�صنة 2019 
�مر �أد�ء. وحددت لها جل�صه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2021/5/4  �ل�صاعة 10.30 
�صباحا وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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�إخماد  م��ن  متكنت  �لإط��ف��اء  ف��رق  �إن  �ل�صورية  �لنفط  وز�رة  ق��ال��ت 
حريق �ندلع يف �أحد خز�نات ناقلة نفط قبالة م�صفاة بانيا�ض بعد 
تعر�صها لهجوم يعتقد �أنه بطائرة م�صرية من �جتاه �ملياه �لقليمية 
قناة  ذك��رت  ح��ني  ففي  جن�صية�لناقلة،  بعد  تت�صح  ومل  �للبنانية. 
ناقات  ثاث  من  و�ح��دة  �لناقلة  �أن  �لإير�نية  �لتلفزيونية  �لعامل 
�لنفطي  بانيا�ض  ميناء  م�صب  �إىل  ف��رتة  منذ  و�صلت  �إير�نية  نفط 
تكون  �أن  �لر�صمية  �صبه  ت�صنيم  �أنباء  وكالة  ب��اإم��د�د�ت، نفت  حمملة 
�لناقلة �إير�نية. وذكرت خدمة تانكرتر�كر�ض يف تغريدة �أن “�لناقلة 
�لتي �صوهدت وهي حترتق �ليوم قبالة �صاحل بانيا�ض لي�صت �صفينة 
�ل�صاحلية  بانيا�ض  مدينة  وت�صم  ب��ريوت.  يف  م�صجلة  بل  �إير�نية” 
م�صفاة  جانب  �إىل  تغطي  و�ل��ت��ي  �لنفط  لتكرير  م�صفاة  �ل�صورية 
�أخرى يف حم�ض جزء� كبري� من �لطلب على �ل�صولر ووقود �لتدفئة 

و�لبنزين و�ملنتجات �لبرتولية �لأخرى وفقا خلرب�ء �ل�صناعة.
وو�جهت �صوريا �لتي ع�صفت بها �حلرب نق�صا يف �لبنزين و�لوقود 
على مد�ر �لعام �ملا�صي مما �أدى �إىل تقنني �لإمد�د�ت يف �ملناطق �لتي 
على  �صوريا  �عتماد  و�زد�د  �لأ�صعار.  ورف��ع  �حلكومة  عليها  ت�صيطر 
�صحنات �لنفط �لإير�ين يف �ل�صنو�ت �لأخرية لكن ت�صديد �لعقوبات 
�لعملة  �أزم��ة  �إىل  بالإ�صافة  و�صوريا وحلفائهما  �إي��ر�ن  �لغربية على 

�لأجنبية ز�د من �صعوبة �حل�صول على ما يكفي من �لإمد�د�ت.

ن�صره  مقال  �ل�صبت  �لأول  �أم�ض  �لفرن�صي   �لي�صار  من  ج��زء  �نتقد 
�أ�صبوعية حمافظة مت�صددة،  20 جرن�ل يف ن�صرة  ع�صكريون بينهم 
يتحدث عن “تفكك” فرن�صا، تلته ر�صالة من زعيمة �ليمني �ملتطرف 
جملة  ون�صرت  �لنتخابات.  يف  �مل�صاركة  �إىل  تدعوهم  لوبن  مارين 
�لرئي�ض  يدعو  �ل��ذي  �ملقال  �لأرب��ع��اء  �لأ�صبوعية  �أكتويل”  “فالور 
�إميانويل ماكرون �إىل �لدفاع عن �لوطنية ووقعه “ع�صرون جرن�ل 
ومئة �صابط رفيع �مل�صتوى و�أكر من �ألف ع�صكري �آخرين”، ح�صب 
�لذي ي�صرب �لوطن  “�لتفكك”  �ملجلة. ويدين هوؤلء �لع�صكريون 
و�ح��د هو خلق  بهدف  �لعن�صرية،  �صيء من معاد�ة  و”يتجلى، عرب 
�أنه  معتربين  �ملجموعات”،  بني  �لكر�هية  وحتى  �ل�صيق  من  حالة 
“تفكك يوؤدي مع �لإ�صاموية وجحافل �ل�صو�حي، �إىل ف�صل �أجز�ء 
عديدة من �لأمة لتحويلها �إىل �أر��ض خا�صعة لعقائد تتعار�ض مع 
�ل�صيا�صات  لدعم  م�صتعدون  “نحن  �لع�صكريون  و�أ�صاف  د�صتورنا«. 
�لتي �صتاأخذ يف �لعتبار حماية �لمة«. وبعد يومني، ن�صرت “فالور 
�لن�صمام  �إىل  “�أدعوكم  قالت  �لتي  لوبن  ملارين  تعليقا  �أكتويل” 
�إىل عملنا للم�صاركة يف �ملعركة �لتي بد�أت )...( وهي قبل كل �صيء 
معركة فرن�صا«. وكتبت “ب�صفتي مو�طنة و�صيا�صية، �أقر بتحلياتكم 
و�أ�صارككم حزنكم«. و�أثار �ملقال وت�صريحات لوبن ��صتياء �لعديد من 

�صخ�صيات �لي�صار �لتي د�نت غياب رد فعل من �حلكومة.

�أعلن �ملتمّردون �لت�صاديون �لذين ي�صّنون منذ �أ�صبوعني هجوماً �صّد 
رئي�ض  �جلي�ض  بح�صب  فيها  قتل  معارك  تخّللته  �حلكومية  �لقو�ت 
��صتعد�دهم  �ل�صبت  بر�ض  فر�ن�ض  لوكالة  �إتنو،  ديبي  �إدري�ض  �لباد 

لالتز�م بوقف لإطاق �لنار وتاأييدهم للتو�صل �إىل حل �صيا�صي.
�لتناوب  “جبهة  رئي�ض  علي  مهدي  حممد  �ملتمّردين  زعيم  وق��ال 
و�لوفاق يف ت�صاد”، يف �ت�صال هاتفي مع فر�ن�ض بر�ض �ل�صبت “�أّكدنا 
يف  �أ���ص��ار  لكنه  �لنار”.  لإط��اق  بوقف  بهدنة،  لالتز�م  ��صتعد�دنا 
�لوقت نف�صه �أن �جلي�ض �لت�صادي ما ز�ل يق�صف قو�ته. وقال “هذ� 

�ل�صباح تعّر�صنا للق�صف مرة �أخرى«.
ورد� على �صوؤ�ل لفر�ن�ض بر�ض، قال �ملتحدث با�صم �ملجل�ض �لع�صكري 
�لنتقايل عزم برماندو� �أغونا “�إنهم متمردون ولهذ� �ل�صبب نقوم 

بق�صفهم نحن نخو�ض حربا هذ� كل �صيء«.
وكان �جلي�ض �لت�صادي �أعلن يف مطلع �لأ�صبوع �جلاري �أّنه دّمر رتًا 
للمتمردين وقتل 300 منهم. ويف �ليوم �لتايل، �أعلن �ملتحدث با�صم 
�جلي�ض �أن �إدري�ض ديبي �لذي قاد ثالث دولة من �أقل �لبلد�ن منو� يف 
�لعامل بقب�صة من حديد ملدة 30 عاما، تويف متاأثر� بجروح �أ�صيب 

بها يف �جلبهة يف �ل�صمال خال قيادته معارك �صد �ملتمردين
 37( ديبي  �دري�ض  حممد  �جل��رن�ل  �لر�حل  �لرئي�ض  جنل  و�أ�صبح 
عاما( قائد �حلر�ض �جلمهوري، رجل ت�صاد �لقوي �جلديد على ر�أ�ض 

عوا�صم

دم�سق

باري�ص

جنامينا

 حكومة الظل يف بورما ترحب 
بدعوة اآ�سيان اإىل وقف العنف 

••ر�نغون-�أ ف ب

قادة  بدعوة  �لع�صكريون،  �أقالهم  ن��و�ب  من  تتاألف  �لتي  �لظل  حكومة  رحبت 
بعد  �لع�صكري”  “�لعنف  وق��ف  �إىل  )�آ���ص��ي��ان(  �آ�صيا  �صرق  جنوب  ر�بطة  دول 
�أونغ  �لع�صكرية �حلاكمة مينغ  �ملجموعة  رئي�ض  �لأزم��ة مع  حمادثاتهم حول 
�لع�صر  �ل���دول  ق���ادة  م��ع  �ل�صبت  قمة  �جل���رن�ل  وح�صر  ج��اك��رت��ا.  يف  هاينغ 
�لأع�صاء يف �لر�بطة ملناق�صة �لأزمة �ملتفاقمة يف بورما �لتي ت�صهد ��صطر�بات 
منذ �أن �أطاح �جلي�ض �حلاكمة �لفعلية �أونغ �صان �صو ت�صي يف �نقاب يف �لأول 
عن  �ليومية  �صبه  لاحتجاجات  �جلي�ض  قمع  و��صفر  �صباط/فرب�ير.  م��ن 
مقتل �أكر من 740 �صخ�صا ح�صب �ملنظمة �ملحلية جمعية م�صاعدة �ل�صجناء 
�لر�بطة  �جتماع  �إن  �ل�صبت  م�صاء  بيان  �ملقالون يف  �لنو�ب  وقال  �ل�صيا�صيني. 
�أ�صفر عن �إجماع على �صرورة “وقف فوري للعنف يف بورما”. و�صتعني �لر�بطة 
بني جميع �لأط��ر�ف، �صيكون قادر� على  مبعوثا خا�صا “لت�صهيل �لو�صاطة” 
�ل�صفر �إىل بورما. ورحب متحدث با�صم حكومة �لظل �لتي ينتمي عدد كبري 
من �أع�صائها �إىل “�لر�بطة �لوطنية من �أجل �لدميوقر�طية” حزب �صو ت�صي 
بالدعوة �إىل �إنهاء �لعنف، معترب� �أنها “نباأ م�صجع«. قال وزير �لتعاون �لدويل 
يف حكومة �لظل، �ملعروف با�صم �لدكتور �صا�صا ويقيم يف مكان �صري مع بقية 
و�أ�صاف  �لوطنية”.  �لوحدة  حكومة  �إليه  دعت  ما  “هذ�  �إن  �لربملان  �أع�صاء 
“ننتظر بفارغ �ل�صرب م�صاركة �لمني �لعام لر�بطة جنوب �صرق �آ�صيا ونتطلع 
دميوقر�طيتنا  و��صتعادة  قر�ر�تها  ملتابعة  �لر�بطة  قبل  من  حازم  حترك  �ىل 

وحريتنا ل�صعبنا وللمنطقة«.

ا�ستنفار ع�سكري ليبي على احلدود مع ت�ساد

كيف ارتكب بايدن »اأخطاء هواة« يف التعامل مع رو�سيا؟

 مدعي مكافحة الإرهاب: مهاجم رئي�ض وزراء اأرمينيا يعلن ا�ستقالته قبل النتخابات 
مركز ال�سرطة يف فرن�سا متطرف 

•• باري�س-اأ ف ب

قال �ملدعي �لعام ملكافحة �لإرهاب جان فرن�صو� ريكار  �أم�ض 
�ل��ذي طعن  36 عاما  �لعمر  �لبالغ من  �لتون�صي  �إن  �لأح��د 
باري�ض  بالقرب من  ر�مبوييه  �ل�صرطة يف  �صرطية يف مركز 
من  ي��ع��اين  وك���ان  فيه”  �لت�صكيك  ميكن  “ل  مب��ا  متطرف 
موؤمتر  خ���ال  ري��ك��ارد  ق���ال  �ل�صخ�صية«.  يف  “��صطر�بات 
�لتحقيقات، بعد يومني على �لعتد�ء  �صحايف عقد لتقييم 
يبدو  �ملعتدي  تطرف  كان  “�إذ�  قور�صان،  جمال  نفذه  �ل��ذي 
بع�ض  وج���ود  م��اح��ظ��ة  ��ا  �أي�����صً فيمكن  ف��ي��ه،  م�صكوك  غ��ري 

�ل�صطر�بات يف �ل�صخ�صية«

ن��اغ��ورين ق��ره ب���اغ. وط��ال��ب��ت �مل��ع��ار���ص��ة منذ �أ���ص��ه��ر برحيل 
با�صينيان �لذي و�صفته ب� “�خلائن«. بعد هذ� �لإعان، قدم 
جميع �أع�صاء حكومته بدورهم ��صتقالتهم، تطبيقاً للقانون 
ممار�صة  �صيو��صل  �أن��ه  �إىل  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �أ�صار  �أرمينيا.  يف 
�ملبكرة  �لت�صريعية  �لنتخابات  موعد  حتى  بالإنابة  مهامه 
�ملو�جهات  م��ن  �أ�صابيع  �صتة  وبعد  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و.   20 يف 
وعمليات �لق�صف �لتي �أودت بنحو 6 �آلف �صخ�ض، مت توقيع 
�تفاقية لوقف �طاق �لنار يف �إقليم قره باغ �أعادت م�صاحات 
قو�ت  بن�صر  و�صمحت  �أذرب��ي��ج��ان،  �إىل  �لأر����ص��ي  م��ن  ك��ب��رية 
�أرمينيا بحكم �لأمر �لو�قع  رو�صية حلفظ �ل�صام. ت�صيطر 
مع وجود �لنف�صاليني �لأرمن، على معظم منطقة ناغورين 

قره باغ، لكنها خ�صرت يف �لنز�ع مدينة �صو�صا �لرمزية ف�صا 
عن منطقة جليدية من �ملناطق �لأذربيجانية �ملحيطة بقره 
باغ. و�عترب كثريون يف �أرمينيا �لتفاقية عار� وطنيا، رغم �أن 
با�صينيان قال �إن لي�ض لديه خيار �صوى �ملو�فقة �أو تعري�ض 

قو�ت باده خل�صائر �أكرب.
م  خ�صّ يف   2018 ع��ام  �ل�صلطة  �إىل  با�صينيان  نيكول  و�صل 
�لباد منذ  �لتي حكمت  �لنخبة  �صعبّية �صّد ف�صاد  �نتفا�صة 

�لنف�صال عن �لحتاد �ل�صوفياتي.
�صباط/فرب�ير  �أعفى يف  �ل�صعبي �صده حني  �لغ�صب  وفاقم 
�ت��ه��م��ه��م بالتخطيط  ع���دة م�����ص��وؤول��ني ع�����ص��ك��ري��ني رف��ي��ع��ني 

لنقاب.

•• يريفان-اأ ف ب

�أم�ض �لأحد  با�صينيان  �ل��وزر�ء �لأرميني نيكول  �أعلن رئي�ض 
��صتقالته و��صتمر�ره يف ممار�صة مهامه بالوكالة حتى �إجر�ء 
�لتي  حزير�ن/يونيو   20 يف  �ملبكرة  �لت�صريعية  �لنتخابات 

تهدف �إىل �إخر�ج �لباد من �لأزمة �ل�صيا�صية.
موقع  على  �صفحته  على  �لأرمينية  �حلكومة  رئي�ض  وق��ال 
في�صبوك “�أ�صتقيل �ليوم من من�صبي كرئي�ض للوزر�ء” قبل 

�لنتخابات.
ن��ز�ع��ه��ا مع  م��ن��ذ ه��زمي��ت��ه��ا يف  �صيا�صي  م����اأزق  و�أرم��ي��ن��ي��ا يف 
منطقة  على  لل�صيطرة  �ملا�صي  �ل��ع��ام  خريف  يف  �أذرب��ي��ج��ان 

•• عوا�صم-وكاالت

و����ص���ع �جل���ي�������ض �ل���ل���ي���ب���ي ق����و�ت����ه يف 
ح��ال��ة �ل���ص��ت��ن��ف��ار ع��ل��ى �حل�����دود مع 
�مليلي�صيات  وخ��روج  دخ��ول  ملنع  ت�صاد 
�لتابعة للمتمردين �لت�صاديني، و�صط 
عن  �لعجز  ي������وؤدي  �أن  م��ن  خم���اوف 
ع�صكري  ف��رن�����ص��ي  ت��دخ��ل  �إىل  ذل���ك 
ب��ح��ج��ة ح���م���اي���ة ح���ل���ف���اء ب���اري�������ض يف 
م�صادر  من  �لأفريقي  �ل�صاحل  دول 

�خلطر.
مقت������ل  م��ن��ذ  �حل�����������������������دود  وت�����ص��ه��د   
ديبي،  �إدري���������ض  �ل��ت�����ص��ادي  �ل��رئ��ي�����ض 
�أمني�������ة  توتر�ت  �ملا�صي،  �لثاث���������اء 
كبرية دفعت ق��������و�ت �جلي�ض �لليب���ي 
لإع��ان حالة �ل��ط��و�رئ ورف��ع درجة 
ط�������ارئ  لأي  حت�����ص��ب��ا  �جل���اه���زي���ة 

ت�صهده �ملنطقة.
�لع�صكرية  �ل��ك��ف��رة  منطقة  وق��ال��ت   
�آمر  “بتعليمات من  �إن��ه  لها  بيان  يف 
�ل�صتعد�د  درج����ة  رف���ع  مت  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لوحد�ت  لكافة  �لتامة  و�جل��اه��زي��ة 
�ل���ع�������ص�������������������ك���ري���ة ل����ل����ق����و�ت �ل����ربي����ة 

و�جلوية«.
“جتهيز  �لإع����ام����ي  �مل��ك��ت��ب  و�أك�����د   
�ل����وح����د�ت ب���الإم���ك���ان���ي���ات و�مل���ع���د�ت 

باأمن  �مل�صا�ض  نف�صه  ل��ه  ت�صول  م��ن  ك��ل  ل��ردع  �ل��ازم��ة 
برية وجوية  دوري��ات  بتكليف  �ملنطقة وذلك  و��صتقر�ر 
على �حلدود، وكذلك متركز لل�صرية �ملقاتلة يف قاعدة 
دوري���ات على �حل���دود مع  و�لن��ط��اق منها يف  �ل�صارة 
دولة ت�صاد، وكذلك دعم �لأجهزة �لأمنية د�خل �ملنطقة 

لتاأمينها و�صبط �ملخالفني«.
من  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي  وح�صلت 

•• وا�صنطن-وكاالت

�لإ�صادة  ع���ب���ار�ت  ي��ط��ل��ق  �لأم��ري��ك��ي  �لإع�����ام  ي��ك��د  مل 
فر�صتها  �لتي  و”�لكا�صحة”  “�لقا�صية”  بالعقوبات 
�ل�صهر  من  ع�صر  �خلام�ض  يف  رو�صيا  على  بايدن  �إد�رة 
ب�صكل  لّينت موقفها  �لإد�رة وكاأّنها  �حلايل، حتى بدت 

كبري.
عن هذه �لليونة �مل�صتجدة، يكتب �لربوف�صور �لفخري 
يف �لعلوم �لقت�صادية يف جامعة هيو�صنت بول غريغوري 
�لتربير�ت  �إىل  م�صري�ً  هيل”  “ذ�  �صحيفة  يف  م��ق��اًل 
�لتي �أطلقها بايدن لتف�صري �إجر�ء�ته: �لتدخل �لرو�صي 
و�حلرب  �لقر�صنة   ،2020 �ن��ت��خ��اب��ات  يف  �مل��ف��رت���ض 
�لإعامي  �لت�صليل  ن�صاطات  �لرو�صية،  �ل�صيبري�نية 
�أعمال  �إ���ص��اف��ة �إىل  �ل��رو���ص��ي  �ل��ت��ي مي��ار���ص��ه��ا �جل��ي�����ض 

عدو�نية �أخرى مل تعددها.

 اإحراج
�أك����اف  “فر�ض  �ل��ع��ق��وب��ات  خ����ال  م���ن  ب���اي���دن  �أر�د 
�حلكومة  قبل  م��ن  �ل�صارة  �لأجنبية  �لن�صاطات  على 
“تقو�ض  �لتي  �لن�صاطات  ��صتهدف  بينما  �لرو�صية” 
�لأمن يف دول ومناطق مهمة لاأمن �لقومي �لأمريكي، 
مبا  �لر��صخة،  �ل���دويل  �لقانون  م��ب��ادئ  تنتهك  و�ل��ت��ي 
�لرئي�ض  وك���ان  �لدول”.  �أر����ص��ي  وح���دة  �ح���رت�م  فيها 
يف  �أوكر�نيا.  جتاه  �لرو�صي  �ل�صلوك  يق�صد  �لأمريكي 
هذ� �ل�صياق، مت �إ�صقاط تربير �إ�صايف وب�صكل حمرج يف 

�لدقيقة �لأخرية.
مل يعد باإمكان �ملجتمع �ل�صتخباري �لأمريكي �لتاأكيد 
مكافاآت  عر�صت  رو�صيا  �أن  على  �حل��زم  من  يكفي  مبا 
مالية على حركة طالبان من �أجل قتل قو�ت �أمريكية 
�أنه  تعلن  �لعقوبات  ف��ر���ض  وثيقة  �إن  �أفغان�صتان.  يف 
“بالنظر �إىل ح�صا�صية هذه �مل�صاألة �لتي ت�صمل �صامة 
ورف����اه ق��و�ت��ن��ا، ي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل معها م��ن خ���ال قنو�ت 
�أخرى،  بكلمة  وديبلوما�صية”.  وع�صكرية  ��صتخبارية 
قالت �لإد�رة “ل تهتمو� لاأمر” – على �لرغم من �أن 

�جلمعة، �تهامات لأطر�ف د�خل ليبيا باأنها ت�صاعد يف 
تقوية �ملتمردين �لت�صاديني..

 وجاء على ل�صان �حلزب �حلاكم: �إن “�ملعار�صة �مل�صلحة 
مت دعمها بال�صاح و�ل�صيار�ت و�لوقود يف ليبيا، خال 

تو�جدها هناك لأكر من �أربع �صنو�ت«.
�ل��ت��ي ت��ق��ات��ل �حلكومة  وت�����ص��ك��ل��ت �جل��ب��ه��ة �مل��ع��ار���ص��ة 
لانتخابات  �لتح�صري  �أث���ن���اء   2016 يف  �ل��ت�����ص��ادي��ة 
�لدميقر�طية  ق��وى  “�حتاد  با�صم  وع��رف��ت  �لرئا�صية 

�إىل �حلدود �جلنوبية  �ل�صور لأرت��ال ع�صكرية متجهة 
للم�صاعدة يف فر�ض �لأمن و�صبط �حلدود.

 وت�صارك �لقو�ت �جلوية �لليبية يف �لتاأمني؛ حيث مت 
تنظيم طلعات جوية مل�صح �ملنطقة ومنع دخول �أو خروج 

�أي قو�ت من و�إىل ت�صاد.

الأمور حتت ال�شيطرة
وع��ل��ى وق���ع �لأزم�����ة �حل�����ادة ب��د�خ��ل��ه��ا، وج��ه��ت ت�صاد، 

�مل�صروع مل يو�جه �لإجر�ء�ت  �أن  �أدرك  �لكرملني حني 
لكن  �أنابيبه.  مد  يف  �ل�صتمر�ر  بالإمكان  �صيكون  و�أن��ه 

ثمة عقوبات �أخرى مفقودة �أي�صاً.

�ملحيطة  �ل�صيقة  �حللقة  ب��اي��دن  �إج����ر�ء�ت  ت�صمل  مل 
د�عمو  ط��ال��ب مبعاقبتها  �ل��ت��ي  �حل��ل��ق��ة  وه���ي  ب��ب��وت��ني 
�ملعار�ض �لرو�صي �ل�صجني �أليك�صي نافالني. قال هوؤلء 
على  �مل��ف��رو���ص��ة  �ل��ع��ق��وب��ات  ف��ق��ط  �صيلحظ  ب��وت��ني  �إن 
�مل�صوؤولني د�خل �لكرملني ل تلك �لتي تطال م�صوؤولني 

يف �لدولة و�جلي�ض كما هو حا�صل.

مت�شرع �شعيف
لقاء قمة يف  �أج��ل عقد  دع��وة لبوتني من  بايدن  وج��ه 
قبل  �لعالقة  �لق�صايا  يف  للتباحث  حم��اي��دة  منطقة 
�ملوؤيدون  �ل��رو���ض  �مل��ر�ق��ب��ون  �ل��ع��ق��وب��ات. ي�صف  ف��ر���ض 

�ملالية لعبت دور�ً جوهرياً يف �لنتخابات  هذه �ملكافاآت 
�لرئا�صية �ملا�صية وفقاً للربوف�صور �لفخري.

الكرملني مرتاح
ب���اي���دن حت��ظ��ر على  �أن ع��ق��وب��ات  ي��و���ص��ح غ���ري���غ���وري 
�لرو�صية.  �ل�صيادية  بالديون  �لتعامل  �ملالية  �لأ�صو�ق 
للدولة  �لعام  �لتمويل  كلفة  من  �صتزيد  �لعقوبة  هذه 
�لرو�صية. يف �لوقت نف�صه، مت طرد ع�صرة ديبلوما�صيني 
رو���ض وه��ذ� ما يح�صل ع��ادة بالتز�من مع فر�ض هذه 
رو�صياً.  وك��ي��ان��اً  ف����رد�ً   32 معاقبة  ومت���ت  �ل��ع��ق��وب��ات. 
�إىل وقف  �لهادفة  �لعقوبات  �لإط��ار هو  �ملفقود يف هذ� 
م�صروع نورد �صرتمي-2 �لذي ينقل �لغاز �لرو�صي من 
�لتي  �لعقوبات  تلك  �أن  يبدو  �أملانيا.  �إىل  رو�صيا  �صمال 
مت �لتهديد بفر�صها منذ وقت طويل ل تز�ل خا�صعة 
للنقا�ض. وي�صيف �لكاتب �أن باإمكانه تخيل مدى �رتياح 

و�لتنمية” حيث يقود �جلبهة مهدي 
علي حممد.

و�نتقل حممد مهدي علي �إىل ليبيا 
بعد ذلك  و�أعلن  خوفا من �لعتقال 
�لتناوب  �أج���ل  م��ن  “�جلبهة  �إن�����ص��اء 
على   2016 �أب���ري���ل  يف  و�لوفاق” 
د�خل  ومع�صكر�تها  مقرها  يكون  �أن 

ليبيا.

 ،2016 �أب��ري��ل  يف  �جلبهة  و�أع��ل��ن��ت 
و�أك����دت  م��ق��ات��ل،   1500 ل��دي��ه��ا  �أن 
متتلك  �جل��ب��ه��ة  �أن  دول���ي���ة  ت��ق��اري��ر 
�أ�صلحة ثقيل������ة وقاذف��������ات �صو�ري�������خ 
يف  عليها  ح�صلت  متطورة  وم��ع��د�ت 

ليبيا.
�ل�صتنفار  ح���ال���ة  و����ص���ط  �أن������ه  �إل   
ت�صري  �لط��م��ئ��ن��ان  روح  ف����اإن  ه����ذه، 
م�صدر  فيقول  �لليبية،  �ل��ق��و�ت  ب��ني 
ع�����ص��ك��ري ل��ي��ب��ي ع���ل���ى �حل�������دود مع 
�إن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�صكاي  �ل��ت�����ص��اد 
�لأيام �لثاثة �ملا�صية �صهدت توتر�ت 
كبرية على �حلدود، و�لقو�ت تعاملت 
مع بع�ض �حل��الت �لب�صيطة �لتي ل 

تدعو للقلق..
 وجاءت 3 �أرتال ع�صكرية للم�صاعدة 
يف �لتاأمني بت�صليح خفيف ومتو�صط، 
10 طلعات يف  �أكر من  �أن �لقو�ت �جلوية نفذت  كما 

�لأيام �لثاثة.
تو��صل مع  على  �جلنوبية  �ملنطقة  �لقيادة يف  �أن  كما   
ب��ي��ه��م؛ حت�صبا لأي  غ���رف ع��م��ل��ي��ات �مل��ن��اط��ق �مل��ح��ي��ط��ة 
طارئ يدفع لطلب دعم ع�صكري، بح�صب ذ�ت �ملتحدث، 
�لذي تابع قوله بهدوء، �أن “�لأمور على ما ير�م وحتت 

�ل�صيطرة حتى �لآن«.

باأنها هبة دعائية لبوتني  للدميوقر�طية تلك �لدعوة 
وخطاأ فادح لبايدن. �أما �لإعام �لرو�صي في�صف بايدن 
�إن  ملحلل  قيل  بوتني. حني  �أم��ام  �صعيف  مت�صرع  باأنه 
ب��اي��دن وّج���ه �ل��دع��وة ل��ن��ظ��ريه �ل��رو���ص��ي، ظ��ن �أوًل �أن 
�خلرب مزيف خ�صو�صاً بعدما نعت �لرئي�ض �لأمريكي 
لقد ظن �أي�صاً �أنه مل يكن باإمكان  بوتني باأنه “قاتل”. 

�أحد �أن يرتكب خطاأ هو�ة كهذ�.

اإهانة
و��صنطن  تعديل  ����ص��رت�ط  عرب  بلة  �لطني  بوتني  ز�د 
كما  �ل��دع��وة.  قبول  قبل  �لعقوبات،  رف��ع  �أي  �صلوكها، 
�لعقوبات،  �إعان  كان متوقعاً، بعد فرتة ق�صرية على 
�أن  �إىل  �ل��دع��وة م�����ص��رية ب�صكل م��ه��ني  رف�����ص��ت رو���ص��ي��ا 
�إخطار ق�صري.  بلقاء كهذ� قبل  �للوج�صتيات ل ت�صمح 
هو  �ل��رو���ض  �لديبلوما�صيني  ط��رد  �أن  غ��ري��غ��وري  ر�أى 

جمرد رد روتيني.
�أما �لعقوبات �لأمريكية على 32 كياناً وفرد�ً فت�صاوي 
�لأوروبي.  �لحت��اد  فر�صها  �لتي  �ملتو��صعة  �لعقوبات 
بالديون  �لتعامل  بعدم  �ملالية  �لأ���ص��و�ق  �إل��ز�م  �صيوؤدي 
�أ�صعار  �صكل  �ل�صرر على  �إىل بع�ض  �لرو�صية  �ل�صيادية 
�صرف منخف�صة. لكن �لقت�صاد �لرو�صي كان يف كارثة 
لفرتة طويلة وكل ما تفعله هذه �لإجر�ء�ت هو جمرد 

�إ�صافة بع�ض �لإزعاج.

ما يراه بوتني
على  بايدن  عقوبات  بوتني  ي��رى  �أن  غريغوري  يتوقع 
�أنها دليل �إىل �أن �لإد�رة �جلديدة عبارة عن كام كثري 
مقابل فعل قليل و�أنها معر�صة لرتكاب �أخطاء هو�ة. 
�إىل  �لعقوبات  ه��ذه  ت���وؤدي  �أن  يف  �أي�صاً  �لكاتب  وي�صك 
يف  فور�ً  �لإعامية  وحّدته  �لع�صكري  تخفي�ض ح�صده 
�أوكر�نيا. �إن عقوبات بايدن �ل�صعيفة و�ملرتبكة �صتجعل 
بوتني �أكر جر�أة، هو �لذي �أغلق م�صيق كريت�ض �صريعاً 
�أمام �ل�صفن �لبحرية �لأمريكية �لتي تعرب من �لبحر 

�لأ�صود �إىل بحر �آزوف.

الإبادة الأرمينية.. قطرات دم مل جتف يف ذاكرة ال�سحايا ••  عوا�صم-وكاالت

�إح��ي��اء �لأرم���ن �ل��ذك��رى �ل�صاد�صة  مع 
�رتكبها  �ل���ت���ي  ل���ل���م���ج���ازر  �مل���ئ���ة  ب���ع���د 
�ل��ع��ث��م��ان��ي��ون ب��ح��ق �أ����ص���اف���ه���م �إب����ان 
�حلرب �لعاملية �لأوىل، �أعلن �لرئي�ض 
بايدن و�صف باده ما  �لأمريكي جو 
حدث باإبادة جماعية. ول يعترب بايدن 
�لرئي�ض �لأول للوليات �ملتحدة �لذي 
لاأرمن،  �جلماعية  ب��الإب��ادة  �ع��رتف 
حيث �صبقه يف ذلك �لرئي�ض �لأمريكي 
�لقرن  ثمانينيات  يف  ري��غ��ان  رون��ال��د 
�ملا�صي، لكن ذلك جاء وقتها يف �صياق 

خطاب ولي�ض �عرت�فا ر�صميا.
ورغم �أن �لعرت�ف �لأمريكي باملذبحة 
عو�قب  عليه  يرتتب  ل  قد  �لرمنية 
�أن���ق���رة بتعوي�ض  ت��ل��زم  ك����اأن  ق��ان��ون��ي��ة 
تكرميا  ت��ع��ت��رب  �أن���ه���ا  �إل  �ل�����ص��ح��اي��ا، 
�أرتني  �لأرميني. ويروي علي  لل�صعب 
�لأب لت�صعة �أبناء و�جلد ل� 13حفيد�، 
و�لذي يعي�ض يف منطقة تل علو بريف 

مدينة �لقام�صلي يف قرية عرفت با�صم 
“، ق�صة جناة  “�أرتني �لأرمني  و�لده 
وي�صرد   . �مل����وت  مق�صلة  م��ن  �ل���و�ل���د 
نيوز  “�صكاي  ملوقع  علي”77عاما” 
�لتي  �ملوؤملة  �لرو�ية  تفا�صيل  عربية” 
نقلها له و�لده بعد هروبه مع عائلته 
�أ�صخا�ض على ظهر  �أربعة  �ملكونة من 
�أ���ص��ن��ة �لرتكية  ح�����ص��ان م���ن م��دي��ن��ة 
ب��اجت��اه ���ص��وري��ا. وب��ح�����ص��ب ع��ل��ي، فاإن 
ج���ده ب��ريو���ض ه��وك��ي��ان، ك���ان �صابطا 
ب��ارز� يف �جلي�ض �لعثماين وه��رب مع 
�لذي  �أمل��از وعمه نوبار وو�ل��ده  جدته 
كان يف �لثامنة من عمره، لكن �جلي�ض 
�لعثماين متكنو� من �أ�صرهم مع �آلف 
�لأرم��ن، وقتلو� �لرجال منهم وباعو� 
نخا�صة  ���ص��وق  و�لأط����ف����ال يف  �ل��ن�����ص��اء 
ر�أ�ض �لعني،  فتحوها على مقربة من 

وكان �لبيع باملقاي�صة برغيف خبز.

وع��ا���ض �أرت����ني م��ع ع��ائ��ل��ة ع��رب��ي��ة من 
م��دي��ن��ة �ل���رق���ة، و���ص��ج��ل ب��ا���ص��م مرتن 
�ل�صورية  �لدولة  �صجات  يف  �لنا�صر 
د�خلها  و�صب  �لعربية،  للعائلة  ن�صبة 

و�نتقل للعي�ض يف ريف �لقام�صلي.
ويف رو�ية بهيجة مو�صى �بنة نظريان 
���ص��ورب��ج��ي��ان، �حل��ف��ي��د �ل�����ص��ح��ي��ة من 
�أم����ر�ء �لأرم����ن، ت��ق��ول مل��وق��ع “�صكاي 
يعي�ض  ك��ان  و�لدها  �إن  عربية”،  نيوز 
مع  برتكيا  قي�صري  يف  فاخر  بيت  يف 
ل��ك��ن �حلكومة  و���ص��ق��ي��ق��ات��ه،  �أ���ص��ق��ائ��ه 
�ل��رتك��ي��ة ���ص��ادرت��ه ب��ع��د ه���روب عائلة 
�أح�صنة  ثاثة  يجرها  بعربة  و�لدها 
و�ل���وج���ه���ة ك���ان���ت ب����اجت����اه �جل���ن���وب. 
و�أ�صارت �إىل �أن و�لدها كان يف �ل�صابعة 
من عمره ومن �صحايا �لإبادة �لثانية، 
وت�صيف :” توفيت جدتي يف �لطريق 
�أيام،  بعدة  �صوريا  �إىل  �لو�صول  قبل 

وبعد �لو�صول تفرقت قو�فل �لأرمن 
ففقد و�لدي عائلته«. وو�صل نظريان 
جزير  مدينة  بني  �ملتو�صطة  �ملنطقة 
�لكردية يف تركيا وعني ديو�ر �ل�صورية 
لينق�ض �جلنود �لأتر�ك على �لأرمن 
�أن ميوت  ك��اد  �ل���ذي  ن��ظ��ري��ان  ومنهم 
من �لنزف بعد �أن طعنه جندي تركي 

يف ظهره. 
�أن عو�ئل كردية من  وت�صيف بهيجة 
��صتبكت مع �جلنود  دي��و�ر  ق��رى عني 
�لأتر�ك لإنقاذ �ل�صحايا ومتكنو� من 
منهم،  �لناجني  وبع�ض  و�لدها  �إنقاذ 
�إىل  نظريان  لينتقل  رعايتهم  وتبنو� 
ك��ن��ف ع��ائ��ل��ة �إ���ص��م��اع��ي��ل �مل��و���ص��ى �لتي 
ل��ه��ا، و�أ���ص��م��ت��ه م�صطفى  رب��ت��ه ك��اب��ن 
�مل��و���ص��ى وزوج���ت���ه �أح����د ب��ن��ات��ه��ا. و�لد 
تعي�ض يف مدينة  �لتي  �لعاوي  عرنة 
عمره  م��ن  �خلام�صة  يف  ك��ان  �حل�صكة 

حني قتل �جلنود �لعثمانيون عائلته، 
عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع  وق��ال��ت 
قزلتبة  يف  ب������ارزة  ك���ردي���ة  ع��ائ��ل��ة  �إن 
تدعى عائلة حمو خباأته مع عدد من 
�لأطفال �لأرم��ن ورعتهم، وحني كرب 
و�صلت عو�ئل كردية فارة من منطقة 
�رتكبها  جم���ازر  م��ن  �ل��رتك��ي��ة  زوز�ن 
�لأتر�ك بحقهم، من �صمنهم و�لدتها 
حليمة �لتي تزوجت بو�لدها و�نتقا 
بالإبادة  �لع��رت�ف  �صوريا.  للعي�ض يف 
�جل���م���اع���ي���ة ل�����اأرم�����ن ه����و �ع�����رت�ف 
�أن �ملجازر �ملنهجية و�لرتحيل  ر�صمي 
�ل��ق�����ص��ري ل��اأرم��ن �ل��ت��ي �رت��ك��ب��ت من 
 1915 منذ  �لعثمانية  �ل��دول��ة  قبل 
جماعية،  �إب����ادة  متثل   ،1923 حتى 
ل���ك���ن م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر �لأك���ادمي���ي���ة 
د�نييا �لقرعان، �لباحثة يف �ل�صوؤون 
خطوة  فهي  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �ل�صيا�صية 

ل��ي�����ض ل��ه��ا ع��و�ق��ب ق��ان��ون��ي��ة، م�صرية 
�لتز�مات  ب�����دون  �ل���ب���ي���ان���ات  �أن  �إىل 
فائدة،  �أي  ل��ه��ا  ي���ك���ون  ل���ن  ق��ان��ون��ي��ة 
�لرتكية  ب��ال��ع��اق��ات  �صت�صر  ل��ك��ن��ه��ا 
�لأم���ريك���ي���ة.   و�ع���ت���ربت د�ن��ي��ي��ا يف 
عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  حديثها 
�نت�صار  مبثابة  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ط��وة 
معنوي هائل لل�صعب �لأرميني، �إل �أن 
�أن��ق��رة �لتي  ه��ذ� �لع���رت�ف �صيغ�صب 
ت�صر على عدم ح��دوث �إب���ادة.  وبينت 
�لع�����رت�ف  �أن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ب��اح��ث��ة 
قبل  �لإب��ادة �جلماعية من  مب�صطلح 
مو�طنني  قيام  �إىل  �صيوؤدي  �لرئي�ض، 
�أم��ريك��ي��ني م��ن �أ���ص��ل �أرم��ن��ي بتقدمي 
و�ملطالبة  �ملايل  بالتعوي�ض  مطالبات 
�إىل  م�����ص��رية  ت��رك��ي��ا،  ���ص��د  باملمتلكات 
رف�ض �لق�صاة يف �ملا�صي بع�ض دعاوى 
�ل��ت��ع��وي�����ض و�مل��م��ت��ل��ك��ات �مل��رف��وع��ة يف 
“�ل�صلطة  لأن:  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �آن�������ذ�ك مل ت��ق��ب��ل �دع����اء 

�لإبادة �جلماعية«.
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وكانت وزيرة �خلارجية �لإ�صبانية �أر�ن�صا غونز�لي�ض ليا قالت 
�إّن �لعاقات مع �ملغرب لن تتاأّثر بعد  خال موؤمتر �صحايف 
لتلّقي  �لنف�صايل  �ل�صحر�وي  �لزعيم  بادها  ��صتقبلت  �أن 
�إ�صبانيا  تربط  �لتي  �ملمتازة  “�لعاقات  �لعاج، م�صّددة على 

باملغرب«.
و�لرباط حليف مهّم ملدريد، ل �صّيما يف مكافحة �لهجرة غري 
�لقانونية. وكان من �ملقّرر عقد قمة ثنائية منذ �أ�صهر، لكنها 

�أرجئت ر�صمياً ب�صبب جائحة كوفيد-19.
وكان �نف�صاليو جبهة بولي�صاريو �أعلنو� �خلمي�ض يف بيان �أّن 
زعيمهم �إبر�هيم غايل يتلّقى �لعاج و”يتماثل لل�صفاء” بعد 

�إ�صابته بكورونا، دون �أن يك�صفو� مكان وجوده.

“�أق�صى  �لتز�م  على  م�صّددة  �لطّبي”،  �لعاج  لتلّقي  بحتة، 
درجات �لتحّفظ يف ما يتعّلق بالتفا�صيل«.

فيديو  ت�صجيات  مغربية  �إع���ام  و���ص��ائ��ل  تناقلت  و�ل�صبت 
يف  يقيمون  ك��ان��و�  و�م����ر�أة،  رج��ان  ه��م  �صحر�ويني،  لثاثة 
وقد  �جل��ز�ئ��ر،  يف  �ل�صحر�ويني  لاجئني  ت��ن��دوف  خمّيمات 
باعتقال  �لإ�صبانية  �ل�صلطات  �لت�صجيات  ه��ذه  يف  طالبو� 
�لإن�صان”  حلقوق  “�نتهاكات  �رتكاب  بتهم  وحماكمته  غايل 

وعمليات “تعذيب«.
ب�صفتها  باأّنها  �ل�صحر�وية  �ملر�أة  ذّكرت  �لفيديو  ت�صجيل  ويف 
“�صحية لهذه �جلر�ئم” �صبق لها و�أن رفعت دعوى �صّد غايل 

يف �إ�صبانيا.

