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ح�سد ع�سكري نحو غزة.. و�سو�ريخ ت�سقط يف تل �أبيب

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

   

مبر�س�م اأ�سدره حممد بن را�سد 
مكتوم بن حممد رئي�سا لديو�ن حاكم دبي

•• دبي - وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، 
بن  م��ك��ت��وم  �ل�شيخ  �شمو  بتعيني   2021 ل�شنة   22 رق���م  �مل��ر���ش��وم 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئي�شاً لديو�ن �شاحب 
�ل�شمو حاكم دبي. وُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

�جلريدة �لر�شمية. 
بت�جيهات ال�سيخة فاطمة 

�لهالل �لأحمر تنفذ �ملرحلة �لأوىل من برنامج تطعيم 
ع�سر�ت �لآلف من �لالجئني و�لنازحني يف �لأردن و�لعر�ق

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لإمار�تي )�أم  �لرئي�س �لفخري لهيئة �لهلل �لأحمر  �لأ�شرية،  �لتنمية 
�لإم��ار�ت(، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة، �شرعت هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 
يف تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من برنامج تطعيم ع�شر�ت �لآلف من �للجئني 
لدعم  وطبية  �إن�شانية  م�شاعد�ت  وتقدمي  و�لعر�ق،  �لأردن  و�لنازحني يف 
�لتعايف.  مرحلة  وبلوغ  كوفيد19-  جلائحة  �لت�شدي  يف  �لبلدين  جهود 
كوفيد19-،  لقاح  جرعات  تقدمي  �لطبي  �ملجال  يف  �مل�شاعد�ت  وتت�شمن 
�لعر�قني  �لنازحني  �ألفا من  �لأردن، و15  �شوري يف  �ألف لجئ   12 �إىل 

و�لجئني �ل�شوريني يف كرد�شتان �لعر�ق.                )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد يزور حكام �لفجرية و�أم �لقيوين 
ور�أ�س �خليمة ويتبادلون �لتهاين بعيد �لفطر

قوة  تدمري  تعلن  �إثيوبيا 
مقاتلة قدمت من �ل�سود�ن

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �لإث���ي���وب���ي �أن�����ه مت 
ت�����دم�����ر جم����م����وع����ة ك�����ب�����رة من 
ينتمون  ب��اأن��ه��م  ي�شتبه  �مل��ق��ات��ل��ني، 
لإقليم  �شابقاً  �حل��اك��م  �حل��زب  �إىل 
تيغر�ي �مل�شطرب، �أثناء حماولتهم 
دخول �لبلد من �ل�شود�ن �ملجاور.

و�أفاد �لعميد �لركن تي�شفاي �أياليو 
باأن  �لر�شمية  للبث”  فانا  “هيئة 
حاولت  ع��ن�����ش��ر�ً   320 ت�شم  ق���وة 
�إثيوبيا عرب بلدة حمرة يف  دخول 
�شمال تيغر�ي. وقال ق�شى بع�شهم 
على �لطريق نتيجة �لعط�س و�ألقي 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ق�����ش��م م��ن��ه��م بينما 
�لذين  �أول��ئ��ك  على  �جلي�س  ق�شى 

رف�شو� �ل�شت�شلم.
د�م يف  ن�����ز�ع  ت��ي��غ��ر�ي يف  وغ���رق���ت 
�لعام  �ل���ث���اين(  ن��وف��م��رب)ت�����ش��ري��ن 
رئي�س  �أر������ش�����ل  ع���ن���دم���ا  �مل����ا�����ش����ي، 
�أحمد قو�ت  �أبيي  �لوزر�ء �لإثيوبي 
ب��ج��ب��ه��ة حت���ري���ر �شعب  ل���لإط���اح���ة 
�ل��ذي هيمن على  �حل��زب  تيغر�ي، 
على  �لبلد  يف  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة 

مدى عقود.

يف ب�لندا، وعلى خطى ترامب وزيلين�سكي:
جنم تلفزيوين يريد �لإطاحة باملحافظني �ملتطرفني!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

من جنم على �ل�شا�شة �ل�شغرة �إىل جنم يف �ل�شيا�شة، هناك �أحياًنا خطوة 
و�حدة فقط. كان دونالد تر�مب يت�شدر برنامج تلفزيون �لو�قع قبل �أن 
يغزو �لبيت �لأبي�س، ولعب فولودمير زيلين�شكي دور رئي�س �أوكر�نيا ... 
ل�شيمون  �لكامر�، ميكن  �أم��ام  مثلهما  يتقّم�شه حقيقة. مرتاح  �أن  قبل 
مقدم  �ق���رح  مو�شًما،  ع�شر  �ث��ن��ي  خ��لل  ح��ذوه��م��ا.  ي��ح��ذو  �أن  هولونيا 
�لرب�مج هذ� على �جلمهور ن�شخة بولندية مل�شابقة مو�هب جون تالنت. 
�لبالغ  �لرجل  �شاحبة �شغرة، يحاول هذ�  زرقاء  جبهة عري�شة وعيون 

من �لعمر 44 عاًما، �شياغة م�شر وطني.               )�لتفا�شيل �س10(

•• االإمارات - وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرة �لتهاين و�أطيب 
�أن  وجل  عز  �مل��وىل  ..�شائلني  �ملبارك  �لفطر  عيد  �لتمنيات مبنا�شبة 

يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة باخلر و�ليمن و�لربكات على �جلميع.
جاء ذلك خلل �لزيارة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي يف 

ق�شر �لرميلة يف �لفجرة.
من جهة �أخرى تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�شاحب  مع  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعل  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملبارك.  �لفطر  عيد  مبنا�شبة  �لأم��ن��ي��ات  و�أط��ي��ب  �لتهاين  �لقيوين 
كما تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

�لتهاين مبنا�شبة عيد �لفطر �ملبارك.          )�لتفا�شيل �س2(

•• عوا�شم-وكاالت:

���ش��ج��ل��ت �ل��ه��ن��د زي������ادة ط��ف��ي��ف��ة يف 
�لإ�شابة  حل����الت  �ل��ي��وم��ي  �ل��ع��دد 
�ل�شبت،  �أم�����س  ك���ورون���ا،  ب��ف��رو���س 
من  قريبة  ظلت  �لوفيات  �أن  غ��ر 
فيما  ح���ال���ة،  �آلف  �أرب����ع����ة  ح���اج���ز 
حذرت منظمة �ل�شحة �لعاملية من 
�أن �لعام �لثاين للجائحة قد يكون 

�أ�شو�أ من �لعام �لأول.
�ل�شحة  وز�رة  ل���ب���ي���ان���ات  ووف����ق����ا 
�لهندية، فقد �شجلت �لبلد خلل 
�ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين �ملا�شية 
ج���دي���دة  �إ�����ش����اب����ة   326،098
�أقل  يف  �مل�شتجد،  كورونا  بفرو�س 
زيادة منذ ما يقرب من 3 �أ�شابيع.

وب���ه���ذ� ي��رت��ف��ع �ل���ع���دد �لإج���م���ايل 
�مل�شبب  ب��ال��ف��رو���س،  ل��لإ���ش��اب��ات 
 24.37 �إىل  كوفيد19-،  ل��وب��اء 

مليون �إ�شابة.

�أ�شا�س  ع���ل���ى  �ل�����و�ح�����د،  �ل����ي����وم  يف 
�ملعلنة يومياً، وعلى مد�ر  �لبيانات 
�أي��ام. وبلغ عدد حالت   7 متو�شط 
كورونا  بفرو�س  �مل��وؤك��دة  �لإ�شابة 
 161.9 �لعامل  �أنحاء  �مل�شتجد يف 
م���ل���ي���ون ح����ال����ة، وع�������دد �ل���وف���ي���ات 
�لوليات  وتت�شدر  مليون،   3.36
�لعامل من حيث عدد  �ملتحدة دول 
�لإ�شابات، تليها �لهند ثم �لرب�زيل 
و�ململكة  وت��رك��ي��ا  ورو���ش��ي��ا  وفرن�شا 
و�أملانيا  و�إ�شبانيا  و�إيطاليا  �ملتحدة 
وكولومبيا  وب��ول��ن��د�  و�لأرج��ن��ت��ني 

و�ملك�شيك و�إير�ن.
دول  �ملتحدة  �لوليات  تت�شدر  كما 
�لوفيات،  �أع����د�د  م��ن حيث  �ل��ع��امل 
و�لهند  و�ملك�شيك  �ل��رب�زي��ل  تليها 
ورو�شيا  و�إيطاليا  �ملتحدة  و�ململكة 
�أمريكا  وتت�شدر  و�أمل��ان��ي��ا،  وفرن�شا 
�أي�����ش��ا دول �ل��ع��امل م��ن ح��ي��ث عدد 

�جلرعات �لتي مت �إعطاوؤها.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

نيويورك  مدينة  تتعافى  بينما 
م��ن م��وج��ات كوفيد- ت��دري��ج��ي��اً 
عليها  ك���ان  �ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة   19
حمزن  خ��رب  �نت�شر  م��و�ج��ه��ت��ه��ا، 
�أي مدى كان فرو�س  يذّكر �ىل 
ي����ز�ل حو�يل  ك���ورون���ا ف��ّت��اك��ا. ل 
�لفرو�س  ل�شحايا  جثة   750

 2020 ربيع  �إىل  تاريخها  يعود 
خم���ّزن���ة يف ���ش��اح��ن��ات م�����ربدة يف 
منطقة ميناء بروكلني. لقد مر 
�ث��ن��ا ع�����ش��ر ���ش��ه��ًر�، �ذن، ع��ل��ى ما 
يقرب من �أربعني �شاحنة حمّملة 

مبحتوى جنائزي، مل تتحرك.
يجب �لعودة �إىل �أبريل من �لعام 
�مل��ا���ش��ي ل��ف��ه��م �ل��و���ش��ع. يف ذلك 
نيويورك  ولي����ة  ك��ان��ت  �ل���وق���ت، 

�ل�شحة  وز�رة  �أع����ل����ن����ت  ك����ذل����ك 
�لهندية عن ت�شجيل 3890 حالة 
بالفرو�س،  �لإ���ش��اب��ة  ج���ر�ء  وف���اة 

وفقا ملا ذكرته وكالة رويرز.
ب���ي���ان���ات جل��ام��ع��ة جونز  وك�����ش��ف��ت 
للأنباء  بلومربغ  ووك��ال��ة  هوبكنز 

�أم�����س �ل�����ش��ب��ت، ع��ن �إع��ط��اء 1.41 
مليار جرعة من �للقاحات �مل�شادة 
ل��ف��رو���س ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��د على 

م�شتوى �لعامل حتى �لآن.
وي���ق���در �أح������دث م���ع���دل ت��ط��ع��ي��م يف 
جرعة  مليون   22.1 بنحو  �لعامل 

وكانت  كوفيد19-،  يف  غ���ارق���ة 
�ألف حالة وفاة  ت�شّجل ما يقارب 
وتقول  �ل��ف��رو���س.  ج���ر�ء  يومية 
�لطب  �ط���ب���اء  �إن  �لإن���دب���ن���دن���ت، 
للتعاطي  �مل��ج��ه��زي��ن  �ل�����ش��رع��ي، 
يومًيا،  جثة  ع�شرين  ح��و�يل  م��ع 
وجدو� �أنف�شهم �مام ما يقرب من 

جثة كل يوم.   200
)�لتفا�شيل �س8(
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حممد بن ر��سد: �إد�رة �لأزمات تخلق 
عائدً�.. و�أزمات �لإد�رة تدمر �ملكا�سب

•• دبي-الفجر-اأبوظبي- وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
للأزمات  �لر�شيدة  �لإد�رة  �أه��م��ي��ة  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

و�أ�شاف يف تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي يف )توير(:
رغم تقدير�ت �لأمم �ملتحدة بانخفا�س تدفقات �ل�شتثمار�ت �خلارجية 
على م�شتوى �لعامل بن�شبة ٤٢٪ يف ٢٠٢٠ ب�شبب �جلائحة، دولة �لإمار�ت 
 ٢٠٢٠ يف  لدولتنا  �ل���و�ردة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  يف   ٪٤٤ من��و�ً  حتقق 
عائد�ً  تخلق  �لأزم����ات  �إد�رة  دره����م..  مليار   ٧٣ لت�شل  ب�����٢٠١٩  م��ق��ارن��ة 

..و�أزمات �لإد�رة تدمر �ملكا�شب.                     )تفا�شيل �خرى �س13(

حممد بن ز�يد خلل زيارته حمد بن حممد �ل�شرقي   )و�م(

موظفون بلو�س �جنلو�س يعدون لقاح فايزر بعد �ملو�فقة على تقدميه للأطفال

حزب بولند� ٢٠5٠، يزحف

�شاحنات �شّخرت كم�شارح موؤقتة يف بروكلني

ك�رونا يف الهند.. ال�فيات تقرتب من 4000 ومنظمة ال�سحة حتذر

�إعطاء 1.41 مليار جرعة لقاح �سد كوفيد يف �لعامل

و��سنطن حت�سد قو�ت �سخمة.. ور�سالة حتذير ع�سكرية لإير�ن
•• وا�شنطن-وكاالت:

ح�شدت �لقو�ت �لأمركية عدد�ً كبر�ً من قو�تها �جلوية يف �خلليج �لعربي 
خلل �لأ�شابيع �لثلثة �ملا�شية. وبد�أ �حل�شد باإر�شال طائرتني من نوع بي 
ول�شاعات  �شاهق  �رتفاع  �لتحليق على  ت�شتطيع  �شخمة  طائر�ت  وهي   52

طويلة، وتلقي قنابل ثقيلة من دون �ل�شطر�ر للقر�ب من �أهد�فها.
تبع ذلك �إر�شال �لأمركيني طائرتني �أخريني ثم �رتفع عدد طائر�ت بي 52 
�إىل �شتة يوم 4 مايو �حلايل، وبقيت هذه �لطائر�ت يف �ملنطقة على عك�س ما 
ح�شل من قبل حني كانت و��شنطن تر�شل هذه �لطائر�ت من قو�عدها يف 
�أمريكا لتحّلق يف �أجو�ء �ل�شرق �لأو�شط ثم تعود �إىل �لأر��شي �لأمركية من 

دون �لهبوط يف �أي قاعدة جوية �أمركية �أو حليفة.

ومنذ �أيام، �أعلنت �لقو�ت �جلوية �لأمركية �لتابعة للقيادة �ملركزية �أن �شرباً 
من طائر�ت مقاتلة من نوع �إف 18 هورنيت و�شل �إىل منطقة �لعمليات.

يدعمون  �لأمركيني  �أن  �لطائر�ت  تلك  خ��لل  من  و��شحاً  يبدو  حني  يف 
قو�تهم �جلوية يف �ملنطقة للقيام مبهمات ق�شف يف مدى ي�شل �إىل 3000 
�مل��ت��ف��ورة، فيما تغّطي  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أو م��ن حاملة  كلم م��ن ق��اع��دة �لن��ط��لق 

طائر�ت بي 52 م�شاحات �أو�شع و�أبعد.
�إىل ذلك �أبقى �لأمركيون حاملة �لطائر�ت �أيزنهاور يف منطقة بحر �لعرب 
�لأطل�شية  �لقو�ت  �شحب  عن  �لإع��لن  بعد  �مليد�نية  �لإج���ر�ء�ت  من  كجزء 
�أدخلو� غو��شة  �أن �لأمركيني  �أكرث من ذلك  �أفغان�شتان. لكن �للفت  من 
 150 �أك���رث م��ن  �ل��غ��و����ش��ة ج��ورج��ي��ا  م��ت��ط��ورة �إىل �خلليج �ل��ع��رب��ي. حتمل 

�شاروخا من نوع توماهوك، كما ت�شتطيع �إطلق طائر�ت بدون طيار.

من �سحايا جائحة ك�فيد- 19

نيويورك: مئات �جلثث يف �ساحنات منذ �أكرث من عام!

 رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س �لبار�غو�ي بذكرى ��ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
رئي�س  بينيتز  ع��ب��ده  م��اري��و  ف��خ��ام��ة  �إىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  �هلل  حفظه 

جمهورية �لبار�غو�ي وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده.
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رع��اه �هلل و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �لرئي�س ماريو 

عبده بينيتز.

�ص 04

�ص 09

�ص 18

30 اأمنية يف 30 يوما  تر�سم الب�سمات 
على وجوه الأطفال املر�سى يف رم�سان

اأخبار الإمارات

اإميانويل ماكرون والع�سكريون: 
ق�سة جرح وخالف...!

عربي ودويل

كومان: اأ�سعر ب�سوء املعاملة..
 ومي�سي وحده ل يكفي

الفجر الريا�سي
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•• عوا�شم-وكاالت:

�لع�شكرية  �لآليات  من  باملزيد  �ل�شبت،  �أم�س  �إ�شر�ئيل،  دفعت 
�لعنيف  �لق�شف  غ��زة، مع جت��دد  �حل��دود على  نحو  �حلربية 
و�لغار�ت �جلوية على �لقطاع، فيما �أطلقت ع�شر�ت �ل�شو�ريخ 

من �لقطاع نحو تل �أبيب ومدن و�شط �إ�شر�ئيل.
بعد  �شخ�س  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة مقتل  �ل�����ش��رط��ة  �أع��ل��ن��ت  ح��ني  ويف 
من  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  طلب  �أب��ي��ب،  ت��ل  يف  ���ش��اروخ  �شقوط 

�شكان �ملدينة �لبقاء يف �مللجئ.
بن غوريون، حيث  �شو�ريخ مبحيط مطار  �عر��س  كما مت 
�شمع عدة �نفجار�ت. بينما �شقط �شاروخ يف مدينة رمات جان 

قرب تل �أبيب، حيث �أ�شيبت بع�س �ملباين �إ�شابات مبا�شرة.
�لإ�شر�ئيلي  �ملو�شاد  ح�شاب  ن�شرها  م�شورة،  لقطات  و�أظهرت 

على مو�قع �لتو��شل، �أ�شر�ر�ً و�شط �أحد �ل�شو�رع، بينما ظهر 
عدد من �ملارة يهربون من �ملكان، مع �رتفاع �أعمدة �لدخان.

من جهتها، لوحت كتائب �لق�شام مبو��شلة ��شتهد�ف �إ�شر�ئيل، 
وقال �لناطق �لع�شكري با�شمها جهزنا �أنف�شنا لق�شف تل �أبيب 

ل�6 �أ�شهر متو��شلة، بح�شب تعبره.
بالتز�من، دوت �شفار�ت �لإنذ�ر يف م�شتوطنة جمد�ليم قرب 

نابل�س، بعد �أن �أفاد �شهود عيان �أن �شاروخا �شقط يف �ملنطقة.
ومعاليه  منا�شيه،  �أل��ف��ي  م�شتوطنات  يف  �ل�شفار�ت  دوت  كما 

�شمرون، وكارين �شمرون، يف �ل�شفة �لغربية.
�إىل ذلك، �أطلقت لحقا دفعة جديدة من �ل�شو�ريخ من غزة 

نحو جنوب �إ�شر�ئيل.
»حتمل  �إن��ه��ا  �ل�شبت،  �لعربية،  �ل���دول  جامعة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
�ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية كامل �مل�شوؤولية، عن �حلرب و�ملمار�شات 

وقوع  ع��ن  و�أ���ش��ف��رت  م��وؤخ��ر�،  �لفل�شطينيني«  ت�شتهدف  �لتي 
قتلى وجرحى.

وطالبت �جلامعة �لعربية، يف بيان، �ملجتمع �لدويل و�أع�شاء 
وجمل�س  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملنظمات  �لدولية  �لرباعية 
لوقف  و�حلا�شم  �لفوري  و�لتدخل  �مل�شوؤولية  بتحمل  �لأم��ن، 
�حلرب  ج��ر�ئ��م  ت�شتنكر  �جل��ام��ع��ة  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أورد  �حل���رب. 
و�لق�شف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  بحق  �لإ�شر�ئيلي  و�ل��ع��دو�ن 
�لهمجي لقطاع غرة، و�شدد على ��شتنكار خمططات �لتطهر 
�لقد�س  يف  خا�شة  �لحتلل،  �شلطات  متار�شها  �لتي  �لعرقي 
�جلنائية  �ملحكمة  �ل��ع��رب��ي��ة،  �جل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ت  و�أح��ي��ائ��ه��ا. 
�مل�شوؤولني  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  حتقيقاتها  يف  ب��الإ���ش��ر�ع  �ل��دول��ي��ة 
�لإ�شر�ئيليني عن �ملجازر �لتي ترقى �إىل جر�ئم حرب وجر�ئم 

�شد �لإن�شانية، �إىل �ملحاكمة و�إنفاذ �لقانون �لدويل.

ق���ت���ل���ى وج����رح����ى يف 
مباأرب �حلوثيني  �سفوف 

•• اليمن-وكاالت:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي �مل����و�يل 
للحكومة �ل�شرعية، �شقوط قتلى 
�حلوثيني،  �شفوف  يف  وج��رح��ى 
�إث����ر م���ع���ارك مب��ح��اف��ظ��ة م����اأرب، 

�شرقي �لبلد.
وق���ال �مل��رك��ز �لإع��لم��ي للجي�س 
مدفعية  �إن  ���ش��ح��ف��ي:  ب��ي��ان  يف 
ق�شفاً  ���ش��ن��ت  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س 
وجتمعات  م�����و�ق�����ع  �����ش���ت���ه���دف 
جبهات  يف  �حل����وث����ي  مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
غرب  �لك�شارة،  جبهة  يف  �لقتال 
�أ�شفرت عن �شقوط قتلى  م��اأرب، 

وجرحى يف �شفوفهم.
��شتهدفت  فقد  �لبيان،  وبح�شب 
خمزن  ك��ذل��ك  �جل��ي�����س  مدفعية 
جبهة  يف  ل��ل��ح��وث��ي��ني  �أ����ش���ل���ح���ة 
لهم  وجتمعات  وم��و�ق��ع  �مل�شجح، 
تدمر  �ىل  �جل��ب��ه��ة،�أدت  ذ�ت  يف 
دوريتني و�شقوط من على متنها 

بني قتيل وجريح.
مقاتلت  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��ار 
�شنت  �ل�����ش��رع��ي��ة  دع�����م  حت���ال���ف 
جتمعات  ع���ل���ى  ج����وي����ة  غ���������ار�ت 
مو�قع  يف  للميلي�شيا  وت��ع��زي��ز�ت 
�أ�شفرت  م������اأرب،  غ���رب  م��ت��ف��رق��ة 
عنا�شر  من  �لعديد  �شقوط  عن 
وجريح،  ق��ت��ي��ل  ب���ني  �حل��وث��ي��ني 

ف�شًل عن تدمر �أربع دوريات.
تعليق  �أي  �حلوثيون  ي�شدر  ومل 
�ليمني  �جلي�س  �أع��ل��ن��ه  م��ا  ح��ول 

�ملو�يل للحكومة �ل�شرعية.
ودع��������ا �حل�����وث�����ي�����ون ق����ب����ل �أي�������ام 
جبهات  رف����د  �إىل  ل��ه��م  �مل���و�ل���ني 
�لقتال مب��اأرب، يف حماولة منهم 

لل�شيطرة عليها.



االحد  16    مايو   2021  م   -   العـدد   13240  
Sunday    16   May   2021   -  Issue No   13240

02

اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية - وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
و�أطيب  �لتهاين  �لفجرة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد 
�لتمنيات مبنا�شبة عيد �لفطر �ملبارك ..�شائلني �ملوىل عز وجل �أن يعيد 

هذه �ملنا�شبة �ملباركة باخلر و�ليمن و�لربكات على �جلميع.

�ل��زي��ارة �لتي ق��ام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  ج��اء ذل��ك خ��لل 
ز�يد �آل نهيان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي يف ق�شر 

�لرميلة يف �لفجرة.
�لأخ��وي��ة و�لتي تتعلق  �ل��ودي��ة  �لأح��ادي��ث  �للقاء  وت��ب��ادل �شموهما خ��لل 
دور  ..م�شتذكرين  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �لتي  �حل�شارية  �لتنمية  مب�شرة 
وتعزيز  �لوطن  ه��ذ�  �شروح  تر�شيخ  �هلل" يف  "رحمهم  �ملوؤ�ش�شني  �ل��ق��ادة 

مكانته �لعاملية.

�ل�شمو  �آل نهيان و�شاحب  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  ومتنى �شاحب 
�لرخاء  م��ن  م��زي��د�  و�شعبنا  لوطننا  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ملباركة �شاحب  قائد م�شرته  و�لزده��ار يف ظل  و�لتقدم 
"حفظه �هلل" ..د�عيني �هلل عز  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�ي��د  خليفة بن 

وجل �أن ينعم على �شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية و�ل�شعادة. 
ح�شر �للقاء ..�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لفجرة 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل 
نهيان و�ل�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
مطار�ت �أبوظبي و�ل�شيخ �شالح بن حممد �ل�شرقي رئي�س د�ئرة �ل�شناعة 
و�لقت�شاد و�ل�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد �ل�شرقي و�ل�شيخ �شيف بن 
�ل�شرقي رئي�س �ملنطقة �حلرة يف �لفجرة و�ل�شيخ حمد  حمد بن �شيف 
بن حممد بن حمد �ل�شرقي و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 

ويل عهد �أبوظبي.

•• راأ�س اخليمة-وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �لتهاين مبنا�شبة 
عيد �لفطر �ملبارك �شائلني �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة 

على �جلميع باخلر و�ليمن و�لربكات.
جاء ذلك خلل �لزيارة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي.
كما تبادل �شموهما - خلل �للقاء �لأخوي �لذي جرى يف ��شر�حة جبل 
�شعادة  وحتقيق  �لوطن  مب�شرة  تتعلق  �لتي  �ل��ودي��ة  �لأح��ادي��ث   - جي�س 
�ل�شمو  �شاحب  �ملباركة،  �خل��ر  م�شرة  قائد  ظل  يف  وتطلعاته  �ملو�طن 

"حفظه �هلل" ..ر�جيني  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�ملوىل تعاىل �أن يدمي على �شموه موفور �ل�شحة و�لعافية و�ل�شعادة و�أن 
من  مبزيد  ينعم  وه��و  و�شعبنا  وطننا  على  �مل��ب��ارك��ة  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد 

�لرخاء و�لزدهار. 
ح�شر �للقاء ..�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 
ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل 
نهيان و�ل�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
مطار�ت �أبوظبي و�ل�شيخ �أحمد بن �شعود �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �خلدمات 
�لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر  ر�أ���س �خليمة و�ل�شيخ خالد بن �شعود  �لعامة يف 
بن �شعود �لقا�شمي و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 

�أبوظبي.

•• اأم القيوين-وام:

�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  تبادل �شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين �لتهاين و�أطيب �لأمنيات مبنا�شبة عيد 
�لفطر �ملبارك �شائلني �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة على �جلميع 

باخلر و�ليمن و�لربكات.

�آل  جاء ذلك خلل �لزيارة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نهيان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل.

 - �لقيوين  �أم  �ل��ذي جرى يف ق�شر �حلاكم يف   - �للقاء  �شموهما خلل  وتبادل 
�ل��ودي��ة ح��ول م�شرة �خل��ر و�لنماء للوطن يف ظل قيادة  �لأخ��وي��ة  �لأح��ادي��ث 
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أن يدمي على �شموه موفور �ل�شحة و�لعافية و�ل�شعادة  .. د�عيني �ملوىل تعاىل 
ويعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة على وطننا �لعزيز و�شعبنا �لويف مبزيد من �لرخاء 

�ملعل  �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد  �للقاء �شمو  و�لزده��ار و�لرفعة.  ح�شر 
ويل عهد �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
مطار�ت  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ 
�أبوظبي ومعايل �ل�شيخ حميد بن �أحمد �ملعل و�ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد 
�ملعل نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين و�ل�شيخ حممد بن �شعود 
بن ر��شد �ملعل رئي�س جمل�س �أمناء جائزة ر��شد بن �أحمد �ملعل للقر�آن �لكرمي 

و�لثقافة �لإ�شلمية و�ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعل رئي�س د�ئرة �ل�شياحة 
و�لآثار و�ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود بن ر��شد �ملعل رئي�س د�ئرة �ملالية و�ل�شيخ علي 
بن �شعود بن ر��شد �ملعل رئي�س د�ئرة �لبلدية و�ل�شيخ �شقر بن �شعود بن ر��شد 
�ملعل و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي  �ملعل و�ل�شيخ حميد بن �شعود بن ر��شد 
�لديو�ن  م��دي��ر  �ل��ت��لي  �شعيد  نا�شر  و���ش��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي  دي���و�ن ويل عهد  وك��ي��ل 
�لأمري يف �أم �لقيوين و�شعادة ر��شد حممد �أحمد مدير �لت�شريفات يف �لديو�ن 

�لأمري يف �أم �لقيوين وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شووؤلني.

�ل�سحة تعلن تقدمي 2,683 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 2،683 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خلل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �أم�س 11،448،363 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   115.75
�إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفر  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فرو�س كوفيد19-.

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفرو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 161،182 فح�شا جديد� خلل �ل�شاعات �ل� 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة  1،321 حالة  �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��لزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 544،931 حالة.
3 ح���الت م�شابة وذل���ك م��ن تد�عيات  �ل����وز�رة ع��ن وف���اة  �أع��ل��ن��ت    كما 
�لإ�شابة بفرو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 

حالة.  1،629

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة �جلميع.
1،302 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س  �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء    كما 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد19-" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �للزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 525،080 حالة. 

اأجرت 161،182 فح�سا ك�سفت عن 1،321 اإ�سابة

�ل�سحة تعلن �سفاء 1,302 حالة جديدة من كورونا

حممد بن ز�يد يزور حاكم �لفجرية ويتبادلن �لتهاين بعيد �لفطر

حممد بن ز�يد يزور حاكم ر�أ�س �خليمة ويتبادلن �لتهاين بعيد �لفطر

حممد بن ز�يد يزور حاكم �أم �لقيوين ويتبادلن �لتهاين بعيد �لفطر
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اأخبـار الإمـارات
مثلت من�ذًجا فريًدا للتعاي�ش وامل�اطنة بني اأبناء الديانتني

�لعليا لالأخوة �لإن�سانية: �لعالقات �لإ�سالمية �مل�سيحية قدمية قدم �لإ�سالم
•• اأبوظبي -وام:

�أكد �مل�شت�شار حممد عبد�ل�شلم �لأمني �لعام للجنة �لعليا للأخوة �لإن�شانية 
�لإ�شلم،  ن�شوء  م��ع  وب���د�أت  قدمية  و�مل�شيحية  �لإ���ش��لم  ب��ني  �لعلقات  �أن 
�أبناء �لديانتني، ومنذ ذلك  ومثلت منوذًجا فريًد� للتعاي�س و�ملو�طنة بني 
�أ�شبح �لندماج و�لتمازج هو �ل�شمة �ملميزة للعلقات بني �مل�شلمني  �حلني 

و�مل�شيحني يف منطقتنا �لعربية.

�لتي نظمتها وز�رة خارجية  �مل�شتديرة  �ملائدة  �� خلل م�شاركته يف  و��شاف 
�لأخوة  وثيقة  عنو�ن  حتت  �إيجيديو،  �شانت  وجمعية  �ل�شنغال،  جمهورية 
�لإن�شانية و�حلو�ر �لإ�شلمي – �مل�شيحي �� �أن �لعلقة بني �ل�شرق و�لغرب، 
�لكامل،  �لأيوبي  �مللك  �ملبكر، وهو ما عرب عنه �حل��و�ر بني  عرفت �حل��و�ر 

ملك م�شر، و�لقدي�س فرن�شي�س �لأ�شيزي.
�أخذت  �لعلقات  �أن  �لإن�شانية  للأخوة  �لعليا  للجنة  �لعام  �لأم��ني  و�أو�شح 
بعًد� �آخر، يتخطى جمرد �حلو�ر و�لنقا�شات �لعلمية، بقيادة ف�شيلة �لإمام 

�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف، وقد��شة �لبابا فرن�شي�س، 
�شادقة يف  ورغبة  روؤية م�شركة  �متلكا  �للذين  �لكاثوليكية،  �لكني�شة  بابا 
حتقيق �ل�شلم لكل �لب�شر، حيث جاءت وثيقة �لأخوة �لإن�شانية لتعرب عن 
يف  �لإن�شانية  للأخوة  �لعليا  �للجنة  �أن  �إىل  م�شر�  �لإن�شانية،  �لإر�دة  تلك 
�شعيها لتطبيق مبادئ تلك �لوثيقة �لتاريخية، حتر�س على بناء �ل�شر�كات 
�لدولية، و�إطلق �ملبادر�ت �لطموحة �لتي تر�عي �لو�قع ول تنف�شل عنه. 
�مل��ب��ادر�ت، حيث  �أه��م هذه  �أح��د  �لإبر�هيمية هو  �لعائلة  بيت  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�لتاريخ،  �لأوىل يف  للمرة  و�ح��دة،  �شاحة  وكني�ًشا يف  كني�شة وم�شجًد�  ي�شم 
�أبوظبي- وي�شكل م�شاحة و�قعية م�شركة من �لتعاي�س، ويوؤكد يف ذ�ت  يف 
�لوقت على خ�شو�شية كل دين، و��شتقللية كل د�ر عبادة، كما �أن �أحد هذه 
�ملبادر�ت هي جائزة ز�يد للأخوة �لإن�شانية �لتي تهدف �إىل ت�شجيع �لذين 
�لثانية  دورتها  وقد منحت يف  �لإن�شانية،  �لأخ��وة  مبادئ  تعزيز  �أ�شهمو� يف 
و�ل�شيدة لطيفة  �ملتحدة،  �لعام للأمم  �لأمني  �أنطونيو غوتري�س،  لل�شيد 

بن زياتني، جلهودهما يف ن�شر �ل�شلم ومو�جهة �لتطرف.

بت�جيهات ال�سيخة فاطمة 

�لهالل �لأحمر تنفذ �ملرحلة �لأوىل من برنامج تطعيم ع�سر�ت �لآلف من �لالجئني و�لنازحني يف �لأردن و�لعر�ق
لدعم جهود �لبلدين يف �لت�سدي جلائحة كوفيد- 19 وبلوغ مرحلة �لتعايف   وطبية  �إن�سانية  م�ساعد�ت  تقدم  • �لإمار�ت 

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
"�أم  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهلل  لهيئة  �لفخري  �لرئي�س  �لأ�شرية،  �لتنمية 
�لإمار�ت"، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة، �شرعت هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 
يف تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من برنامج تطعيم ع�شر�ت �لآلف من �للجئني 
لدعم  وطبية  �إن�شانية  م�شاعد�ت  وتقدمي  و�لعر�ق،  �لأردن  يف  و�لنازحني 

جهود �لبلدين يف �لت�شدي جلائحة كوفيد19- وبلوغ مرحلة �لتعايف.
كوفيد19-،  لقاح  جرعات  تقدمي  �لطبي  �ملجال  يف  �مل�شاعد�ت  وتت�شمن 
�لعر�قني  �لنازحني  �ألفا من  �لأردن، و15  �أل��ف لجئ �شوري يف   12 �إىل 
�ل�شحة  د�ئ��رة  مع  بال�شر�كة  �ل��ع��ر�ق،  كرد�شتان  يف  �ل�شوريني  و�لج��ئ��ني 

و�ملفو�شية  و�لعر�قية  �لأردن��ي��ة  �ل�شحة  وز�رت��ي  مع  وبالتن�شيق  �بوظبي 
�لهيئة  تقوم  �آخ��ر  �للجئني، ويفيِ حمور  ل�شوؤون  �ملتحدة  ل��لأمم  �ل�شامية 

بتوفر �لحتياجات �ملعي�شية و�حلياتية �لخرى للجئني و�لنازحني.
�لأحمر  �لهلل  وف��د�ن من  �لقادمة  �لقليلة  �لأي��ام  �لدولة خلل  ويغادر 
�لإمار�تية،  �ل�شحية  �مل��ب��ادرة  تنفيذ  على  للإ�شر�ف  و�لأردن  �لعر�ق  �ىل 
وتلبية �لحتياجات �ل�شرورية للجئني و�لنازحني. و�أكد �شعادة �لدكتور 
�أن توجيهات  �لعام لهيئة �لهلل �لحمر،  حممد عتيق �لفلحي �لمني 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، تاأتي تعزيز� للجهود �لتي ت�شطلع بها 
دولة �لإمار�ت للحد من �نت�شار جائحة كورونا، و�شمن �ل�شتجابة �لعاملية 
�لتي  ل��ل��م��ب��ادر�ت  ودع��م��ا  ودول��ي��ا،  �إقليميا  للجائحة  للت�شدي  ل��لإم��ار�ت 
فرو�س  لنت�شار  للت�شدي  �لدولية  �جلهود  لتعزيز  �لدولة  بها  ت�شطلع 
كورونا. وقال �إن متابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان خلطو�ت 
هذه �ملبادرة �لإمار�تية �لنوعية، تاأتي يف �طار �لهتمام �لذي يوليه �شموه 

م�شر�  خارجها،  �أو  �ملخيمات  د�خ��ل  �شو�ء  و�لنازحني  �للجئني  لو�شاع 
لهم،  و�لعناية  �لرعاية  درج��ات  �أعلى  بتوفر  د�ئما  يوجه  �شموه  �أن  �ىل 
و�لتعليمية  �ل�شحية  �ل��ن��و�ح��ي  يف  يحتاجونها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  وت��ق��دمي 
يف  �شرعت  �لحمر  �لهلل  هيئة  �أن  �لفلحي  و�أك��د  �لأخ���رى.  و�حلياتية 
توفر �للقاحات و�أعدت �خلطط �للزمة لتو�شيع مظلة �مل�شتفيدين منها 
يف �لأردن و�لعر�ق، م�شر� �ىل �أنه �شيتم �لبدء بتطعيم �حلالت �لن�شانية 

�ل�شعبة وكبار �ل�شن و�أ�شحاب �لأمر��س �ملزمنة.
و�أ�شاف �أمني عام �لهلل �لأحمر �أنه من �شاأن هذه �للقاحات �أن ت�شاهم يف 

�لت�شدي جلائحة كورونا يف ظل ظهور �شللت جديدة من �جلائحة.
د�ئرة  وكيل  �لكعبي  عبيد  حممد  جمال  �لدكتور  �شعادة  �أك��د  جانبه  من 
�ل�شحة �بوظبي، �أن هذه �ملبادرة جت�شد �لدور �لذي ت�شطلع به �لمار�ت 
�لدول  بجانب  وقوفها  وتوؤكد  ودوليا،  �قليميا  كورونا  جلائحة  للت�شدي 

�ل�شقيقة و�ل�شديقة ملو�جهة جائحة كوفيد19- و�حلد من �نت�شارها.

وقال �إن د�ئرة �ل�شحة �بوظبي وهيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي تعملن 
�لأردنية  �ململكة  م�شاعدة  يف  �ل��دول��ة  تطلعات  لتحقيق  معا  بالتن�شيق 
�لر�هنة،  �ل�شحية  �لأزم����ة  جت���اوز  ع��ل��ى  �ل��ع��ر�ق  وج��م��ه��وري��ة  �لها�شمية 
�جلائحة  �نت�شار  م��ن  للحد  �ملوجهة  �ل�شحية  �ل��ق��در�ت  دع��م  خ��لل  م��ن 
��شتعد�د�تهما  �أكمل  �جلانبني  �أن  �ىل  م�شر�  �ل�شقيقتني،  �لدولتني  يف 
لتو�شيع نطاق �مل�شتهدفني من �للقاحات خا�شة و�شط �ل�شر�ئح �ل�شعيفة 

و�لفئات �لأكرث عر�شة للإ�شابة.
�لعر�ق  يف  �ملحليني  و�ل�شركاء  �ل�شحية  �جل��ه��ات  بتعاون  �لكعبي  و�أ���ش��اد 
�ل�شحية  �أهد�فه  �لتي حتقق  بال�شورة  �للقاحات  لتنفيذ برنامج  و�لأردن 
�لدول  ع���ززت جهودها مل�شاعدة  ق��د  �لإم����ار�ت  و�لإن�����ش��ان��ي��ة. وك��ان��ت دول���ة 
توفر  خ��لل  م��ن  �ل�شحية  �أو�شاعها  جت��اوز  على  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 
من  �لتعايف  مرحلة  لبلوغ  بجانبها  و�لوقوف  �للقاحات،  من  �حتياجاتها 

�لأزمة.

تدعم م�ست�ى الأداء واأنظمة العمل 

عبد�هلل �ملري يعتمد 3 م�ساريع معرفية تخدم �لعمل �لأمني
•• دبي-الفجر

�شرطة  يف  �لبتكار  خمترب  �أع��ل��ن 
3 م�شاريع معرفية  دبي عن فوز 
يف "برنامج �مل�شاريع �ملعرفية للعام 
"مركز  م�شروع  وهم،   ،2020"
�خلدمة �ملوحد" ملركز �شرطة بر 
 7 دب���ي و�حل��ا���ش��ل ع��ل��ى ت�شنيف 
"�لوظائف  وم�شروع  بل�س،  جنوم 
�لرفاعة،  �شرطة  �حلرجة" ملركز 
�أور�ق"  ب���ل  "توقيف  وم�����ش��روع 
و�للذين  �لق�شي�س  �شرطة  ملركز 

ح�شل على ت�شنيف 7 جنوم.
��شتعر��س  خ������لل  ذل������ك  ج������اء 
�لفريق  مل��ع��ايل  �مل�����ش��اري��ع  م���لك 
�لقائد  �مل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ب���د�هلل 
نتائج جتربة  دب��ي،  ل�شرطة  �لعام 
�مل�����ش��اري��ع و�أث���ره���ا ع��ل��ى منظومة 
�لكفاءة  وم���دى  �لأم���ن���ي،  �ل��ع��م��ل 
�ل��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا، ودوره������ا يف نقل 
يف  �لأف�����ش��ل،  �إىل  �لأد�ء  م�شتوى 
�لقيادة،   مقر  يف  �لبتكار  خمترب 
�أحمد  �ل��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  م�������ش���اع���د  رف����ي����ع، 
ل�شوؤون �لإد�رة بالوكالة، و�لعقيد 
مدير  ن��ائ��ب  �ل��ق��رق��اوي،  من�شور 
�لإد�رية،  لل�شوؤون  �لعامة  �لإد�رة 
و�ملقدم �لدكتور �إبر�هيم بن �شباع 
يف  �لبتكار  جمل�س  رئي�س  �مل��ري، 
�ل�شباط  دب��ي، وع��دد من  �شرطة 
�مل�شاريع  برنامج  على  �مل�شرفني 
معاليه  وج����ه  و�ل���ت���ي  �مل��ع��رف��ي��ة، 

باعتمادها وتطبيقها.
وق�������ال �ل���ع���م���ي���د �أح�����م�����د رف���ي���ع: 
�لفريق  مل���ع���ايل  ب��ال�����ش��ك��ر  �أت���ق���دم 
�مل��ري، على دعمه  عبد�هلل خليفة 

وحر�شه  ومتابعته  �ل��لحم��دود، 
�ل������د�ئ������م ع����ل����ى دع�������م �مل�������ش���اري���ع 
بكافة  �ملبتكرين،  ودع��م  �ملعرفية، 
�ملنا�شبة  �لبيئة  وتهيئة  �ل�شبل، 
�ل���ت���ي حتفزهم  و�مل���م���ك���ن���ات  ل��ه��م 
�لإبد�عية،  �لأف��ك��ار  ت��ق��دمي  على 
حيث كان لتوجيهاته �لأثر �لبالغ 
�مل�شاريع  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنفيذ  يف 
و�لبتكار�ت و�لأفكار �لتي �شاهمت 
يف نقل �لعمل يف خمتلف �لإد�ر�ت 

�لعامة ومر�كز �ل�شرطة.
و�أ�شاف �لعميد رفيع، �أن �لإد�ر�ت 
�لعامة ومر�كز �ل�شرطة �أ�شبحت 
على در�ية كاملة باآليات ومر�حل 
"برنامج  �مل��ع��ريف  �مل�����ش��روع  �إع����د�د 
�مل�شاريع �ملعرفية" �لتابع للإد�رة 
�لعامة لل�شوؤون �لإد�رية، ومدركة 
لأه��م��ي��ة ه���ذ� �جل��ان��ب �ل���ذي من 
خلله يتم �شد ومعاجلة �لفجو�ت 
�ملعرفية، وتقدمي �حللول �ملنا�شبة 
�لعمل،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
حيث �شهدت �لوحد�ت �لإد�رية يف 
�شرطة دبي تناف�شا وت�شابقا كبر� 
نحو حتقيق �لإجن��از�ت يف �ملجال 

�ملعريف.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو���ش��ح �مل��ق��دم دكتور 
�إبر�هيم بن �شباع �ملري، �أن �مل�شاريع 
�لفائزة مرت مبر�حل عديدة وفق 
�لآلية �ملعدة لتقييمها، و�عُتمدت 

لتعر�س  �أوىل  كمرحلة  مبدئيا 
لحقا،  �لعام  �لقائد  معايل  على 
بتجربتها  ح��ي��ن��ه��ا  وج����ه  و�ل�����ذي 
ل��ف��رة زم��ن��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، وم���ن ثم 
عقد �لجتماع �خلا�س بالطلع 
�مل�شاريع  ه��ذه  جتربة  نتائج  على 
للطلع  �ل��ع��ام،  �لقائد  برئا�شة 
وتلبيتها  جن���اح���ه���ا  م�����دى  ع���ل���ى 
موجها  �مل���ط���ل���وب���ة،  ل���ل���م���ع���اي���ر 
وتعميم  ب���اع���ت���م���اده���ا،  م���ع���ال���ي���ه 
م�����ش��روع م��رك��ز �خل���دم���ة �ملوحد 
و�حلا�شل  دب��ي  ب��ر  �شرطة  مل��رك��ز 
على ت�شنيف 7 جنوم بل�س، وهي 
يف  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �مل�شتحدثة  �لفئة 
كافة  على  �ل�شبع جن��وم،  ت�شنيف 

مر�كز �ل�شرطة.
وبني �ملقدم �بن �شباع، �أن �مل�شاريع 
م�شروع  ه���ي  �ل���ف���ائ���زة  �ل���ث���لث���ة 
و�ملتمثل  �مل��وح��د  م��رك��ز �خل��دم��ة 
�جلنائية  �لعمليات  �أمتتة  بنظام 
�ل�شرطة،  م���ر�ك���ز  يف  و�مل����روري����ة 
�لدوريات  �إج������ر�ء�ت  م��ن  �ب���ت���د�ء 
ب��ك��اف��ة �ملر�حل  �لأم��ن��ي��ة وم����رور� 
�نتهاء  حتى  بالبلغات  �خلا�شة 
وتقنيات  و�����ش����ائ����ل  ع�����رب  �مل����ل����ف 
و�ل�شرعة  �لكفاءة  ت�شمن  حديثة 
موؤ�شر�ت  وحت���ق���ق  و�ل���ف���ع���ال���ي���ة، 
وب�شط  �لأم��ن��ي��ة  �ل���دوري���ات  �أد�ء 
�ل�شيطرة �لأمنية مب�شتوى عايل، 

وم�������ش���روع �ل���وظ���ائ���ف �حل���رج���ة ، 
�لذي ُيعنى بنقل �خلرب�ت و�إد�رة 
�لتخ�ش�شية  و�ل��وظ��ائ��ف  �مل����و�رد 
و�لتجارب  �ملمار�شات  �أف�شل  وفق 
�لتي تلبي �لأهد�ف �ل�شر�تيجية 
ل�شرطة دبي، وم�شروع توقيف بل 
�لنظام  بتحويل  و�ملتمثل  �أور�ق، 
�لورقي �لتقليدي �ليدوي و�ملتعلق 
و�ملعاملت  و�مل�شتند�ت  بالطلبات 
برنامج  �إىل  باملوقوفني،  �خلا�شة 

7 جن��وم كل من  �ل��  وح�شد فئة 
�لهيئات  لأم����ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
و�لإد�رة  و�ل����ط����و�رئ،  و�مل��ن�����ش��اآت 
�لعامة للعمليات، و�لإد�رة �لعامة 
ح�شد  فيما  �للوج�شتي،  للدعم 
فئة �ل� 6 جنوم كل من �أكادميية 
�لعامة  و�لإد�رة  دب�����ي  ����ش���رط���ة 
للتدريب، ومركز �شرطة �خليالة، 
ومركز  �ملرقبات،  �شرطة  ومركز 
�جل��ن��اح �جل����وي، وح�����ش��د ف��ئ��ة �ل� 

�لكروين يحقق �لإجناز ب�شرعة 
توثيق  وي�شمن  ع��ال��ي��ة،  وك��ف��اءة 
و�لرجوع  و�أر���ش��ف��ت��ه��ا  �مل�����ش��ت��ن��د�ت 

�إليها.
وت���اب���ع �مل���ق���دم �ب���ن ���ش��ب��اع �مل���ري: 
مل  �ملعرفية  �مل�شاريع  برنامج  �إن 
يقت�شر على فوز 3 م�شاريع، حيث 
�شاهم �لربنامج يف �لعام 2020 
يف تناف�س �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز 
�أف�شل �لنتائج،  �ل�شرطة لتحقيق 

�لعامة  �لإد�رة  من  كل  جنوم   5
�جلنائية،  و�مل��ب��اح��ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
ومركز ��شت�شر�ف �مل�شتقبل ودعم 
�لعامة  و�لإد�رة  �ل��ق��ر�ر،  و�ت��خ��اذ 
�لعامة  و�لإد�رة  �مل��ط��ار�ت،  لأم��ن 
و�لإد�رة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
�لعامة  و�لإد�رة  للمرور،  �لعامة 
�لعامة  و�لإد�رة  و�لإن��ق��اذ،  للنقل 
�شرطة  ومركز  و�ل��ري��ادة،  للتميز 

�لر��شدية، وخمفر �لفقع.

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4232(
�ملنذرة : جمرى �لنيل ملقاولت �لبناء - ذ م م  - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملنذر �ليهما / 1 - �شركة �وف�شت للن�شاء�ت �س ذ م م
مدير �شركة �وفي�شت و�ملخول  ب�شفته   ، �جلن�شية  �مار�تي   - فاعود  يو�شف  غازي  حممد   -  2

بالتوقيع عنها  - )جمهول حمل �لقامة(
فاإن �ملخطرة تخطر �ملخطر �إليهما وتكلفهما بالوفاء وب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد يف ذمتهما 
 ،110  ،  109  ،  692 رق��م  �ل�شيكات  دره��م مبوجب  �ل��ف  مائتان  دره��م   200،000 و�لبالغ 
، وذلك خلل مدة  �لم��ار�ت �ل�شلمي  وبنك  �لتجاري  �بوظبي  بنك  على  �مل�شحوبني   175
�أق�شاها �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار �لعديل و�إل �شوف ن�شطر �أ�شفني �إىل ��شت�شد�ر 

�أمر �أد�ء ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور ل�شالح �ملخطرة. 
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4224(
�ملنذرة : فا�شت لتاأجر �ل�شيار�ت �س ذ.م .م - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملنذر �ليهم :  1 - وورلد �أوف تر �فل �س م م ح
�ملوقعه على �ل�شبكات من خ�شاب �ملنذر �إليها �لأوىل ب�شفتها  �لتيماين  عبد�هلل  �يليا   -2

تيماين ب�شفتها �ملوقعه على �ل�شيكات من ح�شاب �ملنذر �إليها �لأوىل �شوجنا   -3
)جمهول حمل �لقامة( - فاإن �ملنذرة تنذرك ب�شرعة �شد�د �ملديونية �ملر�شدة بذمتك �لبالغ 
�أق�شاه  موعد  يف  دره��م(  و�شتون  وت�شعه  ومائة  �أل��ف  وت�شعون  )و�ح��د  دره��م   91،169 قدرها 
خم�شة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ويف حال �إنتهاء �ملدة وعدم �ل�شد�د فاإن �ملنذرة �شت�شطر 
�ىل رفع عري�شة �أمر �أد�ء �شدكما لإلز�مكما مت�شامنني ب�شد�د �ملبلغ �شند �لإنذ�ر مع �لفائدة 
�لر�شوم  ع��ن  ف�شل  �ل�شد�د  مت��ام  وحتي  �ل��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية 

و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماه. مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4229(
�ملنذرة : موؤ�ش�شة م�شنع مينوتي در�ي مك�س - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

لبناين   - زه��رة  حنا  د�ين   -2  ، م  م  ذ  للمقاولت  �لوطنية  �لفجرة  �شركة   -1  : �ليهم  �ملنذر 
�جلن�شية ،  3 يو�شف حنا زهرة - لبناين �جلن�شية - )جمهول حمل �لقامة(

�ملبلغ �ملر�شد يف ذمتهم  بالوفاء وب�شرورة �شد�د  �ليهم وتكلفهم  فاإن �ملخطرة تخطر �ملخطر 
و�شته  دره��م  و�شتون  وت�شعة  ومائة  �ل��ف  وثمانون  �ربعة  دره��م   84169.26 وق��دره  و�لبالغ 
وع�شرون فل�شا ، يف موعد �ق�شاه خم�شة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار �لعديل ويف حال طو�ف 
�نتهاء �ملهلة وعدم �ل�شد�د خللها، فان �ملنذرة �شت�شر �ىل رفع عري�شة �أمر�د�ء �شدكم للز�مكم 
على �شبيل �لت�شامن فيما بينكم باملبلغ �ملطالب به مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ 
��شتحقاق كل �شيك وحتى متام �ل�شد�د ، ف�شل عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه. 

مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4226(
�ملنذرة : �شركة دبي بل�شر در�ى مك�س ذ م م - �جلن�شية �لإمار�ت.

بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي
�ملنذر �ليهما : 1- �شركة �لفجرة �لوطنية للمقاولت ذ م م

�لقامة( حمل  )جمهول   - �جلن�شية  لبناين   - زهرة  حنا  يو�شف   -  2
فاإننا ننذركما ب�شرعة �شد�د �ملديونية �ملر�شدة بذمتكم �لبالغ قدرها 60،448.50 درهم يف 
موعد �أق�شاه خم�شة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر، ويف حال طو�ف �إنتهاء �ملهلة وعدم �ل�شد�د 
خللها، فاإن �ملنذرة �شت�شطر �إىل رفع عري�شة �أمر �أد�ء �شدكما لإلز�مكما على �شبيل �لت�شامن 
فيما بينكم باملبلغ �ملطالب به مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك 

وحتى متام �ل�شد�د، ف�شل عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماه.
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4228(
�ملنذرة : موؤ�ش�شة م�شنع مينوتي در�ي مك�س - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملنذر �ليها : لياقت نظر للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م - )جمهول حمل �لقامة(
 63،003.02 �لبلغ قدرها  �ملديونية �ملر�شدة بذمتكم  �شد�د  ب�شرعة  ننذركم  فاإننا 
�أيام  �أق�شاه خم�شة  �ألف وثلثة در�ه��م و �ثنان فل�شا( يف موعد  درهم )ثلثة و�شتون 
، فاإن  �ل�شد�د خللها  �ملهلة وع��دم  �لإن���ذ�ر ويف ح��ال ط��و�ف  تبد�أ من تاريخ ن�شر ه��ذ� 
�ملنذرة �شت�شطر �إىل رفع عري�شة �أمر�أد�ء �شدكم لإلز�مكم ب�شد�د �ملديونية �ملر�شدة 
بذمتكم �مل�شار �إليها �إعله مع �لفائدة �لقانونية بو �قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 

وحتى �ل�شد�د �لتام ، ف�شل عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماه.
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4234(
�ملخطر : �لنمر لتجارة �حلديد - ذ م م  - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملخطر �ليها �لثانية : كيلي �لهند�شية للحد�دة �س ذ م م
�ملخطر�ليه �لثالث : جهون فر�ن�شي�س �وكيلي - �يرلند� �جلن�شية

)جمهول حمل �لقامة(
فاإن �ملخطرة تخطر �ملخطر �إليهم وتكلفهم بالوفاء وب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد يف ذمتهم 
وخم�شة  در�هم  وع�شرة  وت�شعمائة  �آلف  وثلث  مائتان  درهم   203،910.95 و�لبالغ 
بنك  على  �مل�شحوبني   3835  ،  3806  ،  3786 رق��م  �ل�شيكات  مبوجب  فل�شاً  وت�شعون 
�لفجرة �لوطني ، وذلك خلل مدة �أق�شاها �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار �لعديل 

و�إل �شوف ن�شطر �أ�شفني �إىل ��شت�شد�ر�أمر�أد�ء ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور ل�شالح �ملخطرة  
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اعالن بالن�شر 

                        الق�شية رقم 427/2019 تنفيذ عمايل  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢٠١8/١١١٣٠ عمايل جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٧٣٣٠6 درهم( ل�شالح �لعامل ، بالإ�شافة �ىل مبلغ وقدره )١٤6٧ درهم( 
ر�شوم تنفيذ �حلكم ومبلغ )٣86٠ درهم( ر�شوم �لدعوى �لإبتد�ئية ل�شالح �ملحكمة. 

طالب �لإعلن : عمر عطا�هلل تامر �لعاين  - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعلنه : ١- �شركة جلف تكنيكال كون�شرك�شن - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملبلغ  ب�شد�د  �إخطاركم  بتاريخ )٩/5/٢٠٢١(  �لإبتد�ئية  دبي  : قررت حمكمة  �لإع��لن  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )٧56٧٣ درهم( خلل ١5 يوم من تاريخ �لتبليغ و�إل بيع �لعقار وهر عبارة عن 
�شقة �شكنية منطقة �لرب�شاء جنوب �لر�بعة رقم �لر�س ١٢6٠ مبنى بارك كورنر رقم �لوحدة 
٢٠٧ �ملرهون ل�شالح طالب �لتنفيذ و�لعائد لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة ٢٩5 

من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1/4011(

�ملنذر : فينو �شوبر� �جاي كومار �شوبر�، هندي �جلن�شية، 
يحمل بطاقة هوية رقم  784-1975-8616479-6 

�لعنو�ن : �بوظبي ، �لرو�شة بناية �شركة علي و�ولده - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
ت : 024448440 - فاك�س : 97124448440 +

�ملنذر �إليه : �ل�شادة / كو�شر� للدعاية و�لعلن )�س.ذ.م.م( ، رقم �لرخ�شة �لتجارية 229120 �ل�شادرة 
من �قت�شادية دبي وعنو�نها : دبي - مكتب رقم 401 �ىل 408 ملك مركز �ترمي للعمال - عود ميثاء - 
بردبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - ت : 043470899/ 0552392213 ، �شندوق بريد: 52478 
- مانوج ريجومل �دناين، )ب�شفته موقع �ل�شيكات، وب�شفته �شريك يف �شركة/ كو�شر� للدعاية و�لعلن �س 
ذ م م ، رقم �لرخ�شة �لتجارية 229120 �ل�شادرة من �قت�شادية دبي ، ويحمل هوية رقم 1 - 6260437 
 : �ملتحدة. ت  �لعربية  �لكبر - �لم��ار�ت  �ل�شوق   - : دبي  �لهند - وعنو�نها  784 �جلن�شية/   -  1963  -

52478 بريد:  �شندوق   ،  0529096613
يخطر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرورة �لوفاء بقيمة �ل�شيكات رقم )000431 - 028424 -  028425 - 
028423( �ملوؤرخني بتاريخ 2021/1/21 و�مل�شحوبني على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني وبنك �م �لقيوين 
مببلغ 10،465،000 درهم )ع�شرة مليون و�ربعمائة وخم�س و�شتون �لف درهم( بال�شافة �ىل �لفو�ئد 
�لقانوينة بو�قع 12 % �شنويا من تاريخ �ل�شيك وحتى �لخلء �لتام، خلل خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر 
مع نفاذ مفعوله قانونا و�ل �شي�شطر �ملخطر �ىل �للجوء للق�شاء للمطالبة باملبلغ �ملذكور مع �لتعوي�شات 
عما حلق به من ��شر�ر مادية و�دبية مع حتميل �ملخطر �ليه كافة �لنفقات و�لر�شوم و�لتعاب ، بال�شافة �ىل 

حتميله بالتعوي�س �جلابر لل�شرر ، مع حفظ كافة �حلقوق �لأخرى للمخطر �حلا�شرة و�مل�شتقبلية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�ل�شلم  �شام�شو  �ملدعو/  فقد 
لتى حممد ح�شني ، بنغلدي�س   
رقم  �شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
يرجى   )BK0932550(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��لدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

جلامعة  �جل�����دي�����د  �حل��������رم  ي�����ب�����د�أ 
للتكنولوجيا-دبي  روت�������ش�������ش���ر 
تلقي  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب�����ي  و�ح������ة  يف 
�لتخ�ش�شات  يف  �لت�شجيل  ط��ل��ب��ات 
�لتي  �ملتقدمة  �لأكادميية  و�لرب�مج 
�لأكادميي  �لدر��شي  للعام  يطرحها 
حزمة  يعزز  مب��ا   2022-2021
�ملتاحة  �لتكنولوجية  �لتخ�ش�شات 
للطلبة �جلامعيني يف دبي و�لدولة. 
ومت �إجناز �ملرحلة �لأوىل من �حلرم 
يرتكز  �ل�����ذي  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  �جل���دي���د 
�أربعة حماور رئي�شية  ت�شميمه على 
و�لت�شال  و�ل�شتد�مة  �لبتكار  هي 
�إجمالية  بتكلفة  �ل���ذك���ي،  و�حل�����رم 
ُيتوقع  فيما  دره���م  م��ل��ي��ون   200
عام  بحلول  �لثانية  �ملرحلة  �كتمال 
2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 
مليون درهم لت�شيف م�شاحة 116 

�ألف مر مربع للحرم �جلامعي.
بالقرب  �لو�قعة  �جلامعة  توفر  كما 
و�ل�شناعات  �لب���ت���ك���ار  م���ر�ك���ز  م���ن 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة يف و�ح���ة 
�أكادميية  من�شاآت  لل�شيليكون  دب��ي 
على  للطلبة  م��ت��ط��ورة  وخم���ت���رب�ت 
م�شاحة 30 �ألف مر مربع. وبلغت 
�ملخترب�ت  ه����ذه  يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
دره��م وتت�شمن  30 مليون  ح��و�يل 
و�لبتكار  �لرقمي  للتحول  خمترب�ً 
�لطلبة  ����ش��ت��خ��د�م��ات  يغطي  �ل���ذي 
و�ل�شباب �ملبتكرين يف كافة �ملجالت 
�جلامعة  مل��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ف���ت���وح  وه�����و 
ل��ت��ط��وي��ر حلول  �ل���و�ح���ة  ومل��ج��ت��م��ع 

نوعية ملدن �مل�شتقبل �لذكية. 
�لأخرى،  �ملخترب�ت  قائمة  وت�شمل 
خم���ت���رب �ل���ط���اق���ة �ل���ذك���ي���ة وور����ش���ة 

�ل���ت�������ش���ن���ي���ع �مل����ت����ق����دم����ة وخم���ت���رب 
�لروبوتات وخمترب �لثورة �ل�شناعية 
بيئة  ع���ن���ا����ش���ر  �ل����ر�ب����ع����ة وخم���ت���رب 
�ل��ع��م��ل وخم��ت��رب �ل��ت��ح��ك��م وخمترب 
دينامكية  وخمترب  و�لعنا�شر  �مل��و�د 

�ل�شو�ئل و�لعديد غرها.

تخ�س�سات ن�عية 
تخ�ش�شات  �شل�شلة  �جلامعة  وتقدم 
�لتكنولوجيا  جم�����الت  يف  ن��وع��ي��ة 
�مل����ت����ق����دم����ة وت����ط����ب����ي����ق����ات �ل�����ذك�����اء 
�ل�شخمة  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
و�لأمن �ل�شيرب�ين و�لتي ت�شكل معاً 
�ملتكاملة  �لتحتية  �لبنى  م�شتقبل 
�مل�شتقبل  جم��ت��م��ع��ات  يف  �مل��ط��ل��وب��ة 
�ل���ذك���ي���ة، خ��ا���ش��ة م���ع ت��غ��ر �أمن����اط 
�ليومية  و�حل���ي���اة  و�ل��ت��ع��ل��م  �ل��ع��م��ل 
كوفيد- جائحة  بعد  كبر  بت�شارع 
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ميزة تناف�سية
�لع�شاف،  ي��و���ش��ف  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
رئ�����ي�����������س ج�����ام�����ع�����ة روت���������ش���������ش����ر 
للتكنولوجيا يف دبي: "توفر جامعة 
للتكنولوجيا-دبي  روت�������ش�������ش���ر 
�لباحثني عن  للطلبة  نوعية  فر�شاً 
و�لخت�شا�شات  �لأك��ادمي��ي  �لتميز 
مبو�كبة  تكتفي  ل  �ل��ت��ي  �مل��ت��ق��دم��ة 
ت�شت�شرف  بل  �لعمل  �شوق  متطلبات 
يف  �ل�شاعدة  �مل�شتقبلية  �لتوجهات 
�لأكادميية  �لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف 
و�مل�������������ش������ار�ت �مل����ه����ن����ي����ة.  و�أ������ش�����اف 
يف  �مل�شاهمة  �إىل  "نطمح  �لع�شاف: 
�ل��ك��ف��اء�ت �ملوؤهلة  �إع�����د�د ج��ي��ل م��ن 
�أكادميياً وعملياً ليقود م�شار�ت نقل 
�لبتكار  وت�شريع  و�إنتاجها  �ملعرفة 
وت����وط����ني �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف دول����ة 

�لإم���������ار�ت.  وك����ون �جل��ام��ع��ة متنح 
�أك��ادمي��ي��ة ���ش��ادرة مبا�شرة  ���ش��ه��اد�ت 
يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من 
و�لبتكار  �لتكنولوجيا  تخ�ش�شات 
فذلك  �ملتقدمة،  و�لعلوم  و�لهند�شة 
ي��ع��ط��ي ط��لب��ن��ا م��ي��زة ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف 
وتاأ�شي�س  و�لإب����د�ع  �لعمل  جم���الت 
�مل�شاريع �لو�عدة �لتي حتقق �لنجاح 
بالفائدة  وت���ع���ود  ل��ه��م  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
�ملعرفة  �ق���ت�������ش���اد  ت���ر����ش���ي���خ  ع���ل���ى 
وتوفر  �لدولة."  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
در�����ش���ي���ة لدرجة  ب���ر�م���ج  �جل��ام��ع��ة 
تخ�ش�شات  ت�����ش��م��ل  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
و�لهند�شة  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
�لإلكرونيات  وهند�شة  �لكهربائية 
و�أمن �حلو�شبة و�حلو�شبة  �لدقيقة 
و�إد�رة  �مل���ع���ل���وم���ات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لأعمال �لدولية و�لت�شويق و�لإد�رة 
كما  �ل�شناعية.  و�لهند�شة  �مل��ال��ي��ة 
�لتي  �لعليا  �ل��در����ش��ات  بر�مج  توفر 

ت�شمل �لهند�شة �لكهربائية و�لقيادة 
�مليكانيكية  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  و�لب���ت���ك���ار 
�ملدينة  وع��ل��وم  �لهند�شية  و�لإد�رة 

وتخطيط  �لبيانات  وحتليل  �لذكية 
و������ش����ت���������ش����ر�ف �مل�������ش���ت���ق���ب���ل و�أم�������ن 

�حلو�شبة. 

•• اأبوظبي-الفجر

 �أعلنت موؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" عن متّكنها من ر�شم �لبت�شامات على وجوه 
باأمر��س  و�ملُ�شابني  خُمتلفة  جن�شيات  من  وطفلة  طفًل   30 من  �أك��رث 
��شتمّرت طو�ل  �لتي  30 يوم  30 �منية يف  خطرة، وذلك �شمن مبادرة  

�شهر رم�شان �لكرمي.
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  وثّمنت 
م�شت�شار رئي�س �لدولة، �شمو �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف �آل نهيان، �لرئي�س 
�لرحيمة  �لقلوب  �أ�شحاب  م�شاعي  �أمنية"  "حتقيق  مل�شوؤ�ش�شة  �لفخري 
خلل  �أم��ن��ي��ة   30 �ملوؤ�ش�شة  حلملة  ��شتجابو�  �ل��ذي��ن  �لبي�شاء  و�لأي����ادي 
�إىل تقدمي �لعون و�مل�شاعدة لتحقيق �أمنيات �لأطفال  و�شارعو�  يوماً   30

�ملر�شى.
جمر�  ومنتجع  �أب��وظ��ب��ي،  �جل��زي��رة  ن���ادي  بال�شكر  �شموها  ��ت  خ�����شّ ك��م��ا   
�ل�شعديات على م�شاهمتهم يف حتقيق �أمنيات 4 �أطفال، موؤكدة على �أن �أر�س 

�لإمار�ت، �أر�س ز�يد �لعطاء كانت و�شتظّل دوماً ينبوعاً للخر ل ين�شب.
من جانبه قال هاين �لزبيدي، �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية": 
من ر�شم �لبت�شامة على  و�لربكة  �خلر  �شهر  خلل  نتمّكن  �أن  "ُي�شعدنا 
�أمر��س �لقلب،  �ل�شكري  وجوه جمموعة من �لأطفال �لذين ُيعانون من 
من �لدرجة �لأوىل، �شرطان �لدم، �لف�شل �لكلوي و�لأور�م يف �ملخ، و�إ�شعادهم 

مع عائلتهم، وحتويل تفكرهم عن معاناتهم مع �ملر�س".
�ملُباركة،  �لإن�شانية  وجهودهم  �خلر  �أه��ل  وبف�شل  متكّنا،  "لقد  و�أ���ش��اف: 
من حتقيق �أمنيات �لأطفال يف �حل�شول على �أحدث �لأجهزة �لإلكرونية 
مثل �أجهزة �لألعاب، �لكمبيوتر �ملحمول، �لهو�تف �لذكية، �إ�شافة �إىل غرف 

�لنوم ورحلت �لت�شوق وغرها من �لأمنيات �لتي �شاهمت يف ن�شر �لفرحة 
و�ل�شعادة لدى �أطفالنا �ملر�شى".

و�ختتم �لزبيدي ت�شريحه قائًل: "نتمنى يف موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية ل�شعب 
�لإمار�ت وقيادته �حلكيمة وجميع �ملقيمني على �أر�شه �ملعطاء �أياماً مباركة 

بال�شحة  و�لربكة  �شهر �خلر  �هلل على �جلميع  ُيعيد  و�أن  باخلر،  حافلة 
و�ل�شلمة".

وج�ه الأطفال املر�سى يف رم�سان على  الب�سمات  تر�سم  ي�ما    30 يف  اأمنية   30

�ل�سيخة �سيخة: �أر�س ز�يد �لعطاء ينبوع خري ل ين�سب

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي - �لتابع لد�ئرة �لبلديات  �أعلن مركز �لنقل �ملتكامل باإمارة 
�عتبار�ً  �شتوفر  �لإم����ارة  يف  �لعاملة  �لأج����رة  م��رك��ب��ات  �أن   - و�ل��ن��ق��ل 
تطبيق  خ��لل  من  �إلكرونياً  �ملركبة  تعرفة  دف��ع  خدمة  �ل��ي��وم،  من 
PayBy، بطريقة �شهلة و�آمنة ومريحة بدًل من �لدفع نقد�ً، وذلك 
وت��ع��زز م�شتوى  �مل��ت��وف��رة،  �ل��دف��ع  خ��ي��ار�ت  تنويع  ت�شهم يف  يف خطوة 
�ل�����ش��لم��ة يف عمليات ن��ق��ل �ل��رك��اب ع��رب �أ���ش��ط��ول م��رك��ب��ات �لأج����رة، 
وت��رت��ق��ي ب��ج��ودة �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة مل�شتخدمي �مل��رك��ب��ات وحت��د من 

خماطر �نتقال �لعدوى يف ظل �لظروف �لر�هنة.
مركز  ينتهجها  �ل��ت��ي  �لرقمي  �لتحول  عملية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��دع��م 

�ل��ن��ق��ل �مل��ت��ك��ام��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل�����ش��رك��اء �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني �أ�شحاب 
من  ر�شاهم  وتعزيز  �ملتعاملني  وطموحات  تطلعات  لتلبية  �لعلقة، 
خلل ��شتخد�م حمافظ �لدفع �لإلكرونية، فيما تو�كب �أي�شاً خطة 
�إىل  �أبوظبي  حتويل  �إىل  �لهادفة  �أبوظبي  لإم���ارة  �لرقمي  �لتحول 

مدينة ذكية مبختلف قطاعاتها وخدماتها.
بال�شل�شة   PayBy �ملركبة عرب تطبيق  �أج��رة  وتت�شم معاملة دفع 
للر�كب  �مل��ق�����ش��ودة، ميكن  �ل��وج��ه��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول  فعند  و�ل�����ش��ه��ول��ة، 
�ل�شتجابة  رمز  م�شح  طريق  عن  �لدفع  خيار  �ل�شائق  من  يطلب  �أن 
�ل�شريعة QR على �شا�شة �لعد�د؛ وتاأكيد �ملعاملة عن طريق �إدخال 
هاتفه  يف  �ل��وج��ه  على  �لتعرف  خا�شية  �أو  ب��ه  �خلا�شة  �مل���رور  كلمة 
�إمتام  �إ���ش��ع��ار�ً عند  ك��ٌل م��ن �ل�شائق و�ل��ر�ك��ب  �ل��ذك��ي، و���ش��وف يتلقى 

�ملعاملة بنجاح.
ح�شاب  �إىل  بطاقاتهم  �إ�شافة  �لئتمان  بطاقات  مل�شتخدمي  وميكن 
�خلا�س بهم و�إجر�ء �ملعاملة عند دفع �لأجرة؛ كما ميكن   PayBy
حمافظ  �شحن  ع��رب  �ل��دف��ع  �ئتمانية  ب��ط��اق��ات  لديهم  لي�س  للذين 
�لدفع �لإلكرونية �خلا�شة بهم من خلل �لبطاقات �مل�شرفية عرب 
�لإنرنت �أو نقًد� يف �لأك�شاك، و�لدفع عرب تطبيق PayBy. ومن 
�أجرة  لدفع   PayBy تطبيق  ��شتخد�م  على  �ل��رك��اب  ت�شجيع  �أج��ل 
حمدودة  دف��ع  ق�شائم  ا  �أي�شً  PayBy ت��وزع  �شوف  �لأج���رة،  مركبة 
�لوقت للم�شتخدمني على تطبيق PayBy، و�لتي ميكن ��شتخد�مها 
ل�شائقي  حو�فز   PayBy �شتوفر  ذلك،  على  علوة  �لتعرفة،  لدفع 

مركبات �لأجرة لدعم جناح مبادرة �لدفع �للكروين.

ت�شريع  على   PayBy �لنا�شئة  �ملالية  �لتكنولوجيا  �شركة  وت�شاعد 
�أب��وظ��ب��ي م��ن خ��لل �شل�شلة من  �إم����ارة  �ل��رق��م��ي يف  �ل��ت��ح��ول  م�شرة 
�ملا�شية؛  �لقليلة  �لأ�شهر  خلل  توقيعها  مت  �لتي  �لبارزة  �ل�شر�كات 
�لرقمية  �ل��دف��ع  منظومة  م��ع  �شر�كة  م��وؤخ��ًر�  �ل�شركة  �أب��رم��ت  حيث 
�خلا�شة مبن�شة خدمات �أبوظبي �حلكومية �ملوحدة "مت"، مبا ميّكن 
�ملتعاملني من دفع ر�شوم �خلدمات �حلكومية من خلل من�شة �شد�د 
�أبوظبي بطريقة ذكية و�شهلة و�آمنة حيثما كانو� ويف �أي وقت، ومن 
دون �حلاجة لّلم�س �أو �لتو��شل �ملبا�شر مع �ملوظفني. جدير بالذكر 
�أن هذه �ل�شر�كة �ملثمرة مّتكن �أفر�د �ملجتمع من �إجناز �ملعاملت عرب 
�إىل  �حلاجة  دون  من   ،PayBy تطبيق  با�شتخد�م  �لإنرنت  �شبكة 

بطاقات �ئتمانية �أو بطاقات خ�شم.

مركز �لنقل �ملتكامل باأبوظبي يعتمد تطبيق PayBy للدفع �لإلكرتوين يف مركبات �لأجرة

•• دبي-الفجر

دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  لبت 
وجمل�س  �لب��ت��ك��ار  مبجل�س  ممثلة 
وبالتعاون  و�لإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����ش��ع��ادة 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  م��ع 
و�ملباحث  للتحريات  �لعامة  �لإد�رة 
�لطفل  ع���ائ���ل���ة  ط���ل���ب  �جل���ن���ائ���ي���ة، 
روه����ان ���ش��درك �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر 

يعي�س جتربة رجل  باأن  �شنو�ت،   7
�لزي  على  يح�شل  و�أن  �ل�����ش��رط��ة، 
بالدوريات  وي���ت���ج���ول  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�لفارهة يف �إمارة دبي، قبل مغادرته 

�لدولة.
�لعميد  وعائلته،  �لطفل  و��شتقبل 
�ملعل،  �هلل  ع���ب���د  حم���م���د  �ل�����ش��ي��خ 
للتميز  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
�لدكتور  �لعقيد  ونائبه  و�ل��ري��ادة، 

في�شل  و�مل��ق��دم  �حل��م��ر�ين،  �شالح 
�لتخطيط  �إد�رة  مدير  �خل��م��ري، 
خالد  و�ل�����ر�ئ�����د  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  �مل�����زروع�����ي، 

�لبتكار.
كانت  روه��ان  �لطفل  و�ل��دة  وكانت 
دبي  �شرطة  �إىل  ر�شالة  �أر�شلت  قد 
ت��ع��رب ف��ي��ه��ا ع���ن رغ���ب���ة ط��ف��ل��ه��ا يف 
تز�منا  وذل��ك  �لتجربة،  هذه  عي�س 
م��ع ع��ي��د م���ي���لده، و����ش��ت��ع��د�د �لأم 
وطنهم  نحو  �لدولة  ملغادرة  و�بنها 
�لفلبني، بعد �أن �أقامو� ل�6 �شنو�ت 
دبي  �شرطة  تلقي  وبعد  �لدولة.  يف 
�لزي  توفر  �إىل  �شارعت  �لر�شالة 
و��شطحابه  ل��ل��ط��ف��ل،  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�إىل  منزله  من  �لفارهة  بالدورية 
دبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مقر 
لأخذ �ل�شور �لتذكارية مع �شباط 
���ش��رط��ة دب���ي، وع��م��ل زي����ارة ملخترب 
�لذكي  �لبتكار ومركز �شرطة دبي 
بالغة  �شعادة  �شكل  ما  وهو   ،SPS
�ل���ذي���ن تقدما  ل��ل��ط��ف��ل وو�ل����دي����ه، 
على  دب�����ي  ����ش���رط���ة  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
حر�شها على �إ�شعاد طفلهما، ما كان 
له بالغ �لأثر يف �إ�شعاده خا�شة يوم 

عيد ميلده قبل مغادرة �لدولة

�سرطة دبي حتقق �أمنية طفل قبل مغادرته �لدولة  

يعزز م�قع واحة دبي لل�سيليك�ن كمركز للمعرفة والبتكار

جامعة روت�س�سرت للتكنولوجيا-دبي تفتح باب �لت�سجيل للطلبة يف حرمها �جلديد

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4230(
�ملنذرة  : تر�ي ليت �نرنا�شيونال �س.ذ.م.م - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملنذر �ليهم :  �- بوليود للتجارة �لعامة )�س ذ م م(
م�شجلة حتت غطاء بوليود للتجارة �لعامة )�س ذ م م( �شركة   - ماركت  بوليود   -  2

�لقامة( حمل  )جمهول   - �جلن�شية  �ير�ين   - متيز  عبا�س  عبد�لرحمن   -  3
ذمتهما  �ملر�شد يف  �ملبلغ  �شد�د  وب�شرورة  بالوفاء  وتكلفها  �إليها  �ملخطر  �ملخطرة تخطر  فاإن 
درهم  و�شتون  و�إث��ن��ان  وثمامنائة  �أل��ف��اً  و�أرب��ع��ون  ثمانية  دره��م   48،862.00 وق��دره  و�لبالغ 
�أبوظبي  بنك  على  و�مل�شحوبني  �إليها  �ملخطر  ذم��ة  يف  �مل��ر���ش��دة  �ل�شيكات  مب��وج��ب  و�ل��ث��اب��ت 
�أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار �لعديل و�إل �شوف  �لتجاري وذلك خلل مدة �أق�شاها �شبعة 

ن�شطر �أ�شفني �إىل ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور ل�شالح �ملخطر.
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2021/1204 تنفيذ جتاري  

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- فيكتور ماريو فين�شنت فرناندي�س

جمهول حمل �لقامة.
�لإ�شلمي  ن��ور  بنك  عامة(  )م�شاهمة  بنك  ن��ور  �لتنفيذ/  �لطالب  �ن  مبا 
�عله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �ق���ام  ق��د   - �شابقا  )������س.م.ع( 
طالب  �ىل  دره��م   )١١٧6٢٩٢.٠٤( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م 
�لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل ١5 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 16/ 5/ 2021  Issue No : 13240
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0002555 civil (partial)

To the defendant: Zohaib Saleem Muhammad Saleem
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building.
You are assigned to attend the hearing 17/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the 
case mentioned above, as a you are the defendant.
To claim of:
1. pay an amount of (17212.75 dirhams) Seventeen thousand two hundred twelve 
dirhams and seventy five fils.
2. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Al Harmodi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 5/ 2021  Issue No : 13240
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003298 civil (partial)

To the defendant: Fahad Azam Muhammad Azam 
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, contact: 0568087856
For notification by publication in both Arabic and English languages The plaintiff filed 
the Sharjah Transportation (LLC) against the defendant / Fahad Azam Muhammad 
Azam, Pakistani nationality, demanding and claiming the following:
1. To file the case and to determine an appointment to review and announce the 
defendant. 2. Obligate the defendant to pay an amount of (18979.25 dirhams) eighteen 
thousand nine hundred seventy-nine dirhams and twenty-five fils, and the legal interest 
of 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. 3.Obligate the 
defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 25/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 5/ 2021  Issue No : 13240
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0003305 civil (partial)

To the defendant: Amanpreet Singh Gurdeep Singh 
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, contact: 0523939907
For notification by publication in both Arabic and English languages The plaintiff filed 
the Sharjah Transportation (LLC) against the defendant Amanpreet Singh Gurdeep 
Singh, Indian nationality, demanding and claiming the following:
1. To file the case and to determine an appointment to review and announce the 
defendant.  2. Obligate the defendant to pay an amount of (13592.99 dirhams) thirteen 
thousand five hundred ninety two dirhams and ninety-nine fils, and the legal interest 
of 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.  3.Obligate 
the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 19/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court Office No. (Case Manager Office 
No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2021/4231(
�ملنذرة : ريكلي ميدل �ي�شت ) م.م.ح( - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملنذر �ليهما  / 1 - وترويل لل�شناعات ) �س.ذ.م.م( 
حمل �لقامة( )جمهول   - �جلن�شية  عر�قي   ، غفوري  غلي  عبد�لغفار  فاروق   -  2

ذمتها  يف  �ملر�شد  �ملبلغ  �شد�د  وب�شرورة  بالوفاء  وتكلفها  �إليها  �ملخطر  تخطر  �ملخطرة  ف��اإن 
فلو�س(،  در�ه��م وخم�شة  و�أربعة  �ألف وخم�شمائة  �إثنتي  و  )مائة  درهم   102،504.5 و�لبالغ 
و�ل�شيكات  �ملوقعة  و�لفو�تر  �ل�شر�ء  �أمر  مبوجب  �لثابتة  �لتجارية  �لعلقة  مبوجب  و�لثابت 
مو�شوع �لإخطار، وذلك خلل مدة �أق�شاها �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار �لعديل و�إل 

�شوف ن�شطر �أ�شفني �إىل ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور ل�شالح �ملخطرة
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات

•• ايوظبي-الفجر:

�أهدى �لأر�شيف �لوطني، �إىل ع�شر 
مكتبات مدر�شية وثلثة وع�شرين 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  ورو�شة  مدر�شة 
وطنية  كتيبات  �مل��ت��ح��دة-  �لعربية 
�لإم���ار�ت وتر�ثها  دول��ة  تاريخ  عن 
�إ����ش���د�ر�ت �لأر���ش��ي��ف �لوطني  م��ن 
ب���ل���غ���ة ب�����ر�ي�����ل، وذل�������ك �ن���ط���لق���اً 
�لتحديات  ب�����ذوي  �ه��ت��م��ام��ه  م���ن 
حاجتهم  ول���ت���ل���ب���ي���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة، 
ل���ل���ق���ر�ءة �مل��ف��ي��دة �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
تن�شئتهم �لوطنية �ل�شليمة، وتعزز 
�حل�ّس �لوطني لديهم، وقد جاءت 
ه���ذه �مل���ب���ادرة ت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى �هتمام 
يف  �لفئة  ب��ه��ذه  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف 

جميع �ملنا�شبات.
�لتي  �ل���ث���لث���ة  �ل���ك���ت���ي���ب���ات  وت���ع���د 
�أه����د�ه����ا �لأر����ش���ي���ف �ل��وط��ن��ي �إىل 
�مل���د�ر����س و�مل��ك��ت��ب��ات و�ل��ط��ل��ب��ة من 
و�لذين  �لب�شرية،  �لتحديات  ذوي 
بر�يل،  ب��ل��غ��ة  �ل����ق����ر�ءة  ي���ج���ي���دون 
�لتي  �ل���ك���ت���ب  لأه�������م  م���ل���خ�������ش���ات 
وهي:  �لوطني،  �لأر�شيف  �أ�شدرها 
�لحتاد«،  �إىل  �لتحدي  م��ن  »ز�ي���د 

�مل�شتقبل«،  �إىل  رح��ل��ة  و»خ��ل��ي��ف��ة: 
 -  1795 �حل���������ش����ن  و»ق�����������ش�����ر 

.»1966
�شعادة  ق�����ال  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وع�����ن 
�ملدير  ع��ل��ي  �آل  م���اج���د  �هلل  ع��ب��د 
�لوطني:  ل��لأر���ش��ي��ف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتن�شئة  جم���ال  يف  ب����دوره  �إمي���ان���اً 
�ل���وط���ن���ي���ة مل��خ��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات من 
�لذي  وب��ال��دور  �لنا�شئة،  �لأج��ي��ال 
توؤديه �لقر�ءة يف �شياغة �شخ�شية 
�لفرد، وزيادة تفاعله مع جمتمعه 
�إىل  ب��ادر  �لوطني  �لأر�شيف  ف��اإن   -
�ل��وط��ن��ي��ة يف  �لكتيبات  ه���ذه  و���ش��ع 
متناول �لطلبة من ذوي �لتحديات 
�ل��ب�����ش��ري��ة. وي���ن���درج ت��ق��دمي هذه 

�ل��ك��م��ي��ة �ل��ك��ب��رة �مل��ط��ب��وع��ة بلغة 
بر�يل للمد�ر�س و�لطلبة و�ملكتبات 
�ملجتمعية  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  �إط�������ار  يف 
�لأر�شيف  يوؤديها  �لتي  و�لإن�شانية، 
من  �ل�شر�ئح  جميع  جتاه  �لوطني 
يعزز  �ملجتمع، ورف��ده��م مب��ا  �أب��ن��اء 
ل��دي��ه��م �لن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن و�ل���ولء 

لقيادته �حلكيمة.
تعبر  �ملبادرة  �إن يف هذه  و�أ�شاف: 
باأن كل  عن ثقة �لأر�شيف �لوطني 
فرد من ذوي �لإعاقة �لب�شرية هو 
�أن  وعليه  �ملجتمع،  يف  فعال  ع�شو 
�لوطنية  ثقافته  تعزيز  يف  ي�شهم 
لديه،  �ل���وط���ن���ي  �حل�������ّس  وت���ع���زي���ز 
وحينما يقدم له كتباً وطنية تتناول 

بلغة  �لإم��ار�ت و�شر قادتها  تاريخ 
ياأتي  ذلك  فاإن  للمكفوفني؛  بر�يل 
�حلكيمة  قيادتنا  لهتمام  �نعكا�شاً 
�ملجتمع،  �أب���ن���اء  م���ن  �ل��ف��ئ��ة  ب��ه��ذه 
وياأتي يف �إطار ر�شالته �لنبيلة �لتي 
حُتّتم عليه تقدمي �ملعلومات �ملوثقة 
و�لأمينة لعامة �لنا�س، وتعزيز روح 
�لوطنية  و�لهوية  و�لنتماء  �لولء 
ل���دي���ه���م. وق������د �أع�����رب�����ت �جل���ه���ات 
�ل��ت��ي ت��ل��ق��ت ه���ذه �مل��ج��م��وع��ات من 
�للفتة  ب��ه��ذه  �شعادتها  ع��ن  �لكتب 
من  �لكرمية  و�مل��ب��ادرة  �لإن�شانية، 
بدوره  و�أ�شادت  �لوطني،  �لأر�شيف 
�ل�شليمة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ت��ن�����ش��ئ��ة  يف 
�ل���ت���ح���دي���ات  ذوي  م�����ن  ل���ل���ط���ل���ب���ة 

�لب�شرية �أ�شوة بالآخرين من �أبناء 
�لكبر  �لوطني  وب��ال��دور  �ملجتمع، 
�لوطني يف  �لأر�شيف  ي��وؤدي��ه  �ل��ذي 

حفظ ذ�كرة �لوطن للأجيال.
�لثلثة  �لكتب  �أن  بالذكر  �جلدير 
كتاب  حمتوى  خل�شات  ت�شمنت 
�لحتاد«،  �إىل  �لتحدي  م��ن  »ز�ي���د 
�ل�شيخ  م����ول����د  ح������ول  د�ر  �ل�������ذي 
ون�����ش��اأت��ه وجهوده  وت��ع��ل��ي��م��ه،  ز�ي���د 
�شرح  ت�شييد  �أج���ل  م��ن  �لعظيمة 
�ملغفور  �أن  �لكتاب  ويوؤكد  �لحت��اد. 
له –باإذن �هلل- �ل�شيخ ز�يد �شيظل 
رمز �ل�شجاعة و�لت�شحية يف �شبيل 
ذ�كرة  يف  م��اث��ًل  �لنبيلة،  �لق�شايا 

وقلوب �لأجيال يف �لإمار�ت.

رحلة   .. »خليفة  ك��ت��اب  ويت�شمن 
�إىل �مل�شتقبل« �أي�شاً �ملولد و�لتعليم 
�ل�شمو  �شاحب  وج��ه��ود  و�ل��ن�����ش��اأة، 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
يف  �هلل-  �ل���دول���ة-ح���ف���ظ���ه  رئ��ي�����س 
و�أكد  و�لبناء.  و�لتمكني  �لتطوير 
�ل��ك��ت��اب �أن�����ه م���ا م���ن ���ش��ه��ادة على 
�لإطر�ء  �أبلغ من هذ�  قائد  عظمة 
�للحمدود و�لولء �ملطلق لرئي�س 
دولة �لإمار�ت، �للذين عرب عنهما 
�شعبه ب�شوت و�حد: »كلنا خليفة«.

تاريخ   .. »ق�شر �حل�شن  كتاب  �أم��ا 
ح��ك��ام �أب��وظ��ب��ي«، ف��اإن��ه ي��رك��ز على 
�هتمام دولة �لإمار�ت ببناء �لقلع 
�لغابرة؛  �ل���ق���رون  يف  و�حل�������ش���ون 

حكام  لإقامة  ومقار  معاقل  لتكون 
�ملناطق وزعمائها،

�لزمن،  م���ن  ق��رن��ني  م����دى  وع��ل��ى 
ومنزًل  م���لذ�ً  �حل�شن  ق�شر  ظ��ل 
نهيان  لآل  و�لإد�رة  �حل��ك��م  وم��ق��ر 
حكام �أبوظبي، ويعّد ق�شر �حل�شن 
�أبوظبي  �إم�������ارة  �ن���ط���لق  ن��ق��ط��ة 
وت��ط��وره��ا، ولي�����ز�ل ���ش��اه��د�ً على 
وهو  �ل�شابقني،  حكامها  �إجن����از�ت 
و�ملنعة،  ب��ال��ق��وة  �ن��ط��ب��اع��اً  ي��ع��ط��ي 
�آل  �شيوخ عديدون من  حيث عا�س 
بوفلح يف �لق�شر، ومار�شو� �حلكم 
منه يف �لفرة)1966-1795(. 
�لأر�شيف  �ه��ت��م��ام  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�لوطني بذوي �لتحديات �لب�شرية 

�أ�شدر كتاب )ز�يد  �أن��ه قد  - يذكر 
�لذي  �إىل �لحت����اد(  �ل��ت��ح��دي  م��ن 
�ل�شفحات-  م���ئ���ات  م����ن  ي���ت���األ���ف 
�لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 
بر�يل  ب��ل��غ��ة  �ل���ه���م���م-  لأ����ش���ح���اب 
�جلهتني  �ه���ت���م���ام  م���ن  �ن���ط���لق���اً 
لتلبية  �لب�شرية  �لتحديات  ب��ذوي 

حاجتهم للقر�ءة �ملفيدة.
وقد وفر �لأر�شيف �لوطني مبقره 
لهذه �لفئة من �أبناء �ملجتمع �أي�شاً 
بر�يل،  لغة  ب��ق��ر�ءة  خ��ا���ش��اً  ج��ه��از�ً 
�أبناء  �ل�����ش��ري��ح��ة م���ن  مي��ّك��ن ه���ذه 
�إ�شد�ر�ت  �إىل  �ل��و���ش��ول  �مل��ج��ت��م��ع 
على  وق��ر�ءت��ه��ا  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف 

هذ� �جلهاز.

•• ال�شارقة-وام:

�لأمنية  خطتها  جن��اح  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أك���دت 
بكافة  �مل��ب��ارك  �لفطر  عيد  عطلة  خ��لل  طبقتها  �لتي  �ل�شاملة 
�لإ�شر�تيجية  �لكفاءة  مدى  عك�شت  و�لتي  �ل�شارقة  �إم��ارة  مدن 
و�ل�شركاء  بالقيادة  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  جميع  بها  تعاملت  �ل��ت��ي 

�ل�شر�تيجيني .
و�ملرورية  �لأمنية  دورياتها  تو�جد  من  �لعامة  �لقيادة  وكثفت 
على خمتلف �ملناطق و�لأحياء وعلى �لطرق و�ل�شو�رع �لد�خلية 
و�لو�شطى  �ل�شرقية  و�ملنطقتني  �ل�شارقة  مبدينة  و�خل��ارج��ي��ة 
بهدف تاأمينها و�شمان ت�شهيل حركة �ل�شر و�ملرور بها ما �أ�شهم 
�إ�شر�تيجية  م��ع  �ملن�شجمة  �ل�شارقة  �شرطة  �أه���د�ف  حتقيق  يف 
وز�رة �لد�خلية �لر�مية �إىل تعزيز �لأمن و�لأمان وجعل �لطرق 

�أكرث �أماناً.
�لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شويدي  ه��ده  ب��ن  جا�شم  �لعقيد  و�أك���د 

ب�شرطة �ل�شارقة �أن �جلهود �لتي مت بذلها من جانب فرق �لعمل 
على  �شاعد  و�ملتنزهات،  �لتجارية  و�ملر�كز  �مل�شاجد  على  �ملختلفة 
جن��اح �خل��ط��ة �مل��ر���ش��وم��ة لب�شط �لأم���ن و�لأم����ان وت��ع��زي��ز جودة 

�حلياة خلل عطلة عيد �لفطر �ملبارك .
وك�شف عن تلقي غرفة �لعمليات ومركز �لت�شال ب�شرطة �ل�شارقة 
�لفرة  خلل  �لإمارة  م�شتوى  على  هاتفية  مكاملة  ل� 21219 
هاتفية  مكاملة   18677 منها  �جل���اري  مايو   14 �إىل   11 م��ن 
تلقت  فيما  �لطارئة  للحالت  �ملخ�ش�س   /999/ �لرقم  عرب 
على �لرقم /901/ و�لتي ��شتملت  طارئة  غر  مكاملة   2542

على �لإ�شتف�شار�ت �لعامة و�خلدمات �ل�شرطية �ملقدمة.
و�لبلغات  �مل���ك���امل���ات  ك���اف���ة  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  مت  �أن�����ه  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ل�شرعة بعد تقييمها من قبل  �ل��و�ردة على وجه  و�لإ�شتف�شار�ت 
�مل�شتجيب �لأول بهدف �شمان �شرعة �لنتقال ملوقع �لبلغ وذلك 
بالتن�شيق مع �لإد�ر�ت �ل�شرطية �لأخرى �شمن نطاق تقليل زمن 

�ل�شتجابة.

من جانبه �أكد �ملقدم عمر بوغامن مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات 
بالإنابة جناح �خلطة �ملرورية �لتي و�شعتها ونفذتها �لإد�رة خلل 

عطلة �لعيد مب�شاركة �لوحد�ت �ملختلفة ب�شرطة �ل�شارقة.
�ملركبات وم�شتخدمي �لطريق  و�إلتز�م قائدي  �أن وعي  �إىل  ونوه 
باإجر�ء�ت �ل�شلمة �ملرورية وتقيدهم بها �شاعد على جناح �خلطة 
�ملرورية وعدم ت�شجيل وفيات خلل فرة عطلة �لعيد رغم كثافة 
�حلركة �ملرورية يف �ل�شو�رع و�لطرق �لد�خلية و�خلارجية �إ�شافة 

للتو�جد �ملروري �ملكثف على خمتلف طرقات �لإمارة .
و�أو�شح �ملقدم بو غامن �أن �إد�رة �ملرور �تخذت كافة �لإجر�ء�ت وفق 
�لذي �شكل عامل  �لأمر  �ملرورية  �ل�شلمة  لتاأمني  �ملعدة  �خلطة 
�لوقت  يف  ..م�شيد�ً  "�شفر" وفيات  بلوغ  �ل��ذي حتقق يف  �لنجاح 
نف�شه باجلهود �لتي بذلها جميع منت�شبي �لإد�رة وكافة �لوحد�ت 
�ل�شرطية ب�شرطة �ل�شارقة طيلة �أيام عطلة �لعيد ما كان له �لأثر 
�لكبر يف �شر �حلركة �ملرورية بكل �شهولة و�إن�شيابية وبال�شكل 

�لذي يلبي طموحات �شرطة �ل�شارقة.

•• اأبوظبي- وام:

�أع������رب������ت ����ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي عن 
ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��دور �ل��رئ��ي�����ش��ي �لذي 
تقوم به �لأ�شرة يف �لهتمام بالأبناء 
�أجيال �مل�شتقبل ..موؤكدة �هتمامها 
وتعميق  �ملجتمعي  �ل���دور  بتعزيز 
�ملوؤ�ش�شات  م���ع  �ل���ت���ع���اون  �أو������ش����ر 
�لوطنية خ�شو�شاً تلك �لتي تعنى 
تقدير�ً  و�ملجتمع  �لأ���ش��رة  ب�شوؤون 
�ملجتمعات  ب��ن��اء  يف  �لأ����ش���رة  ل���دور 

و�لنهو�س بها.
�لكعبي  حمد  �شعيد  �لعميد  و�أك���د 
�ل����دع����م  م������ر�ك������ز  �إد�رة  م�����دي�����ر 
مبنا�شبة  ت�شريح  يف  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل����ي����وم �ل��������دويل ل����لأ�����ش����رة �ل����ذي 
حر�س  �شنويا  م��اي��و   15 ي�شادف 
من  �ل��ع��دي��د  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  �لإد�رة 
�مل����ب����ادر�ت و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي تركز 
تاأكيد�ً  ب���ال����ش���رة،  �له��ت��م��ام  ع��ل��ى 
�لأ�شر  تلعبه  �ل���ذي  �لكبر  ل��ل��دور 
يف ت�شكيل ��شتقر�ر �ملجتمع وتعزيز 
�أمنه و�لذي ي�شكل �ملحور �لأ�شا�شي 

لعمل �ملر�كز.
قيادتنا  ودع������م  ب���رع���اي���ة  و�������ش�����اد 
�لإمكانات  وف���رت  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لإمار�تية  �ل���ش��رة  ورع��اي��ة  ل��دع��م 
�لوطنية  ل��ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  وف���ق���اً 
�لتي �أ�شهمت بدور مهم من خلل 
لتوفر  ع��م��ل��ه��ا  وب����ر�م����ج  خ���ط���ط 
ح����ي����اة ك����رمي����ة ل����لأ�����ش����رة و�مل��������ر�أة 

وت�شارك  وري��ادي��ة  متمكنة  جلعلها 
�لتنموية  �لعملية  �مل��ج��الت  كل  يف 
�مل�شتد�مة، مبا يحقق جودة �حلياة 
�لذي  �ل���ري���ادي  �ل����دور  مثمناً  ل��ه��ا 
وتقدميهن  �لأم�����ه�����ات  ب����ه  ت���ق���وم 
�لغايل و�لنفي�س لأولدهن ومتابعة 
�أبنائهن يف ظروف �لعمل و�لدر��شة 

عن بعد �أثناء جائحة كورونا.

ولفت �إىل �ن �ملر�كز نظمت �لعديد 
�أن�شطة �لتوعية للأ�شرة حيث  من 
متما�شكة  "�أ�شرة  ح��م��ل��ة  ن���ف���ذت 
مع  بالتعاون  �أمناً"  �أك��رث  جمتمع 
بهدف  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
�ل���ت���ي توؤثر  �ل���ظ���و�ه���ر  �حل����د م���ن 
على ك��ي��ان �ل���ش��رة و�ن��ط��لق��اً من 
�لأ�شا�شية  �لركيزة  هي  �لأ���ش��رة  �أن 
�حلو�ر  وب��اع��ت��ب��ار  �ي��ج��اب��ي  ملجتمع 
�ل��ب��ن��اء ه��و �ل��و���ش��ي��ل��ة �لأم��ث��ل حلل 

�خللفات �لأ�شرية.
�لتوعية  ح��م��ل��ة  يف  ����ش���ارك���ت  ك��م��ا 
"�أ�شرة  ���ش��ع��ار  حت���ت  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وطن  مت�شامح  جمتمع  متما�شكة 
�آمن" �لتي نفذتها موؤ�ش�شة �لتنمية 
ت�شجيلت  وت�����ش��م��ن��ت  �لأ����ش���ري���ة 
ت��وع��ي��ة ع���رب و�شائل  وب���ث ر���ش��ائ��ل 
لغات، وحما�شر�ت  وبعدة  �لإع��لم 
كتيبات  وتوزيع  توعوية  وجمال�س 
ت���دع���م �حلفاظ  ن�����ش��ي��ة  ور����ش���ائ���ل 
ع��ل��ى �ل����ش���ر و�ل��ق��ي��م �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لر�شائل  �ي�شال  ب��ه��دف  �ل�شيلة 
�لم��ن��ي��ة �مل��ط��م��ئ��ن��ة ل��لأ���ش��ر ودعم 

�آمن  جمتمع  �أج��ل  من  ��شتقر�رها 
�خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  م�شتقر، 
�لمنية و�ل�شرطية �شمن �خلطط 

�لتكاملية و�ل�شر�كات.
ت��ت��ع��ام��ل مع  �مل���ر�ك���ز  �أن  و�أو�����ش����ح 
�أك���رث م��ن 30 ن��وع��اً م��ن خمتلف 
�لجتماعية  و�حل�����الت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�خت�شا�شاتها  ���ش��م��ن  �ل���و�ق���ع���ة 
�ملجتمعي  �لأم��ن  بتعزيز  و�ملتعلقة 
�إىل  �ل����و�����ش����ول  ق���ب���ل  و�لأ�������ش������ري 
و�لق�شائية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �جل���ه���ات 
و�لعني  �أبوظبي  يف  مر�كزها  ع��رب 
�لإلكروين  �مل���وق���ع  �أو  و�ل��ظ��ف��رة 

ل�شرطة �أبوظبي.
ت��ت��وىل �لرد  �مل��ر�ك��ز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ع��ل��ى �ل���ش��ت�����ش��ار�ت �ل��ه��ات��ف��ي��ة على 
�لجتماعيني  خم��ت�����ش��ي��ه��ا  �أي�����دي 
علوم  يف  و�مل�����درب�����ني  �مل��ت��م��ر���ش��ني 
و�لقانون وذلك  �لنف�س و�لجتماع 
���ش��م��ن ج��ه��ود ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
تعزيز �لبيئة �ملجتمعية لل�شتقر�ر 
�إيجابيا  ينعك�س  و�ل����ذي  �لأ����ش���ري 

على م�شرتنا �لأمنية.

)زايد من التحدي اإىل الحتاد( و)خليفة رحلة اإىل امل�ستقبل( و)ق�سر احل�سن(

�لأر�سيف �لوطني يهدي �إ�سد�ر�ته بلغة بر�يل �إىل مد�ر�س ومكتبات يف دولة �لإمار�ت 

�سرطة �ل�سارقة: جناح �خلطة �لأمنية و�ملرورية �ل�ساملة �خلا�سة بعطلة عيد �لفطر

�سرطة �أبوظبي توؤكد تقديرها لدور �لأ�سرة �لريادي يف يومها �لدويل
•• راأ�س اخليمة-وام: 

ر�أ�س  ب�شرطة  و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة  �أت��اح��ت 
�لإم���ارة،  يف  �إل��ك��رون��ي��اً  �ملركبات  ت�شجيل  خدمة  �خليمة، 
عن طريق موقع وز�رة �لد�خلية، �أو عرب قنو�تها �لر�شمية 
لتوجيهات  للتطلعات �حلكومية، وجت�شيد�ً  مو�كبة  وذلك 
توقعات  تفوق  متميزة  خدمات  بتقدمي  �لد�خلية،  وز�رة 

�ملتعاملني .
عام  �شعيد �حلميدي مدير  �لدكتور حممد  �لعميد  وق��ال 
�آلية �خلدمة  �إن  ر�أ�س �خليمة،  �ملركزية ب�شرطة  �لعمليات 
�لتي  �لأف��ر�د  مركبات  ت�شجيل  �إمكانية  للمتعاملني  تتيح 
يتم حتويلها من �إمارة �أخرى �أو حيازتها، كما تتيح ت�شجيل 
من  وذل��ك  "�لوكالت"،  �لبيع  منافذ  خ��لل  من  �ملركبات 
خلل �لدخول �إىل موقع وز�رة �لد�خلية، �أو �إحدى قنو�تها 
�لإلكرونية �لر�شمية، و�ختيار �خلدمة، و�تباع �لتعليمات 
�مل�شتند�ت �لر�شمية �ملطلوبة، ثم تفعيل  يف �ملوقع لإدخ��ال 
�خلدمة، وذلك بهدف �إتاحة �خلدمات على مد�ر �ل�شاعة، 
و�لو�شول �إليها �شو�ًء عرب �لأجهزة �للكرونية �ل�شخ�شية 
�أو �لهو�تف �لذكية �أو �أجهزة �خلدمة �لذ�تية، �شعياً لإ�شعاد 

�ملتعاملني عرب ك�شب ثقتهم ونيل ر�شاهم.
مركبات  ت�شجيل  �أن  �حلميدي  �لدكتور  �لعميد  و�أو���ش��ح 
�لأفر�د �لتي مت حتويلها من �إمارة �أخرى �أو حيازتها، يتم 

�أو  من خلل �لدخول �إىل �ملوقع و�ختيار �شهادة �لتحويل 
�حليازة، ومن ثم �ختيار �للوحات �شو�ء لوحة حمجوزة �أو 
لوحة جديدة "�شرف تلقائي من �لنظام" ومن ثم �ختيار 
"م�شنع  �لأرق��ام من خلله  لوحات  ��شتلم  �مل��ر�د  �مل�شنع 
ر�أ�س  ب��اإم��ارة  �شهيلة  مبنطقة  �مل��ت��و�ج��د  �لت�شجيل  ق��ري��ة 
�خليمة " ومن ثم دفع �لر�شوم، وبعد �إمتام �لعملية ودفع 
�مل�شنع،  �للوحات مبا�شرة من  �ملتعامل  �مل�شتحقات، يت�شلم 

ويتم �ر�شال �مللكية من خلل �لربيد.
ونوه �إىل �أن �آلية ت�شجيل �ملركبات من خلل منافذ �لبيع 
من  مركبة  ب�شر�ء  �ملتعامل  قيام  �أثناء  �شتتم  "�لوكالت" 
وز�رة  موقع  �إىل  �لدخول  على  �ل��وك��الت  فتعمل  �لوكالة، 
ودفع  مبا�شرة  �لعميل  باإ�شم  �ملركبات  وت�شجيل  �لد�خلية، 
�إىل م�شنع  م��ب��ا���ش��رة  �لعميل  ي��ت��وج��ه  ث��م  وم���ن  �ل��ر���ش��وم، 
�ل��ل��وح��ات ل���ش��ت��لم ل��وح��ات �لأرق�����ام، وي��ت��م �إر���ش��ال �مللكية 
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  و�أك��د  للعميل.  �لربيد  عرب 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
�خليمة، ممثلة يف �إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�شائقني، على 
م�شاعفة �جلهود لتوفر كافة �ملو�رد و�لإمكانيات �ملتاحة 
�لتي ت�شهم يف �إ�شعاد �ملتعاملني وت�شهل �إجر�ء�تهم �ملرورية 
�ملتعلقة بالت�شجيل و�لرخي�س، �شعياً نحو تعزيز �خلدمات 
�لقيادة  �لتو��شل بني  �حلكومية �ملقدمة، توطيد�ً جل�شور 

و�جلمهور.