 •• الرباط-اأ ف ب

�أعلن م�صدر ر�صمي لوكالة فر�ن�ض بر�ض �أّن �لرباط ��صتدعت 
“�صخطها”  ع��ن  للتعبري  لديها  �ملعتمد  �لإ���ص��ب��اين  �ل�صفري 
ب�صبب ��صت�صافة باده زعيم جبهة �لبولي�صاريو �لنف�صالية 

لتلّقي �لعاج على �أر��صيها.
�إّن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل��غ��رب��ي ن��ا���ص��ر بوريطة  وق���ال �مل�����ص��در 
فهٍم  “عدم  ع���ن  ل���ه  للتعبري  �لإ����ص���ب���اين  �ل�����ص��ف��ري  ����ص��ت��دع��ى 
�أّن  �إ�صبانيا  �أّك���دت  �أن  بعد  تو�صيحات”،  و”طلب  و�صخط” 
�لعاج على  يتلّقى  �بر�هيم غايل  للبولي�صاريو  �لعام  �لأمني 

�أر��صيها.

�أفريك”  “جون  جملة  ن�صرته  مقال  على  رّد�ً  �لبيان  وج��اء 
م�صاب  ع��ام��اً   73 �لبالغ  �مل�����ص��وؤول  �إّن  فيه  قالت  �لأ�صبوعية 
بال�صرطان و�أُدخل ب�صكل طارئ م�صت�صفى يف �إ�صبانيا حتت ��صم 

م�صتعار جز�ئري.
وك�صفت �خلارجية �لإ�صبانية يف وقت لحق �خلمي�ض �أّن غايل 
�أجل تلّقي عاج  �إن�صانية بحتة من  ل��دو�ٍع  �إ�صبانيا  �إىل  “ُنقل 

دون مزيد من �لتو�صيح. طّبي”، 
عن  �لك�صف  �جلمعة  �لإ�صبانية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  ورف�����ص��ت 
�ملكان �لذي يتلّقى فيه غايل �لعاج �أو تفا�صيل حول ظروف 

و�صوله �إىل بادها.
�إن�صانية  لأ�صباب  يعود  �إ�صبانيا  يف  غ��ايل  “وجود  �أّن  وك���ّررت 

املغرب يعرت�ض على ا�ست�سافة اإ�سبانيا زعيم البولي�ساريو 

•• القد�س-اأ ف ب

�لقد�ض  يف  جديدة  �صد�مات  د�رت 
�لأول  �أم���������ض  م�������ص���اء   �ل�����ص��رق��ي��ة 
�لإ�صر�ئيلية  �ل�صرطة  بني  �ل�صبت 
وم��ت��ظ��اه��ري��ن ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني بعد 
�لهدوء  �إىل  دع�����وة  م���ن  ����ص���اع���ات 
�لإ�صر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�ض  وّجهها 
�أو�صع  �أعقاب  يف  نتانياهو  بنيامني 
��صتباكات ت�صهدها �ملدينة �ملقّد�صة 
متطرفني  يهود  ب��ني  �صنو�ت  منذ 

وفل�صطينيني و�لقوى �لأمنية.
د�رت  �ل��ت��ي  �ل�����ص��د�م��ات  �أّن  غ��ري   
و�أ�صيق  �أق����ّل ح����ّدة  ك��ان��ت  �ل�����ص��ب��ت 
�صهدتها  �ل���ت���ي  ت��ل��ك  م���ن  ن���ط���اق���اً 
�ل�صابقة،  �ملدينة �ملقد�صة يف �لأيام 
وكالة  يف  �صحايف  �أف���اد  م��ا  بح�صب 

فر�ن�ض بر�ض.
 وقال �لهال �لأحمر �لفل�صطيني 
�إ�صابة  عن  �أ�صفرت  �ل�صد�مات  �إّن 
خم�صة  بجروح،  فل�صطينيني  �صتة 
منهم تلّقو� �لإ�صعافات �لازمة يف 

�ملكان نف�صه.
 وكانت �ل�صرطة �لإ�صر�ئيلية ن�صرت 
�ملئات من عنا�صرها  �ل�صبت  م�صاء 
يف حم��ي��ط �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة منعاً 
لتلك  مماثلة  عنف  �أع��م��ال  لوقوع 

�لتي د�رت يف �لأيام �لأخرية.
 ل��ك��ن ب��ع��د ���ص��اة �ل��ع�����ص��اء وقعت 
مناو�صات خفيفة عند باب �لعمود، 
�أحد �ملد�خل �لرئي�صية �ملوؤّدية �إىل 
�لأق�������ص���ى، بح�صب  �مل�����ص��ج��د  ح����رم 

مر��صل وكالة فر�ن�ض بر�ض.
متظاهرين  �أّن  �مل���ر�����ص���ل  و�أف������اد   
مياه  زج��اج��ات  �أل��ق��و�  فل�صطينيني 
على عنا�صر �ل�صرطة �لإ�صر�ئيلية 

•• عوا�صم-وكاالت

�أثار �إعان �ل�صعودية وقف ت�صدير 
�إليها  �خل�صار و�لفو�كه من لبنان 
كبرية  كميات  على  �لعثور  ب�صبب 
م��ن �مل���خ���در�ت �مل��ه��رب��ة �إل��ي��ه��ا من 
�ل��ف��و�ك��ه، جدًل  لبنان و�مل��خ��ب��اأة يف 
و��صعاً وردود فعل خمتلفة، يف ظل 
�لتي  �لقا�صية  �لقت�صادية  �لأزم��ة 

تع�صف بلبنان.
 ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�ض 
�صيا�صية  �أو����ص���اط  �ت��ه��م��ت  �لأح����د، 
�هلل”  “حزب  ل��ب��ن��ان  يف  و�أم���ن���ي���ة 
�ملخدر�ت  ع��ن جت���ارة  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة 
�خلارج،  �إىل  وت�صديرها  لبنان  يف 
عدة  مبعابر  مي�صك  من  هو  كونه 
�ل�صورية،  �للبنانية-  �حل��دود  على 
�للبنانية  �خل��ارج��ي��ة  �أك����دت  فيما 
و�صحنها  �مل����خ����در�ت  ت��ه��ري��ب  �أن 
ي�صر بالقت�صاد  وباملز�رع �للبناين 

وب�صمعة لبنان.

 دوافع اأمنية...
واخل�شائر باملاليني

�لأزم����ة،  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  �أول  ويف 
�ل�������ص���ع���ودي  وليد  �ل�����ص��ف��ري  ����ص���دد 
�لقر�ر  “دو�فع  �أن  على  �لبخاري، 
�مل��ق��ام �لأول،  �أم��ن��ي��ة يف  �ل�����ص��ع��ودي 
�صامة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وت���ه���دف 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  و�أم���ن 
فيها،  و�مل���ق���ي���م���ني  وم���و�ط���ن���ي���ه���ا 
�أن”تهريب  �ملخدر�ت   �ىل  م�صري�ً 
�إىل  �ل�صعودية  وترويجها، يك�صفان 
تو�جهه  �ل��ذي  �لتحدي  حجم  عن 
�ل�����ص��ع��ودي��ة م���ن ���ص��ب��ك��ات �لإج�����ر�م 
�ملحلية و�لدولية”، وفقاً ل�صحيفة 

“�جلريدة” �لكويتية.
 ومن ناحيته، قال �ل�صفري �للبناين 
يف �ل�صعودية، فوزي كبارة: “طلبنا 

بالقنابل  ع��ل��ي��ه��م  رّدو�  �ل����ذي����ن 
�ل�صوتية.

فل�صطينيون  ���ص��ّب��ان  �أح�����رق  ك��م��ا   
حاويات قمامة يف عدد من �ل�صو�رع 

�ملجاورة لباب �لعمود.
�إّن  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صرطة  وق��ال��ت   
�ألقو�  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي   100 ح����و�ىل 
ح��ج��ارة وزج��اج��ات ح��ارق��ة باجتاه 
م��ع��رب ق��ل��ن��دي��ا �ل�����ذي ي�����ص��ل بني 

�لقد�ض و�ل�صفة �لغربية.
�صاعات  بعد  �ملناو�صات  ه��ذه  و�أت��ت   
م���ن ت��وج��ي��ه ن��ت��ان��ي��اه��و دع����وة �إىل 

�لهدوء.
�إن  ب����ي����ان  يف  ن���ت���ان���ي���اه���و  وق��������ال   
“م�صتعد لكل  �لإ�صر�ئيلي  �جلي�ض 
�ل�صيناريوهات” يف ما يخ�ّض غزة 
�إطاق نحو ثاثني �صاروخا  بعد 
باجتاه  �لفل�صطيني  �ل��ق��ط��اع  م��ن 

جنوب �إ�صر�ئيل.
 و�أ�صاف رئي�ض �لوزر�ء �لإ�صر�ئيلي 
“نريد قبل �أي �صيء �صمان �حرت�م 
�لقانون و�لنظام �لعام نطالب �لآن 
ب���اح���رت�م �ل��ق��ان��ون و�أدع�����و جميع 

�لأطر�ف �إىل �لهدوء«.
 وك��ان��ت �أع��ن��ف �ل�����ص��د�م��ات د�رت 
م�صاء �خلمي�ض بعد تظاهرة ليهود 
“�ملوت  خالها  هتفو�  مت�صّددين 
و�صار  �لعمود.  ب��اب  �أم���ام  للعرب” 
بتظاهرة  عليها  رّد�  �لفل�صطينيون 
�ل�صرقية  �ل��ق��د���ض  يف  �حتجاجية 
ح�����ص��ل��ت خ��ال��ه��ا �مل���و�ج���ه���ات مع 

�ل�صرطة.
�ل�����������ص�����رط�����ة �����ص����ّد   وح���������اول���������ت 

�ملخت�صة  �للبنانية  �ل�صلطات  من 
�أم��ن��ي��ة ملعاجلة  �إج��������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ 
حديد  من  بيد  بال�صرب  �ملو�صوع 
ل��وق��ف ه���ذه �مل��ه��زل��ة و�إن�����ز�ل �أ�صد 
و�لت�صّدد  �ملهّربني،  على  �لعقوبات 
وماحقة  �حل����������دود،  ����ص���ب���ط  يف 
م�صانع �ملخدر�ت، ومن ثم تقدمي 
يف  �ل�صعودية  لل�صلطات  �صمانات 
�أق�����رب وق���ت مم��ك��ن مب��ن��ع تكر�ره 
�لنظر  �إع��ادة  تتم  �مل�صتقبل، كي  يف 
��ب �أن ي�صيب  يف ه��ذ� �ل��ق��ر�ر وجت��ُنّ
م����ن����ت����وج����ات �أخ������������رى، وذل���������ك يف 
لبنان  �صمعة  على  �حل��ف��اظ  �صبيل 
�أف�صل  وعلى  �لأبرياء  و�للبنانيني 

�لعاقات بني لبنان و�ل�صعودية«.

�للبناين،  �ل����زر�ع����ة  وزي�����ر  وك�����ان 
ع��ب��ا���ض م��رت�����ص��ى، ق���د ك�����ص��ف عن 
�لتي  �لقت�صادية  �خل�صائر  حجم 
�لقر�ر  ب�صبب  ب���اده  �صتتحملها 
�ل�صعودي منع دخول �خل�صر�و�ت 
�أو عبورها من  �للبنانية  و�لفو�كه 
“قيمة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �أر����ص��ي��ه��ا، 
مليون   24 للمملكة  ���ص��ادر�ت��ن��ا 

دولر �صنوياً«.
�أن رقم  �أ���ص��ارو� �ىل   ولكن خ��رب�ء 
�إذ�  بكثري  �أك���رب  �صيكون  �خل�صائر 
�أ�صيفت �ليه �خل�صائر �لتي �صتنتج 
دول  �إىل  �ملنتجات  ع��ب��ور  منع  ع��ن 

�أخرى مثل دول �خلليج.

 حزب اهلل املتهم
و�أ�صارت �أ�صابع �لتهام �إىل جماعة 
ن�صرت  حيث  �ل��ل��ب��ن��اين،  �هلل  ح��زب 
�ل�صعودية  “�لإخبارية”  ق���ن���اة 

وتو�جهت  ح���������ص����ار�ً.  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل 
حما�ض و�إ�صر�ئيل يف ثاث حروب 

يف 2008 و2012 و2014.
 و�أع������ل������ن������ت ك�����ت�����ائ�����ب �مل�����ق�����اوم�����ة 
للجبهة  �مل�صلح  �جل��ن��اح  �لوطنية، 
�لدميوقر�طية لتحرير فل�صطني، 
ق�صف  ع��ن  “م�صوؤوليتها  ب��ي��ان  يف 
�ملحاذية  �لح���ت���ال  م�����ص��ت��وط��ن��ات 
ب����ع����دة �����ص����و�ري����خ فجر  ل���ل���ق���ط���اع 
�لحتال  ع���دو�ن  على  رد�  �ل��ي��وم 
كتائب  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا  �لقد�ض”.  يف 
�صهد�ء �لأق�صى، �جلناح �لع�صكري 
حل����رك����ة ف���ت���ح م�������ص���وؤول���ي���ت���ه���ا عن 
على جنوب  ع��دة  �صو�ريخ  �إط��اق 
�لإنذ�ر  �صّفار�ت  ودّوت  �إ�صر�ئيل.  
�لقريبة  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��رى  يف 
�لرئي�ض  ود�ن  �ل����ق����ط����اع.   م����ن 
�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع��ب��ا���ض يف 
�مل�صتوطنون  ب��ه  ي��ق��وم  “ما  ب��ي��ان 
�ملتطرفة  �ليمينية  و�جل��م��اع��ات 
�لعرب  ق���ت���ل  ع���ل���ى  ب��ال��ت��ح��ري�����ض 
بحماية �جلي�ض و�صرطة �لحتال 
من  به  يقومون  وم��ا  �لإ�صر�ئيلي، 
و�أبدت  �صعبنا«.   لأبناء  ماحقات 
“قلقها  �جلمعة  �ملّتحدة  �لوليات 
يف  �لعنف  “ت�صعيد  �إز�ء  �لعميق” 
خطاب  �إد�نتها  م��وؤّك��دة  �لقد�ض”، 
يهود  �أط��ل��ق  �أن  بعد  “�لكر�هية” 
مناه�صة  ه���ت���اف���ات  م���ت�������ص���ّددون 
�ل�صتباكات  بد�أت  للفل�صطينيني.  
بعد  �لقد�ض  يف  �ملا�صية  �لأي���ام  يف 
على  �جللو�ض  �ل�صرطة  منعت  �أن 
�لعمود  ب��ب��اب  �ملحيطة  �ل���درج���ات 

ع�صر�ت  �إىل  ق�����ص��رية  م���دة  خ���ال 
�ملخدرة  �لأق����ر������ض  م���ن  �مل���اي���ني 
ُي�صتخل�ض  وما  �حل�صي�ض  و�أطنان 

منه من �صموم �أ�صد فتكاً«.
وختم مقاله قائًا: “يا �أهل لبنان 

�أنقذو� ما تبقى من وطنكم«

اّت�شاع مقلق للمقاطعة
�أف��ادت �صحيفة   ، ويف �ل�صياق ذ�ت��ه 
�لرئي�ض  �أن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  “�لنهار 
�ل��ل��ب��ن��اين م��ي�����ص��ال ع����ون دع����ا �إىل 
ب��ع��ب��د�، يف  يعقد يف ق�صر  �ج��ت��م��اع 
رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة ت�صريف  ح�����ص��ور 
لعر�ض  دي������اب،  ح�����ص��ان  �لأع����م����ال 
�لقر�ر  ر�ف���ق���ت  �ل���ت���ي  �مل��اب�����ص��ات 
�لو�جب  و�لإج������ر�ء�ت  �ل�����ص��ع��ودي، 
تد�عيات  مل���ع���اجل���ة  �ع���ت���م���اده���������������ا 

�لقر�ر.
 وتز�منت �لدعوة �إىل �جتماع بعبد� 
�ل�صفري  �أّن  �أف����ادت  م��ع��ل��وم��ات  م��ع 
�لبخاري  وليد  لبنان  �ل�صعودي يف 
غادر بريوت �إىل باده قبل يومني 
�إذ�  وم��ا  �مل��غ��ادرة  �صبب  �ت�صاح  دون 
�ل�صعودي  ب��ال��ق��ر�ر  مت�صلة  ك��ان��ت 

�لأخري �أو �أنه ��صُتدعي للت�صاور.
هذ�  �أن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة،  و�أ������ص�����ارت   
مقلقاً جلهة  ب��ع��د�ً  �ت��خ��ذ  �ل��ت��ط��ور 
خليجية  دول  �ىل  �ت�صاعه  �حتمال 
�خلارجية  وز�رة  �أعلنت  �إذ  �أخ��رى، 
توؤيد  �لكويت  �أّن  م�صاًء،  �لكويتية 
�ل�صعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  ق���ر�ر 
و�لفو�كه  �خل�����ص��ار  دخ����ول  ح��ظ��ر 
��صتغالها  ب�����ص��ب��ب  ل���ب���ن���ان  م����ن 
ل����ت����ه����ري����ب �مل���������خ���������در�ت، ودع������ت 
�ل�صلطات �للبنانية �ىل �صمان خلو 

�إ�صابة  �إىل  �أدى  ما  �لفل�صطينيني، 
ون��ح��و ع�صرين  م��ن��ه��م  م��ئ��ة  ن��ح��و 

عن�صر �أمن.
على  “نحافظ  نتانياهو  و���ص��ّرح   
عام،  ك��ل  نفعل  كما  �لعبادة  حرية 
وزو�رها”،  �لقد�ض  �صكان  جلميع 
�صهر  خال  �ل�صاة  �إىل  �إ�صارة  يف 
�لأق�صى،  �مل�صجد  رم�صان يف حرم 
�حلرمني  وث��ال��ث  �لقبلتني  �أوىل 

�ل�صريفني لدى �مل�صلمني.
و�صط  يف  تظاهر  �ل�صبت  وم�����ص��اء   
�صخ�ض،  �أل������ف  ح������و�ىل  �ل���ق���د����ض 

للف�صائل  تابعة  للتدريب  و�أخ��رى 
مناطق  يف  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 

متفرقة يف مدن غزة.
 وم�����ص��اء �ل�����ص��ب��ت، �أط��ل��ق��ت ثاثة 
�صو�ريخ من قطاع غزة �عرت�صت 
�حلديدية  �لقبة  منظومة  �أحدها 
�مل�صاّدة لل�صو�ريخ، و�نفجر �لثاين 
�صقط  ح����ني  يف  خ�����اء  �أر���������ض  يف 
بح�صب  �ل���ق���ط���اع،  د�خ�����ل  �ل���ث���ال���ث 

�جلي�ض �لإ�صر�ئيلي.
 وي��ع��ي�����ض م��ل��ي��ون��ا ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف 
ق���ط���اع غ�����ّزة �ل�����ذي ت��ف��ر���ض عليه 

للمطالبة  �إ�صر�ئيليون،  غالبيتهم 
بالتعاي�ض �ل�صلمي وعودة �لهدوء.

 من جهتها، �أعربت كتائب �لق�صام، 
حما�ض  حلركة  �لع�صكري  �جل��ن��اح 
دعمها  ع����ن  غ��������ّزة،  يف  �حل���اك���م���ة 
�ل�صرقية  �ل��ق��د���ض  لفل�صطينيي 

وهّددت �إ�صر�ئيل.
 36  و�أط������ل������ق م���������ص����اء �جل����م����ع����ة 
�ملحا�صر  غ��زة  قطاع  من  �صاروخا 
على �إ�صر�ئيل وفق ما �أعلن �جلي�ض 
منظومة  و�عرت�صت  �لإ�صر�ئيلي. 
�صو�ريخ،  �صتة  �حل��دي��دي��ة  �ل��ق��ب��ة 

�أخ�����رى يف مو�قع  ���ص��ق��ط��ت  ب��ي��ن��م��ا 
خالية من �ل�صكان.

�ل�صو�ريخ،  �إط������اق  ع��ل��ى  ورّد�ً   
�إ�صر�ئيل بالدبابات مو�قع  ق�صفت 
يف غ����زة، ث���م ن��ف��ذت غ�����ار�ت جوية 
ب����ط����ائ����ر�ت م���روح���ي���ة وط����ائ����ر�ت 

قتالية على �لقطاع.
�أمنية  وم�������ص���ادر  �جل��ي�����ض  وذك�����ر   
�أّن  ع���ي���ان  و����ص���ه���ود  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
حلركة  م����و�ق����ع  ط������ال  �ل���ق�������ص���ف 
�ملقاومة �ل�صامية )حما�ض( �لتي 
ت�صيطر على �لقطاع منذ 2007، 

�إحباط  ب��ع��د  ت���ق���ري���ر�ً  �ل��ر���ص��م��ي��ة 
عملية �لتهريب بعنون “حزب �هلل 
مربزة ن�صاط �حلزب  و�ملخدر�ت”، 
يف هذ� �ملجال و�لتهامات �ملوجهة 

له بتجارة �ملخدر�ت.
�لكاتب  ق����ال  �ل�������ص���دد،  ه����ذ�  ويف   
بجاد  ب����ن  ع����ب����د�هلل  �ل���������ص����ع����ودي، 
“�ل�صرق  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  �ل��ع��ت��ي��ب��ي 

�لأو�صط”: 
�لتعامل مع لبنان  “ما عاد ممكناً 
فالو�قع  �ل�����ص��ك��ل،  ب���ه���ذ�  ك���دول���ة 
�أن��ه دول��ة خمتطفة،  ي��وؤك��د  �جللي 
�لتابع  دولة يختطفها »حزب �هلل« 
حزب  م��ن  كاملة  بتغطية  لإي����ر�ن 

�إنها  قائًا:  �ل�صعودية،  “عكاظ” 
لبنان،  ت���اأري���خ  يف  ����ص���ود�ء  “حقبة 
ذل����ك �ل��ب��ل��د �جل��م��ي��ل �ل�����ذي كان 
�لأر�ض،  خ��ري�ت  �أف��خ��ر  لنا  ي�صدر 
�لقاتلة،  �ل�صموم  ي�صدر  و�أ���ص��ب��ح 
�أو  مارقة  ع�صابات  بو��صطة  لي�ض 
برعاية  و�إمن�����ا  جم��ه��ول��ني،  جت����ار 
و�إ���ص��ر�ف ب��ارون��ات ح��زب �هلل، �أمام 
بقايا دولة مهرتئة عاجزة �بتلعها 
�حلزب و�أ�صبح هو �لدولة �لفعلية. 
�أن �حل���زب  �لأم������ر  م���ا يف  و�أ�����ص����و�أ 
�ململكة  على  ممنهجة  ح��رب��اً  يقود 
وب�صكل  �ل�صموم،  ب��ه��ذه  لإغ��ر�ق��ه��ا 
�لح�صائيات  ل��ت�����ص��ل  م��ت��و����ص��ل، 

�ل�صلطة،  على  ي�صتحوذ  م�صيحي 
�لدولة  ت��ع��ن��ي��ه��م��ا  ل  و�ل���ط���رف���ان 
وبالتايل  �للبنانية ول مو�طنوها، 
ع����و�ق����ب  �أي  ي���ت���ح���م���ان  ف���ه���م���ا 
لدول  معادية  و�صيا�صات  ملمار�صات 

�ملنطقة و�لعامل«.
�لأك����رب  “�ملت�صرر  �أن  و�أ�����ص����اف   
�حلازم  �ل�صعودي  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  من 
و�لقت�صاد  �ل��ل��ب��ن��اين  �مل�����ز�رع  ه���و 
�للبناين، ولكن �أي دولة يف �لعامل 
تعترب �أمنها و�أمن مو�طنيها �أولوية 
تعاطٍف مع  ب��اأي  تقارن  ق�صوى ل 
�ل��ع��امل، وم��ن هنا كان  �أي جهة يف 
�ل�صعودي  �لد�خلية  وزي��ر  ت�صريح 

بن  �صعود  ب��ن  �لعزيز  عبد  �لأم���ري 
�ململكة  “�أمن  ب���اأن  و����ص��ح��اً  ن��اي��ف 
�لدولة  �إخطار  ومت  �أحمر”،  خ��ٌط 
�لر�صمية  �لقنو�ت  ع��رب  �للبنانية 
�ل���ق���ر�ر، وم���ا ق��د يتبعه من  ب��ه��ذ� 
قر�ر�ٍت ما مل تقدم لبنان �صمانات 
�ل�صعودية  ��صتهد�ف  ت��ك��ر�ر  لعدم 

بحرب �ملخدر�ت«.

ت�شدير ال�شموم
ويف هذ� �ل�صدد، علق �لكاتب حمود 
ل���ه بعنو�ن  م��ق��ال  �أب����و ط���ال���ب، يف 
�جلمال  ت�����ص��دي��ر  م���ن  “لبنان.. 
�إىل ت�صدير �ل�صموم” يف �صحيفة 

عادة  �لفل�صطينيون  يتجمع  حيث 
م�صاء خال �صهر رم�صان.

وع��ن��دم��ا �أع��ل��ن ي��ه��ود م��ن �ليمني 
�لتظاهر  ي��ري��دون  �أن��ه��م  �ملتطرف 
�لو��صعة  �ل���ب���و�ب���ة  م���ن  ب���ال���ق���رب 
ر�أى  �ملطلة على �لقد�ض �لقدمية، 
�لعديد من �لفل�صطينيني يف ذلك 
��صتفز�ًز� وحماولة لل�صيطرة على 

هذ� �ملوقع �لرمزي.
�مل��ب��ع��وث �لأمم�����ي �خلا�ض   ودع����ا 
ويني�صاند  ت��ور  �لأو���ص��ط  لل�صرق 
�إىل  �لأط��������ر�ف  “جميع  �ل�����ص��ب��ت 
�أق�������ص���ى درج������ات �صبط  مم���ار����ص���ة 
�ل����ن����ف���������ض وجت������ن������ب م������زي������د من 

�لت�صعيد«.
تتوقف  �أن  “يجب  ب��ي��ان  وق���ال يف   
�لقد�ض.  يف  �ل�صتفز�زية  �لأعمال 
�ل���������ص����و�ري����خ ع���ل���ى نحو  �إط��������اق 
�ملاأهولة  �مل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ع�����ص��و�ئ��ي 
�لدويل  �لقانون  ينتهك  بال�صكان 

ويجب �أن يتوقف على �لفور«.
 ود�ن �لأردن �ملجاور �لذي ي�صرف 
�لإ�صامية  �ملقد�صة  �لأماكن  على 
“�لهجمات  �ل��ق��دمي��ة،  �ل��ب��ل��دة  يف 
�صد  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �لعن�صرية” 
�لفل�صطينيني يف �لقد�ض �ل�صرقية 
�إىل  د�عيا  “تبعاتها”،  من  وح��ذر 

“حترك دويل حلمايتهم«.
و�ع��ت��رب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأردين 
�أمين �ل�صفدي على �صفحته على 
“م�صوؤولية  �أن  �ل�صبت  “تويرت” 
�لقانون  وف���ق  �لع����ت����د�ء�ت  وق���ف 
�صلطات  ع��ل��ى  ت��ق��ع   )...( �ل����دويل 
�أن  م�����ن  حم��������ذر�  �لحتال”، 
بها  و�مل�صا�ض  �أحمر  خط  “�لقد�ض 

لعب بالنار«.

يعر�صها  مم��ا  �للبنانية  �ملنتجات 
�لبحرين  وبدورها،�أعلنت  للمنع. 
تاأييدها للقر�ر �ل�صعودي باعتباره 
�ملخدر�ت  م��ن  جمتمعها  “يحمي 
�لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية  ويكافح 

للحدود«.
ح��زب   رئي�ض  علق  ناحيته،  وم��ن   
جعجع،   �للبنانية،  �صمري  �لقو�ت  
على جتاهل رئي�ض “�لتيار �لوطني 
موؤمتر  يف  با�صيل  ج���رب�ن  �حلر” 
����ص���ح���ايف، �ل���ت���ح���دث ع����ن �ل���ق���ر�ر 
“�إجناز�ً  �إن  ق���ائ���ًا:  �ل�����ص��ع��ودي، 
جديد�ً ي�صجل �ليوم للعهد �لقوي 
ح��رم��ان   م��ن  متكنو�  �إذ  وحلفائه، 
�مل����ز�رع����ني  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني م���ن �صوق 
وذلك  ملنتجاتهم،  وحيوي  �أ�صا�صي 
ب�صبب تغطية �أفرقاء من �ملجموعة 
�حل��اك��م��ة ل��ت��ج��ارة �مل��م��ن��وع��ات، كما 
و�لأجهزة  �لإد�ر�ت  تقاع�ض  ب�صبب 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة ب���ه���ذ� �لأم�����ر 

لاأ�صباب �ملعروفة«.
 و�أ�صاف “�أ�صبح �أكيد�ً وو��صحاً �أن 
كل يوم ت�صتمر فيه هذه �ملجموعة 
�لقوي  �ل���ع���ه���د  وه������ذ�  �حل���اك���م���ة، 
�صيحمل معه م�صيبة جديدة تقع 
على روؤو�ض �للبنانيني. لقد �أ�صبح 
�ملجموعة  ف�����ص��ل  وج��ل��ي��ا  و����ص��ح��ا 
�حل���اك���م���ة �حل���ال���ي���ة و�إف�������ص���اده���ا 
�خلا�صة  م�صاحلها  �ىل  و�صعيها 
م�صالح  ح�������ص���اب  ع���ل���ى  �ل���ب���ح���ت���ة 

�للبنانيني �أجمعني«.
�أن�����ه “ل خ���ا����ض ل��ن��ا من   و�أك�����د 
م�������ص���ي���ب���ة ج�����دي�����دة ك�����ل ي������وم �إل 
�ملجموعة  ه����ذه  م���ن  ب��ال��ت��خ��ل�����ض 
�حلاكمة، ول �صبيل �إىل ذلك �صوى 
يتحّمل   مبكرة  نيابية  بانتخابات  
من  م�صوؤولياتهم  فيها  �للبنانيون  
تعيد  ج��دي��دة  �صلطة  �إن���ت���اج  �أج����ل 

�لعتبار مل�صروع  �لدولة «.

جتّدد ال�سدامات يف القد�ض بعيد دعوة نتانياهو للهدوء 

�سحف عربية: »فواكه لبنان املخدرة«.. حرب خفية على العرب

املغرب يحّذر من التغلغل الإيراين يف اأفريقيا  •• وا�صنطن-وكاالت

�لأمريكي  �ملجل�ض  رئي�ض  نائب  كتب  �أفريقيا،  �ملتز�يد يف  �لإي��ر�ين  �لنفوذ  حول 
لل�صيا�صة �خلارجية، ومقره و��صنطن، �إيان بريمان يف موقع جملة ذ� نا�صيونال 
�إنرت�صت �لأمريكية، �أنه بينما �أنه بينما تن�صغل �إد�رة �لرئي�ض جو بايدن باإحياء 
على  و��صحة  باإهمال عامات  تخاطر  فاإنها  �إي��ر�ن،  مع  �لنووية  �لديبلوما�صية 

تن�صيط �لنظام �لإير�ين جهوده على م�صرح ��صرت�تيجي، هو �صمال �أفريقيا.
وقت  يف  ز�ره��ا  �لتي  �ملغربية  �لعا�صمة  �لرباط  يف  بريمان  �صمعه  �لتحذير  هذ� 

�صابق من هذ� �ل�صهر، تلبية لدعوة من وز�رة �خلارجية.
يف  �لدولة  هذه  حيال  �لأمريكية  �ل�صيا�صة  يف  حالياً  �جلارية  �لنظر  �إع��ادة  ومع 
عدم  ظل  ويف  �لقريبة،  ليبيا  يف  �ملتو��صلة  �لإ�صطر�بات  وم��ع  �أفريقيا،  �صمال 
�ل�صتقر�ر يف منطقة �ل�صاحل �ملجاورة، يقول �لباحث �إن �لأجندة �لإ�صرت�تيجية 
للمملكة مزدحمة. وكل ذلك رفع درجة �لقلق يف �أو�صاط �صانعي �لقر�ر �ملحليني 
حيال �لهجوم �لإير�ين �لإ�صرت�تيجي على �لقارة. وقال م�صوؤول رفيع �مل�صتوى 
�إنه “مل يعد دقيقاً �لكام فقط عن وجود �إير�ن يف غرب �أفريقيا...�لإير�نيون 

موجودون يف �أنحاء �لقارة«.

“�صاحة  وخلق  �لاتينية  �أمريكا  لإخ��رت�ق  �ملحاولت  من  ون�صف  لعقد  �لأولية 
دعم” يف �لن�صف �لغربي من �لكرة �لأر�صية مل�صاعدتها يف �لإلتفاف على �لعقوبات 
�لدولية، و�إقامة عاقات مع �أنظمة معادية لأمريكا، وتاأ�صي�ض قدر�ت كامنة ميكن 
نتائج هذه �جلهود كانت مذهلة.  �أن  و�لو��صح  �ملتحدة.  �لوليات  حتريكها �صد 
�ملجتمع �حلر  م��ن مركز  وج���وزف هومري  ب��ريم��ان  �أج���ر�ه  توثيقي  ووف��ق عمل 
�لآمن يف �أو�ئ��ل �لعقد �لثاين من �لقرن �جل��اري، فاإن �إي��ر�ن جنحت يف تاأ�صي�ض 
�صبكة عاقات غري نظامية وترتيبات يف �أنحاء �لأمريكيتني. ويرت�وح ذلك من 
�إىل  �لأمريكي،  �لإقت�صادي  �ل�صغط  �صاعدت يف تخفيف  �لتي  �ملالية  �لتعامات 
�ت�صالت مع �ملت�صددين �لإقليميني مما �صاعد على تنفيذ ما ل يقل عن ثاثة 
خمططات من تنظيم �إير�ن �أو باإيحاء منها �صد �لأر��صي �لأمريكية بني عامي 
�لإخ���رت�ق يف  �لنموذج من  ه��ذ�  تقليد  يتم  �أن��ه  يبدو  و�لآن،  و2012.   2007
�أفريقيا. لكن ما �لذي يحّرك �لن�صاط �لإير�ين؟ �مل�صوؤولون �ملغاربة ي�صريون �إىل 

ون�صب �لكاتب �إىل م�صوؤولني �لتقاهم �أن �لنظام �لإير�ين يبني وجود�ً ثابتاً من 
خال �ملر�كز �لثقافية و�لت�صالت غري �لر�صمية يف �أنحاء �لقارة، معتمد�ً �أ�صا�صاً 

يف ذلك على مهاجرين لبنانيني منت�صرين يف خمتلف �أرجاء �لدول �لأفريقية.
كما �أن هناك دليًا موثوقاً على �أن �إير�ن تعمل مع �ملجموعات �لإقليمية �ملت�صددة. 
وعلى �صبيل �ملثال، عملت �إير�ن من خال ميلي�صيا “حزب �هلل” �للبناين، على 
2017 على �لأقل )وكان مثل هذ�  دعم جبهة �لبولي�صاريو �لي�صارية منذ عام 
�إىل درجة �أن �ململكة قطعت عاقاتها �لديبلوما�صية مع �إير�ن يف  �لدعم مقلقاً 
�لبولي�صاريو  من  عنا�صر  �أن  �ملعروف  من  �أن��ه  كما  لذلك(.  نتيجة   2018 عام 
�صافرو� �إىل لبنان من �أجل �لتدريب، وفق ما �أفاد خرب�ء �أمنيون. كما �أن لإير�ن 
ح�صور�ً مهماً يف موريتانيا �ملجاورة ويف تون�ض �لقريبة، ويعتقد �أنها تعمل على 

جتنيد �أ�صخا�ض يف �لبلدين.
ور�أى �أن هذ� �لنوع من �لن�صاط �لإير�ين بات ماألوفاً جد�ً. وهو يعك�ض �جلهود 

�لذي تزد�د  �لوقت  �لإ�صرت�تيجية، يف  �لإنتهازية  �أوًل، هناك  �لعو�مل.  عدد من 
م�صاهمة �لقارة �لأفريقية يف �لإقت�صاد �لعاملي و�أهميتها �ل�صيا�صية. وثانياً، هناك 
جهود �لنظام لتخفيف �آثار �ل�صغط �لناجم عن حملة “�ل�صغط �لأق�صى” �لتي 
�أطلقتها �إد�رة �لرئي�ض �لأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب، و�لتي جنحت يف �لتاأثري 

�إىل حد كبري على �لإقت�صاد �لإير�ين يف �لعامني �لأخريين.
�أكر  باتت  �إي���ر�ن  �أن  وه��و  �ملحلي،  �ل�صياق  يف  �لأه��م  �لعامل  يكون  وق��د  وثالثاً، 
قا�صم  �لثوري”  “�حلر�ض  يف  �لقد�ض  فيلق  قائد  مقتل  منذ  باأفريقيا  �هتماماً 
�مل�صوؤولني  ل��دى  �خل��وف  ع��زز  2020-مما  )يناير(  �لثاين  كانون  يف  �صليماين 
�مل�صالح  ��صتهد�ف  طريق  من  �لنتقام،  �إىل  �إي��ر�ن  جل��وء  �حتمال  من  �ملحليني 

�لأمريكية يف �لقارة.
�أ���ص��ف��ر ع��ن ت��ز�ي��د �لقلق يف �ل��رب��اط، �ل��ت��ي �صاعفت ج��ه��وده��ا ملر�قبة  ك��ل ذل���ك، 
�جلو�ر  يف  �لأ�صا�صي  وكيلها  �هلل”،  ل�”حزب  �لعائدة  وتلك  �لإير�نية  �لن�صاطات 
�إىل  �ملغاربة، ترمي  �مل�صوؤولون  �لنهائية لإي��ر�ن، وفق ما يقول  �لقريب. و�لغاية 
و��صتخد�مهم  �ل��ق��ارة  يف  �ل�صيعة  �مل�صلمني  على  �ل�صيطرة  تعزيز  هما  هدفني 
كر�فعة �صيا�صية يف ت�صكيل �ل�صيا�صات �لإقليمية، وتاأ�صي�ض قدر�ت كامنة ت�صتطيع 

من خالها �لإنتقام من �لوليات �ملتحدة.
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عربي ودويل

ــو  ج يـــــريـــــد   
الرتكيز  بايدن 
على التحديات 
ـــــة,  ـــــادم ـــــق ال
اأن  ويـــرفـــ�ـــش 
ــرب  تــكــون احل
مبادرة متعددة 
ــــــــال الأجــــــــي

�ــشــتــتــ�ــشــاءل 
قـــــــــــــــــــــــدرة 
الأمريكان على 
املعلومات  جمع 
الــتــ�ــشــرف  اأو 
مـــواجـــهـــة  يف 
جديد  ظـــهـــور 
لــلــتــهــديــدات 

مهمات ال�ستخبارات ومكافحة الإرهاب ميكن اأن ت�ستمر، رغم �سحب القوات

و�ل��ي��وم، ل ي��وج��د ���ص��وى 3500 
�أفغان�صتان  يف  �أم���ري���ك���ي  ج��ن��دي 
�إىل  ي���ن���ت���م���ون   1000 -م���ن���ه���م 
ت�صجل  -ومل  �خل��ا���ص��ة  �ل���ق���و�ت 

حالة وفاة و�حدة منذ عام.

   قد يت�شاءل البع�ش
 ملاذا ا�شتعجال املغادرة؟

   �إليكم �ل�صبب: مع �قرت�ب نهاية 
�ملفاو�صون  وق���ع  ت���ر�م���ب،  ولي����ة 
�لأم��ري��ك��ي��ون �ت��ف��اًق��ا م��ع طالبان، 
ب�����ص��ح��ب جميع  ف���ي���ه  ي���ل���ت���زم���ون 
�أف��غ��ان�����ص��ت��ان بحلول  �ل���ق���و�ت م��ن 
-مقابل   2021 مايو  من  �لأول 
تعاون  �أي  ع����ن  ط���ال���ب���ان  ت��خ��ل��ي 
�ل���ق���اع���دة. )لقد  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي م���ع 
�لإ�صامية  �ل��دول��ة  تنظيم  �أث��ب��ت 
وجوده موؤخًر� يف �أفغان�صتان، لكن 
يرف�صانه  �ل��ق��اع��دة  مثل  طالبان 
�جلنود  ي��رح��ل  مل  و�إذ�  ب�����ص��دة(. 
�لوقت،  ذلك  بحلول  �لأمريكيون 
ع�صكرًيا  �صتهاجمهم  طالبان  فاإن 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  و���ص��ت�����ص��ط��ر 
�آخر  وه��ذ� هو  �لعمل،  �إىل  للعودة 
و�جلميع  ب����اي����دن  ي����ري����ده  ����ص���يء 

تقريًبا.

احلفاظ على 
امل�شاعدات الإن�شانية

    يف �ل�صهر �ملا�صي، يف �أول موؤمتر 
بايدن  ق��ال  كرئي�ض،  ل��ه  �صحفي 
�إن مل  �ل�����ص��ع��ب،  م��ن  �صيكون  �إن���ه 
�لناحية  م��ن  �مل�صتحيل  م��ن  يكن 
�لقو�ت  �للوج�صتية، �صحب جميع 
�لزمني  �لإط���������ار  ه������ذ�  م���ث���ل  يف 
�إن  �إع�������ان،  �ل��ق�����ص��ري. وق�����ال يف 
�لن�صحاب “�صيبد�أ” يف �لأول من 
مايو. من �لو��صح �أن بايدن ياأمل 
-ورمب��ا متكن من ترتيب �لمر-
ذل���ك ح�صن  ط��ال��ب��ان يف  ت���رى  �أن 
نية، و�أنها لن تهاجم �لأمريكيني 
�حلال  هو  وكما  �ن�صحابهم.  �أثناء 
�لأخرى،  �لآم���ال  من  �لعديد  مع 

مع طالبان ل توجد �صمانات.
م�صكلة  ه����ن����اك  ذل�������ك،  وم������ع      
�أك��������رب، ع���ل���ى �لأق��������ل م����ن وجهة 
�لقو�ت  نفذت  �لأف��غ��ان��ي��ة.  �لنظر 
�لأمريكية، رغم تو�جدها �خلفيف 
�ل�صنو�ت �لأخرية، مهام  ن�صبًيا يف 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره������اب ع��ل��ى �حل���دود 
بني �أفغان�صتان وباك�صتان، ومنعو� 
ط���ال���ب���ان م����ن �ل����ص���ت���ي���اء على 
بحماية  وقامو�  باأكملها،  �لدولة 
�لاتي  و�لن�صاء،  �لفتيات  حقوق 
مروعة،  ع��ب��ودي��ة  �إىل  �صتتحولن 
كما كان �حل��ال خال فرتة حكم 
�لغزو  ق��ب��ل  �ل��ق�����ص��رية  ط���ال���ب���ان 
�لقو�ت  غ��ادرت  �إذ� ما  �لأم��ري��ك��ي، 
وعددها  �لناتو،  )ق��و�ت  �لغربية. 
�أعلى قليًا، �صتتبع خطى �جلنود 

�لأمريكيني وتغادر �لباد(.
بايدن  �أو����ص���ح  �أب���ري���ل،   14    يف 
م�����ص��وؤويل �جلي�ض  م��ع  ت�صاور  �أن��ه 
و�ملخابر�ت قبل �تخاذ قر�ره، لكنه 
مل يقل ما �إذ� كانو� يو�فقون عليه 
منهم  �لعديد  �أن  �لو��صح  -وم��ن 

مل يو�فقو� على �لإطاق. 
خطابه،  م�����ن  �����ص����اع����ات  ق���ب���ل     
�ملخابر�ت  وك����الت  م��دي��رو  �أدىل 
�لأم���ري���ك���ي���ة ب�������ص���ه���اد�ت���ه���م �أم�����ام 
ب�صاأن  �ل�����ص��ي��وخ  جل��ن��ة يف جم��ل�����ض 
�لتي  �ل���رئ���ي�������ص���ي���ة  �ل����ت����ه����دي����د�ت 
تو�جه �لأم��ة. مل تكن �أي جماعة 
�أفغان�صتان من  �إرهابية مقرها يف 
�لقائمة،  يف  �لأوىل  �لأ���ص��م��اء  ب��ني 

ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ���ص��ئ��ل ع���ن عو�قب 
�لأمريكية،  �ل����ق����و�ت  �ن�������ص���ح���اب 
�أج���اب ول��ي��ام ب��رين��ز، مدير وكالة 
�أن����ه بدون  �مل���خ���اب���ر�ت �مل���رك���زي���ة، 
وج�����ود ج���ن���ود ع��ل��ى ع���ني �مل���ك���ان، 
ف��اإن ق��درة �ل��ولي��ات �ملتحدة على 
ج��م��ع �مل��ع��ل��وم��ات �أو �ل��ت�����ص��رف يف 
مو�جهة ظهور جديد للتهديد�ت 
و�أوماأ  “�صيت�صاءل، �إنها حقيقة”. 
�ملخابر�ت  م��دي��ر  ه��ي��ن��ز،  �أف���ري���ل 
�ل��وط��ن��ي��ة ب���ر�أ����ص���ه، م�����ص��ّرح��ا �إن 
جم��ت��م��ع �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت ك��ك��ل قد 

تو�صل �إىل نف�ض �لنتيجة.
ب����اي����دن،  ق������ال  ح����دي����ث����ه،  ويف      
�لفتيات  ح��ق��وق  دع��م  “�صنو��صل 
و�ل��ن�����ص��اء �لأف��غ��ان��ي��ات م��ن خال 
�حلفاظ على �مل�صاعد�ت �لإن�صانية 
�مل�صتمرة. �صندعو �لدول �لأخرى 
م�صاعدتها.  زي��ادة  �إىل  �ملنطقة  يف 
�لإرهابي،  �لتهديد  نبتعد عن  لن 
���ص��ن��ق��وم ب����اإع����ادة ت��ن��ظ��ي��م ق����در�ت 
�أور�ق  وه���ي  �لإره�������اب،  م��ك��اف��ح��ة 
ل�صمان  �مل����ن����ط����ق����ة،  يف  م���ه���م���ة 
�لإرهابيني.  ظ��ه��ور  ع���ودة  جتنب 
�صيتعني على طالبان �أن تقدم لنا 

ومتديد  ت�����ص��ع��ي��د  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
قاد  عندما  �أفغان�صتان.  يف  �مل��ه��ام 
�لنقا�ض  �أوب���ام���ا  ب����ار�ك  �ل��رئ��ي�����ض 
�إر����ص���ال �مل��زي��د م��ن �لقو�ت  ح���ول 
مكافحة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت��ب��ن��ي 
�لدولة”(،  “بناء  )�أو  �ل���ت���م���رد 
عار�ض نائب �لرئي�ض بايدن ذلك 
�مل�صوؤول  ك��ان  ما  وغالًبا  بانتظام. 
ي��ط��ال��ب بح�صور  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د 
�أقل طموًحا.  و��صرت�تيجية  �أخف 
يف وقت لحق، �عرتف �أوباما باأن 
ن��ائ��ب��ه ك���ان حم��ّق��ا، وخ��ّف�����ض عدد 
�أو�صى  �لذي  �مل�صتوى  �إىل  �جلنود 

به �لأخري.
   لكن �أوب��ام��ا ت��رك 5500 رجل 
�جلي�ض  مل�����ص��اع��دة  �أف��غ��ان�����ص��ت��ان  يف 
ملكافحة  م��ه��ام  وتنفيذ  �لأف��غ��اين 
�لإره��������اب ب���ال���ق���رب م���ن �حل����دود 
�أر�د  �ل��ذي  ت��ر�م��ب،  �لباك�صتانية. 
�ثنوه  �ن  �ىل  ك���ام���ًا  �ن�����ص��ح��اًب��ا 
�لوجود  ه���ذ�  قل�ض  م�صت�صاريه، 
بايدن،  �ل��ي��وم،  �آلف.  ب�صعة  �إىل 
من  ج������دوى  �أي  ي�����رى  ل  �ل������ذي 
�أج��ل غري م�صمى،  �إىل  �ل�صتمر�ر 

ي�صحبهم جميًعا.

تقريًر� عن عدم وجود �أي تهديد 
�إرهابي �صد �لوليات �ملتحدة من 

�لأر��صي �لأفغانية ».
�إن  �ل��ب��ع�����ض  “�صيقول  وت���اب���ع:    
ه������ذ� ل مي���ك���ن حت��ق��ي��ق��ه ب����دون 
طريقة  �أف�صل  وه��ذ�   ... �جلي�ض 
�إىل  �أفغان�صتان  يف  �جلنود  لإبقاء 
بايدن حمق  �أج��ل غري م�صمى”. 
ل��ك��ن منتقديه  �ل��ن��ق��ط��ة،  ه���ذه  يف 
ا.  �أي�صً مت���اًم���ا  خم��ط��ئ��ني  ل��ي�����ص��و� 
و�أ����ص���اف �ل��رئ��ي�����ض �لأم��ري��ك��ي �أن 
على  ت��ت��وق��ف  ل  “دبلوما�صيتنا 
�لأر�ض”،  على  �لع�صكرية  قدرتنا 
ت�صر  ل  �لع�صكرية  �لأحذية  لكن 
تكون  ع���ن���دم���ا  ب��ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

�لأر�ض �ملعنية منطقة حرب.

النت�شارات مل
 حتدث قط

    وي����ق����ول ول����ي����ام م���اك���ر�ف���ني، 
و�لرئي�ض  �مل��ت��ق��اع��د  �لأدم��������ري�ل 

تكون  “�أن  منها  �لق�صد  يكن  مل 
مبادرة متعددة �لأجيال«.

    و�أو�صح بع�ض �لقادة �لع�صكريني 
�لأمريكيني، �أنه مل يكن هناك �أبًد� 
يف  للحرب  حمتمل  ع�صكري  ح��ل 
�إىل  حاجة  هناك  و�أن  �أفغان�صتان، 
لكنهم ح��ذرو� من  �صيا�صي،  �تفاق 
�أنه لبدء �ملحادثات �لدبلوما�صية، 
تكون  �ن  �ن���ت���ظ���ار  �لأف�������ص���ل  م���ن 
و�لطل�صية  )�لم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
و�لأف������غ������ان������ي������ة( ق������د جن����ح����ت يف 
من  مو�تية”  “ظروف  خ���ل���ق 
خ���ال ك�����ص��ب م��ع��ارك ك��اف��ي��ة ملنح 
�ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني �ل��غ��رب��ي��ني وزن���اً 
�أكرب على طاولة �ملفاو�صات. هذه 
ق��ط، ومل  �لنت�صار�ت مل حت��دث 
�صاأل  ل��ذ�،  مو�تية.  �لظروف  تكن 
�ملنا�صب  �ل��وق��ت  ه��و  “ما  ب��اي��دن، 
للخروج؟ يف غ�صون عام؟ �صنتني؟ 

ع�صر �صنو�ت؟«.
ب��اي��دن مت�صكًكا يف  ك���ان  ل��ط��امل��ا     

�خلا�صة  �لعمليات  لقيادة  �ل�صابق 
�لهجوم  نظمت  �لتي  �لأمريكية، 
ع��ل��ى خم���ب���اأ �أ����ص���ام���ة ب���ن لدن يف 
ديفين�ض  مع  مقابلة  يف  باك�صتان، 
�ل�صتخبار�ت  م��ه��م��ات  �إن  و�ن، 
وم���ك���اف���ح���ة �لإره���������اب مي���ك���ن �أن 

ت�صتمر، رغم �صحب �لقو�ت.
ميكنني  �مل����و�رد،  �أعطيتني  »�إذ�     
بذلك”،  للقيام  طريقة  �أج���د  �أن 
ي�صرح ماكر�فني، م�صيًفا �أنه �أثار 
مقربني  م�صوؤولني  م��ع  �مل��و���ص��وع 
�صنحتاج  ه��ل  “�لآن  ب��اي��دن.  م��ن 
نعم  �لأر����ض؟  على  �أ�صخا�ض  �إىل 
بالتاأكيد. �صنحتاج على �لأقل �إىل 
ب���اغ���ر�م قاعدة  ���ص��غ��ري يف  وج����ود 
�ل����ق����و�ت �جل���وي���ة �لأم���ري���ك���ي���ة يف 

�أفغان�صتان ..
�صنحتاج  �أن����ن����ا  �ل���و�����ص���ح  وم�����ن   
�لعا�صمة،  يف  ���ص��غ��ري  وج����ود  �إىل 
م�������������و�رد  �إىل  و�������ص������ن������ح������ت������اج 
�لإد�رة  �أن  �أعتقد  لا�صتخبار�ت. 

�إد�رة  كيفية  م��ع��رف��ة  يف  �صتنجح 
ذل���ك«.   رمب��ا، ولكن بالنظر �إىل 
�لتفاو�ض عليها  �لتي مت  �ملعاهدة 
م���ع ط���ال���ب���ان، ويف ����ص���وء �إع����ان 
بايدن �لن�صحاب بحلول �صبتمرب، 

لي�ض من �لو��صح كيف.
مقنعة  ح���ج���ًج���ا  ب����اي����دن  ق������ّدم     
�أخرى يف ماحظاته. منذ �غتيال 
�مليلي�صيات  �ن��ت�����ص��رت  لدن،  ب���ن 
من  �ل����ع����دي����د  يف  �لإ������ص�����ام�����ي�����ة 
و�ل�صرق  و�أفريقيا  و�آ�صيا  �لبلد�ن، 
�لحتفاظ  ف��اإن  لذلك،  �لأو���ص��ط. 
ب�������اآلف �جل����ن����ود يف ب���ل���د و�ح�����د، 
�ل���دولر�ت،  مليار�ت  ح�صاب  على 
�جلنود  بع�ض  منطقًيا.  ي��ع��د  مل 
�لأم�����ري�����ك�����ي�����ني �مل���ن���ت�������ص���ري���ن يف 
ولدو�  ق��د  يكونو�  مل  �أفغان�صتان 
عندما نظم بن لدن هجمات 11 
ولبع�صهم  �لإره���اب���ي���ة.  �صبتمرب 
�أفغان�صتان.  يف  مت���رك���زو�  �أق�����ارب 
�حلرب  هذه  �أن  �إىل  بايدن  و�أ�صار 

�شيء من الأخالق
    وقال بايدن، �إن �لعتبار �لنهائي 
بهذه  لي�صت  �أف��غ��ان�����ص��ت��ان  �أن  ه��و 
و�أو�صح  ل��ن��ا.  بالن�صبة  �لأه��م��ي��ة 
على  �لرتكيز  �إىل  بحاجة  “نحن 
وي�صمل  �ملقبلة”.  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لإرهابية  �لعمليات  �إحباط  ذلك 
�أفغان�صتان،  خ���ارج  �نت�صرت  �ل��ت��ي 
وم����ك����اف����ح����ة �ل�������وب�������اء، وت���ع���زي���ز 
�ل���ت���ح���ال���ف���ات يف جم������ال �لأم������ن 
�لقدرة  وحت�����ص��ني  �ل�������ص���ي���رب�ين، 
مو�جهة  يف  �لأمريكية  �لتناف�صية 

�لطموحات �ل�صينية.
   ه��ن��اك ���ص��يء و�ح����د ي��ج��ب على 
بايدن �لتفكري فيه بجدية بالغة: 
�أفغان�صتان مهمة جًد�  �إذ� مل تعد 
من  ك��ب��ري  جل���زء  �أو  ل��ن��ا  بالن�صبة 
لاأفغان،  مهمة  �أن��ه��ا  �إل  �ل��ع��امل، 
�لذين و�صع �لكثري منهم حياتهم 
على �ملحك مل�صاعدة �صباط وجنود 
للقتال  �أمريكيون  ودبلوما�صيون 
حرًبا  �أوج���ه���ا،  يف  ����ص��ب��ح��ت،  فيما 
ه���ي �صر�ًعا  م���ا  ب��ق��در  �أم��ري��ك��ي��ة 
�لأمريكيون  رح���ل  �إذ�  �أف��غ��ان��ًي��ا. 
�ل�صيطرة،  ط��ال��ب��ان  و�����ص���ت���ع���ادت 
�أو  ف��م��ن �مل��رج��ح �أن ي��ت��م �ع��ت��ق��ال 
�لأفغان  ه���وؤلء  م��ن  �ل��ع��دي��د  قتل 

وعائاتهم.
   يف ذي �تلنتيك، يذّكر جورج باكر 
�أن���ه ع��ن��دم��ا �ن��ت��ه��ت ح���رب فيتنام 
�ل�صناتور  ب��اي��دن،  ع��ار���ض  ف��ج��اأة، 
�آن����ذ�ك، �إر���ص��ال �لأم����و�ل لإخ���ر�ج 
و��صتقبال،  �ل���ب���اد،  م��ن  �لآلف 
�لآلف  �لأمريكية،  �لأر��صي  على 
�لفيتناميني  �مل����و�ط����ن����ني  م�����ن 
�جلنوبيني �لذين �صاعدو� �جلنود 
�لأمريكيني �أثناء �حلرب. بالنظر 
�لكثريين  نظر  ويف  �مل��ا���ص��ي،  �إىل 
يف ذل��ك �ل��وق��ت، ك��ان ه��ذ� �ملوقف 
جري�لد  �لرئي�ض  )�ت��خ��ذ  ح��ق��ري� 
�مل�صوؤولني  م���ن  و�ل���ع���دي���د  ف�����ورد 
�لآخ�����ري�����ن ج���ان���ًب���ا خم��ت��ل��ًف��ا ومت 

�إجاء 135 �ألف فيتنامي(.
يرتكب  �أل  ه���و  �لأدن�������ى،  �حل����د    
�خلطاأ  ن��ف�����ض  ب����اي����دن  �ل���رئ���ي�������ض 
�إحدى �لطرق ل�صخ  �نها  مرتني. 
نهاية  يف  �لأخ������اق  م���ن  �ل��ق��ل��ي��ل 
��صتمرت  حل��رب  للغاية  حم��رج��ة 
يقنع  و�ل���ت���ي مل  ط���وي���ل���ة،  ف����رتة 
لأكر  �لنا�ض  م��ن  �لكثري  هدفها 
من ع�صر �صنو�ت، وذلك مبّد �ليد 

�إىل �أولئك �لذين �صاعدونا.

ل وجود حلل ع�شكري حمتمل للحرب يف اأفغان�شتان, وهناك حاجة اإىل اتفاق �شيا�شي
املطلوب �شخ جرعة من الأخالق يف النهاية املحرجة حلرب ا�شتمرت لفرتة طويلة

جو بايدن ، خال ت�صريحاته ، 14 �بريل ، يف و��صنطنجنود �أمريكيون يف كابول

حرب طالت من دون نتيجة

وليام برينز، 
مدير وكالة 
�ملخابر�ت 
�ملركزية 
قدر�تنا 
�صت�صعف

من �صيحمي �لفغان بعد رحيل �لمريكان

الن�شحاب �شيبداأ يف الأول من مايو

ما م�سري الذين �ستتخلى عنهم اأمريكا يف اأفغان�ستان...؟
•• الفجر -فريد كابالن 
ترجمة خرية ال�صيباين

   اأعلن جو بايدن ان�شحاب القوات بعد ع�شرين عاما 
من احلرب التي مل توؤد اإىل �شيء. 

جزء من ال�شكان الأفغان �شيدفعون حياتهم وحريتهم 

مقابل ان�شحاب القوات هذا, مهما بدا مربًرا.
ب�شحب  بايدن  جو  الرئي�ش  قرار  فاإن  ناحية,  من     
 11 بحلول  اأفغان�شتان  من  الأمريكية  القوات  جميع 
اإر�شالهم  مت  لقد  متاًما.  منطقي  قــرار  هو  �شبتمرب 
القاعدة  لجتثاث  عاًما  ع�شرين  قبل  هناك  اإىل 
مركز  على  الهجوم  يف  اأمريكي  الف   3 قتلت  التي 

الهدف  والبنتاغون. مت حتقيق هذا  العاملي  التجارة 
قبل ع�شر �شنوات. ومنذئذ, حاول اجلي�ش الأمريكي 
م�شاعدة حكومة البالد يف بناء جمتمع مدين وجي�ش 
اأي من هاتني  اإبقاء طالبان بعيدة. مل تنجح  بهدف 
العمليتني, بل ا�شتمرتا طويال وحان وقت العودة اإىل 

البيت.

الن�شحاب,  هذا  توقيت  يبدو  ــرى,  اأخ ناحية  من    
اأبريل,   14 الأربــعــاء  متلفز  خطاب  يف  اأُعلن  الــذي 
مثرًيا للف�شول. لقد م�شى وقت طويل منذ اأن ان�شحب 
ن�شًطا  دوًرا  يلعبون  يعد  ومل  الأمريكيون  اجلنود 
ويف  الفا,   98 عددهم  بلغ  الأكــر,  على  القتال.  يف 

ع�شرين �شنة مات منهم 2488.. 
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•• الفجر –خرية ال�صيباين
   اجلهاز الذي يفرت�ش اأن ي�شمن التوزيع العادل 
ت�شريع  يف  �شعوبة  يجد  الــعــامل  يف  للقاحات 
اأنها  فعال  املتقدمة  الدول  اأظهرت  لقد  الوترية. 

ج�شعة يف اجلرعات. 
جائحة  مــن  اخلـــروج  يف  اللقاحات  �شت�شاعد    
ال�شتفادة  من  اجلميع  يتمكن  اأن  �شرط  كوفيد, 
�شهور  منذ  �شاغها  التي  الر�شالة  هي  هذه  منها. 
رئي�ش منظمة ال�شحة العاملية تيدرو�ش اأدهانوم 
بالفوارق  التنديد  يوا�شل  الــذي  غيربي�شو�ش, 
على  احل�شول  يف  والفقرية  الغنية  ــدول  ال بني 

الأم�شال الثمينة.

مثل  �ل���ب���ل���د�ن،  ب��ع�����ض  ك��ان��ت  و�إذ�     
�ملتحدة،  �ململكة  �أو  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لبع�ض  ف���اإن  ب��ق��وة،  بالتطعيم  ت��ق��وم 
�لآخر قد تاأخر كثرًي�. فمن بني �أكر 
م��ل��ي��ون ج��رع��ة مت حقنها   860 م��ن 
حتى �لآن، مت حقن حو�يل ن�صفها يف 
فقط  باملائة   16 مع  �لغنية  �لبلد�ن 
م��ن ���ص��ك��ان �ل���ع���امل. وب��امل��ق��ارن��ة، فاإن 
�أفقر 29 دولة -و�لتي ت�صم 9 باملائة 
باملائة   0.1 �لعامل -متثل  �صكان  من 

فقط من �لتطعيمات.
�أطلقت  �مل��ف��رط،  �لتفاوت  ولتجنب     
�أبريل  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �ل�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
وهي  ك���وف���اك�������ض،  م�����ب�����ادرة   2020
�صر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض 
�للقاحات  حت����ال����ف  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لتاأهب  �بتكار�ت  �أجل  و�لتحالف من 
ل�  �مل�صاعدة  تقدمي  �ل��ه��دف؟  ل��ل��وب��اء. 
92 دول����ة ف��ق��رية م��ن خ���ال توفري 
�ل��ع��اج��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة جم���اًن���ا، مب��ا يف 
ذل���ك �ل��ل��ق��اح��ات. ل��ك��ن يف �ل���و�ق���ع، ل 
تكافح من  ه��ذه  �لت�صامن  �آلية  ت��ز�ل 

�أجل �كت�صاب �لزخم �ملطلوب.

نق�ش اللقاحات
   حدد �لربنامج لنف�صه مهمة تقدمي 
م��ل��ي��اري ج��رع��ة ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة عام 
2021، وكان من �ملقرر �أن ي�صل �إىل 
مار�ض.  نهاية  يف  مليون   100 رق��م 
�أب���ري���ل مت  �ن���ه يف منت�صف  �مل�����ص��ك��ل��ة، 
فقط.  ج���رع���ة  م���ل���ي���ون   40 ت����وزي����ع 
على  تقريًبا  �مل�صتحيل  من  “�صيكون 
�أه����د�ف����ه ق�صرية  ك��وف��اك�����ض حت��ق��ي��ق 
لنق�ض  �صحية  �جل��ه��از  ه���ذ�  �مل����دى. 
�لعامل،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  �ل��ل��ق��اح��ات يف 
وحقيقة �أن �جلرعات �لوحيدة �ملتاحة 
من  كبري  ح��د  �إىل  تاأمينها  �صبق  ق��د 
 ،”2020 ع��ام  �ل��ري��ة  �لبلد�ن  قبل 
�أ�صتاذ  ب����ي����ز�رد،  ف���ري���دي���ري���ك  ي���وؤك���د 
للتجارة  �لعليا  �ملدر�صة  يف  �لقت�صاد 

بباري�ض ورئي�ض معهد �ل�صحة.
�لعديد  كانت  ذل��ك،  �إىل  بالإ�صافة     
للغاية،  ج�صعة  �ملتقدمة  �لبلد�ن  من 
عمليات  �لوقت  نف�ض  �أّخ��رت يف  حيث 

ت�صخي�ض  �ل���ع���امل.  ل��ب��ق��ي��ة  �ل��ت�����ص��ل��ي��م 
�ملا�صي  �خلمي�ض  ي���وم  مب����ر�رة  �أع����ده 
�صيث  �للقاحات  لتحالف  �لعام  �ملدير 
“�مل�صرتيات  ق�����ال:  �ل�����ذي  ب��ريك��ل��ي، 
ي�����ص��دق يف  �ل��ع��امل��ي��ة م��ع��ق��دة ب�صكل ل 

بحلول  �أل���ف   500 �إىل  �ل��رق��م  ه���ذ� 
منت�صف يونيو. كما تعهدت �لوليات 
�ملتحدة، �لتي مل تكن حتى �لآن جزًء 
�آل���ي���ة �ل��ت�����ص��ام��ن ه����ذه، بتقدمي  م���ن 
دولر  م��ل��ي��ار�ت   4 بقيمة  م�����ص��اع��د�ت 

حتت قيادة جو بايدن.
   ويف �لأ�صبوع �ملا�صي، �أطلقت كوفاك�ض 
�إ�صافية  دولر  ملياري  جلمع  حملة 
ع��ل��ى ح��ج��ز جرعات.  ق�����ادرة  ل��ت��ك��ون 
�أن����ه يف ظ��ل �لو�صع  ت��ب��ق��ى �حل��ق��ي��ق��ة 
�حلايل للنق�ض �مل�صّجل، من �ل�صعب 
ت�صريع ت�صليم �للقاحات، “�إنها لي�صت 
م�صكلة  ه��ي  م��ا  ب��ق��در  م��ال��ي��ة  م�صكلة 

يلخ�ض فريديريك بيز�رد. �إنتاج”، 

قومية اللقاح
     ز�دت عودة ظهور �لوباء ب�صكل كبري 
يف مناطق معينة، من تعقيد �لو�صع. 
كبري  م��ن��ت��ج  وه�����ي  �ل���ه���ن���د،  “قررت 
تعليق �صادر�تها  للقاحات، يف مار�ض، 
�آن  ت��وؤك��د  �صكانها”،  تطعيم  لة  مف�صّ
�مل�صاركة  و�ملديرة  �لدكتورة  �صينكييه، 
ملعهد  �لتابع  �لعاملية  �ل�صحة  ملر�صد 
و�ل�صرت�تيجية.  �لدولية  �لعاقات 
على عني �ملكان، �أ�صبح �لو�صع حرًجا 
مع ت�صجيل �أكر من �لفي حالة وفاة 
�أل��ف حالة  ب� كوفيد و315  مرتبطة 

جديدة مت ت�صجيلها يوم �خلمي�ض.

ا �أن �لعديد  �لوقت �حلايل. ونعلم �أي�صً
من �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملرتفع طلبت 
حاّثا  حتتاج”،  مم���ا  �أك����ر  ل��ق��اح��ات 
�أقرب  “يف  �ل��ت��ن��ازل  على  �ل���دول  تلك 
وقت ممكن” عن جرعاتهم �لز�ئدة.    

مليون(   615( �ملتحدة  �ململكة  على 
�أعلنت  وكند� )160 مليون(.    كما 
حو�يل  منح  عزمها  �لأربعاء،  فرن�صا، 
100 �ألف جرعة من لقاحات �أ�صرت� 
وزيادة  �أب��ري��ل،  يف  كوفاك�ض  ل���  زينيكا 

�لحتاد  ق���دم  �ل��ت�����ص��ري��ح،  ه���ذ�  ع�صية 
طلبا  �مل���ث���ال،  �صبيل  ع��ل��ى  �لأوروب�������ي، 
للح�صول  ف��اي��زر-ب��ي��و�ن��ت��ك  ل�����ص��رك��ة 
على 1.8 مليار جرعة ميكن ت�صّلمها 
�إىل  بالإ�صافة  و2023،   2022 يف 

�لعام  ل���ه���ذ�  �مل���ربجم���ة  م��ل��ي��ار   2.6
و�ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل.    وم��ع ذل���ك، ل يز�ل 
�لد�عمني  �أح����د  �لأوروب��������ي  �لحت�����اد 
�لرئي�صيني ل� كوفاك�ض، حيث دفع لها 
�لآن، متقدما  ي��ورو حتى  2.3 مليار 

    و”ميكن لاأ�صف فهم هذه �لنزعة 
�لبلد�ن  ب��ع�����ض  يف  ل��ل��ق��اح  �ل��ق��وم��ي��ة 
وطنية،  ن���ظ���ر  وج���ه���ة  م����ن  �مل��ن��ت��ج��ة 
ر�أيهم  ل�صغط  �ل��ق��ادة  يتعر�ض  حيث 
فقرية  دول  ذل���ك  ور�ء  ول��ك��ن  �ل��ع��ام، 
ناتايل  ت��ق��ول  معاناة”،  �لأك����ر  ه��ي 
ك��وت��ي��ن��ي��ت، �خل��ب��رية �لق��ت�����ص��ادي��ة يف 
-باحثة  و�����ص���ت���اذة  �ل�����ص��ح��ة،  جم����ال 
بالن�صبة      .13 ب��اري�����ض  ب��ج��ام��ع��ة 
لآل���ي���ة ك���وف���اك�������ض، ف�����اإن �لأخ����ب����ار يف 
�لو�قع �صيئة للغاية. كان ُيفرت�ض �أن 
تكون �لهند �أحد مورديها �لرئي�صيني 
ل��ل��ق��اح��ات -م���ن خ���ال م��ع��ه��د م�صل 
�ل��ع��امل، حيث  �أك��رب م�صنع يف  �لهند، 
���ص��ي��زوده��ا ب��� 1.1 م��ل��ي��ار ج��رع��ة من 
لها  خمطط  جرعة  ملياري  �إج��م��ايل 
2021.     يو�جه هذ� �ملخترب  لعام 
مرتبطة  �لإن��ت��اج  يف  �صعوبات  ��ا  �أي�����صً
باحلظر �لأمريكي على ت�صدير بع�ض 
لت�صنيع  �لازمة  �لأ�صا�صية  �ملنتجات 
�لتاأخري  ����ص��ت��م��ر  و”�إذ�  �ل��ل��ق��اح��ات. 
�لتطعيم  ج���دول  �ح���رت�م  ف���اإن   )...(
جًد�،  �إ�صكالًيا،  �صي�صبح  بنا  �خل��ا���ض 
منذ  ق��ل��ًق��ا  ���ص��رح  للغاية”،  �إ���ص��ك��ال��ًي��ا 
نكينغا�صونغ،  ج����ون  �أب����ري����ل،  ب���د�ي���ة 
من  و�لوقاية  �ل�صيطرة  مركز  رئي�ض 
�أمر��ض �لقارة �لأفريقية، م�صري� �ىل 

حدوث “كارثة«.
   وم��ع ذل���ك، ف���اإن �ل��ع��م��اق �لهندي 
�تخذت  �لتي  �ل��وح��ي��دة  �ل��دول��ة  لي�ض 
�ل���ق���ر�ر. ف��ق��د ح��ظ��رت �لوليات  ه���ذ� 
�ملنتجة  �ل��ل��ق��اح��ات  ت�����ص��دي��ر  �مل��ت��ح��دة 
�لحتاد  ���ص��دد  بينما  �أر����ص��ي��ه��ا،  ع��ل��ى 
�لأوروب������ي �ل�����ص��روط ب��درج��ة �أق���ل يف 
“طاملا  ذل���ك،  وم��ع  م��ار���ض.  منت�صف 
ب���ل���د�ن  يف  ي��ن��ت�����ص��ر  �ل����ف����ريو�����ض  �أن 
ظهور  خطر  هناك  ف�صيكون  معينة، 
�أن تفلت من  متغري�ت جديدة ميكن 
هناك  �صيكون  لذلك  �ل��ل��ق��اح.  مناعة 
ب���اأن ينتهي �لأم����ر بها  ت��ه��دي��د  د�ئ��ًم��ا 
و�صيتدهور  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ب��ل��د�ن  �إىل 
تذّكر �آن  �لو�صع �ل�صحي جمحدد�”، 
�صينكييه... �ن �حلل �صيكون �صامًا �أو 

لن يكون.              عن لك�شربي�ش

الدول املتقدمة اأبرزت ج�شعها:

قومية اللقاح، النق�ض: لهذا تاأخرت مبادرة كوفاك�ض...!
 من بني اأكر من 860 مليون جرعة مت حقنها حتى الآن, مت حقن حوايل ن�شفها يف البلدان الغنية 

�حلل �صامل �و ل يكون�لدول �لغنية يف ما ي�صبه �لحتكار

من  �ــســيــكــون 
ــتــحــيــل  املــ�ــس
على  تقريًبا 
ــــــادرة  ــــــب م
كـــوفـــاكـــ�ـــض 
حتــــقــــيــــق 
اأهــــدافــــهــــا 
املدى ق�سرية 

�مل�صرتيات �لعاملية معقدة

كوفاك�ض  تاأخري يف �لمد�د�ت

�لهند �وقفت �لت�صدير

هدف املبادرة تقدمي امل�ساعدة لـ 92 دولة فقرية من خالل توفري العالجات املختلفة جماًنا

من ال�شعب ت�شريع ت�شليم اللقاحات, اإنها لي�شت م�شكلة مالية بقدر ما هي م�شكلة اإنتاج

حداد وطني يف العراق على �سحايا حريق امل�ست�سفى  •• بغداد-اأ ف ب

�أرو�ح قتلى  �أي��ام على  �أم�ض �لأح��د �حل��د�د �لوطني ملدة ثاثة  �أعلن �لعر�ق فجر  
�صة  خم�صّ �مل��رّك��زة  للعناية  وح��دة  يف  �ل�صبت  ليل  �ندلع  �صخم  حريق  يف  �صقطو� 

لعاج مر�صى كوفيد-19 يف م�صت�صفى ببغد�د، بح�صب ما �أعلنت �حلكومة.
وقالت �حلكومة يف بيان �إّنه �إثر �حلريق �لذي �ندلع يف م�صت�صفى “�بن �خلطيب”، 
�ل���وزر�ء  م��ن  ع��دد  م��ع  ط��ارئ��اً  �جتماعاً  �لكاظمي  م�صطفى  �ل����وزر�ء  رئي�ض  عقد 
و�لقياد�ت �لأمنية و�مل�صوؤولني، �أمر يف �أعقابه “باإعان �حلد�د على �أرو�ح �صهد�ء 
معترب�ً ما ح�صل “م�ّصاً بالأمن �لقومي �لعر�قي«. ومل ت�صدر عن �أي  �حلادث”، 
جهة ر�صمية �أي ح�صيلة ل�صحايا �لكارثة لكّن م�صادر طبية قالت لوكالة فر�ن�ض 

“نتائج  ت�صدر  ب���اأن  مطالباً  رين”،  �ملق�صّ جميع  م�صوؤوليتها  يتحّمل  �أن  يجب 
ر مهما كان«. ودعا  �لتحقيق يف حادثة �مل�صت�صفى خال 24 �صاعة وحما�صبة �ملق�صّ
تدقيق  ل�صمان  �ملعنية  �ل���وز�ر�ت  ك��ّل  فّني من  فريق  “ت�صكيل  �إىل  �ل���وزر�ء  رئي�ض 
�أ�صبوع  خال  �لعامة  و�لأماكن  و�لفنادق  �مل�صت�صفيات  بجميع  �ل�صامة  �إج��ر�ء�ت 
م�صّدد�ً على �أّنه �أ�صدر “توجيهاً و��صحاً: كّل مدير  و�حد ويف كل �أنحاء �لعر�ق”، 
عليه �أن ينزل بنف�صه ويدّقق �إج��ر�ء�ت �ل�صامة«. و�أ�صاف �لكاظمي “يجب �أن ل 
كّل  �صلك يف  ك��ّل  �فح�صو�  �أم��ر معيب...  ه��ذ�  كهربائي”،  “متا�ض  �أح��د  يقول يل 

“عدم �للتز�م ب�صروط �ل�صامة  �إّن �لكارثة �لتي جنمت عن �نفجار �صببه  بر�ض 
�صة لعاج مر�صى كورونا، �أ�صفرت  �ملتعّلقة بتخزين ��صطو�نات �لأوك�صجني” �ملخ�صّ
يف ح�صيلة �أولية عن �صقوط ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى . ونقل �لبيان �حلكومي عن 
على وجود  دليل  �حل��ادث  “مثل هذ�  �إّن  �لطارئ  �لجتماع  قوله خال  �لكاظمي 
�مل�صت�صفى ومدير  و�لتحّفظ على مدير  بفتح حتقيق فوري  لهذ� وّجهت  تق�صري 
وحما�صبتهم«.  رين  �ملق�صّ �إىل  ل  �لتو�صّ حني  �إىل  �ملعنيني  وك��ّل  و�ل�صيانة  �لأم��ن 
و�صّدد �لكاظمي على �أّن “�لإهمال مبثل هذه �لأمور لي�ض جمّرد خطاأ، بل جرمية 

د�ئرة عامة �أو م�صت�صفى، و�أي د�ئرة تتحّجج بالتما�ض �لكهربائي �صاأحا�صب �جلميع 
فيها«. وكان �لكاظمي �أمر �إثر �لكارثة باعتبار �ل�صحايا �لذين �صقطو� يف �حلريق 
بالإ�صافة �إىل معاجلة جرحى  “�صهد�ء” ومنح عائاتهم “كّل حقوق �ل�صهد�ء”، 
�حلريق على نفقة �لدولة “مبا يف ذلك �لعاج خارج �لعر�ق«. وعند منت�صف �لليل 
�أعلن �لدفاع �ملدين �أّن فرقه �صيطرت على �حلريق �لذي “بد�أ بانفجار ��صطو�نة 
�إىل �أّن “�مل�صت�صفى يخلو من منظومة”  م�صري�ً  �أوك�صجني ح�صب �صهود �لعيان”، 
�لنري�ن  �نت�صار  م��ن  عّجلت  �لثانوية  و”�لأ�صقف  و�إطفائها،  �حل��ر�ئ��ق  ��صت�صعار 
وز�رة  �أ�صدرت  من جهتها  �ل�صتعال”.  �صريعة  فّلينية  مو�د  على  �حتو�ئها  ب�صبب 
�ل�صحة بياناً قالت فيه �إّنها “�صتعلن يف وقت لحق �ملوقف �لدقيق لأعد�د �ل�صحايا 

و�جلرحى«.

حملة التطعيم الأمريكية توؤتي ثمارها.. اإ�سابات كورونا ترتاجع
•• وا�صنطن-وكاالت

�لأول  �أم�����ض  و�ل��وق��اي��ة منها  �لأم��ر����ض  ملكافحة  �لأم��ريك��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  �أعلنت 
�أي���ام،   7 مل��دة  بكوفيد-19  �لإ���ص��اب��ة  ح���الت  م��ع��دل  �أن متو�صط  �جل��م��ع��ة  
�للقاحات يف  ن�صبة متلقي  بالتز�من مع جتاوز  باملئة،   10 بن�صبة  �نخف�ض 
يف  �لأمريكية  �ملر�كز  وقالت  �ملوؤهلني.  �ل�صكان  عدد  ثلث  �ملتحدة  �لوليات 
حتديث �أ�صدرته �جلمعة، �إن “�لفعالية �لتي �صوهدت يف �لتجارب �ل�صريرية 
ب��د�أت معدلت  �أن  ب��د�أت تظهر �لآن يف �لعامل �حلقيقي«. وياأتي ذل��ك، بعد 
�لقيود  �لوليات  بع�ض  تخفيف  مار�ض، مع  منت�صف  بالرتفاع يف  �حل��الت 
�ملر�كز  �إح�صائيات  وتظهر  �لفريو�ض.  تف�صي  لوقف  مفرو�صة  كانت  �لتي 
�إمت��ام تطعيم ما ل يقل عن  و�لوقاية منها،  �لأمر��ض  ملكافحة  �لأمريكية 
ب�صكل  �أك��ر،  �أو  عاما   18 �صن  �لعمر  من  يبلغون  �لذين  �لأمريكيني  ثلث 

كامل، يف حني تلقى �أكر من ن�صفهم جرعة و�حدة من �للقاح على �لأقل. 
للح�صول  موؤهلني  �لأمريكيني  �لبالغني  جميع  �أ�صبح  �ملا�صي،  و�لأ�صبوع 
على لقاح، لكن �لطلب على �لتطعيمات بد�أ يت�صاءل يف بع�ض �أنحاء �لباد. 
يجب  �ل�صكان  م��ن  باملئة   80 �إىل   70 �أن  �ل��ع��ام��ة  �ل�صحة  خ���رب�ء  وي��ق��در 
تطعيمهم لت�صل �لوليات �ملتحدة �إىل مناعة جماعية، ما يعني �أن �لطريق 
طويلة، خ�صو�صا و�أن متو�صط دخول �مل�صت�صفيات ب�صبب �لإ�صابة بكوفيد-

19، ل�صبعة �أيام ل يز�ل يرتفع، على �لرغم من �نخفا�ض �لوفيات. وقالت 
مر�كز مكافحة �لأمر��ض، �لتي تطلب من �لأمريكيني تلقي �لتطعيمات يف 
�أ�صرع وقت ممكن، �إن “�حل�صول على لقاح �صي�صاعد يف حمايتكم، وي�صاعد يف 
حماية �لآخرين، وي�صاعد يف �إنهاء �لوباء. �ملزيد من �للقاحات يعني عدوى 
�أقل ومتحور�ت �أقل«. وتقرتب �لوليات �ملتحدة ب�صرعة من نقطة حتول يف 
حملة �لتطعيم، حيث من �ملتوقع �أن يفوق �لعر�ُض �لطلب، يف غ�صون �أ�صابيع 

قليلة، و�صيحتاج �مل�صوؤولون �إىل �إيجاد �أف�صل طريقة لإي�صال �للقاحات �إىل 
�لأ�صخا�ض �ملرتددين، �أو غري �لقادرين، �أو غري �ملبالني.