�سرطة ر�أ�س �خليمة تفعل خدمة ت�سجيل �ملركبات �إلكرتونيا

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكدت �شعادة �لدكتورة ب�شرى �ملل، �ملدير 
يف  �ملجتمعية  �لتنمية  لقطاع  �لتنفيذي 
د�ئ�����رة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع، يف ت�����ش��ري��ح لها 
باأهمية  للأ�شرة،  �ل��دويل  �ليوم  مبنا�شبة 
تكوين �أ�شرة متما�شكة ت�شكل نو�ة ملجتمع 
مت�شامح وحا�شن ل�شتى فئاته، قادرة على 
و�شانعة  و�لتحديات،  �لتغر�ت  مو�كبة 
ر�شيد  �إىل  ت�����ش��اف  �ل���ت���ي  ل�����لإجن�����از�ت 

�لوطن.
�لتنمية  ق����ط����اع  ي���ل���ع���ب  �مل�������ل،  وق����ال����ت 
�ملجتمعية يف �إمارة �أبوظبي دور�ً كبر�ً يف 
متكني �لأ�شرة، عرب �ل�شتثمار يف تطوير 

�لجتماعية  و�ل�شيا�شات  �ل�شر�تيجيات 
قادر  متما�شك،  جمتمع  خلق  تكفل  �لتي 
للتغر  �شانعة  مبدعة  �أج��ي��ال  بناء  على 
ل��لأف�����ش��ل، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �لتحديات 
�ل��ت��ي ���ش��اح��ب��ة ت��ف�����ش��ي ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

19، برهنت �لأ�شرة على دورها �ملحوري 
رعاية  م��ع  و�لتعامل  �لأزم����ة،  �ح��ت��و�ء  يف 

�لأطفال بال�شكل �لأمثل.

�ملر�حل  �إىل  �ل���د�ئ���رة  و���ش��ل��ت  وت��اب��ع��ت، 
�لأخرة من �إطلق �إ�شر�تيجية �أبوظبي 
�مل�شروع �لذي  �لأ���ش��رة، ه��ذ�  جل��ودة حياة 
ملا  �أولوياتنا،  �شمن  �أ�شا�شياً  ميثل حمور�ً 
له من �أهمية يف در��شة وحتليل �لتحديات 
�لتي  و�مل�شتقبلية  �حل��ال��ي��ة  �لجتماعية 
توؤثر على جودة حياة �لأ�شرة و��شتقر�رها، 
و�لعمل على �لتحديات �لتي تو�جه �لأ�شرة 

مثل حالت �لطلق، و�لعزوف عن �لزو�ج 
�لعمل  بني  بالتو�زن  �ملتعلقة  و�لتحديات 
و�حلياة �لأ�شرية، مع �لركيز على �أهمية 
حتفيز م�شاركة �ل�شباب وتفعيل دور كبار 
تطبيقها  �شيتم  و�لتي  �ملجتمع،  يف  �ل�شن 
و�ملبادر�ت  �ل��رب�م��ج  م��ن  ع��رب جم��م��وع��ة 
�لتحديات  مو�جهة  يف  ت�شاهم  �مل�شتد�مة 
�إمارة  يف  ل��لأ���ش��رة  و�مل�شتقبلية  �حل��ال��ي��ة 

�أبوظبي.
و�أ�شافت �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتنمية 
فئة  �ل�شر�تيجية  ت�شتهدف  �ملجتمعية: 
ومت  ك��ك��ل،  و�لأ���ش��ر  �ل�شباب،  �ل�شن،  ك��ب��ار 
منهجيات  على  بناء  �مل�شروع  على  �لعمل 
�لفئات  م���ع  للت�شميم  وم���ب���ادئ  ع��ل��م��ي��ة 
لو�شع  زمنية  م��ر�ح��ل  خ��لل  �مل�شتهدفة 
مبادر�ت تهدف �إىل �شمان حت�شني جودة 

ح��ي��اة ورف�����اه �لأ�����ش����رة، و���ش��ي��اأت��ي �إط���لق 
وتكامل  ت���ع���اون  ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
بني �جلهات �ملحلية و�لحت��ادي و�لقطاع 
�خل��ا���س و�ل��ث��ال��ث، وذل���ك يف �إط����ار عمل 
�ل����د�ئ����رة ك��ج��ه��ة م�������ش���وؤول���ة ع���ن تنظيم 
�أبوظبي  �إم�����ارة  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ق��ط��اع 
ب��ج��ودة �خل��دم��ات يف  ب��الرت��ق��اء  ومعنية 
لئق  معي�شي  م�شتوى  وت��وف��ر  �ل��ق��ط��اع، 

مع  يتما�شى  مب��ا  �ملجتمع،  �أف����ر�د  لكافة 
لزيادة  �أبوظبي  حكومة  قيادة  توجيهات 
معدلت �شعادة ور�شا �ملو�طنني و�ملقيمني 

عن �لعي�س و�حلياة يف �لإمارة.

تزامنًا مع الي�م الدويل للأ�سرة 

د. ب�سرى �ملال: �لأ�سرة نو�ة �ملجتمع و�ل�ستثمار بها هو �مل�ستقبل
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كتابة ال�سيناري�
�شل�شلة  �أو  رو�ي��ة  �أو  لق�شة  �شيناريو  كتابة  �إىل  حتتاج  قد  �لأحيان  بع�س  يف 
�ل�شخ�شية،  �أو ملتعتك  �أك��ان ذلك ب�شبب عملك  �أي عمل تلفزيوين، �شو�ء  �أو 
�ل�شخ�شيات  و���ش��رح  �لأح����د�ث  بها  حت��دث  �ل��ت��ي  �لطريقة  ه��و  و�ل�شيناريو 
�أم��ر �شروري  و�حل��و�ر و�لأم��اك��ن و�لأوق���ات �لتي حدثت فيها �لق�شة، وه��و 

لإبلغ �لقر�ء �أو �مل�شاهدين بالأحد�ث و�ملوؤ�مرة �لتي كتبتها.
حيث  �لعنو�ن،  ب�شفحة  �ب��د�أ  ك��الآت��ي.  �ل�شيناريو.  لكتابة  خطو�ت  وهناك   

حتتوي عادة على عنو�ن �لن�س �لذي 
ا  �أي�شً يحتوي  وق��د  و����ش��م��ك،  تكتبه 
على معلومات للت�شال بك وممثل 
�لت�شال  لت�شهيل  وج��د،  �إن  عملك، 
كافية  معلومات  بجمع  ق��م  ث��م  ب��ك. 
ومفيدة حول �ل�شخ�شيات و�لأماكن، 
�أمكن،  �إن  منهم  لكل  مف�شل  و���ش��رح 
وكتابة  ع��ل��ي��ك،  �ل��ك��ت��اب��ة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
�ملعلومات قبل كل م�شهد. و��شتخدم 
تكتب  ك���ن���ت  �إذ�  �مل���ن���ا����ش���ب،  �خل�����ط 
جهاز  �أو  كمبيوتر  جهاز  على  �لن�س 
علمات  ��شتخد�م  م��ن  وت��اأك��د  ذك��ي، 
�ل�شحيحة،  و�لإمي��������اء�ت  �ل��رق��ي��م 

و�مل�شافات وكتابة �شرح ب�شيط قبل كل م�شهد، بحيث ميكن للقارئ حتديد 
�أي م�شهد لقر�ءة ومتييزه عن �لآخرين. 

من  ومعقول  منا�شبا  ع��دد�  فقط  و�كتب  �لكتابة،  يف  �ملبالغة  عدم  من  تاأكد 
�لكلمات، عادًة ما تكون مدة كل �شفحة يف �ل�شيناريو دقيقة و�حدة، بحيث 
ل تت�شبب هذه �لإطالة يف قر�ءة مملة. ثم �كتب جملة حول �لفكرة �لعامة 
لأد�ء �لق�شة. قد تكون �لر�شالة �أو �لفكرة ور�ء كتابة �لق�شة. وبعدها حدد 
�لأح��د�ث يف جدول زمني،  �شتكتبها، من خلل ترتيب  �لتي  للق�شة  م�شاًر� 
ميكنك  وبذلك  �لأح���د�ث،  ترتيب  يف  خطاأ  ترتكب  �أو  حدًثا  تن�َشى  ل  حتى 
بناًء  لق�شتك،  �لكامل  �لن�س  كتابة  �ب��د�أ يف  ثم  �للزمة.  �لتعديلت  �إج��ر�ء 
بتكوينها،  قمت  �لتي  �لأح���د�ث  وم�شار  بجمعها،  قمت  �لتي  �ملعلومات  على 
وبدئها، ل تويل �لكثر من �لهتمام للنمط، �أو �لتكر�ر، �أو �أي هجاء �إملئي 
�أو هجائي �آخر، بحيث يحتوي �لعمل �لنهائي يف هذه �ملرحلة على معلومات 
�أو�شح  و�ل�شخ�شيات وفكرة  �لق�شة و�لعلقات  و��شحة و�شاملة حول ق�شة 
ل ق�شتك بعد �لنتهاء من كتابة �مل�شودة، للتخل�س من �لذي  للق�شة. ثم عديِّ
كتبته وجمع نقاط �ل�شعف، مثل �ملعلومات �لز�ئدة و�لتفا�شيل �ملبالغ فيها 
و�لأحد�ث �لتي ل تتو�فق مع �لق�شة. وبعدها ق�ّشم �لق�شة �إىل م�شاهد، مع 
معلومات حول �لوقت و�ملكان و�إج��ر�ء�ت �ل�شخ�شيات، على نف�س �لقدر من 
�لن�س و�حلو�ر،  �لأهمية بالن�شبة لأهمية �حل��و�ر. وبعد �لنتهاء من كتابة 
وتعديله، �عر�س عملك على �لأ�شخا�س �لذين تهتم بر�أيهم، ومينحك ر�أًيا 
�أي خطاأ قد جتده،  م��ر�ت، لت�شحيح  �شادًقا وو�قعًيا. ثم ر�جع عملك عدة 

قبل �إر�شال عملك �إىل عميلك �أو �شركة �لطباعة.
معاذ الطيب /خمرج 

ال�اقع افرتا�سي
 مع نهاية �لأعمال �لدر�مية لهذ� �لعام �كت�شفنا مبا ل يدعو لل�شك، �أن �لدر�ما 
�نف�شلت متاما عن �لو�قع، و�أ�شبحت متثل نف�شها وفكر رو�دها، وهذ� �لأمر 
يعترب طبيعيا للتطور �لذي ن�شهده على �ل�شاحة من وجود حياة �فر��شية 

يف عقول �لبع�س، لدرجة �أنهم يعي�شونها 
و�قع  وكاأنها  �لدقيقة  تفا�شيلها  بكل 

ملمو�س.
حتى  �أو  �لأع��م��ال  نقد  ب�شدد  ول�شت 
من  قدمته  ما  وتفنيد  �أ�شمائها  ذك��ر 
�لن�س،  عن  وخ��روج  و�إ�شفاف  �بتذ�ل 
و�نحر�ف عن �خلط �لد�عي لر�شيخ 
�لقيم و�ملبادئ و�لقتد�ء باملثل �لعليا، 
قلما �أج��د عمل و�ح��د� ينمي قدر�ت 
�لأطفال وميتع �مل�شاهد بحو�ر ر�ق �أو 
�شورة مبهرة، ولأن �لأعمال �ن�شلخت 
ف�شارت  مت��ث��ل��ه،  ومل  �مل��ج��ت��م��ع  م���ن 
ولأن  متدن،  و�حل��و�ر  باهتة  �ل�شورة 

�لأعمال  ه��ذه  فنبذ  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  ببع�س  حمتفظا  م��از�ل  �لعربي  �ل�شارع 
�ملت�شابهة يف �ملحتوى.

لي�شت لهم، ول  �أدو�ر�ً  �أن ميار�شو�  �ملهنة حاولو�  �أ�شحاب  �أن  يف و�قع �لأمر 
عدم  بئر  يف  ف�شقط  و�مل�شور،  �لكاتب  هو  يكون  �أن  �أر�د  فاملخرج  يجيدوها 
وتفا�شيلها  �مل��خ��رج  حياة  باخت�شار  م��وؤل��ف،  �أو  ككاتب  مهم  دور  يف  �ملهنية 
تختلف عن روؤية �ملوؤلفني متاما، خا�شة و�أن �ملوؤلف نتاجه �لوحيد ياأتي به 
من جمتمعه �ل�شامل وي�شور �حلارة مبا فيها من خر و�شر، وي�شتخرج منها 
قا�شرة  وروؤيتهم للأمور  �لفن فحياتهم خمتلفة  �أهل  �أما  حدوتة مكتملة، 
لأنهم يعي�شون �حلياة من جانب و�حد، فمعظم �ل�شعوب ل يزورون �مللهي 
وغرها، ول يز�ولون �خلروج على �لقانون، كما �أن من بينهم رجال �أعمال 
�أبناء لأثرياء يف منتهى �لأدب و�لأخ��لق، فلي�س كل من  �شرفاء، و�أن هناك 
يومه يف غر  يق�شي  �أو  ت��رف فهو منحل  وع��ا���س يف  �مل��دن �جل��دي��دة  �شكن 

�ل�شلوك �حلميد.
مل نر عمًل و�حد�ً هادفاً مينح �مل�شاهد جرعة �إيجابية تعينه على �لتحم�س، 
�أن هذ� �لتدين جاء عندما تخلت  �إل ما رحم يف �لأعمال �لوطنية، و�أرج��ح 
�لدول عن �لإنتاج وتركت �ل�شاحة للخا�س، فلما كانت �لدولة تنتج �لأعمال 
كان �لختيار جيد و�ملو�شوعية ممتازة، ف�شل عن �لدخل �لقومي �لذي كان 

يدخل للدولة من توزيع �لأعمال.
�لو�قعية،  ع��دم  يف  �لأجنبية  �لأع��م��ال  مع  تتو�فق  �لعربية  �لأع��م��ال  �شارت 
فاأفلم هوليوود تغرد بعيد� عن �لو�قع ، حيث تهتم بحرب �لكو�كب و�لدفاع 
عن �لأر�س من �شرور �لف�شائيني، وت�شور �أمريكا على �أنها خمل�س �لعامل 
�لرجل  فاخرعت  و�شلمتها،  �لأر����س  عن  �ل�شرعي  و�مل��د�ف��ع  �لأ���ش��ر�ر  من 
�أن��ه��م ل  �لأب��ط��ال على  ع��ن ت�شوير  م��ن �خل��ي��ال، ف�شل  �لعنكبوت وغ���ره 

يقهرون، وهذ� يف �لو�قع �أمر يف منتهى �خلطورة، لأن �لو�قع خمتلف متاما، 
�مل��د�ف��ع عن �لأر����س، فلم  وه��ذ� �ت�شح مع ح��رب ب�شيطة على �لأر����س حر 
من  فرو�س  �أم��ام  ه�شة  �شعيفة  وظهرت  كورونا  لفرو�س  هوليوود  تت�شد 
�أهل �لأر�س �أنف�شهم، فاأين �حلر��شة �مل�شددة للف�شائيني و�لنت�شار عليهم، 

فهذ� نتاج �لنف�شال عن �لو�قع و�لفرق بني �لطبيعي و�خليال. 
 ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعلم

الرجال 
�لعقاد  حممود  عبا�س  منهم  �مل��ر�أة،  عدو  بلقب  �لعرب  �لكتاب  بع�س  ��شتهر 
وتوفيق �حلكيم وغرهم، لكن كان كل منهم يكن للمر�أة �حر�ما وتقدير� 
كبر�، فكل �لرو�يات و�لكتابات مل تهن �ملر�أة ب�شكل مبا�شر �إمنا كان �لأمر 
متعلقاً بفئات �ملجتمع ومناذج موجودة بني �لب�شر، ولكل كاتب ومبدع روؤيته 
�ملر�أة  �أن��ه متجن جد� على  فيه  يبدو  قالو�  وكتابه  �أني�س من�شور  �مل��ر�أة،  يف 
وكلماته عنها يف منتهى �لقوة ومل يقل عنه �أنه عدو �ملر�أة، كما �أن قا�شم �أمني 
�لذي نادى بتعليم �ملر�أة ومب�شاو�تها يف �أنحاء �حلياة وفهم خطاأ وف�شر كلمه 

كان  وه��ذ�  للفو�ح�س،  �أن��ه يدعو  على 
�أمر� عادياً بالن�شبة للمرحلة وتف�شي 

�جلهل.
كل هوؤلء �لكتاب و�ملفكرين لهم روؤى 
�مل���ر�أة  ل��ك��ن ع���دو  �ل��ب�����ش��ر،  يف ت�شنيف 
�حلقيقي هو �ملر�أة نف�شها، لأن �لرجل 
لعموم  نف�شه كرهاً  كان ي�شمر يف  �إذ� 
قد  �شيدة  ملقابلة  تعر�س  فلو  �لن�شاء، 
وهذ�  وي��ع�����ش��ق،  وي��ح��ب  �شلوكه  ي��غ��ر 
تكره  �مل���ر�أة  لكن  خلقه،  يف  �هلل  ل�شنة 
�ل���ط���ري���ق، نر�هن  ت��ل��ى ط����ول  �مل������ر�أة 
بع�شهن  ي��ن��ق��دن  �ل��ع��م��ل  جم����ال  يف 

ولكن  ومتييزه،  �لعمل  �أ�شلوب  يف  نقد  ول  و�مل��ك��ي��اج،  �مللب�س  على  ويتلمزن 
باملر�أة،  �مل��ر�أة  �أمهم ما ي�شغل  �لكلم و�لغرور من  و�أ�شلوب  �ل�شكل �خلارجي 
�أما �لرجل فهذه �لأ�شياء تزيده ع�شقا وهو�شا بعيد� عن �لنقد و�لغرة، فل 
تفوقها  �لزوجني يف حالة  بني  �إل  �لن�شاء،  وعموم  �لرجل  بني  يوجد غرة 
جماح  كبح  بقدر  �ل��ك��ره  ملرتبة  يرتقي  ل  لكنه  وخ��لف��ه،  �ل�شهرة  �أو  �ملهني 

�لتفوق وحماولة �لنجاح مثلها.
فظلم هوؤلء �لكتاب كثر�، فعبا�س �لعقاد كان يربطه علقة طيبة بالكاتبة 
مي زيادة، وهو من قدم مديحة ي�شري �ملمثلة لل�شينما، و�لغريب �أن �ل�شينما 
ج�شدت حكاية عدو �ملر�أة �أكرث من مرة يف فيلم قام ببطولته عماد حمدي 
�لن�شاء  �أح��ب  �مل���ر�أة  ع��دو  �لفيلمني  �أب��اظ��ة، ويف  ر�شدي  ببطولته  ق��ام  وفيلم 
�لرجال  �لن�شاء مما يجعل  �أن يبني خ��د�ع  �أر�د  �لفيلم  و�إن كان  ر�أي��ه،  وغر 

يكرههن.
 م�سطفى عبيد 

احلب الأبدي 
قال لأحد �أهل �لعلم حببنا يف �ملوت، فقال �ملوت مرحلة من مر�حل �ملخلوقات، 
يعي�س يف حيز  لإن�شان  وتتحول  فتنبت  �لأرح���ام  لت�شب يف  م��اء  نقطة  يظل 
�شيق مقيا�شا للم�شافات، ولكنه يعي�س حياة �شعيدة �أثبت �لعلم �أنه ي�شحك 
فمع  تتناولها،  �لتى  �لأك��لت  ببع�س  ويتاأثر  �لأم،  بانفعال  وينفعل  ويبكي 
�شغر م�شاحة �لرحم �إل �أن �جلنني يعي�س حياة كاملة فيها ي�شعر بال�شعادة 

وكاأنه ملك �لكون.
وعندما يخرج من هذ� �ملكان �ل�شيق �إىل مكان �أو�شع يبكي وي�شعر �أنه فقد 

�لعلم  �أن  ول��و  �خللد،  وحياة  �لت�شاع 
�لتنف�س  ه��و  �ل��ب��ك��اء  �شبب  �إن  ي��ق��ول 
�أن����ه يبكي  �ل��ظ��اه��ر  ل��ك��ن  م����رة،  لأول 
خل���روج���ه م���ن مم��ل��ك��ت��ه، وك���اأن���ه مات 
وفقد حكايات و�شرة فقدها يف رحم 
�لأم، لذلك يت�شبث بالدنيا بات�شاعها 
وي���ن���م���و ع���ل���ى ح��ب��ه��ا و�ل���ع���ي�������س فيها 
�لأر�س  �أن  بكل ما فيها، مع  و�لتمتع 
كوكب يف ما هو �أكرب منها، وللأر�س 
�شور كثرة من �لف�شاء �شورتها على 
�مل�شبحة،  حبة  تتجاوز  ل  نقطة  �أنها 
ولذلك  ن�شبي،  و�لت�شاع  �ل�شيق  �إذن 
يظن  �حلياة  �ل�شخ�س  يفارق  عندما 

�أنه فقد هذه �لبقة �ل�شا�شعة من �لأر�س ليدخل حيز�ً �شيقاً كالقرب، ول نعي 
باأن �لقرب هو �لآخر مت�شع ورحب ولي�س باحلجم �ملرئي لنا مبحيطه، لكنه 
ممر حلياة �حليو�ن تلك �حلياة �لو��شعة يف �شكل �لربزخ �إىل �أن يق�شي �هلل 

�أمر� كان مفعول.
�أننا �شندخل  �مل��وت على  �إىل  �لبعث مت�شعة ج��د�، ولأن نظرتنا  و�حلياة بعد 
�لقرب �ل�شيق ويلقى علينا �لرثى، ولأن تفكرنا �أ�شيق من �لقرب، نظن �أننا 
�شنختنق د�خل �لقرب وكاأننا �أحياء، نحن نتعامل مع �ملوت و�لقرب على �أننا 
�أدى مهمته و�لروح  ب��اأن �جل�شد قد  ن��درك  �شنكون يف مكان �شيق ج��د�، ول 
�لأو�شع  �إىل  �لأ�شيق  �ملوت ونحن نخرج من  �لند�ء، فلماذ� نخ�شى  �شتنتظر 

ولي�س �لعك�س. 
 حممد �سعيب 

فن�ن الرتبية 
�لأ�شا�شية، وعلى غفلة  �حتياجاتي  ل�شر�ء  للمتجر  �لأ�شبوعية  زيارتي  �أثناء 
�حلظ  ول�شوء  ر�أ�شها،  موؤخرة  على  �لعا�شرة  بنت  �بنته  ي�شرب  �شاباً  وجدت 
��شتوقفته وملته على مد يده عليها خا�شة يف مكان عام،  �أن��ه كان بجو�ري، 
تقع  فكادت  ق�شد  ب��دون  بكتفها  �بنته  �شربتها  مر�شو�شة  �شلعة  �إىل  فاأ�شار 
وتت�شبب يف م�شكلة، نهرته وطالبت منه عدم �إهانتها وما �شتتلفه �أقل بكثر 

مما �شيتلفه هو يف تركيبتها �لنف�شية وحياتها .
ما  تكر�ر  بعدم  �أخ��ربه��ا  وكاأنني  وجهها  يف  و�بت�شمت  ر�أ�شها  على  وم�شحت 
با�شتمر�ر بدون  �مل�شكلت حتدث يف بيوتنا  �لو�قع هذه  �أبيها، يف  حدث من 
وعي ول تفكر يف �لعو�قب، نظن �أن �لأطفال ل يدركون وعلينا �أن نربيهم 
�لأدب  �أ�شاء  �لعقاب  بالع�شا و�لإهانة و�حلقيقة غر ذلك متاما، فمن علم 

�لعقاب  م���دى  ع���رف  باخت�شار  لأن���ه 
�شارت  �حل���ي���اة  ولأن  ع��ل��ي��ه،  و�ع���ت���اد 
فاقت طاقة  ومتطلباتها  �شعبة جد� 
�لب�شر، ف�شبط �لنف�س قل وقد يكون 
�مل�شتمرة  و�ل�شغوط  متاما،  تل�شى 
على كاهل رب �لأ�شرة جعلته ل يفكر 

ب�شكل هادئ �أو باأ�شلوب علمي.
�أبنائنا،  �شخ�شية  ي�شكل  م��ن  ن��ح��ن 
وعلينا �أن ندرك باأنهم على در�ية مبا 
�لقدرة  ولديهم  حولهم،  من  يحدث 
على �لتحليل و�لكت�شاف، فنجد على 
يت�شاحمون  �لبيت  �أه��ل  �مل��ث��ال  �شبيل 

�شيئاً  �ل�شيف  �بن  يك�شر  عندما  وطيبة  ود  فيها  رقيقة  بكلمات  ويتلفظون 
للغاية  قا�شياً  �لت�شرف  يكون  بينما  �ل�شجادة،  على  �مل��اء  ي�شكب  �أو  زجاجياً 
وه��ذ� خطاأ كبر يف  �شديد�ً،  يكون عقابه  نف�شه،  �ل�شئ  �بنهم   يفعل  عندما 

�لربية.
�لبناء �لنف�شي يبد�أ من �جلنني، فالعلم �كت�شف �أن �جلنني يتاأثر بانفعالت 
�لزوجني توخي  تاأثر كبر، لذلك على  و�ل�شعادة لهما  �حلامل، فالغ�شب 
يجعل  �لتعامل  ه��ذ�  لأن  �أطفالهم،  �أم��ام  �لجتماعية  تعاملتهم  يف  �حل��ذر 

�لطفل يف �هتز�ز نف�شي قد يحول �شخ�شيته متاما من �إيجابية ل�شلبية.
�سامي حممد /م�ست�سار قان�ين

ق�سة ق�سرية
�لأطفال يبكون، و�حل��زن على وجوههم من  �أيتام فوجد  د�ر  مر رجل على 
�لطفل وهو  له  تبكون؟ فقال  ملاذ�  ف�شاأل طفل يجل�س وحيد�،  �لقهر،   �أثر 
�لرجل  فذهب  نبكي،  لذلك  كثر�  ويهينونا  ي�شربونا  �إنهم  دموعه،  مي�شح 

لها  وق����ال  �لأي���ت���ام  د�ر  ���ش��اح��ب��ة  �إىل 
مل���اذ� ت��ع��ام��ل��ني ه����وؤلء �لأط���ف���ال بهذ� 
وقالت  كلمه  من  غ�شبت  �لأ�شلوب، 
ل �شاأن لك وطلبت منه �خلروج فور�، 
�أري���د �أن �أحتدث  ق��ال �ل��رج��ل ب��ه��دوء 
�أجل�س  ل��ه  فقالت  مهم،  �أم��ر  يف  معك 
�أمامها  تف�شل قل، جل�س على كر�شي 
و�أعطيك  كل فرة  �إليك  �شاأتي  وق��ال 
�لأيتام،  �لأط��ف��ال  لإ�شعاد  �لكايف  �مل��ال 
يعي�شون  �أنهم  ي�شعرو�  �أن  �شرط  على 
باليتم  ي�شعرون  و�أبيهم ول  �أمهم  مع 
منهم  طفل  �أي  م��ن  علمت  و�إذ�  �أب���د�، 
�شوف  تعذبيهم  �أو  ت�شربينهم  �أن���ك 

�أ�شلمك لل�شرطة وهذ� �شهل جد� جد�، و�ليوم نظمي لهم حفلة جميلة و�أنا 
�شاحبة  نظمت  وب�شرعة  يحبونها،  �لتى  �لهد�يا  عن  �لأطفال  �أ�شاأل  �شوف 
�إليهم  ع��ادت  و�لأط��ف��ال  �لهد�يا  لي�شري  �ل��رج��ل  وذه��ب  �لأي��ت��ام حفلة  د�ر 
�شعد�ء  فاأ�شبحو�  و�لأل��ع��اب  �لهد�يا  �ل��رج��ل  و�شلمهم  و�ل��ف��رح،  �لبت�شامة 

ي�شحكون ويلعبون. 
 فرحة يتيم /مرمي اأ�سامة 

م�سافة الأمان
�إن �إتقان فن �حلفاظ على م�شافة �أمان يف �لعلقات هو م�شاألة مهمة للحفاظ 
على �لود و�لحر�م �ملتبادل بينها، حيث �أن �خلطاأ يف قيا�س هذه �مل�شافة قد 
ين�شف �لعلقة كاملة بينما لو تاأملنا �لعلقات �لناجحة �لعامة �أو �خلا�شة 
�أم��ان حتفظ هذه �لعلقات وحتميها،  �أف�شل ما فيها هو م�شافات  �أن  جند 
لذلك فاإن �لذكاء يف �إد�رة �لعلقة يكمن يف و�شع جمموعة من �لقو�عد �أو 
�لتي تتوقف عندها يف تعاملك مع �لآخرين وحتدد  �ملبادئ تو�شح �حلدود 
�حلدود  ه��ذه  منك،  �قر�بهم  وم��دى  جتاهك  بها  �لآخ���رون  يت�شرف  كيف 
�لآخرين  و�ح��ر�م  لذ�تك  �حر�مك  من  ويزيد  يحميك  �ل��ذي  �ل�شور  هي 
�آمنة �شخ�شية  لك، فهي حدود �شحية و�للتز�م بها ي�شمن م�شاحة حرية 

لنف�شك وللأطر�ف �لأخرى. 
�شو�ء  �لعلقات  باختلف طبيعة  �لأم��ان  م�شافة  �أو  �حل��دود  ه��ذه  وتختلف 

مهنية،  �أو  �جتماعية  عائلية،  عاطفية، 
�أن  بينها  �مل�شرك  �لعامل  يبقى  لكن 
�أو  �أي جرح  يحمي من  عدم جتاوزها 
تتعر�س  ق��د  ��شتغلل  �أو  نف�شي  �أذى 
�مل�شافة على  ه��ذه  تقدير  ويعتمد  ل��ه، 
و�لثقافة  �ل���وع���ي  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج����ة 
�ل���ذك���اء  يف  م����ه����ارة  و�إىل  و�لط��������لع 
�لجتماعي،  و�ل���ت���و�����ش���ل  �ل��ع��اط��ف��ي 
�أك��رب �لأخ��ط��اء عندما ندخل يف  فمن 
د�ئرة علقة ما �لعتقاد �أن �ملبالغة يف 
�لهتمام و�حلب و�لتو�جد و�لتو��شل 
���ش��خ�����س م���ا �شيعطي  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر م���ع 
�ل��ث��ق��ة و�لأم��������ان ل���ه���ذه �ل���ع���لق���ة بل 

�أو  �مل��ل��ل  ذل��ك  ي�شبب  ق��د  �لعك�س  على 
�ل�شعور بقيود تكبل �لأط��ر�ف وتاأ�شرها و�حلل هنا يكمن يف م�شافة �لأمان 
�لتي ت�شمن �ملو�زنة بني �لعقل و�لقلب، وتر�شدك �إىل �أن �لعلقات �لروحية 
�لتاأهب  �ملادي كما ت�شمن لك  �لقرب  و�لتو�فق، ولي�س  �لن�شجام  دليل  هي 
خطوة للور�ء عند توتر �لعلقة وتخفف من م�شاعر �خلذلن  و�أمل �لفر�ق. 
فاملو�قف هي �لختبار �حلقيقي للحب و�ل�شد�قة، وهي وحدها من تك�شف 
مدى قوة هذه �لعلقة و�شدقها ومقاومتها ل�شدمات �حلياة ولي�س طول 
�شتجده  لأم���رك  ويهتم  ب�شدق  يحبك  فمن  �ل��د�ئ��م،  �لتو�جد  �أو  �ل�شنو�ت 

قربك يف �أ�شد �ملو�قف دون �أن تطلب منه ذلك،
�أ�شخا�س �أحببناهم من بعيد ثم كرهناهم عند �كت�شاف معدنهم   فكم من 

�حلقيقي عن قرب، �أو عدو تغر و�أ�شبح �شديقاً.
�لتو�زن  لت�شمن  �لأم��ان  ��شتخد�م م�شافة  تبالغ يف م�شاعرك وتفنن يف  ل   
و�لغياب  �للهفة،  ويقتل  �مل�شكلت  ي�شبب  �ل�شديد  ف��الق��ر�ب  علقاتك  يف 
ل  �مل�شافات  ذك��اء  ه��و  �حل��ب  يقال  و�لإه��م��ال،  �لن�شيان  �إىل  ي���وؤدي  �لطويل 
تقرب كثر�ً فتمل، ول تبتعد كثر�ً فتن�شى كذلك هي هند�شة �هلل يف �لكون 

ر�قب �لأر�س لو �قربت من �ل�شم�س لحرقت ولو �بتعدت لتجمدت.
 منال احلبال /اإعلمية

عادات فرع�نية 
ملو�شم  �لأ�شر من جديد  ت�شتعد  �لنتهاء  �لف�شيل على  �ل�شهر  يقارب  �أن  ما 
�لعيد �جلديدة  ولثياب  �لعيد  ومل�شاريف  للعيد  ت�شتعد  �أخ��رى  وفرحة  �آخر 
و�لألعاب �جلديدة لفرحة �ل�شغار لأن �لعيد مثلما هو فرحة للكبار ففرحة 
�لعيدية،  و�لأه��م منها  و�لأل��ع��اب �جلديدة  �مللب�س  ب�شبب  �أك��رث  به  �ل�شغار 
فال�شغار ينتظرون �لعيد د�ئماً بفارغ �ل�شرب من �أجل �لعيدية.. �شو�ء �لغني 
و�لفقر.. فهي طق�س مقد�س عندهم من طقو�س �لعيد ل بد منه وبدونه 

بكون �لعيد ناق�شاً.
ويعتمد  �لعيد،  �أي���ام  �لأط��ف��ال  على  توزيعه  يتم  م��ايل  مبلغ  ه��ي  و�لعيدية 
�ملبلغ �ملادي على عمر �لطفل و�لقدرة �لقت�شادية ملن يوزع )�لعيدية( وكان 
و�لبيوت  �لأحياء  ويطوفون  �جلديدة  �مللب�س  يلب�شون  �ل�شابق  يف  �لأطفال 
يف  ت�شهم  و�لتي  عيديه  من  جمعوه  ما  يعدون  للمنزل  ذل��ك  بعد  وي��ع��ودون 

�ل�شغار  ق���ل���وب  �إىل  �ل���ف���رح���ة  �إدخ�������ال 
�لفقر�ء  وج���وه  على  �لب�شمة  وت��ر���ش��م 
�مل��ودة بني �خللن  و�ملحتاجني وتعمق 
و�لعر�شان  و�مل��خ��ط��وب��ني  و�لأ���ش��دق��اء 

�جلدد �أي�شاً..
�ىل  من�شوبة  عربية  كلمة  و�لعيديه   
�لعطف،  �أو  �ل���ع���ط���اء  مب��ع��ن��ى  �ل��ع��ي��د 
وترجع هذه �لعادة �إىل ع�شر �ملماليك 
ر�تباً  ي�شرف  �ململوكي  �ل�شلطان  فكان 
�جلنود  م��ن  ل��لأت��ب��اع  �لعيد  مبنا�شبة 
و�لأم��������ر�ء وم����ن ي��ع��م��ل��ون م��ع��ه وك���ان 
قيمة  وت��ت��ف��اوت  )�جل��ام��ك��ي��ة(،  ��شمها 
�ل��ع��ي��دي��ة ت��ب��ع��اً ل��ل��ر�ت��ب ف��ك��ان��ت تقدم 

للبع�س على �شكل طبق مملوء بالدنانر 
�لذهبية و�آخرون تقدم لهم دنانر من �لف�شة، و�إىل جانب �لدنانر كانت 

تقدم �ملاأكولت �لفاخرة.
وي���رى �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��اح��ث��ني �أن �ل��ع��ي��دي��ة ع���ادة ف��رع��ون��ي��ة غ��ر مرتبطة 
بالعيدين �شو�ء �لأ�شحى �أوعيد �لفطر عند �لعرب �مل�شلمني وكانت تعبر�ً 
ر��شخة يف  عادة  لت�شبح  و�ملروؤو�س  �لفقر  �ل�شلطة على  عن عطف �شاحب 
�ملجتمعات �لعربية كلها ولي�س م�شر وحدها. و��شتمرت هذه �لعادة ففي �أول 
�أيام �لعيد كان �لوزير �لفاطمي �أو �ململوكي ي�شر يوم �لعيد من منزله ومعه 
�لق�شر ويظهر �خلليفة  باب  �إىل  �لدولة يف ملب�شهم �جلديدة  كبار رجال 
يف موكب مهيب، وتكون ملب�شه يف �لعيد بي�شاء مو�شاة بالف�شة و�لذهب 
وكذلك مظلته، وكان يخرج من باب �لعيد على عادته يف ركوب �ملو�كب �إل 
�أن ع�شاكره يف هذ� �ليوم من �لأمر�ء و�لأجناد و�لركبان و�مل�شاة تكون �أكرث 
عدد�، وينتظم �جلند للخليفة يف �شفني من باب �لق�شر �إىل �مل�شلى، ويركب 
ثم  فيه فرة  ي�شريح  �إىل مكان  �شرفتها  �مل�شلى ويدخل من  �إىل  �خلليفة 
في�شلي  ور�ءه  و�لقا�شي  و�لوزير  �ملحر�ب  قا�شد�ً  بحا�شيته  يخرج حمفوفاً 
�لعيد فاإذ� �نتهت �ل�شلة �شعد �إىل �ملنرب خلطبة �لعيد، ويقف �أ�شفل �ملنرب 
�لوزير و�لقا�شي و�حلا�شية.. ثم ي�شر �خلليفة �إىل �لوزير بال�شعود في�شعد 
�إىل �شابع درجة مقدماً �إىل �خلليفة ن�س �خلطبة �لتي �أعدها ديو�ن �لإن�شاء 
�لن�س �لذي قدم له،  ق��ر�ءة  و�شبق عر�شها على �خلليفة ويبد�أ �خلليفة يف 
�ل��ذي خ��رج منه يلبث  �ملكان  ف��اإذ� ف��رغ من �خلطبة هبط من �ملنرب ودخ��ل 

قليل ثم يعود مبوكبه ويح�شر مع �فر�د �ل�شعب مو�ئد �لولئم �ملختلفة .
يرون  لأنهم  كذلك  و�لفقر�ء  �لعيدية  �أج��ل  من  �لعيد  ينتظرون  و�لأطفال 
للأطفال  رقابة  بد من  ل  ولكن  رقابة،  دون  بحرية  للت�شرف  فر�شة  فيها 
ملر�عاة  �شلوكهم  وتهذيب  باأيديهم  �أم���و�ل  يف  �لت�شرف  كيفية  لتعليمهم 
�أ�شدقائهم، علينا �أن نركهم ينفقون �لعيديات بقدر من �حلرية يف �لت�شرف 
و�أن ي�شري به ما يريد ويرغبه حتى ي�شعر �أنه حقق �أمنياته بالعيدية �لتي 
�أن  ب��الآلف ول بد  �إىل جنيهات ودر�ه��م ودنانر  تطورت من قرو�س قليلة 

يكون حتت رقابة �لب�شر.
و�جلدير بالذكر �أن �لبنوك و�مل�شارف قد مل�شت رغبات �لنا�س يف منح �لعيدية 
�لعربية  �ل��دول  جميع  يف  و�مل�شارف  �لبنوك  كل  ت�شارع  ل��ذ�  جديدة،  بنقود 
و�لإ�شلمية بطرح عملت جديدة �شو�ء ورقية �أو معدنية قبل حلول �لعيد 
باأ�شبوع تقريباً، �أتاحت �حلكومات �لفر�شة وكذلك �لبنوك �ملركزية للبنوك 
وت�شهد  لل�شتبد�ل  �لنا�س  ي�شارع  وهنا  �ل��ع��م��لت،  ه��ذه  لطرح  و�مل�����ش��ارف 
�شديد�ً  �إقبال  رم�شان  من  �لأخ��ر  �لأ�شبوع  وط��و�ل  �إغلقها  قبل  �لبنوك 
من �ملو�طنني ل�شتبد�ل عملت قدمية بعملت جديدة ليفرحو� بها قلوب 
�ل�شغار وقلوب �لفقر�ء و�ملحتاجني حتى يكون �لعيد بكل معانيه ومظاهره 

وطقو�شه فرحة.
 ول تقت�شر �ل��ع��ي��دي��ة يف ي���وم �ل��ع��ي��د ع��ل��ى �ل��ن��ق��ود  ف��ق��ط، ب��ل ه��ن��اك بع�س 
�ل��ع��ي��دي��ات �خل��ا���ش��ة يف �ل��ع��ي��د ح��ي��ث حت��ر���س بع�س �ل��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى معايدة 
و�لدتها و�شديقتها بهد�يا ثمينة معربة بذلك عن �ملحبة لهما، حيث تقوم 
جذ�ب،  بغلف  بتغليفها  وتهتم  لو�لدتها  وتقدمها  �لثمني  �لعطر  ب�شر�ء 
�ملغلفة.   و�حللويات  �لزهور  من  باقة  �إهد�ئها  على  فتحر�س  �شديقتها  �أما 
وهناك �شخ�س يحب �أن يقدم خلطيبته عيدية وعري�س يريد �أن يقدم �إىل 
�إعطاء لزوجته عيدية، ففي هذه �حلالت ل  �أو زوج يريد  عرو�شه �لعيدية 
تقت�شر �لعيدية على �لنقود بل تر�وح مابني زجاجة عطر �أو هدية ذهبية �أو 
زهور �أو ملب�س �أو حقائب يد �أو غر ذلك، �ملق�شود �أن �لهدية تتحدد قيمتها 

ونوعها من و�شع لآخر.
مازن متبم /كاتب �سحفي

�س�ء الفهم
�لغباء نعمة يف كثر من �لأحيان، �أن تفهم �آكرث من �للزم لهو �أمر متعب 

�لكلمات،  ور�ء  م��ا  ت��ف��ه��م  �أن  ل��ل��غ��اي��ة، 
وت����درك  �ل���ن���ظ���ر�ت،  ور�ء  م���ا  وت��ف��ه��م 
جتعلك  �لتي  �للعينة  �لتفا�شيل  تللك 
بهذه  جتعلنا  �لآخ��ري��ن،  حقيقة  ت��رى 
لذلك  �حل���ي���اة،  يف  ن�شقى  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
�لذين  �لأ�شخا�س  بع�س  �أح�شد  كنت 
لطيبتهم  ل��ي�����س  ح��ي��ات��ي،  يف  ق��اب��ل��ت��ه��م 
يجعلهم  و�ل��������ذي  ل���غ���ب���ائ���ه���م،  ول����ك����ن 
ج��زء�ً طويًل من عمرهم يف  يعي�شون 
�أن  �لوقت  مع  فتكت�شف  �ل�شحية،  دور 
ل��ي�����ش��و� طيبني على  �أ���ش��خ��ا���ش��اً  ه��ن��اك 
ن�شبة من  ولكنهم ميتلكون  �لإط��لق، 

�لغباء �أح�شدهم عليها.
 ن�سمة ع�دة 

م�ساحة ن�ستعر�ش فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com اإعداد اأ�سامة عبداملق�س�د
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عربي ودويل

�لربي  رف��ح  معرب  بفتح  �ل�شبت  �أم�����س  �مل�����ش��ري��ة   �ل�شلطات  ق��ام��ت   
�إىل �لقطاع لنقل  �إ�شعاف  �حل��دودي مع قطاع غزة لدخ��ال �شيار�ت 
�مل�شابني جر�ء �لق�شف �ل�شر�ئيلي �إىل �مل�شت�شفيات �مل�شرية، بح�شب 

ما �أكد م�شوؤولن طبي وحدودي.
“فتحت �ملعرب  �إن م�شر  �مل�شوؤول �لطبي لوكالة فر�ن�س بر�س  وقال 
ب�شكل ��شتثنائي لدخول ع�شر �شيار�ت �إ�شعاف م�شرية �إىل قطاع غزة 

لنقل �جلرحى �لفل�شطينيني .. لتلقي �لعلج مب�شر«.
و�أك�����د �مل�������ش���وؤول �حل������دودي ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �أن ف��ت��ح �مل��ع��رب يعترب 
“��شتثنائيا” بهدف نقل �مل�شابني لأن �لعادة تق�شي باإغلقه يف �أيام 

�لعطلت �لر�شمية، يف ��شارة �ىل عطلة عيد �لفطر.
بيان  يف  ق��ال��ت  م�شر  يف  �ل�شحية  للرعاية  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  وك��ان��ت 
“مت رفع درجة �ل�شتعد�د بثلث من�شاآت �شحية تابعة  �إنه  �جلمعة 
للهيئة، وذلك حال �لحتياج مل�شت�شفيات �إخلء للجرحى و�مل�شابني 
من غزة«. و�أ�شاف �لبيان �نه “مت تعليق �إجاز�ت عيد �لفطر �ملبارك 
�لطبية  �ملن�شاآت  بهذه  و�لتمري�س  �لطبية  و�لأطقم  �لأطباء  لبع�س 

��شتعد�د� ل�شتقبال �لقادمني من قطاع غزة للعلج«.
برئا�شة  �لأرثوذك�شية  �لقبطية  �لكني�شة  ��شتنكرت  �ل�شبت،  بيان  ويف 
�لقد�س  يف  حاليا  جت��ري  �لتي  “�لأحد�ث  �لثاين  تو��شرو�س  �لبابا 
وقطاع غزة من �عتد�ء�ت غا�شمة تزهق �أرو�حا بريئة وتلحق �لأذى 

بالن�شاء و�لأطفال، بدون عائد �أو طائل �شوى �لقتل و�لدمار«.

دعت ماليزيا و�إندوني�شيا جمل�س �لأمن �لدويل �ل�شبت �إىل �لتدخل 
بني  �ل�شر�ع  �ح��ت��د�م  م��ع  غ��زة،  على  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شربات  ووق��ف 

�لقو�ت �لإ�شر�ئيلية و�لف�شائل �لفل�شطينية �مل�شلحة.
وقال رئي�س �لوزر�ء �ملاليزي حمي �لدين يا�شني �إنه �تفق مع �لرئي�س 
�لإندوني�شي جوكو ويدودو خلل �ت�شال هاتفي على �شرورة وقف 

ت�شرفات �إ�شر�ئيل “�مل�شينة” على �لفور.
وقال حمي �لدين يف خطاب بثه �لتلفزيون “تو�فقت وجهات نظرنا 
�لتابع  �لأم��ن  وخا�شة جمل�س  �ل���دويل،  �ملجتمع  على  يتعني  �أن��ه  يف 
للأمم �ملتحدة، �لتحرك �شريعا لوقف كل �أ�شكال �لعنف �لتي ترتكبها 

�إ�شر�ئيل و�إنقاذ �أرو�ح �لفل�شطينيني«.
بيان  �أي  �ل��ي��وم  حتى  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�س  ي�شدر  “مل  و�أ���ش��اف 
حول �لو�شع �لر�هن يف فل�شطني ب�شبب معار�شة �لوليات �ملتحدة 
�لفل�شطينية  للق�شية  �ملنا�شرين  �أ�شد  من  وماليزيا  �لأمريكية«. 
�أ�شا�س ح��دود ما قبل عام  �لدولتني على  �أم��د بعيد وتوؤيد حل  منذ 
�شيناق�س  �لأم��ن  جمل�س  �إن  �أي��ام  قبل  دبلوما�شيون  وق��ال   .1967
علنا �أعمال �لعنف يوم �لأحد. وذكر دبلوما�شيون �أن �ملجل�س �ملوؤلف 
من 15 ع�شو� عقد �جتماعا غر معلن �لأ�شبوع �ملا�شي لبحث �أ�شو�أ 
�أعمال عنف ت�شهدها �ملنطقة منذ �شنو�ت لكنه مل يتمكن من �تفاق 

على بيان.

ملبورن  ومئات يف  �لأ�شر�لية  �شيدين  �آلف يف مدينة  عدة  تظاهر 
�ل�شبت �حتجاجا على �لهجمات �لتي ت�شنها �إ�شر�ئيل على غزة يف ظل 

�ل�شر�ع �مل�شتمر منذ �أيام.
�لبلدية لبدء م�شرة يف  ففي �شيدين، �جتمع حمتجون عند مبنى 
و”�حلرية  لفل�شطني”  “�حلرية  مثل  هتافات  م��رددي��ن  �ل�����ش��و�رع 

لغزة«.
كانت �لطائر�ت �لإ�شر�ئيلية قد و��شلت �ل�شربات �جلوية على غزة 
�لإ�شلمية  �ملقاومة  حركة  وردت  �أم�س  �شباح  من  مبكرة  �شاعة  يف 
)حما�س(، �لتي تدير قطاع غزة، باإطلق �ل�شو�ريخ باجتاه �إ�شر�ئيل 

يف خام�س ليايل �ملعركة بني �جلانبني.
وقالت حمتجة يف �شيدين ُتدعى ولء �أبو عيد “�أرى �نتفا�شة... �أرى 
�أنا�شا لن يلتزمو� �ل�شمت بعد �لآن.. �أنا�شا �شاقو� ذرعا، �أنا�شا يردون 

على �لقمع و�لعنف بالدفاع عن �أنف�شهم«.
و�شارو�  فيكتوريا  ولي��ة  �أم��ام مكتبة  �ملحتجون  �جتمع  ملبورن،  ويف 
عبارة  عليها  لفتات  منهم  �لكثرون  وحمل  �لربملان  مبنى  باجتاه 

“�حلرية لفل�شطني«.

عوا�شم

القاهرة

كوالملبور

�سيدين

 بريطانيا ت�سع خطة
 �سريعة ملو�جهة متغري كورونا

•• لندن-وكاالت

لتوزيع  �جل��ي�����س،  م��ن  ب��دع��م  ع��ام��ة،  �شحة  م�����ش��وؤويل  �ل�شبت،  بريطانيا،  ن�شرت 
�ختبار�ت فرو�س كورونا من باب لباب، يف بلدتني �شمايل �إجنلر�، يف حماولة 
�ل�شهر  �لإغ��لق  قيود  جميع  رفع  خطط  تهدد  �لنت�شار  �شريعة  �شللة  لحتو�ء 
�شحفي  م��وؤمت��ر  يف  جون�شون  بوري�س  �ل��ربي��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق��ال  �ملقبل. 
�شنو�جه  �أننا  �ملحتمل  فمن  للنتقال،  قابلية  �أكرث  �لفرو�س  كان  “�إذ�  �جلمعة: 
تعطيًل  يكون  �أن  ميكن  ه��ذ�  �أن  لكم  �أوؤك���د  �أن  يجب  �ل�شعبة..  �خل��ي��ار�ت  بع�س 

وفقا للأ�شو�شيتد بر�س. خطر� لتقدمنا”، 
و�أ�شاف جون�شون �أن �ملرحلة �لتالية من �إجر�ء�ت تخفيف �لإغلق �شتتم كما هو 
خمطط لها �لثنني، لكنه حذر من �أن �لبديل قد يوؤخر خطط رفع جميع �لقيود، 
مبا يف ذلك قو�عد �لتباعد �لجتماعي وتغطية �لوجه، يف 21 يونيو. يف �ل�شياق 
�إج��ر�ء �ختبار�ت  �إن �جلنود �شي�شاعدون يف  �ل��وزر�ء �لربيطاين  ذ�ت��ه، قال رئي�س 
مكثفة و�شريعة يف مدينتي بولتون وبلكبرن يف �شمال غربي �إجنلر�، حيث مت 
�لإ�شابة  حالت  وت�شاعفت  �لتلقيح.  حملة  لت�شريع  �لتلقيح  مو�قع  �إن�شاء  �أي�شا 
بال�شللة �لتي مت حتديدها لأول مرة يف �لهند باأكرث من �ل�شعف خلل �أ�شبوع، 
يف حت��د لجت��اه ت��ن��ازيل ح��اد على م�شتوى �ل��ب��لد يف �لإ���ش��اب��ات �لتي مت �لتغلب 
�مل�شت�شارون  �ل�شريعة. يقول  �أ�شهر من �لقيود وحملة �لتطعيم  عليها من خلل 
�ل�شللة  من  للنتقال  قابلية  �أكرث  �لهندية  �ل�شللة  �إن  �حلكوميون  �لعلميون 
�ملهيمنة يف بريطانيا. تقول �ملجموعة �ل�شت�شارية �لعلمية للطو�رئ �إنه ل يوجد 
�أن  �أو  �أك��رث خطورة  ت�شبب مر�شا  �ل�شللة �جلديدة  �أن  على  �لآن  دليل حتى 

�للقاحات �حلالية غر فاعلة معها.

هاآرت�س: �سل�سلة من �لقر�ر�ت �لإ�سر�ئيلية �خلاطئة ور�ء �لنفجار �لكبري

�سحف عربية: »هّبة« عرب 48 تذّكر بالتمييز �سدهم

�إ�سر�ئيل توجه حتذير� �إىل لبنان.. وحتركات ملنع �خرت�ق �حلدود

 »نيويورك تاميز«: خيار�ت موؤملة لإ�سر�ئيل وحما�س قبل »�لن�سر«
بالن�شبة  �حلا�شم  و�لقر�ر  �إ�شر�ئيل.  د�خل  �ملدن  من  �لعديد  يف 
لإ�شر�ئيل هو ما �إذ� كان “�لن�شر” يتطلب �إر�شال قو�ت برية �إىل 
غزة، �لأمر �لذي من �شاأنه �أن ميدد �ل�شر�ع ويزيد ب�شكل كبر 
عدد �لقتلى و�جلرحى من كل �جلانبني. ويف وقت مبكر من يوم 
وهيكل  ب�شكل حاد هجماتها على غزة  �إ�شر�ئيل  كثفت  �جلمعة، 
�لأنفاق حتت �لأر�س، مبا يف ذلك �لق�شف �ملدفعي �ملكثف، لكن 
�لقو�ت �لإ�شر�ئيلية مل تدخل غزة نف�شها، على �لأقل حتى �لآن. 
و�شيكون ذلك، �إذ� ح�شل، ت�شعيد�ً كبر�ً �شد مقاتلي “حما�س” 
�أن توؤدي  �إ�شر�ئيل. وميكن  �لذين �أطلقو� مئات �ل�شو�ريخ على 
�إطالة �ل�شر�ع وزيادة عدد �لقتلى و�جلرحى  �إىل  هذه �خلطوة 

ب�شكل كبر من كل �جلانبني.

حتديات “حما�ش«
وتو�جه “حما�س” �لتي �شيطرت على غزة على مدى �ل�شنو�ت 
�لقو�ت  م��ع  رئي�شيتني  ح��رب��ني  يف  و���ش��م��دت  �مل��ا���ش��ي��ة   13 �ل���� 
�لتطور�ت  حتويل  كيفية  يف  �خلا�شة  حتدياتها  �لإ�شر�ئيلية، 

�ل�شريعة �إىل ق�شة جناح.
�أجل  �إىل  �لن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  �أدى  للفل�شطينيني،  وبالن�شبة 
يف  “حما�س”  غر م�شمى �ل�شهر �ملا�شي �إىل خلق فر�غ ترغب 
�لفل�شطيني �لوحيد �لذي،  �إنها �لف�شيل  ملئه. وتقول �حلركة 
�لأماكن  عن  يد�فع  �ملح�شنة،  �ل�شو�ريخ  من  �لكبر  مبخزونه 
�ملقد�شة يف �لقد�س ، ويحول �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س 

�إىل متفرج.

وحتدث �لرئي�س بايدن �إىل نتنياهو وكرر �ل�شيغة �ملعتادة حول 
�إ�شر�ئيل يف �لدفاع عن �لنف�س، و�أر�شل دبلوما�شياً ذ� خربة  حق 
على  للح�س  عمرو،  ه��ادي  �خلارجية  وزي��رة  م�شاعد  نائب  هو 

وقف �لت�شعيد من كل �جلانبني.
وتعتربها  “حما�س”،  م��ع  تتحدث  ل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  لكن 
غزة  على  حقيقية  ب�شيطرة  عبا�س  يتمتع  ول  �إرهابية،  منظمة 

�أو �حلركة.
 لذ� يف جميع �لحتمالت، �شيتحدث عمرو �إىل م�شوؤويل �لأمن 
�إنهاء  يف  �ملعتاد  �ملحاور  كانت  �لقاهرة  �أن  �إىل  نظر�ً  �مل�شريني، 
�آخر  ذل���ك  مب��ا يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و”حما�س”،  ب��ني  ج���ولت �حل���رب 

مو�جهتني كبرتني، يف عامي 2008 و 2014.