من جانب �آخر، جتاوزت �لوليات �ملتحدة هدف �لرئي�ض جو بايدن، باإعطاء 
حملة  م��ن  �أ�صهر   4 بعد  لكوفيد-19،  م�صاد  ل��ق��اح  ج��رع��ة  مليون   200
�إن  �إذ  �ل�صهل،  �جل��زء  كان  هذ�  �إن  يقولون  خ��رب�ء  لكن  �ل�صخمة،  �لتطعيم 

زيادة �لعر�ض على �لطلب ق�صية حتتاج �إىل حلول عاجلة.
�أن �لوليات كانت تتيح  �أ�صهر، حمدود� للغاية لدرجة  وظل �لعر�ض، لعدة 
يريدون  مم��ن  �لكثري  يتمكن  ومل  �أول��وي��ة،  ذ�ت  حم��ددة  ملجموعات  �للقاح 
عن  عمره  يزيد  �صخ�ض  ك��ل  �أ�صبح  فقد  �لآن  �أم��ا  عليه.  �حل�صول  �للقاح 
16 عاما موؤها لتلقي �للقاح، وقد ح�صل �أكر من ن�صف �صكان �لوليات 
�ملتحدة �لبالغني، على جرعة لقاح و�حدة على �لأقل. وتقرتب �لباد ب�صرعة 
من نقطة �لتحول يف �لتطعيمات، حني �صيفوق �لعر�ض �لطلب، و�صيحتاج 

م�صوؤولو �لوليات و�مل�صوؤولون �لفدر�ليون، �إىل �إيجاد �أف�صل ر�صالة و�أف�صل 
�أو  �لقادرين،  �أو غري  �ملرتددين،  �لأ�صخا�ض  �إىل  �للقاحات  لإي�صال  طريقة 

غري �ملبالني.
يتطلب �لقيام بذلك تغيري� يف �لتكتيكات، ويف كيفية توزيع �للقاحات على 
�أكرب عدد ممكن من  �إىل  �لوليات، وعملية تخ�صي�ض �جلرعات لإي�صالها 
�لأ�صخا�ض. تظهر ��صتطاعات �لر�أي يف �لوليات �ملتحدة �أن �لرتدد يف تلقي 
�للقاحات �آخذ يف �لرت�جع، لكن بع�ض �لأمريكيني يبدون خ�صية من �لآثار 
حني  يف  �للقاحات،  �صامة  ب�صاأن  بالقلق  �آخ��ر  فريق  ي�صعر  فيما  �جلانبية، 
ل يعتقد �آخرون �أن كوفيد-19 ميثل م�صكلة على �لإط��اق. ووفق حتليل 
�أجرته موؤ�ص�صة “فاميلي كايزر” �لطبية، ميكن �أن حتدث نقطة �لتحول يف 
حملة �لتطعيم على �ل�صعيد �لوطني خال �أ�صبوعني �إىل �أربعة �أ�صابيع، على 

�لرغم من �أنها بد�أت فعا يف بع�ض �لوليات، خا�صة يف �جلنوب �ل�صرقي.
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•• عوا�صم-وكاالت

وج����ه����ت ع������دة م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات يف 
مدينة  �أك������رب  ث�����اين  ن���ي���ودل���ه���ي، 
ويقطنها  م��وم��ب��اي  ب��ع��د  ه��ن��دي��ة 
ن�������د�ء�ت  ن�������ص���م���ة،  م���ل���ي���ون   13
على  �أجل �حل�صول  ��صتغاثة من 
لاأك�صجني  طارئة  �إم���د�د�ت  عن 
�ملركزة،  �لعناية  لغرف  �ل��ازم��ة 

لإنقاذ مر�صى فريو�ض كورونا.
�جلو  طريق  عن  �لهند،  وت�صارع 
�أج��ل نقل  و�لقطار�ت و�ل��رب، من 
�لأك�صجني  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ات 
يف  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  �إىل  �ل���ط���ب���ي 
ومناطق  ن��ي��ودل��ه��ي،  ع��ا���ص��م��ت��ه��ا 
�أخرى ت�صررت ب�صدة من �لرتفاع 
�ل���ق���ي���ا����ص���ي يف ع�����دد �لإ�����ص����اب����ات 

بالوباء.
�لهندية   �ل�صحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
ع����دد ح���الت  �أن  �ل�����ص��ب��ت  �أم�������ض 
ز�دت  ك��ورون��ا  بفريو�ض  �لإ���ص��اب��ة 
 24 خ����ال  ح���ال���ة   346786
قيا�صيا  رق���م���ا  م�����ص��ج��ل��ة  ����ص���اع���ة، 
م�صتوى  على  لاإ�صابات  جديد� 
�ل����ث����ال����ث على  ل����ل����ي����وم  �ل�����ع�����امل 
�ل���ت���و�يل، يف �ل��وق��ت �ل���ذي نا�صد 
يف  �مل�صت�صفيات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ه 
�ل�صكانية  �ل��ك��ث��اف��ة  ذ�ت  �ل���ب���اد 
�إم���د�د�ت  على  �حل�صول  �لعالية 

من �لأك�صجني.
ي�����ع�����ود ن���ق�������ض �لأك���������ص����ج����ني يف 
م�صت�صفيات �لهند �إىل 3 �أ�صباب: 
م�صانع  ب��ني  �مل�صافة  بعد  �لأول 
و�لثاين  و�مل�صت�صفيات،  �لإن���ت���اج 
�آلف  على  �ملمتدة  �لتوزيع  �صبكة 
�صوء  و�ل���ث���ال���ث  �ل���ك���ي���ل���وم���رت�ت، 

�لتخطيط وفق بع�ض �ملر�قبني.
بفريو�ض  �لإ����ص���اب���ات  و�أغ����رق����ت 
هاريانا  يف  م�صت�صفيات  ك��ورون��ا 
و�أوتار بر�دي�ض، �لأمر �لذي �صكل 
�إنتاج  م��ر�ف��ق  ع��ل��ى  �أك���رب  �صغطا 
�لأك�صجني �لتي تعاين �أ�صا من 
�صغوط �صديدة يف حماولة تلبية 

�لطلب �ملحلي.
مدينة  �ح����ت����ي����اج����ات  ول���ت���ل���ب���ي���ة 
ي��ج��ب �لآن نقل  دل��ه��ي �حل��ال��ي��ة، 
�لأك�������ص���ج���ني �ل���ط���ب���ي �لإ�����ص����ايف 
بال�صاحنات من �ملناطق �ل�صناعية 
يف �صرق �لهند، وهي م�صافة بعيدة 

وحتتاج وقتا طويا.
تنت�صر  حكومية،  وثيقة  وبح�صب 
دلهي  �صتتلقى منها  �لتي  �ملر�فق 
وليات،   7 عرب  �لآن  �لأك�صجني 
وت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د �أك����ر م���ن �ألف 

كيلومرت.
����ص���ن���اع���ة  يف  م�����������ص�����در  وق�����������ال 
ل�”رويرتز”،  �لطبي  �لأك�صجني 
�إن���ه ن��ظ��ر� خل��ط��ورة �مل����ادة، يجب 
�ل�صائل  �لأك�������ص���ج���ني  ك����ل  ن���ق���ل 
�لناقات  م���ن  حم����دود  ع����دد  يف 
يتطلب  �لذي  �لأمر  �ملتخ�ص�صة، 
تخطيطا م�صبقا ل�صمان �لت�صليم 

مر�عاة  دون  م���ن  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، 
�ل����وق����ت �ل������ذي ي�����ص��ت��غ��رق��ه نقل 
�لأك�صجني عرب �لباد من خال 

�لرب.
مل  �مل�صكلة  “هذه  �مل�صدر:  وق��ال 
ت��ك��ن ل��ت��ح��دث ل���و ت�����ص��رف��و� قبل 

�أ�صبوعني �أو 3 �أ�صابيع«.
ول���������دى �ل����ه����ن����د ط�����اق�����ة �إن�����ت�����اج 
طن   7100 ع��ن  تقل  ل  يومية 
ذلك  �لأك�������ص���ج���ني، مب����ا يف  م����ن 
�لذي  �ل�����ص��ن��اع��ي،  ل��ا���ص��ت��خ��د�م 
�أن����ه ك����اف ل��ت��ل��ب��ي��ة �لطلب  ي��ب��دو 

�حلايل.
وق�������ال م���ك���ت���ب رئ���ي�������ض �ل��������وزر�ء 
ن��اري��ن��در� م����ودي، �خل��م��ي�����ض، �إن 
�لأ�صبوع  هذ�  خ�ص�صت  �حلكومة 
�لأك�صجني  م����ن  ط���ن���ا   6822

�ل���ب���وؤرة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ر���ض �لذي 
�لبلد�ن  بد�أ ينح�صر يف كثري من 

�لأخرى.
نف�صها  �لهندية  �حلكومة  وكانت 
قد �أعلنت يف فرب�ير �أنها ت�صدت 
للمر�ض عندما تر�جعت �حلالت 
على  م�صتوياتها  لأدن��ى  �جلديدة 

�لإطاق.
ب�)كوفيد  �ل��وف��ي��ات  و�رت��ف��ع ع��دد 
بو�قع  �ل���ه���ن���د  �أن����ح����اء  يف   )19
�لأرب�������ع  خ������ال  ح����ال����ة   2624
وهو  �ملا�صية،  �صاعة  و�لع�صرين 
�أعلى معدل يومي يف �لباد حتى 

�لآن.
يقطنها  �ل��ت��ي  �ل���ب���اد  و���ص��ج��ل��ت 
1.3 مليار ن�صمة تقريبا، 16.6 
�إجمال حتى  �إ�صابة  مليون حالة 

�ل�صائل يوميا لع�صرين ولية من 
�لوليات �لأكر ت�صرر� يف �لباد، 
مقارنة مع طلبها �مل�صرتك �لبالغ 

6785 طنا.

موجة عاتية
وتو�جه �لهند موجة ثانية عاتية 
����ص���ه���دت معدل  �جل���ائ���ح���ة  م����ن 
4 دق��ائ��ق يف دلهي،  بلغ وف���اة ك��ل 
�ل�صحي  �ل��ن��ظ��ام  ي��ت��د�ع��ى  بينما 
يف  نق�صا  تعاين  �لتي  بالعا�صمة 

�لتمويل.
ون���������ص����رت �حل����ك����وم����ة ط����ائ����ر�ت 
جللب  وق��������ط��������ار�ت  ع�������ص���ك���ري���ة 
م��ن��اط��ق بعيدة  م���ن  �لأك�����ص��ج��ني 
لقطات  و�أظ�����ه�����رت  دل����ه����ي،  �إىل 
تلفزيونية �صاحنة �أك�صجني ت�صل 

بالعا�صمة  ب��ات��ر�  م�صت�صفى  �إىل 
بعد ند�ء ��صتغاثة قال فيه �إنه مل 
يعد لديه �أك�صجني يزود به 260 
لت�صعني  ي��ك��ف��ي  م���ا  �إل  م��ري�����ص��ا 

دقيقة فقط.
�أخرى  �أج���ز�ء  قائمة يف  و�لأزم���ة 
بع�ض  �أ����ص���درت  �إذ  �ل���ب���اد،  م���ن 
تفيد  عامة  باغات  �مل�صت�صفيات 
بنق�ض �لأك�صجني �لطبي، و�أ�صارت 
وف���اة حالت  �إىل  �إع����ام  و���ص��ائ��ل 
جديدة لعدم تو�فر �لأك�صجني يف 

جايبور و�أمريت�صار.
ي���وم �خلمي�ض  �ل��ه��ن��د  وجت�����اوزت 
�صجلته  �ل����ذي  �ل��ق��ي��ا���ص��ي  �ل��رق��م 
لاإ�صابات  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
خ������ال ي������وم و�ح��������د �ل��������ذي بلغ 
جعلها  مم��ا  �إ���ص��اب��ة،   297430

 189544 م��ن��ه��ا  ت�����ويف  �لآن، 
مري�صا.

كوفيد الربازيلي
عدة  لت���ي���ن���ي���ة  دول  يف  ت��ن��ت�����ص��ر 
����ص���ال���ة ج����دي����دة م����ن ف���ريو����ض 
�أط���ل���ق عليها  �مل�����ص��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 
وتعد  �لرب�زيلي”،  “كوفيد  ��صم 
يف  فتكا  و�لأك��ر  �نت�صار�  �لأ�صرع 

�أمريكا �جلنوبية منذ �أ�صابيع.  
“غارديان”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة م����ع����ان����اة روم���ي���ل 
ه��ريي��دي��ا م��ن ب���ريو، �ل���ذي فقد 
ي�صابق  ك��ان  بينما  و�أخيه  و�لديه 
�لوقت من �أجل �إيجاد �صرير لهم 
�ملكتظة  �ملركزة  �لعناية  غ��رف  يف 

باملر�صى.

يف �لوقت �ملحدد.

تعطيل النقل
م��ع تفاقم  �لأخ�����رية،  �لأي�����ام  ويف 
�ل���ت���د�ف���ع ع��ل��ى �لأك�����ص��ج��ني بني 
عطل  �ل�����ه�����ن�����دي�����ة،  �ل��������ولي��������ات 
بع�ض  يف  �مل��ح��ل��ي��ون  �مل�������ص���وؤول���ون 
�مل����ن����اط����ق ح����رك����ة �ل����ن����اق����ات يف 
بالإمد�د�ت  لاحتفاظ  حماولة 

ملناطقهم.
تتلق  مل  دلهي  �إن  م�صوؤول  وق��ال 
�لأك�صجني  من  طنا   177 �صوى 
�أنها حتتاج  يوم �لأربعاء، يف حني 
ذلك  وي���رج���ع  ط���ن���ا،   378 �إىل 

جزئيا �إىل تعطل حركة �لنقل.
لكن م�صدر� هنديا قال �إن دلهي 
�لتخطيط  يف  �أي�������ص���ا  ت���ب���اط���اأت 

مدر�ض  وه�����و  ه���ريي���دي���ا،  وق������ال 
ت��رب��ي��ة ب��دن��ي��ة وي��ب��ل��غ م��ن �لعمر 
ب�صبب  مكتوم  ب�صوت  عاما،   47
ع��ل��ى وجهه:  �أ����ص���ودي���ن  ق��ن��اع��ني 
كارلو�ض  خ����و�ن  �صقيقي  “تويف 
�لبالغ من �لعمر 52 عاما بينما 
�لعناية  يف  ���ص��ري��ر�  ي��ن��ت��ظ��ر  ك���ان 
ريباجلياتي  م�صت�صفى  يف  �ملركزة 

�لعام يف ليما«.
و�أ�صاف: “يف �ليوم �لتايل فقدت 
�لعمر  �لبالغة من  و�لدتي فيلما 
�لتهابا  ع��ان��ت  �ل��ت��ي  ع���ام���ا،   80
دماغيا قاتا �ألقى �لأطباء باللوم 
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�أيام تويف و�لدي خورخي«.
وت��ع��اين ب���ريو ح��ال��ي��ا م��ن موجة 
ه��ي �لأ���ص��د م��ن ف��ريو���ض كورونا، 
ت�صاوؤلت  ي���ط���رح  �ل�����ذي  �لأم������ر 
ب�صاأن �لكيفية �لتي ميكن للباد 
�لوباء يف ظل  لهذ�  بها  �لت�صدي 

�إ�صغال �صبه تام للم�صت�صفيات.
من  مت�صابهة  خماوف  وتت�صاعد 
�أمريكا  �أن��ح��اء  يف  و�لياأ�ض  �ل�صك 
�ل�صالة  �أن  ويعتقد  �لاتينية، 
�لفتاكة �لتي ظهرت يف �لرب�زيل 
تز�ل  ل  �لقارة  باأنحاء  و�نت�صرت 
�لأرو�ح  �ملزيد من  تو��صل ح�صد 

يوميا.
وبح�صب �لإح�صاء�ت، فقد �صجلت 
من  يقرب  م��ا  �لاتينية  �أم��ريك��ا 
بفريو�ض  وف������اة  ح���ال���ة  م���ل���ي���ون 
�إ�صابة  �أول  كورونا، منذ �كت�صاف 

يف فرب�ير 2020.
مرة  �لآن  �لوباء  �نت�صار  ويت�صارع 
�لأرجنتني  م��ث��ل  دول  يف  �أخ����رى 
و�أوروغو�ي،  وفنزويا  وبوليفيا 
مع �قتناع �لكثريين باأن “كوفيد 
�نت�صار  ور�ء  ي��ق��ف  �لرب�زيلي” 

�لوباء على هذ� �لنطاق �لو��صع.
�ل�صحة  وزي�����ر  ح����ذر  ب����ريو  ويف 
�أبريل،  �أو�ئل  يف  �أوغارتي  �أو�صكار 
�لرب�زيلي و�صل  “كوفيد  �أن  من 
تقريبا”،  �مل���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع  �إىل 
ح���ي���ث غ����رق����ت ب�������اده يف �أك�����ر 

�ملر�حل فتكا.
�لعاملة  ���ص��اب��ي��ن��و،  �إ����ص���رت  وق���ال���ت 
تتعقب  �ل������ت������ي  �ل������رب�زي������ل������ي������ة 
“كوفيد  �ل�صالت �جلديدة من 
ل �صيما �لرب�زيلية منها،   ،”19
�إىل  ي�صري  �لتطوري  �لتحليل  �إن 
ظهور �لطفرة يف �لن�صف �لثاين 
مكان  �مل���ا����ص���ي يف  ن��وف��م��رب  م���ن 
م��ا ب��ال��ق��رب م��ن م��ان��او���ض، وهي 
مدينة مزدحمة على �صفاف نهر 

�لأمازون يف �لرب�زيل.
ت�ص�����درت  �أ���ص��������������اب��ي��ع،  وب��ع��������������د 
�ل�صحف  ع���ن���اوي���ن  م��ان��������������������او���ض 
غ�صت  �أن  ب�����ع�����د  �ل�����ع�����امل�����ي�����ة 
م�صت�صفياتها باملر�صى، �إذ مل تكن 
�أن  لدرجة  �ل�صتعد�د،  �أهبة  على 
�ملمر�صني و�صف ما يجري  �أح��د 

باأنه “مذبحة كاملة«.

»كوفيد الربازيلي«.. طفرة فتاكة جتتاح اأمريكا الالتينية

الهند تغرق يف »جحيم كورونا«.. و3 اأ�سباب وراء اأزمة الأك�سجني

عجز ميزانية القوات الإيرانية.. ماذا عن نفقات احلر�ض الثوري؟ •• عوا�صم-وكاالت

�لدفاع  وزي�����ر  ت�����ص��ري��ح��ات  ت�����ص��ب��ب��ت 
حامتي،  �أم������ري  �ل��ع��م��ي��د  �لإي����������ر�ين، 

موؤخر�، بخ�صو�ض وجود عجز يف ميز�نية �لقو�ت �مل�صلحة �لإير�نية، بجدل 
و��صع وردود فعل متفاوتة، وقد بعث من جديد �لنقا�ض �لتقليدي و�ملتكرر 
�ملوؤ�ص�صتني  �ملوجودة بني  �لإي��ر�ين، و�لفجوة  �لثوري  حول نفقات �حلر�ض 

�لع�صكريتني.
وقال وزير �لدفاع �لإي��ر�ين يف جل�صة للربملان �لإي��ر�ين، �لثاثاء �ملا�صي، 
�إن “�لقو�ت �مل�صلحة تعاين عجز� ماليا يعيقها عن تاأمني رو�تب �ملجندين 
يف �ملناطق �خلطرة �لتي تقع حتت وطاأة معارك ع�صكرية”، مو�صحا يف رده 
على ��صتجو�ب �لنائب �لإير�ين عبد �لر�صا �مل�صري حول عدم تاأمني رو�تب 
�ملجندين �أن “�لعجز �ملايل �خلا�ض برو�تب هوؤلء �ملجندين �لبالغ عددهم 
�صنويا نحو 60 �ألف جمند ي�صل �إىل �ألف مليار تومان �إير�ين.. و�لعديد 
يو�جهون  �مل�صلحة  بالقو�ت  �لعاملني  �ملتقاعدين من  �ملجندين وحتى  من 

ظروفا معي�صية متع�صرة«.
وحث حامتي �لربملان �لإير�ين على �صرورة دعم �لقو�ت �مل�صلحة من خال 
�جلي�ض،  �صفوف  د�خ��ل  �مل��ايل  �لعجز  ب�”�صد  لها  ت�صمح  مو�زنة  تخ�صي�ض 
�أفادة وكالة  ح�صبما  �لع�صكرية”،  �لإد�ر�ت  �ملجندين  ي�صمل بجانب  و�لذي 

�لأنباء �لر�صمية “�يرنا«.
�لإي���ر�ين،  �ل��دف��اع  وزي��ر  ت�صريحات  ح��ول  �لافتة  �لفعل  ردود  ب��ني  وم��ن 
�لتابعة له يف عدد  �لإي��ر�ين للميل�صيات  �لثوري  �إىل دعم �حلر�ض  �لإ�صارة 
من �لدول باملنطقة، ل �صيما و�أن ميز�نية �لعام �ملا�صي قد �صهدت ت�صاعف 
 24 ز�دت من  �أي  باملئة،   58 بن�صبة  �لثوري  للحر�ض  �ملالية  للمخ�ص�صات 
�ألفا و335 مليار تومان، �إىل 38 �ألفا و564 مليار تومان وهو ما يعادل 

مليار ون�صف دولر.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، ف���اإن م��ي��ز�ن��ي��ة �جل��ي�����ض �لإي�����ر�ين، خ���ال م��و�زن��ة �لعام 
�حلايل، �صهدت �صعود� من 13 �ألفا و138 مليار تومان يف �لعام �ملا�صي 

للناطق �لر�صمي بل�صان �جلي�ض، حبيب �هلل �صياري، �أن �صرح، موؤخر�، باأنه 
“�إذ� عمل �أي جهاز ع�صكري وفقا لو�صفه �لوظيفي، فلن يكون هناك توتر، 

غري �أن بع�ض �لأجهزة )يف تلميح �إىل �حلر�ض �لثوري( لي�صت كذلك«.
كما �أنه “كل عام تزد�د ميز�نية �حلر�ض �لثوري، ويرتك �لأبو�ب له مفتوحا 
لاأن�صطة �لقت�صادية و�لتجارية، وموؤخر�، �تخذ �حلر�ض �لثوري خطو�ت 
يف  �أغلبية  على  �حل�صول  بعد  �لرئا�صة  على  و�ل�صيطرة  �ل�صيا�صة  لدخول 
�لربملان و�لق�صاء، وهذ� ما �أثار قلق �لفئات �ملختلفة د�خل �لباد، لدرجة 

كبرية«.
�لتي  �لر�صالة  �أن ح�صن روح��اين يف  �إىل  �لإي��ر�ين  �ل�صيا�صي  �ملحلل  ويلفت 
�أيام للجي�ض، دعا فيها �لأخري �إىل �ل�صطفات بجانب �ل�صعب،  بعثها قبل 
لكن ر�صالة روحاين مل تقر�أ بالكامل خال �لعر�ض �لع�صكري للجي�ض، وهو 
�زدي��اد قدرة  �لنظام خوفا من  �ملوجود و�لقائم د�خ��ل  �لتوتر  ما يدل على 

�حلر�ض �لثورى وقلب �ملو�زين ل�صاحله«.

اأزمة حقيقية
وي�صري �لد�صتور �لإير�ين �إىل �أن “تبقى قو�ت حر�ض �لثورة �لتي تاأ�ص�صت 
يف �لأيام �لأوىل لنت�صار هذه �لثورة، ر��صخة ثابتة من �أجل �أد�ء دورها يف 

حر��صة �لثورة ومكا�صبها«.
جي�صا  �إي���ر�ن،  جمهورية  جي�ض  يكون  �أن  “يجب  �أن��ه  على  �لد�صتور  و�صدد 
�أفر�د�  ي�صم  و�أن  و�صعبيا،  عقائديا  جي�صا  كونه  خ��ال  م��ن  -�إ���ص��ام��ي��ا-، 

لئقني موؤمنني باأهد�ف �لثورة، وم�صحني باأنف�صهم من �أجل حتقيقه«.
و�إىل ذلك، يرى حممود �أبو �لقا�صم، �لباحث �ملتخ�ص�ض يف �ل�صاأن �لإير�ين 
تر�جعت،  �لإير�نية  �لدولة  قدرة  �أن  �لإير�نية،  للدر��صات  �ل��دويل  باملعهد 
�أنها  �ملتفاقمة، ول يبدو  �ملالية  �لأزم��ة  ب�صورة كبرية، عن حتمل مو�جهة 
�ل�صر�ع  �ملنت�صرين يف مناطق  عنا�صرها  �لإنفاق على  قادرة على مو��صلة 

�إىل 20 �ألفا و115 مليار تومان، وهو ما يجعلها تقرتب قليا من �لزيادة 
�ملخ�ص�صة للحر�ض �لثوري بنحو 53 باملئة.

مطلع �لعام �حلايل، ويف �لذكرى �لأوىل لغتيال قائد فيلق �لقد�ض، قا�صم 
�صليماين، �أ�صدر �لربملان �لإير�ين، م�صروع قانون يهدف �إىل رفع ميز�نية 
فيلق �لقد�ض �لتابع للحر�ض �لثوري �لإير�ين عرب ��صتغال �أمو�ل �ل�صادر�ت 
�لإير�نية يف �لعر�ق، و�لتي بلغت يف �لأ�صهر �لأخرية من �لعام �ملا�صي قر�بة 
5 مليار�ت دولر، بغية �لنتقام من مقتل �صليماين، ح�صب ما ذكرت وكالة 
باملئة   1 “تخ�صي�ض  على  �لقانون  ن�ض  وقد  “�إي�صنا”.  �لإير�نية  �لطلبة 
من عائد�ت �لت�صدير �إىل �لعر�ق لفيلق �لقد�ض لتمكينه من ��صتخد�م هذه 
�مليز�نية لدفع مكافاأة ملن يعملون على �إخر�ج �لوليات �ملتحدة من �ملنطقة، 

�أو حما�صبة منفذي �غتيال �لقائد �لإير�ين«.

التناق�شات والتفاوتات
ويف ظل هذه �لتناق�صات و�لتفاوتات �ملوجودة بني �حلر�ض �لثوري و�جلي�ض 
باإير�ن، يرى �ملحلل �ل�صيا�صي �لإير�ين، حبيب �هلل �صربازي، �أن ت�صريحات 
“بد�ية ثورة  ت��ع��ود �إىل  �أزم���ة  �إمن���ا تعك�ض  ت��ب��دو ج��دي��دة،  �ل��دف��اع ل  وزي���ر 

�خلميني وتاأ�صي�ض �جلمهورية«.
“�أنه منذ عام 1979، مل يثق  و�أو�صح يف حديثه ل�”�صكاي نيوز عربية”: 
قادة �إير�ن باجلي�ض وكانو� د�ئما خائفني من �حتمال حدوث توتر و�نقاب 
�لذين ظلو� حم�صوبني على �صاه  �مل�صلحة  �لقو�ت  عليهم من قبل عنا�صر 
�إير�ن و�لفرتة �ل�صابقة على قيام �جلمهورية، لذلك تعاملو� معهم بحذر 
 �صديد، يف �ملقابل، عمدو� �إىل تد�صني �حلر�ض �لثوري و�أعطو� له �صاحيات 

و�صلطة و��صعة«.
“ميتلك �حلر�ض �لثوري �لإير�ين قدر�ت ع�صكرية �أكر  ويتابع �صربازي: 
بكثري من �جلي�ض، وحتى �جلي�ض يديره قادة من �حلر�ض �لثوري، وقد �صبق 

باخلارج، وقد مت �لك�صف، موؤخر�، عن 
مغادرة نحو 200 من �ملنت�صبني �إىل 
ملي�صيات “فاطميون” و”زينبيون” 
ت�صلمهم  ع����دم  ن��ت��ي��ج��ة  ����ص���وري���ا  م���ن 
�أنه  “يف �حلقيقة  نيوز عربية”:  ل�”�صكاي  �لقا�صم  �أبو  ويتابع  لرو�تبهم«. 
�إي��ر�ن �لن�صط يف دول �ملنطقة وتو�صيع  �أ�صهم تدخل  �أو بدون ق�صد  بق�صد 
دعمها ومتويلها للملي�صيات يف ��صتنز�ف مو�رد �لدولة، وقد جاءت �لعقوبات 
�لأمريكية �لق�صوى لتفر�ض مزيد� من �ل�صغوط على ميز�نية �إير�ن �لتي 

حرمتها من �صادر�ت �لنفط و�ملعادن و�لبرتوكيماويات«.
وقد ك�صفت �لعديد من �لت�صريحات من جانب حزب �هلل عن توقف �لدعم 
�لذي كان يتلقاه من طهر�ن، بح�صب �لباحث �ملتخ�ص�ض يف �ل�صاأن �لإير�ين، 
وكذلك يربز هجوم ميلي�صيات �حلوثية على �مل�صارف و�لبنوك، خال �لعام 
�ملا�صي، عن حجم �لأزم��ة، �أو عن �لفخ �لذي �نزلقت فيه �إي��ر�ن، �إذ تبددت 
�لروة �لطائلة �لتي ح�صلت عليها �لدولة بعد توقيع �لتفاق �لنووي �صو�ء 

من �صادر�ت �لنفط �أو �لأ�صول �لتي مت �لإفر�ج عنها.
“�ملغامرة  �أن �ل�صارع �لإي��ر�ين كان على وعي بهذه  �أبو �لقا�صم �إىل  ويلفت 
غري �ملح�صوبة لإير�ن حل�صاب م�صروعها �لإقليمي دون �لنتباه لاأو�صاع 
“ل  ب�صعار�ت مثل:  �متعا�صه،  وقد عرب عن  �ملتدهورة”،  �ملحلية  �ملعي�صية 

�صوريا ول لبنان.. روحي فد� �إير�ن«.
توؤكد على  �لنظام ما تز�ل  بها  �لتي مير  �لر�هنة  “�لأزمة  بالقول:  وختم 
يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �إد�رة  تعتمده  كانت  �لتي  �لق�صوى  �ل�صغوط  فاعلية 
�لتي  �ل�صغوط  وهي  لا�صتقر�ر،  �ملزعزع  �لقليمي  �إي��ر�ن  �صلوك  مو�جهة 
ما تز�ل �إد�رة جو بايدن تعتمد عليها من �أجل �ل�صغط على �إير�ن بهدف 
ي�صكل  فيما  حاليا،  جت��ري  �لتي  فيينا  مفاو�صات  يف  ت�صوية  �إىل  �لو�صول 
ت�صريح قائد �جلي�ض �إحر�جا للنظام يف حلظة توتر وقلق د�خليا وخارجيا، 
�لنظام  يحاول  �خل��ارج  ويف  �ل��د�خ��ل،  يف  متنامي  هناك حالة غ�صب  حيث 
توؤت  مل  �لعقوبات  ب��اأن  و�لإي��ح��اء  �ل�صغوط،  مو�جهة  يف  متا�صكه  �إظ��ه��ار 

ثمارها«.

رئي�ض ال�سومال ال�سابق يتهم جنودا مبهاجمة م�سكنه واإطالق نار يف مقدي�سو 
•• مقدي�صو-رويرتز:

�إن  �لأح��د  �أم�ض  حممود  �صيخ  ح�صن  �ل�صابق  �ل�صومايل  �لرئي�ض  ق��ال 
هو  حممد  �هلل  عبد  حممد  �لرئي�ض  و�إن  �إقامته  مقر  هاجمو�  جنود� 

�مل�صوؤول.
�صو�رع  يف  �ل��ن��ار  �إط���اق  �صوماليون  جنود  ت��ب��ادل  بينما  �تهامه  وج��اء 
�لأمنية  �لأجهزة  يف  �لنق�صامات  عمق  يعك�ض  مما  مقدي�صو  �لعا�صمة 

بني موؤيدي متديد فرتة ولية حممد عبد �هلل و�ملعار�صني لذلك.
وي���ق���ول حم��ل��ل��ون �إن �لن��ق�����ص��ام��ات ق���د ت�����ص��رف �ن��ت��ب��اه ق����و�ت �لأم���ن 
�ل�صومالية عن قتال متمردي حركة �ل�صباب �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة 

يف �لدولة �لو�قعة يف منطقة �لقرن �لأفريقي.

ووقع �لرئي�ض يف منت�صف �أبريل ني�صان قانونا ميدد وليته لعامني مما 
�أثار حنق �ملعار�صة د�خل �ل�صومال وو�صع �لباد يف م�صار ت�صادمي مع 

�ملانحني �لغربيني ومانحني �آخرين يعار�صون هذه �خلطوة.
�أن جي�صا  �ملوؤ�صف جد�  "من  وق��ال �صيخ حممود يف ح�صابه على تويرت 
باأنه  حممد  �إىل  م�صري�  م�صكني"،  هاجم  �ل�صابق  �لرئي�ض  قيادة  حتت 
"�لرئي�ض �ل�صابق" لأنه ل يعرتف بقر�ر �لربملان �ل�صومايل بخ�صو�ض 

متديد ولية �لأخري.
و�أ�صاف "�صبق �أن حذرت و�صددت على خماطر ت�صيي�ض �لأمن. فرماجو 

م�صوؤول عن �لتد�عيات"، م�صري� �إىل كنية �لرئي�ض حممد.
ومل يرد متحدث با�صم �حلكومة فور� على طلب للتعليق على �تهامات 

حممود �لذي خلفه حممد رئي�صا للدولة عام 2017.

 اأعرية نارية
�صمع �صهود من رويرتز يف وقت �صابق دوي �أعرية نارية يف �لعا�صمة بينما 

�أفاد �صكان بوقوع ��صتباكات بني ف�صائل متناحرة يف قو�ت �لأمن.
وقالت حليمة عثمان، وهي من �صكان منطقة يف مقدي�صو، "هناك �إطاق 
ق��و�ت مو�لية للمعار�صة وق��و�ت حكومية عند مفرتق طرق يف  نار بني 

�ملدينة".
�لأمن  ق��و�ت  و�أن  �لنار ه��د�أ يف وق��ت لح��ق،  �إط��اق  �أن  و�أ�صافت حليمة 
�ملعار�صة لتمديد فرتة حكم حممد موجودة �لآن يف منطقة فاجه، بينما 

يوجد �آخرون يدعمونه عند تقاطع �صنعاء على بعد كيلومرت و�حد.
ور�أى �صاهد من رويرتز �أربع مركبات ع�صكرية متمركزة يف مكان و�حد 
�أبقال وهي  �ملركبات لقبائل  �لتي تقلها  �لقو�ت  مبنطقة فاجه. وتنتمي 

مو�لية ل�صاين عبدويل، وهو قائد ع�صكري من منطقة هري�صابيل و�صط 
�ل�صومال.

ومل يتم �لرد على �ت�صالت ور�صائل ن�صية للمتحدث با�صم �حلكومة.
وكان عبدويل قد �أعلن يف وقت �صابق �أم�ض �لأحد �أنه �صي�صحب قو�ته من 

بع�ض �ملو�قع ويتجه �إىل �لعا�صمة للتنديد بتمديد ولية �لرئي�ض.
�لربملان  عمل  �صيعلق  �أنه  �ملا�صي  �لأ�صبوع  مقدي�صو  �صرطة  قائد  و�أعلن 
�آخر  ���ص��وم��ايل  وه���دد ج���رن�ل  دق��ائ��ق.  بعد  �أُق��ي��ل  لكنه  �لتمديد  ل��وق��ف 

بال�صيطرة على مطار مقدي�صو �حتجاجا على �لتمديد.
و�صقط �ل�صومال يف �أتون �حلرب و�لفو�صى عام 1991 ويكافح ل�صتعادة 
�صلطة �حلكومة �ملركزية و�إعادة بناء نف�صه مب�صاعدة دولية. وثارت �أزمة 

جديدة ب�صبب عدم �إجر�ء �نتخابات كانت مقررة يف فرب�ير �صباط.
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املال والأعمال
بنك الإمارات دبي الوطني يح�سد جائزة البتكار يف الت�سويق من »بي ايه اي«

درهم.
ب��ال��رب��ع �لأول  �أم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
�ملوؤ�صر  �صجل   ،2021 ع���ام  م��ن 
ب�صعر  ن���ق���ط���ة   1.095 �ل����ع����ام 
و�صجل  دره�����م،   1،009،901
 1.133 لل�صقق  �لربعي  �مل��وؤ���ص��ر 
ب�صعر 945،081 درهم، يف حني 
���ص��ج��ل �مل��وؤ���ص��ر �ل��رب��ع��ي ل��ل��ف��ل��ل / 
تاون هاو�ض 0.922 نقطة ب�صعر 

1،789،909 درهم.

•• دبي-الفجر: 

 2021 م������ار�������ض  ����ص���ه���ر  ح����ق����ق 
بعدد  يتعلق  فيما  ق��ي��ا���ص��ي��اً  رق��م��اً 
�ل�����ص��ف��ق��ات �ل���ع���ق���اري���ة م��ن��ذ 16 
 4،643 �إىل  و���ص��ل��ت  �إذ  ���ص��ه��ر�ً، 
 10.93 بقيمة  عقارية  مبايعة 
بذلك  ك��م��ا حققت  دره����م.  م��ل��ي��ار 
%23 من حيث  �إىل  من��و�ً و�صل 
عدد �ل�صفقات و%47 من حيث 
فرب�ير  ب�صهر  م��ق��ارن��ة  �ل��ق��ي��م��ة، 
�لن�صخة  ح�����ص��ب  وذل����ك  �ل��ف��ائ��ت. 
�لر�صمي  �ملوؤ�صر  �لثالثة ع�صر من 
لأ�����ص����ع����ار �ل���ب���ي���ع يف دب������ي، �ل����ذي 
بالتعاون  دبي”  “�أر��صي  �أطلقته 

مع “بروبرتي فايندر«.
وت�������ص���ري ب���ي���ان���ات �مل����وؤ�����ص����ر �ل����ذي 
�صنة   2012 �ل���ع���ام  م���ن  ي��ّت��خ��ذ 
 2012 ي��ن��اي��ر  �لأ����ص���ا����ض، وم����ن 
�لأول  �لربع  وم��ن  �لأ�صا�ض،  �صهر 
�أن  �إىل  �لأ����ص���ا����ض؛  رب����ع   2012

�لعقارية  �ملبايعات  ع��دد  �إج��م��ايل 
 2021 �لأول  �ل�����رب�����ع  خ������ال 
مبايعة   11،753 �إىل  و����ص���ل 
 25.15 ب��ل��غ��ت  ب��ق��ي��م��ة  ع��ق��اري��ة 
�لربع  مليار درهم. لي�صهد بذلك 
2021 زي��ادة يف معامات  �لأول 
م��ب��ي��ع��ات �ل����ع����ق����ار�ت ب�����ص��ك��ل عام 
بن�صبة %6 مقارنة بالربع �لر�بع 
�صجلت  بعدما   ،2020 ع��ام  م��ن 
�ل���ث���ان���وي منو�ً  �ل�����ص��وق  م��ب��ي��ع��ات 
�صجلت  ح��ني  يف   ،16% بن�صبة 
تر�جعاً  �خل���ارط���ة  ع��ل��ى  �مل��ب��ي��ع��ات 
�ملقارنة  ع��ن��د  �أم����ا   .7% بن�صبة 
مع �لربع �لأول من عام 2020، 
 2021 �لأول  �ل��رب��ع  �أن  ف��ن��ج��د 
ح��ق��ق من�����و�ً ب��ن�����ص��ب��ة و���ص��ل��ت �إىل 
%15، بعد ت�صجيل زيادة بن�صبة 
�لثانوي،  �ل�صوق  لعقار�ت   70%
%29 للمبيعات  وتر�جعاً بن�صبة 

على �خلارطة.

�ل�صوق  مبيعات  �رت��ف��ع��ت  ح��ني  يف 
�لثانوي بن�صبة 16%.

 ،2021 م��ار���ض  ل�صهر  بالن�صبة 
لاهتمام  �مل���ث���ري  �ل���ع���ام���ل  ك�����ان 
�ملعامات  قيمة  متو�صط  �أن  ه��و 
ل���ل���ع���ق���ار�ت ع���ل���ى �خل�����ارط�����ة قد 
بن�صبة  �صهري  �أ�صا�ض  على  �رتفع 
للعقار�ت  وبالن�صبة   ،24.6%
�رتفعت  فقد  �ل��ث��ان��وي  �ل�����ص��وق  يف 
�رتفعت  ك��م��ا   .21.5% بن�صبة 
على  للعقار�ت  �لإجمالية  �لقيمة 
�ملقارنة بني مار�ض  �خلارطة عند 
بن�صبة   2021 وفرب�ير   2021
�لقيمة  �رت��ف��ع��ت  ب��ي��ن��م��ا   ،70%
�ل�صوق  يف  ل��ل��ع��ق��ار�ت  �لإج��م��ال��ي��ة 

�لثانوي بن�صبة 41%.
ووفًقا لبيانات �لطلب من �لقاعدة 
“بروبرتي  ب�������ص���رك���ة  �خل���ا����ص���ة 
مدينة  ��صتحوذت  فقد  فايندر”، 
 11.5% على  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
من �إجمايل مبيعات �لفلل / تاون 

�ل�صوق  �����ص���ت���ح���وذ  ع���ام���ة  ن���ظ���رة 
�جلاهزة  �ل����وح����د�ت   / �ل���ث���ان���وي 
على %63 من �إجمايل �ملبايعات 
و�لتي   ،2021 م����ار�����ض  خ�����ال 
تعترب �لأعلى عدد�ً لهذ� �لنوع من 
�لعقار�ت يف �صهر و�حد منذ يونيو 
�ملبايعات  2015. يف حني �صكلت 
على �خلارطة %37، كما �صّكلت 
 71% ن�صبته  ما  �ل�صقق  مبيعات 
ملبيعات  و29%  �لإج���م���ايل،  م��ن 
�لفلل / تاون هاو�ض. وفيما يتعلق 
تعاملت  ف��ق��د  �مل��ع��ام��ات،  بحجم 
�مل����ب����اي����ع����ات ع���ل���ى �خل�����ارط�����ة مع 
�إجمالية  بقيمة  ع��ق��ار�ً   1،713
درهم،  مليار   2.91 �إىل  و�صلت 
يف حني مت تد�ول 2،930 عقار�ً 
يف �ل�صوق �لثانوي بقيمة �إجمالية 
دره�������م.  م����ل����ي����ار   8.02 ب���ل���غ���ت 
ومبقارنة هذه �لنتائج مع فرب�ير 
على  �ملبيعات  �أن  يت�صح  �ل��ف��ائ��ت، 
 ،37% بن�صبة  �رتفعت  �خلارطة 

ونخلة   ،7.6% جمري�  بحري�ت 
جمري� 7.2%.

وتركزت عمليات �لبحث عن �لفلل 
/ تاون هاو�ض يف مار�ض 2021 يف 
�ملر�بع  ��صتيت،  هيلز  دبي  مناطق 
ن��خ��ل��ة ج���م���ري�، مدينة  �ل��ع��رب��ي��ة، 
حممد بن ر��صد، ود�ماك هيلز. يف 
عن  �حلبث  عمليات  تركزت  حني 
�ل�صقق يف ذ�ت �لفرتة، يف مناطق 
مر�صى دبي، د�ون تاون دبي، نخلة 

وقرية  �لتجاري،  �خلليج  جمري�، 
جمري� �لد�ئرية.

يف  �ل��ع��ام  �ل�صهري  �ملوؤ�صر  و�صجل 
ب�صعر   1.085 �مل��ا���ص��ي  م���ار����ض 
دره�����م،   1،016،541 ق�������دره 
�ل�صهري  �مل��وؤ���ص��ر  ���ص��ج��ل  ح��ني  يف 
ب�صعر  ن��ق��ط��ة   1.129 ل��ل�����ص��ق��ق 
و0.982  دره�����م،   944،982
 / للفلل  �ل�صهري  للموؤ�صر  نقطة 
تاون هاو�ض ب�صعر 1،745،336 

 ،2021 م���ار����ض  خ����ال  ه���او����ض 
ت���ل���ي���ه���ا م���ن���ط���ق���ة ت�������ال �ل����غ����اف 
��صتيت  ه��ي��ل��ز  دب�����ي   ،10.1%
 ،8.2% �ل�������ص���ب���ا  ن����د   ،9.9%
يتعلق  فيما  �أم��ا   .5.8% روك���ان 
منطقة  ��صتحوذت  فقد  بال�صقق، 
ن�صبة  ع���ل���ى  �ل����ت����ج����اري  �خل���ل���ي���ج 
�ملبيعات،  �إج��م��ايل  م��ن   10.7%
قرية   ،9.3% دب��ي  مر�صى  تليها 
�أب�����ر�ج   ،8% �ل���د�ئ���ري���ة  ج���م���ري� 

الأعلى عددًا منذ 16 �شهرًا

اأرا�سي دبي: 4،643 مبايعة عقارية
 بقيمة 10.93 مليار درهم خالل مار�ض 2021 

�خلدمات  يف  ب��ه  ُيقتدى  من��وذج��اً  ميثل  �صامل  باأ�صلوب  �لتحديات 
هذه  وتكرم  تبذلها.  �لتي  �ل�صتثنائية  �جلهود  على  وي��وؤك��د  �ملالية 
�جلو�ئز �أ�ص�ض �لتفكري �ل�صباق يف ميادين �لتقنيات �ملتقدمة، وطرق 
�لت�صميم و�لتنفيذ �ملتطورة، عاوة على �ملفاهيم و�حللول �لر�ئدة  
�لتي توؤثر �إيجاباً يف جتربة �لعماء وتعزز كفاءتها وحتقق �لأرباح. 

دبي  �صرطة  م��ع  بالتعاون  ج���اءت  ع��ام��ة  خدمية  حملة  وباعتبارها 
وحكومة دبي، ت�صمنت حملة #�أّمن_ح�صابك “مل �أكن �أنا” فيلماً 
ق�صري�ً حول �صحية لعملية �حتيال، على �أنغام �لأغنية �لتي ت�صدرت 
�لت�صنيفات “مل �أكن �أنا” للفنان �حلائز على جائزة جر�مي �صاغي. 
باأن  �لعماء  �لق�صري  �لفيلم  يذّكر  �لفكاهي،  �لأ�صلوب  وبا�صتخد�م 
�لبنك لن ي�صاألهم �أبد�ً عن معلوماتهم �ل�صخ�صية على غر�ر بيانات 
�لدخول للخدمات �مل�صرفية عرب �لإنرتنت و�لهاتف �ملتحرك، ورمز 

�لحتيايل �لتي يقع �لعماء يف جميع �أنحاء �لعامل فري�صة لها«.
�مل�صاألة على  ه��ذه  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  “ناأخذ يف  و�أ���ص��اف: 
ب��د� جلياً يف جن��اح حملتنا يف تعزيز �جلهود  حممل �جل��د، وه��و ما 
�ل��ت��وع��وي��ة وحت��ق��ي��ق �أث����ر �إي��ج��اب��ي م��ل��م��و���ض ع���رب ت�����ص��خ��ري و�صائل 
مبتكرة تتخطى جمرد �لأدو�ت �لتقليدية على غر�ر ر�صائل �لربيد 
�ملو�قع  عرب  و�لإع��ان��ات  �لق�صرية  �لن�صية  و�لر�صائل  �لإل��ك��رتوين 

�لإلكرتونية و�لر�صائل �ملرئية �لأخرى«.
ومع �إطاق �لفيديو وحتقيقه عدد م�صاهد�ت مرتفع بلغ 11 مليون 
م�صاهدة، عكف �ملوؤثرون و�مل�صاهدون على �إن�صاء عرو�صهم �لتوعوية 
وجنح �لفيديو بالو�صول  �خلا�صة عرب من�صات مثل “تيك توك”. 
�إىل �أكر من 56 مليون �صخ�ض وحقق 95 �ألف تفاعل وتعليق عرب 

و�صائل �لتو��صل �لجتماعي. 

•• دبي-الفجر: 

يف  �لر�ئدة  �مل�صرفية  �ملجموعة  �لوطني،  دبي  �لإم��ار�ت  بنك  ح�صد 
�لبتكار يف  وتركيا، جائزة  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
“بي  �لعاملية  �لبتكار  جو�ئز  توزيع  حفل  خال  �ملرموقة  �لت�صويق 
�يه �ي” يف �لعام 2020، وذلك عن حملته ملكافحة �صرقة �لبيانات 
�ل�صخ�صية عرب �لهاتف #�أّمن_ح�صابك “مل �أكن �أنا”، و�لتي جاءت 
�متد�د�ً جلهوده �ملتو��صلة لن�صر �لوعي بني �أفر�د �ملجتمع وتزوديهم 

باأف�صل �ل�صبل للحفاظ على �أمانهم يف �لقطاع �مل�صريف. 
جو�ئز  �أرف���ع  �أح���د  �ي”  �ي��ه  “بي  �لعاملية  �لب��ت��ك��ار  ج��و�ئ��ز  وتعترب 
�ل��ت��ك��رمي يف ق��ط��اع �خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة وت�����ص��ل��ط �ل�����ص��وء ع��ل��ى جناح 
وتخطي  �ملبتكر  �لتفكري  �أ�ص�ض  بتبني  �لقطاع  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ص�صات 

�لبطاقة  خلف  �لتحقق  رم��ز  �أو  �ل��دف��ع  لبطاقات  �ل�صخ�صي  �مل���رور 
و�ملوؤلف من ثاثة �أرقام، وي�صدد على �صرورة توخي �أق�صى درجات 
�حليطة و�حلذر من ر�صائل �لربيد �لإلكرتوين و�لرو�بط و�ملو�قع 
فري�صة  جتعلهم  و�لتي  �لحتيالية  �لهاتفية  و�ملكاملات  �لإلكرتونية 

�صهلة للمحتالني.
نيل�صون،  �صاين  قال  �جلائزة،  بهذه  �لفوز  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
“ي�صرفنا  �لوطني:  �لإم��ار�ت دبي  �لتنفيذي ملجموعة بنك  �لرئي�ض 
�حل�صول على هذ� �لتكرمي �لرفيع لابتكار يف �لت�صويق و�ملقدم من 
موؤ�ص�صة مرموقة عاملياً. ومع ��صتمر�ر �لبنوك وموؤ�ص�صات �خلدمات 
�لرقمية،  �أ�صولها  حلماية  �صخمة  ��صتثمار�ت  بتخ�صي�ض  �ملالية 
�لتي  �ملخاطر  ح��ول  �لوعي  لن�صر  بجهودنا  �ل�صتمر�ر  علينا  يتعني 
ت�صببها �جلر�ئم �لإلكرتونية و�ملمار�صات غري �لقانونية مثل �لت�صيد 

خالل زيارة لـ »دائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة«

ال�سارقة ت�ست�سيف �سفراء من اأمريكا الو�سطى وت�سع م�سارات جديدة لتعاون ثقايف واقت�سادي م�ستقبلي
على �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي 
�ل�����ص��ارق��ة، وجهود  ت�����ص��ه��ده  �ل����ذي 
�لإم��ارة ودوره��ا يف تعزيز �حلر�ك 
مع  للتو��صل  قنو�ت  وفتح  �لثقايف 

خمتلف مدن �لعامل.   
�لتكامل  “منظومة  �أن  �إىل  وي�صار 
ت�صم  �لو�صطى”  �أم����ري����ك����ا  يف 
�لو�صطى  �أم��ري��ك��ا  يف  دول  ث��م��اين 
جمهورية  و  ك���و����ص���ت���اري���ك���ا  ه�����ي، 
و�ل�صلفادور  وبليز،  �لدومينيكان، 
وغو�تيمال وهندور��ض ونيكار�غو� 
�لتي  �مل��ن��ظ��وم��ة،  وح�صلت  وب��ن��م��ا. 
على  “�صيكا”  ب���  �خ��ت�����ص��ار�ً  ت��ع��رف 
�لدعم من �جلمعية �لعامة لاأمم 
وي��ب��ل��غ عدد   ،1993 ع���ام  �مل��ت��ح��د 

�صكانها 58 مليون ن�صمة.

الإمارات �سمن الـ 10 الكبار يف 11 موؤ�سرا تناف�سيا 
خا�سا بقطاع ال�سريفة وال�سيا�سة النقدية خالل 2020

•• اأبوظبي -وام:

عززت �لإم��ار�ت من مكانتها �لريادية يف قو�ئم موؤ�صر�ت �لتناف�صية �لعاملية 
�خلا�صة بقطاع �ل�صريفة و�ل�صيا�صة �لنقدية وذلك بعدما جنحت يف حجز 
بالقطاع  موؤ�صر� خا�صا   11 يف  دوليا  �لكبار   10 �ل�  قائمة  لها �صمن  مكان 
تتبعها يف  �لتي  �ل�صيا�صات  يعك�ض مرونة وجاذبية  2020 مما  �لعام  خال 
هذ� �لقطاع و�لذي يعد ركيزة �أ�صا�صية يف دعم �لنمو �لقت�صادي �ل�صامل يف 

�لدولة.
ويظهر �لر�صد �لذي وثقته �صجات �ملركز �لحتادي للتناف�صية و�لح�صاء 
قطاع  يف  �لكبار  قائمة  �صمن  �لإم���ار�ت  �صنفت  �لتي  �لدولية  �ملرجعيات  �أن 
�لعاملية  �لرقمية  �لتناف�صية  تقرير  �صملت  �لنقدية  و�ل�صيا�صة  �ل�صريفة 
�لعاملية  �لتناف�صية  �إىل تقرير  �لدويل للتنمية بالإ�صافة  �ملعهد  �ل�صادر عن 

4.0 �ل�صادر عن �ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي.
�لذي  �لزده��ار  موؤ�صر  تقرير  �لدولية  �ملرجعيات  قائمة  �صمت  فقد  كذلك 
ي�صدره معهد ليجامت و�لكتاب �ل�صنوي للتناف�صية �لعاملية �ل�صادر عن �ملعهد 

�لدويل للتنمية �لإد�رية.
دولة  �لتناف�صية  يف  متخ�ص�صة  دول��ي��ة  مرجعية  موؤ�ص�صات  �أرب���ع  منحت  و 
�ل�صريفة  بقطاع  خا�صة  فرعية  م��وؤ���ص��ر�ت  �أرب���ع  يف  �لأول  �مل��رك��ز  �لإم����ار�ت 
و�ل�صيا�صة �لنقدية خال �لعام 2020 وهي موؤ�صر غياب �لفجوة �لئتمانية 
بنكية  ح�صابات  �متاك  وحرية  �لئتمانية  �ملعلومات  عمق  �إىل  بالإ�صافة 
على  �لقيود  موؤ�صر  يف  �لأول  �ملركز  على  ع��اوة  وذل��ك  �لأجنبية  بالعمات 

�ملعامات �ملالية .
ووفقا للكتاب �ل�صنوي للتناف�صية �لعاملية �ل�صادر عن �ملعهد �لدويل للتنمية 
�لإد�ري��ة فقد مت ت�صنيف �لإم��ار�ت باملرتبة �خلام�صة يف موؤ�صر �لئتمان يف 
حني ح�صلت على �ملرتبة �ل�صاد�صة على م�صتوى �لعامل يف موؤ�صر �خلدمات 
�مل�صرفية و�ملالية بح�صب تقرير �لتناف�صية �لرقمية وكذلك �لكتاب �ل�صنوي 

للتناف�صية �لعاملية.
وجاءت �لإمار�ت باملرتبة �ل�صابعة يف موؤ�صر �لثقة باملوؤ�ص�صات �ملالية بح�صب 
باملرتبة نف�صها يف  تقرير موؤ�صر �لزده��ار �ل�صادر عن معهد ليجامت وحلت 
موؤ�صر �صيا�صة �مل�صرف �ملركزي وموؤ�صر ��صتقر�ر �صعر �ل�صرف وكذلك موؤ�صر 

دفع �لفائدة طبقا للكتاب �ل�صنوي للتناف�صية �لعاملية .
�لتناف�صية يف  �لإم��ار�ت يف موؤ�صر�ت  ملا حققته  �ملقارنة  �لقر�ءة  �أن  �إىل  ي�صار 
�إجن���از�ت  ب��ات ميثل �صجل  �ملا�صية  �ل��ف��رتة  �ل��ق��ط��اع��ات خ��ال  �ل��ع��دي��د م��ن 
�لإقليمي وذلك بدعم  �أو  �لدويل  �مل�صتوى  قيا�صية غري م�صبوقة �صو�ء على 
قبل  م��ن  ت��وف��ريه��ا  �ل��ت��ي مت  �ملتميزة  و�مل��ال��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل�صيا�صات  م��ن 
�لتنمية  يف  و�لرت��ي��اد  �لتحدي  على  تاأ�ص�صت  دول��ة  يف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 

�مل�صتد�مة �ل�صاملة .

•• ال�صارقة-الفجر:

بحث �ل�صيخ فاهم �لقا�صمي، رئي�ض 
د�ئ������رة �ل���ع���اق���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�ل�صارقة، �صبل تعزيز �آفاق �لتعاون 
�لقت�صادية  و�ل��ع��اق��ات  �ل��ث��ق��ايف 
و�لتجارية و�ل�صياحية مع عدد من 
“منظومة  ل���  تابعة  ب��ل��د�ن  �صفر�ء 
�لو�صطى”  �أم���ري���ك���ا  يف  �ل��ت��ك��ام��ل 
)�صيكا( يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
جهود  ركائز  و��صتعر�ض   �ملتحدة، 
�ل�صارقة  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لتنمية 
على  قائم  جمتمع  �أ�ص�ض  لرت�صيخ 
�ملعرفة ونهج �لتنويع �لقت�صادي. 
��صتقبل  �جتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
كًا  �ل��ق��ا���ص��م��ي  ف��اه��م  �ل�صيخ  ف��ي��ه 

يف  و�مل�صتثمرين  �لأع��م��ال  ل��رج��ال 
ت�صمل  �ل��ت��ي  �لرئي�صة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل���ط���اق���ة �مل����ت����ج����ددة، و�خل����دم����ات 
�لذكية،  �ملدن  وحلول  �للوج�صتية، 
للبيئة،  �ل�صديقة  و�لتكنولوجيا 
م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �مل���ز�ي���ا �ملجزية 
�مل�صتثمرون  عليها  يح�صل  �ل��ت��ي 
يف �ل�������ص���ارق���ة �ل����ت����ي ت���ع���د ب���و�ب���ة 
�لإقليمية  �لأ����ص���و�ق  �إىل  للتو�صع 
�لأو���ص��ط، حيث  �ل�صرق  يف منطقة 
توجيه  عزمهم  عن  �ل�صفر�ء  عرب 
بادهم  يف  �لأع����م����ال  جم��ت��م��ع��ات 
�ل�صتثمارية  �لفر�ض  ل�صتك�صاف 
ب���ن���اء عاقات  �إم��ك��ان��ي��ة  ودر������ص����ة 

جتارية بني �جلانبني.
�ل�صفر�ء  �أث��ن��ى  �للقاء،  نهاية  يف  و 

�إق����ام����ة ف��ع��ال��ي��ات ج���دي���دة تري 
�مل�صهد �لثقايف �لإمار�تي و�لعربي.
�لبيئة  �ل��ب��ن��ى  �لج��ت��م��اع  وت���ن���اول 
مدن  يف  و�ل�صياحية  و�لتعليمية 
�مل��ن��ظ��وم��ة ب���ه���دف �ل���ت���ع���رف على 
�لقطاعات  ه������ذه  يف  جت����ارب����ه����م 
�حل��ي��وي��ة ودر�����ص���ة �إم��ك��ان��ي��ة �إب���ر�م 
و�أبدى  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني  �ل�صر�كات 
�صر�كات  رغبتهم يف عقد  �ل�صفر�ء 
�ل�صارقة،  ج��ام��ع��ات  م��ع  تعليمية 
و�أخ�������رى ب��ي��ئ��ي��ة ل��ا���ص��ت��ف��ادة من 
�ل�صتد�مة  يف  �لإم���������ارة  جت���رب���ة 

�لبيئية.
�لقا�صمي  ف��اه��م  �ل�����ص��ي��خ  وع���ر����ض 
و�لتجارية  �ل�صتثمارية  �لفر�ض 
�مل��ت��ن��وع��ة �ل���ت���ي ت��وف��ره��ا �لإم�����ارة 

�جتماعي م�صتد�م ملجمل ما تقوده 
و�ل�صتناد  �لإم���������ارة،  م��وؤ���ص�����ص��ات 
نه�صة  حت��ق��ي��ق  يف  �مل���ع���رف���ة  �إىل 
م�صري�ً  و�ق��ت�����ص��ادي��ة،  جم��ت��م��ع��ي��ة 
�ملجال  �لد�ئرة يف هذ�  دور  �أن  �إىل 
موؤ�ص�صات  فر�ض  تعزيز  يف  يتمثل 
�لإم��������ارة ل���اط���اع ع��ل��ى جت���ارب 
�ل��ع��امل��ي��ة وب��ن��اء ج�صور  ن��ظ��ري�ت��ه��ا 
مع  تن�صجم  بناءة  وتعاون  تو��صل 
�ل�صيخ  و�أ���ص��ار  �ل�صارقة.  توجهات 
تعزيز  �أهمية  �إىل  �لقا�صمي  فاهم 
�ل�صارقة  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  جم����الت 
�لثقافة  قطاع  يف  �ملنظومة  وم��دن 
�لن�صر  بها من حركة  يرتبط  وم��ا 
�ملطبوعات  وت����ب����ادل  و�ل���رتج���م���ة 
فر�ض  وبحث  و�لثقافية،  �لأدب��ي��ة 

�صاكون  فر�ن�صي�صكو  ���ص��ع��ادة  م��ن  
جمهورية  ���ص��ف��ري  ه��رين��ان��دي�����ض 
ك��و���ص��ت��اري��ك��ا؛ و����ص���ع���ادة ري���ك���اردو 
لف�������ي�������ريي �����ص����ف����ري ج����م����ه����وري����ة 
و�����ص����ع����ادة لر�������ض هرنيك  ب���ن���م���ا؛ 
جمهورية  ���ص��ف��ري  ب����ريي����ز،  ب�����ري� 
غو�تيمال؛ و�صعادة جوليو �صيمون 
�صفري جمهورية  كا�صتانو�ض زوين 

�لدومينيكان.
�لقا�صمي  ف��اه��م  �ل�����ص��ي��خ  و�أو����ص���ح 
تعمل  �لد�ئرة  �أن  �لجتماع  خال 
�صاحب  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي������ة  وف����ق 
�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن 
�ملجل�ض  ع�صو  �ل��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د 
�لتي  �ل�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
بعد  ذ�ت  نتائج  حتقيق  يف  تتج�صد 

 الربازيل واملك�شيك ا�شتحوذتا على احل�شة الأكرب من �شادرات الأع�شاء

�سادرات واإعادة �سادرات اأع�ساء غرفة دبي اإىل اأمريكا الالتينية تنمو%69 خالل الربع الأول من 2021
•• دبي-الفجر:

و��صتعادتها  دب���ي،  جت���ارة  تناف�صية  ع��ل��ى  و����ص��ح��ة  دلل���ة  يف 
كوفيد-19،  ف��ريو���ض  تف�صي  �أزم���ة  حت��دي��ات  بعد  لعافيتها 
و�إعادة  ���ص��ادر�ت  دب��ي عن منو  ك�صفت غرفة جت��ارة و�صناعة 
�صادر�ت �أع�صائها �إىل �أ�صو�ق �أمريكا �لاتينية بن�صبة قيا�صية 
2021، مقارنة  �لعام  �لأول من  �لربع  %69 خال  بلغت 
بنف�ض �ل��ف��رتة م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة هذه 
�لأ�صهر  �لثاث  يف  �أمريكي  دولر  مليون   60.5 �ل�صادر�ت 
خال  دولر  مليون   35.8 ب���  م��ق��ارن��ًة   2021 م��ن  �لأوىل 
�لربع �لأول من �لعام 2020.   وتوقعت غرفة دبي �أن يكون 
هذ� �لنمو �لقيا�صي �أكر من جمرد تعاٍف ق�صري �ملدى من 
تد�عيات وباء كورونا، بل ��صتمر�ر لنهج طويل �ملدى يعود �إىل 
�أعو�م �صابقة، حيث �رتفعت �صادر�ت و�إع��ادة �صادر�ت  خم�صة 
 17.4% يبلغ  مركب  �صنوي  من��و  مبعدل  �لغرفة  �أع�����ص��اء 
وذل��ك كجزء من جهود   ،2016 ع��ام  �لأول من  �لربع  منذ 
ومبادر�ت �لغرفة يف تو�صيع ن�صاط �أع�صائها يف �أ�صو�ق �مريكا 
�لاتينية و�لتي �صملت تنظيم �لبعثات و�ملنتديات و��صت�صافة 

�لوفود �لتجارية بالإ�صافة �إىل �إطاق ثاثة مكاتب متثيلية 
خارجية يف �لرب�زيل و�لأرجنتني وبنما. وقد ��صتحوذت ثاثة 
قيمة  �أرب��اع  ثاثة  على  �لاتينية  �مريكا  يف  رئي�صية  �أ�صو�ق 
�لأ�صو�ق  ه��ذه  �إىل  �لغرفة  �أع�صاء  ���ص��ادر�ت  و�إع���ادة  ���ص��ادر�ت 
قدرها  )بح�صة  �لرب�زيل  وهي   2021 من  �لأول  �لربع  يف 
و�صهد   .)14%( وف��ن��زوي��ا   )26%( و�ملك�صيك   )36%
�أ�صو�ق  ��صتهدفت  ل�صحنات  �صدرت  �لتي  �ملن�صا  �صهاد�ت  عدد 
�مريكا �لاتينية منو�ً قيا�صياً كذلك خال �لربع �لأول من 
عام 2021، حيث بلغ عددها 739 �صهادة من�صاأ، وهو �صعف 
 380 ك��ان  و�ل��ذي  �صنو�ت م�صت   5 �ل��ذي �صجل قبل  �لعدد 
�لغرفة  وك�صفت   .2016 م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  خ��ال  ���ص��ه��ادة 
�لغرفة  �أع�صاء  �صادر�ت  و�إع��ادة  �صادر�ت  منو  يف  �لافت  �ن 
�صادر�تهم  بزيادة  �لتجار  نف�ض  قيام  من  رئي�صي  ب�صكل  جاء 
�ل�صنو�ت  خ��ال  �لاتينية  �لأ���ص��و�ق  يف  تو�جدهم  تو�صيع  �أو 
�خلم�ض �ملا�صية، ومل يكن �ل�صبب دخول م�صدرين جدد �إىل 
89 م�صدر�ً خال  �مل�صدرين  بلغ عدد  �لأ���ص��و�ق، حيث  هذه 
�لربع �لأول من 2021، مقارنًة ب� 84 م�صدر�ً خال �لربع 

�لأول من 2016.

•• اأبوظبي -وام: 

�صهري  خال  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  ��صت�صافت 
بال�صر�كة  تدريبيتني  عمل  ور�صتي   ،2021 و�أب��ري��ل  مار�ض 
�ململكة  و�جلمارك يف  ل��اإي��ر�د�ت  مع هيئة �صاحبة �جلالة 
�لدولة  ج��ه��ود  دع���م  ب��ه��دف  وذل���ك   ،/HMRC/ مل��ت��ح��دة�
�أتاحت  وق��د  �لإره�����اب.  ومت��وي��ل  �لأم����و�ل  غ�صل  مكافحة  يف 
�ل��ور���ص��ت��ان �مل��ق��دم��ت��ان م���ن ف��ري��ق م���ن �خل�����رب�ء يف �ململكة 
�لتطور�ت يف جمال مو�جهة  �أح��دث  لتبادل  �ملتحدة، فر�صة 
غ�صل �لأم���و�ل ومت��وي��ل �لإره����اب، وذل��ك كجزء م��ن �جلهود 
وبناء  �ل��وع��ي  ل��زي��ادة  �لإم����ار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  �مل�صتمرة 
�لقدر�ت و�خلرب�ت �لتقنية يف هذ� �ملجال. و�صاركت جمموعة 
وز�رة  �صمنها  وم��ن  �لور�صتني،  يف  �لإمار�تية  �ملوؤ�ص�صات  من 
�لإمار�ت  وم�صرف  للجمارك،  �لحتادية  و�لهيئة  �لقت�صاد، 
��م��م��ت ور���ص��ت��ا �لعمل  �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �مل����رك����زي. وق����د ���صُ
مل�����ص��ارك��ة جت��رب��ة �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة غ�صل 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، مع �لرتكيز على عدد من �ملحاور 
على  �ل��ق��ائ��م  �لأم����و�ل  غ�صل  ي��ل��ي:  م��ا  �ملت�صمنة  �لرئي�صية، 
�لتجارة، من خال �لتاعب باأ�صعار وكميات ونوعية �ل�صلع 

�لثمينة.. وخماطر  �مل��ع��ادن  �أه��م��ه��ا  ل��ل��ح��دود، وم��ن  �ل��ع��اب��رة 
خدمات  ب�صركات  �ملرتبطة  �لإره���اب  ومتويل  �لأم���و�ل  غ�صل 
�لعمات،  �لتحويات، و�صرف  �أ�صو�ق  �لأم��و�ل، مبا يف ذلك 
�صديدة  �لقطاعات  يف  �لأم����و�ل  وغ�صل  �ل�صيكات..  و���ص��رف 
�خلطورة، مثل قطاع مقدمي خدمات �ل�صركات، و�خلدمات 
�لْئ��ِت��َم��ان��ي��ة، وق��ط��اع �ل��ع��ق��ار�ت، وق��ط��اع م��ت��د�ويل �ملقتنيات 
�لتخطيط  خ��ال  م��ن  �ملعلومات،  ت��ب��ادل  و�أهمية  �لثمينة.. 
�مل�صدر، وغريها من  و�لتح�صري لإجر�ء حتقيقات مفتوحة 
�لتحقيقات �لتف�صيلية من قبل �حلكومة. وقالت �صعادة �آمنة 
�ل�صوؤون �لقت�صادية و�لتجارية يف وز�رة  �إد�رة  فكري مديرة 
مع  �صركاء  نكون  �أن  “ ي�صرنا  �ل��دويل:  و�لتعاون  �خلارجية 
�جلانب �لربيطاين يف هذه �لور�ض �لفنية، و�لتي تغطي عدد�ً 
من �ملجالت �لهامة �صمن منظومة مكافحة غ�صل �لأمو�ل 
من  جزء  �ملعريف،  و�لتبادل  �لتعاون  فهذ�  �لإره���اب.  ومتويل 
�لإجر�ء�ت �لأ�صمل �لتي تتخذها دولة �لإمار�ت لبناء وتعزيز 
�ملالية، وبناء نظام مايل  �لقدر�ت �ملطلوبة ملو�جهة �جلر�ئم 
و�صع  �صوء  يف  �لتوجه  ه��ذ�  وي��اأت��ي  ��صتد�مة.  و�أك���ر  �أق���وى 
�أهم  �صمن  �لإره���اب  ومتويل  �لأم���و�ل  غ�صل  مكافحة  جهود 

�لأولويات �ل�صرت�تيجية لدولة �لإمار�ت.

الإمارات ت�ست�سيف ور�ض عمل ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
الإرهاب بالتعاون مع هيئة الإيرادات واجلمارك الربيطانية
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املال والأعمال

»اإمباور« تنال »ايزو 45001:2018« لل�سحة وال�سالمة املهنية
و�لنظام �لإد�ري للبيئة /�آيزو 14001:2015/ يف �جناز 
يوؤكد �لت��������ز�م �ملوؤ�ص�ص�����ة بتبني �أف�ص�����ل �ملمار�صات و�ملقايي�ض 
ب���اجل���ودة و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�صحة  و�ل��ن��ظ��م �لإد�ري�������ة �خل��ا���ص��ة 
يف  �جل����ودة  م�صتويات  �أع��ل��ى  وبتحقيق  �ملهنية  و�ل�����ص��ام��ة 
�أق�صى  لتحقيق  �ملناطق  تربيد  وعمليات  خ��دم��ات  تقدمي 
من  �أك��ر  ع��دده��م  �لبالغ  �ملتعاملني  و���ص��ع��ادة  ر�صا  درج���ات 

140 �ألف متعامل. 
و�ل�صحة  للجودة  متكامل  �إد�رة  نظام  �إم��ب��اور  �أجن��زت  وق��د 
با�صتمر�ر  و�لتزمت   2006 ع��ام  منذ  و�لبيئة  و�ل�صامة 
�مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة يف ه���ذ� �ل�����ص��دد. وي��ح��دد �أيزو 
45001 �جلديد، متطلبات نظام �إد�رة �ل�صامة و�ل�صحة 

تد�بري  و�صط  للجودة  ق�صوى  �أهمية  �ملوؤ�ص�صة  ت��ويل  كما 
�لمتثال  متطلبات  جميع  ذل��ك  يف  متبعة  ح��ازم��ة،  رقابية 
و�لبيئة   و�ل�صامة  لل�صحة  و�لدولية  �ملحلية  �لقانوني���������ة 
�لتفتي�ض  وعمليات  �ملنهجي  �ل��ت��دري��ب  �إج����ر�ء  ع��ن  ف�صا 

و�لتدقي����ق من �أجل �لتح�صني �مل�صتمر لاأنظمة.
بف�صل  �ل�����ص��ه��اد�ت  ه���ذه  جت��دي��د  م��ن  “�إمباور”  ومت��ك��ن��ت 
�جتياز �لتدقيق �خلا�ض بنظام �لإد�رة �ملتكاملة ل� “�إمباور” 
وجميع �لعمليات �لهامة �لتي تقوم بها �ملوؤ�ص�صة وحمطات 
�لتربيد �لتابعة لها ومو�قع �مل�صاريع �جلديدة بالإ�صافة �إىل 
للمعايري  مطابقتها  من  للتحقق  �ملتعاملني  خدمة  مركز 

�لدولية. 

•• دبي-الفجر:

�أعلنت موؤ�ص�صة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور” 
�لعامل عن جناحها  �ملناطق يف  �كرب م��زود خلدمات تربيد 
ل�صمان  �ل�صارمة  �لرقابية  �لتد�بري  ممار�صات  تر�صيخ  يف 
و�ل�صامة يف جميع عملياتها مبعايري وممار�صات  �ل�صحة 
مهنية دولية مرموقة متثلت بتجديد �صهادة �لآيزو يف نظام 
 45001  :2018 �أي��زو   �ملهنية  و�ل�صحة  �ل�صامة  �إد�رة 

باإ�صد�ره �جلديد. 
ل�صهاد�ت  �لثانية  �لرقابية  �مل��ع��اي��ري  �ملوؤ�ص�صة  �أك��م��ل��ت  كما 
�لآيزو  يف �لنظام �لإد�ري للجودة /�آيزو 9001:2015/ 

مكان  توفري  من  �إمباور  لتمكن  بعناية   OH&S �ملهنية 
عمل �صحي و�آمن، وذلك بتقدمي منظومة متكاملة للوقاية 
من �إ�صابات �لعمل، و�لوقاية من �حلو�دث، �ىل جانب تلبية 

�حتياجات وتوقعات عمائها. 
�ن  “�إمباور”  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �صعفار  بن  �أحمد  وق��ال 
و�ل�صامة  للجودة  متكاما  �إد�ري���ا  نظاما  تطبق  �ملوؤ�ص�صة 
�لبيئية منذ 12 عاما وهي مو�ظبة على �للتز�م باملعايري 
حتليل  �إج����ر�ء  تق�����������وم  �إذ  �ل�صعيد،  ذل���ك  ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة 
خماطر  تقييم  وكذلك  �لبيئية  �جلو�نب  لتاأثري  تف�صيلي 
�ل�صحة و�ل�صامة �ملهنية وتنفيذ تد�بري �لرقاب����������ة يف كل 

م�صروع من م�صاريعها ..

يف تقرير �شامل يج�شد روؤيتها بعنوان : »الإمارات دولة رائدة يف قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات«

الإمارات حت�سد املراكز الأوىل مبوؤ�سرات التناف�سية العاملية مبجال تطور وجودة البنية التحتية لالت�سالت
» هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية « ت�شلط ال�شوء على دور قطاع الت�شالت مب�شرية التنمية يف الإمارات

بني تنمية املجتمع والتنمية القت�شادية ومعًا و�شوق اأبوظبي العاملي

مذكرة تفاهم رباعية لتعزيز مفهوم ال�سركات ذات الهدف الجتماعي يف اأبوظبي 

 ،CBD Investr بنك دبي التجاري يطلق تطبيق
اأول من�ســة ا�سـت�سـارات ا�ســتثمارية اآلية يف املنطقة

لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ليندر،  ف��ان  بريند  �لدكتور 
دبي �لتجاري، قائًا: “�صكلت �لتقنيات �لرقمية طفرة 
�أولويات بنك دبي  �لقطاع �مل�صريف، وهي يف �صد�رة  يف 
نوؤمن  حيث  بالكامل”  “رقمياً  بنكاً  ليكون  �لتجاري 
قطاع  يف  ���ص��ي��ك��ون  �ل��رق��م��ي��ة  �مل�����ص��رف��ي��ة  م�صتقبل  ب����اأن 
��صتثمار  خطط  ت��وف��ري  م��ن  �صيمكننا  مم��ا  �ل�صتثمار 
�أنحاء  جميع  ويف  �لأف���ر�د  جلميع  عاملي  م�صتوى  على 
 ،CBD Investr �ملنطقة. ي�صعدنا �إطاق تطبيق 
وهو تطبيق مبتكر ي�صتخدم �لتقنيات �ملتطورة لتقدمي 
حلول ��صتثمارية على م�صتوى عاملي، مل�صاعدة �لعماء 
�صفافية  و�أك��ر  مريحة  بطريقة  ثرو�تهم  تنمية  على 

وباأ�صعار معقولة ».
و�إد�رة  �ل��ع��ام للخزينة  �مل��دي��ر  ز�ن��ي��ل��ي،  م���ارك  و�أ���ص��اف 
ب��ن��ك دب���ي �لتجاري:  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �لأ����ص���ول و�لأ����ص���و�ق 
من  �لتايل  �جليل   CBD Investr تطبيق  “يعد 
خدمات �ل�صتثمار و�لذي يوفر خدمات �لأ�صو�ق �ملالية 
�أجل  من  �ل�صتثمار  �مل�صتثمرين.  من  و��صعة  ملجموعة 
�مل�صتقبل هو ما يبحث عنه �جلميع ومع مبلغ ��صتثمار 
لاأفر�د  �ملنتج  هذ�  يتيح  دولر،   500 يبلغ  منخف�ض 
�لبدء يف �ل�صتثمار من �أجل م�صتقبلهم يف وقت مبكر 

جد�ً من حياتهم �ملهنية.«
�لتنفيذي  �لرئي�ض  ف��ان��ه��اري��ن،  ب���ارت  ق��ال  جانبه  م��ن 
�صعدنا  »لقد   :InvestSuite ل�  �مل�صارك  و�ملوؤ�ص�ض 
�لر�ئد  �لرقمي  �لبنك  �لتجاري،  دبي  بنك  بالعمل مع 
رقمية  ��صتثمارية  لإط��اق حلول  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  يف 
متطورة. لقد �أعجب فريقنا بروؤية بنك دبي �لتجاري 
�لتكنولوجية  وق��در�ت��ه��م  �ل�����رو�ت،  لإد�رة  �ل�����ص��ام��ل��ة 
�لبيئي  �لنظام  دليًا على  تعاوننا  يعد  و�ل�صرعة حيث 
�ملالية  �ملوؤ�ص�صات  من  يتكون  �ل��ذي  و�لنا�صئ،  �جلديد 
ومقدمي �خلدمات �مل�صرفية �لأ�صا�صية و�ل�صت�صاريني 
�لإد�ريني و�صركات �لتقنية �ملالية، حيث يجلب كل منهم 
 CBD ب���اأن من�صة  يقني  �ل��ف��ري��دة. نحن على  ق��وت��ه 

�صتغري قو�عد �للعبة للم�صتخدمني«.  Investr

مع جل�صة يوم �خلمي�ض �ملا�صي. �صملت قائمة �لأ�صهم 
�لر�بحة يف �صوق دبي �ملايل �صهم د�ماك 1.21 درهم يف 
27 فل�صا  حني �صعد �صهم ديار للتطوير �إىل م�صتوى 
فيما ��صتقر �صهم �ل�صوق عند 1.09 درهم . و يف �صوق 
�أبوظبي لاأور�ق �ملالية �رتفع �صهم بنك �أبوظبي �لأول 
�إىل 14.50 درهم و بلغت قيمة �ل�صفقات �ملربمة على 

�ل�صهم 272 مليون درهم.
فيما  دره��م   4.58 �إىل  للتوزيع  �أدن���وك  �صهم  �رتفع  و 
�أغلق �صهم �ل�صركة �لعاملية �لقاب�صة عند91 درهما و 

�صهم �لد�ر �لعقارية عند 3.62 درهم .
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن �جلزء �لأكرب من �صيولة �لتد�ولت 
�لتي �صهدتها �لأ�صو�ق تركزت يف �صوق �لعا�صمة وبلغت 

قيمة �ل�صفقات 1.087 مليار درهم.

•• دبي –الفجر:

 �أعلن بنك دبي �لتجاري، �أحد �لبنوك �لوطنية �لر�ئدة 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، عن �إطاق تطبيق 
�ملنطقة  بنك يف  �أول  لي�صبح   ،”CBD Investr“

يقدم من�صة ��صت�صار�ت ��صتثمارية �آلية. 
مت تطوير هذ� �لتطبيق �ل�صتثماري �ملبتكر بال�صر�كة 
جمال  يف  ر�ئ���دة  �صركة  وه��ي   ،InvestSuite م��ع 
تقنيات �لروة ومقرها بلجيكا. ويقوم �لتطبيق باإد�رة 
مثايل  �أد�ء  ل��ت��ق��دمي  بفاعلية  �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة  �مل��ح��اف��ظ 
�خلو�رزميات  بف�صل  وذل����ك  �مل��خ��اط��ر  ح�����ص��ب  م��ع��ّدل 

�لذكية �لتي تدعمه. 
�ل�صتثمار  ل��ل��ع��م��اء   CBD Investr وي��ت��ي��ح 
و�ل�صند�ت  �لأ���ص��ه��م  م��ن  ع��امل��ي��اً  م��ت��ن��وع��ة  يف حم��اف��ظ 
�ملوؤ�صر�ت  �صناديق  با�صتخد�م  �لأخ��رى  �لأ�صول  وفئات 
هذه  ت�صميم  وي��ت��م   .)ETFs( �لتكلفة  منخف�صة 
�ملحافظ بناًء على �أهد�ف �لعميل �ملالية، ومدى تقبلهم 
ل��ل��م��خ��اط��رة، و�لأف����ق �ل��زم��ن��ي ل��ا���ص��ت��ث��م��ار، ح��ي��ث تتم 
وتعديلها  دوري  ب�صكل  �ل�صتثمارية  �ملحافظ  مر�قبة 
�أد�ء  �أف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي  �مل��ت��غ��رية  �ل�����ص��وق  ح�صب ظ���روف 

ممكن على �ملدى �لطويل.
�ل���ب���دء يف �ل���ص��ت��ث��م��ار خ����ال دقائق  ل��ل��ع��م��اء  مي��ك��ن 
 ،CBD Investr معدودة من خال تنزيل تطبيق
و�لت�صجيل با�صتخد�م �لهوية �لإمار�تية �خلا�صة بهم، 
تقبل  م���دى  لتقييم  �أ���ص��ئ��ل��ة  ب�صعة  ع��ل��ى  �لإج���اب���ة  ث��م 
��صتثمار  بخطة  �لعميل  وت��زوي��د  للمخاطر،  �لعميل 
م�صممة خ�صي�صاً له. عاوة على هذ�، فاإن �لعميل ل 
يحتاج �إىل ح�صاب م�صريف يف بنك دبي �لتجاري لتمويل 
�لأمو�ل  حتويل  ميكنه  حيث  �ل�صتثمارية،  حمفظته 
�أي ح�صاب م�صريف يف �لدولة. كما ميكن للعماء  من 
�لبدء يف �ل�صتثمار مببلغ 500 دولر فقط و�ل�صحب 

يف �أي وقت دون �أي ر�صوم.
تعليقاً على �إطاق تطبيق CBD Investr، �صرح 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�صو�ق �ملال �لإمار�تية على متا�صكها يف �ليوم  حافظت 
�لأول م��ن ت��ع��ام��ات �لأ���ص��ب��وع و���ص��ط ����ص��ت��م��ر�ر تدفق 
�ل�صيولة �لتي بقيت عند م�صتويات عالية لتتجاوز قيمة 
مليار   1.16 �أم�����ض  جل�صة  خ��ال  �مل��ربم��ة  �ل�صفقات 
درهم. و �أظهر �لر�صد �ليومي للتعامات �أن �ملوؤ�صر�ت 
�لعامة لاأ�صو�ق لتز�ل عند م�صتويات توؤهلها لخرت�ق 

نقاط مقاومة جديدة خال �لأيام �لقليلة �لقادمة.
قد  �ملالية  ل���اأور�ق  �أبوظبي  ل�صوق  �ل��ع��ام  �ملوؤ�صر  ك��ان 
 6117 م�صتوى  عند  % مغلقا   0.25 بن�صبة  �رتفع 
عند  �مل��ايل  دب��ي  ل�صوق  �لعام  �ملوؤ�صر  �أقفل  فيما  نقطة 
م�صتوى 2627 نقطة بزيادة ن�صبتها %0.05 مقارنة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وق���ع���ت د�ئ��������رة ت��ن��م��ي��ة �مل���ج���ت���م���ع يف 
متعددة  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  �أب���وظ���ب���ي، 
�لأط��ر�ف مع كًا من د�ئرة �لتنمية 
�مل�صاهمات  وه��ي��ئ��ة  �لق���ت�������ص���ادي���ة، 
�أبوظبي  و���ص��وق  “معاً”،  �ملجتمعية 
�لعاملي، ب�صاأن تعزيز مفهوم �ل�صركات 

ذ�ت �لهدف �لجتماعي يف �لإمارة.
وت���ه���دف �لت��ف��اق��ي��ة �ل��رب��اع��ي��ة �إىل 
�ملجتمعية  �لق�صايا  حل  يف  �مل�صاهمة 
وحو�فز  حلول  توفري  على  و�لعمل 
لدعم منظومة �ل�صركات ذ�ت �لهدف 
وتفعيل  �ن�����ص��اء  ع���رب  �لج���ت���م���اع���ي، 
�أبوظبي  �إم��ارة  جلعل  �ملنظومة  هذه 
ل�صتقبال  ووج���ه���ة  ر�ئ�������د�ً  م����رك����ز�ً 
��صم  ويطلق  �لجتماعية،  �ل�صركات 
“�ل�صركات ذ�ت �لهدف �لجتماعي” 
�لتي  �لربحية  �خلا�صة  �ملن�صاآت  على 
�إىل حتقيق  ذ�ت����ه  �ل��وق��ت  ت��ه��دف يف 

منفعة �جتماعية.
�ملهند�ض  �صعادة  ق��ال  �ل�صدد  وب��ه��ذ� 
ح��م��د ع��ل��ي �ل��ظ��اه��ري، وك��ي��ل د�ئرة 
تاأتي هذه �لتفاقية  تنمية �ملجتمع: 
لإط�����اق  مت���ه���ي���د�ً  �أوىل  ك���خ���ط���وة 
�صيا�صة ت�صنيف �ل�صركات ذ�ت �لهدف 
ت�صكل  ����ص���وف  و�ل���ت���ي  �لج���ت���م���اع���ي، 
�إط������ار�ً م��ت��ك��ام��ًا ل��دع��م ه���ذ� �لنوع 
�ل�����ص��رك��ات، و�ل��ت��ي تخلق منوذج  م��ن 
�ملكا�صب  حتقيق  على  ق��ائ��م  م��ت��و�زن 
�لوقت  يف  و�لجتماعية  �لقت�صادية 
�لناجت  رف����ع  ي�����ص��اه��م يف  ذ�ت������ه، مم���ا 
�ملحلي لاإمارة وتن�صيط �صوق �لعمل 
�لجتماعي،  �ل��رخ��اء  �إىل  ل��ل��و���ص��ول 

كتوفري  �ل��ع��ام  �لقطاع  م��ع  �صر�كتها 
و�ل�صتفادة  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �ل��وظ��ائ��ف 
و�مل�صاريع  �ل�صتثمارية  �لفر�ض  من 
�لتنموية �لتي تنفذها حكومة �مارة 

�بوظبي.
�لعميمي،  ع��ج��ان  ���ص��ام��ة  وق��ال��ت 
مدير عام هيئة �مل�صاهمات �ملجتمعية 
بالتعاون  ف���خ���ورون  “نحن  »م���ع���اً«: 
م���ع د�ئ�����رة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ود�ئ����رة 
�أبوظبي  و�صوق  �لقت�صادية  �لتنمية 
جمال  يف  خرب�تنا  لتوظيف  �لعاملي 
تفعيل دور �ملوؤ�ص�صات �لجتماعية يف 
�أبوظبي وزيادة عددها، لتكون  �إمارة 
يف  �ملتمثل  لهدفنا  للو�صول  خ��ط��وة 
بناء جمتمع متعاون متما�صك، وبناء 

قطاع ثالث مزدهر وم�صتد�م«.
خ���ال  م����ن  “�صهدنا  و�أ������ص�����اف�����ت: 
برنامج �حلا�صنة �لجتماعية �لتابع 
�لذي  �لإي��ج��اب��ي  �لأث����ر  م��ع��اً،  لهيئة 
على  �لجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  �أحدثته 
حياة �أفر�د �ملجتمع، �إذ منح �لربنامج 
�لجتماعيني  �لأعمال  ل��رو�د  فر�صة 
�ملبتكرة،  �أفكارهم  لتطوير  �ملبدعني، 
�جتماعية  مل�������ص���اري���ع  وحت���وي���ل���ه���ا 
للتحديات  ح��ل��وًل  ت��ق��دم  م�صتد�مة، 

�لجتماعية«.
وتابعت: “ومن خال �لعمل �مل�صرتك 
مع �صركائنا �ل�صرت�تيجيني، �صنبني 
تعزيز  يف  ت�صاهم  متكاملة  منظومة 
�أهمية  ح������ول  �مل���ج���ت���م���ع���ي  �ل�����وع�����ي 
رو�د  ودور  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�لأعمال �لجتماعيني يف �إحد�ث �أثر 
�إيجابي ينعك�ض على منط حياة �أفر�د 

�ملجتمع«.