•• وا�شنطن-وكاالت

مع بدء �لو�شطاء �لأمريكيني و�مل�شريني حمادثات يف �إ�شر�ئيل 
�إن  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  ت��ق��ول  �ل��ت�����ش��ع��ي��د،  خل��ف�����س 
�لتفاق  قبل  ح�شا�شة  د�خ��ل��ي��ة  �ع��ت��ب��ار�ت  ي��در���ش��ون  �مل��ت��ح��ارب��ني 
من  كل  على  �إن  �ملحللون  ويقول  �لعنف.  لإنهاء  حمادثات  على 
�إ�شر�ئيل و”حما�س” �إيجاد طرق لتدوير ق�شة �لن�شر ل�شعبهم، 
�إ�شر�ئيل.  �أ�شهل بالن�شبة حلما�س منها على  لكن �ملهمة �شتكون 
�أن  نتانياهو  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  على  ويتعني 
ز�دت  و�ل���ذي  �ل�شيا�شي  م�شتقبله  على  �ل��ق��ت��ال  ت��اأث��ر  يح�شب 
تعقيده �ل�شطر�بات �لد�خلية بني �ليهود و�لعرب �لإ�شر�ئيليني 

•• القد�س-وكاالت

�أن  “هاآرت�س”  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أف��������ادت 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ت��ق��ف م����رة �أخ������رى على 
���ش��ف��ا م��و�ج��ه��ة ع�����ش��ك��ري��ة و����ش��ع��ة يف 
غ���زة. ف��ر���ش��ق��ات �ل�����ش��و�ري��خ �ل��ت��ي ل 
تتوقف حلركتي �ملقاومة �لإ�شلمية 
�لإ�شلمي”  و”�جلهاد  “حما�س” 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، و�ل��ت��ي ت�شببت  على م��دن 
بقتلى وج��رح��ى، ورد �شلح �جل��و يف 
غ��زة، تقّرب �لطرفني من معركة ل 
وما  �شت�شتمر،  �لوقت  من  كم  نعرف 

�شيكون �لثمن �لب�شري و�ملادي لها.
وب���ال���ت���و�زي م���ع �ل���ت���ده���ور يف غ���زة، 
يت�شع �حتجاج عنيف يف بلد�ت عربية 
�لبلد،  �رج��اء  ويف مدن خمتلطة يف 
�أكتوبر  �أح��������د�ث  ب������اأن  ي���وح���ي  مم����ا 
2000 حتوم فوق  )ت�شرين �لأول( 
�ل�����ش��د�م��ات ب��ني �مل��و�ط��ن��ني و�أف����ر�د 
�ل�����ش��رط��ة، وت���ه���دد ب����اأن ت���خ���ّرب من 
و�له�س  �حل�����ش��ا���س  �ل��ن�����ش��ي��ج  ج��دي��د 
بالمل  وبالتاأكيد  �مل�شركة،  للحياة 

 – ي��ه��ودي��ة  ���ش��ر�ك��ة  على  تعتمد  حكومة  يف  �ل�شعيف 
عربية.

�لحتجاج  ولكن  و�لرملة،  �للّد  يف  ذروت��ه  �لعنف  وبلغ 
�أخرى، ور�شق  مل يتجاوز يافا، وحيفا ومو�قع عديدة 
�أح��رق ق�شم  �ليهود، فيما  �شكان عرب باحلجارة بيوت 

•• عوا�شم-وكاالت

�ل��ت��م��ي��ي��ز �جل���ائ���ر ب��ح��ق م���ن يطلق 
�شيا�شات  قبل  م��ن   48 ع��رب  عليهم 
متتالية  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة  ح���ك���وم���ي���ة 

دفعت  �ليهود  م��ن  �ملت�شددين  م��ع  �ملفتوحة  و�مل��و�ج��ه��ة 
لتحرك ميد�ين لأول مرة منذ �أكرث من 70 عاماً يف 
�شد �شيا�شات حكومة بنيامني  “�لنتفا�شة”  ما ي�شبه 
�لد�ئرة بني قطاع غزة  بالتز�من مع �حلرب  نتانياهو 

و�إ�شر�ئيل.
وبح�شب �شحف عربية �شادرة �أم�س �ل�شبت على �لرغم 
�إ�شر�ئيل  حكم  حتت  بال�شتمر�ر   48 ع��رب  قبول  من 
�لدرجة  م���ن  ك��م��و�ط��ن��ني  م�����ش��ن��ف��ني  ظ���ل���و�  �أن���ه���م  �إل 
�لثانية. وجت�شد هذ� �لت�شنيف كو�قع على �لأر�س من 
ونظره  �لعربي  �مل��و�ط��ن  بني  �لعرقي  �لتمييز  خ��لل 

�ليهودي.

جبهات مفت�حة
وذكرت �شحيفة “�لعرب” �للندنية �أن �لبلد�ت �لعربية 
و�لنا�شرة،  وحيفا،  يافا،  منها  �لإ�شر�ئيلي،  �لد�خل  يف 
وك��اب��ول، وط��م��رة، و�ل��ط��ي��ب��ة، وك��ف��ر ق��ا���ش��م، �شهدت ما 
متظاهرين  ب���ني  مفتوحة”  ب�”مو�جهات  ���ش��م��ي��ت 
من  �لرغم  على  �لإ�شر�ئيلية،  و�ل�شرطة  فل�شطينيني 
لي�س  �لرئي�شي  مربرها  لكن  غ��زة،  مبو�جهات  تاأثرها 
ردة  ه��و  و�إمن����ا  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  يف  �لأخ����ر  �لت�شعيد 
يف  ���ش��ده��م،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �لتمييز  �شيا�شة  ع��ل��ى  ف��ع��ل 
م�شاكنهم  و�ف��ت��ك��اك  و�خل���دم���ات،  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �لتعليم 
مثلما  يهود  ملتطرفني  فيها  و�لتفويت  منها  وطردهم 

ج���رى يف ح��ي �ل�����ش��ي��خ ج����ر�ح، وجاءت 
تعك�س  وقوية  مفاجئة  �لحتجاجات 
مدير  وذك��ر  بالظلم.  كبر�ً  �إح�شا�شاً 
لندن  يف  ل���ل���در�����ش���ات  ت���ق���دم  م���رك���ز 
حممد م�شارقة، لل�شحيفة �أن �ملتغر 
و�لبلد�ت  �مل����دن  دخ����ول  ه��و  �ل��ع��م��ي��ق 
ومنها  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل،  يف  �لفل�شطينية 
�ل�شر�ع  �شاحة  �إىل  �ملختلطة،  �مل��دن 
معلنة �أنه ل ميكن �حلديث عن �إنهاء 
�لتمييز  ن��ظ��ام  �إن��ه��اء  دون  �لح��ت��لل 
يعامل  �لذي  �لإ�شر�ئيلي،  �لعن�شري 
نحو مليون ون�شف مليون فل�شطيني 
�لدولة  د�خ��ل  �لأ�شليني  �ل�شكان  من 
حقوق  ل  و���ش��ك��ان��اً  رع��اي��ا  باعتبارهم 
لهم، ويحا�شرهم يف بلد�تهم بع�شر�ت 
�أو  كرمياً  عي�شاً  متنع  �لتي  �لقو�نني 

م�شاو�ة يف �حلقوق.
“�لقوة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�ل�شر�ع  ح��ل  ميكنها  ل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
مع �ل�شكان �لأ�شليني، ول خيار غر 
�ملت�شاوية  و�حلقوق  �مل�شرك  �لعي�س 

ترتبط ب�شل�شلة من �لقر�ر�ت �خلاطئة �لتي �تخذت يف 
�شهر رم�شان، مبا فيها و�شع �حلو�جز يف باب �لعامود، 
“م�شرة  على  و�لإ�شر�ر  ج��ر�ح،  �ل�شيخ  و�ملو�جهات يف 
وكان للمفت�س �لعام كويف �شبتاي دور حا�شم  �لأعلم”. 
يف ذلك، و�دعاوؤه باأن �شلوك �ل�شرطة كان “رقيقاً جد�ً” 

يدل على م�شكلة مقلقة يف فهم �لو�قع.

من �ملقربة �جلديدة يف �لرملة، وتعر�شت كن�س لر�شق 
باحلجارة. وحتولت �للد ليل يوم �لثلثاء �ىل منطقة 
قتال: �شبان �أف�شدو� كل ما وقع حتت �أيديهم. وت�شلل 
حيث  هروفيه  �أ���ش��اف  م�شت�شفى  �ىل  �أي�شاً  �لحتجاج 

�شاغب.
�لعنيف  �لحتجاج  �نفجار  �أ�شباب  �أن  �ل�شحيفة  وترى 

�إقامة  ي�شمن  �ت��ف��اق  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �حل�����و�ر،  م��ائ��دة 
�لدولة �لفل�شطينية وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية على 
�لأر��شي �ملحتلة عام 1967م، و�أن يعود �لفل�شطينيون 
�إ�شر�ئيل  لأن  �أر��شيهم،  �إىل  فل�شطني  خارج  �ملهجرون 
�إنكارها لهذ� �حلق و�لوجود  لن تنعم بال�شتقر�ر �أمام 
من  �لفل�شطينيني  حلرمان  و��شتمر�رها  �لفل�شطيني 
حقوقهم �مل�شروعة، مبا يف ذلك عودة َمْن هم يف �ل�شتات 

خارج �أر��شيهم.

ملحمة بط�لية
�ل�شعودية  �أن  “�لريا�س”  �شحيفة  ذك��رت  جانبها  من 
�شاندت �شعب فل�شطني يف ثور�ته و�نتفا�شاته �ملتكررة، 
حملو�  �ل��ذي��ن  و�شبابه  �ل�شعب  ه��ذ�  �أط��ف��ال  �أن  وت���رى 
�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  دب��اب��ات  بها  وو�ج��ه��و�  �حل��ج��ارة، 
ي�شجلون  حقيقيون،  �أب��ط��ال  ه��م  وقنابله،  وم��درع��ات��ه 
يف قلب �ل�شرق �لأو�شط، وبالتايل  “ملحمة بطولية” 
�إىل  �ل�شحيفة  و�مل��وؤ�زرة. ونبهت  �لدعم  ي�شتحقون كل 
�لقمة  )رئ��ي�����ش��ة  �ململكة  ت��ب��ادر  �أن  غ��ري��ب��اً  ي��ك��ن  �أن���ه مل 
�لإ�شلمية( بطلب عقد �جتماع طارئ �فر��شي للجنة 
م�شتوى  على  �لإ���ش��لم��ي  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة  �لتنفيذية 
يف  �لإ�شر�ئيلية  �لع��ت��د�ء�ت  لبحث  �خل��ارج��ي��ة،  وزر�ء 
يقوم  �لقد�س، وما  يف  �لفل�شطينية، وخ�شو�شاً  �لأر�س 
ب���ه �ل���ع���دو �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي م���ن �أع���م���ال ع��ن��ف يف حميط 
��شتياء �حلكومة  تعك�س  �ملبادرة  �لأق�شى، هذه  �مل�شجد 
�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  يرتكبه  مما  �ل�شعوديني  و�ل�شعب 

قر�ر  ع��ل��ى  تعليقه  يف  وذل����ك  و�ملدنية”،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�نتفا�شة  ملو�جهة  �جلي�س  من  ق��و�ت  �إر���ش��ال  �إ�شر�ئيل 

عرب 48.

معادلة �سعبة
مقال  يف  �ل�����ش��ع��ودي��ة  “�جلزيرة”  �شحيفة  وت��ن��اول��ت 
و�إ�شر�ئيل..  “فل�شطني  بعنو�ن  �مل��ال��ك  حمد  للكاتب 
�لعادل  غ���ر  �حل���ك���م   و���ش��ف��ت��ه  م���ا  �شعبة”  م��ع��ادل��ة 
�لق�شية  دع��م  يف  ت��ت��اأخ��ر  مل  عربية  دول  م��و�ق��ف  على 
�لفل�شطينية وحقوق �ل�شعب يف قيام دولته على تر�به 
�لإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �ل�شر�ع  بد�ية  منذ  �لوطني 

على مدى عقود م�شت.
�لإ�شر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  �شاأن  ويف  �أن��ه  �ل�شحيفة  وذك��رت 
و�متد�د  و�ل��ق��د���س،  �ملقد�شيني  على  �مل�شتمر  �لأخ���ر 
يكون  �أن  �إل  مي��ك��ن  ل  غ�����زة،  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ع���دو�ن���ه���م 
�ل�شطفاف مع كل من ينكر على �إ�شر�ئيل هذ� �لعدو�ن 
�ل�شر�س، و�شد كل من ل يندد به، ويحاول �أن يغطي على 
جر�ئم هذ� �لنظام �ملحتل، وهو ما تعلنه �ل�شعودية وكل 
�ململكة  �أح��د يز�يد على دعم  دول �خلليج، وبذلك فل 
�لفل�شطينية  للق�شية  قدمت  دول��ة  ول  �خلليج،  ودول 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  فعلت  كما  عنها  و�ل��دف��اع 

�خلليج حتى �لآن.
يتوقف  �أن  يتمنى  �جلميع  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
و�لن�شاء  للمدنيني،  حمايًة  �حل��رب،  ه��ذه  يف  �لت�شعيد 
على  �ل��ط��رف��ان  يجل�س  و�أن  �ل�����ش��ن،  وك��ب��ار  و�لأط���ف���ال 

غر �أن �ل�شرطة ت�شطر �إىل معاجلة 
�أعر��س م�شكلة عميقة �أكرث تتفجر 
ه��ذه �لأي����ام. ويف �إط���ار رغ��ب��ة رئي�س 
�لوزر�ء بنيامني نتانياهو يف مكافحة 
�ل��ع��ن��ف �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، �إ���ش��ع��اف��ه بل 
ب�شكل جمرم  ف��اإن��ه حر�س  و�ل��غ��ائ��ه، 
���ش��د ع����رب �إ����ش���ر�ئ���ي���ل. وب������دًل من 
�لإق�شاء  ف�����ش��ل  �مل�����ش��ك��ل��ة،  م��ع��اجل��ة 
و�لإج������ح������اف و�ل���ت���ه���وي���د و�إدخ��������ال 
�لكني�شت.  �إىل  معلنني  عن�شريني 
�لكارثية  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  وه������ذه 

تتفجر �لآن يف وجه ��شر�ئيل.
�ملطلوب  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وتخل�س 
�لآن هو قبل كل �شيء وقف �لت�شعيد 
وت���ه���دئ���ة �خل�����و�ط�����ر. وخ�������ر�ً فعل 
ريفلني  روؤوف��������ني  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�إطلق  �إىل  �لعربية  �لقيادة  بدعوته 
هذ�  ولكن  �لعنف.  �شد  قاطع  �شوت 
كان  م�شوؤول  وزر�ء  رئي�س  يكفي:  ل 
ح����و�ر�ً  وي���ج���ري  �ل�����ش��رط��ة،  �شيلجم 
حقيقياً مع �لقيادة �لعربية، ويحر�س 
�حل���رم، ول  �ل��ر�ه��ن يف  �لو�شع  على 
�أماكن يجب تهويدها، ويعلن  �ملختلطة  �ملدن  يرى يف 
عن نية لل�شتثمار يف �ملجتمع �لعربي، ويتوقف �أ�شا�شاً 
ذلك  على  ق��ادر  غر  نتانياهو  ولكن  �لتحري�س.  عن 
وقت  �أي  من  �أك��رث  ���ش��روري  ��شتبد�له  ف��اإن  وبالتايل، 

م�شى.

بحق �ل�شعب �لفل�شطيني على مر�أى 
�لتزم  �ل���ت���ي  �ل����ع����امل،  وم�����ش��م��ع م���ن 

�ل�شمت و�بتعد عن �حلياد.
�ملوقف  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�ل���������ش����ع����ودي جت�������اه م�����ا ي�����ح�����دث يف 
م�شتحدثاً، فالعامل يتذكر  �أمر�ً  لي�س  فل�شطني حالياً، 
جيد�ً موقف �ململكة بقيادة �ملوؤ�ش�س �مللك عبد�لعزيز بن 
�لفل�شطيني �شد  لل�شعب  و�ملنا�شر  �ملوؤيد  عبد�لرحمن 
يز�ل  ول  �لعاملية،  و�ل�شهيونية  �لربيطاين  �ل�شتعمار 
�ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  عهد  يف  قائماً  �ملوقف  ه��ذ� 
�مللك �شلمان بن عبد�لعزيز، حيث لقيت �لق�شية دعماً 
للق�شية  �ل��د�ع��م��ني  م��ق��دم��ة  يف  ي���ز�ل  ول  ��شتثنائياً، 
�مل�شروعة  حقوقه  نيل  يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  وحل��ق 
ويف مقدمتها حقه يف دولة م�شتقلة عا�شمتها �لقد�س 

�ل�شريفة.

مكا�سب الت�سعيد
وذكرت �شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط” �أن ت�شاعد �لتوتر 
حي  ق�شية  خلفية  على  �ملا�شية  و�لأي����ام  �لأ�شابيع  يف 
د�خليني،  ت��ط��وري��ن  و���ش��ط  �ل��ق��د���س،  يف  ج���ر�ح  �ل�شيخ 
�لرئي�س  �إن  �إذ  فل�شطيني،  و�لثاين  �إ�شر�ئيلي  �أحدهما 
زعيم  لبيد،  يائر  كلف  ريفلني  روؤوف���ني  �لإ�شر�ئيلي 
ت�شم  �أن  ي��ف��ر���س  ك���ان  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل  �مل��ع��ار���ش��ة، 
�أحز�ب �ليمني و�لو�شط و�لي�شار لإز�حة رئي�س �لوزر�ء 
بنيامني نتانياهو. كما �أن �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
ع��ب��ا���س، ق���رر ت��اأج��ي��ل �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي ك��ان��ت حما�س 
ترقبها للتقدم �أكرث يف �لنظام �ل�شيا�شي �لفل�شطيني. 
�ل�شيخ  حي  مو�شوع  ت�شاعد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 
نتانياهو  دف�����ع  �ل���ق���د����س،  يف  ج������ر�ح 
لتح�شني  ت��وظ��ي��ف��ه  �إىل  وح���م���ا����س 
�شارع  وبالفعل،  �لد�خلية.  �أو�شاعهم 
بنيت،  نفتايل  ميينا”  “حزب  زعيم 
�حل��ك��وم��ة مع  ت�شكيل  خ��ي��ار  ل��ق��ب��ول 
خلفية  على  نتانياهو  برئا�شة  ليكود 
بالعرف  وه����ذ�  �لأخ������ر.  �ل��ت�����ش��ع��ي��د 
حيث  لنتانياهو  “�إجناز”  �ل�شيا�شي 
�شمن بذلك 59 �شوتاً يف �لكني�شت، 
وبات يحتاج �شوتني فقط للح�شول 
ولحظ  حما�س،  �أم��ا  �لغالبية.  على 
مو�شوع  و�شعت  �أن��ه��ا  دبلوما�شيون 
�لقد�س يف ر�أ�س خطابها �ل�شيا�شي يف 
د�خلية  لعتبار�ت  �لأخ���رة،  �لفرة 
مكا�شب  لتحقيق  وت�شعى  و�إقليمية، 
على ح�شاب عبا�س وفتح. ولوحظ �أن 
جميع �لتوتر�ت �ل�شابقة كانت تخ�س 
�لأوىل  ه��ذه �جلولة، هي  غ��زة، فيما 
�آخ��ر، وهو �لقد�س  �أم��ر�ً  �لتي تخ�س 
و�إ�شلمياً  ع��رب��ي��اً  �خل�شو�شية  ذ�ت 

بطريقة هجومية ولي�شت دفاعية.

•• بريوت-وكاالت

حتذير�  �ل�شبت،  �إ�شر�ئيل،  وجهت 
“�شيتحمل  �إن��ه  قائلة  لبنان،  �إىل 
للم�س  حم���اول���ة  �أي  م�����ش��وؤول��ي��ة 
بعد  وذل����ك  �إ�شر�ئيل”،  ب�����ش��ك��ان 
حم�����������اولت لخ�����������ر�ق �حل�������دود 
و�ن���ت�������ش���ار دع������و�ت ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
و�شع  ف��ي��م��ا  ه����ن����اك،  ت����ظ����اه����ر�ت 
�جل���ي�������س �ل���ل���ب���ن���اين ح����و�ج����ز ملنع 

�خر�ق �حلدود.
وت�������ش���ه���د م���ن���ط���ق���ة م���رج���ع���ي���ون 

وجهت  بعدما  �للبنانية،  �حل���دود 
�لف�شائل �لفل�شطينية �لدعوة �إىل 
�لفل�شطينيني �ملوجودين على كل 
�لأر��شي �للبنانية، ومن خميمات 
و�لر�شيدية  و�لبد�وي  �لبارد  نهر 
وعني �حللوة، للتوجه �إىل �جلنوب 
للم�شاركة يف  ح��اف��لت،  على منت 
�حلدود،  عند  �حتجاجية  حركات 

وب��ع��د ظ��ه��ر �جل��م��ع��ة، ن��ظ��م �شبان 
ع��ل��ى �حل����دود �جل��ن��وب��ي��ة تظاهرة 
د�عمة لفل�شطني. وبعد حماولتهم 
�شخ�س  ت����ويف  �حل�������دود،  �ج���ت���ي���از 
و�أ�شيب �آخر بجروح نتيجة �إطلق 
�لر�شا�س  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
�ملطاطي و�لقنابل �مل�شيلة للدموع 

يف حماولة لتفريقهم.

تد�بر  لبنان،  جنوبي  �حل��دودي��ة 
�جلي�س  جانب  من  م�شددة  �أمنية 
�لطرق  ك��ل  �أغ��ل��ق  �ل���ذي  �للبناين 
�ملوؤدية �إىل �شهل مرجعيون، قبالة 
�لإ�شر�ئيلية،  �مل��ط��ل��ة  م�شتوطنة 

�حلدودية مع �جلنوب �للبناين.
و�أقام �جلي�س �حلو�جز ملنع �ملو�كب 
�إىل  �ل��و���ش��ول  م��ن  �لفل�شطينية 

ت�����ش��ام��ن��ا م���ع �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة.

وي��ت��وق��ع �أن حت��ي��ي جم��م��وع��ة من 
�لفل�شطينية  و�ل���ق���وى  �لأح������ز�ب 
�ملنطقة  يف  �لنكبة”  “يوم 
�ملناطق،  �حل��دودي��ة ويف ع��دد م��ن 
تو�زيا مع �لأحد�ث �لتي جتري يف 

�لأر��شي �لفل�شطينية وغزة.

و�ن���ت�������ش���ر �جل���ي�������س �ل���ل���ب���ن���اين يف 
من  جت���م���ع���ات  �أي  مل���ن���ع  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لقر�ب من �ل�شياج �لفا�شل، كما 
دوريات  �ليونيفيل  قو�ت  مع  �شر 
بعثة  رئ��ي�����س  وق�����ال  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف 
�للو�ء  �لعام،  وقائدها  �ليونيفيل 
�شتيفانو ديل كول، �إنه على �ت�شال 
�إىل  �لأط��ر�ف، م�شر�  مبا�شر مع 
�أن قو�ت �ليونيفل “متو�جدة على 
�لأر�س ملنع �لنتهاكات، وجنبا �إىل 
جنب مع �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية 

وقد عززنا �لأمن يف �ملنطقة«.
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م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�شيه

يلوذ  ق��وت��ه،  بكامل  �لهند  �ل��وب��اء  ي�شرب  بينما     
بال�شمت. ومع ذلك، فهو م�شوؤول  وزر�ئها  رئي�س 
عن �لنت�شار �ل�شاروخي ل� كوفيد-19 يف بلده. 
�أن  عدد كبر من �لنقاد يلومونه على ذلك، غر 
ُيعاد  �أن  �ملتوقع  وم��ن  يكرث.  ل  م��ودي  ناريندر� 
�نتخابه يف غ�شون ثلث �شنو�ت بف�شل �شعبويته 
�لدينية. ومن نو�ح كثرة، يبدو مودي ن�شخة من 

دونالد تر�مب.
   وم��ع ذل��ك، يختلف م��ودي كثًر� عن تر�مب يف 
من  �إن��ه  ت��ر�م��ب،  عك�س  فعلى  �ل�شخ�شية.  حياته 
�جلن�س،  ممار�شة  ع��ن  ممتنع  متو��شعة،  �أ���ش��ول 
�أط��ف��ال. )عندما كان  ل��ه  ي��ت��زوج ق��ط، ولي�س  ومل 
مر�هًقا �شغًر�، �أُجرب على �لزو�ج، لكنه مل ُيكمل 
هذ� �لزو�ج �أبًد�(. ل �أ�شدقاء معروفني لديه، وهو 
�إن��ه متدين  �أخ���ًر�،  نباتي، وم��دم��ن على ع��م��ل... 
ل��ل��غ��اي��ة.    ل��ك��ن م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، يبدو 
مودي مثل تر�مب كثًر�. ر�شول خمل�س للقطاع 
�لقومي،  �لتخطيط  هيئة  بتفكيك  ق��ام  �خل��ا���س، 

و�أجرى تقلي�شا كبر� يف جهاز �لدولة.
   مودي، �لذي ل يعقد موؤمتر�ت �شحفية، يتحدث 

مبا�شرة �إىل �جلمهور عرب ح�شابه على توير.

قطاع ال�سحة مري�ش
   مل ي���ردد م���ودي يف ف��رب�ي��ر �مل��ا���ش��ي يف تنظيم 
�أن�����ه مل يحظر  جت��م��ع��ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ك���ب���رة، ك��م��ا 
�ل���ت���ي �جتذبت  �ل�����ش��خ��م��ة  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ت��ج��م��ع��ات 
جائحة  �نت�شرت  لذلك،  ونتيجة  �لنا�س.  مليني 
نظام  �لآن  ت��ه��ّز  وه���ي  ك��ب��ر  ب�شكل  كوفيد-19 

�لرعاية �ل�شحية يف جميع �أنحاء �لبلد.

   �إىل جانب ذلك، كما هو �حلال مع تر�مب، فاإن 
ا.  قطاع �ل�شحة ل ي�شكل هاج�شا كبر� ملودي �أي�شً
�أثناء توليه م�شوؤولية ولية غوجار�ت، بني 2001 

و2014، تدهور �لنظام �ل�شحي للولية.
   �أحد �لأ�شباب �لتي جتعل نظام �لرعاية �ل�شحية 
��ا ل��ل��غ��اي��ة، ه��و �أن �ل��ب��لد تو�جه  يف �ل��ه��ن��د م��ري�����شً
�أكرث من  ف�شاد� هائل، وغالًبا ما ي�شتغرق �لأم��ر 

20 عاًما لإجر�ء حماكمات.

ت�ظيف الّدين
   م��ن حيث ت��ك��اف��وؤ �ل��ق��وة �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة، ت��ع��ّد �لهند 
�ل�شني  بعد  �لكوكب،  ه��ذ�  على  دول��ة  �أغنى  ثالث 
و�لوليات �ملتحدة. لكن هذه �لرثوة يتم توزيعها 
يوؤمنون  �لهندو�س  و�لهنود  للغاية.  �شيء  ب�شكل 
باأن ماآ�شي حياتهم �حلالية �شتك�شبهم حياة �أف�شل 

عندما يعودون للحياة من جديد.
قبل  من  �لدينية  �ملعتقد�ت  ��شتغلل  يتم  وهكذ� 
�لوليات  يف  �حل���ال  ه��و  كما  �ل�شيا�شيني،  �ل��ق��ادة 

�ملتحدة.
�أخ��ًر�، عزز م��ودي �شعبيته بتوظيف �لقومية.     
يبلغ  �لذين  �مل�شلمني  كر�هية  و�شفته مبنّية على 
�لذي  و�لتهديد  �لهند،  يف  مليون   200 عددهم 
متثله �ل�شني. هنا مرة �أخرى، �أوجه �لت�شابه مع 

�شيا�شات تر�مب و��شحة.
�إىل  �لر�مبية  �لطريقة  على  �لهند  حكم  �أدى     
كورونا.  �لبلد يف هوة �شحية مع فرو�س  وق��وع 
وزيادة  �لبلد  بتق�شيم  با�شتمر�ر  �جلائحة  وتهدد 
�ل���ت���ف���اوت �لج���ت���م���اع���ي. وه�����ذ� ل ي��ب�����ش��ر باخلر 
لدولة ذ�ت موؤ�ش�شات �شعيفة وه�ّشة مقارنة بتلك 

�ملوجودة يف �لوليات �ملتحدة.
ترجمة خرة �ل�شيباين

تر�مب �لهند…!

* �أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية متخ�ش�س يف �ل�شني و�آ�شيا -جامعة مونريال كند�

�خلدمات �للوج�شتية ل� “�أكرب )حملة( تطعيم يف تاريخ �لبلد«.
عن  �ل��ع��ام��ة،  �ل�شحة  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون  م�����ش��وؤول،  �لكندي  و�جلي�س 
توزيع جرعات �للقاح يف �ملجتمعات �لنائية �ملنت�شرة يف �أ�شقاع هذ� �لبلد 
�ل�شا�شع. عمل �جلرن�ل فورتني، وهو �شابط متمر�س، كذلك يف �لبو�شنة 
كذلك  �أفغان�شتان  ويف  �ملتحدة  ل��لأمم  �لتابعة  �ل�شلم  ق��و�ت حفظ  مع 

حيث قاد �لقو�ت �لكندية.
م��ع كبار  �شل�شلة حتقيقات  �أ���ش��ه��ر  ع���دة  م��ن��ذ  �ل��ك��ن��دي  ي��و�ج��ه �جل��ي�����س 
�ل�شباط بتهم تتعلق ب�شوء �ل�شلوك �جلن�شي، بينهم قائد �ركان �جلي�س 

�لكندي �ل�شابق �جلرن�ل �ملتقاعد جوناتان فان�س.
وتقاعد فان�س يف بد�ية �لعام قبل �لإعلن عن �لتهامات �لتي ينفيها. 
�أ�شابيع قليلة  �آرت ماكدونالد، من�شبه بعد  كما ترك خلفه، �لأدم��ر�ل 

من تعيينه، عقب فتح حتقيق يف �تهامات مماثلة.

خطاب  وي��ع��زز  �لتطرف  وي��غ��ذي  و�لأم���ن،  �ل�شتقر�ر  يهدد  عنف،  م��ن 
�لأفق  وغياب  �لعد�لة  “�نعد�م  �أن  كلمته  يف  �مللك  و�أو�شح  �لكر�هية«. 
بالغنب  �ل�شعور  �لإرهابيون  ي�شتغل  �إذ  �لتطرف،  نار  يذكيان  �ل�شيا�شي 

لك�شب �ملوؤيدين �إىل �شفوفهم«.
نيوزيلند�  وزر�ء  ورئي�شة  ماكرون  �ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  و�أطلق 
جا�شيند� �أرديرن “ند�ء كر�ي�شت ت�شر�س” بعد جمزرة كر�ي�شت ت�شر�س 
يف نيوزيلند� يف 15 �آذ�ر/مار�س 2019 و�لتي ��شفرت عن 51 قتيًل يف 
م�شجدين. وقام �لقاتل �ملجهز بكامر� ببث جر�ئم �لقتل �لتي �رتكبها 
على �لهو�ء مبا�شرة و�نت�شرت �شورها على �لإنرنت على نطاق و��شع.

وي�شهد �لأردن منذ �أيام تظاهر�ت ت�شامنا مع �لفل�شطينيني يف �لقد�س 
وغزة.

•• عمان-اأ ف ب

�لنز�ع  ت��رك  خطورة  من  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �لأردين  �لعاهل  ح��ذر 
�لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي “دون حل«.

�مللك عبد �هلل ح��ذر يف كلمة  �إن  �مللكي  �ل��دي��و�ن  بيان �شادر عن  وق��ال 
للقادة  �جتماع  يف  �ملغلقة  �لفيديو  د�ئ��رة  عرب  م�شاركته  خ��لل  �ألقاها 
�لإرهابي  للمحتوى  للت�شدي  ت�شر�س”  كر�ي�شت  “ند�ء  على  �ملوقعني 
و�ملتطرفني على �لإنرنت، من “ترك �ل�شر�ع �لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي 
بدون حل �شامل وعادل ينهي �لحتلل ويلبي جميع �حلقوق �مل�شروعة 
�خلطرة  �لنتهاكات  عن  ينتج  “ما  �أن  و�عترب  �لفل�شطيني«.  لل�شعب 
و�ملقد�شيني  �مل��ب��ارك  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  ���ش��د  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ترتكبها  �ل��ت��ي 

•• مونرتيال-اأ ف ب

�لتطعيم  حملة  ين�شق  �ل��ذي  �ل�شابط  �أن  �لكندية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
�شد كوفيد-19 يف �لبلد منذ ت�شرين �لثاين/نوفمرب ترك من�شبه يف 

�لقطاع �ل�شحي ب�شبب خ�شوعه لتحقيق ع�شكري.
وقالت �لوز�رة يف بيان مقت�شب �إن �لقائد �ل�شابق لبعثة �حللف �لأطل�شي 
يف �لعر�ق �جلرن�ل د�ين فورتني ترك من�شبه كمن�شق “بانتظار نتائج 

بدون �لك�شف عن مزيد من �لتفا�شيل. حتقيق ع�شكري”، 
ب���الن���اب���ة �جل�����رن�ل و�ي����ن �ير  �أن رئ��ي�����س �لرك������ان  �إىل  �ل��ب��ي��ان  �أ����ش���ار 

“�شي�شتعر�س �خلطو�ت �لتالية مع �جلرن�ل فورتني«.
وكان رئي�س �لوزر�ء جا�شنت ترودو قد عني �جلرن�ل فورتني يف ت�شرين 
لتن�شيق  �جل��دي��د  �لوطنية  �لعمليات  م��رك��ز  لرئا�شة  �لثاين/نوفمرب 

�لتحقيق مع �ل�سابط �ملكلف تن�سيق حملة �لتطعيم يف كند�  �لعاهل �لأردين يحذر من ترك �لنز�ع �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيلي »دون حل« 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

نيويورك  مدينة  تتعافى  بينما     
كوفيد-19  من موجات  تدريجياً 
�ملختلفة �لتي كان عليها مو�جهتها، 
�أي  ي��ذّك��ر �ىل  �نت�شر خ��رب حم��زن 
مدى كان فرو�س كورونا فّتاكا. ل 
750 جثة ل�شحايا  ي��ز�ل ح��و�يل 
ربيع  �إىل  تاريخها  يعود  �لفرو�س 
2020 خمّزنة يف �شاحنات مربدة 

يف منطقة ميناء بروكلني. 
ل��ق��د م���ر �ث���ن���ا ع�����ش��ر ����ش���ه���ًر�، �إذن 
�شاحنة  �أربعني  من  يقرب  ما  على 

حم��ّم��ل��ة مب��ح��ت��وى ج���ن���ائ���زي، مل 
تتحرك.

�أب���ري���ل من  �ل���ع���ودة �إىل      ي��ج��ب 
�ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ل��ف��ه��م �ل��و���ش��ع. يف 
ذلك �لوقت، كانت ولية نيويورك 
وكانت  كوفيد-19،  يف  غ���ارق���ة 
وفاة  حالة  �أل��ف  يقارب  ما  ت�شّجل 
ي��وم��ي��ة ج���ر�ء �ل��ف��رو���س. وتقول 
�لطب  �ط���ب���اء  �إن  �لإن���دب���ن���دن���ت، 
للتعاطي  �مل��ج��ه��زي��ن  �ل�������ش���رع���ي، 
يومًيا،  ج��ث��ة  ع�شرين  ح���و�يل  م��ع 
وجدو� �أنف�شهم �مام ما يقرب من 
ي��وم. ويف مو�جهة  كل  200 جثة 

لل�شحايا،  �ملتو��شل  �لتدفق  ه��ذ� 
ل�شتخد�م  �مل���دي���ن���ة  ����ش��ت�����ش��ل��م��ت 
�جلثث  لتخزين  م���ربدة  �شاحنات 
�ل�������ش���غ���ط على  ي���ت���ق���ل�������س  ح����ت����ى 

�مل�شت�شفيات و�مل�شارح.

�سخط
�لإع��������لم  و����ش���ي���ل���ة  وت�������ش���ي���ف     
عام،  م���رور  بعد  �أن���ه  �لربيطانية، 
قريًبا.  �ملتبقية  �جلثث  نقل  �شيتم 
جزيرة  �إىل  م��ع��ظ��م��ه��ا  و���ش��ي��ت��ج��ه 
ه�������ارت، وه�����ي ج����زي����رة ت���ق���ع على 
باأنها  و�ملعروفة  برونك�س،  �شو�طئ 

�لوليات  يف  جماعية  مقربة  �أك��رب 
�ملتحدة.

برفات  �ملتعلقة  �ملعلومات  ه��ذه     
مت  �ل���ت���ي  كوفيد-19،  ���ش��ح��اي��ا 
�لك�شف عنها قبل �أيام قليلة خلل 
�ل�شخط  �أث�����ارت  �مل��دي��ن��ة،  جم��ل�����س 
���ا. وع���ل���ى وجه  و�ل���ش��ت��ن��ك��ار �أي�������شً
�خل�شو�س، قارن �أحد �مل�شت�شارين 
مبعاجلة  �جل����ث����ث  ه�������ذه  �إد�رة 
لتقارير  وفًقا  �ملفقودة،  �ملمتلكات 

ر�ديو فرن�شا �لدويل.
   �ل���ي���وم، ت��ن��ه�����س ن���ي���وي���ورك من 
�لوباء  ���ش��رب��ه��ا  �أن  ب��ع��د  رم���اده���ا 

ب�شدة يف �لربيع و�ل�شتاء �ملا�شيني. 
يناهز  م��ا  �لآن  �ل���ولي���ة  وت�����ش��ّج��ل 
يومًيا،  ج���دي���دة  �إ���ش��اب��ة   1600
با�شتمر�ر،  ي��ت��ن��اق�����س  رق����م  وه����و 
باملائة   60 ح�����و�يل  ت��ل��ق��ى  ب��ي��ن��م��ا 
م�����ن ����ش���ك���ان���ه���ا، �ل����ب����ال����غ ع���دده���م 
20 م��ل��ي��وًن��ا، ج��رع��ة و�ح����دة على 
�لأق���ل م��ن �ل��ل��ق��اح، وف��ًق��ا للأرقام 
�لر�شمية. ومن �أجل عدم �لتباطوؤ، 
حتاول �ملدينة �إقناع �لأكرث تردًد�، 
جمانية  تطعيمات  قريًبا  و�شتقدم 

يف �ملرو.
عن �سلت اف ار

•• القد�س-اأ ف ب

ح���م���ا����س  �أن  حم�����ل�����ل�����ون  ي���������رى 
�ملعادلة  يف  ن��ف�����ش��ه��ا  ف��ر���س  ت��ري��د 
�ل�شو�ريخ  ع����رب  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، يف  ع��ل��ى  �ل��ت��ي تطلقها 
�إىل  �لعربية  �ل��دول��ة  ت�شعى  ح��ني 
�حلركة  نفوذ  على  متاما  �لق�شاء 
ع��رب ق�����ش��ف ب��ن��اه��ا �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

قطاع غزة.
�لطرفني  ب���ني  �ل��و���ش��ع  وت���ده���ور 
فاملو�جهات  ����ش��ب��وع.  م��ن  �ق���ل  يف 
�لفل�شطينيني  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ني 
وق������و�ت �لم�����ن �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف 
باحات �مل�شجد �لق�شى يف �لقد�س 
�ل�����ش��رق��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة ����ش��ع��ل��ت فتيل 
يف  وحما�س  ��شر�ئيل  ب��ني  �حل��رب 
ق��ط��اع غ���زة، يف م����و�ز�ة ت��وت��ر بني 
�ملختلطة  �ملدن  و�لعرب يف  �ليهود 
�شد�مات  وكذلك  ��شر�ئيل  د�خ��ل 

يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
وو�ج�������ه ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ي���ن���ددون 
للقد�س  ������ش����ر�ئ����ي����ل  ب����اح����ت����لل 
�ل�شرطة   ،1967 منذ  �ل�شرقية 
�لقد�شي  �حل���رم  يف  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
خلل  يوميا  ي�شتقبل  ك��ان  �ل���ذي 
�آلف  ع���������ش����ر�ت  رم���������ش����ان  ����ش���ه���ر 
�إليه  ي�����ش��ر  ح���ني  يف  �مل�����ش��ل��م��ني، 
�ليهود على �أنه جبل �لهيكل حيث 
�لتور�ة  عهد  م��ن  �ملعبدين  موقع 
�لدينية  �لأم���اك���ن  �أك����رث  وي��ع��ت��رب 

قد�شية لديهم.
و��شفرت هذه �ملو�جهات يف �لقد�س 

�ل�شرقية عن �كرث من 900 جريح 
فل�شطيني نهاية �ل�شبوع �لفائت. 
�لتوتر، حددت  ذروة  و�لث��ن��ني، يف 
على  ت�شيطر  �لتي  حما�س  حركة 
قطاع غزة مهلة ل�شر�ئيل ل�شحب 

قو�تها من باحات �لق�شى.
وم���ا �ن �ن��ت��ه��ت ه���ذه �مل��ه��ل��ة حتى 
�ل�شو�ريخ  مئات  �حلركة  �طلقت 
على ��شر�ئيل و�شول �ىل �لقد�س. 
�ل�شلطات  ردت  م�����ا  و�����ش����رع����ان 
�ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ل���ي���ت���ح���ول �لم����ر 
عن  ��شفر  د�ميا  ع�شكريا  ت�شعيد� 
�كرث من مئة قتيل معظمهم من 
ع�شر�ت  وب��ي��ن��ه��م  �لفل�شطينيني 

�لطفال.

و�ل���������ش����وؤ�ل: م�����اذ� ي���ري���د ك���ل من 
حما�س و��شر�ئيل من ذلك؟

�لباحثة  ������ش�����ور�ت  ل���ي���ل���ى  ت����ق����ول 
�لعاملني  م���ر����ش���د  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
جامعة  يف  و�ل����ش���لم���ي  �ل��ع��رب��ي 
“حما�س  �إن  �حل������رة  ب���روك�������ش���ل 
بو�شفها  ت��ت��م��و���ش��ع  �أن  حت������اول 
كل  وق��ب��ل  للفل�شطينيني  ح��ام��ي��ة 
���ش��يء ل��ل��ق��د���س، وه���و �أم����ر جديد 
ن�شبيا مقارنة مبا كان عليه �مل�شهد 

�شابقا«.

وقد “��شتخدمت �لد�ة �لع�شكرية 
لتكون يف �شلب حماية فل�شطينيي 

�لقد�س«.
من �لهجمات �ل�شاروخية �لوىل، 
�ل�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ب���ادر 
بخ�شارة  �ملهدد  نتانياهو  بنيامني 
�حلكم حل�شاب �ئتلف ممكن بني 
�ىل  �لعربية،  و�لح���ز�ب  �ملعار�شة 
�تهام حما�س باأنها جتاوزت “خطا 

�حمر«.
ب���رد حمدود  ي��ك��ت��ف �جل��ي�����س  ومل 
على جاري عادته، بل ق�شف قطاع 
��شر�ئيل من  �ل��ذي حتا�شره  غزة 

دون هو�دة.
ويف ر�أي ياكوف �ميدرور م�شت�شار 
لنتانياهو  �ل�شابق  �لقومي  �لم��ن 
تظهر  �ن  �����ش���ر�ئ���ي���ل  “على  �أن 
�إملء  ت�شتطيع  ل  �ن��ه��ا  حل��م��ا���س 
على  عليه،  وب��ن��اء  عليها”.  ���ش��يء 
بتدمر  ت��ك��ت��ف��ي  “�ل  �����ش���ر�ئ���ي���ل 
�ن  ب��ل  وبناها”  )حما�س(  ق���در�ت 

“تقتل” قادتها.
لقتل  )قائمة(  “�جلهود  وي�شيف 
�أك�����رب ع����دد م���ن ع��ن��ا���ش��ر حما�س 
يف  وخ�شو�شا �خلرب�ء �لتقنيني” 

�ل�شو�ريخ و�لطائر�ت �مل�شرة.
ويف هذ� �ل�شياق، ��شتهدف �جلي�س 

وت�����ش��ي��ف ل��ف��ر�ن�����س ب���ر����س “من 
�حر�ج  حت��اول  حما�س  �أن  �لو��شح 
حم��م��ود ع��ب��ا���س �ل�����ش��ع��ي��ف ��شل 
و�لذي �رجاأ �لنتخابات. ولكن يف 
�حلركة  ت�شعر  ذل���ك،  ي��ت��ج��اوز  م��ا 
بان هناك �مور� تتطور من وجهة 

نظر فل�شطينية«.

تو�فقت  �لخ���������رة،  �ل����ش���ه���ر  يف 
قطاع  على  ت�شيطر  �ل��ت��ي  حما�س 
ب��زع��ام��ة عبا�س  غ��زة وح��رك��ة فتح 
بال�شفة  �هلل  ر�م  يف  م��ق��ره  �ل���ذي 
خارطة  ع���ل���ى  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل���غ���رب���ي���ة 
�نق�شام  ب��ع��د  ل��ل��م�����ش��احل��ة  ط��ري��ق 

��شتمر �أكرث من عقد.

وحم�����ور ه����ذه �مل�����ش��احل��ة �ج����ر�ء 
�ن��ت��خ��اب��ات ك��ان��ت م��ق��ررة يف �ي���ار/
مايو. لكن عبا�س �رجاأ �ل�شتحقاق 
على  ت�شيطر  �ل��ت��ي  ����ش��ر�ئ��ي��ل  لن 
على  ت��و�ف��ق  مل  �ل�شرقية  �لقد�س 
�شكانها  �لفل�شطينيني من  �إ�شر�ك 
��شتياءها  حما�س  تخف  ومل  فيه. 

كانت  �ن��ه��ا  وخ�شو�شا  ق���ر�ره  م��ن 
ملعاودة  �لن���ت���خ���اب���ات  ع��ل��ى  ت���ع���ول 

�كت�شاب �شرعيتها.
وتز�من ذلك مع تنظيم تظاهر�ت 
�����ش����ور�ت  �ل����ق����د�����س. وت���و����ش���ح  يف 
هذ�  ور�ء  ت��ق��ف  “مل  ح��م��ا���س  �أن 
�حلر�ك” بل حاولت “��شتغلله”، 

�ل�شر�ئيلي هذ� �ل�شبوع عدد� من 
�لقادة و�ملهند�شني و�ملتخ�ش�شني يف 
�شنع �ل�شو�ريخ ويف �ل�شتخبار�ت 
�مل�شرة  و�ل��ط��ائ��ر�ت  �ملعلوماتية 
�ل�شغرة. ويقول م�شدر ع�شكري 
��شر�ئيلي �إن “هذ� �لمر له تاأثر 
بعيد �ملدى على قدرة �حلركة على 

�نتاج ��شلحة«.
ع��ن مقتل  �لعنف  دو�م���ة  ����ش��ف��رت 
�كرث من مئة �شخ�س يف غزة بينهم 
��شخا�س  ت�شعة  قتل  فيما  �طفال، 
�عر�شت  ح���ي���ث  ������ش����ر�ئ����ي����ل  يف 
�حلديدية”  “�لقبة  م��ن��ظ��وم��ة 
�طلقتها  �لتي  �ل�شو�ريخ  غالبية 

حما�س، بح�شب �جلي�س.
�مل��ن��ظ��وم��ة متنح  ه����ذه  �ن  وي���ب���دو 
مهمته.  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وق���ت���ا  �جل��ي�����س 
“ي�شتغرق  �أن  �م���ي���درور  وي��ت��وق��ع 
وخم�شني  ع�������ش���رة  ب����ني  م����ا  ذل�����ك 
يوما يف �لنهاية، كل ما يرمز �ىل 
�شيتم  حكومة  بو�شفه����ا  حما�س 

تدمره«.
وي���������رى ن�����اج�����ي �������ش������ر�ب �����ش���ت���اذ 
�جلامعة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ل��وم 
��شر�ئيل  �أن  غ���زة  يف  �ل���ش��لم��ي��ة 
حما�س  “�إ�شعاف”  �ىل  ت�����ش��ع��ى 
و”تعزيز” �لنق�شام بني �لف�شائل 
�لفل�شطينية. لكنه يلفت �ىل “�نها 
قد  �لنتفا�شة  لن  خطرة،  لعبة 
وتنهي  �لغربية  �ل�شفة  �ىل  متتد 
�لتي  �لفل�شطينية”  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�إغر�ق  يعني  ما  عبا�س،  ير�أ�شها 

�لفل�شطينيني يف جمهول ��شايف.

من �سحايا جائحة ك�فيد-19

نيويورك: مئات �جلثث يف �ساحنات منذ �أكرث من عام...!
من املت�قع دفن معظمهم قريبا يف اأكرب مقربة جماعية يف البلد

النتفا�سة قد متتد اإىل ال�سفة وتغرق الفل�سطينيني يف جمه�ل اإ�سايف

حمللون: حما�س تريد فر�س نف�سها و�إ�سر�ئيل ت�سعى �إىل �سطبها 

تردد يف �ل�ستجابة لتو�سيات �لتخلي عن �لكمامات  •• وا�شنطن-اأ ف ب

بعد يوم على تخفيف وكالة �ل�شحة �لأمركية تد�بر �حلد من فرو�س 
كورونا �مل�شتجد �ملتعلقة بو�شع �لكمامات و�إعفاء �ملطعمني من ��شتخد�مها، 
�لعا�شمة  �أنحاء  يف  يتجولون  وه��م  ي�شاَهدون  �لنا�س  من  �لعديد  ي��ز�ل  ل 
و��شنطن و��شعني �أقنعة و�قية. ومن بني هوؤلء، �لطالبة كلويه، �لتي قالت 

�إنها تلقت كامل �للقاح لكنها يف �أي حال كانت ت�شع كمامتها �ل�شود�ء.
... جاء �شادما  �لإع��لن  �أن  “�أعتقد  بر�س �جلمعة  فر�ن�س  لوكالة  وقالت 

للعديد من �لنا�س. بالتاأكيد كان �شادما يل«.
كلويه �لبالغة 20 عاما، تعترب �أن �إعلن مر�كز مر�قبة �لأمر��س و�لوقاية 
منها، “يبعث على �لتفاوؤل” لكنها �أو�شحت �أنها تعتزم مو��شلة ��شتخد�م 

كمامتها لفرة �أطول.
وقالت “�إذ� ر�أيت مزيد� من �لنا�س يتخلون عن كماماتهم �شُي�شعرين ذلك 
�أعد�د  روؤي��ة  فاإن جمرد  “وكذلك  ��شتخد�مها”.  �لتوقف عن  بالرتياح يف 
�لعدد  �رتفع  �إذ�  بالتاأكيد.  �شي�شاعد  �ملتحدة  �لوليات  �ملح�شنني يف  �لنا�س 

باأنني  �أ�شعر  “باتت نوعا ما جزء� من وجهنا.  �لكمامة  �إن  و�عتربت لورن 
“غطاء يوفر  باأنها  �ل�شعور  �أن كمامتها متنح  م�شيفة  عارية من دونها” 
�لعودة  بالتوتر لدى  �لإح�شا�س  �لطبيعي  �إنه من  �لأم��ان«. يقول �خلرب�ء 

�إىل مز�ولة حياة طبيعية �إذ كانت �ل�شنة �ملا�شية �شعبة للغاية.
ويحذر �لطبيب �أمي�س �أد�جلا من �لإفر�ط يف �لتيقظ ويقول “يظهر �لعلم 
�أنه �إذ� كان �ل�شخ�س حم�شنا، �شيتعامل معه �لفرو�س ب�شكل خمتلف جد�، 

لذ� بالمكان �لت�شرف ب�شكل خمتلف جد�«.
وجزء من �مل�شكلة، وفق �أدجلا وهو �كادميي من كلية �ل�شحة �لعام بجامعة 
�أن وكالة �ل�شحة �لأمركية كانت مفرطة يف  جونز هوبكنز بلومربغ، هو 

�حلذر خلل �جلائحة و�لآن �شدمت �لنا�س بخطوة تبدو �أكرث جر�أة.
�لأ�شخا�س  �أن  منها  و�ل��وق��اي��ة  �لأم��ر����س  مر�قبة  م��ر�ك��ز  �أعلنت  وعندما 

�أن  �لإدر�ك  �لأهمية  بالغ  “من  �أنزعها«. ولكن  �أن  بالرتياح يف  �أ�شعر  رمبا 
�لوباء يو��شل �لنت�شار«.

�ملتحدة،  �لوليات  يف  بالكامل  تلقحو�  �ل�شكان  من  باملئة   36 فقط  حاليا 
حيث �أودت �جلائحة باأكرث من 580 �ألف �شخ�س.

�أوؤي��د فكرة  �أكن  “�أم�س مل  وقالت لورن وهي ت�شع كمامة قما�شية بي�شاء 
�لتخلي عن �لكمامة” م�شيفة “حتى و�إن كنت تلقيت �للقاح، ماذ� لو كانت 
هناك فر�شة �شئيلة يف �أن �أكون على مقربة من �شخ�س مري�س؟ �شخ�س 

غر ملقح؟«.
و�ملر�أة �لبالغة 36 عاما وتعمل م�شت�شارة، قالت لفر�ن�س بر�س �إنها تعتزم 
��شتخد�مها  ب�شاأن  �لقر�ر  و�شتتخذ  تخرج  عندما  بحوزتها  كمامتها  �إبقاء 

ح�شب “�شعورها يف كل يوم بل حتى يف كل �شاعة«.

�مللقحني بالكامل ميكنهم �لتخلي عن و�شع �لكمامة يف �لأماكن �ملفتوحة، 
�لأكرث  للبلد  عظيما”  “يوما  و�عتربه  بالقر�ر  بايدن  جو  �لرئي�س  رحب 
ت�شرر� بالفرو�س. و�جتاحت �لتعليقات �لكوميدية من�شة توير لكن روح 

�لفكاهة ك�شف عن �لقلق �لعميق لدى �مل�شتخدمني حيال �مل�شاألة.
ملقحني  كنا  �إذ�  �ليوم  بعد  �لكمامة  و�شع  ملزمني  “ل�شنا  �م���ر�أة  وكتبت 
�إىل  ما ي�شر  �أنني من �جلمهوريني”  �لآخ���رون خطاأ  م��اذ� لو ظن  ولكن 

�لنق�شامات �ل�شيا�شية �إز�ء �لأقنعة.
�لأقنعة هي مثل  �أن  �أق��ول  �أن  �أري��د  “فقط  دوي��ل  �لكاتبة غلينون  وغ��ردت 

غطاء ثقيل للوجه، و�أنا �شاأبقيها �إىل �لأبد«.
وفق �أد�جلا “�لنا�س مل يطورو� لديهم �لقدرة على �حت�شاب �ملخاطر«.