توفري  �صتعمل على  �لقطاع �خلا�ض 
�ل��ب��ي��ان��ات �خل��ا���ص��ة ب��ال�����ص��رك��ات ذ�ت 
�ل���ه���دف �لج��ت��م��اع��ي ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
�مل���ع���ار����ض و�مل�����وؤمت�����ر�ت و�مل����ب����ادر�ت 
�ل�����د�ع�����م�����ة لأه�����������د�ف �مل�������ص���وؤول���ي���ة 
يف  و�مل�صاهمة  �لإم����ارة  يف  �ملجتمعية 
و�لتوعية  �ل���رتوي���ج���ي���ة  �حل���م���ات 
تقدمها خدمة ومنفعة  �لتي  باملز�يا 

للمجتمع.
�أهد�ف  حتقيق  �أن  �لبلو�صي،  وت��اب��ع 
تكامل  يتطلب  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية 
وتعاون م�صرتك بني كافة �لأطر�ف 
�مل��ع��ن��ي��ة ح��ي��ث ت��ع��د ���ص��رك��ات �لقطاع 
�لدعم  ب���ت���ق���دمي  م��ع��ن��ي��ة  �خل����ا�����ض 
ف��اع��ل يف  و�ل��ع��م��ل ب�صكل  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  م�صاهمتها  زي����ادة 
تعزيز  �لإجمايل لاإمارة من خال 

�أبوظبي  و���ص��وق  “معاً”،  �ملجتمعية 
�لدور  ل��ك��م  �صيكون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل��ي، 
و�لعمل  �ل�صيا�صية  تفعيل  يف  �لفعال 
معنا جنباً �إىل جنب لتوحيد �جلهود 
و�ل��و���ص��ول �إىل �ل��ه��دف �مل��ت��وق��ع من 

هذ� �خلطوة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���ص��ع��ادة ر����ص��د عبد 
�لكرمي �لبلو�صي، وكيل د�ئرة �لتنمية 
�لق��ت�����ص��ادي��ة ح��ر���ض �ل���د�ئ���رة على 
تعزيز �لتعاون �مل�صرتك مع �لأطر�ف 
�مل���ع���ن���ي���ة ل���ت���ق���دمي م����ز�ي����ا وح����و�ف����ز 
�لجتماعي  �ل��ه��دف  ذ�ت  �ل�����ص��رك��ات 
مبا يعزز من جهود �لقطاع �خلا�ض 
على  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  جم��ال  يف 

م�صتوى �إمارة �أبوظبي.
و�أو�صح �صعادته، �أن �لد�ئرة باعتبارها 
معنية برتخي�ض �صركات وموؤ�ص�صات 

بتوفري  �ل��د�ئ��رة  روؤي���ة  حتقيق  و�إىل 
حياة كرمية لكافة �أفر�د �ملجتمع.

�خلطوة  ه�����ذه  �ل����ظ����اه����ري،  وت����اب����ع 
متثل �أهمية بالغة يف تنظيم �لقطاع 
�لج��ت��م��اع��ي، وه���ي ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
�حلديثة  و�ل�صيا�صات  �لأط���ر  و���ص��ع 
�ل��ت��ي ت��ت��و�ءم م��ع �ل��ت��غ��ري�ت �لعاملية 
�لظروف  م���ع  وت��ت��م��ا���ص��ي  �مل�����ص��ت��م��رة 
و�صنعلن  �ل�������ص���رك���ات،  و�ح���ت���ي���اج���ات 
خ���ال �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة ع���ن �إط���اق 
�صيا�صتنا �لتي �صت�صكل �إ�صافة جديدة 
بل  �ملحلي فقط،  �مل�صتوى  لي�ض على 
منوذج  تطوير  عرب  ككل  �ملنطقة  يف 
على  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ي��ط��ب��ق  ه��ج��ني 
�لظاهري،  و�أ�صاف  �لدولة.  م�صتوى 
�لتنمية  د�ئ����رة  م��ع  ب��ت��ع��اون��ن��ا  نفخر 
�مل�صاهمات  وه��ي��ئ��ة  �لق���ت�������ص���ادي���ة، 

�لرئي�صية  �مل���ح���رك���ات  �أح�����د  ك���ون���ه 
�لقطاعات  من  �لعديد  يف  للتطور 
�لثورة  ح��ق��ب��ة  ل���دخ���ول  و�ل���ب���و�ب���ة 
تت�صمنه  مب��ا  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�صناعية 
�لأ�صياء،  كاإنرتنت  م�صتجد�ت،  من 
و�لتقنيات  �خل����ام���������ض،  و�جل����ي����ل 
�ل�صطناعي،  ب��ال��ذك��اء  �مل��دع��وم��ة 

و�لنقل �لذكي وغريه ».
و�أ�صاف �أن �لنتائج �لتي ك�صف عنها 
حثيث  جهد  حم�صلة  تعد  �لتقرير 
فيه  �صاركت  �صنو�ت  عرب  ومرت�كم 
جنب  �إىل  جنبا  �لهيئة  عمل  ف��رق 
�ل��ق��ط��اع �خلا�ض  ���ص��رك��ائ��ن��ا يف  م��ع 
�صركتي  يف  رئ��ي�����ض  ب�����ص��ك��ل  مم��ث��ل��ة 

“�ت�صالت” و”دو«.
وو�صف م�صرية �لقطاع منذ بد�يات 
�لحت����اد وح��ت��ى �ل��ي��وم ب��اأن��ه��ا ق�صة 
ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز ن��روي��ه��ا م��ن خال 
و�لأرقام  وباحلقائق  �لتقرير  ه��ذ� 
ل���ت���ك���ون ����ص���اه���د� ع���ل���ى ج���ان���ب من 
م�صرية دولة �لإحت��اد �لذي نحتفل 
به �صفحة  ونفتح  بعامه �خلم�صني 
قادمة  ع���ام���ا  خل��م�����ص��ني  ج����دي����دة 
�جلهود  م��ن  ملزيد  خالها  ن�صتعد 
�مل�صتحق  �مل�صتقبل  �صنع  �صياق  يف 

لدولتنا �حلبيبة.
ما  ك���ل  “ �إن   : �مل��ن�����ص��وري  ق����ال  و 
ملزيد  �ل�صلب  �لأ�صا�ض  هو  حققناه 
م���ن �لإجن��������از�ت �ل���ت���ي ن���ه���دف من 
خالها لأن نكون يف �ملركز �لأول يف 
خمتلف �لقطاعات ولنحقق �لهدف 
�أفر�د  ���ص��ع��ادة جميع  وه��و  �لأ���ص��م��ى 
ندخل  �ل���ي���وم  ف��ن��ح��ن   .. �مل��ج��ت��م��ع 
�لكربى  بالتحولت  يت�صم  ع�صر� 
و�ملجالت،  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
يعتمد  �ل���ت���ح���ولت  ه����ذه  وجم���م���ل 
ق���وة ق��ط��اع �لت�صالت  ع��ل��ى م���دى 
باإذن  مطمئنون  ون��ح��ن  وم��رون��ت��ه 
�هلل على �أن ما حتقق يف هذ� �لقطاع 
للحكومة  ق���وي���ا  د�ع����م����ا  ���ص��ي��ك��ون 

�لرقمية وتطبيقاتها �ل�صاملة«.

•• اأبوظبي-وام:

�ملر�كز  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ح�����ص��دت 
من  �ل����ع����دي����د  يف  ع���امل���ي���ا  �لأوىل 
�لعاملية  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  م����وؤ�����ص����ر�ت 
�لبنية  ج��ودة  و  تطور  تقي�ض  �لتي 
�لعامل  ح��ول  لات�صالت  �لتحتية 

للعام 2020.
ج����اء ذل����ك يف ت��ق��ري��ر �أ����ص���درت���ه “ 
هيئة تنظيم �لت�صالت و�حلكومة 
�لرقمية “ حتت عنو�ن “ �لإمار�ت 
�لت�صالت  ق��ط��اع  يف  ر�ئ����دة  دول����ة 
 “  2020 �ملعلومات  وتكنولوجيا 
و ت�صمن �أهم �لنتائج �لتي حققتها 
�لعام  �ل��دول��ة يف قطاع �لت�����ص��الت 
�مل���ا����ص���ي �ع����ت����م����اد� ع���ل���ى �لأرق��������ام 
و�مل��وؤ���ص��ر�ت �ل�����ص��ادرة ع��ن منظمات 
دولية معنية ومتخ�ص�صة يف �إ�صد�ر 
�ملوؤ�صر�ت ذ�ت �ل�صلة وذلك يف �إطار 
ج���ه���ود �ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ت���ي ت�����ص��اه��م من 
17 تقرير� من تقارير  خالها يف 
 142 حت���وي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتناف�صية 

موؤ�صر تناف�صية.
�حلقائق  و  بالأرقام  �لتقرير  ر�صد 
�أب��ع��اد �ل���دور �حل��ي��وي �ل��ذي يوؤديه 
�لدولة  ري��ادة  يف  �لت�صالت  قطاع 
وذلك جت�صيد� لروؤية هيئة تنظيم 
�لت�صالت و�حلكومة �لرقمية �لتي 
تن�ض على �أن �لإم��ار�ت دولة ر�ئدة 
وتكنولوجيا  �لت�����ص��الت  ق��ط��اع  يف 
�ملعلومات وهي �لروؤية �لتي تتناغم 
مع توجهات �لدولة باأن تكون دولة 
�لإم��ار�ت من �أف�صل دول �لعامل يف 

خمتلف �ملجالت.
�أه���م �لنتائج  �ل��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى  و رك���ز 
�لتي حققتها �لدولة يف �لكثري من 
على  تدل  �لتي  و  �لعاملية  �ملوؤ�صر�ت 
�لدولة  يف  �لت�صالت  قطاع  جن��اح 

يف حتقيق �أهد�فه �لعاملية.
و ح�صب �لتقرير فقد ح�صلت دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �ملركز 

خدمات  يف  �ل���ص��ت��ث��م��ار  م��وؤ���ص��ر  يف 
�لت�صالت و �ملركز �لر�بع عامليا يف 
�ملبا�صر  �لأجنبي  �ل�صتثمار  موؤ�صر 
ت�صمن  و  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  ون���ق���ل 
�لتي حققتها  �لنتائج  �أهم  �لتقرير 
بقدرة  �ملتعلقة  �ملوؤ�صر�ت  �لدولة يف 
على  ل��ات�����ص��الت  �لتحتية  �لبنية 
قطاع  وجاهزية  �ملتغري�ت،  مو�كبة 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�صالت 
ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل وم���������ص����ح �حل���ك���وم���ة 
�لعاملي  و�مل����وؤ�����ص����ر  �لإل����ك����رتون����ي����ة، 

للجاهزية للمتغري�ت، وغريها.
 “ و يف خ���ت���ام ت��ق��ري��ره��ا ت��وج��ه��ت 
هيئة تنظيم �لت�صالت و�حلكومة 
�لرقمية “ بجزيل �ل�صكر و �لتقدير 
�لت�صالت  ق���ط���اع  يف  ل�����ص��رك��ائ��ه��ا 
�حلكومة  م��ن  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  و 

و�ل�����ق�����ط�����اع �خل������ا�������ض و�ل����ق����ط����اع 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وجميع  �لأك��ادمي��ي 
�لنجاحات  حتقيق  يف  دوره���م  على 
�ل��ت��ق��ري��ر و�ل��ت��ي توؤكد  �ل�����و�ردة يف 
�لهيئة  تتبعه  �ل���ذي  �ل��ن��ه��ج  �صحة 
دولة  ت��ك��ون  ب����اأن  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة دول���ة ر�ئ����دة يف 

�لت�صالت وتقنية �ملعلومات.
قال   .. �لتقرير  على  تعقيبه  يف  و 
�ملن�صوري  ع���ب���ي���د  ح���م���د  ����ص���ع���ادة 
مدير عام هيئة تنظيم �لت�صالت 
ما  �إن   “ �ل���رق���م���ي���ة:  و�حل���ك���وم���ة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول����ة  ح��ق��ق��ت��ه 
�مل���ت���ح���دة م����ن ن���ت���ائ���ج م��ت��ق��دم��ة يف 
�ملوؤ�صر�ت �لعاملية لقطاع �لت�صالت 
�ن���ع���ك���ا����ض ل���ت���وج���ي���ه���ات �ل���ق���ي���ادة 
�لر�صيدة بتعزيز قطاع �لت�صالت، 

��صرت�كات  م��ع��دل  يف  ع��امل��ي��ا  �لأول 
�ملتنقل  �لعري�ض  �لنطاق  �إن��رتن��ت 
�ل�صر�كة  وموؤ�صر  ن�صمة  مائة  لكل 
و�خلا�ض  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني 

وتاأثريها يف �لتطور �لتكنولوجي.
و ج���اءت دول���ة �لإم�����ار�ت يف �ملركز 
�لأول عامليا �أي�صا يف موؤ�صر �ملناف�صة 
و�لت�صالت  �لإن��رتن��ت  قطاعي  يف 
�لهاتفية، و�صر�ء �حلكومة ملنتجات 
و�ملركز  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لأول عامليا �أي�صا يف �صرعة �لنطاق 
�لنفاذ  ون�����ص��ب��ة  �مل��ت��ن��ق��ل،  �ل��ع��ري�����ض 
�لو��صلة  �ل�صوئية  �لألياف  ل�صبكة 

للمنازل.
و حافظت �لدولة على �ملركز �لأول 
موؤ�صر�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف  ع��امل��ي��ا 
�ل��ت��ي تقي�ض  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا  و  �لت���������������ص�������الت 
�لإم���ار�ت  دول���ة  تقدمت  �ملعلومات 
�ملحور  ب��ه��ذ�  �ل��ع��امل��ي  �ل��رتت��ي��ب  يف 
م��ن �مل��رك��ز �ل��� 24 يف ع��ام 2017 
ح�صب  ع��امل��ي��ا  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  �إىل 
�لأخري  �ل��ع��امل��ي  �لتناف�صية  تقرير 
بالرغم  و   2019 ع��ام  يف  �ل�صادر 
حافظت  فقد  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن 
�لثاين عامليا يف  �ملركز  �لدولة على 

�لعام 2020.
�لإم��ار�ت �صد�رتها  و و��صلت دولة 
�أي�صا ملوؤ�صر�ت �لتطور �لتكنولوجي 
�لبنية  ج���ودة  نتيجة  و����ص��ت��خ��د�م��ه 
وحر�ض  ل���ات�������ص���الت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
على  �لدولة  يف  �لقطاعات  خمتلف 
�لتقنية  �ل��و���ص��ائ��ل  ب��اأح��دث  �ل��ت��زود 
رف��ع قدرة  �أي�صا يف  �صاهم  م��ا  وه��و 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  وج�������ودة  ت���ط���ور 
�ل���ع���امل.. ويف هذ�  ل��ات�����ص��الت يف 
�ل�صدد حلت �لإمار�ت باملركز �لأول 
عامليا يف ن�صبة تغطية �صبكة �لهاتف 
�ملتحرك لل�صكان و �لو�صول خلدمة 

�لهاتف �ملتحرك.
وح�����ص��ب �ل��ت��ق��ري��ر و�����ص���ل���ت دول���ة 
�لإم���������ار�ت ����ص���د�رت���ه���ا �ل��ع��امل��ي��ة يف 
تقي�ض  �ل��ت��ي  �لتناف�صية  م��وؤ���ص��ر�ت 
م���ع���دل �ل�����ص����رت�ك����ات يف �إن���رتن���ت 
وخدمات  �ملتنقل  �لعري�ض  �لنطاق 
�لعامل  دول  يف  �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف 
ع��امل��ي��ا يف  �لأول  �مل��رك��ز  ح��ل��ت يف  �إذ 
�لنطاق  �إنرتنت  ��صرت�كات  موؤ�صر 
�لعري�ض �ملتنقل وموؤ�صر ��صرت�كات 

�لهاتف �ملتحرك.
��صتخد�م  مب��وؤ���ص��ر  يتعلق  ف��ي��م��ا  و 

ق���ط���اع���ات �ل����دول����ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة على 
“ كوفيد-19  �أزم����ة  م��ع  �ل��ت��ك��ي��ف 
مع  �لتعامل  �ملرونة يف  و�أك�صبها   “
�جلائحة  ع���ن  �ل��ن��اجت��ة  �ل���ظ���روف 

و��صتمر�رية �لأعمال بكفاءة .
�ل���دول���ة  �ل�������ص���اأن ح���ل���ت  و يف ه�����ذ� 
موؤ�صر  يف  ع��امل��ي��ا  �لأول  �مل���رك���ز  يف 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني  �ل�������ص���ر�ك���ة 
و�خل��ا���ض وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى �لتطور 
��صتخد�م  وم��وؤ���ص��ر  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 

�ل�صبكات �ملهنية �لفرت��صية.
و ت�صدرت �لدولة دول �لعامل كذلك 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  �ل���ص��ت��ث��م��ار  يف 
�لعاملية  �لتناف�صية  موؤ�صر�ت  ح�صب 
��صتثمار  م�����ص��ت��وى  ت��ق��ي�����ض  �ل���ت���ي 
وحلت  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  �ل����دول 
�ل��ث��ال��ث عامليا  �مل��رك��ز  �لإم������ار�ت يف 

حمد املن�شوري : قطاع الت�شالت بوابة دخول 
حقبة الثورة ال�شناعية الرابعة مبا تت�شمنه من 
اخلام�ش,  واجليل  الأ�شياء,  كاإنرتنت  م�شتجدات 
ال�شطناعي بــالــذكــاء  املــدعــومــة  والتقنيات 

مليار درهم �سيولة اأ�سواق املال الإماراتية مع بداية الأ�سبوع   1.16
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العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات - خورفكان
�ل�صيد/ حممد خلفان حممد �صعيد �لنقبي - �جلن�صية : �لإمار�ت  

�ل�صم  يف   %100 �ل��ب��ال��غ��ة  ح�صته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�صمن  حم���رر  ع��ل��ى  �لت�صديق  وط��ل��ب 
�إ�صاح  �لرخ�صة  ن�صاط   ، �ل�صيار�ت  وكهرباء  مليكانيك  �لبحرية  �صم�ض  ور�صة  �لتجاري 
كهرباء �ل�صيار�ت ، �إ�صاح ميكانيك �ملركبات ، �إ�صاح ميكانيك �ملركبات و�ملرخ�ض من 
بتاريخ  �ل�صادرة  رقم 777497  �لقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية  �لتنمية  د�ئ��رة 
2020/4/22 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بخورفكان �ىل �ل�صيد/ منري �لإ�صام حمبت 
علي بر�د� - �جلن�صية : بنغادي�ض.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
�نق�صاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

عبيد الرويل 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 114
 ، بنغادي�ض   : �جلن�صية   - عبد�لر�صيد  نور  حممد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 30% وذلك �ىل �ل�صيد/ عرفان د�وود 
بغد�دي - �جلن�صية �لهند ، يف �لرخ�صة �مل�صماة )وردة د�ر �لزين لازياء( و�لتي تاأ�ص�صت 
باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )616611( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية 

بال�صارقة. تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر ، �ن�صحاب �صريك. 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2019/801 التنفيذ املدين 
بناء على طلب / �ملحكوم له / م�صنع �لإمار�ت �لدويل للطابوق و�لنرتلوك �جلن�صية 

�ىل �ملحكوم عليه / �نور هايل �حللبى - �جلن�صية / �صوريا 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة ر������ض �خل��ي��م��ة ق���د �����ص���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  ب��ال��ز�م��ك  ج��زئ��ي   جت��اري   )314/2018( �لق�صية   يف   2018/12/20
54876.04 درهما �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف ، ومبا �ن �ملحكوم له �عاه قد تقدم لتنفيذ 
حكم و�صجل بالرقم �مل�صار �عاه ،   فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه خال 15 يوم �لتايل 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للتبليغ 

�ملنا�صبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�صوم �ملرتبة عليك. 
 ق�شم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن لئحة تعديل بالطلبات امام مكتب اإدارة الدعوى 

 يف الدعوى رقم)2021/117( عمايل جزئي اأم القيوين )الإعالن ن�شرا(
بناء على طلب �ملدعي : �صربي عمر يو�صف �لأمني - �صود�ين �جلن�صية 

وعنو�نه : دبي - منطقة �ملحي�صنة - هاتف رقم 0564483555 
�إىل �ملدعي عليها �لوىل : موؤ�ص�صة ��صناد للخدمات �لفنية ملالكها/ حممود عبد�ملنعم 

حممد عليوه �صريف م�صري : �جلن�صية 
وعنو�نهم : ويعلن ن�صر� بجريدة و��صعة �لنت�صار باللغة �لعربية 

�لحتادية  �لقيوين  �أم  مبحكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام  باحل�صور  مكلف  �أن��ت 
 2021/5/2 9.00 �صباحا من يوم �لأحد �ملو�فق  �لبتد�ئية - يف متام �ل�صاعة 
�صخ�صيا بو��صطة وكيل معتمد وذلك للنظر يف �لدعوى �مل�صار �ليها �عاه بو�صفكم 

مدعي عليهم.  حرر بتاريخ  2021/4/22 
مكتب اإدارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
يف  الدعوى 2021/1022 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي )1( م�صرف �لإمار�ت �لإ�صامي )م�صاهمة عامة( 
)2( م�صرف دبي )�ض.م.ع( - بوكالة �ملحامي / جابر ر��صد �ل�صامي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية 

�ملعلن �إليه / �ملدعي عليه / خلدون حممد وليد طبو�ض 
يف �لدعوى رقم )2021/1022( جتاري جزئي - دبي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �لأحد 
بعد  عن  للخربة  �لأول  �لإجتماع  لعقد  �صباحا  ع�صر  �حلادية  �ل�صاعة  متام  يف   2021/5/2 �ملو�فق 
expert@alsharid. �لتالية  �لعناوين  على  �لإجتماع  بر�بط  لتزويدكم  معنا  �لتو��صل  وميكنكم 

com - تليفون : 042555155  لذ� يطلب ح�صوركم �و من ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع �ملذكور 
��صتف�صار�ت  �ية  ب�صاأن  باأول  �ول  �خلبري  مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�صتند�ت  كافة  �إر�صال  مع 

وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��صتام �مل�صتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000806/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صركة خالد �لعوي�ض لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م 
��صحاق  حممد  ��صحاق  عارف  حممد   -  2

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك �بوظبي �لتجاري )بنك �لإحتاد �لوطني �صابقا( - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف 2149798 درهم ، بالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع %12 من تاريخ 2018/1/21 حتى متام �ل�صد�د. 
 / �إعانك  تاريخ  يوما من  �أعاه خال )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعانكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�شي /احمد طلعت عبدال�شادق حممد  
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000706/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�صان ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج - ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ رفيق هاولدير �بول قا�صم هاولدير  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف 11613 درهم  بالإ�صافة �ىل تذكرة �لعودة لوطنه  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعانكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0005426 عمايل )جزئي( 
�ىل �ملدعي عليه : �صركة �ل�صقور �لذهبية لان�صاء�ت - ذ م م

نعلمكم بان �ملدعي مبارك ح�صني على عز�م  بنجادي�صي �جلن�صية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة 

حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 5240 درهم )خم�صة �آلف 
ومائتان و�ربعون درهم( وت�صليمه جو�ز �صفره و�ن توؤدي له تذكرة �ىل موطنه �و قيمتها 
�مل�صروفات  من  �ملنا�صب  و�لزمتها  �خر  عمل  رب  بخدمة  �لتحق  قد  يكن  مل  ما  نقد� 

و�عفت �ملدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.
حرر بتاريخ 2021/4/8 - حرر بو��صطة �ملوظف

مركز �صعادة �ملتعاملني
القا�شي / حميد الدين �شليمان خمي�ص
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002799 اأمر اأداء  
�ىل �ملدعي عليه : �مين حممد �لعنق �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�صية 

نعلمكم بان �ملدعي �صعيد عبد�هلل �لنقبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�صية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه و�صدر بحقكم �حلكم �لتي 

�حلكم  - �نه بتاريخ 2021/3/31 
وبعد �لطاع على �لور�ق 

�مر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )15000( درهم )فقط خم�صة ع�صر �لف 
درهم( و�لزمته بالفائدة مبقد�ر 5% �صنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته 

بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  2021/4/23 - حرر بو��صطة �ملوظف

مركز �صعادة �ملتعاملني
القا�شي / حميد الدين �شليمان خمي�ص
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر   AJCFICICPL2021/0001349 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �صركة �ل�صقر للمقاولت - ذ م م   
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/9 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاه 

ل�صالح / حممد رفيق حممد علي بالتايل :   
ناأمر بالز�م �لطرف �ملطلوب �صده )�صركة �ل�صقر للمقاولت ذ م م( بان يوؤدي للطرف �لطالب 
�لإلز�م  مع  درهما(  �لف  )مائة  درهم   100.000 وقدره  مبلغا  علي(  حممد  رفيق  )حممد 

بامل�صروفات ، ورف�ض طلب �لنفاذ �ملعجل لنتفاء �ملوجب. 
حكما قابا لا�صتئناف خال �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

القا�شي /وجدي ال�شاذيل بن احمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 113
، يرغب  ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �صريف �لدين حممد جمل - �جلن�صية بنغادي�ض 
�حلق  حمبوب  باتو�ري  �صابر  �ل�صيد/  و�ن   %80 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�ىل  وذلك   %20 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ، بنغادي�ض   : �جلن�صية   -
�صريف  �مل�صماة )�صالون  �لرخ�صة  ، يف  �لهند  - �جلن�صية  �صينغ  كبل  �صينغ  �صوخويندر  �ل�صيد/ 
�ل�صادرة من  �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )518922(  باإمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �لدين للحاقة( 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية يف �ل�صارقة. تنازل ��صحاب �لرخ�صة لخر ، تغيري �ل�صم �لتجاري من 

)�صالون �صريف �لدين للحاقة( لي�صبح )�صالون ركن �لزيتون للحاقة( 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لت�صديق  على �لجر�ء  يتم  �صوف  و�نه  للعلم  �لعان  ن�صر هذ�  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 112

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ عمر�ن يو�صف �حمد عبد�هلل �ل علي - �جلن�صية : �لإمار�ت 
�ل�صيد/  �ىل  وذلك  �لبالغة %100  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  ، يرغب يف  �ملتحدة  �لعربية 
جمدي عبد�ملنعم حممد مربوك ، �جلن�صية م�صر ، يف �لرخ�صة �مل�صماة )موناكو للمفرو�صات( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )562534( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  
�لإقت�صادية بال�صارقة ، تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر ، تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية 
�ىل وكيل خدمات.  وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

 اإخطار عديل   
برقم املحرر 2021/05964

لدى كاتب �لعدل / حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية �ملوقر 
�ملنذر / عبد�هلل �صيف جمعه �لليم �آل علي �إمار�تي �جلن�صية 

�لعنو�ن / �ل�صارقة مي�صلون دو�ر �لكويت بناية رقم 309 طابق 2 مكتب 203 ه��� 065688830 
emansabtlawyer@hotmail.com بريد �لكرتوين

�ملنذر �ليه / �حمد حبتور حممد �لظاهري عماين �جلن�صية 
�لعنو�ن / �ل�صارقة - �لقر�ئن - فيا رقم 15 هاتف رقم 0563639997 

�ملو�صوع / �إنذ�ر بالوفاء 
�أول / بتاريخ 2020/6/28 توجب على �ملنذر �ليه �ن يوؤدي �ىل �ملنذر �ملبلغ �ملايل وقدره 35.000 درهم 
فقط خم�صة وثاثون �لف درهم �إمار�تي وفق �لثابت بال�صيك على مطبوعات بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
بالرقم )000008( و�لذي باإدخاله لل�صحب �رجتع لعدم وجود ر�صيد مقابل كايف وقائم وقابل لل�صحب 
بالرقم   2020/12/9 بتاريخ  و�ل�صادر  �ليه  �ملنذر  مو�جهة  يف  �جلز�ئي  �لمر  ل�صدور  �صببا  كان  بيما 
2020/6472 �مر جز�ئي �ل�صارقة.  ثانيا / وحيث �أوجب �لقانون �إعذ�ر �ملدين بالوفاء وذلك باإباغه 

ومنحه �أجل للوفاء وهو وفاء �إختياري فاإن مل ي�صتجيب.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات - خورفكان
�ل�صيد/ علي عبيد حممد ح�صن �ملر��صده - �جلن�صية : �لإمار�ت. 

�ل�صم  �لبالغة 100% يف  )تنازل(  يف ح�صته  يت�صمن  �لت�صديق على حمرر  وطلب 
�لتجاري منجرة �ل�صيول - ن�صاط �لرخ�صة منجرة - ور�صة �لنجارة ، و�ملرخ�ض من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 534693 �ل�صادر بتاريخ 
2005/4/11 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بخورفكان. �ىل �ل�صيد/ طارق علي ح�صن 
جا�صم �حلو�صني - �جلن�صية : �لإمار�ت ،  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اإعالن مدعى عليه بالن�شر 
)كلي(  مدين   SHCEXCICV2021 يف الدعوى رقم 0001454/ 

�إىل �ملدعي عليه : ح�صني جعفر يعقوب ح�صن �لزرعوين 
حيث �نه �صدر �حلكم �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ  هدى �صامل �صعيد �ل�صاعر  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه - ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 
�صاما  �لكلي  �ملجموع   : �ملطلوب   تنفيذه كالآتي  �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�صم  ودفع 

�لر�صوم و�مل�صاريف 467736 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ  �ليوم �لتايل للن�صر.   ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حرر بتاريخ 2021/4/25 - حرر بو��صطة �ملوظف - مركز �صعادة �ملتعاملني 

القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2019/238 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: م�صرف �بوظبي �ل�صامي

عنو�نه : �إمارة �بوظبي حي �لبطني �ملركز �لرئي�صي بجو�ر �مل�صرف �ملركزي - �ض ب 313 �بوظبي بوكالة �ملحامى خلفان �لكعبي 
للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية - دبي بردبي عود ميثاء - بناية عود ميثاء 99 �لطابق 2 رقم 204  

�ملنفذ �صده : �أفروزي عامل لري 
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة مر�صى دبي - رقم �لر�ض 172 - مبنى �ل�صدف رقم 8 - �صقة رقم 3302  

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/5/5 �ل�صاعة 1.00 م�صاء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار 
www.( �لل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لم����ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و���ص��اف��ه  �ملو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
�لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �صقة �صكنية - رقم �لر�ض : 172 - �ملنطقة : مر�صى دبي - ��صم �ملبنى : �ل�صدف 8 ، رقم �لوحدة : 3302  - �مل�صاحة 

: 262.66 مرت مربع - رقم �لبلدية : 550 - 392 �لقيمة �لتقديرية : 2.603.495.70 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002683 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صريجيت بوليتار �نيكاتيل �صيفاناند�ن  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�صارقة - �خلان �جلديدة - بناية نور� حمدي - �صقة 502  

�عان بالن�صر باللغتني �لعربية و�لجنبية 
بناء على طلب �ملدعية : �صركة جمموعة �لإمار�ت لاإت�صالت )جمموعة �ت�صالت( - �ض م ع

وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   : ب  تطالبكم  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  رفعت  قد 
)32.347 درهم( بالإ�صافة للفائدة �لقانونية %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام مع �صمول 
�نت  �ملحاماة.   �تعاب  و�مل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  �ملدعي عليه   �لز�م   - �ملعجل با كفالة.  بالنفاذ  �حلكم 
�لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/3 بجل�صة  باحل�صور  مكلف 
�ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 2( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/25 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حممد ح�شني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002688 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : هارديب �صينغ �صورجيت �صينغ 
جمهول حمل �لإقامة : �ل�صارقة - �ملي�صلون - �صارع طارق بن حيان - فيا 45 

�عان بالن�صر باللغتني �لعربية و�لجنبية 
بناء على طلب �ملدعية : �صركة جمموعة �لإمار�ت لاإت�صالت )جمموعة �ت�صالت( - �ض م ع

وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   : ب  تطالبكم  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  رفعت  قد 
)47.783 درهم( بالإ�صافة للفائدة �لقانونية %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام مع �صمول 
�نت  �ملحاماة.   �تعاب  و�مل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  �ملدعي عليه   �لز�م   - �ملعجل با كفالة.  بالنفاذ  �حلكم 
�لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/3 بجل�صة  باحل�صور  مكلف 
�ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 2( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/25 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
حممد ح�شني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  1681/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/5733 �أمر �د�ء ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 69239 درهم( ، �صاما للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعان : مرحبا لتجارة �دو�ت �لنارة �ض.ذ.م.م  -   �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  
بهماين   -2 ���ض.ذ.م.م  �لكهربائية  �لدو�ت  لتجارة  �ل�صو�ء  جنمة   -1  : �إعانهما  �ملطلوب 

�حمد �بوبكر - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )69239( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خال )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�شر 

                     يف الدعوى رقم 1721/2021/207 تنفيذ جتاري
، ب�صد�د  �أد�ء  �لدعوى رقم 794/2021 �مر  �ل�صادر يف  �لدعوى:  تنفيذ �حلكم  مو�صوع 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 70،084درهم ( ، �صامًا للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لعان/رويال جاردنز لل�صياحة ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  طالب �لتنفيذ

�ملطلوب �عانه/1- �وتبك دجابروف - �صفته بالق�صية:  منفذ �صده
�ع��اه و�لز�مك�م بدفع  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك�م  :  قد  �لإع��ان  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 70،084درهم ( �ىل طالب �لتنفيذ�أو خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�شر 
                     يف الدعوى رقم 1679/2021/207 تنفيذ جتاري

رق��م 4438/2019 جت��اري جزئي،  �ل��دع��وى  �ل�صادر يف  تنفيذ �حلكم  �ل��دع��وى:   مو�صوع 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )962675.14 درهم ( ، �صامًا للر�صوم و�مل�صاريف

طالب �لعان:  �ف تي �آي كون�صلتينج �صوليو�صنز ليمتد )فرع دبي( - �صفته بالق�صية:  
طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �عانهم:  1- فوروم غروب م.د.م.�ض  - �صفته بالق�صية:  منفذ �صده
�ع��اه و�لز�مك�م بدفع  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك�م  :  قد  �لإع��ان  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )962675.14 درهم ( �ىل طالب �لتنفيذ�أو خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 687/2020/20 جتاري كلي 
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )25.175.581.36( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 2020/5/5 وحتى متام �ل�صد�د و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
�لطليق من قيد �لكفالة و�لر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة

طالب �لإعان / 1-بنك �أبوظبي �لتجاري -  �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:��صماعيل ح�صن �بر�هيم �ل�صفار - �صفته بالق�صية:وكيل

�ملطلوب �إعانهم :  1-  باتيا �لتجارية ذ.م.م 2- �صوري�ض تل�صيد��ض بهاتيا ب�صفته �صريك �صامن وكفيل �صخ�صي 
4- كيه �م �لدولية م.م.ح -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل �لقامة 

مو�صوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )25.175.581.36( 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 2020/5/5 وحتى متام �ل�صد�د و�صمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل �لطليق من قيد �لكفالة و�لر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم 
�لحد  �ملو�فق  2021/5/16  �ل�صاعة 9.30 �ض يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل )علما بان 

مت �حالة �لدعوى من حمكمة �ل�صتئناف ملحكمة �ول درجة(
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1172/2021/16 جتاري جزئي 

مو�صوع �لدعوى : �حالة �ملطالبة �ىل �لقا�صي �مل�صرف للر�ي �ذ� ر�أت عد�لتكم �و �لقا�صي �مل�صرف ح�صب �لحو�ل يف هذه 
�ملطالبة تو�فر �صروط ��صت�صد�ر �مر �لد�ء من عدمه - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي بالتكافل 
و�لت�صامن فيما بينهما مبلغ وقدره )759.669.75( درهم بال�صافة �ىل فائدة قانونية بو�قع 12% مبثابة �لتعوي�ض 

�جلابر عن �ل�صر�ر �لتي حلقت بالبنك طالب �لمر عن �متناع �ملطلوب �صده �ملرت�صد يف ذمته و�ملطل بال�صد�د - ثالثا: 
ت�صمني �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�صامن �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - ر�بعا �صمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل دون كفالة
طالب �لإعان / 1-م�صرف �لهال �ض.م.ع -  �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه :  1-  ماتو�صيان للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 
�و  ر�أت عد�لتكم  �ذ�  للر�ي  �مل�صرف  �لقا�صي  �ىل  �ملطالبة  �حالة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع��ان  مو�صوع 
�لقا�صي �مل�صرف ح�صب �لحو�ل يف هذه �ملطالبة تو�فر �صروط ��صت�صد�ر �مر �لد�ء من عدمه - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليهما 
بان يوؤديا للبنك �ملدعي بالتكافل و�لت�صامن فيما بينهما مبلغ وقدره )759.669.75( درهم بال�صافة �ىل فائدة قانونية 
بو�قع 12% مبثابة �لتعوي�ض �جلابر عن �ل�صر�ر �لتي حلقت بالبنك طالب �لمر عن �متناع �ملطلوب �صده �ملرت�صد يف 
ذمته و�ملطل بال�صد�د - ثالثا: ت�صمني �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�صامن �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - ر�بعا 
�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل دون كفالة. وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2021/4/27  �ل�صاعة 9.30 �ض يف قاعة 
م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�صي عن 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة الفجرية ،  املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(  جتاري   FUCFICIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001078/ 
�إىل �ملحكوم عليه : 1 -  دلتا ملقاولت �لبناء 

 2 - لورن�ض هري�لد برييرت - جمهول حمل �لإقامة
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/3/28 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم  
مبثابة  �ملحكمة  حكمت   : بالتايل  دبي  فرع   - )�ض.م.ع(  �ملتحدة  فيدلتى  �لتاأمني  �صركة  ل�صالح  �أعاه 
�حل�صوري : بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 37451.65 درهم 
)�صبعة وثاثون �لف و�ربعمائة وو�حد وخم�صون درهم وخم�صة و�صتون فل�صا( وفائدة تاأخريية %6 من 
تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ مائتان درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

حكما قابا لاإ�صتئناف خال �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم لن�صره.
القا�شي /  حمجوب عبداهلل عثمان 
حمكمة الفجرية
 املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

�أعناق  �خلم�صني  عام  ميد�ليات  زينت 
�لن�صخة  يف  و�لريا�صيات  �لريا�صيني 
�ل�صبا �لريا�صية  �لثامنة من دورة ند 
مكتوم  ب��ن  �صعيد  �ل�����ص��ي��خ  ت���وج  ح��ي��ث 
رئ��ي�����ض �حتاد  م��ك��ت��وم  �آل  ج��م��ع��ة  ب���ن 
�لفائزين  ت��ن�����ض  ل���ل���ب���ادل  �لإم���������ار�ت 
و�لفائز�ت يف �لبطولة �لدولية للبادل 
�صمن  م���رة  لأول  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  تن�ض 
فعاليات �لدورة، كما تكرمي �لفائزين 
و�لفائز�ت يف �صباق �لدر�جات �لهو�ئية 
�أم�ض  م���ن  �أول  م�����ص��اء  �خ��ت��ت��م  �ل����ذي 
تنظم  �ل���دورة  فعاليات  �صمن  �ل�صبت 
�ملبارك  رم�����ص��ان  �صهر  خ���ال  ���ص��ن��وًي��ا 
�لحرت�زية  �لإج������ر�ء�ت  وف���ق  وت��ق��ام 
بدبي  �لر�صمية  �جلهات  من  �ملعتمدة 
�خلا�صة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  و�ل����ربوت����وولت 
�لريا�صي  دبي  جمل�ض  �عتمدها  �لتي 
جلميع �لريا�صات، وت�صتمر مناف�صاتها 
�أبريل   29 �ملقبل  �خلمي�ض  ي��وم  حتى 
حارب  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وت���وج   .2021
�لريا�صي  دب����ي  جم��ل�����ض  ع����ام  �أم�����ني 
رئي�ض �للجنة �ملنظمة للدورة ونا�صر 
�أم����ني عام  �آل رح��م��ة م�����ص��اع��د  �أم�����ان 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�ض  نائب  �ملجل�ض 
�لرئي�ض  نائب  تهلك  و�صاح  ل��ل��دورة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��خ��دم��ات �مل��وؤ���ص�����ص��ي��ة يف 
���ص��وق دب���ي �حل����رة، وح�����ص��ن �ملزروعي 
�إد�رة  مدير �ل��دورة، وعلي عمر مدير 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ري��ا���ص��ي مب��ج��ل�����ض دبي 
�لعام  �لأم��ني  جكة  ونايف  �لريا�صي، 
للدر�جات،  �لإم���ار�ت  لحت��اد  �مل�صاعد 
�لفائزين يف �صباق �لدر�جات �لهو�ئية 
�لذي حافظ على مكانته وجناحه منذ 

�نطاقة دورة ند �ل�صبا �لريا�صية.

م�شتويات متقاربة
�صهد �صباق �لدر�جات �لهو�ئية لفئة 

�مل���و�ط���ن���ني م��ن��اف�����ص��ة قوية  �ل����ه����و�ة 
�نتزع  ح��ي��ث  م��ت��ق��ارب��ة  وم�����ص��ت��وي��ات 
�لأمتار  يف  �لأول  �مل���رك���ز  �ل��ب��ل��و���ص��ي 
�لأخ������رية م���ن خ���ط �ل��ن��ه��اي��ة بزمن 
بعد  �صاعة   1:42:41:52 ق���دره 
����ص���ر�ع ق����وي م���ع خ���ال���د ع��ل��ي ثاين 
م���ن ف��ري��ق �ل�����ص��ع��ف��ار ج��م��ري� �لذي 
ح��ل يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين حم��ق��ق��ا زمنا 
�صاعة، وجاء   1:42:41:66 قدره 
�صعيد ح�صن �صفر من فريق �صرطة 
دب���ي يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ب��زم��ن قدره 
ح�صن  �أحمد  يليه   1:42:42:52
�ل���ر�ب���ع وحارب  �مل��رك��ز  �ل��ب��ل��و���ص��ي يف 
�إبر�هيم �لبلو�صي يف �ملركز �خلام�ض 
وعادل عبد �لباقي يف �ملركز �ل�صاد�ض، 
�ل�صبع،  �مل��رك��ز  يف  �لبلو�صي  وي��ا���ص��ر 
�لثامن،  �مل��رك��ز  �مل��ه��ريي يف  وج��ا���ص��م 
وعبد�هلل �لفا�صي يف �ملركز �لتا�صع.

و�أطلق �صعيد حارب �أمني عام جمل�ض 
دبي �لريا�صي رئي�ض �للجنة �ملنظمة 
ل��ل��دورة ���ص��ارة �ن��ط��اق �ل�����ص��ب��اق من 

و�لريا�صات  �ل�����ص��ق��ور  م��رك��ز  �أم�����ام 
�لرت�ثية مبنطقة ند �ل�صبا، بح�صور 
�أمني  م�صاعد  رحمة  �آل  �أم��ان  نا�صر 
�ل��ري��ا���ص��ي وح�صن  دب��ي  ع��ام جمل�ض 
�مل�����زروع�����ي م���دي���ر �ل���������دورة، وع�����ادل 
�لبناي رئي�ض �للجنة �لفنية للدورة، 
وع���دد م��ن �أع�����ص��اء �حت���اد �لإم�����ار�ت 

للدر�جات �لهو�ئية.
در�ج وجاء   350 �ل�صباق  و�صارك يف 
قويا و�صريعا، وجتاوز معدل �ل�صرعة 
و�أظهر  �لفرت�ت  �غلب  يف  كلم   51
بف�صل  عالية  م�صتويات  �ل��در�ج��ون 
يف  وحما�صهم  �جليدة  ��صتعد�د�تهم 
�مل�����ص��ارك��ة يف ���ص��ب��اق ن��د �ل�����ص��ب��ا �لذي 
ك��ب��رية لدى  �أ���ص��ب��ح يحظى مب��ك��ان��ة 

�لهو�ة �لإمار�تيني.
�لأول يف  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��ز  وي��ح�����ص��ل 
�لفئة على جائزة مالية قدرها  هذه 
26،400 درهم، و�ملركز �لثاين على 
20،400 درهم، و�لثالث 14،400 
على  �ل��ت��ا���ص��ع  �إىل  و�ل����ر�ب����ع  دره�����م، 

درهم  4،800
وبنهاية �صباق فئة �ملو�طنني �لهو�ة، 
�ختتمت م�صاء �أول من �أم�ض، بطولة 
�ل�صبا  ند  ب��دورة  �لهو�ئية  �لدر�جات 
�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت على م���د�ر ث��اث��ة �أيام 
يف 6 ف��ئ��ات ل��ل��ه��و�ة و�مل��ح��رتف��ني من 
 18 عمر  م��ن  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
�صنة فما فوق، و�صباق فئة �لهو�ة من 
لل�صيد�ت  �ملفتوحة  و�لفئة  �ملو�طنات 

وفئتني من �أ�صحاب �لهمم .

ختام رائع لدولية البادل تن�ش
ت����وج �ل�����ص��ي��خ ���ص��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم بن 
�آل م��ك��ت��وم وخ��ل��ي��ف��ه خ���وري  ج��م��ع��ة 
�لنائب �لول لرئي�ض �حتاد �لمار�ت 
ل��ل��ب��ادل ت��ن�����ض ���ص��ع��ي��د حم��م��د �ملري 
�لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للبادل 
تن�ض، �لفائزين يف �لبطولة �لدولية 
�صيطر  حيث  و�ل�صيد�ت  �لرجال  من 
�لرجال  فئة  �لإ�صبان على  �لاعبني 
�لإ�صبانيني  �ل��ث��ن��ائ��ي  ح�����ص��د  ف��ق��د 

�أجار�صيا  �أنتونيو فرينانديز وجوزي 
تغلبهما  بعد  �لأول  �مل��رك��ز  دي�صرتو 
على مو�طنيهما �لإ�صبانيني جافيري 
�إنريل  مونوز  وجيمي  م��ور�  جار�صيا 
�للذين حا يف �ملركز �لثاين بنتيجة 
2، ويف فئة �ل�صيد�ت  – 6 و -6   7
بابا�صينا  ك��ي��ار�  �لإي��ط��ال��ي��ت��ني  ف���ازت 
بعد  �لأول  باملركز  �صو�صاريلو  و�أوليا 
جي�صيكيا  �لفرن�صيتني  على  تغلبهما 
�للتني  ب��ار���ص��وت��ي  ج��ي��ن��ري ووي���ن���دي 
 0-6 بنتيجة  �لثاين  �ملركز  يف  حلتا 
�جلو�ئز  جم��م��وع  وي�����ص��ل   ،3-6 و 
�لتي يح�صل عليها �لفائزين يف فئتي 
 45000 �إىل  و�ل�����ص��ي��د�ت  �ل���رج���ال 

درهم.
وتقام م�صاء �ليوم �لثنني 26 �ملبار�ة 
�لنهائية لفئة �لربونز للرجال حيث 
�لذي  �صعيد"  "�أنكل  ف��ري��ق  يلتقي 
مكتوم  ب����ن  ���ص��ع��ي��د  �ل�������ص���ي���خ  ي�������ص���م 
وعبد�لرز�ق �أحمد مع فريق �لثنائي 

فرحان وحميد غامن �لهاجري.

ال�شبا  ند  دورة  البلو�شي:  را�شد 
اأ�شبحت اأبرز �شمات �شهر رم�شان 

عرب ر��صد �لبلو�صي بطل �صباق �لهو�ة 
باإحر�ز  �صعادته  عن  رج��ال  �ملو�طنني 
�أنه  م����وؤك����د�ً  ل��ل�����ص��ب��اق،  �لأول  �مل���رك���ز 
7 بذلو�  �أم  ت���رك  ف��ري��ق  وزم��ائ��ه يف 
جهد�ً كبري�ً من �أجل �لتتويج باللقب، 
جميع  ب��ني  �ل��ك��ب��رية  �ملناف�صة  ظ��ل  يف 

�مل�صاركني.
بلقب  وقال يف ت�صريحات عقب فوزه 
�ل�صباق �أن هذ� �لتتويج هو خري ختام 
�لدر�جات،  ملناف�صات  �حلايل  للمو�صم 
ما يعطي دفعة قوية للم�صاركة ب�صكل 
�أكرب يف خمتلف بطولت �ملو�صم �لقادم. 
�لتنظيم  مب�صتوى  �لبلو�صي  و�أ����ص���اد 
و�ملناف�صة يف دورة ند �ل�صبا �لريا�صية، 
موؤكد�ً �أن هذ� �لأمر لي�ض بغريب من 
�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة، �لتي 
رم�صان،  �صهر  يف  كبري�ً  زخماً  ت�صهد 
�ل�صنوية.  �صماته  �أبرز  �أحد  و�أ�صبحت 
و�أكد ر��صد �لبلو�صي �أن جميع مر�حل 

بني  ك��ب��رية  �صعوبات  �صهدت  �ل�صباق 
وكانت  �مل�����ص��ارك��ني،  �ل��در�ج��ني  جميع 
�ملناف�صة طيبة و�إيجابية من �جلميع، 
وف��ري��ق��ي من  �ن���ا  �ل��ن��ه��اي��ة متكنا  ويف 
�لو�صول للهدف �ملطلوب، فكل �ل�صكر 
ل��ه��م ج��م��ي��ع��اً ع��ل��ى جم��ه��وده��م خال 
�لدعم  ه��ذ�  كل  �أن  �إىل  لفتا  �ل�صباق، 
�أجل  م��ن  للجميع  قوية  دفعة  يعطي 

تقدمي �لأف�صل.

رائــع  تنظيم  عــبــداهلل:  ع�شام 
واإجراءات مثالية واآمنة 

ك�صف �إد�ري فريق �لعني �ل�صابق لكرة 
�ل��دويل، ع�صام عبد  �لقدم، و�لاعب 
ريا�صة  مم��ار���ص��ة  ب�����د�أ  �أن�����ه  ع���ن  �هلل، 
�لدر�جات �لهو�ئية، عندما كان رفقة 
�لزعيم يف مع�صكره قبل ثاثة �صنو�ت 

بالنم�صا.
�مل�صاركني  وكان ع�صام عبد �هلل تقدم 
للدر�جات  �مل��و�ط��ن��ني  ف��ئ��ة  ���ص��ب��اق  يف 
�صمن  �أول  ج���رى  و�ل�����ذي  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 

مناف�صات دورة ند �ل�صبا.
�صنو�ت  ثاثة  "قبل  �هلل:  عبد  وق��ال 
ك�����ان لع���ب���و �ل���ع���ني ي����ت����درب����ون على 
�لدر�جات �لكهربائية، وكنت �أ�صاركهم 
�إىل مدينة  �ل��ع��ودة  وبعد  �ل��ت��دري��ب��ات، 
�لهو�ئية  �ل�����در�ج�����ة  ب��������د�أت  �ل����ع����ني 
دون  �ليومية  �لتدريبات  يف  تازمني 
�ن��ق��ط��اع، �ذ ���ص��ع��رت �أن���ه���ا ت�����ص��اع��د يف 
�ملحافظة على �لوزن و�لرتكيز و�أي�صا 

�لر�صاقة".
و�أ�صاف: "قبل يومني كنت �أتابع عرب 
�لتلفاز �صباق �ليوم من دورة ند �ل�صبا 
للدر�جات �لهو�ئية و�أعجبت بال�صباق 
و�حرت�فية  ل��ه  �ملُخ�ص�صة  و�مل�����ص��ار�ت 
�أتلقى  �أن  �ل�صدفة  و���ص��اءت  �لتنظيم، 
�أم��ان �آل رحمة نائب  دع��وة من نا�صر 
�أمني  م�صاعد  �ملنظمة،  �للجنة  رئي�ض 
بامل�صاركة  �لريا�صي،  دبي  جمل�ض  عام 
ل��ل��ح��ظ��ة يف  �أت��������ردد  �ل�������ص���ب���اق ومل  يف 

�ملو�فقة".
على  �لقائمني  �هلل  عبد  ع�صام  و�صكر 
�لر�ئع  �لتنظيم  على  �ل�صبا  ن��د  دورة 
و�إقامة �صباق �لدر�جات �لهو�ئية رغم 
�لظروف �ل�صعبة �لتي نعي�صها ب�صبب 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ول��ك��ن �لإج�������ر�ء�ت 
مثالية  ك���ان���ت  �مل��ت��ب��ع��ة  �لح�����رت�زي�����ة 
و�آم��ن��ه ل��ك��اف��ة �مل�����ص��ارك��ني، رغ���م كرة 
�لثاث  �ل�صباقات  يف  �مل�صاركني  ع��دد 

�ملُخ�ص�صة للدر�جات �لهو�ئية.
و�أكد �أن �لدعم �لذي حتظى به دورة ند 
�ل�صبا، من جانب �صمو �ل�صيخ حمد�ن 
ب��ن ر����ص��د، ويل عهد دبي،  ب��ن حممد 
بريا�صة  �ملهتمني  زيادة عدد  �أ�صهم يف 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة و�أ���ص��ب��ح لدينا  �ل���در�ج���ات 
قاعدة كبرية من �ملمار�صني، ما يوؤكد 
و�لريا�صية  �ملجتمعية  �ل��ر���ص��ال��ة  �أن 

للدورة قد حققت كافة �أهد�فها.

•• الفجرية -الفجر
 و�صط �أجو�ء بهيجة مبنا�صبة �إحر�ز 
�أندية  �إىل  و�ل��ت��اأه��ل  �لأول  �مل��رك��ز 
�ملحرتفني �ملو�صم �ملقبل، تّوج �ل�صيخ 
ر�����ص���د ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�ض 
�أع�صاء  �لقدم  �لإم��ار�ت لكرة  �حتاد 
ولعبي  و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �جل���ه���از 
دوري  م�صابقة  ب��درع  �لعروبة  ن��ادي 
�لريا�صي  للمو�صم  �لأوىل  �لدرجة 

.  2021-2020
�لعروبة  م����ب����ار�ة  ب���ع���د  ذل�����ك  ج�����اء 
و�ل��ب��ط��ائ��ح �ل��ت��ي ج��رت ي��وم �ل�صبت 
ب��اإ���ص��ت��اد خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د يف نادي 
�ل��ع��روب��ة ���ص��م��ن �لأ����ص���ب���وع �لأخ���ري 
�نتهت  و�ل����ت����ي  �ل��������دوري  مل�����ص��اب��ق��ة 
ب��ال��ت��ع��ادل �لإي��ج��اب��ي ب��ه��دف لهدف 
، وت���ق���دم �ل��ب��ط��ائ��ح ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة عن 
ط���ري���ق �ل���اع���ب �أح���م���د ج����ال يف 
هدف  �صجل  فيما   ،  60 �ل��دق��ي��ق��ة 
يف  ح�صن  عبد�هلل  �لاعب  �لعروبة 

�لدقيقة 92 .
ب����ن حميد  �ل�����ص��ي��خ ر������ص����د  و����ص���ل���م 
�لقدم  ك���رة  �حت���اد  رئ��ي�����ض  �لنعيمي 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �مل�صابقة  درع 
�ل�صيخ  بح�صور  �ل��ف��ري��ق  لأع�����ص��اء 
عبد�هلل بن حمد بن �صيف �ل�صرقي 
�صيف  بن  بن حمد  �أحمد  و�ل�صيخ   ،
عباد  ب��ن  م��ب��ارك  علي  و   ، �ل�صرقي 

�لعروبة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
، و�أح��م��د يو�صف ب��ن دروي�����ض ع�صو 
جلنة  رئ����ي���������ض  �لإد�رة  جم���ل�������ض 
هز�م  ع��ب��د�هلل  وحممد   ، �مل�صابقات 
�ل���ظ���اه���ري �لأم������ني �ل���ع���ام لحت���اد 

�لكرة .
با�صتحد�ث  �لقدم  ك��رة  �حت��اد  وق��ام 
ن�صخة جديدة مميزة لدرع �مل�صابقة  
و�مل�صابقة  �لحت����اد  ���ص��ع��اري  حت��م��ل 
�ل��ري��ا���ص��ي، وك����رة ذهبية  و�مل��و���ص��م 

ترمز �إىل �ملركز �لأول و�لبطل .
ب����ن حميد  ر������ص����د  �ل�������ص���ي���خ  وق�������ال 

�لقدم  ك���رة  �حت���اد  رئ��ي�����ض  �لنعيمي 
�لأوىل  �ل��درج��ة  دوري  م�صابقة  �إن 
ه���ذ� �مل��و���ص��م ج���اءت ق��وي��ة ومثرية، 
لأن �لفرق  قدمت م�صتويات جيدة 
وكانت   ، �أ���ص��ب��وع��اً   22 م����د�ر  ع��ل��ى 
م�صيد�ً  وم�صوقة،   مثرية  �ملناف�صة 
بالدور �لذي لعبته جلنة �مل�صابقات 
يف ت��ن��ظ��ي��م �مل�����ص��اب��ق��ة، وب���الأن���دي���ة 
بروتوكول  بنود  بكل  �لتز�مها  على 
�لذي  �لأمر  وهو  �ملباريات،  عمليات 
ب�صورة  �مل�����ص��اب��ق��ة  ب��ظ��ه��ور  �أ����ص���ه���م 
�لتنظيمي  �مل�صتويني  على  مم��ت��ازة 

و�لفني .
�إىل  تهنئته  �لحت����اد  رئ��ي�����ض  وج���دد 
تتويجه  �ل��ع��روب��ة مب��ن��ا���ص��ب��ة  ن����ادي 
�لتوفيق  له  متمنياً  �مل�صابقة،  ب��درع 
�ملو�صم  �مل���ح���رتف���ني  م��ن��اف�����ص��ات  يف 
لنادي  �ي�صا  تهنئته  وج��دد   ، �ملقبل 
�لإم��ار�ت �لو�صيف مبنا�صبة عودته 

�إىل �ملحرتفني .
و�أ����ص���اف �ل�����ص��ي��خ ر�����ص���د ب���ن حميد 
�أن �حتاد �لكرة يعمل على  �لنعيمي 
تو�صيع  ب��ه��دف  م�صابقاته  ت��ط��وي��ر 
�لكروية  و�ملناف�صات  �للعبة  قاعدة 

و�ملمار�صني،  �لاعبني  ع��دد  وزي��ادة 
�لوطنية  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا  ي���خ���دم  مم���ا 

و�لكرة �لإمار�تية .
من جهته �أ�صاد �أحمد يو�صف دروي�ض 
�لنعيمي ع�صو جمل�ض �لإد�رة رئي�ض 
�لتي  ب���اجل���ه���ود  �مل�����ص��اب��ق��ات  جل��ن��ة 
�لذي  �ملو�صم،  ه��ذ�  �لأن��دي��ة  بذلتها 
�لنو�حي،  كافة  من  ��صتثنائياً  ك��ان 
ظل  يف  �لتنظيم  �أو  باملناف�صة  �صو�ء 
جائحة كورونا ، حيث �أ�صهم �لتعاون 
�لكبري بني كل �لأط��ر�ف  يف �إجناح 

�مل�صابقة ومتيزها.

�لعروبة  ن��ادي��ي  ب��ن دروي�������ض  وه��ن��اأ 
�إىل  تاأهلهما  مبنا�صبة  و�لإم�����ار�ت 
�أن���دي���ة �مل��ح��رتف��ني �مل��و���ص��م �مل��ق��ب��ل ، 
�أن �حتاد �لكرة بد�أ �لتن�صيق  موؤكد�ً 
�مل��ح��رتف��ني حول  ر�ب��ط��ة  م��ع  فعلياً 
م�صابقاتها  يف  �ل��ن��ادي��ني  م�����ص��ارك��ة 
ل�صمان توفري كل متطلبات معايري 

�لر�بطة .
ح�صني  ي����و�����ص����ف  �مل�������ب�������ار�ة  ����ص���ه���د 
لرئي�ض  �ل��ث��اين  �لنائب  �ل�صهاوي 
�ملنتخبات  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  �لحت������اد 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل�����ص��وؤون �ل��ف��ن��ي��ة وعلي 

و����ص���امل عبد�هلل  �ل����ب����دو�وي  ح��م��د 
�لإد�رة  جمل�ض  ع�����ص��و�  �ل�صام�صي 
نادي  م�صوؤويل  من  عدد  جانب  �إىل 

�لعروبة .
و�أ�����ص����ف����رت ن���ت���ائ���ج �ل����ي����وم �لأخ�����ري 
عن  �لأوىل  �ل��درج��ة  دوري  مل�صابقة 
فوز �لعربي على دبا بهدفني لهدف 
وت��ع��ادل �ل��ذي��د و�حل��م��ري��ة بهدفني 
لهدفني وتعادل م�صفوت و�لإمار�ت  
بهدف لهدف وكذلك تعادل م�صايف 
لكل  �ه���د�ف  بثاثة  �حل�صن  ودب���ا 

فريق .

�ل��ع��روب��ة توج  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
نقطة   44 بر�صيد  �مل�صابقة  ب���درع 
ن��ق��ط��ة (   41  ( و�لإم��������ار�ت ث��ان��ي��اً 
دبا   ) نقطة   38  ( ث��ال��ث��اً  �لبطائح 
�حل�صن  دب���ا   ) نقطة   32  ( ر�ب��ع��اً 
�لعربي   ) ن��ق��ط��ة   28  ( خ��ام�����ص��اً 
�حلمرية   ) ن��ق��ط��ة   28  ( ���ص��اد���ص��اً 
�صابعاً ) 27 نقطة ( �لتعاون ثامناً 
) 20 نقطة ( م�صفوت تا�صعاً ) 18 
نقطة ( م�صايف عا�صر�ً ) 17 نقطة 
�مل��رك��ز �حل����ادي ع�صر  ( و�ل���ذي���د يف 

بر�صيد ) 6 نقاط ( .

تتويج الفائزين يف البطولة الدولية للبادل تن�ش بدورة ند ال�شبا الريا�شية

را�سد البلو�سي يفوز بلقب فئة املواطنني ب�سباق الدراجات الهوائية

و�شط اأجواء بهيجة يف ملعب العروبة 

توج العروبة بطاًل لدوري الدرجة الأوىل را�سد بن حميد يحُ
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•• ال�صارقة-الفجر:

ب��ل��ق��ب بطولة  �ل���ع���ني  ف���ري���ق  ت�����وج 
نظمتها  �لتي  لل�صالت  �لقدم  ك��رة 
�مل���ر�أة  ل��ري��ا���ص��ة  �ل�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة 
�لرم�صانية  �ل�����دورة  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
على  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لفوز  بعد 
نظيف  ب���ه���دف  ���ص��ت��ارز  �أرب  ف���ري���ق 
�صجلته �صابرين ماماي يف �لبطولة 
بنادي  �ملغطاة  بال�صالة  ج��رت  �لتي 
وح�صل  للمر�أة،  �لريا�صي  �ل�صارقة 
�لثالث  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  �مل���ج���د  ف���ري���ق 
�أرب  لع��ب��ة  من�صور  �صلوى  وف���ازت 
���ص��ت��ارز ب��ل��ق��ب ه���د�ف���ة �ل��ب��ط��ول��ة يف 
�مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي ���ص��ه��دت ق��م��ة �ملتعة 
�لكروية على مد�ر 4 �أيام مب�صاركة 

فريقا.   12
ت������وج �لأب������ط������ال ك�����ل م�����ن ����ص���ع���ادة 
عبد�مللك جاين نائب رئي�ض جمل�ض 
�ل�����ص��ارق��ة �ل��ري��ا���ص��ي، و���ص��ع��ادة ندى 
�لنقبي مدير عام موؤ�ص�صة �ل�صارقة 
لريا�صة �ملر�أة، وجاء �ليوم �خلتامي 
�لذهبي،  �مل��رب��ع  م��ب��اري��ات  يف  ق��وي��اً 
�لاعبات  م���ن  �ل���ع���دي���د  وظ���ه���رت 
�أكر  يف  �ملتميز  �مل�صتوى  �أ���ص��ح��اب 

�ل�صتمتاع  ج��ع��ل  مم���ا  ف���ري���ق،  م���ن 
بالأهد�ف و�ملر�وغات تخطف �أهات 
�مل���درج���ات، و�صهدت  ت��و�ج��د يف  م��ن 
�مل���ن���اف�������ص���ات �إج����������ر�ء�ت �ح����رت�زي����ة 
�صديدة حفاظا على كل من يتو�جد 
تكرمي  ومت  �مل��ن��اف�����ص��ات،  ���ص��ال��ة  يف 

حكام �لبطولة و�لرعاة.
�أ���ص��اد ع��ب��د�مل��ل��ك ج���اين مب��ا قدمته 
�مل���ر�أة  ل��ري��ا���ص��ة  �ل�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة 
ك��ل �صيء  م��ن بطولة من��وذج��ي��ة يف 
ب��ال��ع��م��ل �مل��م��ي��ز مب���ا ي���وؤك���د وج���ود 
ت��ن��ظ��ي��م بطولت  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ك�����و�در 
نوفر  وقال:"  م�صتوى  �أع��ل��ى  على 
جمل�ض  د�خ�������ل  �لإم����ك����ان����ي����ات  ك����ل 
�ل�صارقة �لريا�صي لإجناح مثل هذه 
�ل��ب��ط��ولت ب�صكل ع��ام، ومب��ا يخدم 
�أن  كما  خا�ض  ب�صكل  �ل�صالت  ك��رة 
للمر�أة  �ل��ري��ا���ص��ي  �ل�����ص��ارق��ة  ن����ادي 
�لعمل  م��ت��م��ي��ز� يف  ي��ق��دم من���وذج���ا 

للتطوير يف ريا�صة �ل�صيد�ت".
ب��وج��ود ك��رة قدم  وتابع:" ت��ف��اج��اأت 
ولأول  �لن�صخة  ه���ذه  يف  �ل�����ص��الت 
يف  و�ح���دة  ر�صالتنا  �أن  ل��ن��وؤك��د  م��رة 
م�صتقبا،  �ل��ل��ع��ب��ة  ت��ط��وي��ر  كيفية 
وب��ال��ف��ع��ل ���ص��اه��دت م�����ص��ت��وي��ات لها 

�للجنة  �مل�صرف، ونحن يف  �مل�صتقبل 
�ل�صالت  ق����دم  ب���ك���رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
با�صتمر�رية  �أخ��رى  بخطوة  �صنقوم 
�ل��ل��ع��ب��ة يف ظ��ل �لت���ف���اق �ل���ذي كان 
بيننا وبني �حتاد كرة �لقدم باإقامة 

دوري للعبة".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا وج��ه��ت ���ص��ع��ادة: ندى 

�صمو  �إىل  �ل�����ص��ك��ر  �ل��ن��ق��ب��ي  ع�����ص��ك��ر 
ب����ن����ت حممد  �ل�������ص���ي���خ���ة ج�����و�ه�����ر 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  ق��ري��ن��ة  �ل��ق��ا���ص��م��ي 
حاكم �ل�صارقة، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
للمر�أة على جهد  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة 
�صموها يف �لرتقاء بريا�صة �ل�صيد�ت 
ب�صكل عام من خال متابعة �صموها 

هناأت  كما  للريا�صة،  يقدم  ما  لكل 
ندى �لنقبي �لفرق �لفائزة باملر�كز 
بامل�صتويات  م�صيدة  �لأوىل  �لثاثة 
�لتي متت م�صاهدتها على مد�ر �أيام 
�لبطولة وقالت:" د�ئما كرة �لقدم 
�ملاعب،  يف  �ل��ك��ب��ري  �ل�����ص��غ��ف  ه���ي 
كانت  �ل��ل��ع��ب��ة  �أن  ب���دوره���ا  و�أك������دت 

و�أنها  خا�صة  �لن�صخة  ه��ذه  فاكهة 
�إقامتها رغم  يتم  �لتي  �لأوىل  �مل��رة 

تاريخ �لبطولة �لطويل".
�ل������دور�ت  ه����ذه  م��ث��ل  و�أ�صافت:" 
�ملو�هب،  ك��ب��رية لك��ت�����ص��اف  ف��ر���ص��ة 
�صوف  ل���ه���ا  �مل���ت���اب���ع���ة  �أن  و�أع���ت���ق���د 
ت�صاهم يف �إلقاء �ل�صوء على لعبات 

متميز�ت، و�أن �ملتعة كانت متو�جدة 
يف كل �ملباريات يف ظل �ملهار�ت �لتي 
كنا ن��ر�ه��ا يف ك��ل ل��ق��اء، و�أن���ه بعيد� 
�أر���ض �مللعب هناك  عن �لتناف�ض يف 
كافة  بني  متميزة  �جتماعية  حالة 

�لاعبات و�ملدربات".
�صارك  �لنقبي:"  ن���دى  و�أ����ص���اف���ت 
12 ف���ري���ق���اً مت  �ل�������ص���الت  ك����رة  يف 
بو�قع  جمموعتني  �إىل  تق�صيمهم 
�مل�صتهدف،  وه�����و  لع���ب���ة   120
 35 وكذلك و45 يف لعبة �لرماية 
لعبة يف �لكار�تيه لي�صل �لإجمايل 
يو�صح  رق��م  وه��و  لعبة   200 �إىل 
م��د �جلهد و�خل��ط��ط �ل��ب��ن��اءة �لتي 

مت �لعتماد عليها".
�ل�صرت�تيجيني  �ل�صركاء  وقالت:" 
ل���ه���م �ل��������دور �ل�����ب�����ارز يف �ل���ن���ج���اح، 
�لريا�صي،  �ل�صارقة  جمل�ض  خا�صة 
�لريا�صية،  �لحت����اد�ت  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
و�لكار�تيه،  و�ل��رم��اي��ة  �ل��ق��دم،  ك��رة 
و�لد�عمني لنا وهم: هيئة �ل�صارقة 
و�ملكتب  و�ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون  ل����اإذ�ع����ة 
�لإعامي حلكومة �ل�صارقة، �صركة 

�أر�َد وبطولة نيمار �لعاملية".
�مل�صاركني  من  �لت�صريحات  وجاءت 

�صاهدوه  مب��ا  �صعادتهم  ع��ن  معربة 
م�صرف  �لكعبي  حممود  ق��ال  حيث 
�لعني:"  بنادي  �ل�صيد�ت  ق��دم  ك��رة 
ن�صارك  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  ه��ي  ه��ذه 
يف �خلما�صيات، و�لتنظيم جاء ر�ئعا 
و�حلفاوة  مرتفع  �لفني  و�مل�صتوى 
�ل�صارقة  م���وؤ����ص�������ص���ة  م����ن  ك����ب����رية 
و���ص��ت��ك��ون بطولة  �مل������ر�أة  ل��ري��ا���ص��ة 
للم�صاركة  �لعني  ل�صيد�ت  �أ�صا�صية 
عن  �لنظر  وبغ�ض  م�صتقبا،  فيها 
�لنتائج فاإن �لتنظيم �جليد يدفعنا 

للتو�جد يف مثل هذه �لبطولت".
�صفوف  م���ن  ي��ت��و�ج��د  و�أ�صاف:" 
مو�طنات  لع��ب��ات   4 �ل��ع��ني  ن����ادي 
ن�صتقطب  ومل  �لبطولة  يف  �صاركن 
�أي لعبة من �خلارج، �إ�صافة �إىل 3 

لعبات حمرتفات". 
�أرب  ف��وؤ�د مدربة فريق  �أم��ال  قالت 
قدمت  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  �صتارز:" 
تنظيم  ل��ل��غ��اي��ة يف  ج���ي���د�  من���وذج���ا 
ن�����ص��خ��ة ك����روي����ة ب���ه���ا �ل���ع���دي���د من 
ع��ام مثل  ك��ل  �لم��ت��ي��از�ت، وننتظر 
�لرم�صانية، وفكرة  �لبطولت  هذه 
�إدخال كرة �ل�صالت يف هذه �لن�صخة 

كان قر�ر� ر�ئعا".

•• ال�صارقة-وام:

�لريا�صي  �ل�����ص��ارق��ة  ف���ري���ق  ت����وج 
بطولة  �أول  ب���ل���ق���ب  ل���ل�������ص���ي���د�ت 
ل����ل����دوري �ل����ع����ام ل���ل���ك���ار�ت���ي���ه فئة 
�ل�صارقة  ن���ادي  ح��ل  فيما  �ل��ك��ات��ا، 
�لثاين،  �مل��رك��ز  يف  �مل����ر�أة  لريا�صة 
�ملركز  �صبورت يف  در�ج��ون  وفريق 

�لثالث.
لريا�صة  �ل�����ص��ارق��ة  ن����ادي  و�أح�����رز 
مب�صابقة  ك���ب���ري�  �إجن�������از�  �مل�������ر�أة 
�لاعبة  ب���ف���وز  ل��ل��ك��ات��ا  �ل����ف����ردي 
�لأول،  ب���امل���رك���ز  ج��ا���ص��م  ���ص��ام��ة 
وزمياتها حميدة حاجي، وهدى 
�حمد، خولة خالد باملر�كز �لثاين 

و�لثالث و�لثالث مكرر.
ويف م�صابقات فردي �لرجال للكاتا 
فاز مرو�ن عبد �هلل �ملازمي لعب 
باملركز  �لريا�صي  �ل�صارقة  ن��ادي 
من  زم��ي��ل��ه  و���ص��ي��ف��ا  وح���ل  �لأول، 
نف�ض �لنادي عبد �هلل عقيل ..ويف 

�لرجال  ف���ردي  كومتيه  م�صابقة 
�أحرز  كجم   67  /60 من  للوزن 
�لنف�ض  للدفاع عن  �ل�صارقة  نادي 
�ملركزين �لأول و�لثاين عن طريق 
با�صليب،  ���ص��ل��ي��م  �ح���م���د  لع��ب��ي��ه 
فيما حل  �صامل،  �هلل  وجا�صم عبد 
ث��ال��ث��ا ح��م��اد ���ص��ه��ي��ل �ل��غ��ف��ل��ي من 
و�حمد  �لريا�صي،  �ل�صارقة  ن��ادي 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ي��و���ص��ف م���ن �حت���اد 

كلباء يف مركز �لثالث مكرر.
فردي  �ل��ك��وم��ت��ي��ه  م��ن��اف�����ص��ات  ويف 
 84 75 �إىل  ل���وزن م��ن  ل��ل��رج��ال 
�ل�صارقة  ن�������ادي  ح����اف����ظ  ك���ج���م 
لريا�صات �لدفاع عن �لنف�ض على 
�ملركزين �لأول و�لثاين حيث �أحرز 
�لأول،  �مل��رك��ز  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ع����ادل 
�لاعب  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  وح����ل يف 
خمي�ض �صبحي ح�صنني من نف�ض 
�لنادي، وحل ثالثا معاوية حممد 
كلباء،  �أحت���اد  ن���ادي  م��ن  �لنعيمي 
زم��ي��ل��ه �صيف علي  م��ك��رر�  وث��ال��ث��ا 

�صيف. �أما  م�صابقة كومتيه فردي 
55 كجم   /50 ل���وزن  �ل�����ص��ي��د�ت 

لريا�صة  �ل�صارقة  ن��ادي  ت��وج  فقد 
�ملر�أة باملركزين �لأول و�لثاين فيها 

عن طريق حور�ء حممد �لعجمي 
يف �ملركز �لأول، و�ليازية خالد يف 

�لثاين، فيما �حتلت لعبتا  �ملركز 
نادي عجمان مرمي عبد �لرحمن 

�لنوبي  ب����ال  و���ص��ع��اد  �إب���ر�ه���ي���م، 
�مل��رك��زي��ن �ل��ث��ال��ث و�ل��ث��ال��ث مكرر 
و�أق��ي��م��ت مر��صم  �ل��ف��ئ��ة.  ت��ل��ك  يف 
�لتي  �ملناف�صات  بعد ختام  �لتتويج 
�ملا�صي  �جل��م��ع��ة  م�����ص��اء  �أق���ي���م���ت 
ب���ن���ادي �ل�����ص��ارق��ة ف����رع �خل���ز�ن���ة، 
�صمن بطولة �لدوري �لعام للكاتا 
�مل�صتقبل  جن��وم  وبطولة  �صيد�ت، 
و�����ص����ي����د�ت، و�صط  رج������ال  ف������ردي 
تطبيق دقيق للربوتكول �ل�صحي 
ل��اأم��ن و�ل�����ص��ام��ة و�لإج������ر�ء�ت 
�جلهات  من  �ملعتمدة  �لحرت�زية 
�مل��خ��ت�����ص��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن �آث�����ار 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. وت��ق��ا���ص��م��ت 3 
�ندية  هي  �مل�صابقات  �ألقاب  �أندية 
و�ل�صارقة  �ل��ري��ا���ص��ي،  �ل�����ص��ارق��ة 
�لنف�ض،  ع���ن  �ل���دف���اع  ل��ري��ا���ص��ات 
للمر�أة  �ل���ري���ا����ص���ي  و�ل�������ص���ارق���ة 
�أندية  م��ن  ق��وي��ة  مناف�صة  و���ص��ط 
ودر�ج���ون  وعجمان  كلباء،  �حت���اد 
تتطور  �أنها  �أثبتت  �لتي  �صبورت، 

ب�صكل �صريع و�أنها �صتكون يف قلب 
�ملقبلة.  �مل��و����ص��م  خ���ال  �ملناف�صة 
وقامت ندى ع�صكر �لنقبي �ملدير 
لريا�صة  �ل�صارقة  ملوؤ�ص�صة  �ل��ع��ام 
�صام�ض  حميد  و�مل��ه��ن��د���ض  �مل�����ر�أة، 
�لأم�������ني �ل����ع����ام �مل�������ص���اع���د لحت����اد 
�ل�صام�صي  وم�����رمي  �ل���ك���ار�ت���ي���ه، 
�لحت������اد  �د�رة  جم���ل�������ض  ع�������ص���و 
لتتويج �لفائزين بح�صور كل من 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ع��ب��ا���ض  حم��م��د 
�ل�صكرتري  �صري  وه�صام  لاحتاد، 
رئي�ض  �لنعيمي  و�بر�هيم  �لفني، 
�لدويل  و�حلكم  �مل�صابقات،  جلنة 
رئي�ض  ن����ائ����ب  �ل����زع����اب����ي  ج����اب����ر 
�لبطولة  و�صهدت  �حل��ك��ام.  جلنة 
�ل�صارقة  ه��ي  �أن���دي���ة   7 م�����ص��ارك��ة 
�لريا�صي، و�حتاد كلباء، وعجمان، 
عن  �ل��دف��اع  لريا�صات  و�ل�����ص��ارق��ة 
�ملر�أة،  لريا�صة  و�ل�صارقة  �لنف�ض، 
�إىل  بالإ�صافة  �صبورت،  ودر�ج���ون 

نادي �خلليج �لدويل.

مب�شاركة 12 فريقًا يف الن�شخة الـ13 :

العني بطل »رم�سانية كرة ال�سالت« مبوؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة
ندى النقبي: كرة القدم فاكهة البطولت.. و�شاهدنا مواهب متنوعة

اأندية ال�سارقة حتلق باألقاب بطولتي دوري ال�سيدات للكاراتيه وجنوم امل�ستقبل
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الفجر الريا�ضي

نظريه  يد  على  مدوية  خل�صارة  �ل�صعودي  �لهال  فريق  تعر�ض 
�ل�صتقال �لطاجيك�صتاين بنتيجة 1-4، يف �ملبار�ة �لتي جمعتهما 
مناف�صات  �صمن  بالريا�ض،  فهد  ب��ن  في�صل  �لأم���ري  ملعب  على 
�جلولة �لر�بعة من �ملجموعة �لأوىل بدوري �أبطال �آ�صيا، يف حني 
�أنع�ض �لأهلي �ل�صعودي �آماله يف بلوغ �لدور �لتايل بتجديد فوزه 

على �ل�صرطة �لعر�قي 1-2.
�صافاروف  وم��ان��وت�����ص��ري  ج��ل��ي��ل��وف  مانوت�صيهر  �ل��ث��ن��ائ��ي  وت��ك��ف��ل 
لكل  هدفني  بو�قع  �لطاجيك�صتاين  �ل�صتقال  رباعية  بت�صجيل 
فيما  �ل��رتت��ي��ب،  على  و53(  و49  و44   39( بالدقائق  منهما 

�أحرز هدف �لهال �لوحيد بافيتمبي جوميز بالدقيقة 24.
وتلقى �لهال خ�صارته �لأوىل يف دور �ملجموعات ليتوقف ر�صيده 
�ل�صتقال  عن  �لأه��د�ف  بفارق  �لثاين  �ملركز  يف  نقاط،  عند 7 
�ل��ط��اج��ي��ك�����ص��ت��اين �ل����ذي �رت��ق��ى ل��ل�����ص��د�رة، لي�صعل �مل��ن��اف�����ص��ة يف 
�ملجموعة �لأوىل. وجاءت بد�ية �ملبار�ة �صريعة من جانب �لهال 
�لذي �صيطر متاماً على �لكرة منذ �لدقائق �لأوىل، �إذ �أطلق هتان 
باهربي ت�صديدة قوية �صربت بالقائم �لأي�صر للمرمى �لطاجيكي 
11، قبل �أن يرد ��صتقال دو�صنبه بت�صديدة قوية من  بالدقيقة 
�لهال  �ملعيوف حار�ض  عبد�هلل  ولكن  �صليمانوف  �صاكروم  جانب 

حولها �إىل ركنية يف �لدقيقة 17.
�أن  بعد  �لأه����د�ف  �صريط  غومي�ض  بافيتيمبي  �لفرن�صي  وق�����ض 
يف  ب��ر�أ���ص��ة  لي�صكنها  �ل��ربي��ك  حممد  زميله  م��ن  عر�صية  ��صتغل 
�لطاجيكي  �ل��ف��ري��ق  ب��ع��ده��ا  وب����د�أ   ،)24( �لطاجيكية  �ل�����ص��ب��اك 
بالدخول �إىل �أجو�ء �ملبار�ة وتهديد �ملرمى �لهايل حتى حت�صل 
�لهايل  �لقائم  بجانب  لتمر  �صددها  كرة  على  �صويروف  رو�صتام 

كاأول تهديد على �ملرمى �لأزرق )29(.
للهال  كانت  �خلطورة  ولكن  �لفريقني  بني  �لهجمات  ��صتمرت 
�أن  بعد  �لنتيجة  ي�صاعف  وكاد غومي�ض  بالنتيجة حينها،  �ملتقدم 
�لطاجيكي  �حلار�ض  ولكن  �ملرمى  على  قوية  �صددها  ك��رة  ��صتلم 

ر�صتم يتيموف كان حا�صر� يف �ملوعد )35(.
و��صتغل مانو�صخر جليلوف خطاأ من دفاع �لهال لي�صجل هدفاً 
�صهًا يف �ل�صباك �لزرقاء ليعيد فريقه �إىل �ملبار�ة )38(، قبل �أن 
يعود �لاعب نف�صه لي�صيف �لهدف �لثاين بعدما �صدد كرة ر�ئعة 
�ل�صوط  لينتهي  �لهال  �صباك  �صكنت  �جل��ز�ء  منطقة  خ��ارج  من 

�لأول بتقدم �أ�صتقال دو�صنبه 1-2.
ويف �ل�����ص��وط �ل���ث���اين، دف���ع �ل��رب�زي��ل��ي روج����ريو م��ي��ك��ايل، مدرب 
�ل��ه��ال بالثنائي �صامل �ل��دو���ص��ري و�أم���ري ك��ردي ب��دًل م��ن هتان 

باهربي وحممد �لربيك.
يف �ملقابل، بد�أ �لفريق �لطاجيكي �ل�صوط بنف�ض �لقوة �لهجومية 
�لتي �أنهى بها �ل�صوط �لأول، ليعزز تقدمه بهدف ثالث عن طريق 

مانو�صهر �صافاروف )48(.
وحاول يا�صر �ل�صهر�ين مد�فع �لأزرق �أن يعيد فريقه �إىل �ملبار�ة 
بعد �أن خطف كرة و�جه بها �ملرمى �لطاجيكي ولكن مل ي�صتغلها 

بال�صكل �ل�صحيح ليهدر فر�صة تقلي�ض �لفارق )51(.
ر�بع  �مل��ب��ار�ة بهدف  �إىل  �ل��ع��ودة  �ل��ه��ال يف  �آم���ال  �صافروف  وقتل 
�صد�رة  م��ن��ح��ه  م��ه��ًم��ا  ف����وًز�  �ل��ط��اج��ي��ك��ي  ف��ري��ق��ه  ليمنح   ،)52(

�ملجموعة.
�لأهلي  �صباب  تغلب  ذ�تها،  �ملجموعة  حل�صاب  �لثانية  �ملبار�ة  ويف 
بنتيجة  �لأوزب��ك�����ص��ت��اين  ك��اي  �أم  �أي ج��ي  ن��ظ��ريه  �لإم���ار�ت���ي على 
)3-1(، لريتقي �لأول �إىل �ملركز �لثالث بر�صيد 4 نقاط، بفارق 

�لأهد�ف عن �أجمك �لأخري.
يذكر �أن �لهال �صيو�جه فريق �أي جي �أم كاي �لأوزبك�صتاين �صمن 

مناف�صات �جلولة �خلام�صة م�صاء يوم �لثاثاء �ملقبل.
�لقطري  �لدحيل  مت�صك  �لثالثة،  �ملجموعة  مناف�صات  و�صمن 
بال�صد�رة برغم تعادله مع �ل�صتقال �لإير�ين 2-2، فيما �نتزع 
�لعر�قي  �ل�صرطة  �ل�صعودي فوز�ً مهماً عندما تغلب على  �لأهلي 
بجدة. �لريا�صية  عبد�هلل  �مللك  ملدينة  �لرديف  �مللعب  على   1-2

ب��ف��ارق نقطة عن  �ل��ث��ام��ن��ة،  �ل��دح��ي��ل ر���ص��ي��ده �ىل �لنقطة  ورف���ع 
�ل�صتقال و�لأهلي �ل�صعودي لتبقى �لبطاقة �ملبا�صرة �ملوؤدية �ىل 

ثمن �لنهائي حائرة بني �لفرق �لثاثة قبل جولتني حا�صمتني.
خ�صارته  من  �لثاأر  عن  �لإي��ر�ين  �لفريق  بحث  �لأوىل،  �ملبار�ة  يف 
�أمام �لدحيل باخل�صارة 4-3 �لأربعاء، ف�صغط منذ �لبد�ية على 
�إث��ر تعر�ض  �أن يح�صل على ركلة ج��ز�ء  مرمى �صاح زكريا قبل 
فار�صيد ��صماعيلي خلطاأ من مو�طنه علي كرميي، نفذها �ملايل 

�صيخ ديباتي م�صجًا هدف �ل�صبق )27(.
و�أدرك �لكيني مايكل �أولونغا �لتعادل للدحيل يف �لدقيقة �لثانية 
جز�ء�أي�صا  ركلة  من  �لأول  �ل�صوط  من  �ل�صائع  بدل  �لوقت  من 

ك�صبها بنف�صه )2+45(.
�لتقدم  ه���دف  لي�صجل  �ل��ث��اين  �ل�����ص��وط  يف  نف�صه  �ل��اع��ب  وع���اد 
لكن   ،)59( �دميل�صون  �لبجليكي  عر�صية  م�صتثمر�ً  للدحيل 
مهدي قايدي فر�ض �لتعادل مرة جديدة م�صتغًا متريرة متقتة 

من فوريا غافوري )61(.
قال مايكل �ولونغا مت�صدر هد�يف �لبطولة ب�صتة �أهد�ف "�أعتقد 
�أن �لنتيجة كانت عادلة قيا�صاً مبا قدمه �لفريقان.. �صحيح �أننا يف 

�ل�صد�رة لكن �لفو�رق ب�صيطة و�ملناف�صة مفتوحة، فاأي من �لفرق 
�لثاثة باإمكانها خطف �لبطاقة �ملبا�صرة.