وقال لفر�ن�س بر�س “هناك �لكثر من �ملبادئ �لوقائية �لتي مت جتاوزها 
�أن  كله  بذلك  �لتزمو�  �لذين  للنا�س  �أعتقد،  ئ  �ل�شعب   بات من  �إىل حد 
يتخلو� عنه«. ولكن “ما هي �لقيمة �لتي ت�شتمدها من �للقاح �إذ� مل تع�س 
�أتوق لروؤية  “�أنا حقا  حياتك فعل؟«. وتو�فق لورن يف نهاية �لأمر قائلة 

وجوه �لنا�س جمدد�” وت�شيف “�أود �أن �متكن من �أن �أبت�شم للآخرين«.

�شاحنات �شّخرت كم�شارح موؤقتة يف بروكلني
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تقرير �أمريكي: بايدن يكّرر �أخطاء تاريخية قاتلة حيال �إير�ن
�جلهود  ف�شلت  لقد  �لت�شاحلية.  �لديبلوما�شية  خلل  من  �لنظام  تروي�س 
 .1979 �إي��ر�ن منذ ��شتوىل �لثوريون على �ل�شلطة �شنة  �لغربية يف تهدئة 
ومع ذلك، ت�شر �لتقارير �لأخرة �إىل �أن �لرئي�س بايدن يف طور تكر�ر تلك 
�أوباما مع �تفاقها �لنووي �لكارثي �شنة  �إد�رة  �لإخفاقات. ومتاماً كما فعلت 
2015، ت�شعى �إد�رة بايدن �إىل رفع �لعقوبات �لقت�شادية عن �إير�ن يف مقابل 
�إير�نية موقتة بتقييد برناجمها �لنووي. لقد ك�شف م�شوؤول بارز  �لتز�مات 
يف وز�رة �خلارجية �أن �إد�رة بايدن تر�جع جميع �لعقوبات �لأمريكية �ملتعلقة 
بالإرهاب وحقوق �لإن�شان و�لتي فر�شها تر�مب على �إير�ن منذ �شنة 2017 
�لعقوبات  بع�س  رف��ع  يجب  �أن��ه  م�شيفاً  �شرعياً،  ها  فر�شُ ك��ان  �إذ�  ما  ملعرفة 
بايدن  ي��اأم��ل  �أوب��ام��ا،  مثل  �ل��ن��ووي.  �لت��ف��اق  م��ن  ط��ه��ر�ن  ��شتفادة  ل�شمان 
بو�شع  �لنظام  �إقناع  �إىل  �إي��ر�ن  عن  �لقت�شادي  �ل�شغط  تخفيف  ي��وؤدي  �أن 
وكلئها  متويل  ووق��ف  �لقت�شاد  على  و�لركيز  جانباً  �لنووية  طموحاته 

•• وا�شنطن-وكاالت

�لقومي  �لأم���ن  ل�����ش��وؤون  �لأ���ش��ب��ق  و�مل�شت�شار  هاغرتي  بيل  �ل�شيناتور  �أوىل 
�جلرن�ل �أت�س �آر ماكما�شر �أهمية خا�شة للت�شجيل �مل�شرب لوزير �خلارجية 
�لثوري على  �أن��ه يظهر �شيطرة �حلر�س  �لإي���ر�ين حممد ج��و�د ظريف مبا 
�إف��اد�ت ظريف �ملحرجة تتمتع  �إن  جميع قر�ر�ت �ل�شيا�شة �خلارجية. لذلك 
باآثار مبا�شرة على �شيا�شة بايدن �لإير�نية ب�شكل كامل: هي تظهر �أن تقلي�س 
�لعقوبات �لقت�شادية على �إير�ن من �أجل جعل �لنظام �لإير�ين �أكرث �عتد�ًل 
�أن  بوليتيك�س”  كلر  “ريل  موقع  وماكما�شر يف  هاغرتي  كتب  ينجح.  لن 
لأن  عقود  ط��و�ل  فا�شلة  بنتائج  ت�شببت  �إي���ر�ن  جت��اه  �لأمريكية  �ل�شيا�شات 
�لديكتاتورية  يف  �لآيديولوجيا  تر�شخ  �أهمية  من  قللت  �لأمريكية  �لإد�ر�ت 
�إمكانية  �ف��ر����ش��ه��ا  ع��رب  �أخ��ط��اأت  وه��ي  �ل��ب��لد.  حتكم  �ل��ت��ي  �لثيوقر�طية 

�لإرهابيني و�لتحول �إىل دولة طبيعية. و�أ�شاف �لكاتبان �أن هذ� �لنهج �مل�شلل 
من  جغر�فياً  �لبعيدة  �لأوروب��ي��ة  �لعو��شم  م��ن  مبنا�شد�ت  جزئياً  م��دف��وع 
�لتهديد �لأمني �لإير�ين لكنها تريد ل�شركاتها �لتعامل �لتجاري مع �إير�ن. 
�أعطى �أوباما وبايدن �متياز�ت مل�شالح �أوروبا �ل�شتثمارية عو�شاً عن خماوف 
�عتقاد  �إن  �لإي���ر�ين.  �لنظام  لتهديد  �ملعر�شني  �أو�شطيني  �ل�شرق  حلفائها 
�لنظام وح�شب  �شلوك  �أن يغر ل  �لت�شالح ميكن  باأن  �ل�شاذج  �أوباما-بايدن 
�لأمريكية  �ل�شيا�شة  ب��اأن  �خلاطئ  �لف��ر����س  على  مبني  طبيعته  �أي�شاً  بل 
�لنظام  بنى   ،1979 �شنة  منذ  �لنظام.  وت�شرفات  مو�قف  حترك  �لتي  هي 
ب�شكل جوهري  و�لعدو�نية  �لتو�شعية  �لثورية  قر�ر�ته على عقيدته  �شناعة 
جتاه �لوليات �ملتحدة و�إ�شر�ئيل وجر�نه �لعرب و�حللفاء �لأمريكيني حول 

�لعامل. وهو �أمر �أ�شار �إليه ظريف يف �لت�شجيل �مل�شرب.
�لنظام  �إثارة  �لإي��ر�ين �خلبيث بالتو�زي مع  �ل�شلوك  طو�ل �شنو�ت، تو��شل 

�آمال �لغرب �ل�شاذجة باأنه �شيتجاوب مع �مل�شاحلة. يعتمد �لنظام على ذلك 
ذلك  ك��ان  �شلوك طهر�ن،  �عتدل  موؤقتاً. حني  �أمل��اً  ي��ر�ه  ما  لتخطي  كتكتيك 
نتيجة لل�شغط �ل�شيا�شي و�لقت�شادي و�لع�شكري �لهائل. بدًل من �لتخلي 
�شركائها يف  مع  و��شنطن  تعمل  �أن  �شرورة  �لكاتبان  يقرح  �لنهج،  هذ�  عن 
ثلث جمالت �أ�شا�شية. �أوًل، على �لوليات �ملتحدة وحلفائها تعزيز دفاعاتهم 

�شد �إمكانات �إير�ن �لع�شكرية و�لإرهابية حتى ينهي �لنظام عدو�نيته.
ثانياً، يجب �أن يبقى منع طهر�ن من �حل�شول على �ل�شلح �لنووي �أولوية 
ق�شوى لكن لي�س من خلل �تفاق �أوباما �ملعيوب. فالتفاق �لنووي �ل�شعيف 
�لعقوبات  تخفيف  �لنظام  ي�شتخدم  فيما  �شرياً  برناجماً  يغطي  �أن  ميكن 
لتكدي�س مو�رده من �أجل حتقيق هدفه �لنووي. ثالثاً، على �لوليات �ملتحدة 
�لنظام ل�شن حروب بالوكالة يف  �أك��لف مالية باهظة على  وحلفائها فر�س 

�ل�شرق �لأو�شط وما ور�ءه.

 �عتمد يف �لبد�ية �ل�شمت، ثم رد 
�إثر  مفرط،  ب�شكل  ورمب��ا  �لفعل، 
من  ميلين�شون  ل��وك  ج��ان  تفاعل 
جانب، ومارين لوبان من �جلانب 

�لآخر، وت�شدرهما �مل�شهد.
ت��دّخ��ل رئ��ي�����ش��ة �لتجمع     ول��ع��ّل 
دف��ع �حلكومة  �ل��ذي  ه��و  �لوطني 
م����اري����ن  ردت  ل����ق����د  ل����ل����ت����ح����رك. 
�كتويل”،  “فالور  يف  ل����وب����ان، 
ب����اأن �شخطهم  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني  ع��ل��ى 
�لدميقر�طية،  ظل  يف  “يتطلب، 
�لبحث عن حل �شيا�شي”؛ ودعتهم 
“للم�شاركة يف �ملعركة �لتي بد�أت، 
�شيا�شية  م��ع��رك��ة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  وه���ي 

و�شلمية«.

»بعثت بر�سالة ل�قف 
مهاجمة الع�سكريني«

   و�ليوم، ما ز�ل��ت وزي��رة �لدفاع، 
ف���ل���ورن�������س ب��������اريل، ت���ت�������ش���اءل يف 
تكن  مل  �إذ�  ما  �خلا�شة،  �ملجال�س 
�لعملية قد �عّدت ونّفذت بالتفاق 
للإليزيه.  باملر�شحة  علقة  ويف 
ن�شر  مت  �لتي  �مل��دون��ة  �إن�شاء  “مت 
ف���رة وجيزة،  ق��ب��ل  �مل���ق���ال ع��ل��ي��ه 
ل��وب��ان لديها ع��دد معترب  وم���د�م 
ع�شكريني  م���ع  �لت�������ش���الت  م���ن 
ي�شر  �شابقني”،  ع�����ش��ك��ري��ني  �أو 

�ملحيطون بها.
   ثم �جتهت �حلكومة �إىل مهاجمة 
–”�إنهم  �مل��ق��ال  وك��ت��اب  �مل��وّق��ع��ني 
بعيدون جًد� عن �جليو�س،  �أنا�س 
وكبار �ل�شن، ومن بينهم عدد من 
جرن�لت  �أ�شبحو�  �لكولونيلت 
لي�شت  وه������ذه  م���غ���ادرت���ه���م،  ي�����وم 
علمة جيدة جًد� على م�شرتهم 
رف�س  عملية  وكاأنها  �ملهنية”-.  

�أن حماقة  ورغ���م  �ل��ع��ّل��ة.  ل���روؤي���ة 
�لأول  �ملقال  يف  �لتعبر�ت  بع�س 
�ل�شلطة  رد  �أن  �إل  �شارخة،  كانت 
فّعال. ومل يقنع،  �شاذ� وغ��ر  ب��د� 
حتى د�خل حز�م ماكرون �ملو�شع. 
�لرئي�س  من  �ملقربني  �أح��د  يقول 
بر�شالة  بعثت  “لقد  �لفرن�شي: 

�مل�شلحة،  �ل���ق���و�ت  �أرك�����ان  رئ��ي�����س 
�نتهت  فيلييه،  بير دي  �جل��رن�ل 
وطبعت  �لأخ����ر،  ه���ذ�  با�شتقالة 
�خلطيئة  “تظل  �لذه���������������ان. 
م��اك��رون، يف  �لأ�شلية لإمي��ان��وي��ل 
ر�أيي، ��شتقالة �جلرن�ل دو فيلييه، 
2017، مع  ي��ول��ي��و  �ع��ت��ب��اًر� م��ن 

لوقف مهاجمة �لع�شكريني �لذين 
ي�شبهون �مليدعات �لبي�شاء«.

ن�����ش��ر �ملقال     م�����ش��اء �لأح�����د، مت 
�لثاين من قبل فالور �كتويل. هنا 
ليتم  �لع�شي  مينح  �أخ����رى،  م��رة 
هوّية  ع��ن  �لك�شف  ع���دم  ���ش��رب��ه: 
��شحابه، ومر�جع تاريخية ندرك 

جر�لد  �لد�خلية  ووزي��ر  هولند 
�ت�شاع  �ل��ن��ت��ي��ج��ة:  د�رم������ان������ان... 

�جلرح.
م�����اك�����رون  �إمي������ان������وي������ل  ب������ني     
�لق�شية  ب������د�أت  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ني، 
عملية  نتذكر.  كما  �شيئة،  ب��د�ي��ة 
مع   ،2017 ع�����ام  �ل����������ذر�ع،  يل 

�أن����ه ي��ج��ب �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا بحذر 
)“كبارنا، هم مقاتلو �ملقاومة عام 
�أ�شخا�س  معهم  تعاطى   ،1940
مثلكم يف كثر من �لأح��ي��ان على 
�ن���ه���م م��ذن��ب��ني وم�����ش��اغ��ب��ني هم 
حني  يف  �لن�شال  و����ش��ل��و�  �ل��ذي��ن 
ر�ه������ن �ل���ن���ظ���ام���ي���ون �مل����ذع����ورون 

ع��ل��ى �ل���ت���ن���ازل ل��ل�����ش��ر ل��ل��ح��د من 
�ملقال  غ����ر�ر  ع��ل��ى  �ل�شر�ر”(. 
ب�شرعة  عليه  �ل��رك��وب  مت  �لأول، 
من قبل بع�س �لقادة �ل�شيا�شيني، 
م���ن ن��ي��ك��ول دوب�����ون �آي��ج��ن��ان �إىل 
�آخرون،  و�شجبه  فيليبو،  فلوريان 
بدًء من �لرئي�س �ل�شابق فر�ن�شو� 

من  ك���ب���ر  ج������زء  يف  ف���ع���ل  ردود 
�ملجتمع �لع�شكري حول �ملو�شوع: 
من هو حتى يعامل قائد �لركان 
موؤخًر�  علق  �لطريقة؟”،  بتلك 
جروم  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ 
لوبنيون  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ف���ورك���ي���ه، 

�لفرن�شية.

حلقة اجلرنال دو فيلييه 
“تربة خ�سبة” ملناخ الي�م

�ملو�لون  �ألقى  للور�ء،  بالرجوع     
ل��ل��رئ��ي�����س ن���ظ���رة م��ت��ب��اي��ن��ة على 
�إميانويل ماكرون  “كان  �للقطة: 
�شلطته،  لإظهار  بالتاأكيد  بحاجة 
ل��ك��ن �ل�����ش��ك��ل �مل�����ش��ت��خ��دم مل يكن 
بال�شرورة هو �لأف�شل، رمبا كانت 
�لق�شية،  �د�رة  يف  م��غ��الة  ه��ن��اك 
ي��لح��ظ �أح����د �ل�������وزر�ء. ل��ق��د رد 
�لرئي�س بقانون ر�شدت له �أمو�ل 
عائد  �أي  ��شتخل�س  دون  كثرة، 
�لربجمة  “قانون  �ن  ���ش��ي��ا���ش��ي. 
�لع�شكرية هذ�، �لذي يتم حتديثه 
�لآن، هو �أحد �لعنا�شر �لتي تدفع 
�أي  ل��ل��ط��ع��ن يف  ب�����اريل  ف��ل��ورن�����س 

“�أزمة وجودية” بني �جلنود.
   لكن تظل تلك �حللقة تاأ�شي�شية 
�ن  بدليل  �شنو�ت  �خلم�س  لولية 
دو  “�جلرن�ل  �أن  تعترب  �حلكومة 
خ�شبة”  ت��رب��ة  خ��ل��ق  ق��د  فيلييه 
خلل  م��ن  �ل��ي��وم  �ل�شائد  للمناخ 
مو�قفه وكتاباته... هناك علمات 
ل ميكن حموها ب�شهولة، وها �ن 
على  “�لتمّرد”  م��ع��ي��ن��ة،  ك��ل��م��ات 
�لعتقاد  �شاد  و�لتي  �ملثال،  �شبيل 
�أنها �شبه من�شية، عادت للظهور يف 

فرن�شا عام 2021.
عن لك�سربي�ش

�سرخ جديد يف اجلدار الفرن�سي

�إميانويل ماكرون و�لع�سكريون: ق�سة جرح وخالف...!
هل اأُعّدت العملية وُنّفذت بالتفاق مع مارين ل�بان املر�سحة للإليزيه؟

وزيرة �لدفاع تت�شاءلفرن�شو� هولند ي�شجب �ملقال �لثاين للع�شكريني

جنود فرن�شيون يف �فغان�شتان�جلرن�ل دو فيلييه �لن�شقاق �حلدث

••  الفجر –خرية ال�شيباين

على  والتغلب  بعيدة،  امل�حدة  فرن�سا  تبدو  كم     
املنال،  بعيد  واأمل  اأمنية  جمرد  يبدو  النق�سامات 
الأ�سا�ش  يف  هذا  م�ؤذيا.  واأ�سبح  املناخ  ت�سّمم  حيث 
ه� الدر�ش الرئي�سي للمقالني الع�سكريني اللذين مت 
باأن  يحلم  ماكرون  اإميان�يل  كان  م�ؤخرا.  ن�سرهما 
يك�ن رئي�ًسا يعرف كيف ينهي الت�تر يف البلد، لكن 
ع�سكري  �سرخ  اآخرين،  اإىل  �سين�ساف  �سرخا  ان  ها 
الن�ع  -وهذا  نف�سه   ال�قت  يف  باله�ية  �سلة  وعلى 

من التحالف بني املفردتني يثري قلق الكثريين.
   ب�سبب ال�سدمة، اأ�ساء اجلهاز التنفيذي اإدارة ن�سر 
مقال الع�سكريني الأول، والذي مل ي�ستبعد “تدخل 
رفاقنا الن�سطني يف مهمة حمف�فة باملخاطر حلماية 

قيمنا احل�سارية.

�إميانويل ماكرون يتحدث مع �جلرن�ل فر�ن�شو� لوكو�نر، رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة

����س��ت��ق��ال��ة 
�جل���������ر�ل 
فيلييه  دي 
و�مل����ق����الت 
�مل���ن�������س���ورة 
�ملناخ  �سّممت 
�حلكومة  ب��ني 
يني  لع�سكر � و

م�����ن خ����الل 
م����وق����ف����ه 
وك��ت��اب��ات��ه,

 خلق �جلر�ل 
فيلييه  دو 
خ�سبة«  »تربة 
ل����ل����م����ن����اخ 
�ليوم �ل�سائد 

لريجاين ورئي�سي ير�سمان معامل �لنتخابات �لإير�نية  •• طهران-اأ ف ب

ر�شم ��شمان بارز�ن يف �أو�شاط �ملحافظني �لإير�نيني، �ملعتدل علي لريجاين 
و�ملت�شدد �بر�هيم رئي�شي، �ىل حد كبر معامل �لنتخابات �لرئا�شية �ل�شهر 
�إعلنهما �لر�شح �ل�شبت يف �ليوم �لأخر من �ملهلة �لر�شمية  �ملقبل، مع 
للقيام بذلك. وبّكر لريجاين، �لرئي�س �ل�شابق ملجل�س �ل�شورى و�أحد �أبرز 
�لد�خلية  وز�رة  �ىل  باحل�شور  طويلة،  لأع��و�م  �لإير�نية  �ل�شيا�شة  وج��وه 
�شباح �ل�شبت لتقدمي تر�شيحه، قبل �شاعات من نهاية مهلة �لأيام �خلم�شة 

لت�شجيل �لر�شيحات.
�أما حجة �لإ�شلم رئي�شي �لذي ي�شغل منذ 2019 من�شب رئي�س �ل�شلطة 
�لإير�نية،  �لإعلم  و�شائل  ن�شرته  ببيان  بد�ية  تر�شحه  فاأعلن  �لق�شائية، 
�لإج����ر�ء�ت  تقت�شيه  م��ا  وف��ق  ملفه  لتقدمي  �ل����وز�رة  �ىل  �حل�����ش��ور  قبل 
�لقانونية �لر�شمية. ورغم �أن �لإعلم �لإير�ين حفل بتكهنات يف �لأ�شابيع 

ورئي�شي  عاما(   63( لريجاين  �أبقى  تر�شحهما،  �حتمال  ب�شاأن  �ملا�شية 
)60 عاما( ح�شم �لر�شيح ملا قبل �شاعات من �نق�شاء مهلة �لأيام �خلم�شة 
للتقدم لنتخابات 18 حزير�ن/يونيو لختيار خلف للرئي�س �ملعتدل ح�شن 
روحاين. ول يحق للأخر �لر�شح هذه �ملرة بعدما �شغل �لرئا�شة لوليتني 
متتاٍل.  ب�شكل  �ملن�شب  لتويل  د�شتوريا  يه  �مل�شموح  �لأق�شى  �حلد  تو�ليا، 
�لد�شتور  �شيانة  جمل�س  يتوىل  م�شاء،  �لر�شيحات  ت�شجيل  �نتهاء  وبعد 
در��شة �أهلية �ملر�شحني قبل �مل�شادقة على �للئحة �لنهائية للأ�شماء. وكما 
ح�شل �شابقا، يتوقع �أن ينال كل من لريجاين ورئي�شي، م�شادقة �ملجل�س. 
وخا�س لريجاين عام 2005 �لنتخابات �لرئا�شية �لتي �شهدت فوز� غر 
كان  بينما  جن��اد،  �أح��م��دي  حممود  و�ل�شعبوي  �ملت�شدد  للمحافظ  متوقع 

رئي�شي �أبرز مناف�س لروحاين يف 2017. يف �ملقابل، ت�شتبعد و�شائل �إعلم 
�إير�نية �مل�شادقة على �أ�شماء �أبرزها �أحمدي جناد �لذي رف�س تر�شيحه يف 
2017، وغالبية �ملر�شحني �ملح�شوبني على �لتيار �لإ�شلحي. يطغى ��شما 
لريجاين ورئي�شي على بقية �ملر�شحني، ومنهم �لعديد من ذوي �خللفيات 
علي  �هلل  �آي��ة  �لإ�شلمية  للجمهورية  �لأع��ل��ى  �ملر�شد  وح�س  �لع�شكرية. 
خامنئي يف �لآونة �لأخرة، �لإير�نيني على �مل�شاركة بكثافة يف �لنتخابات. 
و�أجريت عملية �لقر�ع �لأخرة )�نتخابات جمل�س �ل�شورى( يف �شباط/

باملئة،   57 جت��اوزت  قيا�شية  �متناع  ن�شبة  فيها  و�شجلت   ،2020 فرب�ير 
و�نتهت بهيمنة �ملحافظني على �لربملان.

�إي��ر�ن و�لقوى �لكربى،  ويعد لريجاين من موؤيدي �لتفاق �لنووي بني 

و�لذي �أتاح رفع �لعديد من �لعقوبات عن طهر�ن مقابل خف�س �أن�شطتها 
�لنووية، قبل �أن ين�شحب منه �لرئي�س �لأمركي �ل�شابق دونالد تر�مب عام 
2018، ويعيد فر�س عقوبات �نعك�شت �شلبا على �جلمهورية �لإ�شلمية.

�لكربى حاليا  �إي��ر�ن و�لقوى  �ل��ذي جتري  �أن يكون هذ� �لتفاق  ويتوقع 
�لتي  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ل�شعوبات  �ىل  �إ�شافة  لإحيائه،  مباحثات 

متر بها �لبلد، حماور �أ�شا�شية يف �لنتخابات.
�أول��وي��ة �له��ت��م��ام بالو�شع �لق��ت�����ش��ادي، معترب�  و�أب����رز لري��ج��اين �ل��ي��وم 
�لعلقات  ت�شهيل  �ىل  تهدف  �أن  يجب  للبلد  �خلارجية  “�ل�شيا�شية  �أن 

�خلارجية من �أجل �لنمو �لقت�شادي للبلد«.
ثكنة  ل��ي�����س  “�لقت�شاد  �ن  ر�أى  �آخ���ري���ن،  مل��ر���ش��ح��ني  �شمني  �ن��ت��ق��اد  ويف 
)ع�شكرية( �أو حمكمة ميكن �أن تتم �إد�رته بال�شيحات �أو �لأو�مر”، م�شر� 
“�ملوجودين على هذ� �مل�شار )�لر�شيحات( غر  �ىل ير�شح ل�شعوره باأن 

قادرين على حل �مل�شاكل �لقت�شادية �لأ�شا�شية للبلد«.
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عربي ودويل
 مادورو ي�سرتط ��سرتد�د �لأمو�ل �ملحتجزة للتفاو�س مع �ملعار�سة 

�ملفرو�شة على كر�كا�س مقابل “جدول زمني لنتخابات حرة ونزيهة”، 
د�عيا �إىل “ �تفاق للخل�س �لوطني«.

وتعرف و��شنطن بغو�يدو رئي�شا �نتقاليا للبلد وقد �شّلمت مع�شكره 
يف �لعام 2019 �إد�رة �شيتغو، �لفرع �لأمركي ل�شركة �لنفط �لوطنية 

�لفنزويلية، وتعترب مادورو غر �شرعي ب�شبب خمالفات �نتخابية.
�أنه  م��ادورو  �أعلن  �ملحادثات،  ��شتئناف  �حتمال  رف�شه  من  �شهور  وبعد 
�لإ�شارة  بدون  يريدونها”،  �لتي  و�ل�شيغة  �ملكان  “يف  للتباحث  م�شتعد 

�إىل �لنتخابات �لرئا�شية �جلديدة �ملقرحة.
م�شار  ع��ن  بالتخلي  �مل��ت��ط��رف��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  “هذه  �ل��رئ��ي�����س  ط��ال��ب  ك��م��ا 
ب�  “�لعر�ف”  و  �لبلد”  ل��غ��زو  و�ل���دع���وة  و�ل��ت��دخ��ل  �لن���ق���لب���ات 

“�ل�شلطات �ل�شرعية” لفنزويل.

••  كراكا�س-اأ ف ب

مفاو�شات  يف  م�شاركته  م����ادورو  نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  رب��ط 
جديدة مع زعيم �ملعار�شة خو�ن غو�يدو با�شرد�د �لأمو�ل �ملحتجزة يف 

�خلارج و�ل�شيطرة على �شركة �لنفط �لعامة “�شيتغو«.
�لإف�شاح عن  “عليهم  �لر�شمي  �لتلفزيون  بثها  كلمة  �لرئي�س يف  وقال 
و�إعادة  للتاآمر  �لأم��رك��ي��ة  �حلكومة  لهم  منحتها  �لتي  �مل���و�رد  جميع 
�لبروكيمائيات(  و )�شركة  �شيتغو  و�شركة  �مل�شرفية  جميع �حل�شابات 

مونومر �إىل موؤ�ش�شات �لدولة«.
وكان غو�يدو �لذي تعرف به 58 دولة بينها �لوليات �ملتحدة رئي�شا 
موقتا للبلد، قد �قرح �لثلثاء على �ل�شلطة �لتفاو�س لرفع �لعقوبات 

و�مل��ع��ار���ش��ة خ��لل مفاو�شات  ب��ني �حل��ك��وم��ة  �ل���رنوج بو�شاطة  وق��ام��ت 
2019 �لتي توقفت بعد ت�شديد �لعقوبات �لأمركية.

ياأتي ذلك فيما بد�أ �لق�شاء �لفنزويلي �جلمعة �إجر�ء�ت م�شادرة �ملقر 
�لرئي�شي ل�شحيفة “�إل نا�شيونال” �ملنتقدة للحكومة من �جل ت�شديد 
كر�كا�س  يف  حمكمة  �أد�ن��ت��ه��ا  �أن  بعد  دولر  مليون   13 يبلغ  تعوي�س 
ديو�شد�دو  بحق  خطر”  معنوي  ب�”�شرر  بت�شببها  ني�شان/�أبريل  يف 
كابيلو، �لنائب و�مل�شوؤول �لثاين يف �حلزب �ل�شر�كي �ملوحد �لفنزويلي 

�حلاكم.
�لت�شهر  بتهمة  نا�شيونال”  “�إل  �شد  �شكوى  كابيلو  ديو�شد�دو  ورف��ع 
عام 2015، بعد �إعادة ن�شر �ل�شحيفة تقرير�ً من �شحيفة “�أ ب ث” 

�لإ�شبانية جاء فيه �أنه على �شلة بتجارة �ملخدر�ت.

هذه  “يف  تغريدة  يف  �أوت���رو  هرنيكي  ميغيل  �ل�شحيفة  مدير  وكتب 
نا�شيونال  �إل  مبنى  �إىل  �لوطني  باحلر�س  حماط  قا�س  دخل  �لأث��ن��اء، 
ب��د�أت عملية  وق��ال كابيلو، من جهته، على توير  مل�شادرة كل �شيء”. 

دفع �لتعوي�س«.
 1943 عام  �أن�شاأها  �لتي  �لرمزية  نا�شيونال”  “�إل  �شحيفة  وتوقفت 
يف  ورقية  ن�شخة  �إ�شد�ر  عن  �شيلفا،  �أوت��رو  ميغيل  �لفنزويلي  �لكاتب 
كانون �لأول/دي�شمرب 2018، بعد 75 عاماً من ولدتها، بينها عقد�ن 
وخلفه   )2013-1999( ت�شافيز  ه��وغ��و  حلكومتي  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ن 

نيكول�س مادورو.
وتتهم حكومة مادورو �ل�شحافة باأنها تخدم موؤ�مر�ت �ملعار�شة بهدف 

�إ�شقاطها.

   خلل �ثني ع�شر مو�شًما، �قرح 
مقدم �لرب�مج هذ� على �جلمهور 
مو�هب  مل�شابقة  بولندية  ن�شخة 
عري�شة  ج��ب��ه��ة  ت���ال���ن���ت.  ج�����ون 
���ش��اح��ب��ة �شغرة،  زرق�����اء  وع���ي���ون 
ي���ح���اول ه���ذ� �ل���رج���ل �ل��ب��ال��غ من 
م�شر  �شياغة  عاًما،   44 �لعمر 

وطني.
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  ثالًثا     
حزبه،  �أط���ل���ق   ،2020 ل�����ش��ي��ف 
متنحه  �ل�����ذي   ،2050 ب��ول��ن��د� 
�إىل   20 بني  �ل��ر�ي  ��شتطلعات 
�لت�شويت.  ن��و�ي��ا  م��ن  باملائة   25
وق������د �ن�������ش���م �ل����ي����ه ����ش���ت���ة ن�����و�ب 
معار�شني. “لقد ح�شبو� �أن موجة 
يكونو�  �أن  ي��ج��ب  و�أن������ه  ت��رت��ف��ع، 
قاله كون�شتانتي  هذ� ما  عليها”، 
جيربت، كاتب يف �شحيفة غازيتا 

ويبوركز� �ليومية.
ظاهرة  �شتذهب  م��دى  �أي  �إىل     
ياأمل  ج��ًد�،  عاليا  لي�س  هولونيا؟ 

ح����زب �ل���ق���ان���ون و�ل���ع���د�ل���ة �لذي 
ي���ت���زع���م���ه �ل�����ق�����وي ي����ارو�����ش����لف 
و�مل�����ش��ي��ط��ر على  ك��ات�����ش��ي��ن�����ش��ك��ي، 
غمرته  و�ل���رئ���ا����ش���ة.  �حل���ك���وم���ة 
كوفيد-19،  م��ن  �لثالثة  �مل��وج��ة 
�لقانون  ح�����زب  ر����ش���ي���د  ت��ق��ل�����س 
30 نقطة  �أقل من  �إىل  و�لعد�لة 
�لأخ���رة،  �ل���ر�أي  ��شتطلعات  يف 
�ملطلقة  �أغلبيته  يفقد  �أن  وميكن 
تقدمي موعد  �إذ� مت  �ل��ربمل��ان،  يف 
�ملقرر  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة،  �لن��ت��خ��اب��ات 

�إجر�وؤها عام 2023.
    تثر هذه �لأرق��ام غر �لعادية 
�ملحافظة  �حل���رك���ة  د�خ����ل  �ل��ق��ل��ق 
�ملتطرفة، �لتي �حتكرت �لنجاحات 
عام  �ل�����ش��ل��ط��ة  �إىل  ع��ودت��ه��ا  م��ن��ذ 
2015. فهيمنتها �لنتخابية هي 

بفارق �شئيل جد� يف ��شتطلعات 
�ل���������ر�أي، ي��ف��ت��ك �أك������رب ع�����دد من 
وجيه:  ول�����ش��ب��ب  �لأ��������ش�������و�ت... 
هناك �ختلفات قليلة بني هاتني 
�حل��رك��ت��ني �مل���وؤي���دت���ني لأوروب������ا، 
�إ�شلحات  ن�شف  على  �مل�شممتني 
ح���زب �ل��ق��ان��ون و�ل��ع��د�ل��ة �ملثرة 
ا  �أي�شً ي��ق�����ش��ي  �مل��ن��ط��ق  ل��ل��ج��دل. 
�ل�شعب  من  “لكن  يتحالفا،  ب��اأن 
�لقتال  �أث���ن���اء  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ي��ه��م��ا 
يلحظ  �ملعار�شة”،  قيادة  لتويل 
�لعلوم  �أ�شتاذ  �شزيربياك،  �ألك�س 
�شا�شك�س.  ج��ام��ع��ة  يف  �ل�شيا�شية 
بان  ي��خ��اط��ر�ن  �إن��ه��م��ا  و�لنتيجة، 
�لخر،  مفعول  منهما  ك��ل  يبطل 
ويخدما يف �لأخر م�شالح حزب 

�لقانون و�لعد�لة.

�أك�شبتها  �لتي  �لإ�شلحات  قاعدة 
�لعدل  وحمكمة  بروك�شل  غ�شب 
حتويل  �لأوروب����������ي:  �لحت������اد  يف 
�لتلفزيون �لعام �إىل جهاز دعائي، 
و�إن�شاء مناطق مناه�شة للمثليني 
ومزدوجي �مليل �جلن�شي ومغايري 
�لهوية �جلن�شانية، وجعل �لق�شاء 
“لقد   ... �لو�شاية  حت��ت  باأكمله 
و�لعد�لة  �ل��ق��ان��ون  ح��زب  و�شعنا 
�شيمون  يكرر  كما  م�شتنقع”،  يف 
على  �لعديدة  خطبه  يف  هولونيا 
�أ���ش��رط��ة ف���ي���دي���و.      ل��ك��ن لي�س 
�ل�شبكات  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ�����س  ن�شاطه 

يرّوج  لكنه  ���ش��ده،  �شخ�شًيا  �ن���ه 
ل��ف��ك��رة �ل����ش���ت���ف���ت���اء. وم����ن �أج���ل 
�لتي  �لبولندية،  �لكني�شة  �إن��ق��اذ 
قو�شتها �لف�شائح، يقرح ف�شلها 
“حمافظ  �نه  �لدولة.  عن  مالياً 
ول�����ي�����رب�يل يف �ل����وق����ت ن��ف�����ش��ه ، 
حزب  بني  �ل�شيا�شي  �لفر�غ  مي��لأ 
�لقانون و�لعد�لة وحزب �ملعار�شة 
يحلل  �ملدين”،  �ملنرب  �لرئي�شي، 
بيوتر بور��س، مدير مكتب و�ر�شو 
للعلقات  �لأوروب��������ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�لدولية.    يف �لوقت �حلايل، لهذ� 
يناف�شه  �ل��ذي  �ملعار�س،  �لت�شكيل 

�لجتماعية هو ما يقلق خ�شومه، 
ف���ب���ال���ن�������ش���ب���ة حل��������زب �ل����ق����ان����ون 
و�ل��ع��د�ل��ة، ف���اإن خ��ط��ره يكمن يف 
�حلزب  م����رة،  لأول  �آخ�����ر.  م��ك��ان 
�حلاكم، �لذي يقدم نف�شه على �أنه 
�أف�شل مد�فع عن �لقيم �مل�شيحية، 
�أمامه كاثوليكي متحم�س ومعلن. 
مرتني  للكهنوت  هولونيا  ��شتعد 
وبعد  ي��ر�ج��ع.  �أن  قبل  �شبابه  يف 
�إثر در��شة علم  �أ�شبح �شحفًيا  �أن 
�لكتب  م��ن  �لعديد  كتب  �لنف�س، 
قناة  على  ب��ر�م��ج  وق���دم  �لدينية، 
رول��ي��ج��ي��ا ت��ي يف، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

�لو�قع،  يف  �لرفيهية.  ب��ر�جم��ه 
ل���دي���ه ����ش���ورة وب���روف���اي���ل ج���ذ�ب 
�لذين  �مل�����ش��ي��ح��ي��ني  ل��ل��ن��اخ��ب��ني 
�لت�شلطي  �لن���ح���ر�ف  ي��زع��ج��ه��م 
ولكنهم  و�لعد�لة،  �لقانون  حلزب 
�ملعار�شة  م�����ع�����اد�ة  ي���رف�������ش���ون 

للإكلرو�س.

التناف�ش مع بقية املعار�سني
   ل���ش��ت��ق��ط��اب �أك����رب ع����دد، يلعب 
�للتبا�س.  بع�س  ع��ل��ى  ه��ول��ون��ي��ا 
�لإجها�س،  مع  �ملثال  �شبيل  على 
يقول  ب��ول��ن��د�:  يف  �مل��ح��ظ��ور  �شبه 

   من �لآن �ىل �لنتخابات �ملقبلة، 
مغامرة  ت��ن��ت��ه��ي  �أن  مي���ك���ن  ه����ل 
ممكن:  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة؟  ه���ول���ون���ي���ا 
بولند� تفتنت بانتظام مبر�شحني 
ب�شرعة.  لتن�شاهم  ث��ان��ي��ة  درج����ة 
كانت هذه هي حال مغني �لروك 
ب���اول ك��وك��ي��ز، �ل���ذي �أ���ش�����س حزباً 
�أع�شاء  �شتة  �ل��ي��وم  ي�شم  با�شمه 
�ل���ربمل���ان، م��ع �ح��ت��لل��ه �ملوقع  يف 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �لثالث 
�أكرث  “هولونيا   .2015 ل��ع��ام 
�حر�ًفا، �نه يعتمد على جمموعة 
فكرية لإعد�د برناجمه، يلحظ 
�أل��ك�����س ���ش��زي��رب��ي��اك، ول��ك��ن كلما 
تنفره  ز�د  م��و�ق��ف��ه،  ع��ن  ك�����ش��ف 
عليه  ي�شقطون  �لذين  للناخبني، 
رغم  متناق�شة”.  �ن����ت����ظ����ار�ت 
مقدم  �أن  �إل  �مل���ذه���ل���ة،  م��وه��ب��ت��ه 
يز�ل  ل  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �ل���رب�م���ج 

بعيًد� عن مبار�ة �لدور �لنهائي.
عن لك�سربي�ش

جي�س ميامنار يحارب متمردين معار�سني لالنقالب

حمافظ وليرب�يل, ميالأ �لفر�غ �ل�سيا�سي بني حزب �لقانون و�لعد�لة وحزب �ملعار�سة �لرئي�سي, �ملنرب �ملدين

••رانغون-رويرتز

ميامنار  ج��ي�����س  �أن  ���ش��ك��ان  �أف�����اد 

خ���ا����س ق���ت���اًل م���ع م��ق��ات��ل��ني من 
ميلي�شيات حملية يف بلدة ميند�ت 

ب�شمال غرب �لبلد  
�ل�شبت، يف حماولة لإخماد  �أم�س 
مترد معار�س للمجل�س �لع�شكري 

�لإجمايل  �ل��ع��دد  ت�شاعف  ت�شي. 
للحالت �ملنت�شرة حملياً �أكرث من 
 - �ملا�شي  �لأ�شبوع  يف  �أ�شعاف   3

.EPA
�أ�شو�أ  ت��و�ج��ه  ت��اي��و�ن  ق�شة جن��اح 

�نت�شار لوباء كورونا
وفر�س �ملجل�س �لع�شكري �لأحكام 
�لعرفية يف ميند�ت يوم �خلمي�س 
ثم كثف هجماته على من ي�شفهم 

������ش����ت����وىل على  �ل��������ذي  �حل�����اك�����م 
�ل�شلطة يف �لبلد يف فرب�ير.

وي�شلط �لقتال يف ميند�ت بولية 
�لفو�شى  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ني 
�مل���ت���ز�ي���دة يف م��ي��امن��ار م���ع �شعي 
وجه  يف  �شلطته  لفر�س  �جلي�س 
و�إ�شر�بات  ي��وم��ي��ة  �ح��ت��ج��اج��ات 
�لإطاحة  بعد  تخريبية  وهجمات 
�أوجن �شان �شو  بالزعيمة �ملنتخبة 

باأنهم »�إرهابيون م�شلحون«. ومل 
يرد متحدث على �ت�شالت تطلب 

�لتعقيب على �لقتال �ليوم.
ب��ح��ث��و� ع���ن ملجاأ  ���ش��ك��ان  وق�����ال 
للحتماء به يف �لبلدة �إن �لقتال 

��شتعر �ليوم.
وق����ال �أح���ده���م »ه���ن���اك ج��ن��ود يف 
و�أظهر مقطع �شوره  كل مكان«. 
ب���ال���ب���ل���دة ون�������ش���ره على  ����ش���اك���ن 

�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
طائرة هليكوبر هجومية تطلق 
لرويرز  ي��ت�����ش��َن  ومل  ���ش��اروخ��اً. 

�لتحقق من �ملقطع �مل�شور.
 32 �لعمر  يبلغ من  �شاكن  وق��ال 
�شوى  ��شمه  من  يذكر  ومل  عاماً 
م����اجن ل����روي����رز م���ن �ل���ب���ل���دة يف 
���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن م�����ش��اء �أم�س 
ميند�ت  كابو�شاً.  »نعي�س  �جلمعة 

�شاحة حرب حرفياً«.
�ملدفعية  »ي�شتخدمون  و�أ����ش���اف 
�شدنا.  �مل��ورت��ر  وق��ذ�ئ��ف  �لثقيلة 
ه����ذ� ونحن  ل مي��ك��ن��ن��ا حم���ارب���ة 
ن�شتنفد معظم ذخرتنا ونخاطر 
ب���ك���ل ������ش�����يء... �أع���ت���ق���د �أن����ن����ا قد 
ن��ت��ع��ر���س مل���ذب���ح���ة. ن���ح���اول قدر 
�أنف�شنا  ع���ن  �ل����دف����اع  �مل�����ش��ت��ط��اع 
ل��ك��ن��ن��ا ق����د ل ن�����ش��م��د ك����ث����ر�ً«.

باحلقوق  معنية  جماعة  وذك���رت 
للمجل�س  �لتابعة  �لأمن  �أن قو�ت 
�ل��ع�����ش��ك��ري ق��ت��ل��ت م��ا ل ي��ق��ل عن 
�إجر�ء�ت  �إط��ار  يف  �شخ�شاً   788
�لر�ف�شة  �لح���ت���ج���اج���ات  ل��ق��م��ع 

حلكم �جلي�س.
�ل����ذي ينفي  وي��ف��ر���س �جل��ي�����س، 
�ل�شحايا،  �لعدد من  �شقوط هذ� 
قيود�ً �شارمة على و�شائل �لإعلم 
و�ملعلومات و�لإنرنت. ول ميكن 
م�شتقل  ب�شكل  �لتحقق  لرويرز 

من �أعد�د �ملعتقلني و�ل�شحايا.

�شيمون هولونيا من �لتلفزيون �ىل �ل�شيا�شة حزب بولند� 2050، يزحف

ميلك �سورة جذ�بة للناخبني �مل�سيحيني 
�ملنزعجني من حزب �لقانون و�لعد�لة

رغم موهبته �ملذهلة, �إل �أن �سيمون هولونيا 
ل ي�ز�ل بعي�ًد� عن مب��ار�ة �لدور �لنهائ��ي

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف  جنم  اإىل  ال�سغرية  ال�سا�سة  على  جنم  من     
ال�سيا�سة، هناك اأحياًنا خط�ة واحدة فقط. كان 
ال�اقع  تلفزي�ن  برنامج  يت�سدر  ترامب  دونالد 
ف�ل�دميري  ولعب  الأبي�ش،  البيت  يغزو  اأن  قبل 
زيلين�سكي دور رئي�ش اأوكرانيا ... قبل اأن يتقّم�سه 
حقيقة. مرتاح مثلهما اأمام الكامريا، ميكن ل�سيم�ن 

ه�ل�نيا اأن يحذو حذوهما.

يف ب�لندا، وعلى خطى ترامب وزيلين�سكي:

جنم تلفزيوين يريد �لإطاحة باملحافظني �ملتطرفني...!
كاث�ليكي متحم�ش دون اأن يك�ن رجعًيا، يزعزع املعار�سة التقليدية بني حمافظي ال�سلطة وال��سط

متنح ا�ستطلعات الراأي حزب ب�لندا 2050، بني 20 اإىل 25 باملائة من ن�ايا الت�س�يت

قتيال على �لأقل باإع�سارين يف �ل�سني   12
••   بكني-اأ ف ب

�أديا  �أن �إع�شارين  �أعلنت �ل�شلطات �ل�شينية  �أم�س �ل�شبت 
�إىل �شقوط 12 قتيل على �لأقل و�أكرث من 400 جريح 

بعد عبورهما و�شط و�شرق �لبلد.
و�شربت رياح عاتية جتاوزت �شرعتها 100 كلم يف �ل�شاعة 
فرو�س  ظهر  حيث  �لبلد  و�شط  �لو�قعة  ووه��ان  مدينة 

كورونا �أول مرة، م�شاء �جلمعة.
قالت �شلطات مقاطعة هوباي وعا�شمتها ووهان �إن ثمانية 

�أ�شخا�س قتلو� و�أ�شيب 280 �آخرون.
و��شارت ح�شيلة �شابقة �ىل �شقوط �شتة قتلى.

�أ�شر�ر�  �أحلقت  �أنها  �إىل درجة  �لرياح عنيفة  وكانت هبات 
خ�شائر  م�شببة  بناء  موقع  يف  �إحد�هما  �شقطت  بر�فعتني 

�شقوط  م��ن  ت�شررت  �آل��ي��ات  جانب  و�إىل  ج�شيمة.  م��ادي��ة 
�أعمدة  و�شقطت  هنكار�ت  وتدمرت  �أ�شجار  �قتلعت  �أ�شياء، 
ك��ه��رب��اء م���ا ح���رم �أك����رث م���ن 26 �أل����ف م��ن��زل م���ن �لتيار 
�شلطات  م��ن��زل، ح�شب  ث��لث��ني  و�ن��ه��ار نحو  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي. 
�أي�شا م�شاء  �إع�شار قوي  �أخ��رى، �شرب  هوباي. من جهة 
بلغت  حيث  �شنغهاي  من  بالقرب  �شوت�شو  مدينة  �جلمعة 
�ل�شلطات  ح�شب  �ل�����ش��اع��ة،  يف  ك��ل��م   200 �ل��ري��اح  ���ش��رع��ة 
�أربعة  بحياة  �أودى  �لإع�شار  �أن  ح�شيلة  و�ف���ادت  �ملحلية. 
�أ�شخا�س بينما فقد �شخ�س و�أ�شيب 130 �آخرون بجروح 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  ن�شرت  ���ش��ور  يف  وظ��ه��رت  طفيفة. 
�لجتماعي زوبعة �شود�ء ت�شبب �أ�شر�ر� كبرة يف م�شارها.

�أيار/مايو مبقتل  وكانت عا�شفة �شديدة ت�شببت يف بد�ية 
11 �شخ�شا يف مدينة بالقرب من �شنغهاي.
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جهود عابرة لالأديان يف �لهند لإمتام ود�ع �سحايا كوفيد 

�ملهاجرون �لفنزويليون يو�جهون كر�هية يف �أمريكا �لالتينية 

•• نيودلهي-اأ ف ب

ع�شر�ت  بهدوء  �شارما  �شونيت  نّظم 
�أزمة  �شحايا  لدفن  يوميا  �جلنائز 
�ل��ه��ن��د، لكن مل  �ل��ت��ي جت��ت��اح  كوفيد 

�ملحرقة حامل جثة  �إىل  �لبقاء متما�شكا عندما و�شل رجل  باإمكانه  يعد 
�بنته �لر�شيعة.

و�حدة  كانت  نيودلهي،  يف  �شيخية  جمعية  يف  عاما(   48( �شارما  وت��ط��ّوع 
�لتقاليد  �لبلد لتتو�ءم مع خمتلف  �أنحاء  �أن�شئت يف  من عدة جمموعات 

�لدينية من �أجل م�شاعدة �أفر�د �لعائلت �ملنكوبة على ود�ع �أحبائهم.
�إىل م���و�ق���ع �حل�����رق و�ل����دف����ن ع��ل��ى مدى  ي��ت��وق��ف و����ش���ول �جل���ث���ث  ومل 
�لفرق ل�شاعات طويلة حتت درجات حر�رة  �لأخ��رة بينما تعمل  �لأ�شابيع 

جثة يوميا، لكننا ل نبكي قط. �ليوم 
ر�أيت طفلة �شغرة.. �ليوم بكينا«.

يَر  ومل  ليل  �شيارته  يف  �شارما  ينام 
خ�شية  �شهرين،  منذ  عائلته  �أف����ر�د 

�حتمال نقل �لعدوى �إليهم.
ويدرك �شيد �إبر�هيم، �ملتطوع يف جمعية خرية م�شلمة يف مدينة ت�شيناي 

يف جنوب �شرق �لبلد، حجم �ملخاطر �أي�شا.
وقال لفر�ن�س بر�س “بالتاأكيد �أ�شعر باخلوف. �إنه مر�س معٍد للغاية«.

و�أ�شاف “يقول ديننا �إن �لق�شاء و�لقدر من عند �هلل.. لذ� نهتم ب�شجاعة 
بعمليات �لدفن و�أي �أمور �أخرى يحتاجها �لنا�س منا«.

يف �لأثناء، دفع �رتفاع كلفة �شيار�ت �لإ�شعاف ب�شكل كبر جمموعة “ملئكة 
�لرحمة” �لتي ت�شم متطوعني م�شيحيني وهندو�شا وم�شلمني يف بنغالور 

�إىل م�شاعدة �لعائلت �لفقرة على نقل �جلثامني �إىل �ملقابر و�ملحارق.
ُيعّد �أع�شاء �ملجموعة �ملقابر وي�شلون على �ملوتى بناء على �لعاد�ت �لدينية 

لل�شخ�س �ملتويف.
كان  �شو�ء  �جلميع،  “نخدم..  بر�س  لفر�ن�س  �شادق  حممد  �ل�شائق  وق��ال 

�ل�شخ�س هندو�شيا �أو م�شلما �أو م�شيحيا«.
ودفعت �ملخاوف من �لفرو�س بع�س �لعائلت �إىل �لتخلي عن �إقامة جناز�ت 
ملوتاها يف ثاين �أكرث �لبلد�ن تاأّثر� بالعدوى يف �لعامل وحيث �شّجلت �أكرث 
من 262 �ألف وفاة حتى �لآن فيما ي�شر خرب�ء �إىل �أن �حل�شيلة �لفعلية 

�أعلى بكثر.
ع��ادة يف مدينة  �ل��ذي يدير مقهى  �مل�شلم مهدي ر�شا )30 عاما(،  ودف��ن 
لوكناو �ل�شمالية، مئات �شحايا كوفيد-19 منذ ظهر �لوباء يف �لهند �لعام 

�ملا�شي.
�مل�شاعدة من قبل غر  �ت�شالت لطلب  �ملا�شية  �ل�شهور  لكنه تلقى خلل 

�مل�شلمني.
“ُو�شعت جثة.. ملدة ثماين �شاعات د�خل منزل بينما  وقال لفر�ن�س بر�س 
�أخر� من �لت�شال  �أحدهم  �أفر�د �لعائلة و�جلر�ن حرقها. متكن  رف�س 

بنا و�أخذنا �جلثة و�شّلمناها �إىل �ملحرقة«.
�ليوم  �لأزم��ة عن مدينته. ويف  ب��اأن تخف وط��اأة  �شارما  ياأمل  يف نيودلهي، 
�لذي ز�رت فيه فر�ن�س بر�س �ملحرقة، كان عدد �جلناز�ت تر�جع من ذروة 
بلغت 120 جثة يف �ليوم �أو�خر ني�شان/�أبريل �إىل ما بني 50 و80 يوميا. 

وقال �شارما “مل نتلق �شوى 25 جثة حتى �لآن �ليوم. ن�شعر بارتياح«.

�أحيانا للتخفيف من خطر �لإ�شابة  �ل�شيف �ملرتفعة، ببز�ت و�قية كاملة 
�ملعتقد�ت  خمتلف  من  متطوعون  يبدي  �شارما،  غ��ر�ر  وعلى  بالفرو�س. 
��شتعد�د� لتحّمل �لعبء �لنف�شي و�جل�شدي لإمتام �لطقو�س حتى �لنهاية، 

مدفوعني بح�س �لو�جب.
�أجل.. �لب�شرية و�لإن�شانية.  “نقوم بذلك من  وقال �شارما لفر�ن�س بر�س 

هذ� كل ما يف �لأمر. يكون �لو�شع �أحيانا موؤملا للغاية«.
عائلت  �أف���ر�د  يقف  بينما  خلفه  �جلثث  حمرقة  م��ن  �ل��دخ��ان  ويت�شاعد 
 50 �إح��ر�ق  على  “�عتدنا  ويقول  و�قية.  ب��ّز�ت  ب�شمت مرتدين  �ل�شحايا 

  تايو�ن ت�سدد �لقيود بعد 
زيادة يف �لإ�سابات بكوفيد-19 

•• تايبه-رويرتز

رف��ع��ت ت���اي���و�ن م�����ش��ت��وى �ل��ت��اأه��ب للت�شدي ل��ف��رو���س ك���ورون���ا �ل�����ش��ب��ت يف 
�لعا�شمة تايبه وحميطها مما يعني فر�س قيود ملدة �أ�شبوعني �شتوؤدي �إىل 
�إغلق �أماكن كثرة وفر�س قيود على �لتجمعات بعد ت�شجيل 180 �إ�شابة 

حملية جديدة.
�ملطاعم ولكنها  �أو  �ملد�ر�س  �أو  �ملكاتب  �إغلق  �لقو�عد �جلديدة  ولن تعني 
ق�شر  م��ع  �لأخ����رى  �ل��رف��ي��ه  و�أم���اك���ن  �ل�شينما  دور  �إغ����لق  يف  �شتت�شبب 
يف  ع�شرة  و  �ل��د�خ��ل  يف  فقط  �أ�شخا�س  خم�شة  على  �لعائلية  �لتجمعات 

�لأماكن �ملفتوحة.
�لليلية  و�لنو�دي  باإغلق �حلانات  بالفعل  �أم��رت  قد  تايبه  وكانت حكومة 

و�أماكن مماثلة.
عددهم  يبلغ  �شكان  بني  بكورونا  �إ�شابة   1500 من  �أق��ل  تايو�ن  و�شجلت 
نحو 24 مليون ن�شمة معظمها و�ردة من �خلارج منذ بدء �جلائحة ولكن 

�لرتفاع �لأخر يف �نتقال �لعدوى د�خل �ملجتمع �أثار خماوف �لنا�س.
�حلياة  على  �شكانها  و�ع��ت��اد  ت��اي��و�ن  يف  ع��ام  ع��زل  ف��ر���س  مطلقا  يتم  ومل 
�شبه �لطبيعية على �لرغم من �نت�شار �لوباء يف مناطق �أخرى كثرة من 

�لعامل.
وكانت عدة جامعات بتايو�ن قد �أعلنت يف �شاعة متاأخرة من م�شاء �جلمعة 

�إنها �شتتحول فور� �إىل �لتعلم عن بعد
وقالت جامعة تايو�ن �لوطنية يف بيان “مبا �أن كوفيد -19 ل يز�ل ي�شبب 
�لفو�شى برجاء �أن تتذكرو� و�شع �لكمامات يف جميع �لأوقات عند �خلروج 

وغ�شل �ليدين ب�شكل متكرر و�حلفاظ على �لتباعد �لجتماعي �ملنا�شب«.
وقال متحف تايبه للفنون �جلميلة �إنه �شيغلق �أبو�به �أم�س �ل�شبت للمتثال 
�إنه �شيغلق  لقو�عد �لوقاية يف �ملدينة. وقال متحف ق�شر تايبيه �لوطني 

�أي�شا �عتبار� من �ل�شبت.

ت�سيلي تنتخب ممثليها ل�سوغ د�ستور جديد للبالد 
•• �شانتياغو-اأ ف ب

�أع�شاء  14 مليون ت�شيلي �إىل �لت�شويت �ل�شبت و�لأحد لختيار  دعي 
�شوغ  مهمتها  و�ل��رج��ال،  �لن�شاء  ع��دد  فيها  يت�شاوى  تاأ�شي�شية  جمعية 
د���ش��ت��ور ج��دي��د للبلد ب��دل م��ن �ل��ق��ان��ون �لأ���ش��ا���ش��ي �مل����وروث م��ن عهد 

�لنظام �لع�شكري لأوغ�شتو بينو�شيه )1990-1973(.
جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  كلية  يف  �لأ�شتاذ  فوينتي�س  كلوديو  وق��ال 
�شتحدد  �لنتخابات  “هذه  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بورتالي�س  دييغو 
�لد�شتور �لذي �شر�شدنا خلل �ل�شنو�ت �لأربعني �أو �خلم�شني �ملقبلة”، 
م�شر� �إىل �أن هذه �لنتخابات هي “بالتاأكيد” �لأهم خلل 31 عاما 

من �لدميوقر�طية لأن “�لرهان يتعلق بت�شيلي جديدة«.
ويفر�س �أن يختار �لناخبون 155 من �أ�شل 1373 مر�شحا ل�شوغ 

د�شتور جديد بدل من �لن�س �لذي �قر يف 1980، تلبية لأحد مطالب 
�لأول/�أكتوبر  ت�شرين  بد�أت يف  �لأخرة  �لعقود  �جتماعية يف  �نتفا�شة 

2019 من �أجل جمتمع �أكرث م�شاو�ة.
ويرى كثرون �أن تغير �لقانون �لأ�شا�شي �حلايل �لذي يحد ب�شدة من 
ذلك  �لقطاعات مبا يف  �لن�شاط �خلا�س يف جميع  ويعزز  �لدولة  عمل 
�لتعليم و�ل�شحة و�أنظمة �لتقاعد، يزيل عقبة �أ�شا�شية �أمام �إ�شلحات 
دول  بني  �لأك��رب  هو  �جتماعيا  تفاوتا  يعاين  بلد  يف  عميقة  �جتماعية 

�أمركا �للتينية.
وتفيد ��شتطلعات للر�أي �أن �أكرث من �شتني باملئة من �ل�شكان يرون �أن 

هذ� �لد�شتور �أر�شى نظاما ت�شتفيد منه قلة خمتارة.
وقالت �ملوظفة كارميل �أوركويز� )62 عاما( �لتي تعي�س يف �لعا�شمة 
�شانتياغو لوكالة فر�ن�س بر�س “يبدو �لأمر كاأننا بد�أنا فعل �لتخل�س 

وظله  عليه(  بينو�شيه  منتقدو  يطلقه  �ل���ذي  )�للقب  +بينوكو+  م��ن 
و�إرثه.. كل �شيئ«.

يف  �شانتياغو  جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  ميل  مار�شيلو  ور�أى 
�نتقالها  لتحقيق  فر�شة  ت�شيلي  “لدى  �أن  ب��ر���س  لفر�ن�س  ت�شريح 
“�لأمر ��شتغرق ثلثة عقود ب�شبب  �أن  مو�شحا  )�ل�شيا�شي( �لثاين”، 

�مليل ب�شدة �إىل �إبقاء �لو�شع �لقائم لنظام �لأحز�ب” �لتقليدية.
قابلة  �أ�شهر  ت�شعة  خ��لل  �جل��دي��د  �لد�شتور  ���ش��وغ  يتم  �أن  ويفر�س 
للتمديد مرة و�حدة فقط ملدة ثلثة �أ�شهر �إ�شافية. ويفر�س �أن تتم 

�ملو�فقة عليه �أو رف�شه يف 2022 يف ��شتفتاء �لت�شويت فيه �إلز�مي.
على مدى  �أ�شابيع،  قبل ثلثة  تاأجيله من  �ل��ذي مت  �لق��ر�ع  يجري 
يومني للحد من �إمكان �نت�شار فرو�س كورونا، وي�شمل �أي�شا �نتخابات 

حملية لختيار روؤ�شاء و�ع�شاء بلديات، وللمرة �لأوىل حكام مناطق.

�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  يف  �لقليلة  �ل���دول  م��ن  و�ح���دة  وت�شيلي 
و�لتنمية �لتي مل يكن لديها �شلطات منتخبة للمناطق.

ويرى حمللون �أن هذه �لنتخابات ت�شكل �ختبار� حا�شما قبل �لقر�ع 
�لرئا�شي �لذي �شيجري يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب �ملقبل.

وهذه �لعملية �لنتخابية هي �لأوىل يف �لعامل لختيار جمعية تاأ�شي�شية 
للبلد  تاريخية  وهي  و�لن�شاء.  �لرجال  عدد  بني  �مل�شاو�ة  �أ�شا�س  على 
�أي�شا لأنها �شت�شمل 17 مقعد� خ�ش�شت لل�شعوب �لأ�شلية �لع�شرة يف 

�لبلد.
�جلمعية  �شت�شكل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب��ال��ق��وى  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل��ت��ق��دي��ر�ت 
�ملر�شحون  يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�شعوبة  لكن  و����ش��ح��ة،  غ��ر  �لتاأ�شي�شية 
م�شلحة  يف  �لأرج����ح  على  �شت�شب  باأنف�شهم  �لتعريف  يف  �مل�شتقلون 

�لأحز�ب �لتقليدية.

 10 �سحايا من عائلة فل�سطينية يف �سربة �إ�سر�ئيلية على غزة 
•• غزة-اأ ف ب

عائلة  �أف���������ر�د  م����ن  ع�������ش���رة  ُق����ت����ل 
�شربة  ج����ّر�ء  و�ح����دة  فل�شطينية 
غرب  ��شتهدفت  �إ�شر�ئيلية  جوية 
غ���زة ���ش��ب��اح  �أم�������س �ل�����ش��ب��ت، وفق 
�لقطاع  يف  م�����ش��ع��ف��ون  �أف��������اد  م����ا 

�لفل�شطيني.
عائلة  منزل  �ل�شربة  و��شتهدفت 
�ل�شاطئ  خم���ي���م  يف  ح���ط���ب  �أب������و 
�لأم  مقتل  عن  و�أ�شفرت  للجئني 
و�ربعة �طفال تر�وح �عمارهم بني 

خم�شة و15 عاما.
ك����ذل����ك، ق���ت���ل �رب����ع����ة م����ن �ب���ن���اء 
ع��م��وم��ت��ه��م ت�����ر�وح �ع��م��اره��م بني 
����ش��اف��ة �ىل  ع���ام���ا  ث��م��ان��ي��ة و14 
يزورونهم  ك��ان��و�  ف��ي��م��ا  و�ل��دت��ه��م 

ملنا�شبة عيد �لفطر.
وجن���ا �ل���و�ل���د�ن ع���لء �ب���و حطب 
وحم���م���د �حل���دي���دي لن��ه��م��ا كانا 
ر�شيع  وم��ث��ل��ه��م��ا  �مل����ن����زل،  خ������ارج 
�ىل  ن����ق����ل  �خل����ام���������س  �����ش����ه����ره  يف 
�مل�شت�شفى. وقال حممد �حلديدي 
يف  �آم����ن����ني  “كانو�  �لط����ف����ال  �ن 
ومل  �شلحا  يحملون  ول  منزلهم 

�لإعد�م ل�30 �سخ�سا مل�ساركتهم 
باأعمال عنف �سد �ل�سرطة يف كين�سا�سا 

•• كين�شا�شا-اأ ف ب

�لدميوقر�طية  �لكونغو  بالإعد�م يف جمهورية  ا  �شخ�شً على ثلثني  ُحكم 
كين�شا�شا،  �لعا�شمة  يف  �خلمي�س  �ل�شرطة  �شد  عنف  �أعمال  يف  مل�شاركتهم 

وفق ما ذكرت م�شادر ق�شائية.
�شدر �حلكم �شباح �ل�شبت يف ختام حماكمة علنية بد�أت �جلمعة يف كين�شا�شا، 

بح�شب ت�شجيل ح�شلت وكالة فر�ن�س بر�س على ن�شخة منه.
و�أكد ممثل �لإدعاء �شيف ت�شبامبا لوكالة فر�ن�س بر�س هذه �لأحكام.

�لتي  �لق�شايا  ��شد�رها وخ�شو�شا يف  يتم  ما  ع��ادة  �لتي  �لإع��د�م  وعقوبة 
جمهورية  يف  مطبقة  غ��ر  �ل��ب��لد  ���ش��رق  يف  �مل�شلحة  ب��اجل��م��اع��ات  تتعلق 
�إىل  تخفيفها  ويتم   2003 عام  يف  تعليقها  منذ  �لدميوقر�طية  �لكونغو 

�ل�شجن مدى �حلياة.
�ل�شاعني  �مل�شلمني  �مل�شلني  ب��ني  عنيفة  ���ش��د�م��ات  �ن��دل��ع��ت  و�خل��م��ي�����س، 
للو�شول �إىل ملعب �ل�شهد�ء، �أبرز ملعب �لعا�شمة، حل�شور �شلة عيد 

�لفطر.
على  للإ�شر�ف  �حل��ادث  مكان  يف  �ل�شرطة  رج��ال  على  �ملحتجون  و�عتدى 

�حلدث.
على  بكرثة  �شوره  �نت�شرت  �شرطي  مقتل  �إىل  �أويل  ر�شمي  تقرير  و�أ���ش��ار 
تهدد  بالغة  ب��ج��روح  �شرطية  ��شيبت  فيما  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع 

حياتها ف�شل عن 46 �شرطيا �آخر، ثمانية منهم يف حالة حرجة.
وحلقت �أ�شر�ر بنحو ع�شر �شيار�ت �شرطة، �حرقت �إحد�ها بالكامل.

لدى  �أح��ك��ام  بحقهم  و���ش��درت  �مل��ك��ان  يف  ا  �شخ�شً وث��لث��ني  ثمانية  �أوق���ف 
ببلدية غومبي  �لكربى  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �أم��ام  �لتايل  �ليوم  مثولهم يف 

يف و�شط كين�شا�شا.

�ل��ع��دو وردع����ه ع��ن �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
جمازره«.

م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، �أع�������ل�������ن �جل���ي�������س 
�ل�شبت  �جلمعة  ليل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�أنه �شن خم�س �شربات على �لأقل 

على �لقطاع.
�لأهد�ف  �أن  �جلي�س  بيان  و�أو�شح 
�لأمن  ق���وى  ل��ق��ائ��د  م��ق��ر�  �شملت 
نعيم  �أب��و  توفيق  حلما�س  �لتابعة 
يف  �ل�شو�ريخ”  و”مو�قع لإطلق 
�إ�شافة �إىل  �شمال �لقطاع وجنوبه 
�لع�شكرية”  “لل�شتخبار�ت  مبان 

�لتابعة حلما�س.
ن�شرتها  ح�شيلة  �آخ���ر  على  وب��ن��اء 
م�شاء  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�لإ�شر�ئيلي  �لق�شف  �أدى  �جلمعة، 
�شخ�شا،   139 م��ق��ت��ل  �إىل  ل��غ��زة 
�ألف  و�إ���ش��اب��ة  ط��ف��ل،   39 بينهم 

بجروح منذ �لثنني.
�أك����رث من  يف �مل��ق��اب��ل، مت �إط�����لق 
�لأر��شي  ب��اجّت��اه  ���ش��اروخ   2300
�أدى  ما  �لثنني،  منذ  �لإ�شر�ئيلية 
بينهم  �أ�شخا�س  ت�شعة  مقتل  �إىل 
طفل وج��ن��دي، و�إ���ش��اب��ة �أك��رث من 

560 �آخرين بجروح.

يطلقو� �شو�ريخ«.
“فيما  قتلو�  �لطفال  �ن  و��شاف 
كانو� يرتدون ملب�شهم �جلديدة 

ملنا�شبة عيد �لفطر«.
�ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  وق�����ال 

يف  هنية  ��شماعيل  حما�س  حلركة 
جمزرة  �لح���ت���لل  “�رتكب  ب��ي��ان 
مبدينة  �ل�شاطئ  خميم  يف  ب�شعة 
غ��زة، وذل��ك �م��ت��د�ًد� مل��ج��ازره �لتي 
ن��ف��ذه��ا يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 

�لعدو  عجز  توؤكد  و�لتي  �لقطاع، 
وف�����ش��ل��ه، ب���ل وح��ج��م �مل�����اأزق �لذي 
�ملقاومة  ع��ظ��م��ة  �أم��������ام  ي��ع��ي�����ش��ه 

ومفاجاآت رجالها �لأوفياء«.
�لحتلل  نحمل  �إذ  “�إننا  و��شاف 

�ل��غ��ا���ش��م �مل�����ش��وؤول��ي��ة �ل��ك��ام��ل��ة عن 
�ملدنيني  �����ش���ت���ه���د�ف  �����ش���ت���م���ر�ر 
�ملقاومة  �أن  نوؤكد  فاإننا  و�لآمنني، 
�شعبها  ع��ن  �ل��دف��اع  تو��شل  �شوف 
بجي�س  �لهزمية  و�شتلحق  �لأب���ي، 

•• كراكا�س-اأ ف ب

�لفنزويليني؟  ب�����ش��اأن  �حل��ق��ي��ق��ة 
ج���م���ي���ع���ا مثل  ط������رده������م  ي����ج����ب 
من  و�ح��������دة  ه������ذه  �جلرذ�ن”. 
�لتغريد�ت �لتي �شجلها “مقيا�س 
�أن�شاأه  �ل���ذي  �لأجانب”  ك��ر�ه��ي��ة 
�أك������ادمي������ي������ون وم����ن����ظ����م����ات غر 
لر�شد  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف  ح��ك��وم��ي��ة 
�ملهاجرين  ���ش��د  “�لكر�هية” 

�لفنزويليني.
�لفنزويليني  رف�������س  وي���ت���ز�ي���د 
ب����اأع����د�د كبرة  �ل���ذي���ن ه���اج���رو� 
�للتينية  �أم��رك��ا  يف  بلدهم  م��ن 
ووباء  �شيئة  �قت�شادية  �أو���ش��اع  يف 

كوفيد-19.
5،5 مليني  وب��د�أ رحيل ح��و�ىل 
نيكول�س  �ن��ت��خ��اب  بعد  فنزويلي 
مادورو وريث هوغو ت�شافيز �لذي 
يف  وت�������ش���اع���د   ،2013 يف  ت�����ويف 
تدفق  وتباطاأ   .2015-2014
هوؤلء �ملهاجرين لكنه مل يتوقف 
ت�شخما  �ل����ب����لد  ت�����ش��ه��د  ب��ي��ن��م��ا 
هائل يعني �نخفا�شا حاد� للقوة 
�ل�����ش��ر�ئ��ي��ة وث���م���اين ���ش��ن��و�ت من 

�لركود �لقت�شادي.
ك��ل��ودي��ا ف��ارغ��ا���س ريبا�س  وت��ق��ول 
�شيمون  ج���ام���ع���ة  يف  �لأ������ش�����ت�����اذة 
�لبد�ية  “يف  كر�كا�س  يف  بوليفار 
ك���ان���ت ه���ن���اك ه���ج���رة م����ن �أب���ن���اء 
�شافرو�  �لذين  �لو�شطى  �لطبقة 

ب��ال��ط��ائ��رة وك��ان��ت ل��دي��ه��م وثائق 
مو�شحة  ومدخر�ت”،  �شخ�شية 
ذل���ك  ب���ع���د  دف����ع����ت  �لأزم�����������ة  �أن 
�لطبقات �لفقرة �إىل �لرحيل يف 

ظروف �أ�شعب.
تفيد �لإح�شاء�ت �أن 3،1 مليني 
5،5 مليني  �أ���ش��ل  م��ه��اج��ر م��ن 
ل مي���ل���ك���ون وث����ائ����ق ول���ي�������ش���و� يف 
�لباحثة  وقالت  نظامية.  �أو���ش��اع 
“عندما  ب��ال��ه��ج��ر�ت  �ملتخ�ش�شة 
ن���ت���ح���دث عن  ب�����امل�����ال، مل  �أت���������و� 
يعملون  وه��م  �لآن  �لفنزويليني. 
ي�شعون  ق�����ان�����وين،  غ����ر  ب�����ش��ك��ل 
�شحية  خ��دم��ات  ع��ل��ى  للح�شول 
�لرف�س  بع�س  هناك  تعليمية  �أو 
وخ���ط���اب �ل��ت��م��ي��ي��ز ي��ن��ط��وي على 

كر�هية للأجانب �إىل حد ما«.
ي�شمونهم  �ل��ذي��ن  و�لفنزويليون 
“فينيكو�س” متهمون �لآن باأنهم 
م�������ش���وؤول���ون ع���ن �ن����ع����د�م �لأم����ن 
�ملايل  و�لعجز  و�لبطالة  و�جلنح 
�مل�شت�شفيات  يف  و�مل�����ش��اك��ل  �ل���ع���ام 

وحتى عن حالت �لطلق.
ظ���ه���ر ه�����ذ� �خل����ط����اب �مل����ع����دي يف 
ت�����ش��ي��ل��ي و�لإك���������و�دور و�ل���رب�زي���ل 
�ل��ع��ب��ار�ت �ملهينة  و�ل��ب��رو. وم��ن 
و�شفهم  �لنرنت  على  ترد  �لتي 
�لعاهرة”  و”�بناء  ب”�لوباء” 

لكن  �لفنزويليني.  �أم���ام  �حل���دود 
�ل�شلطات  ���ش��ددت   ،2019 م��ن��ذ 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة �لإج������ر�ء�ت م��ع بدء 

�جلدل على �ل�شاحة �ل�شيا�شية.
وك��ان��ت م��ك��اف��ح��ة �ل��ه��ج��رة حمور 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف  �لن��ت��خ��اب��ات  حملة 
�لقومي  �لي�شاري  ووعد   .2021
�ملر�شحني  �أح����د  ك��ا���ش��ت��ي��و  ب���ي���درو 
ل���ل���دورة �ل��ث��ان��ي��ة ل��لن��ت��خ��اب��ات يف 
حزير�ن/يونيو،  م���ن  �ل�����ش��اد���س 
�ل�شريني  �مل��ه��اج��ري��ن  ك���ل  ب��ط��رد 
توليه  م����ن  ����ش���اع���ة   72 خ������لل 

مهامه �إذ� فاز يف �لقر�ع.
وي���اأخ���ذ  م��������ادورو  “لياأت  وق������ال 
مو�طنيه �جلانحني يف 28 متوز/
�لرئي�س  تن�شيب  )م��وع��د  يوليو 

�جلديد( �شاأ�شدر مر�شوما«.
�أي�شا  وت�شيلي  كولومبيا  وت���روج 
�ملقيمني  �ل���ف���ن���زوي���ل���ي���ني  ل���ط���رد 
�لذين  �أو  ق���ان���وين  غ���ر  ب�����ش��ك��ل 

�رتكبو� جر�ئم.
ت�شر كلوديا فارغا�س �إىل �لفجوة 
ب���ني �خل���ط���اب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي وو�ق����ع 
“�إنك  وتقول  ت�شيلي.  يف  �لأفعال 
يف  ق��ل��ت  �شخ�شا  ب��ل��ده  �إىل  ت��ع��ي��د 
�إن����ه معر�س  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  خ��ط��اب��ك 
للخطر يف �لبلد نف�شه«. مع ذلك 
�ل��ب��ل��د�ن عمليات  ب��ع�����س  �أط��ل��ق��ت 

ذكر  ك��م��ا  �شيئ”،  ل  م��ن  و”�أقل 
�ملعهد �لكولومبي.

وق����ال �ل��ع��ام��ل �ل��ف��ن��زوي��ل��ي خو�ن 
�إميليو �ل. )31 عاما( �إنه ��شتقر 
بدون  ت�شيلي  يف  �ملطاف  نهاية  يف 
بكولومبيا  م������روره  ب��ع��د  وث���ائ���ق 
و�لإكو�دور و�لبرو. و��شاف “هنا 

�لآن 1،2 مليون منهم.
بابلو  ب�����ي�����درو  �ل���رئ���ي�������س  وك�������ان 
-2016( ك����وت���������ش����ي����ن���������ش����ك����ي 
�شارك يف �جلهود  �ل��ذي   )2018
�لرئي�س  ����ش���د  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
ثم  م��ادورو،  نيكول�س  �لفنزويلي 
فتحا   ، ف��ي��زك��ار�  م��ارت��ن  خليفته 

ومن  م��ن��غ��ل��ق��ون  �إن��ه��م  ت�شيلي  يف 
ع��ل��ى ووثائق  �ل�����ش��ع��ب �حل�����ش��ول 
�إزعاج  بل  نعمل  يركوننا  لكنهم 
ول يرف�شوننا كما هي �حل��ال يف 

�لبلد�ن �لأخرى«.
�لأ�شو�أ.  هي  “�لبرو  �أن  و��شاف 
روؤيتنا حتى يف  ي��ري��دون  هناك ل 

لوحات فنية«.
مقاطع  م��ن  �لعديد  ت���د�ول  ويتم 
يتعر�شون  لفنزويليني  �لفيديو 
�شبكة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارع  لإه���ان���ات يف 

�لإنرنت.
و�لبرو �لتي كان لديها �شتة �آلف 
ت�شت�شيف  �لأزم���ة،  قبل  فنزويلي 

�أعلن  ف��ق��د  م��ه��اج��ري��ه��ا.  ل���دم���ج 
دوكي  �إيفان  �لكولومبي  �لرئي�س 
نيكول�س  ل�شلطة  ب�شدة  �مل��ع��ادي 
مادورو، عن خطة لت�شوية �أو�شاع 
م���ل���ي���ون مهاجر  م����ن  ي���ق���رب  م����ا 

فنزويلي.
�لدومينيكان  ج��م��ه��وري��ة  وت��اأم��ل 
ت�شوية  يف  ن�����ش��م��ة(  م��ل��ي��ون   11(
�ل����ف   115 ح���������و�ىل  �أو���������ش��������اع 
ق���وة عاملة  ت��ع��ت��ربه��م  ف��ن��زوي��ل��ي 
�لهجرة  مدير  ح�شب  “موؤهلة”، 
ي�شعر  ب��ل��د  غ��ار���ش��ي��ا، يف  �إن��ري��ك��ي 
�لهايتيني  ه��ج��رة  م��ن  بال�شتياء 

باأعد�د كبرة غلى �أر��شيه.
ز�ل  ما  �مل�شار  �إن  فارغا�س  وقالت 
ب���اجت���اه �لإغ��������لق، م�����ش��رة �إىل 
“ع�شكرة �حلدود �لإكو�دورية” �أو 
“جو�ز�ت  �لإد�ري��ة مثل  �ل�شروط 
�ل�شفر و�شهاد�ت �مليلد و�لطو�بع 

�ملالية” وكلها “عو�ئق قانونية«.
�ملر�قبني  م����ن  �ل���ع���دي���د  وي������رى 
و�مل����ن����ظ����م����ات غ������ر �حل���ك���وم���ي���ة 
ي���ج���ب م���ن���ح و����ش���ع لجئني  �أن������ه 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ني لكن 
قانونية  م�شوؤولية  ي�شكل  “هذ� 
و�شيا�شية ومالية كبرة للغاية ل 

تتحملها �لبلد�ن«.
�أن  �ل��دول  “على  �إن  وهم يقولون 
�لفنزويليني  دم��ج  خيار  يف  تنظر 
لأن �لهجرة لن تتوقف طاملا بقيت 

�لأ�شباب قائمة«.
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املال والأعمال
هيئة قناة �ل�سوي�س تبد�أ �أعمال �لتكريك مب�سروع �زدو�ج �لقناة 

م�شروع  تنفي��ذ  يف  �ل��ف��وري  “بالب���دء  �ل�شي�شي  �لفت��اح  عبد  �مل�����ش��ري 
�لتطوير �ملقرح وو�شع جدول زمني للنتهاء من تنفيذه يف �أقرب وقت 

ممكن«.
440 مر�  �لتي يبلغ طولها  �إيفر جيفن  �أدى جنوح �شفينة �حلاويات 
يف �ملنطقة �جلنوبية من �لقناة يف �لفرة من 23 �إىل 29 مار�س �آذ�ر 
�لتجارة  �ملائي، وهو ما عّطل  �ملمر  �ل�شفن عرب  تاأخر مرور مئات  �إىل 

�لعاملية.
�حلاوي�������ات  ب��اآلف  �ملحمل������ة  �حل��اوي��ات  �ش����فينة  ت������ز�ل  ل  �لآن  وحتى 
طل�ب  عل�����ى  ن�����ز�ع  و�ش��������ط  �ل��ك��ربى  �مل�����رة  �ل��ب��ح��رة  يف  حمتج�����زة 
�لتعوي�����س �ل����ذي قدمت����ه هيئ�ة �لقن�����اة ل�شركة �شوي كي�شن �لياباني�����ة 

مالك��ة �ل�ش�فينة.

•• القاهرة-رويرتز:

قالت هيئة قناة �ل�شوي�س �مل�شرية �أم�س �ل�شبت �إنها بد�أت �أعمال �لتكريك 
لإطالة م�شار ثان ي�شمح بالعبور يف �لجتاهني يف جزء جنوبي من �لقناة 
�شتة  ملدة  �شفينة حاويات عملقة  �ل��ذي جنحت فيه  �ملكان  بالقرب من 

�أيام يف مار�س �آذ�ر.
 2015 عام  يف  �فُتتحت  مو�زي����ة  قن�����اة  �أن  �أي��ام  قب���ل  �لهيئ���ة  و�أعلنت 
�جلنوبي  �جلانب  يف  كيلومر�ت  ع�ش����رة  م�ش����افة  متدي�ده����ا  �ش�����يتم 
من �لبحرة لي�شل �لطول �لإجمايل �إىل 82 كيلومر�، و�أنها �شتو�شع 

وتعمق �ملنطقة �جلنوبية لقناة �ل�شوي�س.
وقالت �لهيئة �م�س �ل�شبت �إن �لعمل بد�أ بناء على توجيهات من �لرئي�س 

�ملجل�س �لأعلى للطاقة بدبي ي�سدر قر�ر� بتنظيم تد�ول وتوزيع �أ�سطو�نات �لغاز �مل�سال

»�خلليج للمالحة« تتحول لربحية ف�سلية ب� 79 مليون درهم
من عام 2020. وجرى ت�شجيل مبلغ مطالبة �لتاأمني 

بقيمة 83 مليون درهم.
درهم  مليون   91 يقارب  ما  �لت�شغيلية  �لأرب��اح  وبلغت 
بخ�شائر  م��ق��ارن��ة   2021 ل��ع��ام  �لأول  �ل��رب��ع  بنهاية 
بلغت 6 مليون درهم مقارنة بالفرة نف�شها من �لعام 

�ملا�شي.
و���ش��ج��ل��ت �ل�����ش��رك��ة �رت��ف��اع��ا ق��وي��ا ل��ل��ت��دف��ق��ات �لنقدية 
�لناجتة من �لعمليات �لت�شغيلية �ىل 65 مليون درهم 
�لربحية  حت�شن  مع   2021 لعام  �لأول  �لربع  بنهاية 
�مل�شاريف  يف   30% ب��ن�����ش��ب��ة  ب��ان��خ��ف��ا���س  م���دع���وم���اً 

�لت�شغيلية.

•• الريا�س-وكاالت

�ملدرجة  �لقاب�شة  للملحة  �خلليج  جمموعة  �أعلنت 
�لأول  ل��ل��رب��ع  �مل��ال��ي��ة  نتائجها  �ملايل”  دب���ي  “�شوق  يف 
�أرباحاً �شافية  2021، حمققة  31 مار�س  �ملنتهي يف 
بلغت 79 مليون درهم مقارنة بخ�شارة بلغ قدرها 18 
مليون درهم �إمار�تي مقارنة بالفرة نف�شها من �لعام 

�ملا�شي.
وبح�شب بيان �شحايف بلغت قيمة �لإير�د�ت �لت�شغيلية 
 2021 ل��ع��ام  �لأول  �ل��رب��ع  بنهاية  دره���م  مليون   31
مقارنة بنحو 33.5 مليون درهم خلل �لفرة نف�شها 

•• دبي-وام:

�أ�����ش����در ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
�ملجل�س  رئي�س  مكتوم،  �آل  �شعيد 
�لقر�ر  دب����ي  يف  ل��ل��ط��اق��ة  �لأع���ل���ى 
رقم 3 لعام 2021 �لذي يق�شي 
�أ�شطو�نات  بتنظيم تد�ول وتوزيع 
غ������از �ل�����ب�����رول �مل���������ش����ال، وذل�����ك 
و�ملجتمع  �ل��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ب��ه��دف 
معاير  �أع��ل��ى  تطبيق  ول�����ش��م��ان 
�لأم����ن و�ل�����ش��لم��ة يف جم���ال غاز 
بجميع  م�شموًل  �مل�شال  �ل��ب��رول 
�أق�شامه من نقل وتخزين وتوزيع 
�ل��غ��از ���ش��و�ء ك���ان ذل���ك م��ن خلل 

�أ�شطو�نات �أو �شهاريج نقل.
�ل���ق���ر�ر ع��ل��ى م��ن��ع توزيع  ون�������ّس 
�أ�شطو�نات غاز �لبرول �مل�شال يف 
�مل�شانع  ُتعباأ يف  دب��ي ما مل  �إم���ارة 
�ملعتمدة يف �لإمارة �شماناً لللتز�م 
بجميع �ملعاير و�لقو�نني �ل�شادرة 

عن �لدو�ئر �ملحلية.
للطاقة  �لأعلى  �ملجل�س  و��شرط 

�لبرولية:  �مل��و�د  ت��د�ول  لتنظيم 
لأع�شاء  �ل�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل  ن��ت��وج��ه 
�ملو�د  ت����د�ول  لتنظيم  دب���ي  جل��ن��ة 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  على  �لبرولية 
يف �شبيل حماية �لأف��ر�د و�ملجتمع 
وذلك  �شو�ء  حد  على  و�ملوؤ�ش�شات 
�لتطبيق  �����ش����م����ان  خ�������لل  م�����ن 
�لفعال لل�شيا�شات �ملتعلقة بتد�ول 
تنفيذ  فيها  مب��ا  �لبرولية  �مل���و�د 
هذ�  يف  �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  �حل����م����لت 

�لقطاع .

رو�سيا مقبلة على بدء �لإنتاج 
�ل�سناعي لطائر�ت مدنية جديدة

•• مو�شكو-وكاالت:

�أعلن رئي�س �حلكومة �لرو�شية �أن بلده تتطلع �إىل بدء �إنتاج �أعد�د كبرة 
من طائر�تها �ملدنية �جلديدة.

�أع�شاء  �أم��ام  له  كلمة  رو�شيا، يف  وزر�ء  رئي�س  وقال ميخائيل مي�شو�شتني، 
�لربملان �لرو�شي:

نعتزم بدء �لإنتاج �ل�شناعي لو�شائل �لنقل �جلوية ذ�ت �لقدر�ت �لتناف�شية: 
طائر�ت “�إم �إ�س-21” و”بايكال” و”�إيل-300-114«.

�لطائر�ت �ملذكورة خم�ش�شة لنقل �مل�شافرين، وهي طائر�ت جديدة ب�شرت 
�لنور يف �لقرن �ل�21.

طائر�ت  من  �ل�شاعد،  �جلديد،  �جليل  �إىل  تنتمي  �إ�س-21”  “�إم  طائرة 
�لركاب ولها نوعان: “�إم �إ�س-21-300” �لتي تت�شع ل�160 �إىل 211 

ر�كبا، و”�إم �إ�س-21-200” �لتي تت�شع ل�130 �إىل 176 ر�كبا.
ل�9  تت�شع  خفيفة  ط��ائ��رة  ه��ي  �إ�س-901”  �إم  “�إل  �أو  “بايكال”  ط��ائ��رة 

�أ�شخا�س.
طائرة “�إيل-114-300” ت�شتطيع �أن تنقل 52 �إىل 64 م�شافر� �أو ما 

يبلغ وزنه �لإجمايل 7 �أطنان.
و�شتم�شي رو�شيا قدما يف ت�شنيع و�شائل �لنقل �لبحرية �أي�شا. وقال رئي�س 

�لوزر�ء خماطبا �أع�شاء �لربملان:
�شوف نبني كا�شحات �جلليد �جلديدة و�ل�شفن �جلديدة من فئة “نهر – 

بحر«.

ب�شاأن   2020 ل���ع���ام   /8/ رق����م 
حتديد �ل�ُشلطة �ملخت�شة يف �إمارة 
�لقانون  ت��ط��ب��ي��ق  لأغ���ر�����س  دب���ي 
�لحتادي رقم /14/ لعام 2017 
ب�شاأن تد�ول �ملو�د �لبرولية، فاإن 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دبي 
ه��و �جل��ه��ة �مل��ع��ن��ي��ة يف �م����ارة دبي 
�ملهام و�ل�شلحيات  بكاّفة  بالقيام 
مب��وج��ب �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي رقم 
�إليه  �مل�����ش��ار   2017 ل��ع��ام   /14/
مبوجبه،  �ل�������ش���ادرة  و�ل�����ق�����ر�ر�ت 

�إ�شد�ر  �خل�����ش��و���س  وج����ه  وع��ل��ى 
�لبرولية  �مل���و�د  ت���د�ول  ت�شاريح 
يف �م��������ارة دب������ي وحت����دي����د �مل������و�د 
تد�ولها،  ي��ج��وز  �ل��ت��ي  �ل��ب��رول��ي��ة 
و�لأن�شطة �ملرتبطة بها، و�لّرقابة 
رح لها  و�لتفتي�س على �ملُن�شاآت �مل�شّ

بالتد�ول.
ومن جانبه قال �شعادة �أحمد بطي 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ملحربي، 
�لأعلى للطاقة ورئي�س جلنة دبي 
لتنظيم تد�ول �ملو�د �لبرولية �إن 
�للتز�م  وج���وب  �أك���د على  �ل��ق��ر�ر 
بعدم �إ�شد�ر �أو جتديد �أي رخ�شة 
�مل�شال  �ل�����ب�����رول  غ�����از  ل���ت���وزي���ع 
بعد  �إل  دب��ي  �إم���ارة  يف  وم�شتقاته 
�حل�شول على خطاب من �ملجل�س 
�لأع����ل����ى ل��ل��ط��اق��ة ي����وؤك����د �ل���ت���ز�م 
و�لأمان  �ل�شلمة  ب�شروط  �مل��وّزع 
�ملفعول  ����ش���اري  ع��ق��د  ل���دي���ه  و�أن 
يف  �مل��ع��ت��م��دة  �لتعبئة  م�شانع  م��ع 
�لإم����ارة. وم��ن جانبه ق��ال برهان 
دبي  جلنة  رئي�س  نائب  �لها�شمي، 

�أع���ل���ى معاير  ب��ال��ق��ر�ر وت��ط��ب��ي��ق 
�لأمن و�ل�شلمة.

وقال معايل �شعيد حممد �لطاير، 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س �مل���ج���ل�������س �لأع���ل���ى 
من  :”ن�شعى  دب�����ي  يف  ل��ل��ط��اق��ة 
خلل هذ� �لقر�ر �إىل و�شع �لإطار 
و�ل�شر�تيجيات  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
و�لت�شريعات لتوزيع غاز �لبرول 
دبي  �إم����ارة  يف  وم�شتقاته  �مل�����ش��ال 
�ملعاير  �أعلى  مع  متو�فقاً  ليكون 
�لعاملية يف هذ� �ملجال، كما نهدف 
�لأعمال  مم���ار����ش���ات  ت��ن��ظ��ي��م  �ىل 
يف  �لعاملية  �ملعاير  �أعلى  وتطبيق 
تد�ول  و�شمان  و�ل�شلمة،  �لأم��ن 
غ�����از �ل����ب����رول �مل�������ش���ال م����ن نقل 
وتخزين وتوزيع يف �لإم��ارة طبقاً 
�لدولة،  يف  �ملعتمدة  للمو��شفات 
�ملعنية  �جل���ه���ات  ج��م��ي��ع  ون�����ش��ك��ر 

�مل�شاركة يف تنظيم هذ� �لقطاع .
رقم  �لحت���ادي  للقانون  و��شتناد�ً 
/14/ لعام 2017 ب�شاأن تنظيم 
و�ملر�شوم  �لبرولية،  �مل��و�د  ت��د�ول 

يف ق�����ر�ره وج����وب �حل�����ش��ول على 
�لت�شريح  لإ���ش��د�ر  منه  مو�فق�ة 
�ملو�فقات  ك��اف��ة  ل�شتكمال  ك����اإذن 
و�ل��������ش�������ر�ط�������ات م������ن �جل����ه����ات 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �لإم�����ارة ك��ل ح�شب 
�خت�شا�شه و��شر�طاته. و�شيقوم 
بالتن�شيق  للطاقة  �لأعلى  �ملجل�س 
ذ�ت  �حل����ك����وم����ي����ة  م�����ع �جل�����ه�����ات 
بحملت  ل��ل��ق��ي��ام  �لخ���ت�������ش���ا����س 
من  ل��ل��ت��اأك��د  م�����ش��رك��ة  تفتي�شية 
�ل��ع��ام��ل��ني يف ه���ذ� �لقطاع  �ل��ت��ز�م 

تنظيم  �لعام  هذ�  ن�شخة  و�شت�شهد 
�لهجني،  �ل��ن��م��ط  وف����ق  �مل���ع���ر����س 
�أو�شع  �آف���اق���اً  �شيتيح  �ل���ذي  �لأم����ر 
�لفر�س  م���ن  �مل���زي���د  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�شمن �مل�شهد �ل�شياحي يف منطقة 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط. و���ش��ت��ق��وم �أب���رز 
�لعاملية  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل����وج����ه����ات 
بعر�س مقوماتها وميز�تها خلل 
�ل��ذي ي�شتمر لأربعة  ه��ذ� �حل��دث 

�أيام. 

•• عجمان-الفجر

تعزيز  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه���ا  �إط��������ار  يف 
�إىل  �ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت  �����ش���ت���ق���ط���اب 
عجمان  “منطقة  �أعلنت  �لإم���ارة، 
ن�شخة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  �حلرة” 
2021 من معر�س “�شوق �ل�شفر 
�لذي�شُيقام يف مركز دبي  �لعربي”، 
�لتجاري �لعاملي خلل �لفرة من 

16 �إىل 19 من �ل�شهر �جلاري. 
عجمان  “منطقة  و����ش���ت���ن�������ش���م 
�حلرة” �إىل جناح “د�ئرة �لتنمية 
�إط����ار  يف  بعجمان”  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 

�حلرة  للمنطقة  �ل�شر�تيجيني 
�ل�شياحية  �خل��دم��ات  جم���الت  يف 
فندق  �شمنهم  وم��ن  و�ل��ُف��ن��دق��ي��ة، 
ومنتجع  غاردن”؛  “ويند�م 
وف����ن����دق  عجمان”؛  “�شر�ي 
وفندق  عجمان”؛  “فرمونت 
وفندق  عجمان”  ق�����ش��ر  “باهي 

“ر�دي�شون بلو«.
�لعديد  �حل��رة  �ملنطقة  وحتت�شن 
جانب  �إىل  �ل�شياحة،  �شركات  من 
�أن�شطتها  ترتبط  �أخ���رى  ���ش��رك��اٍت 
�ل�شياحي  ب��ال��ق��ط��اع  وخ��دم��ات��ه��ا 
مبا�شر،  غ���ر  �أو  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ٍل 

م���ث���ل �ل�������ش���رك���ات �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جمالت �لفن و�لثقافة و�ل�شيافة 
وتتفرد  �لفعاليات.  و�إد�رة  و�ل�شفر 
�لتحتية  ببنيتها  �حل���رة  �ملنطقة 
�لتي  �ملتطورة  ومر�فقها  �حلديثة 
ل�شركات  �لنجاح  �أدو�ت  كافة  توفر 
مكاتب  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل�����ش��ي��اح��ة، 
و�مل�شتودعات  �لأع���م���ال؛  وم��ق��ر�ت 
و�مل�شاحات  و�لأر����ش��ي  �ل�شناعية؛ 
�ل�شكنية؛  و�ل���وح���د�ت  �ل��ت��ج��اري��ة؛ 
ومركٍز جتاري ملبيعات �لتجزئة.   

�ل�شفر  “�شوق  م���ع���ر����س  وي����ق����ام 
�لعربي” للعام �لثامن و�لع�شرين. 

�ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة بني 
�حلرة  �ملنطقة  وت�شعى  �جلانبني. 
�إىل ت�شليط �ل�شوء على مقوماتها 
لة لل�شركات  �ملتميزة كوجهٍة ُمف�شَّ
�أبرز  و��شتعر��س  و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت، 
مثل  �ملحلية  �لتجارية  �لتجمعات 
�لزور�ء”  يف  �لأع�����م�����ال  “مركز 
وذلك بهدف  و”�ل�شوق �ل�شيني”، 
تعزيز مكانة �لإمارة كوجهٍة ر�ئدة 

لل�شياحة و�لأعمال.  
وخ��لل م�شاركتها يف ه��ذ� �حلدث 
�حلرة  �ملنطقة  �شتقوم  �ملُ��رت��ق��ب، 
�ملحوري  �ل�����دور  ع��ل��ى  ب���الإ����ش���اءة 

منطقة  ع����ام  م���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي، 
مو��شلة  “ي�شرنا  �حل��رة:  عجمان 
�ل�شر�كة �ل�شر�تيجية مع “د�ئرة 
بعجمان”  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
روؤيتها  حتقيق  يف  معها  و�لتعاون 
�لأن�شطة  من���و  ل����زي����ادة  �ل���ر�م���ي���ة 
ولن�شاهم  �لإم�����ارة،  يف  �ل�شياحية 
عجمان  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  م���ع���اً 
كوجهٍة ر�ئدة للأعمال و�ل�شياحة. 
�إتاحة خيار�ٍت  يف  ُقُدماً  و�شنم�شي 
�أو�شع لل�شركاء وتوفر بيئة مثالية 

للأعمال يف عجمان.«    
و�أ�شاف �ل�شويدي: “متتاز منطقة 

ل��ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ي يف زي����ادة منو 
خُمتلف �لقطاعات �لأخرى وتعزيز 
تنوع �لقت�شاد �لوطني متا�شياً مع 
وعجمان.  �لإم�������ار�ت  دول����ة  روؤي�����ة 
عجمان  “منطقة  �شتناق�س  ك��م��ا 
ع����دد�ً م��ن م��ب��ادر�ت��ه��ا يف  �حلرة” 
للأعو�م  �خَلم�شية  خطتها  �إط���ار 
– 2025(، ف�شًل عن   2021(
ح�شرية  حتفيزية  ب��اق��اٍت  �إت��اح��ة 
�ملعر�س  يف  �مل��ت��و�ج��دة  ل��ل�����ش��رك��ات 
و�لر�غبة باإطلق عملياتها �شمن 

�ملنطقة �حلرة.       
�مل����ه����ن����د�����س علي  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 

•• الريا�س-وكاالت

و�ل�شريبة  �ل���زك���اة  ه��ي��ئ��ة  دع����ت 
�مل�شافرين  �ل�شعودية  و�جلمارك 
ل�شرورة  �ململكة  �إىل  �ل��ق��ادم��ني 
م�شريات  �أي  ع�����ن  �لإق������������ر�ر 
قيمتها  تزيد  هد�يا  �أو  �شخ�شية 
�أو ما يعادلها  �آلف ري��ال،   3 عن 
من عملت �أجنبية، ودفع �لر�شوم 
�جلمركية و�ل�شر�ئب �مل�شتحقة. 

وحثت �لهيئة �مل�شافرين �لقادمني 
�إىل �ململكة �أو �ملغادرين منها �إىل 
���ش��رورة ت��ق��دمي �لإق�����ر�ر للذين 
يحملون عملت �أو جموهر�ت �أو 
مو�د ثمينة ت�شل قيمتها �إىل 60 
�أو ما يعادلها  �أكرث،  �أو  �ألف ريال 

من �لعملت �لأجنبية.
�أه��م��ي��ة تقدمي  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أك������دت 
�شلع  �أي  يحملون  ل��ل��ذي��ن  �إق����ر�ر 
�ململكة،  يف  م��ق��ّي��دة  �أو  حم��ظ��ورة 

و�أب�����ري�����ل �مل����ا�����ش����َي����نْي، وذل������ك يف 
�أق�������ش���اه �خل��ام�����س ع�شر  م���وع���د 
و�أهابت  �جل��اري.  مايو  �شهر  من 
�لهيئة بجميع �ملكلفني من قطاع 
بتقدمي  �مل�����ش��ارع��ة  �إىل  �لأع���م���ال 
�ملوقع  خ�����لل  م����ن  �إق����ر�ر�ت����ه����م 
gazt.gov.( �لإل�����ك�����روين 

�لتخلف عن  لغر�مة  جتنباً   )sa
تقدمي �لإق��ر�ر يف مدته �ملحددة، 
�ل�شريبة  قيمة  من   5% بو�قع 

�ل�شجائر  منتجات  ذل���ك  يف  مب��ا 
�إلكروين  ب�شكل  وذل���ك  و�ل��ت��ب��غ، 
�أو  �مل�شافرين  �إق��ر�ر  تطبيق  عرب 
�لزكاة  لهيئة  �لإل��ك��روين  �ملوقع 

و�ل�شريبة و�جلمارك.
وكالة  بح�شب  �لهيئة  دع��ت  كما 
�لأنباء �ل�شعودية، قطاع �لأعمال 
�ل�شلع  ل�����ش��ري��ب��ة  �خل���ا����ش���ع���ني 
�إقر�ر�تهم  تقدمي  �إىل  �لنتقائية 
���ش��ه��َري مار�س  ع���ن  �ل�����ش��ري��ب��ي��ة 

ب���ق���درت���ه���ا على  ع���ج���م���ان �حل�������رة 
ل�شركات  �لدعم  �ُشُبل  كافة  توفر 
مبا  و�ل�شيافة  و�ل�شفر  �ل�شياحة 
يعزز قدرتها على تلبية �حتياجات 
�ملنطقة  ت��ت��م��ت��ع  ح��ي��ث  ع��م��لئ��ه��ا، 
�حل����رة مب���وق���ٍع ����ش��ر�ت��ي��ج��ي هام 
ت�شتويف  م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة 
�لأن�شطة  خُم���ت���ل���ف  م���ت���ط���ل���ب���ات 
�لتجارية، �إىل جانب �خلدمات ذ�ت 
�لقيمة �مل�شافة، و�ملن�شات �لرقمية 
عن  يزيد  ما  تقدم  �لتي  �حلديثة 
�لأ�شا�شية.«       �خل��دم��ات  م��ن   150
بال�شركاء  �ل�����ش��وي��دي  �أ����ش���اد  ك��م��ا 

�ل���ت���ي ك����ان ي��ت��ع��ني �لإق��������ر�ر بها 
ع����ن ك����ل 30 ي����وم����ا ت����اأخ����ر يف 
“�لزكاة  ت��ق��دمي �لإق����ر�ر. ودع���ت 
قطاع  و�جلمارك”  و�ل�����ش��ري��ب��ة 
�ل��ر�غ��ب��ني يف �حل�شول  �لأع��م��ال 
ب�شاأن  �ملعلومات  م��ن  مزيد  على 
�إىل  �لن��ت��ق��ائ��ي��ة،  �ل�شلع  �شريبة 
�لتو��شل معها عرب �لرقم �ملوحد 
و�ل�شريبة  �ل��زك��اة  �ت�شال  ملركز 
يعمل  و�ل���������ذي   ،)19993(
����ش���اع���ة ط����و�ل   24 ع���ل���ى م������د�ر 
“��شاأل  ح�شاب  �أو  �لأ���ش��ب��وع،  �أي���ام 
توير  على  و�ل�شريبة”  �ل��زك��اة 
�أو   ،)Gazt_Care@(
info@( ل��ربي��د �لإل��ك��روين�
من  �أو   ،)gazt.gov.sa
خ���لل �مل��ح��ادث��ات �ل��ف��وري��ة عرب 
gazt.( �لإل�����ك�����روين  �مل����وق����ع 

gov.sa(. وُتَعد �شريبة �ل�شلع 
�لأنظمة  م��ن  و�ح���دة  �لنتقائية 
�ململكة،  يف  �ل�����ش��اري��ة  �ل�شريبية 
�ل��ت��ي ُت��ف��َر���س ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ع ذ�ت 
�ل�شحة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة  �لآث�������ار 
�لعامة �أو �لبيئة بن�شب متفاوتة، 
وت�������ش���م���ل �مل���������ش����روب����ات �ل���غ���ازي���ة 
و�مل�شروبات  �لطاقة  وم�شروبات 

ة، و�لتبغ وم�شتقاته. �ملُحَلّ

يف اإطار التزامها بدعم خُمتلف القطاعات القت�سادية 

»منطقة عجمان �حلرة« ت�سارك يف معر�س »�سوق �ل�سفر �لعربي« 2021 
اخلط�ة تندرج �سمن ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني »منطقة عجمان احلرة« و»دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان« 

�إر�ساد�ت من �جلمارك �ل�سعودية ب�ساأن �لر�سوم و�ل�سر�ئب 

تايو�ن حتّذر من تد�عيات جتميد �أ�سول جيمي لي على �ل�ستثمار يف هونغ كونغ 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

حّذرت تايو�ن �ل�شبت من �أن �ملخاطر �زد�دت بالن�شبة للأعمال �لتجارية 
يف هونغ كونغ بعدما ��شتخدمت �ل�شلطات يف �ملركز �ملايل �لدويل لأول 
مرة �شلحيات تتيح لها جتميد �لأ�شول مبوجب قانون �لأمن �لقومي 

�جلديد �لذي فر�شته بكني.
�ملوؤيد  �مل��ل��ي��اردي��ر  �أ���ش��ول  ك��ون��غ  ه��ون��غ  جتميد  على  رد�  �لتحذير  وج���اء 
للدميوقر�طية جيمي لي، مبا ي�شمل �أ�شهمه يف و�شائل �لإعلم �لتابعة 

�إليه، بتهمة �نتهاكه �لقانون �لأمني.
و�أفاد جمل�س �شوؤون �لرب �لرئي�شي يف تايو�ن �أن �خلطوة “ت�شّلط �ل�شوء 

على �لتهديد�ت �لتي ميثلها قانون �لأمن �لقومي«.
�أن  �ل���دويل  للمجتمع  �إع��لن��ا  ذل��ك  “ي�شاوي  للمجل�س  ب��ي��ان  يف  وج���اء 

خماطر �لتجارة يف هونغ كونغ تزد�د«.
و�أعربت تايو�ن �لتي حتظى بحكم ذ�تي عن دعمها للحر�ك �لدميوقر�طي 

يف هونغ كونغ ووفرت ملذ� لل�شكان �لذين فرو� من �ملدينة.
و�أ�شافت “ندعو جمدد� �لأطر�ف �ملعنيني �إىل �لتوقف عن قمع �أن�شار 

�لدميوقر�طية يف هونغ كونغ، و�إل ف�شيبتعدون عن �لرغبة �ل�شعبية«.
�إىل  فيها  �ل�شلطات  تلجاأ  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  كونغ  هونغ  خطوة  ومثلت 
�ل��ق��ان��ون �لأم���ن���ي لتجميد �أ���ش��ه��م م�����ش��اه��م م��ه��م يف ���ش��رك��ة م��درج��ة يف 

�لبور�شة، يف خطوة من �شاأنها �أن تهز ثقة �مل�شتثمرين يف �ملدينة.

و�شمل �أمر �جلمعة �أ�شهم لي يف جمموعة “نيك�شت ديجيتال” للإعلم 
و�مللكية يف ح�شابات �مل�شارف �ملحلية لثلث �شركات تابعة له.

ولطاملا كان قطب �لإعلم �لبالغ 73 عاما �شوكة يف خا�شرة بكني على 
خلفية مو�قف �شحيفته “�آبل ديلي” ودعمه �ل�شريح للدميوقر�طية.

�أن  للدميوقر�طية  �ملوؤيد  للحر�ك  ب�شدة  �لد�عمة  ديلي”  “�آبل  و�أك��دت 
جتميد �لأ�شول مل يطل ح�شاباتها �مل�شرفية و�أنها �شتو��شل �ل�شدور.

و��شعة  �لحتجاجات  بع�س  يف  مل�شاركته  �ل�شجن  يف  حاليا  لي  ويقبع 
�لنطاق �لتي هزت هونغ كونغ.

كما يو�جه �تهامات مبوجب �لقانون �لأمني بالدعوة �إىل فر�س عقوبات 
على �ل�شني، وقد يو�جه حكما بال�شجن مدى �حلياة يف حال �إد�نته.

�ليونان تفتح �أبو�بها ر�سميا �أمام �ل�سائحني �لأجانب 
•• اأثينا -رويرتز:

بد�ية  يف  �لأجانب  �ل�شائحني  �أم��ام  �ل�شبت  �أم�س  ر�شميا  �أبو�بها  �ليونان  فتحت 
�لتي قو�شتها  �ل�شياحة �ملهمة  �أن يحيي من جديد �شناعة  تاأمل  مو�شم �شيفي 
جائحة فرو�س كورونا. وبعد �شهور من قيود �لعزل �لعام فتحت �ليونان �أي�شا 
�لأكروبولي�س  بينها  وم��ن  �ل�شهرة  �لأث��ري��ة  ومو�قعها  متاحفها  �لأ�شبوع  ه��ذ� 
�لقدمي. وقالت فيكتوريا �شان�شيز )22 عاما( وهي طالبة من جمهورية �لت�شيك 
تق�شي عطلة يف �ليونان “�أ�شعر حقيقة باأين �أتن�شم �حلياة بعد ذلك �لعام �ل�شعب 
بدخول  �ليونان  �شت�شمح  �ل�شبت  �م�س  من  و�عتبار�  كوفيد«.  ب�شبب  و�لطويل 
ب�شلبية  �لذين يحملون �شهادة  �أو  �لتطعيم  �لأجانب �حلا�شلني على  �ل�شائحني 

�لإ�شابة باملر�س. و�شت�شمح لهم �أي�شا بال�شفر �لد�خلي مبا يف ذلك �إىل �جلزر.
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املال والأعمال
�قت�ساد تون�س ينكم�س  3 % يف �لربع �لأول �لكويت.. ت�سغيل رحالت �لطري�ن �إىل لندن »قيد �لدر��سة«

•• تون�س-رويرتز

قال �ملعهد �لوطني للإح�شاء يف تون�س �أم�س �ل�شبت �إن �قت�شاد �لبلد �نكم�س ثلثة باملئة يف �لربع 
2021 مقارنة بالعام �ل�شابق، مما يعك�س تاأثر جائحة فرو�س كورونا على قطاع  �لأول من عام 

�ل�شياحة يف �لبلد.
متثل �ل�شياحة حو�يل ثمانية باملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل لتون�س وهي م�شدر رئي�شي للعملة 
�لأجنبية. وخلل �لربع �لأول من عام 2020 �نكم�س �لناجت �ملحلي �لإجمايل لتون�س بن�شبة 1.7 

باملئة مقارنة بالفرة نف�شها  من عام 2019.
بد�أت تون�س، �لتي ز�د عبء ديونها وتقل�س �قت�شادها  8.8 باملئة �لعام �ملا�شي، حمادثات مع �شندوق 

�لنقد �لدويل للح�شول على حزمة م�شاعد�ت مالية.
وقال �ملعهد �لوطني للإح�شاء �إن معدلت �لبطالة و�شلت �إىل 17.8باملئة، و�شط �أزمة �قت�شادية مل 

ي�شبق لها مثيل يف �لبلد �أدت �إىل عجز قيا�شي يف �مليز�نية جتاوز11باملئة يف عام 2020.

6 مار�س  ب��د�أ �لعمل به يف  �جلزئي �لثاين يف �لكويت، و�ل��ذي 
�ملا�شي.

وباك�شتان  ن��ي��ب��ال  م��ع  �ل���رح���لت  تعليق  �ل��ك��وي��ت  ق����ررت  ك��م��ا 
و���ش��ري��لن��ك��ا وب��ن��غ��لد���س ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء رح����لت �ل�����ش��ح��ن ب�شبب 

كورونا.
ونقلت و�شائل �إعلم حملية عن م�شادر حكومية، �أن جمل�س 
�لوزر�ء �شيعتمد حزمة من �لقر�ر�ت، منها فتح �أغلب �لأن�شطة 

و�ملطاعم با�شتثناء �ملقاهي �لتي تقدم “�ل�شي�شة«.
تو�شية  يقر  �ل��وزر�ء مل  �أن جمل�س  وك�شفت م�شادر حكومية 
جمل�س  �أن  �إىل  لف��ت��ة  للجميع،  �ملطاعم  بفتح  ك��ورون��ا  جلنة 
�لوزر�ء قرر �أن �ملطاعم �شتكون ل�شتلم �لطلبات فقط، حتى 

•• الكويت-وكاالت

ت�شريح  منح  �لكويتية  �مل��دين  للطر�ن  �لعامة  �لإد�رة  نفت 
ل�شركات �لطر�ن لت�شغيل رحلت من �لكويت �إىل لندن.

ل �شحة ملا يردد  “توير”:  وقال �لإد�رة عرب ح�شابها على 
�إىل  للت�شغيل  �لوطنية  �ل��ط��ر�ن  ل�شركات  ت�شريح  منح  ع��ن 

لندن حتى �لآن وما ز�ل �ملو�شوع قيد �لدر��شة.
�ملقرر  �جل��زئ��ي  �حلظر  �إل��غ��اء  �لكويتي،  �ل����وزر�ء  جمل�س  ق��رر 
تطور�ت  �شياق  يف  �لفطر  عيد  �أي��ام  �أول  من  بد�ية  �لبلد  يف 

�لإجر�ء�ت �لوقائية من �جلائحة.
�أكرث من �شهرين على فر�س حظر �لتجول  ياأتي �لقر�ر بعد 

قرر  كما  »�ل�شي�شة«،  مقاهي  فتح  رف�س  مت  كما  �آخ���ر،  �إ�شعار 
جمل�س �لوزر�ء �إعادة فتح دور �ل�شينما للُمطعمني فقط.

�ل���وزر�ء،  جمل�س  �إىل  تو�شياتها  رفعت  ك��ورون��ا  جلنة  وك��ان��ت 
�ملفرو�س  �إل��غ��اء �حلظر  ه��و  م��ا ت�شمنته  �أب���رز  ك��ان م��ن  حيث 
جرعات  ع��دد  وجت��اوز  �لبلد،  يف  �لوبائي  �لو�شع  حت�شن  بعد 

�لتطعيم مليونا ون�شف �ملليون جرعة.
و�أو����ش���ت �ل��ل��ج��ن��ة ب��ف��ت��ح �مل��ط��اع��م ل��ل��ج��م��ي��ع م��ط��ع��م��ني وغر 
�أنه  مطعمني، مع فر�س بع�س �ل�شو�بط �لحر�زية، مبينًة 
م��ن دخول  �ملطعمني  غ��ر  �ل��ر�ه��ن ل ميكن منع  �ل��و���ش��ع  يف 
�إ���ش��اف��ًة �إىل   60% �ل��ل��ق��اح  �أخ����ذو�  حل��ني و���ش��ول ن�شبة م��ن 

تطعيم �لأطفال.

هيئة �ل�سياحة �لتايالندية ت�سارك يف �سوق �ل�سفر �لعربي 2021

% ن�سبة من� ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة ال�اردة اإىل الإمارات خلل 2020  44.2

بن طوق : توجيهات �لقيادة �لر�سيدة و�سيا�سة �ل�ستثمار �لوطنية لعبت دورً� 
حموريًا يف �لرتقاء باملناخ �ل�ستثماري للدولة وتر�سيخ ريادته �إقليميا وعامليا
الزي�دي : جذب ال�ستثمارات الأجنبية يعك�ش ثقة املجتمع الدويل

 يف بيئتها ال�ستثمارية وي�ؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه دولة الإمارات

•• دبي-الفجر: 

ك�شفت هيئة �ل�شياحة �لتايلندية 
�ل�شفر  ���ش��وق  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ع���ن 
ت�شليط  ب��ه��دف   ،2021 �ل��ع��رب��ي 
تبذلها  �لتي  �جلهود  على  �ل�شوء 
و�شلمة  �أم����ن  ل�����ش��م��ان  ت��اي��لن��د 
وتو�شيح  �ملنطقة،  من  �مل�شافرين 
�أمام  بها  �ملعمول  �لتحديثات  �أه��م 
�إع���ادة  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  ���ش��رك��اء �ل�شفر 
تن�شيط قطاع �ل�شياحة و��شتقبال 

�ل�شياح من جديد. 
�عتادت  كوفيد-19،  �أزم���ة  وقبل 
من  �أك���رث  ��شتقبال  على  تايلند 
39 م��ل��ي��ون ���ش��ائ��ح ���ش��ن��وي��اً، منهم 
منطقة  م���ن  ���ش��ائ��ح  �أل�����ف   550
�أفريقيا.  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�لأزمة  بد�ية  منذ  �ململكة  وعملت 
و�إغلق �حلدود على و�شع خطط 
لإع�������ادة ����ش��ت��ق��ب��ال �ل�����ش��ي��اح دون 
حجر  لفرة  خل�شوعهم  �حلاجة 
�ململكة للرحيب  �شحي. وتهدف 
بامل�شافرين �حلا�شلني على �للقاح 

�ع���ت���م���اد �ل���ربن���ام���ج مت��ا���ش��ي��اً مع 
�أ�شدره  �ل��ذي  �لآم��ن  �ل�شفر  ختم 
و�ل�شياحة  لل�شفر  �لعاملي  �ملجل�س 
و�ل�������ذي ي��ت�����ش��م��ن ب���روت���وك���ولت 

موحدة لل�شحة و�لنظافة.

�ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط. ون��ت��ط��ل��ع من 
�ملعر�س  يف  م�������ش���ارك���ت���ن���ا  خ������لل 
�شركائنا  خم��ت��ل��ف  ت��ع��ري��ف  �إىل 
بالتد�بر �جلديدة �لتي نعتمدها 
�ل�شفر  �شوق  يف  م�شاركتنا  خ��لل 
مثالية  من�شًة  يعّد  �لذي  �لعربي، 

وتعزيز  �لبلد  يف  �ل�شياحة  قطاع 
�ل��ث��ق��ة ب���ني �ل�����ش��ي��اح مب���ن فيهم 
�لزو�ر من �ل�شرق �لأو�شط. ومنذ 
�إطلق �ل�شهادة، جنحت �أكرث من 
باجتياز  �ململكة  يف  �شركة  �آلف   8
�ل�����ش��ه��ادة. وق��د مت  ون��ي��ل  �لتقييم 

و�ل�شرق  دب�����ي  يف  �ل���ت���اي���لن���دي���ة 
من  �ل����رغ����م  “على  �لأو�������ش������ط: 
تفر�شها  �لتي  �لكبرة  �لتحديات 
�تخذت  ف��ق��د  كوفيد-19،  �أزم����ة 
ت��اي��لن��د خ��ط��و�ت ك��ب��رة ل�شمان 
�ل�شياح من منطقة  و�شلمة  �أمن 

هيئة  تعاونت  �ل��ف��رو���س،  �نت�شار 
�ل�شياحة �لتايلندية مع �ل�شركاء 
و�خلا�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني  م���ن 
�ل�شحة  “�إد�رة  ���ش��ه��ادة  ل��ت��ق��دمي 
�ملذهلة”  ت��اي��لن��د  يف  و�ل�����ش��لم��ة 
�لتي تهدف �إىل �لرتقاء مبعاير 

�لثالث،  �ل��رب��ع  خ���لل  ب��وك��ي��ت  يف 
�إطلق  ع��ن  �أع��ل��ن��ت م��وؤخ��ر�ً  حيث 
 70% ي�شتهدف  تطعيم  برنامج 

من �شكان �ملدينة.
بيت�شايا  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
�شان �شنجن، مدير هيئة �ل�شياحة 

�ملعنية،  �جل����ه����ات  م����ع  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
و�إقامة علقات جديدة و�لرويج 
�أم�������ام  ت����اي����لن����د  ل���ل�������ش���ي���اح���ة يف 
�ل�شركاء و�مل�شافرين �ملحتملني يف 

�ملنطقة«.
ل���ل���ح���ّد من  ج���ه���وده���ا  �إط�������ار  ويف 

�ملرتبة  يف  حلت  �ملتحدة  �لعربية 
 15 و�ل���  و�إقليمياً  عربياً  �لأوىل 
للثقة يف  ك��رين  موؤ�شر  يف  عاملياً 
للعام  �ملبا�شر  �لأجنبي  �ل�شتثمار 
�أربع  متقدمة   ،2021 �جل���اري 
�ملا�شي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  م��ر�ت��ب 
على  ب��ذل��ك  وم��ت��ف��وق��ة   ،2020
�لعاملية  �لق��ت�����ش��اد�ت  م���ن  ع���دد 
�ل��رت��ي��ب �لعام  �ل��ك��ربى ���ش��م��ن 
للموؤ�شر مثل �شنغافور� و��شر�ليا 
و�يرلند�  و�لدمنارك  و�لربتغال 

و�لرب�زيل وفنلند�.
�ملتحدة  �لأمم  م��وؤمت��ر  �أن  ي��ذك��ر 
للتجارة و�لتنمية “�ونكتاد” كان 
قد قدر �نخفا�س حجم �لتدفقات 
�لإج�����م�����ال�����ي�����ة ل���ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
م�شتوى  على  �ملبا�شرة  �لأجنبية 
�لعامل خلل عام 2020 بن�شبة 
وكذلك   42% ت��ب��ل��غ  ت����ر�ج����ع 
�لأم�����ر ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��ج��م��وع��ة دول 
قدرت  تر�جع  بن�شبة  �آ�شيا  غ��رب 
�جتياح  ب�����ش��ب��ب   24% ب��ن��ح��و 
وحالت  للعال�����م  كورونا  فرو�س 
و�جلزئي�����ة  �لكامل������ة  �لإغ����لق 
�أن  �إل  �لعال������م،  دول  بع�س  يف 
�لن�شياق  �أب����ت  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
ل��ه��ذ� �لن��خ��ف��ا���س وح��ق��ق��ت منو�ً 
رغم  �لأم���ر  ه�����ذ�  يف  ملمو�ش�����اً 
ح��ال��ة ع���دم �ل��ي��ق��ني �ل��ت��ي ت�شود 
�لق���ت�������ش���اد �ل����ع����امل����ي، وذل������ك يف 
حققتها  �ل��ت��ي  �لأ�ش�����بقية  ظ��ل 
�لدولة يف �لتعام���ل مع �جلائحة 
�لعاملي������ة و�حلد من تد�عياته������ا، 
�أعلى  �لإم���������ار�ت  ���ش��ج��ل��ت  ح��ي��ث 

مع�����دلت �لتطعيم عاملياً.

•• اأبوظبي-وام:

�لأجنبية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  ح��ق��ق��ت 
دول����ة  �إىل  �ل�����������و�ردة  �مل���ب���ا����ش���رة 
منو�ً  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لعام  خ���لل   44.2% ب��ن�����ش��ب��ة 
بعام  م���ق���ارن���ة   2020 �مل���ا����ش���ي 
 19.88 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   ،2019
مليار دولر وذلك على �لرغم من 
“كوفيد-19”  جائحة  تد�عيات 
حجم  على  بظللها  �أل��ق��ت  �ل��ت��ي 
و�قت�شاد�ت  و�لتجارة  �ل�شتثمار 

�لعامل ..
�لر�كمي  �ل���ر����ش���ي���د  و�رت����ف����ع   
�لأجنبي  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل��ت��دف��ق��ات 
�مل��ب��ا���ش��ر �ل����د�خ����ل ل��ن��ح��و 174 
منو�ً  حمقق������اً  دولر،  ملي�����ار 
بن�شبة %12.9 خ������لل �لفرة 

ذ�تها.
و����ش���م���ل���ت ه������ذه �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
و�لأن�شطة  �ل���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة، ف��ي��م��ا رك����زت على 
ق���ط���اع���ات �ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از حيث 
�أبوظبي  ب����رول  ���ش��رك��ة  �أب���رم���ت 
�شفقات  “�أدنوك”  �ل��وط��ن��ي��ة 
�شخمة  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  و����ش���ر�ك���ات 
�لأجنبية  �ل�شركات  من  ع��دد  مع 
�لنمو،  ه���ذ�  ���ش��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق 
ك��م��ا رك�����زت �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت على 
�لتقنيات  تخدم  �لتي  �لقطاعات 
عليها  ي����ق����وم  �ل����ت����ي  �حل����دي����ث����ة 
�ل��رق��م��ي م��ث��ل �لذكاء  �لق��ت�����ش��اد 
�لأ�شياء  و�إن��رن��ت  �ل�شطناعي 
و�لبلوك ت�شني، و�لتقنيات �لطبية 
�ل��ن��ق��ل فائقة  �مل��ب��ت��ك��رة وو���ش��ائ��ل 

وتنمية  ت��ن��وي��ع  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ق��اع��دة 
�أن  معاليه  و�أك���د  نفطية.  �ل��غ��ر 
جذب �ل�شتثمار�ت �شيعزز تنمية 
ح��رك��ة �لأ�����ش����و�ق وي���وف���ر فر�س 
عمل جديدة ويعمل على تطوير 
�لب�شرية،  و�ل�����ك�����و�در  �مل�����ه�����ار�ت 
ف�شًل عن زيادة ثقة �مل�شتثمرين 
�لأج���ان���ب، وت��وف��ر ف��ر���ش��ة �أكرب 
لإق���ام���ة ����ش���ر�ك���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة بني 
و�مل�شتثمر  �ل���وط���ن���ي  �مل�����ش��ت��ث��م��ر 

�لأجنبي.
وت���ق���دم���ت �لإم���������ار�ت م���ن حيث 
�ل�شتثمار  ج����ذب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
ثلث  مب��ق��د�ر  �ملبا�شر  �لأج��ن��ب��ي 
ك��ان��ت عليه يف عام  ع��م��ا  م��ر�ت��ب 
 24 �مل��رت��ب��ة  يف  وح��ل��ت   2018
عام  خ��لل  �لعاملي  �مل�شتوى  على 
�لمار�ت  حلت  حني  يف   ،2019
م�شتوى  ع��ل��ى  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف 
�آ����ش���ي���ا يف جذب  غ�����رب  م��ن��ط��ق��ة 
�ملبا�شرة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت 
ن�شبته  ما  على  بذلك  م�شتحوذة 
تدفق  �إج����م����ايل  م���ن   49.4%
�إىل  �لد�خل  �لأجنبي  �ل�شتثمار 
للعام  �آ���ش��ي��ا  غ���رب  م��ن��ط��ق��ة  دول 
2019، يف �لوقت �لذي حافظت 
عاملياً   19 �ل��������  م��رت��ب��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
�لأجنبي  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل��ت��دف��ق��ات 
دول  و�إىل  منها  �خل���ارج  �ملبا�شر 
لت�شنيف  وف���ق���اً  وذل����ك  �ل���ع���امل، 
تقرير  خ������لل  م����ن  �لون����ك����ت����اد 

�ل�شتثمار �لعاملي 2020.

وت��������وزع ر����ش���ي���د �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�لج��ن��ب��ي��ة �مل��ب��ا���ش��رة �ل�����و�ردة �إىل 
عام  �لإم����ار�ت حتى مطلع  دول���ة 
وفقاً  �ل���ق���ار�ت  بح�شب   2020
للأهمية �لن�شبية كالتايل: �آ�شيا، 
ثم �أوروبا، تلتها �أمريكا �ل�شمالية، 
�شعيد  على  و�أم���ا   .. �أفريقيا  ث��م 
�ململكة  �ملقدمة  يف  فتاأتي  �ل��دول 
ويف  �ل�شمالية،  و�آيرلند�  �ملتحدة 
و�لثالثة  �لهند،  �لثانية  �ملرتبة 
�لعذر�ء  �جلزر  و�لر�بعة  �ل�شني، 
خام�شاً،  و�ل�شعودية  �لربيطانية، 
وهولند�،  وفرن�شا،  �شوي�شر�،  ثم 
و�أم����ري����ك����ا، و�ل����ي����اب����ان. �أم������ا عن 
�لقطاعات �لتي توزع فيها ر�شيد 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �مل��ب��ا���ش��رة �ل����و�ردة 
�إىل �لدولة حتى مطلع 2020، 
و�لتجزئة  �جلملة  جتارة  فجاءت 
و�إ����ش���لح �مل��رك��ب��ات و�ل���در�ج���ات 
�لأوىل،  �مل����رت����ب����ة  يف  �ل����ن����اري����ة 
�ملرتبة  يف  �ل��ع��ق��اري��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لأن�شطة  ج����اءت  ف��ي��م��ا  �ل��ث��ان��ي��ة، 
�ملالية و�أن�شطة �لتاأمني يف �ملرتبة 
و��شتغلل  و�ل��ت��ع��دي��ن  �ل��ث��ال��ث��ة، 
�مل��ح��اج��ر يف �مل��رت��ب��ة �ل��ر�ب��ع��ة، ثم 
�ملرتبة  يف  �لتحويلية  �ل�شناعة 
�لت�شييد،  قطاع  تلتها  �خلام�شة، 
و�لعلمية  �مل��ه��ن��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة  ث��م 
�إمد�د�ت  قطاعات  ث��م  و�لتقنية، 
�لكهرباء و�لغاز و�لبخار وتكييف 
�ل���ه���و�ء، و�ل��ن��ق��ل و�ل��ت��خ��زي��ن، ثم 

�ملعلومات و�لت�شالت.
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  بالذكر  جدير 

�لفر��شي  و�ل���و�ق���ع  �ل�����ش��رع��ة 
و�ل�شيار�ت  و�ل���روب���وت���ات  �مل��ع��زز 
�ملتجددة  و�لطاقة  �لقيادة  ذ�تي����ة 
و�لبتكار و�لتكنولوجيا و�لزر�عة 

وغرها.
�أم����������ا ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د ت����دف����ق����ات 
�ل�شادرة  �لمار�تية  �ل�شتثمار�ت 
بلغت خلل عام  �لعامل فقد  �إىل 
دولر،  مليار   9.2 نحو   2020
�لأ�شو�ق  يف  عالية  كفاءة  و�أثبتت 
�لإقليمية و�لدولية، ويف خمتلف 
�حليوية  �لقت�شادية  �لقطاعات 
حيث تعد ��شتثمار�ت ��شر�تيجية 
ن����وع����ي����ة ت���ت�������ش���م ب����ال����دمي����وم����ة، 
�لمار�تية  �ل�شركات  و��شتطاعت 
تعزيز تناف�شية �لقت�شاد �لوطني 
يف عدد من �ل�شناعات و�خلدمات 
م��ث��ل �شناعة  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لطر�ن وخدمات �لنقل �جلوي 

و�ملو�شلت و�لتعدين ..
�لكبر  �ل��ت��ق��دم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
�لطاقة  جم��ال  يف  حققته  �ل���ذي 
قطاع  ع����ن  ف�������ش���ًل  �مل����ت����ج����ددة، 
وقطاع  و�لن�������ش���اء�ت،  �ل��ع��ق��ار�ت 
�لت���������������ش�������الت وت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
و�لغاز  �لنفط  وقطاع  �ملعلومات، 
�ل���ط���ب���ي���ع���ي، وق�����ط�����اع �ل���ط���اق���ة 
�ملتجددة،  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
و�ملو�نئ  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي  و�ل���ق���ط���اع 
و�لبنى �لتحتية، وقطاع �ل�شياحة 
و�لطر�ن،  و�ل��رف��ي��ه  و�ل��ف��ن��ادق 
و�ل����ق����ط����اع �مل���������ش����ريف و�ل���ق���ط���اع 

�لزر�عي.

�لأولوية وتعزيز ثقة �مل�شتثمرين 
ورج�����ال �لأع����م����ال و�ل��ع��م��ل على 
�مل�شتويني  على  �جل��ه��ود  توحيد 
�لحتادي و�ملحلي لر�شيخ مكانة 
وتناف�شية �لدولة �إقليميا وعامليا.
�لذي  �لتقدم  �أن  معاليه  و�أو�شح 
�أحرزته دولة �لإم��ار�ت يف موؤ�شر 
�لأجنبية،  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  ج���ذب 
�ليجابية  �ل��ن��ظ��رة  ع��ل��ى  ي���وؤك���د 
و�لثقة لدى �مل�شتثمرين، �مل�شتندة 
ع��ل��ى �لل���ت���ز�م �حل��ك��وم��ي �لقوي 
و�لبتكار  �لق��ت�����ش��ادي  ب��ال��ت��ن��وع 
و�شهولة  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  و�ل���ب���ن���ي���ة 
مم���ار����ش���ة �لأع�����م�����ال، وه����و دليل 
ومتانة  ق����وة  م��دى  على  ج��دي��د 
�ق��ت�����ش��اد �ل���دول���ة وق���درت���ه على 
تتخلل  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  تخطي 
�مل�شهد �لقت�شادي �لعاملي �ليوم، 
ومو�جهة  م��و�ك��ب��ة  يف  وك��ف��اءت��ه 
و�ملتغر�ت  و�لأزم�����ات  �ل���ط���و�رئ 
�ل�شتجابة  وحت���ق���ي���ق  �ل���ع���امل���ي���ة 

�ل�شريعة لها.
�لدكتور  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
ث���اين ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي وزير 
دول������ة ل���ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة �إن 
�مل��ك��ان��������������ة �ل����ت����ي حت��ت��ل��ه��ا دول����ة 
�لعاملية  �مل���وؤ����ش���ر�ت  يف  �لإم������ار�ت 
جل������ذب �ل����ش���ت���ث���م���ار �لأج���ن���ب���ي 
�ل�شدفة،  �ملبا�شر، مل تكن وليدة 
بل هي نتاج روؤية و��شحة تبنتها 
مكانة  لتعزيز  �لر�شيدة  قيادتنا 
��شتثمارية  ك��وج��ه��ة  �لإم���������ار�ت 

عاملية..

وق����ال م��ع��ايل ع���ب���د�هلل ب���ن طوق 
�مل�شهد  �إن  �لقت�شاد  وزي��ر  �مل��ري 
�ل����ش���ت���ث���م���اري و�لق���ت�������ش���ادي يف 
�لإم���ار�ت جن�����ح يف حتقيق  دول��ة 
ف�شًل  عاملياً  متقدمة  مرتب���������ة 
ع���ن ����ش���د�رت���ه �إق��ل��ي��م��ي��ا، وذل���ك 
ب��ف�����ش��ل ت��وج��ي��������������ه��ات �ل���ق���ي���ادة 

�لر�شيدة..
يف  �لتقدم  �ل��دول��ة  و��شلت  حيث 
�ملوؤ�شر�ت �لعاملية �خلا�شة بتدفق 
و�شهولة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت 
و�أ�ش������اف  �لأع����م����ال.  مم��ار���ش��ة 
: م����رة �أخ������رى ت��وؤك��������������������د �أرق�����ام 
�لأجنبي  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ت��دف��ق�����������ات 
�لدول������ة  �إىل  �ل������و�ردة  �مل��ب��ا���ش��ر 
خ������لل �لعام �ملا�شي �شحة �لنهج 
�حلكومي و�ل�شيا�شات و�خلطو�ت 
لتعزي������ز  �ت���خ���اذه�����������ا  �جل�������اري 
مرون�������ة وجاذبي����ة بيئة �لأعم������ال 
ع���رب م��ن��ظ��وم��������������ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
و�لتي  و�لإج�����ر�ء�ت  �ل�ش�����يا�شات 
�مل�شتمر  �ل��ت��ح��دي��ث  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
و�لتنظيمية  �لت�شريعية  للأطر 
مبادر�ت  �إط�����لق  وم��و����ش��ل�����������������������ة 
�ل���دع���م �حل��ك��وم��ي �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
�لقطاعات،  خمتلف  �أد�ء  حت�شني 
�لوطني  �لق���ت�������ش���اد  وحت���ف���ي���ز 
�نتعا�شه  وت�������رة  وت�����ش�����������������ري��ع 

وتعافيه.
 و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه �مل�����ش��ي ق���دم���اً يف 
رفع  �شاأنها  من  م��ب��ادر�ت  تطوير 
ك���ف���اءة ب��ي��ئ��ة �ل���ش��ت��ث��م��ار وزي����ادة 
�لفر�س خا�شة يف �لقطاعات ذ�ت 

 وهذ� ما تعك�شه �شيا�شات �لدولة 
�لأجنبي  �ل����ش���ت���ث���م���ار  ل��ت��ن��م��ي��ة 
على  �ل��دول��ة  حتر�س  �إذ  �ملبا�شر، 
تعزز  �����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات  ���ش��ي��اغ��ة 
�ل�شتثمار  ��شتقطاب  يف  ريادتها 
ي����دع����م خطط  �ل�������ذي  �ل����ن����وع����ي 
�لبتكار  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �لتنمية 
و�ملعرفة و�لتكنولوجيا و�لقت�شاد 
�لرقمي، وفقاً للأجندة �لوطنية 
�لإم����������ار�ت  وم����ئ����وي����ة   ،2021
�أن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار   .2071
�ل���دول���ة يف  �ل����ذي حققته  �ل��ن��م��و 
جذب �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر 
ي��ع��ك�����س ث���ق���ة �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل 
ويوؤكد  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة،  بيئتها  يف 
ل�شيا�شات  �ل�������ش���دي���دة  �خل���ط���ى 
و�ل�شتثماري  �لتجاري  �لنفتاح 
�إىل  لفتا  �لدولة،  تنتهجها  �لتي 
ت��ت��م��ت��ع مب���زي���د من  �ل����دول����ة  �أن 
�ل�شتثمار�ت  جل����ذب  �ل���ف���ر����س 
�ل���ت���ع���دي���لت  ل����ش���ي���م���ا يف ظ�����ل 
�ل�شركات  ق��ان��ون  ع��ل��ى  �لأخ�����رة 
�لتجارية، و�لذي يتوقع �أن يكون 
ل��ه��ا �أث������ر�ً م��ل��م��و���ش��اً ع��ل��ى �مل���دى 
�ل��ب��ع��ي��د ع���ل���ى ت���دف���ق���ات وج�����ودة 
و�ملحلية  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت 
وجممل عملية �لنمو �لقت�شادي 
�لدولة،  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��اأب��ع��اده��ا 
�نفتاح  تعزيز  يف  �شي�شاهم  حيث 
�ل��دول��ة وزيادة  �لأع��م��ال يف  مناخ 
قدرته �لتناف�شية على ��شتقطاب 
�ملزيد من �ل�شتثمار�ت �أجنبية يف 
�لقطاعات �لقت�شادية �جلديدة، 

 •• ل�شبونة-اأ ف ب

�شت�شمح �لربتغال بدخول �ل�شياح 
�ل����و�ف����دي����ن م����ن م��ع��ظ��م �ل�����دول 
�لأوروب���ي���ة �ع��ت��ب��ار�ً م��ن �لثنني، 
�لد�خلية  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  وف���ق 
بعد خطوة مماثلة جتاه  �ل�شبت، 

�ململكة �ملتحدة.
�أن  ب���ي���ان  �حل���ك���وم���ة يف  وذك�������رت 
�لأ���ش��خ��ا���س �ل��ق��ادم��ني م���ن دول 
�لحتاد �لأوروبي �لتي يكون فيها 
كورونا  بفرو�س  �لإ�شابة  معدل 
 100 ل���ك���ل   500 م����ن  “�أقل 

باإمكانهم  �شيكون  ن�شمة”  �أل���ف 
يف  مب��ا  �ل��ربت��غ��ال،  �إىل  “�ل�شفر 

ذلك �لرحلت غر �ل�شرورية«.
وي��ت��ع��ني، م���ع ذل����ك، ع��ل��ى جميع 
�أعمارهم  ت��زي��د  �ل���ذي���ن  �ل���رك���اب 
�شلبي  �ختبار  على عامني تقدمي 
للك�شف عن �لفرو�س �أجري قبل 
72 �شاعة من ��شتقلل  �أقل من 

�لطائرة.
�أن  �إىل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ون��ب��ه��ت 
ركاباً  تقل  �لتي  �لطر�ن  �شركات 
بدون �ختبار �شتتعر�س ل�”غر�مة 
تر�وح بني 500 و 2000 يورو 

و�لدر��شة ومل �ل�شمل.
�لربتغال  ���ش��م��ح��ت  و�جل����م����ع����ة، 
من  �لقادمني  �ل�شياح  با�شتقبال 
رفعت  �أن  ب��ع��د  �مل��ت��ح��دة،  �مل��م��ل��ك��ة 
�أو�ئل كانون  �لقيود �ل�شارية منذ 
تف�شي  لح���ت���و�ء  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر 

كوفيد-19.
مع  �جلوية  �لرحلت  تعليق  ومت 
�ململكة �ملتحدة يف كانون �لثاين/ 
منت�شف  ��شتئنافها  ق��ب��ل  ي��ن��اي��ر 
فقط  ول����ك����ن  ن����ي���������ش����ان/�أب����ري����ل، 

للرحلت �لتي ُتعد “�شرورية«.
�ل�شياح  مئات  تو�فد  �ملتوقع  ومن 

لكل م�شافر«.
�ل�شفر،  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��ود  وُت���ف���ر����س 
�ملقت�شرة على �لتنقل �ل�شروري، 
يف ثماين دول فقط، بينها خم�س 
من �لحتاد �لأوروبي، هي قرب�س 
وهولند�  ول��ي��ت��و�ن��ي��ا  وك���رو�ت���ي���ا 
جنوب  �إىل  �إ����ش���اف���ة  و�ل�������ش���وي���د 

�إفريقيا و�لرب�زيل و�لهند.
�لقادمون  �مل�������ش���اف���رون  ي��خ�����ش��ع 
��ا للحجر  م��ن ه��ذه �ل��ب��ل��د�ن �أي�����شً

�ل�شحي ملدة 14 يوًما.
ويتعلق �ل�شفر �ل�شروري �مل�شموح 
�ل�شحية  �أو  �ملهنية  بالأ�شباب  به 

ي�شكلون  �ل������ذي  �ل���ربي���ط���ان���ي���ني 
�عتبار�ً  �لأجانب،  �ل�شياح  غالبية 
�ملقبل �ىل �لربتغال  �لأ�شبوع  من 
�لغارف  منطقة  �ىل  وخ�شو�شا 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة )ج���ن���وب(، م��ا ي�شكل 
�لذي  �ل�شياحة  ل��ق��ط��اع  �نتعا�شا 

ت�شرر ب�شدة من �جلائحة.
�آلف  ق�������دوم  �مل���ت���وق���ع  ك���م���ا م����ن 
�أي���ار/م���اي���و،   29 يف  �مل�����ش��ج��ع��ني 
�أب���ط���ال  دوري  ن���ه���ائ���ي  حل�������ش���ور 
مان�ش�شر  ف��ري��ق��ي  ب���ني  �أوروب�������ا 
ب���ورت���و  وت�������ش���ي���ل�������ش���ي يف  ����ش���ي���ت���ي 

)�شمال(.

�لربتغال ت�سمح بدخول �ل�سياح من غالبية �لدول �لأوروبية  



االحد  16    مايو   2021  م   -   العـدد   13240  
Sunday    16   May   2021   -  Issue No   1324014
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مل�شكوك لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1029519 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �مل�شكوك لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م

AL MASHKOOKFOOD STUFF TRADING L.L.C

�إىل/ مكتب حممد �لكندي للإ�شت�شار�ت و�لدر��شات �لد�رية ذ.م.م
MOHAMMED AL KENDI ADMINISTRATIVE AND STUDIES CONSULTANCY OFFICE L.L.C

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �أبو ظبي - �شارع �مليناء - بناية: ورثة / مطر حا�شر بخيت 
�أبوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 8 ٢٠٢١٠٠5٤٤٧٤٤ ٢٠٢١٠٠5٤٤٧٤٤ �لعنود  �ملهري �إىل 

�حمد بن حامد بطى
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شت�شار�ت ودر��شات �د�رية  ٧٠٢٠٠٠٣

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - باجلملة  ٤6٣٠١٣٤
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية �لأمل �لبيطرية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2512013 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيدلية �لأمل �لبيطرية ذ.م.م

AL AMAL VETERINARY PHARMACY L.L.C

�إىل/ �لمان لغذية �حليو�نات و�لطيور و�لك�ش�شو�ر�ت ذ.م.م

AL AMAN PET FOOD & ACCESSORIES L.L.C  

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تيب توب �شوبرماركت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2036563 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�هلل �شامل عبيد خلفان �ل�شام�شى ١٠٠٪
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف بطى حممد خمي�س �شعيد �ل�شبو�شى
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نادي جولدن �أ�شفار 
�لينا  تقدمو�  قد   CN رقم:2727904  رخ�شة  �ل�شحي  

بطلب
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة خليفه �شغر حممد �شعيد �لبلو�شى ١٠٠٪
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مها �شياح حممد مو�شى �لقبي�شي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 

اإعــــــــــلن
كومينيتيز  �شيك�شتي  �ل�ش�����ادة/ثري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعقارية ذ.م.م  رخ�شة رقم:2038009 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �لتز�م لد�رة �ل�شول �لعقارية ذ.م.م

ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ي �ت�س �شي ريل �شتيت �لقاب�شة ذ.م.م
IHC REAL ESTATE HOLDING L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة �لطموح لل�شتثمار�ت ذ م م
AL TAMOUH INVESTMENTS COMPANY LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �لتز�م لد�رة �ل�شول �لعقارية ذ.م.م
ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�أحمد ديب �ل�شياد.

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: ٣٤6٣5٩           بتاريخ :٢٠٢١/٣/٧    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / ٢٠٠م

با�ش��م: �أحمد ديب �ل�شياد.
وعنو�نة: �س.ب ٩٢5٣8، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  زي��وت  عطور،  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شر�ت 

غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: ٠٣

�لعربية و�لإجنليزية كما هو مو�شح  Musky بخط مميز باللغة  و�شف �لعلمة : كلمات م�شكي 
بال�شكل �ملرفق.

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعلن. 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240    

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�يه �يه بي �لوروبية للعطور ذ م م.

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: ٣٤٧8٣٧           بتاريخ : ٢١/٠٣/٢٠٢١
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / ٢٠٠م

با�ش��م: �يه �يه بي �لوروبية للعطور ذ م م.
وعنو�نة: �س.ب ٩٢5٣8، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  زيوت  عطور،  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شر�ت 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: ٠٣

و�شف �لعلمة : كلمات ماي روز My rose بخط مميز باللغة �لعربية و�لإجنليزية، يف �لأعلى ت�شميم 
زهرة د�خل زجاجة عطر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعلن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 16 مايو 2021 العدد 13240

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 330/2020/387 ا�شتئناف تظلم جتاري  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢٠٢٠/٤٤٠ تظلم جتاري 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب   
طالب �لإعلن : بنك �ل�شتثمار - �س م ع  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�ملطلوب �إعلنه : ١- فايب ميدل �إي�شت - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل �لإقامة 

��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم ٢٠٢٠/٤٤١ تظلم جتاري  مو�شوع �لإعلن : قد 
بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠٢١/6/٢٣ �ل�شاعة ١٧.٣٠ 
م�شاء� بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 13/2021/3180 عمايل جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٣٤٢٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ٩٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د.  

طالب �لإعلن : �أحمد حممد عبد�لقادر خليفة - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعلنه : ١- �م �ي بي ل�شيانة �ملباين )�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٣٤٢٠٠ 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ٩٪ من تاريخ 
�ل�شاعة ١٠.٠٠  �ملو�فق  ٢6/5/٢٠٢١   �لربعاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شد�د.  �ملطالبة وحتى متام 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/1406 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٤88 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٣٣٧٧6 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
- �شفته  م  م  ذ  �س   - �ل��رك��اب  ونقل  �ل�شيار�ت  لتاأجر  �ل�شباح  قمر   : �لإع���لن  طالب 
ذ م  �نفرمي�شن - �س  �آي تور�شت   -١ : �إعلنهم  �ملطلوب  �لتنفيذ -  بالق�شية : طالب 

م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �لإقامة 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  مو�شوع �لإعلن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٣٣٧٧6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خلل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اعالن بالن�شر 

 4648/2020/207 تنفيذ جتاري  
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١-  عي�شى �لنوبي �شامل حممد )بو�شفه �ل�شريك و�ل�شامن ل�شركة 
�لتنفيذ/د�ر  �لطالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة.  حمل  جمهول  م(  م  ذ  �س   - لل�شفريات  �لنوبي 
�لتمويل - �س م ع - وميثله / �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي  نعلنكم بانه مت �حلجز 
على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن عقار -�لرب�شاء �لثانية - رقم �لر�س ١5٠١/٠ - 
�ملنطقة : �لبدع - رقم �لر�س ١٧٩/٠ وفاء ملبلغ �ملطالب به وقدره ٤٤١٤6٤.٠٠ درهم 
يف �مللف �عله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل ١5 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 511/2021/18 عقاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �لق�ش�اء بف�شخ عقد �لتاأجر �لتمويلي �ملربم بني طريف �لتد�عي ، و�ملوؤرخ يف 26 �أغ�شط�س 2008 م وملحقه ، وتعديله 
�ملوؤرخ يف 04 يونيو 2913 م وملحقه ، و�إلز�م �ملدعى عليهما برد حيازة �لوحدة مو�شوع �لعقد وت�شليمها للمدعية ، و�شطب عبارة �لإجارة 
�لو�ردة يف �شهادة �مللكية ، و�إلز�مهما ب�شد�د مبلغ وقدره 30،374.21 درهم )ثلثون �ألف وثلثمائة و�أربعة و�شبعون درهم وو�حد وع�شرون 
فل�س( قيمة �مل�شتحقات �لإيجارية �ملتاأخرة �ملر�شدة بذمتهما حتى 22 مار�س لعام 2021 م ، وما ي�شتجد من �أجرة حتى تاريخ �لإخلء �لتام 
و�لفعلي ، و�إلز�مه مببلغ 294،500 درهم )مائتان و�أربعة وت�شعون �ألف وخم�شمائة درهم( تعوي�س عما حلق  �ملدعية من �شرر وما فاتها من 

ك�شب ، مع �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
طالب �لإعلن :  �أملك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعلنهما : 1- �شاجنيثا �ومني ، 2- برديب جم�س بي �يه بول - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهول ي حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لق�ش�اء بف�شخ عقد �لتاأجر �لتمويلي �ملربم بني طريف �لتد�عي ، و�ملوؤرخ يف 26 �أغ�شط�س 
يونيو 2913 م وملحقه ، و�إلز�م �ملدعى عليهما برد حيازة �لوحدة مو�شوع �لعقد وت�شليمها   04 يف  �ملوؤرخ  وتعديله   ، وملحقه  م   2008
للمدعية ، و�شطب عبارة �لإجارة �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ، و�إلز�مهما ب�شد�د مبلغ وقدره 30،374.21 درهم )ثلثون �ألف وثلثمائة و�أربعة 
و�شبعون درهم وو�حد وع�شرون فل�س( قيمة �مل�شتحقات �لإيجارية �ملتاأخرة �ملر�شدة بذمتهما حتى 22 مار�س لعام 2021 م ، وما ي�شتجد من 
�أجرة حتى تاريخ �لإخلء �لتام و�لفعلي ، و�إلز�مه مببلغ 294،500 درهم )مائتان و�أربعة وت�شعون �ألف وخم�شمائة درهم( تعوي�س عما حلق  
�ملدعية من �شرر وما فاتها من ك�شب ، مع �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  
�ملو�فق 2021/5/20 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13240 بتاريخ 2021/5/16 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2239/2021/60 امر اأداء
مو�شوع �لدعوى:  �إلز�م �ملطلوب �شدها باأن توؤدي للطالبة مبلغ وقدره 46،390.58 درهم )�شتة 

و�أربعون �لفا وثلثمائة وت�شعون درهما وثمانية وخم�شون فل�شاً( �ملر�شد يف ذمتها عن مديونية 
�لقر�س �لغر م�شدد مع �لفائدة �لتفاقية على هذ� �ملبلغ بو�قع 26 % �شنوياً من تاريخ ��شتحقاقه يف 

�ل�شد�د. متام  وحتى   2021/1/5
طالب �لعلن:  د�ر �لتمويل �س م ع - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �علنهم:  1- خديجة حممد مبارك علي �ل�شام�شي - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع �لإعلن :  طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021-04-12 

�أول : باإنفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني .  ثانيا : باإلز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9 % �شنويا من تاريخ �ملطالبة يف 29-3-2021 وحتى  درهم   58.962.62
متام �ل�شد�د وبالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �إتعاب �ملحاماة . ورف�شت �ملحكمة ما ز�د على ذلك 

من طلبات. ولكم �حلق يف ��شتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لإعلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• العني -الفجر

قاعة  يف  �ل�شبت  �أم�س  �شباح  عقد 
�لجتماعات يف ��شتاد هز�ع بن ز�يد 
�لفني  �لج��ت��م��اع  �ل��ع��ني  مدينة  يف 
مل�شابقة  �لنهائية  باملبار�ة  �خلا�س 
كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
-2020 �ل���ري���ا����ش���ي  ل��ل��م��و���ش��م 
فريقي  ���ش��ت��ج��م��ع  �ل���ت���ي   2021
�لن�شر و�شباب �لأهلي �ليوم �لأحد 
دقيقة   35 و  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل�����ش��اع��ة 

م�شاء .
ح�����ش��ر �لج���ت���م���اع مم��ث��ل��و �إد�رت�����ي 
�لكرة  باحتاد  و�لإع���لم  �مل�شابقات 
ومر�قب �ملبار�ة وممثلو �لفريقني 
�إىل جانب ممثلي عدد من �جلهات 

�ملعنية با�شتاد هز�ع بن ز�يد .
و�����ش���ت���ع���ر����س �لج����ت����م����اع ل���و�ئ���ح 
�ل��ب��ط��ول��ة و�ل���رت���ي���ب���ات و�لأم������ور 

باجلو�نب  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
و�لإع����لم  و�لتحكيمية  �لإد�ري������ة 
و�ل�����ت�����������ش�����وي�����ق وح�������ق�������وق �ل����ب����ث 

�ل��ت��ل��ي��ف��زي��وين و�ل������رد ع��ل��ى كافة 
ممثلي  من  �ل���و�ردة  �ل�شتف�شار�ت 

�لناديني.

�لن�شر  لع��ب��و  ي��رت��دي  �أن  وت��ق��رر 
فيما   ، ب���ال���ك���ام���ل  �لأرزق  �ل������زي 
�لأهلي  ���ش��ب��اب  لع���ب���و  ����ش���ي���ردي 

�ل���ل���ون �لأح���م���ر �ل��ك��ام��ل ، ك��م��ا مت 
�لتاأكيد على �أن �ملبار�ة �شتلعب ملدة 
دقيقة ويف حالة �نتهاء �لوقت   90

�للجوء  �شيتم  ب��ال��ت��ع��ادل  �لأ���ش��ل��ي 
�لرجيحية  �جل���ز�ء  ���ش��رب��ات  �إىل 
خلو�س  �حل����اج����ة  دون  م���ب���ا����ش���رة 

�لتطرق  كما مت   . �إ�شافية  �أ�شو�ط 
�لح������ر�زي������ة  �لإج���������������ر�ء�ت  �إىل 
و�ل��وق��ائ��ي��ة �ل���و�ج���ب �ت��ب��اع��ه��ا من 

و�لإد�رية  �لفنية  �لأجهزة  �أع�شاء 
�جلماهر  وك����ذل����ك  و�ل���لع���ب���ني 

حفاظاً على �ل�شلمة �لعامة . 

•• دبي -الفجر

 و���ش��ف ع��ب��د �هلل ن��ا���ش��ر �جل��ن��ي��ب��ي �ل��ن��ائ��ب �لأول ل��رئ��ي�����س  �حتاد 
�لإمار�ت لكرة �لقدم رئي�س ر�بطة �ملحرفني �لإمار�تية �أن م�شابقة 
كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة تبقى د�ئماً هي �مل�شابقة �لأغلى 

على كل �لقلوب ، وعند كل �لأندية.
كل  نف�س  يف  مكاناً  �لغالية  �مل�شابقة  لهذه  ك��ان  �لبد�ية،  منذ  و�أك��د 
فائق  باإهتمام  حتظى  تز�ل  ول  كانت  �ل�شغرة،  للم�شتديرة  عا�شق 
وتكرميهم  بح�شورهم  د�ئ��م��ا  �لنهائي  ���ش��رف��و�  �ل��ذي��ن  ق��ادت��ن��ا  م��ن 
للأبطال، �أو من قبل �للعبني و�لأجهزة �لفنية و�لإد�رية، و�شول 
�إىل �جلماهر �لتي ل ميكن �أن يغيب عن بالها �أي تف�شيل خا�س 

مايو  م��ن  ع�شر  �ل�شاد�س  يف  نحتفل  ي��ق��ول  وم�شى  �حل���دث.  ب��ه��ذ� 
بالنهائي �لكبر �لذي �شيجمع بني �شباب �لأهلي و�لن�شر، وهي ل 
�شك مبار�ة لها قيمة كبرة وتاريخ يف ذ�كرة كرة �لإم��ار�ت، �إذ �أنها 
�لناديني يف  �لتي جمعت بني  �لأوىل  �ملو�جهة  ذك��رى  د�ئما  �شتبقى 
�لن�شخة �لأوىل من هذه �مل�شابقة �لغالية، ويف �لوقت �لذي �شيجدد�ن 
فيه �لذكريات �شيكتبان تاريخاً جديد�ً لهما وللم�شابقة �لتي تختتم 
مو�شماً ��شتثنائياً من كل �لنو�حي ، ل�شيما و�أنه حقق �أهد�فه �لفنية 
على �لرغم من ظروف مو�جهة �جلائحة �لتي �جتاحت �لعامل كله. 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإم��ار�ت للمباريات  "�إن ح�شور  وتابع قائل 
�لنهائية، �شكل د�ئماً حدثاً فاق بقيمته �أهمية نيل �لكاأ�س، فكان لقاء 
�إىل  لكل لعب وطموح خا�س  �شرفاً  �ل�شمو وم�شافحتهم  �أ�شحاب 

جانب �لهتمام باجلانب �لفني و�ملعنوي برفع �لكاأ�س".
"�للعبون �لكبار �لذين مرو� على ملعبنا، لهم  و�إ�شتطرد قائل 
ذكريات وق�ش�س كثرة حتكى عن �ملباريات �لنهائية، حيث ل ميكن 
للعب �أن �شافح �أو نال �لكاأ�س من يدي �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �أن ين�شى تلك �للحظة، �أو 
حتى �أن يغيب عن بالنا لقطة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي  نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع 

�حلار�س ح�شن �ل�شريف حني وقع على قفاز �لأخر"
وتابع �جلنيبي قائل "هناك مو�قف كثرة وحلظات تبقى ر��شخة 
يف ذ�كرة �للعبني و�جلماهر، وح�شور �أ�شحاب �ل�شمو يرفع  قيمة 

هذ� �حلدث �لغايل على كل �لقلوب".

يزيد من  م��ا  �أن  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملحرفني  ر�ب��ط��ة  رئي�س  و���ش��دد 
�جلماهر  بعودة  بال�شماح  �لقر�ر  هو  �ملو�شم،  هذ�  �لنهائي  ح��لوة 
ولو بن�شبة حمددة، وهي خطوة �شت�شيف �لكثر من �لقيمة لهذ� 
�لن�شر  بني  �شيجمع  �ل��ذي  �لثاين  �لنهائي  و�أن��ه  ل�شيما  �لنهائي، 
�خلليج  كاأ�س  نهائي  يف  �لتقيا  بعدما  �ملو�شم،  ه��ذ�  �لأه��ل��ي   و�شباب 
�حل�شم  كلمة  فيها  ك��ان��ت  م��ب��ار�ة  �ل�����ش��ارق��ة يف  ملعب  على  �ل��ع��رب��ي 

لركلت �لرجيح �لتي منحت �شباب �لأهلي �للقب ".
على  �شتكون  �لإم����ار�ت  جماهر  �أن  ثقة  على  "نحن  ق��ائ��ل  وخ��ت��م 
�أوىل  و�أن��ه��ا  خا�شة  �ل��ذ�ك��رة،  يف  �شتبقى  نهائية  م��ب��ار�ة  م��ع  موعد 
�ملباريات �لتي �شتلعب بح�شور �جلماهر، يف حقبة ما بعد جائحة 

كوفيد 19".

ل �أف�شل لعب يف �لدوري �لأمركي للبي�شبول  تو�شّ
لور  م��ارك  �لأعمال  ورج��ل  رودريغي�س  �أليك�س  �شابقا 
�مل�شارك يف  تيمربوولفز  ل�شر�ء ميني�شوتا  �تفاق  �إىل 
دوري كرة �ل�شلة �لأمركي للمحرفني "�أن بي �يه"، 

بح�شب ما �أعلن �لفريق �جلمعة.
وي��ت�����ش��ّم��ن �لت���ف���اق �ل����ذي ي��ح��ت��اج مل�����ش��ادق��ة ر�بطة 
�ل�����ش��ي��د�ت ميني�شوتا  ف��ري��ق  ���ش��ر�ء  �أي�����ش��ا  �ل�����دوري، 

لينك�س.
�إىل  تايلور  غلن  "تو�شل  بيان  يف  تيمربوولفز  ق��ال 
�تفاق مع مارك لور و�أليك�س رودريغي�س يف ما يتعلق 

مب�شتقبل وملكية تيمربوولفز ولينك�س".
و�شتمنح �ل�شفقة �لبالغة قيمتها بح�شب تقارير 1،5 
�ل��ذي ميلكه  �لنادي  %50 من ح�شة  دولر،  مليار 

تايلور منذ 1995، لكل من رودريغي�س ولور.
�شر�ء  �شابقا  ح���اول  �ل���ذي  ع��ام��ا(   45( رودري��غ��ي�����س 

 2014 مو�شم  كامل  ��ف  �وقيِ ميت�س،  نيويورك  ن��ادي 
لنتهاكه قو�عد �ملن�شطات يف �لدوري. �أقّر يف 2014 
تعاطي مو�د حمظورة من عيادة بيوجيني�شي�س بعد 
�ي��ق��اف غر  عقوبة  ب��د�ي��ة  تلقى  علنا.  ذل��ك  نفى  �أن 
�إىل  لحقا  تخفي�شها  مت  م��ب��ار�ة،  ل�211  م�شبوقة 
.2016 نهاية مو�شم  بعد  �عتزل  ثم  162 مبار�ة، 
بالتاأهل  خ�شارة(  و48  ف��وز�   22( ميني�شوتا  وف�شل 
�ل����دوري،  م��ن  �لق�����ش��ائ��ي��ة  �لدو�ر  �إىل  �مل��و���ش��م  ه���ذ� 
ن��ادي��ا يف �ملنطقة   15 �أ���ش��ل  13 م��ن  �مل��رك��ز  حمتل 
�لغربية. بلغ �لناي �لذي تاأ�ش�س عام 1989، �لبلي 
�وف مرة يتيمة منذ 2004، بخ�شارته �أمام هيو�شنت 

روكت�س يف �لدور �لول عام 2018.
مو�شم  �إىل  �وف  �لبلي  يف  �لوحيد�ن  ف��وز�ه  ويعود 
حيث  �لغربية  �ملنطقة  نهائي  بلغ  عندما   ،2004

خ�شر �أمام لو�س �أجنلي�س ليكرز.

•• اأبوظبي-الفجر

ي��و����ش��ل م��ن��ت��خ��ب �جل�����ودو �لأول 
بطولة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �إع���������د�ده 
�إقامتها  �مل���ق���رر  ل��ل��ج��ودو  �ل���ع���امل 
بود�ب�شت  �مل��ج��ري��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
 13 �إىل   6 م���ن  �ل���ف���رة  خ����لل 
ت�شبقها  و�ل����ت����ي  �مل���ق���ب���ل،  ي���ون���ي���و 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  �ج��ت��م��اع��ات 

للجودو  �ل��دويل  للحتاد  �لعادية 
و�لتي تنعقد يوم �خلمي�س �لثالث 
مب�شاركة  بود�ب�شت  يف  يونيو  من 
عام  �أم��ني  �لتميمي  نا�شر  �ل�شيد 
�لحت�����اد �أم����ني ���ش��ن��دوق �لحت���اد 
ل��ل��ج��ودو .. وق��د تقدمت  �ل���دويل 
�لبطولة  يف  للم�شاركة  �لن  حتى 
و  لعبا   567 وع��دد  دول   110
لعبة ، من بينها 10 دول عربية 

دولة  منتخبات  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي 
�ل�شعودية،  �لبحرين،  �لإم�����ار�ت، 
�لأردن،  م�����ش��ر،  ق��ط��ر،  �ل���ك���وي���ت، 
�مل�����غ�����رب، ل���ب���ن���ان، و�ل����ي����م����ن، كما 
ي�����ش��ارك ف��ري��ق �ل��لج��ئ��ني �ملكون 

ولعبة. لعبا  من 11 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  و���ش��رح 
�مل�شارعة  �حت���اد  رئ��ي�����س  �ل��درع��ي 
�لإم����ار�ت  ب���اأن منتخب  و�جل����ودو 

فيكتور  ه��م��ا  ب��لع��ب��ني  ي�������ش���ارك 
بامليد�لية  �ل����ف����ائ����ز  ����ش���ك���رت���وف 
�لربونزية يف وزن حتت 73 كجم يف 
بطولة �آ�شيا و�أوقيانو�شيا �لكربى 
للجودو ، وبرونزية بطولة رو�شيا 
�يفان  �ل���لع���ب  ،ك���ذل���ك  م���وؤخ���ر� 
مناف�شات  يف  �مل�شارك  رينكو  رمي��ا 
كجم   100 حت��ت  �لثقيل  �ل���وزن 
رو�شيا  بطولة   م��ن  تغيب  و�ل���ذي 

�لفريق  م�����درب  ق�����ر�ر  ع��ل��ى  ب���ن���اء 
�مل���درب �جل��دي��د �مل��ال��دي��ف��ي باكال 
باإ�شابة  ل���ت���اأث���ره  ف��ي��ا���ش��ي�����ش��لف 
مكنه  مم����ا  �ل���ك���ت���ف،  يف  ط��ف��ي��ف��ة 
�لعامل  لبطولة  �جليد  �ل�شتعد�د 
يف ب��ود�ب�����ش��ت �مل��ج��ري��ة �ل��ت��ي تاأتى 
طوكيو  ل��دورة  �إعد�دهما  ختام  يف 
�لتي  �لأوملبية  �لريا�شية  للألعاب 
تقام خلل �لفرة من 23 وحتى 

�لقادم.  2021 يوليو   31
وث���م���ن �ل����درع����ي ج���ه���ود �لحت����اد 
�لدويل للجودو �لذي حر�س على 
للأوملبياد  �ملوؤهلة  بطولته  �أقامه 
�لكورونا  ظ�����روف  م���ن  ب���ال���رغ���م 
�ل�شو�بط  ل���ه���ا  ���ش��خ��ر  و�ل����ت����ي   ،
وب�شكل  �ل�����ش��ح��ي��ة  �لح���������ر�ز�ت 
جناحها  يف  ���ش��اه��م  مم���ا   ، ����ش���ارم 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ت���اأت���ي  ،وب���ال���ت���ايل 

�أوملبياد  ويعقبها  �ملجر  يف  �ملقبلة 
ريا�شًيا   386 مب�شاركة  طوكيو  
مبيد�لية  للفوز  جديدة  كفر�شة 
، على   2024 باري�س  �ألعاب  قبل 
لطبيعتها،  �حل��ي��اة  ت��ع��ود  �أن  �أم���ل 
بعد �أن �كدت ريا�شة �جلودو بانها 
جيدة  وب�شحة  �حل��ي��اة  قيد  على 
وجميع �أفر�د عائلة �جلودو بخر 
، وهم ر��شني على ما حتقق خلل 

�لفرة �ل�شتثنائية �لتي �شاحبتها 
�جلائحة ، لتوؤكد ��شتمر�ر ريا�شة 
�جلودو على وجه �خل�شو�س وهي 
و�ل�شلم  �ل�����ش��د�ق��ة  ج�����ش��ور  مت��د 

بني �ل�شعوب و�لأجيال.

الدرعي يثمن جه�د الحتاد الدويل 

منتخب �جلودو يو��سل �إعد�ده لبطولة �لعامل يف �ملجر

الن�سر بالأزرق و�سباب الأهلي بالأحمر

وقائع �لجتماع �لفني لنهائي كاأ�س رئي�س �لدولة

عبد �هلل نا�سر �جلنيبي : ختام مثايل ملو�سم ��ستثنائي

�سلة �ملحرتفني.. �تفاق ل�سر�ء رودريغي�س 
ولور فريق تيمربوولفز 

مدرب هولند� يتوقع م�ساركة 
بليند ببطولة �أوروبا

�لأطباء  �إن  ب���ور،  دي  ف��ر�ن��ك  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأول  م���درب منتخب هولند�  ق��ال 
مع  و�مل�شاركة  كاملة  ب�شورة  �لإ�شابة  من  بليند  د�يل  �ملد�فع  تعايف  يتوقعون 

�ملنتخب يف نهائيات بطولة �أوروبا 2020 �ملوؤجلة �ل�شيف �ملقبل.
و�أ�شاف مدرب هولند� بليند )31 عاماً( لت�شكيلة �ملنتخب �ملبدئية �لتي �أعلنها 
��شتعد�د�ً للبطولة �لقارية �أم�س �جلمعة، رغم �أنه مل ي�شارك يف �أي مبار�ة منذ 
مار�س )�آذ�ر( �ملا�شي، ب�شبب �إ�شابته يف �لكاحل و�لركبة خلل مبار�ة بت�شفيات 

كاأ�س �لعامل �أمام جبل طارق.
وخ�شع بليند لعب �أياك�س �أم�شرد�م جلر�حة لإ�شلح متزق يف �أربطة �لكاحل 
ما ت�شبب يف غيابه عما تبقى من مو�شم �لدوري �لهولندي لكنه يتوقع �أن يعود 
للملعب يف �ل�شهر �ملقبل. وقال �ملدرب دي بور: "نفر�س �أن يتمكن د�يل من 
بذلك  متفائل  �أي�شاً  هو  �لأطباء،  لتوقعات  بالنظر  �لبطولة  معنا يف  �مل�شاركة 

لكن رمبا يكون متاحاً فقط خلل �لبطولة �إذ ما تعر�س لنتكا�شة".
ورمبا ت�شكل خربة بليند عامًل حا�شماً للمنتخب �لهولندي يف �لبطولة �لتي 
�لنم�شا ومقدونيا  �لتي ت�شم كًل من  �لثالثة  �ملجموعة  �شي�شارك فيها �شمن 
�ل�شمالية و�أوكر�نيا وخا�شة بعد �إعلن فرجيل فان د�يك غيابه عن �لبطولة، 

خوفاً من جتدد �إ�شابة يف �لركبة غاب ب�شببها طويًل عن �مللعب.
ل��ه، فلم ب�شبق له  �أم��ر ح��زن ب�شفة خا�شة بالن�شبة  "هذ�  ب��ور:  ق��ال دي  وعنه 
لدرجة  �لأوروبية قريبة جد�ً  �لبطولة  لكن  �أي بطولة،  نهائيات  �شارك يف  �أن 
كاأ�س  �لتاأهل لنهائيات  ناأمل  "دعونا  �مل�شاركة فيها". و�ختتم قائًل:  ل ميكنه 

�لعامل 2022، حتى يت�شنى له �مل�شاركة معنا".
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•• اأبوظبي-وام:

�أعلن نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت عن حتديد �لأربعاء �ملقبل 
موعد�ً لإقامة �لن�شخة �لر�بعة من �شباق دملا �لتاريخي للمحامل �ل�شر�عية 
60 قدما، وذلك بعد �لتن�شيق مع هيئة �لأر�شاد �جلوية و�لزلزل،  فئة �ل� 
كما �أعلن �لنادي عن حتديد يومي �خلمي�س �أو �جلمعة �ملقبلني كموعدين 
ووج��ود م�شتجد�ت على حالة  �لأربعاء  �ل�شباق  �إقامة  تعرث  بديلني يف حال 

�لطق�س.
ويقام مهرجان �شباق دملا �لتاريخي �لر�بع حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�أبوظبي  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، بتنظيم نادي  بن ز�يد 
للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت بال�شر�كة مع جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج 

�لثقافية و�لر�ثية يف �أبوظبي وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي.
�لدولة  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ���ش��ر�ع��ي  حممل   102 �ملناف�شات  يف  وي�����ش��ارك 
يتناف�شون على جو�ئز مالية بقيمة 25 ميلون درهم وثلث �شيار�ت، وهي 
�لأط���ول يف  �ل�شباق هو  �أن  كما  �لبحري،  �ل��ر�ث  �شباقات  تاريخ  �لأع��ل��ى يف 
�لتاريخ حيث تبلغ م�شافته 125 كلم ومير ب�شبع جزر من دملا حتى مدينة 

�ملرفاأ.
و طالبت �للجنة �ملنظمة �لبحارة �مل�شاركني و�أطقم �لعمل ب�شرورة تقدمي 
نتائج �شلبية حديثة لفح�س فرو�س كورونا على �أن ل تتعدى مدة �لنتيجة 
يوم �ل�شباق، و�شددت �للجنة خلل تعليماتها للنو�خذة على  يف  �شاعة   48
�أنه لن يتم قبول �أي �شخ�س �أو �ل�شماح له بدخول جزيرة دملا حال مل يقدم 
�لفحو�س �ملطلوبة، على نظام �لت�شجيل �لإلكروين �ملعتمد من جانب نادي 

�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت.
�مل�شاركني من  �لتفرغ للبحارة  �إج��از�ت  ت�شليم  ب��د�أت  �أنها  �للجنة  �أك��دت  كما 
�ل��ي��وم على �أن ت��ك��ون مل��دة ث��لث��ة �أي���ام م��ن ي��وم 18 وح��ت��ى 21 م��ن �ل�شهر 

�جلاري.
ومن �ملقرر �أن تنتهي �للجنة �لفنية من فح�س �ملحامل �مل�شاركة يف �ل�شباق 
بعد غد للتاأكد من �تباع �جلميع للمو��شفات �لفنية �ملطلوبة يف كل حممل، 
كما �شيتم تركيب �أجهزة �لتتبع يف �ملحامل حر�شاً من �للجنة على �شلمة 

�لبحارة وتتبعهم يف حل �شل �أحدهم �لطريق.
من جهته �أكد ماجد عتيق �ملهري �ملدير �لتنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�شات 
�ل�شر�عية و�ليخوت �أن �لعمل ي�شر ب�شكل جيد ��شتعد�د�ً لنطلقة �ل�شباق 
�لتاريخي، و�أ�شاد بالتعاون �ملثمر مع هيئة �لأر�شاد �جلوية، موؤكد�ً �أن �لطق�س 

يلعب دور�ً رئي�شياً يف حتديد �إمكانية �إقامة �شباقات �ملحامل �ل�شر�عية من 
عدمها.

و�شدد على �أن �للجنة �ملنظمة تو��شلت مع جميع �لبحارة �مل�شاركني وطلبت 
منهم �إمتام تقدمي �لفحو�شات �خلا�شة بفرو�س كورونا �مل�شتجد على نظام 
بدخول  بحار  لأي  �ل�شماح  يتم  لن  �أن��ه  �إيل  م�شر�ً  �لإل��ك��روين،  �لت�شجيل 
جزيرة دملا يف حال مل يقدم نتيجة فح�س معتمدة على �لنظام، و�أكد �أنه ل 
تهاون يف تنفيذ �لإجر�ء�ت �لحر�زية، ل�شيما و�أن �شحة و�شلمة �ملجتمع 

هي �لأولوية �لق�شوى لدى �جلميع.
و�أعرب عن ثقته �لتامة يف خروج �ل�شباق بال�شكل �لذي يليق به كونه �ل�شباق 
�لأقوى و�لأط��ول و�لأكرب يف تاريخ �شباقات �ملحامل �ل�شر�عية من خمتلف 

�جلو�نب �شو�ء �مل�شافة �أو قيمة �جلو�ئز �ملالية �لتي تبلغ 25 مليون درهم.

�ل�شاب  �ل�����ش��ل��وف��ي��ن��ي  �ل���ن���ج���م  ح���ّق���ق 
ل���وك���ا دون��ت�����ش��ي��ت�����س �ل���ري���ب���ل د�ب����ل 
�مل��و���ش��م، وقاد  ل��ه ه���ذ�  �حل����ادي ع�شر 
�لأدو�ر  �إىل  مافريك�س  د�ل���س  فريقه 
�ل�شلة  ك����رة  دوري  م���ن  �لق�����ش��ائ��ي��ة 
على  ب��ف��وزه  للمحرفني،  �لأم��رك��ي 
فيما   ،110-114 ر�بتورز  تورونتو 
�شيك�شرز  �شفنتي  ف��ي��لدل��ف��ي��ا  �شمن 

لقب بطل �ملنطقة �ل�شرقية.
 10 ن��ق��ط��ة،   20 دونت�شيت�س  ���ش��ّج��ل 
حا�شمة،  مت����ري����رة  و11  م���ت���اب���ع���ات 
يف  لعبني  �شبعة  غياب  من  م�شتفيد� 
كايل لوري،  �أبرزهم  ر�بتورز  �شفوف 
وفريد  �شياكام  با�شكال  �ل��ك��ام��روين 
ف����ان ف��ل��ي��ت. و������ش����اف ل��ل��ف��ائ��ز �ل���ذي 
�إىل  �لأخ���ر  �ل��رب��ع  يف  تقدمه  تقّل�س 
�للتفي  �ل��ع��م��لق  ف���ق���ط،  ن��ق��ط��ت��ني 
نقطة   21 بورزينغي�س  كري�شتاب�س 

ودوريان فيني-�شميث 17 نقطة.
وبفوزه �ل�شاد�س يف �آخر �شبع مباريات، 
�لبلي  �إىل  �ل���ت���اأه���ل  د�ل������س  ���ش��م��ن 
�خلام�س  �ملركز  ر�هنا  يحتل  �إذ  �أوف، 
و29  ف��وز�   42( �لغربية  �ملنطقة  يف 

خ�شارة(، متفاديا خو�س �مللحق.
من  �مل��ر�ك��ز  �شاحبة  �ل��ف��رق  وت�شمن 
�ملنطقتني  يف  �ل�����ش��اد���س  �إىل  �لأول 
�ملبا�شر  �ل��ت��اأه��ل  و�ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شرقية 
)�لبلي  �لإق�����ش��ائ��ي��ة  �لأدو�ر  �إىل 
�أوف(، فيما تخو�س �لفرق من �ملر�كز 

�أجل  م��ن  ملحقا  �لعا�شر  �إىل  �ل�شابع 
�لبطاقتني �لأخرتني. ويلعب �شاحبا 
من  مبار�ة  و�لثامن  �ل�شابع  �ملركزين 
�أن  على  �ملبا�شر،  �لتاأهل  بطاقة  �أج��ل 
يلتقي �خلا�شر مع �لفائز بني �لتا�شع 

و�لع�شر حلجز �لبطاقة �لأخرة.
كارليل  ري��ك  مافريك�س  م��درب  ق��ال 
"تفادي �مللحق معرّب. هذ� هام. هناك 
مز�يا كثرة لعدم �لدخول يف معمعة 
و��شنطن  �شمن  �ملقابل،  يف  �مللحق". 

�ل�شرقية،  يف  �لعا�شر  �مل��رك��ز  وي����ز�ردز 
ل��ي��خ��و���س �مل���ل���ح���ق، ب���ع���د ف������وزه على 

كليفلند كافاليرز 105-120.
وكالعادة، حقق جنمه �ملخ�شرم ر��شل 
و���ش��ت��ربوك ت��ري��ب��ل د�ب����ل )ع�����ش��رة �أو 

�ح�شائية(  ف���ئ���ات  ث�����لث  يف  �أك������رث 
متريرة  و17  ن��ق��ط��ة   21 م�����ش��ج��ل 
ر�شيده  ر�فعا  متابعة،  و12  حا�شمة 
د�ب����ل.  ت��ري��ب��ل   183 �إىل  �ل��ق��ي��ا���ش��ي 
 17 برتان�س  ديفي�س  للفائز  و��شاف 

�لياباين روي  نقطة وكل من �ملهاجم 
هات�شيمور� وروبني لوبيز 14 نقطة.

ق����ال و����ش���ت���ربوك ب��ع��د �ل���ف���وز "نحن 
�مللحق.  خ���و����س  ل��ف��ر���ش��ة  مم���ت���ن���ون 
مهمتنا �لآن �ن نخو�س مبار�ة �أخرى 

جيدة و�لرتقاء يف �لرتيب".
وبد�أت معامل �لبلي �أوف تت�شح �أكرث 
مع �شمان فيلدلفيا �شفنتي �شيك�شرز 
لقب �ملنطقة �ل�شرقية، بفوزه �ل�شريح 

على �أورلندو ماجيك 97-122.
للفائز،  20 نقطة  �شيث كوري  �شّجل 
و��شاف كل من �لنجمني �لكامروين 
جويل �مبيد و�ل�شر�يل بن �شيمونز 
على  فيلدلفيا  وهيمن  نقطة.   13
على   19-39 تفّوقه  منذ  �مل��و�ج��ه��ة 

�شيفه يف �لربع �لثاين.
23 خ�شارة، مل  �ل�48 مقابل  وبفوزه 
نت�س )46- ب��روك��ل��ني  ي��ع��د مب��ق��دور 

 )25-45( باك�س  ميلووكي  �أو   )24
�للحاق بفيلدلفيا يف �ل�شد�رة.

ي�شّب  �أن  �لأر���������س  ل���ع���ام���ل  ومي���ك���ن 
�ل����ذي يبلغ  ف��ي��لدل��ف��ي��ا  يف م�����ش��ل��ح��ة 
ف��وز� مقابل   28 �ملو�شم  ه��ذ�  ر�شيده 
�مبيد  ق���ال  م��ل��ع��ب��ه.  يف  خ�����ش��ار�ت   7
متابعة   11 �أي�������ش���ا  �ل���ت���ق���ط  �ل������ذي 
لنا  يعني  ف��ه��ذ�  ه��ن��ا،  نخ�شر  "بالكاد 
"يبقى �أن نثبت  �لكثر"، لكنه �أ�شاف 
�لغربية،  �لأول". ويف  باملركز  �أحقيتنا 
 ،)20-51( �شد�رته  ج��از  يوتا  ع��ّزز 

بفوزه على م�شيفه �أوكلهوما �شيتي 
109-93، قبل مبار�ة و�حدة  ثاندر 
قاد  �لأح���د.  �ملنتظم  �ل��دور  نهاية  من 
�لكرو�تي بويان بوغد�نوفيت�س لئحة 
22 نقطة، و�أ�شاف  م�شجلي يوتا مع 
18 نقطة  �ملوزع جورد�ن كلرك�شونا 
لعب  �أنهى  فيما  بديل،  دخوله  بعد 
غوبر  رودي  �ل��ف��رن�����ش��ي  �لرت�����ك�����از 
متابعة.  و18  نقطة   16 مع  �مل��ب��ار�ة 
�لغربية  ترتيب  �شد�رة  جل��از  وميكن 
و�لدوري، بحال فوزه على �شاكر�منتو 
كينغز �لأحد، �أو خ�شارة فينيك�س �شنز 
مبار�تيه  �ح��دى   )21-49( �ل��ث��اين 
هو  وج���از  �شبرز.  �أنتونيو  ���ش��ان  �شد 
�ل��وح��ي��د ه����ذ� �مل��و���ش��م ت��خ��ط��ى عتبة 
�خلم�شني فوز�. يف هذ� �لوقت، تغّلب 
بي�شتونز  ناغت�س على ديرويت  دنفر 
104-91، ليت�شاوى يف �ملركز �لثالث 
�أجنلي�س  ل��و���س  م���ع  �ل��غ��رب��ي��ة  ���ش��م��ن 
كليربز )47-24( �لذي �ر�ح كو�هي 
بيفريل  وباتريك  ج��ورج  ب��ول  لينارد، 
م�شيفه  �أم����ام  وخ�����ش��ر  �ل��ث��ان��ي��ة  لليلة 
 .122-115 روك���ت�������س  ه��ي��و���ش��نت 
وتاألق يف �ملبار�ة �لأوىل لعب �لرتكاز 
دنفر،  م��ع  يوكيت�س  نيكول  �ل�شربي 
حمققا �لريبل �لد�بل �ل�شاد�س ع�شر 
20 نقطة و15  ب��و�ق��ع  �مل��و���ش��م  ه���ذ� 
برغم  حا�شمة،  متريرة  و11  متابعة 

�ر�حته يف كامل �لر�بع �لأخر.

•• اأبوظبي -الفجر

�لحتاد  رئي�س  خليفة  �آل  �إبر�هيم  بن  �شلمان  �ل�شيخ  معايل  هناأ   
�لآ�شيوي لكرة �لقدم �أ�شرة نادي �جلزيرة مبنا�شبة تتويج  �لفريق 
�لريا�شي  للمو�شم  �لعربي  �خلليج  دوري  م�شابقة  ب���درع  �لأول 

. تاريخه  يف  �لثالثة  للمرة   2021-2020
بن  ر��شد  لل�شيخ  بعثها  ر�شالة  يف  �لآ�شيوي  �لحت��اد  رئي�س  و�أك��د 
حميد �لنعيمي رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم �أن تتويج نادي 
�جلزيرة بدرع �لدوري يعك�س �جلهود �لو��شحة لأ�شرة �لنادي من 
جمل�س �إد�رة و�أجهزة فنية و�إد�رية ولعبني طو�ل �ملو�شم �لكروي 

�أد�ء �لفريق  �أن هذ� �لإجن��از ميثل روح �لتفاين �لتي ميزت  ، كما 
و�شوًل �إىل �حل�شول على درع �مل�شابقة �لتي جاءت قوية ومثرة .

و�أ�شاف : �إن تتويج نادي �جلزيرة ُيعزز مكانة �لنادي على �ل�شاحة 
�لكروية �لإمار�تية ، متمنياً له دو�م �لتميز و�لتوفيق يف خمتلف 

�مل�شابقات و�لبطولت.

�سلمان بن �إبر�هيم يهنئ نادي �جلزيرة 
مبنا�سبة تتويجه بطاًل لدوري �خلليج �لعربي

�نطالق �سباق »دملا �لتاريخي« للمحامل �ل�سر�عية �لأربعاء �ملقبل 

بعد ت�سريحات »ماما دونت�سيت�س يقود د�ل�س �إىل �لبالي �أوف.. وفيالدلفيا بطل �ل�سرقية 
ماريا«.. وكيل رونالدو 

يح�سم م�ساألة »�لعودة«
بعدما �أكدت ماريا دولوري�س �أفرو، 
رونالدو،  كري�شتيانو  �لنجم  و�ل���دة 
�إنها �شت�شعى لإعادته �إىل ناديه �لأول 
�شبورتينغ ل�شبونة خرج مدير �أعمال 
حا�شم  بت�شريح  �ل��ربت��غ��ايل  �لنجم 

ي�شع �لنقاط على �حلروف.
عاما،   36 رون���ال���دو،  ع��ق��د  وينتهي 
�حل�����ايل م���ع ي��وف��ن��ت��و���س �لإي���ط���ايل 
بعد عام، لكن ترددت �أحاديث كثرة 
�إم��ك��ان��ي��ة ع���ودت���ه ه���ذ� �ل�شيف  ع���ن 
بد�أ  �ل���ذي  ل�شبونة  �شبورتينغ  �إىل 
�ل���ك���روي���ة  يف ����ش���ف���وف���ه م�������ش���رت���ه 
فوز  وب���ع���د  �لأول.  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
بلقب  �ملا�شي،  �لثلثاء  �شبورتينغ، 
ل��ل��م��رة �لأوىل  �ل��ربت��غ��ايل  �ل�����دوري 
رونالدو  و�ل��دة  قالت   ،2002 منذ 
)رونالدو(  �شيلعب  �ملقبل  �لعام  "يف 
�لأعمال  مدير  لكن  �شبورتينغ".  يف 
متاما  ��شتبعد  ميندي�س  ج��ورج��ي 

عودة "�لدون" �إىل نادي طفولته.
"ريكورد"  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون�����ق�����ل�����ت 
�لربتغالية عن وكيل �أعمال رونالدو 
بفوز  جد�  فخور  "كري�شتيانو  قوله 
���ش��ب��ورت��ي��ن��غ ب��ل��ق��ب �ل�����دوري وه���و ما 
م�شرته  "لكن  ع��ل��ن��ا.  ع��ن��ه  حت���دث 
�لحر�فية يف �لوقت �حلايل بعيدة 
نقلت  م���ا  ب��ح�����ش��ب  �لربتغال"،  ع���ن 
�إ�شافات  تعطي  �أن  دون  "رويرز"، 

�أخرى على ل�شانه.

14

الفجر الريا�ضي



االحد  16    مايو   2021  م   -   العـدد   13240  
Sunday    16   May   2021   -  Issue No   13240

19191917

الفجر الريا�ضي

�أك����د ب��رو���ش��ي��ا دورمت���ون���د ع��ل��ى م��وق��ف��ه �ل��ر�ف�����س ل��ب��ي��ع جن��م��ه ومهاجمه 
�لرنويجي �إيرلينغ هالند، عرب ت�شريحات رئي�شه �لتنفيذي هانز يو�كيم 

فات�شكه، �لذي وجه �أي�شاً حتذير�ً لرب�شلونة وريال مدريد.
ونقلتها  �لإ�شبانية،  ماركا  �شحيفة  ن�شرتها  ت�شريحات  يف  فات�شكه،  وق��ال 
�أما  �ملقبل،  �ملو�شم  معنا  هالند  يبقى  �أن  بو�شوح  "�أمتنى  �ل�شابع:  �ليوم 
بالن�شبة ملفاو�شات بر�شلونة وريال فاأعتقد �أنهما يعرفان �لو�شع �لتعاقدي 

وموقفنا".
من  �ملا�شي  �ملو�شم  �لفريق  مبوقف  لدورمتوند  �لتنفيذي  �لرئي�س  وذك��ر 
بيع �لنجم �لإجنليزي جادون �شان�شو قائًل: "�أنا مرتاح جد�ً، مل ي�شدقنا 
�أحد �ل�شيف �ملا�شي مع �شان�شو حتى �ملوعد �لنهائي لفرة �لتعاقد�ت، وهو 
حالياً ما ز�ل معنا، �إما �أن يكون لديك فريق تتعاقد فيه مع لعب وت�شمح 

له بالرحيل �أو ل تفعل ذلك".
مدريد  "ريال  ري��ول:  مينو  �أعماله  ووكيل  هالند،  �إيرلينغ  و�ل��د  و�أ�شاف 
�لتعاقد معه يف  �إمكانية  ب�شاأن  �لفريقني  م�شوؤويل  تفاو�شا مع  وبر�شلونة 

�ل�شيف �ملقبل".
ويعترب �ملهاجم �لرنويجي �ل�شاب هدفاً لعدة �أندية كربى �أبرزها بر�شلونة 

وريال مدريد ومان�ش�شر �شيتي وت�شيل�شي ومان�ش�شر يونايتد.
و�أ�شارت تقارير �إعلمية �شابقة �إىل �أن �للعب �ل�شاب ميلك �شرطاً جز�ئياً 
يف عقده يبلغ 75 مليون يورو ي�شمح له بالرحيل، ولكن يف �شيف 2022، 

علماً باأن دورمتوند لن يتخلى عنه باأقل من 150 مليون يورو.

 تغّطي �شحابة من �ل�شكوك �شماء كوبا �أمركا 2021 قبل �أقل من �شهر 
من على �نطلقها يف �لأرجنتني وكولومبيا، برغم تاأكيد �مل�شيَفني، حتى 

�ل�شاعة، �لتز�مهما مبوجباتهما.
على  �أ�ش�������بوعني،  منذ  �لبلد  د�مي�������ة  �حتج������اجات  تهّز  كولومب�����يا،  يف 
على  �ل�شريبة  ق��اع��دة  وتو�شيع  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  زي���ادة  خلفية 

�لدخل.
مّت �شحب م�شروع قانون �لإ�شلح �ل�شريبي، لكن �ل�شخط ��شتمر وحتّول 
م�شتمر  عنف  من  يعاين  بلد  يف  للحكومة،  مناه�س  �أو�شع  �حتجاج  �إىل 
مع  �ملو�جهات  �أدت  كورونا.  فرو�س  تف�شي  فاقمها  �قت�شادية  و�شعوبات 

قوى �لأمن �إىل �شقوط 42 قتيل و1500 جريح.
ل��ك��ن �حل��ك��وم��ة حتاول  �ل��ق��دم،  ك���رة  ي��ف��ّك��رون يف  ق��ّل��ة م��ن �لكولومبيني 

�ل�شتفادة من بطولة قارية لتكون رمز�ً للوحدة.
حتى �ل�شاعة، من �ل�شعب تخّيل تنظيم �لبطولة �ملوؤجلة من �لعام �ملا�شي 
ب�شبب فرو�س كورونا، يف ميديني، كايل، بوغوتا وبار�نكيا �لتي ت�شت�شيف 

�لنهائي يف 10 متوز/يوليو.
�أّكد �لرئي�س �ملحافظ �إيفان دوكي قبل �أيام �ن "كوبا �أمركا �شتقام )...( 
يف �لبلدين". بح�شب �لرئي�س �شي�شّكل تنظيم �لبطولة "ر�شالة هامة يف 

هذه �للحظة".
�مل�شيل  �لغاز  �أطلقت  �لتي  �ل�شرطة  �ندلعت �خلمي�س مع  لكن مو�جهات 
�أتلتيكو  مبار�ة  توقف  �إىل  �أدى  ما  بار�نكيا،  ملعب  من  بالقرب  للدموع، 

مينرو �لرب�زيلي و�أمركا كايل �لكولومبي )3-1( خم�س مر�ت يف كاأ�س 
ليربتادوري�س.

من  خ���وف���ا  �مل���لب�������س  غ����رف  �إىل  �ل���لع���ب���ون  جل����اأ  �لأول،  �ل�������ش���وط  ويف 
�ملو�جهات. يوم �لأربعاء يف برير�، تاأخر موعد �نطلق مبار�ة نا�شيونال 
�شاعة  ملدة  )�شفر-�شفر(،  �لكولومبي  ميديني  و�أتلتيكو  �لأوروغ��وي��اين 

ب�شبب �أحد�ث خارج فندق �ل�شيوف.
ويف بار�نكيا، تاأجلت مبار�ة ريفربليت �لأرجنتيني وجونيور �لكولومبي 

عدة دقائق ب�شبب �لغاز �ملزعج.
قال مار�شيلو غاياردو مدرب ريفربليت بعد �ملبار�ة "من غر �لطبيعي 
خو�س مبار�ة كرة قدم يف ظروف غر م�شتقرة، و�شط ما يعي�شه �ل�شعب 

�لكولومبي".
يوم �جلمعة، قال من�ّشق �ملنتخب �لرب�زيلي جونينيو باولي�شتا �إنه يتابع 

�لقدم". لكرة  �جلنوبية  �أمركا  �حتاد  مع  بالتن�شيق  يوميا،  "�لو�شع 
تابع بطل �لعامل 2002 "قلنا بو�شوح �إننا ل نريد تكر�ر ما ح�شل" يف 

كايل مع �أتلتيكو مينرو.
�أي�شا �جلمعة، خلل  تيتي عن خ�شيته  �لرب�زيلي  �ملنتخب  وعرّب مدرب 
من  �أ���ش��ب��وع  قبل  �مل��ق��ررة   ،2022 م��ون��دي��ال  لت�شفيات  ت�شكيلة  �إع���لن 

�نطلق كوبا �أمركا يف 13 حزير�ن/يونيو.
رغم  على  �لنهائيات  كولومبيا  ��شت�شافت   ،2001 �ل��ع��ام  يف  �ن��ه  يذكر 
�ن�شحبت  �آن�����ذ�ك،  �ل��ي�����ش��اري��ة.  �مليلي�شيات  م��ع  ل��ع��ق��ود  د�م��ي��ة  ���ش��ر�ع��ات 

كو�شتاريكا  منهما  ب��دل  فحلت  دع��وة،  بطاقة  �شاحبة  وكند�  �لأرجنتني 
�حتياطيني  ت�شكيلتني  و�لأوروغ���و�ي  �لرب�زيل  �أر�شلت  فيما  وهندور��س، 
لتقام �لنهائيات دون م�شكلت وحترز كولومبيا لقبها �لأول. مل يتطّرق 
�لحتاد �لقاري )كومنيبول( �خلمي�س يف لقاء �فر��شي �إىل م�شاألة كوبا 
فر�ن�س  لوكالة  د�خلي  م�شدر  ذكر  ما  بح�شب  مبا�شرة،  بطريقة  �أمركا 

بر�س.
من  ب��دل  للحلول  �أخ���رى  دول  جاهزية  �إىل  �أ���ش��ارت  �أخ���رى  تقارير  لكن 

كولومبيا.
�شك  "�أي  لديها  يكن  "م�شّممة" ومل  ت��ز�ل  �ن كولومبيا ل  �مل�شدر  �أّك��د 

حيال �ل�شت�شافة".
�مل�شيفة  �مل��دن  �ختيار  بيان  �أم��رك��ا يف  كوبا  �إىل  �إي�شا  �لإ���ش��ارة  يتم  ومل 
�لثاين/نوفمرب  ت�شرين  و�شود�أمريكانا يف  ليربتادوري�س  كاأ�شي  لنهائي 

يف ملعب �شنتيناريو يف مونتفيديو.  2021
و�إذ� مل يعرّب �لحتاد �لقاري عن قلقه و�أطلق �لأغنية �لر�شمية للبطولة، 
بعد  و�شوحا،  �أك��رث  ك��ان  فرناندي�س  �ألربتو  �لأرجنتيني  �لرئي�س  �أن  �إل 
�ألف   68 ووف���اة  بالفرو�س  مو�طنيه  م��ن  مليني   3 م��ن  �أك��رث  ��شابة 
�ف�شاد فرحة كوبا  �أريد  "ل  �ملا�شي  ني�شان/�أبريل  نهاية  �شخ�س. قال يف 
�أمركا، لكن �أرد �أن نكون عقلنيني جد�، حذرين جد�. على غر�ر �أكرثية 
دول �أمركا �جلنوبية، �رتفعت ��شابات كورونا يف �لأرجنتني وكولومبيا، 

ما �أدى �إىل �إجهاد نظام �لرعاية �ل�شحية".

عامليا  �أّول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي  قلب 
وبلغ  ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  �ل��ي��ون��اين  �أم���ام  ت��اأخ��ره 
�ملا�شرز  دور�ت  ر�بعة  روم��ا،  دورة  نهائي  ن�شف  �ل�شبت 
للألف نقطة، يف مبار�ة �متدت على مدى يومني ب�شبب 

هطول �لأمطار.
عدة  م��ر�ت  توقفت  بعدما  �ل�شبت  �إىل  �مل��ب��ار�ة  وتاأجلت 
كان  عندما  �لوىل  �ملجموعة  يف  بد�ية  �لمطار  ب�شبب 
�ليوناين �مل�شنف خام�شا متقدماً 4-3، لفرة 3 �شاعات 
ون�شف �ل�شاعة، قبل �أن ت�شتكمل حلني فوز ت�شيت�شيبا�س 

باملجموعة �لوىل وتقدمه بالثانية 1-2.
وتوقفت �ملبار�ة مرة ثانية لفرة ن�شف �شاعة، قبل �أن 
�إىل  �ملتبقية  �ملباريات  �إرج��اء جميع  �ملنظمون عن  يعلن 

�ل�شبت.
خم�س  �مل��ت��ّوج  �ل�شربي  جن��ح  �مل��و�ج��ه��ة،  ��شتئناف  وبعد 
 3 بعد  و5-7  و5-7   6-4 بح�شمها  روم���ا،  يف  م���ر�ت 

�شاعات و16 دقيقة.
حامل  ي�شطر  ��شبوع  غ�شون  يف  �لثانية  �مل���رة  وك��ان��ت 
�ل��ل��ق��ب دي��وك��وف��ي��ت�����س خل��و���س م���ب���ار�ة ت��ت��اأج��ل ب�شبب 
�لم���ط���ار، ح��ي��ث و�ج����ه �مل�����ش��ر ذ�ت����ه يف �ل����دور �لثاين 
�أمام �لأمركي تايلور فريتز بعد توقف د�م حلو�يل 3 

�شاعات.
لورنت�شو  �لإي��ط��ايل  م��ع  م��وع��د�  ديوكوفيت�س  و���ش��رب 

�شونيغو �لذي حقق مفاجاأة 

بالفوز على �لرو�شي �أندري روبليف �مل�شنف �شابعا 6-3 
و6-4 و3-6.

ويف ن�شف �لنهائي �لثاين، يلعب لحقا �ل�شباين ر�فايل 
ر�يلي  �لأم��رك��ي  مع  ثالثا  �مل�شنف  عاما(   34( ن��اد�ل 

�أوبيلكا �مل�شنف 47 عامليا.
ن��اد�ل �ملربع �لخر  �مل��رة �لوىل �لتي يبلغ فيها  وه��ذه 

من �إحدى دور�ت �ملا�شرز هذ� �لعام.
وي��ح��م��ل "ر�فا" �ل��رق��م �ل��ق��ي��ا���ش��ي يف ع���دد �لل���ق���اب يف 
�لعا�شمة �ليطالية بعد �أن توج 9 مر�ت يف 11 مبار�ة 
نهائية، �آخرها عام 2019. وياأمل �لفوز باللقب ملعادلة 

رقم ديوكوفيت�س يف دور�ت �ملا�شرز )36(.
ولدى �ل�شيد�ت، يف �إحدى دور�ت �لألف بح�شب �لنظام 
�إيغا  �لبولندية  �أق�����ش��ت  �مل��ح��رف��ات،  ل��ر�ب��ط��ة  �جل��دي��د 
�شفيونتيك �خلام�شة ع�شرة �لأوكر�نية �إيلينا �شفيتولينا 

�خلامة 6-2 و7-5 لتبلغ ن�شف �لنهائي.
�أي�شا  �مل��وؤج��ل��ة  �مل��ب��ار�ة  غ��ارو���س  رولن  بطلة  وح�شمت 
لت�شرب موعد�  دقيقة،  و36  �شاعة  �لأمطار يف  ب�شبب 
ع��ام��ا( على  غ��وف )17  �ليافعة كوكو  �لأم��رك��ي��ة  م��ع 

مقعد يف نهائي �لأحد.
وك���ان���ت غ���وف ب��ل��غ��ت �جل��م��ع��ة �أول ن�����ش��ف ن��ه��ائ��ي على 
�مللعب �لر�بية، بعد �ن�شحاب �لأ�شر�لية �أ�شلي بارتي 
كانت  ذر�عها، عندما  �لإ�شابة يف  ب�شبب  من مو�جهتها 

�مل�شنفة �أوىل عامليا متقدمة 6-4 و1-2.
كارولينا  �لت�شيكية  تلعب  �ل��ث��اين،  �لنهائي  ن�شف  ويف 
بر�  �ل��ك��رو�ت��ي��ة  م��ع  ع��امل��ًي��ا  تا�شعة  �مل�شنفة  بلي�شكوفا 

مارتيت�س )45(.
وحّلت   2019 يف  روم���ا  دورة  بلقب  بلي�شكوفا  ت��ّوج��ت 
و�شيفة يف 2020 وهي تبحث عن لقبها �ل�شابع ع�شر 

يف م�شرتها.
�لذهبي  �ملربع  �إىل  بتاأهلها  مارتيت�س  �أك��دت  �ملقابل،  يف 
هز�ئم   5 من  �شل�شلة  بعد  �ل�شابق  م�شتو�ها  ��شتعادة 
�لعا�شمة  �إىل  و�شولها  قبل  متتالية 

�لإيطالية.

دورمتوند يحذر ريال 
مدريد وبر�سلونة

�سكوك حيال �نطالق نهائيات كوبا �أمريكا 2021

ديوكوفيت�س يقلب تاأخره �أمام 
ت�سيت�سيبا�س بدورة روما 

بر�شلونة  ن���ادي  �أن  م���وؤخ���ر�،  ري��ا���ش��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
�لإ����ش���ب���اين ���ش��ار ي��رك��ز ع��ل��ى �ل��ت��ع��اق��د م���ع �لرنويجي 
�لدويل، �إيرلينغ هالند، �أكرث مما يحر�س على جتديد 

عقد جنمه �لأرجنتيني ليونيل مي�شي.
�لفريق  ف����اإن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة،  "�آ�س"  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 
م��ع جن��م فريق  للتعاقد  �لأول���وي���ة  �ل��ك��ات��ال��وين مي��ن��ح 
برو�شيا دورمتوند �لأملاين، و�أن هذ� �لأمر �أوىل يف �شلم 

�لنادي، من جتديد عقد مي�شي.
 20 عمره  يتجاوز  مل  �ل��ذي  هالند  �إيرلينغ  و��شتطاع 

�شنة �أن يجذب �أنظار �لكثر من �لأندية 
�لكربى باأوروبا، من قبيل مان�ش�شر 
�لإجنليزيني  وت�����ش��ي��ل�����ش��ي  ي��ون��اي��ت��د 

وريال مدريد �لإ�شباين.
وح��ق��ق �ل���لع���ب �ل���رنوي���ج���ي هذ� 
عرو�شا  ق�����دم  ب���ع���دم���ا  �لإق�����ب�����ال، 

برو�شيا دورمتوند  ��شتثنائية رفقة 
م��ن��ذ �ن��ت��ق��ال��ه �إل���ي���ه ق���ادم���ا من 

ري�����د ب�����ول ����ش���ال���زب���ورغ 
�ل����ن����م���������ش����اوي يف 

يناير 2020.
مت�شاعد،  ب�شكل  جنمه  ي��ربز  �ل��ذي  �للعب  و��شتطاع 
 57 55 هدفا مع �لفريق �لنم�شاوي خلل  �أن ي�شجل 

مبار�ة.
�ل�شهل، لأن  ب��الأم��ر  ي��ك��ون  ل��ن  �ل��لع��ب  لكن �شم ه��ذ� 
من  باأقل  هالند  مبغادرة  يقبل  لن  دورمتوند  برو�شيا 

�إ�شرليني يف �ل�شيف �ملقبل. جنيه  مليون   154
ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن �ل��ع��ام �جل����اري، �أج����رى �لإيطايل 
مينو ر�يول وكيل �أعمال هالند، زيارة �إىل �إ�شبانيا من 
ب�شاأن  بر�شلونة ومدريد  �أجل خو�س حمادثات مع 

�لرنويجي.
�أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  "�شن"  �شحيفة  وذك���رت 
لبورتا،  خ��و�ن  لرب�شلونة،  �جلديد  �لرئي�س 
هالند،  مع  �لتعاقد  على  حر�شا  �أ�شد  �أ�شبح 
رغم �أن �لنادي مثقل بديون تفوق مليار جنيه 

�إ�شرليني.
وم��ا د�م ه��ذ� �ل��لع��ب �ل��رنوي��ج��ي ق��د �أ�شحى 
يف ���ش��د�رة �لأول���وي���ات، ف���اإن ذل��ك يعني تر�جع 
�لهتمام مبي�شي �لذي �شيبلغ 34 �شنة يف يونيو 

�ملقبل.
�أجل  من  مي�شي  مع  مباحثات  بر�شلونة  وب��د�أ 
جتديد �لعقد، فيما كان �للعب �لأرجنتيني 
قد �أحدث مفاجاأة كربى يف �شيف 2020، 

عندما طلب �لرحيل عن �لفريق.
قد  بر�شلونة  ن���ادي  �أن  �شن"  "ذ�  و�أوردت 
يقارب  مب��ا  �لت�شحية  مي�شي  م��ن  يطلب 
ن�شف دخله �حلايل، يف حال كان �لفريق 
ر�غبا يف متويل �شفقة هالند �لتي 
جنيه  م��ل��ي��ون   154 �إىل  ت�����ش��ل 

�أ�شرليني.

بر�سلونة ي�سع »هدفا« �أولوية 
على جتديد عقد مي�سي

ثالثية توري�س تقود �سيتي 
لرقم قيا�سي جديد

�أحرز فر�ن توري�س �أول ثلثية له مع مان�ش�شر �شيتي ليقود بطل �لدوري 
4-3 على نيوكا�شل يونايتد ليحقق  للفوز  �لقدم  �ملمتاز لكرة  �لإجنليزي 
رقما قيا�شيا يف عدد �لنت�شار�ت �ملتتالية خارج �مللعب يف �لبطولة بر�شيد 

12 �نت�شار�.
وبعد �أن ح�شم فريق �ملدرب بيب جو�رديول �للقب بالفعل و�شمن نيوكا�شل 
لكنها حفلت  �مل��ب��ار�ة  م��ن  �لكثر  ينتظر  �أح��د  يكن  �لأ���ش��و�ء مل  �لبقاء يف 
بالإثارة و��شتمتع �لإ�شباين توري�س بثلثيته يف ملعب �شانت جيم�س بارك.

21 عاما و�ملن�شم من بلن�شية  �لبالغ عمره  وقال جو�رديول عن �للعب 
مقابل 20 مليون جنيه ��شرليني )28.20 مليون دولر( يف �غ�شط�س �ب 
�ملا�شي "حقق �أرقاما لفتة و�شجل �أهد�فا مهمة يف �أول مو�شم له بالدوري 

�ملمتاز.
"�إنه لعب �شاب لكنه يتمتع بالكفاءة و�حل�شم. تعاقدنا معه للعب كجناح 

لكن رمبا نعتمد عليه م�شتقبل يف �لهجوم".
وجنح �شيتي مرتني يف تعديل تاأخره بهدف ليو�شع �لفارق يف �ل�شد�رة �إىل 

13 نقطة عن �أقرب مطارديه.
�ملخ�شرم  �حل��ار���س  ومنح  �إي��در���ش��ون  �لأ�شا�شي  �حل��ار���س  ج��و�ردي��ول  و�أر�ح 

�شكوت كار�شون )35 عاما( �أول ظهور له مع �لنادي.
لكن �أول حترك لكار�شون كان �لتقاط �لكرة من �شباك فريقه بعد �أن وجد 
بعد  �ل�شباك  بر�أ�شه يف  �لكرة  لي�شع  نيوكا�شل م�شاحة  كر�فث لعب  �إميل 

متريرة جوجنو �شيلفي �لعر�شية يف �لدقيقة 25.
يف  �مل��رم��ى  يف  �جت��اه��ه��ا  �أب��دل��ت  بت�شديدة  �لنتيجة  كان�شيلو  ج���و�و  وع���ادل 
بعد عر�شية  ر�ئعة  �ملقدمة مبهارة  �شيتي يف  توري�س  39 وو�شع  �لدقيقة 

�إيلكاي جندوجان.
لكن نيوكا�شل عادل �لنتيجة يف �لوقت �ملحت�شب بدل �ل�شائع لل�شوط �لأول 

من ركلة جز�ء �شجلها جولينتون.
وو���ش��ع ج��و وي��ل��وك ن��ي��وك��ا���ش��ل يف �مل��ق��دم��ة جم���دد� ب��ع��د م���رور ���ش��اع��ة من 
نيوكا�شل يف  يتابعها لعب  �أن  �لبد�ية قبل  كار�شون يف  �أنقذها  ركلة جز�ء 

�ل�شباك.
�أي هد�يا وع��ادل �لنتيجة جمدد� يف غ�شون  لكن �شيتي مل مينح مناف�شه 

دقيقتني بعد �أن هز توري�س �ل�شباك من متريرة رحيم �شرلينج.
وبعدها بدقيقتني �أكمل توري�س ثلثيته �ل�شخ�شية بعد �أن تابع يف �ل�شباك 

ت�شديدة كان�شيلو �لتي ت�شدى لها �إطار �ملرمى.
و�شجل توري�س �لآن 13 هدفا يف كل �مل�شابقات مع �شيتي هذ� �ملو�شم وبينما 
كان �أد�ء كار�شون بعيد� عن �مل�شتوى �أ�شاد جو�رديول باحلار�س �لحتياطي.
وقال "�أنا �شعيد جد� من �أجله. �إنه حار�س مهم لنا. �إنه قائد حقيقي و�ليوم 

كان منا�شبة ��شتثنائية له".

ق���ال �حت����اد ك��ور����ش��او ل��ك��رة �ل��ق��دم �إن لع���ب منتخب 
ه���ول���ن���د� �لأ����ش���ب���ق ب���ات���ري���ك ك��ل��وي��ف��رت ت����وىل تدريب 
ب�شفة  �لكاريبي  �لبحر  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �جل��زي��رة  منتخب 
�ل�شهر  يف  �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  خ��لل  ليقوده  موؤقتة 
�ملقبل بديًل ملو�طنه غو�س هيدينك �لذي يتعافى من 
�إ�شابته بفرو�س كورونا �مل�شتجد. و�شيقود  �ملر�س بعد 

�أر�شه  خ���ارج  مبار�تيه  يف  ك��ور����ش��او  منتخب  كلويفرت 
�أمام �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية يف �خلام�س من يونيو 
�أيام.  باأربعة  بعدها  غو�تيمال  و�أم��ام  �ملقبل  )حزير�ن( 
�إىل  �شت�شعد  فاإنها  باملبار�تني  كور��شاو  ف��وز  حالة  ويف 
�ل�شمالية  �أمريكا  �حت��اد  ت�شفيات  من  �لثانية  �ملرحلة 
و�لو�شطي ومنطقة �لكاريبي "كونكاكاف" و�شتلتقي يف 

هذه �ملرحلة مع جمهورية �لدومنيكان �أو بنما يف جولة 
)حزير�ن(.  يونيو  و15   12 يف  ل��ق��اءي��ن  م��ن  فا�شلة 
وتوىل هيدينك )74 عاماً( قيادة منتخب كور��شاو يف 
�لعام �ملا�شي ويتوقع �أن يعود لعمله من جديد يف يوليو 
)متوز( �ملقبل ليقود �لفريق يف �لكاأ�س �لذهبية لحتاد 

كونكاكاف.

كلويفرت يتوىل تدريب كور��ساو موؤقتًا 
بدياًل لهيدينك
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رغم �شدور قر�ر ر�شمي من �لحتاد 
�لقدم، مبنع ح�شور  لكرة  �مل�شري 
بعد  �ملحلية  بالبطولت  �جلماهر 
��شتمر�ر  بخلف  ك��ورون��ا،  جائحة 
�ملدرجات  يف  �جل��م��اه��ري  �ل��غ��ي��اب 
�أن  �إل  �أم��ن��ي��ة،  لأ���ش��ب��اب  �مل�����ش��ري��ة 
�مل����درج����ات �خل���ال���ي���ة ف���ج���رت عدة 

�أزمات موؤخر� يف �لدوري.
�أع��د�د حم��دودة ي�شمح لها �لحتاد 
�ملحلية،  �ملباريات  بح�شور  �مل�شري 
لكل فريق،  ف��رد�   25 تزيد عن  ل 
لكن  �لإع��لم��ي،  �حل�شور  بخلف 
�ملقبول  بال�شكل  ت�شر  ل  �لأم����ور 
خ�شو�شا  �لأخ������رة،  �ل���ل���ق���اء�ت  يف 
�لتي يكون �أحد طرفيها �لأهلي �أو 

�لزمالك.

اأزمة �سيكابال
�أزمة حممود عبد �لر�زق  ت�شدرت 
يف  �ل��زم��ال��ك،  ق��ائ��د  "�شيكابال"، 
ل��ق��اء �ل��ق��م��ة ���ش��د �لأه��ل��ي �مل�شهد، 
بعدما �أ�شار �شيكابال للحذ�ء �أثناء 
 21 �جل��ول��ة  م��ب��ار�ة  يف  ��شتبد�له 

للدوري.
�نق�شاما  �شيكابال  ت�شرف  و�أث����ار 
كبر� بني �ملتابعني، فالبع�س ير�ه 
فعل  رد  ك��ان  ت�شرفه  لأن  مظلوما 
ل�شتفز�ز�ت من بع�س �حلا�شرين 

و�لذين  �لأه��ل��ي  ل��ل��ن��ادي  �ملنتمني 
�شخرو� منه وهو ما جعل �لزمالك 
�أن  �أكد خلله  ي�شدر بيانا ر�شميا، 
�أع��د�د ز�ئدة  �لأهلي �شمح بح�شور 
للمبار�ة، بخلف وجود تنمر �شد 

قائد  بينهم  وم��ن  �للعبني  بع�س 
�لفريق.

�أن �شيكابال  ويرى �لبع�س �لآخ��ر، 
�أخ��ط��اأ يف ه��ذه �لو�قعة وك��ان عليه 
�حلا�شرين  �����ش���ت���ف���ز�ز�ت  جت��اه��ل 

وم���ن ب��ني ه����وؤلء �ل��ذي��ن يقودون 
�لجت���اه، حممد ف�شل ع�شو  ه��ذ� 

�حتاد �لكرة �ل�شابق.
�شيكابال  �مل�شري  �لحت��اد  و�أوق���ف 
ق��رر تغرمي  �أن��ه  مل��دة مبار�تي، كما 
�أع���د�د  بح�شور  ل�شماحه  �لأه��ل��ي 
�ملتكرر  �ل�����ش��ب��اب  ب��ج��ان��ب  ز�ئ�������دة، 
مبار�ة  يف  �إليه  �ملنتمني  جانب  من 

�لزمالك.

واقعة ط�لن والنحا�ش
�لوحيدة،  �شيكابال  و�قعة  تكن  مل 
ف����م����ب����ار�ة �ل����زم����ال����ك ����ش���د �إن���ب���ي 
ب���ال���دوري،  �جل��م��ع��ة  �لأول  �أم�������س 
���ش��ه��دت �أي�����ش��ا ����ش��ت��ف��ز�ز�ت ملدرب 
�لفني  �مل��دي��ر  �إن��ب��ي حلمي ط���ولن 
�لأ�شبق للزمالك، من جانب بع�س 
�لقلعة  �إىل  �ملنتمني  �حل��ا���ش��ري��ن 

�لبي�شاء.
طولن  ملطالبة  �حلا�شرون  وهتف 
�لبدلء  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  ب��اجل��ل��و���س 
�أحمد"، يف حماولة  "�أبو  ومناد�ته 
�أحمد  جن��ل��ه  بق�شية  ل���ش��ت��ف��ز�زه 
�ل�����ش��ه��رة وه����و م���ا ج��ع��ل ط���ولن 
و�إل  بال�شمت،  ويطالبهم  ينفعل 

�شرد بطريقة غر مقبولة.
و�قعة  �ل���زم���ال���ك  وك�����ان جل��م��ه��ور 
�أي�����ش��ا ���ش��د ع��م��اد �ل��ن��ح��ا���س �ملدير 

بهتافات  �لعرب،  للمقاولون  �لفني 
م�شيئة �شده ورد �لنحا�س "رم�شان 
كرمي"، ثم ��شتكى من �لأمر ملدرب 

�لزمالك �أ�شامة نبيه.
مو�جهة  قبل  �أي�شا  �أزم��ة  و�أث���رت 
�مل�شري وطلئع �جلي�س بالدوري 
ه��ذ� �مل��و���ش��م، ل��وج��ود �أع����د�د ز�ئدة 
�لبور�شعيدي،  �لفريق  جانب  م��ن 
�ملر�قب  ع��ل��ي��ه  �ع���ر����س  م���ا  وه����و 

وطالب باإخلء �ملدرجات.

اأزمة اإدارة
ت��ب��دو �أ���ش��اب��ع �لت���ه���ام م��وج��ه��ة يف 
�مل�شري،  �ل��ك��رة  لحت����اد  �لأ���ش��ا���س 
�لبطولة،  �إد�رة  ع����ن  �مل���������ش����وؤول 
قو�عد  ع���دة  ه��ن��اك  �أن  خ�����ش��و���ش��ا 
يجب  و�إج��������������ر�ء�ت  �ن�������ش���ب���اط���ي���ة 
تفعيلها على ر�أ�شها قو�عد �حل�شور 
�جلماهري، بخلف وجود من�شق 

�أمني ومر�قب طبي.
و�شبق �أن �أ�شدرت �للجنة �خلما�شية 
برئا�شة  �مل�شري  للحتاد  �ل�شابقة 
بتعيني  ق�����ر�ر�  ع��م��رو �جل��ن��اي��ن��ي، 
ملر�جعة  م��ب��ار�ة،  لكل  طبي  من�شق 
ك����اف����ة �لإج�������������ر�ء�ت �لح�����ر�زي�����ة 
وتطبيق قو�عد �لتباعد �لجتماعي 
و�لل���ت���ز�م ب���الأع���د�د �مل��ح��ددة �لتي 

ي�شمح بح�شورها.

•• العني-وام:

ثمن �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم 
عام،  ب�شكل  للريا�شة  �لر�شيدة  �لقيادة  تقدمه  �ل��ذي  �لكبر  �لدعم 
�شاحب  كاأ�س  نهائي  �أن  ..م��وؤك��د�ً  �خل�شو�س  وج��ه  على  