وعّلق مهدي قايدي على �لتعادل قائًا "بحثنا عن �لفوز لكنا مل 
نوفق... �لنقطة تبقى �أف�صل من ل�صي، نحتاج �ىل ظهور �أف�صل 

�أمام �لأهلي ومتاأكدون من �أننا �صنتاأهل لثمن �لنهائي".
ويف �ملبار�ة �لثانية حل�صاب �ملجموعة ذ�تها، �صجل لاأهلي �ل�صوري 
فهد  ولل�صرطة   ،)79( غريب  وعبد�لرحمن   )5( �ل�صومة  عمر 

�ليو�صف )26( وهو �أول هدف للفريق �لعر�قي يف �لبطولة.
و�ندفع �لأهلي للهجوم مع بد�ية �ل�صوط �لأول، بحثاً عن هدف 
�ل�صومة  عمر  �ل�صوري  ��صتقبل  عندما  �أر�د،  ما  له  وحتقق  مبكر، 

كرة من �لركنية �صوبها قوية على ميني �حمد با�صل )5(.
�لعر�صية  �لكرة  لكن  �لنتيجة  لتعديل  لل�صرطة  فر�صة  ولح��ت 
 ،)14( خطورتها  و�أنهى  �لأهلي  حار�ض  �لعوي�ض  حممد  �أبعدها 
�لكرة  �رت��ط��م��ت  حيث  �ل��ت��ع��ادل،  �ل�صرطة  �أدرك  ح��رة  رك��ل��ة  وم��ن 
و�جه  �ل���ذي  �ليو�صف  فهد  ل��اع��ب  وو���ص��ل��ت  �لب�صري  ب��احل��ائ��ط 

�ملرمى ولعب �لكرة يف �ل�صباك )26(.
ت�صكل  لكن هجماته مل  �لهجوم  �لأه��ل��ي  ع��اود  �لهدف  ه��ذ�  وبعد 
خطورة على عك�ض �ل�صرطة �لذي كاد �أن ي�صجل هدفاً ثانياً لول 

�أن كرة عاء مهاوي �لقوية مرت بجو�ر �لقائم )43(.
ويف �ل�صوط �لثاين و��صل �لأهلي بحثه عن �لتقدم جمدًد�، وتهياأت 
له فر�صة حمققة عندما و�جه عبد �لرحمن غريب �ملرمى، لكنه 

لعب �لكرة يف �أح�صان �حلار�ض )71(.
ومن هجمة من�صقة �صجل �لأهلي هدفه �لثاين عندما مهد عمر 
�ل�صومة �لطريق لزميله عبد�لرحمن غريب وو�صعه يف مو�جهة 
با�صل  �أحمد  �لكرة قوية على ي�صار  �أن يلعب �لأخ��ري  �ملرمى، قبل 

حار�ض �ل�صرطة )79(.
وفوت �لأهلي فر�صة لإ�صافة هدف ثالث عندما تهياأت �لكرة �أمام 

عمر �ل�صومة �لذي �صددها قوية فوق �لعار�صة )81(.

الأهلي ينع�ش اآماله والدحيل يتم�شك بال�شدارة 

خ�سارة مدوية للهالل بدوري اأبطال اآ�سيا 
�عترب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، �أن فريقه لي�ض لديه ما 
يخ�صره يف �ملباريات �ملتبقية من مو�صم �لدوري �لإجنليزي 
1-1 م��ع نيوكا�صل  �ل��ت��ع��ادل  ب��ع��د  �ل���ق���دم،  ل��ك��رة  �مل��م��ت��از 
"غا�صبا" مرة  �أن ي�صبح فريقا  �أنه يجب  و�أك��د  يونايتد، 

�أخرى ل�صتعادة م�صتو�ه.
�أنفيلد  يف  �لت�صجيل  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ل��ي��ف��رب��ول  و�ف��ت��ت��ح 
ب��ع��د م����رور ث���اث دق��ائ��ق ع��ن ط��ري��ق حم��م��د �صاح، 
يف  لنيوكا�صل  �لتعادل  �أدرك  ويلوك  جو  �لبديل  لكن 
�لثو�ين �لأخرية من �لوقت بدل �ل�صائع، لي�صعق 

�أ�صحاب �لأر�ض.
 54 بر�صيد  �صاد�صا  ليفربول  �لنتيجة  وتركت 
نقطة م��ن 33 م���ب���ار�ة، وت��ع��ر���ص��ت �آم��ال��ه يف 
�لتاأهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا ل�صربة، بينما 
ق���ال ك��ل��وب �إن ف��ري��ق��ه مب�����ص��ت��و�ه �حل����ايل ل 

ي�صتحق �للعب يف �لبطولة �لقارية.
بالإ�صابات،  �ملبتلى  ف��ري��ق��ه،  ك��ل��وب  وي��دع��م 
�لاعبون  يتعافى  عندما  م�صتو�ه  ل�صتعادة 
وعند  د�ي���ك،  ف��ان  فريجيل  بقيادة  �لأ�صا�صيون 
�أكد  لكنه  �مل��اع��ب،  �إىل  �أي�����ص��ا  مل�صجعني  ع���ودة� 

�حلاجة �لآن �إىل حلول فورية.
وقال كلوب لل�صحفيني "�لأمر ي�صبه �أن كل لعب 
�لإيجابي  �لفعل  ورد  �لزخم  �إىل  يحتاج  �لعامل  يف 
من نف�صه ويف بع�ض �ملو�قف �ملحددة، لكن �حللول 

طويلة �ملدى جيدة".
ق�صرية  �حل��ل��ول  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  �أن  "يجب  و�أ����ص���اف 
�ملدى. لي�ض من �لتب�صيط �ل�صديد �أن �أقول )عودة 
�أعرف  �مل�صكات(.  �صت�صلح  و�مل�صابني  �مل�صجعني 
ذلك لأنه عندما ينتهي �ملو�صم ويعود بع�ض �ملد�فعني 

�صنبد�أ ب�صكل مفاجئ �للعب مرة �أخرى.
�للعب  �ل�صعب  م��ن  فريقا  ن�صبح  �أن  علينا  "لكن 
بطريقة  غ��ا���ص��ب��ا  ف��ري��ق��ا  ن�صبح  �أن  وي��ج��ب  �أم���ام���ه، 
�إيجابية... و�صن�صبح ذلك جمدد�. �لآن لدينا �لفر�صة 
وبكل تاأكيد لي�ض لدينا ما نخ�صره. يبدو �لأمر كذلك 

لأننا نعي�ض �ملوقف".
�صيافة  يف  �ملقبلة  �جل��ول��ة  يف  ليفربول  و�صيلعب 
مان�ص�صرت يونايتد �صاحب �ملركز �لثاين يف 

�لدوري �ملمتاز يف �لثاين من مايو.

بعد �ساعقة نيوكا�سل.. كلوب 
يتحدث عن »الغ�سب احلتمي«

•• اأبوظبي-الفجر

بدء  و�جل��ودو على  �مل�صارعة  �حت��اد  رئي�ض  �لدرعي  ثعلوب  بن  �صعادة حممد  �طماأن 
مع�صكر منتخب �جلودو �لأول يف �ملركز �لأوملبي يف عا�صمة مولدوفا عقب مع�صكره 
�ملفتوح �لذي �أقامه يف �لمار�ت بعد م�صاركته �لإيجابية يف بطولة �آ�صيا و�أوقيانو�صيا 
نال  بي�صكيك بقرغيز�صتان و�لتي  �لتي �ختتمت موؤخر� يف مبدينة  �لكربى للجودو 
73 كجم، و�حتل  �لربونزية يف وزن حتت  �مليد�لية  �صكرتوف  �لاعب فيكتور  فيها 

زميلة �يفان رميا رينكو �ملركز �خلام�ض يف مناف�صات �لوزن �لثقيل حتت 100 كجم 
وذلك باإ�صر�ف �ملدرب �جلديد �ملالديفي باكال فيا�صي�صاف.

و�صرح �صعادة رئي�ض �حتاد �مل�صارعة و�جلودو بان �ملنتخب �لأول للجودو �صي�صارك يف 
بطولة جر�ند �صام كاز�ن �لرو�صية للجودو، �لتي تقام خال �لفرتة من 5 �إىل 7 
مايو �ملقبل مب�صاركة 434 لعب ولعبه من 91 دولة حتى �لن، من بينها 10 دول 
عربية ممثله يف دولة �لإمار�ت، �لبحرين، �ل�صعودية، �لكويت، قطر، م�صر، �لأردن، 
�صمن  �مل�صاركة  تلك  وت��اأت��ي   .. �لاجئني  فريق  بجانب  و�جل��ز�ئ��ر،  لبنان،  �مل��غ��رب، 

برنامج �لإعد�د لدورة طوكيو لاألعاب �لريا�صية �لأوملبية �لتي تقام خال �لفرتة 
من 23 وحتى 31 يوليو 2021 �لقادم، و�لتي ت�صبقها �مل�صاركة يف بطولة �لعامل 
 13-6 �لفرتة من  بود�بي�صت خال  �ملجرية  �لعا�صمة  تقام يف  �لتي  �جل��ودو  لكبار 

يونيو �ملقبل.
وحث �لدرعي منتخب �جلودو مع بدء مع�صكره يف مولدوفا �صرورة بذل �جلهد خال 
�لفرتة �ملتبقية من برنامج �لعد�د لدورة طوكيو �لقادمة مبا يعك�ض �لوجه �مل�صرق 

لريا�صة �لمار�ت خال تلك �لتظاهرة �لأوملبية كما حدث يف �مل�صاركات �ملا�صية.

قبل بطولة كازان جراند �شالم الرو�شية

حممد بن ثعلوب يطمئن على اإعداد منتخب اجلودو يف مولدوفا

مان�سي�سرت �سيتي بطال لكاأ�ض رابطة املحرتفني للمرة الرابعة على التوايل 
•• لندن-وام:

توج فريق مان�صي�صرت �صيتي �لليلة �ملا�صية بلقب كاأ�ض 
�لر�بعة  للمرة  �ملحرتفة  �لإجنليزية  �لأن��دي��ة  ر�بطة 
على �لتو�يل، بعد تغلبه على توتنهام هوت�صبري بهدف 
مقابل ل �صيء يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي جمعتهما على 
��صتاد وميبلي، بح�صور ثمانية �آلف متفرج لأول مرة 
د�خل �ل�صتاد من بعد ظهور جائحة كورونا يف �ل�صهور 

�لأوىل من عام 2020.
وبهذ� �لفوز ��صتطاع نادي مان�صي�صرت �صيتي �أن يعادل 
عدد  يف  م��ع��ه  ليت�صاوى  لليفربول  قيا�صيني  رق��م��ني 
�ألقاب،  ثمانية  وه���ي  �أح���رزه���ا  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ط��ة  �أل��ق��اب 
باللقب لأرب��ع مر�ت  م��ر�ت �لحتفاظ  و�أي�صا يف عدد 
باللقب  ف��از  �أن  لليفربول  �صبق  حيث  �ل��ت��و�يل،  على 

و1984،  و1983،  و1982،   ،1981 مو��صم  يف 
�لتاريخي  �لرقم  هذ�  يف  معه  ليت�صاوى  �صيتي  وياأتي 
بالحتفاظ به يف �أعو�م 2018، و2019، و2020، 

و2021.
هذ�  للتتويج  ف��ر���ص��ت��ان  �ل"�صيتي"  �أم����ام  ز�ل���ت  وم���ا 
�ملو�صم، حيث �أن هذ� �للقب �صيمنح مدرب �لفريق بيب 
�ل�30 لقبا يف م�صريته �لتدريبية  جو�رديول �صاحب 
�صان  باري�ض  لقاء  قبل  كبري�  معنويا  د�ف��ع��ا  وفريقه 
يوم  �لأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�صف  ذه���اب  ج��ريم��ان يف 
�لأربعاء �ملقبل، كما �أنه يدعم م�صرية �لفريق يف ح�صم 
�صبه  �أ���ص��ب��ح  و�ل����ذي  "�لربمييريليج" م��ب��ك��ر�،  ل��ق��ب 
متفوقا   ،77 �لنقطة  �إىل  و�صوله  بعد  ل��ه  م�صمون 
على مان�صي�صرتيونايتد �أقرب مناف�صيه ب 10 نقاط 

كاملة، وتتبقى له 5 جولت يف �مل�صابقة.



»ال�سحة العاملية« تطالب
 بوقف برنامج كامريا خفية

عرب  طالبت،  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ب��اأن  تون�صية،  �إع��ام  و�صائل  �أف���ادت 
ر�صالة �خلارجية �لتون�صية، بوقف بث برنامج للكامري� �خلفية، يبث على 

قناة تلفزيونية تون�صية.
طالبت  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ف��اإن  تون�صية،  مو�قع  ذك��رت  ما  وبح�صب 

�لذي يبث على قناة “ن�صمة«. بوقف برنامج “�أجنلينا 19”، 
�إىل  �خلفية،  �ل��ك��ام��ري�  برنامج  ب��وق��ف  طلبها  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  و�أرج��ع��ت 
موقع  ذك��ر  ما  وف��ق  �إذن،  �أو  ترخي�ض  دون  �لربنامج  يف  �صعارها  ��صتخد�م 
تلفزيون �لتا�صعة. ووفق �لر�صالة، فاإن �لربنامج ميثل ��صتخفافا باجلهود 
�صورة  و��صتغال  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  جلائحة  للت�صدي  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة 
خال  من  �لأممية  للمنظمات  �إ�صاءة  ي�صكل  مما  م�صبق،  �إذن  دون  �ملنظمة 
�إيهام �ل�صحية باأن �ل�صخ�ض �لذي يتلقى �لتطعيم ي�صاب باأعر��ض جانبية، 
بالإ�صافة �ىل ��صتغال وقت ذروة �مل�صاهدة �لأمر �لذي ينعك�ض �صلبا على 
�لتلقيح �صد فريو�ض كورونا، ح�صبما ذكر  باأهمية و�صرورة  �لنا�ض  توعية 

موقع “بيزن�ض نيوز” �لتون�صي.
وتقوم فكرة �لربنامج على ��صتغال �إحدى �صبيهات �ملمثلة �لعاملية �أجنلينا 
�ل�صحة  م��ن منظمة  هبة  �أن��ه  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  لقاح  لتقدمي  ج��ويل 
نف�ض  يف  �ل��رع��ب  لبث  تلقيحهم،  مت  م��ن  وف���اة  م�صهد  متثيل  ث��م  لتون�ض، 

�ل�صيف يف �لربنامج.

 اأول حو�ض �سباحة عائم بقاع زجاجي 
�صيتم �فتتاح �أول م�صبح عائم يف �لعامل بقاع زجاجي و�إطالت من �رتفاع 

115 قدماً فوق �صو�رع لندن �ل�صهر �ملقبل.
Nine Elms و�صيحتوي  �لفاخرة يف  �ل�صقق  �مل�صبح بني كتلتني من  يقع 
�أف�صل  �ملياه، مع  400 طن من  على  82 قدماً  يبلغ طوله  �ل��ذي  �مل�صبح 
�إطالة على �ل�صفارة �لأمريكية �لتي تبلغ تكلفتها مليار دولر بالإ�صافة �إىل 
جمل�ض �لنو�ب ولندن �آي. و�صي�صهد حفل �فتتاح �مل�صبح ذو �لقاع �لزجاجي 
يف 19 مايو -�أيار بثاً مبا�صر�ً للم�صيف �لتلفزيوين رومان كيمب، و�لذي 
ا لفريق �ل�صباحة �ملتز�من Aquabatix. ومت �صحن �مل�صبح  �صي�صهد عر�صً
با�صتخد�م  باملبنى  وهو مت�صل  ك��ول��ور�دو،  5000 ميل من  بعد  على  من 
تكنولوجيا ت�صمح له بالتحرك مع ��صتقر�ر �ملبنى وكذلك �لتكيف مع تاأثري 
 Ballymore Sean Mulryan لرياح. وقال رئي�ض �لتطوير يف �صركة�
�إذ�  “لقد كانت فكرة مميزة حقاً، مل نكن نعرف ما  �مل�صروع  �مل�صوؤولة عن 
كان ذلك ممكًنا يف ذلك �لوقت، وقبل خم�ض �صنو�ت مل يكن ليكون كذلك، 

وفقط ب�صبب �لتقدم يف �لتكنولوجيا ميكننا �إجناز �مل�صروع«.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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كافيار تطلق 5 هواتف
 اآي فون برو فاخرة

 �أع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة ك��اف��ي��ار ع���ن ط����رح 5 
مبنا�صبة  فاخرة  ب��رو  ف��ون  �آي  هو�تف 
�أول  �إط������اق  ع��ل��ى  ع���ام���اً   60 م�����رور 
�أبريل   12 يف  ماأهولة  ف�صائية  رحلة 
�ل�صركة  و�أو�صحت   .1961 -ني�صان 
 Space �لهو�تف  �صل�صلة  �أن  �لرو�صية 
�جلديدة تعتمد على   Conquerors
هاتف �أبل �آيفون 12 برو، م�صرية �إىل 
�أنه مت ت�صمية �لهو�تف �لذكية �جلديدة 
مبجال  �ملهتمني  �لأ���ص��خ��ا���ض  باأ�صماء 
مثل  �لف�صائية،  و�ل��رح��ات  �لف�صاء 
يوري جاجارين، �لذي كان �أول �صخ�ض 
�ل��ف�����ص��اء ع��ل��ى �لإط�����اق،  ي��ط��ري �إىل 
و�صريجي بافلوفيت�ض كوروليف، �لذي 
�إطاق  عن  �مل�صوؤولني  �صمن  من  كان 
نيل  �إىل  بالإ�صافة  �صناعي،  قمر  �أول 
�صخ�ض  �أول  يعد  و�ل��ذي  �أرم�صرتوجن، 
�إيلون  وكذلك  �لقمر،  �صطح  على  �صار 
 SpaceX ���ص��رك��ة  م��وؤ���ص�����ض  م��ا���ص��ك 
 Blue �صركة  موؤ�ص�ض  بيزو�ض  وجيف 
�إىل  �لف�صائية  لل�صناعات   Origin
�لإلكرتونية  �ل��ت��ج��ارة  ع��م��اق  ج��ان��ب 
�أن  كافيار  �صركة  و�أو���ص��ح��ت  �أم����ازون. 
�لفاخرة  ب���رو  ف���ون  �آي  ه��و�ت��ف  �إن��ت��اج 
�أعد�د حمدودة  �جلديدة يقت�صر على 
ح�صب  ن�صخة  و99   11 ب��ني  ت���رت�وح 
ك��ل م���ودي���ل، وي��رج��ع �خ��ت��اف �أع����د�د 
�لن�صخ �ملتو�فرة �إىل �أن بع�ض �لأجهزة 
�ل�����ص��و�ري��خ، �لتي  �أج���ز�ء م��ن  تت�صمن 
و�إىل  �ل��ف�����ص��اء.  �إىل  بالفعل  �نطلقت 
مت  �لتي   ،Navigator �صاعة  جانب 
�لوقت،  ذل���ك  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ��صتعمالها 
على  جاجارين  ي��وري  �إ���ص��د�ر  ي�صتمل 
 ،1 جزء من �صفينة �لف�صاء فو�صتوك 
جزء�  �أرم�صرتوجن  نيل  �إ�صد�ر  وي�صم 

من �صفينة �لف�صاء �أبوللو 11.

قر�ض يقتل راكب اأمواج
 ُعر يف �لبحر قبالة نوميا على جثة رجل كان ميار�ض 
�لريا�صة �ملائية، وبّينت �لتحقيقات �لأولية �أنه ق�صى جّر�ء 
تعر�صه لهجوم �صمكة قر�ض، وفق ما �أفاد �ملدعي �لعام يف 
�ل��ق��و�رب �إىل  �أح��د  كاليدونيا �جل��دي��دة .  وب��ادر �صاحب 
�إباغ خدمات �لإنقاذ �لبحري ع�صر �ل�صبت بعدما لحظ 
جثة هامدة تعود �إىل رجل خم�صيني على لوح �لتجديف 
قبالة �صبه جزيرة نوفيل، �إىل �ل�صمال �لغربي من نوميا.  
ات لوحظت  و�أ�صارت و�صائل �إعام حملية �إىل �أن �آثار ع�صّ
53 ع��ام��اً.  ورّج��ح �ملدعي  على ركبة ه��ذ� �لرجل �لبالغ 
�لعام �إيف دوبا يف بيان �أن تكون �لوفاة جنمت عن تعّر�ض 
�لرجل لهجوم من �صمكة �لقر�ض �لفر�صية، م�صتند�ً على 
�ملعلومات �ملتو�فرة لدى �ملحققني حتى �لآن، م�صري�ً �إىل 
�أن حتقيقات �لطب �ل�صرعي �صتجرى على �لأرجح �ليوم 

�لثنني.

عمدة نيويورك ال�سابق.. اأ�سواأ ممثل م�ساعد
جولياين،  رودي  �ل�صابق  نيويورك  بلدية  رئي�ض  ح�صل 
�أد�ء متثيلي عن فيلم  على جائزة �لتوتة �لذهبية لأ�صو�أ 
�لتوتة  تاأ�ص�صت جو�ئز  �صاب�صيكونت موفيفيلم«.  “بور�ت 
عام  ر�زي”،  “جو�ئز  ب��ا���ص��م  �أي�����ص��ا  �مل��ع��روف��ة  �ل��ذه��ب��ي��ة، 
1980 وه��ي م��و�زي��ة جل��و�ئ��ز �لأو���ص��ك��ار يف ه��ول��ي��وود . 
وح�صل جولياين على لقب �أ�صو�أ ممثل م�صاعد لظهوره 

�لق�صري يف فيلم �صا�صا بارون كوهني �ل�صاخر.
مع  فندق  غرفة  يف  �ل�صابق  �لبلدية  رئي�ض  ت�صوير  ومت 
“مل  �إن��ه  جولياين  وق��ال  مر��صلة،  باأنها  تتظاهر  ممثلة 
“�أب�صوليوت  فيلم  وح�صل  لئ��ق«.  غري  �صيء  �أي  يحدث 
ليندل  م��اي��ك  �إخ�����ر�ج  م��ن  �ملطلق”  “�لدليل  بروف” 
�لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة “ماي بيلو” على جائزة �أ�صو�أ 
فيلم لهذ� �لعام. و�أظهر �لفيلم مز�عم ل �أ�صا�ض لها عن 
�لتزوير يف �لنتخابات �لرئا�صية �لأمريكية لعام 2020. 
�لأمريكي  للرئي�ض  ق��وي  موؤيد  وه��و  ليندل،  ح�صل  كما 

�ل�صابق دونالد تر�مب، على جائزة �أ�صو�أ ممثل.

 تد�سني الن�سخة اجلديدة من برج دارارا 
د�صنت نيبال ن�صخة طبق �لأ�صل من برج د�ر�ر� �ل�صهري �لذي 
�لذكرى  ع�صية   ،  2015 ع��ام  �لقوي  �ل��زل��ز�ل  خ��ال  تهّدم 
من  �ملكون  �لربج  هذ�  وكان  �لأر�صية.  �لهزة  لهذه  �ل�صاد�صة 
ع�صر،  �لتا�صع  �لقرن  �إىل  تاريخه  يعود  و�ل��ذي  طبقات  ت�صع 
�صاحة  وي��ق��ع يف  ك��امت��ان��دو،  �ل�صياحية يف  �مل��ع��امل  �أب���رز  �أح���د 
دوربار. وكما �لكثري من �ملعامل �لأخرى، �نهار جّر�ء �لزلز�ل 
ت�صعة  ن��ح��و  ب��ح��ي��اة  و�أودى  درج����ات   7،8 ق��وت��ه  بلغت  �ل���ذي 
�صارما  بر��صاد  خدجا  �ل���وزر�ء  رئي�ض  و�فتتح  �صخ�ض.  �آلف 
�لذي يبلغ  �لأبي�ض �جلديد  �ل�صبت �لربج  �لأول  �أم�ض  �أويل 
�لأ�صلي،  �ل��ربج  �أنقا�ض  بجو�ر  و�ملبني  م��رت�ً،   84 �رتفاعه 
وتتدىل �لزهور من �صرفة طبقته �لعلوية. وقال “ برج د�ر�ر� 
و�أقيمت  وتاريخنا”.  وما�صينا  وفخرنا  مب�صاعرنا  مرتبط 

طبقتان حتت �لأر�ض لإيو�ء متحف خم�ص�ض للزلز�ل.

ال�سني تبحث بناء نظام دفاعي �سد الكويكبات
قال جانغ كيجيان، رئي�ض �إد�رة �لف�صاء �لوطنية �ل�صينية، �إن �ل�صني �صتجري مناق�صات حول بناء نظام دفاعي �صد 
�لكويكبات �لقريبة من �لأر���ض. وذلك يف �لوقت �لذي تكثف فيه �جلهود نحو حتقيق طموحاتها �لف�صائية على 
�ملدى �لطويل.  ومل يدل رئي�ض �إد�رة �لف�صاء �لوطنية �ل�صينية مبزيد من �لتفا�صيل يف �لت�صريحات �لتي �أدىل 
بها يف �فتتاح �لحتفال بيوم �لف�صاء �ل�صيني مبدينة ناجنينغ يف �صرق �ل�صني. وجعلت �ل�صني ��صتك�صاف �لف�صاء 
ويحمل  �صنويا  �لف�صائية  �لرحات  �آلف  ي�صغل  برنامج  تاأ�صي�ض  �إىل  هادفة  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  يف  ق�صوى  �أولوية 

ع�صر�ت �لآلف من �لأطنان من �ملنقولت و�لأفر�د بحلول عام 2045. 
ووقعت وكالة �لف�صاء �لأوروبية �تفاقا يف �لعام �ملا�صي قيمته 129 مليون يورو )156.08 مليون دولر( ل�صنع 
�لأمريكية )نا�صا( لبحث كيفية حتويل م�صار كويكب  �إد�رة �لطري�ن و�لف�صاء  مل�صروع م�صرتك مع  �صفينة ف�صاء 

متجه �إىل �لأر�ض. 
ونقلت وكالة �أنباء �ل�صني �جلديدة )�صينخو�( عن يي بيجيان �لباحث يف �أكادميية �لعلوم �ل�صينية قوله �إن �ل�صني 
مت�صي قدما نحو مهمة يهبط خالها م�صبار ف�صائي على كويكب قريب من �لأر���ض جلمع عينات و�لعودة �إىل 

�لأر�ض لإطاق كب�صولة حتتوي على �لعينات ثم يتخذ بعد ذلك مد�ر� حول مذنب �آخر.
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جتربة مثرية لعلماء ق�سوا
 40 يومـا »خــارج العالــم«

يف  عاملنا  على  تنف�صل  عندما  �صعورك  عن  يوما  ت�صاءلت  هل   
15 �صخ�صا يف  40 يوماً؟  �كت�صف ذلك بالفعل  كهف ناء ملدة 

فرن�صا.
ورطب  مظلم  كهف  يف  �لطوعية  �لعزلة  م��ن  يوما   40 فبعد 
�لأول  �أم�����ض  ن�صاء  8 رج��ال و7  �أن يخرج  �ملتوقع  م��ن  وو����ص��ع، 
جبال  يف  �ل��ذ�ت��ي  عزلهم  من  علمية  جتربة  يف  �صاركو�  �ل�صبت 
كهف  �أع��م��اق  يف  �ملجموعة  وعا�صت  فرن�صا.  جنوبي  �لبرينية، 
�صاعات ول  �إذ مل تكن هناك  بالزمن،  �إح�صا�ض  دون  لومربيفز 

�صوء �صم�ض د�خل �لكهف، وفق وكالة “�أ�صو�صيتد بر�ض«.
وكانت درجة �حلر�رة د�خل �لكهف 10 درجات مئوية و�لرطوبة 
�لن�صبية تبلغ 100 باملئة. ومل يكن ل�”�أهل �لكهف” �أي �ت�صال 
بالعامل �خلارجي، ومل يكن لديهم �أي حتديثات حول �لوباء �أو 

�أي �ت�صال مع �لأ�صدقاء و�لعائلة فوق �لأر�ض.
�لبع�ض،  بع�صهم  ب�صحبة  ك��ان��و�  ليلة،  و40  ي��وم��ا   40 ومل���دة 

يعكفون على �كت�صاف هذ� �لكهف ذي �ل�صدى �لكبري.
�صكان  على  �صيتعني  �ل��ظ��ام،  يف  �ل��ف��رتة  ه��ذه  ق�صاء  بعد  �لآن 
�لكهف �رتد�ء نظار�ت خا�صة حلماية �أعينهم عندما يخرجون 
�لب�صري  �لتكيف  معهد  يف  �لعلماء  وي��ق��ول  �ل��ن��ه��ار.  �صوء  �إىل 
�لذين يقودون م�صروع “ديب تامي” بتكلفة 1.2 مليون يورو، 
�أف�صل لكيفية تكيف �لنا�ض  �إن �لتجربة �صت�صاعدهم على فهم 
مع �لتغري�ت �جلذرية يف �لظروف �ملعي�صية و�لبيئات �ملختلفة.

�أن يرتبط به �لكثري من �صكان �لعامل ب�صبب  وهو �صيء ميكن 
وباء فريو�ض كورونا.

فريو�ض غام�ض وراء نفوق ا�سماك بلبنان
على �ثر نفوق كميات كبرية من �ل�صماك يف بحرية �لقرعون يف 
و�صط �صهل �لبقاع يف لبنان، �طلق مدير عام م�صلحة �لليطاين 
�إىل  للم�صارعة  �مل�صوولني  �إىل  �صرخة  علوية،  �صامي  �لدكتور 
تفعيل م�صروع تنظيف �لنهر �ل�صهر يف لبنان، �لذي يزيد طوله 
“�مل�صكلة لي�صت جديدة  170 كلم. وقال �لدكتور علوية:  عن 
بل هي من عمر تلوث بحرية �لقرعون و�همال م�صاريع �ملجاري 
�ل�صحية من قرى حو�ض �لليطاين �لذي �غرق �لبحرية ب�60 

مليون مرت مكعب من مياه �ل�صرف �ل�صحي.
�ل�صماك،  من  كبرية  كميات  نفوق  موخر�ً  “لحظنا  و�أ�صاف: 
عينات  فح�ض  وبعد  بيطريني  و�طباء  �ملعنيني  مع  وبالتعاون 
د�خلي  ن��زي��ف  نفوقها  �صبب  �ن  تبني  �ل��ن��اف��ق��ة،  �ل���ص��م��اك  م��ن 
و�لرجح  �ل��زر�ع��ي��ة،  باملبيد�ت  ت�صمم  �و  فريو�ض  عن  �م��ا  ن��اجت 
�ن �ل�صبب �لب��رز هو تلوث بحرية �لقرعون«. ولفت علوية يف 
ت�صريح تلفزيوين �إىل “غياب �جلهات �ل�صحية و�لقانونية عن 
حما�صبة بع�ض �ملخالفني �لذين يقومون بجمع ما يقارب 400 
ل�600 طن من �ل�صمك �لنافق من بحرية �لقرعون وبيعها يف 
خمتلف �ملناطق �للبنانية«. جدير بالذكر �ٔن جمل�ض �لنو�ب 
�للبناين كان قد �قر منذ عدة �صنو�ت قانونا لتنظيف جمرى 
نهر �لليطاين من منبعه �إىل م�صبه وبخا�صة بحرية �لقرعون 
�ل�صحي  �ل�صرف  مبجاري  �لتلوث  م�صتوى  فيها  يرتفع  �لتي 

وخملفات �مل�صانع يف �لبقاعني �لو�صط و �لغربي.
�أوجينيا كوزمينا خال ح�صورها �لعر�ض �لكوميدي »Shindig« يف لو�ض �أجنلو�ض، كاليفورنيا. “� ف ب«
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غرب  �صمال  يف  م��زرع��ة  �أ�صبحت 
كو�صتاريكا مقر� لر�د�ر قادر على 
ر�صد �لأج�صام �ل�صغرية بالف�صاء 
ل�صامة  تهديد�  ت�صكل  قد  �لتي 

�لرو�د و�لأقمار �ل�صناعية.
كو�صتاريكا،  رئ���ي�������ض  وك�������ص���ف   
ف�صاء  ورو�د  �أل��ف��ار�دو،  كارلو�ض 
من باده ومن �لوليات �ملتحدة 
�خل��م��ي�����ض �مل��ا���ص��ي ع���ن 4 �أل����و�ح 
ي���ت���ك���ون منها  ���ص��خ��م��ة  ع��اك�����ص��ة 
بخو�دم  �ملت�صل  �لتجاري  �ل��ر�د�ر 
خلدمات  “ليولب�ض”  ���ص��رك��ة 
فر�ن�صي�صكو.  ���ص��ان  يف  �ل��ف�����ص��اء 
�ل�����ر�د�ر  “هذ�  �أل����ف����ار�دو:  وق����ال 
�ل��ت��ج��اري ه��و �لأك����ر ت��ط��ور� يف 

�لعامل«.
 وميكن لر�د�ر كو�صتاريكا ملر�قبة 
�لأج�صام  ي��ر���ص��د  �أن  �ل��ف�����ص��اء 
قريب  م�����د�ر  ت��ت��ح��رك يف  �ل���ت���ي 
م��ن �لأر����ض ق��رب خ��ط �ل�صتو�ء 
بف�صل �مليزة �لتي يقدمها موقع 

�لباد.
 وقال �إدو�رد لو، �ملوؤ�ص�ض �مل�صارك 
ور�ئ�����د  “ليولب�ض”  ل�������ص���رك���ة 

�لف�صاء �ل�صابق: 
“حتى �إذ� كان ج�صما بحجم كرة 
 30 ب�صرعة  وي��ت��ح��رك  �جل��ول��ف 
فوقنا،  �ل�صاعة  يف  كيلومرت  �أل��ف 
تلك  م��ن  �صئيلة  كميات  �صرتتد 

�ملوج����ات �لر�ديوية عنه.
 وميكن ر�صدها من تلك �للوحات 

�لعاك�صة �ل�صخمة«.

 

ف�سيحة �سادمة لطليقة 
اأوزجان دينيز 

�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  �صّجت 
طليقة  �أك��ت��ان  فايزة  مو�جهة  بخرب 
�أوزجان دينيز ق�صية  �ملمثل �لرتكي 
طفلها،  مربية  �صرب  وه��ي  �صادمة 
وذلك بالتز�من مع �تهامها لطليقها 
�أوزجان بتعنيفها. وكان تقدم دينيز 
بدعوى جنائية �صد زوجته �ل�صابقة 
�أن رف�صت مغادرة  بعد  �أكتان،  فايزة 
مع  ه��ن��اك  �لعي�ض  وو����ص��ل��ت  �لفيا 
�بنها، متجاوزًة بذلك �لقر�ر �ل�صادر 
عن �ملحكمة باإعادة �ملنزل �إىل �أوزجان 
ف���ي���ه.  و�أ����ص���اف���ت �صحيفة  ل��ي��ع��ي�����ض 
�أنَّ  تقريرها  يف  �لرتكية  “�صباح” 
دينيز، طالب زوجته �ل�صابقة باإخاء 
“�صاريري”  �لو�قع يف منطقة  �ملنزل 
من  ل���ه،  �مل��ف��ت��اح  وت�صليم  ت��رك��ي��ا،  يف 
من  و�صلتها  توقيف  م��ذك��رة  خ��ال 
�ملحكمة، �إل �أنها مل تر�صخ للتحذير 

و��صتمرت بالعي�ض هناك.

  �كت�صف باحثون �صل�صلة من �جلينات �ملرتبطة بالإبد�ع 
�لعاقل ما مييزه  تكون وفرت لاإن�صان  �أنها قد  ُيعتقد 
ب�صكل كبري عن �إن�صان نياندرتال، مما �صمح له بتجنب 

�لنقر��ض.
دويل  بحث  فريق  ن�صرها  �لتي  �لدر��صة  نتائج  و�أ�صارت 
�أن هذه  �إىل  �صايكاتري”  “نيت�صر موليكولر  يف جملة 
و�لوعي  �لإب���د�ع  تطور  يف  �أ�صا�صياً  “دور�ً  �أدت  �جلينات 

�لذ�تي و�ل�صلوك �لتعاوين«.
“�صاح  �أن هذه �جلينات كانت مبثابة  وكتب �لباحثون 
ك��ب��رية على  “ميزة  �مل��ع��ا���ص��ر  �لإن�����ص��ان  �أع��ط��ى  �صري” 
�أكرب  �لب�صر �ملنقر�صني �لآن من خال توفري مقاومة 

لل�صيخوخة و�جلروح و�لأمر��ض«.
وحدد هوؤلء �خلرب�ء بقيادة جامعة غرناطة يف �إ�صبانياً 
�ل��ب�����ص��ر، وم���ن خال  �إل ع��ن��د  ت��ت��و�ف��ر  267 ج��ي��ن��اً ل 
وتقنيات  �جليني  �لتعبري  وبيانات  �جلينية  �لو��صمات 
بالذكاء  م��دع��وم��ة  �مل��غ��ن��اط��ي�����ص��ي  ب��ال��رن��ني  �ل��ت�����ص��وي��ر 

�ل�صطناعي، �كت�صفو� �أنها مرتبطة بالإبد�ع.
“متكنو� من حتديد  “�لعلماء  �أن  و�أ�صافو� يف �لدر��صة 
)وتلك  �جلينات  هذه  فيها  تظهر  �لتي  �لدماغ  مناطق 

ولحظو� �أن “هذه  �لتي تفاعلت معها( ب�صكل مكثف”. 
لاإن�صان  �لذ�تي  �لوعي  ت�صارك يف  �لدماغ  �ملناطق من 
وثيقاً  �رتباطاً  ترتبط  �لتي  �ملناطق  وت�صمل  و�لإب���د�ع، 

ب�صحة �لإن�صان و�لتي ن�صاأت �أخري�ً ن�صبياً«.
ثاث �صبكات دماغية

 972 م��ن  جمموعة  �صابقاً  ح��دد  نف�صه  �لفريق  وك��ان 
جيناً تتوزع على ثاث �صبكات دماغية �أقدمها هي تلك 
وحل  �لجتماعي  و�لرتباط  �لتعلم  بعاد�ت  تتعلق  لتي 

�لنز�عات، وتعود �إىل 40 مليون �صنة م�صت.
�أما �ل�صبكة �لثانية �لتي تتعلق بالتحكم �ملتعمد بالذ�ت 
فظهرت قبل مليوين عام، بينما ظهرت �أحدث �ل�صبكات، 
وهي تلك �لتي حتكم �لوعي �لذ�تي �لإبد�عي، قبل مئة 

�ألف �صنة فح�صب.
�لإن�صان  “بف�صل هذه �جلينات، متتع  �لباحثون  وكتب 
�لعاقل بحالة بدنية �أف�صل من �لب�صر �ملنقر�صني حالياً، 
لل�صيخوخة  �مل��ق��اوم��ة  م��ن  �أع��ل��ى  م�صتوى  �أع��ط��اه  مم��ا 

و�جلروح و�لأمر��ض«.
و�أو�صح �ملعّد �لرئي�صي للدر��صة �إيغور زوير �أن “�للياقة 
�لبدنية، �أو �ملرونة، جزء ل يتجز�أ من تعريف �لإبد�ع«.

اكت�ساف »�سالح �سري« مّيز الإن�سان العاقل عن النياندرتال

نان�سي عجرم حتتفل بعيد ميالد ابنتها
�حتفلت �لفنانة �للبنانية نان�صي عجرم وزوجها طبيب �لأ�صنان فادي �لها�صم، بعيد 

بطريقة ممّيزة. مياد �بنتهما �لو�صطى “�إيا”، 
وعرّبت نان�صي عن حمبتها �لكبرية لبنتها، م�صرية �إىل �أنها من �أجمل �إجناز�تها 
يف �حلياة، ون�صرت عرب �صفحتها �خلا�صة على موقع �لتو��صل �لجتماعي �صور�ً 
من �لحتفال، وعّلقت: “بعيدك يا كل �حلا، يا روح قلبي، يا �أجمل �إجناز�تي وعد 
علّي �صّل حدك لآخر �لعمر. دعم، ْخيال، و �صند �صنة ور� �صنة ور� �صنة، بحبك 

لتخل�ض �لدين«.
وكان ��صم نان�صي عجرم و�ملمثل �مل�صري �أمري كر�رة، ت�صدر قبل �أيام قائمة 
�لبحث يف م�صر، عرب مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، بعد م�صاركتهما �صوياً 

يف �إعان دعائي لإحدى �ل�صركات.


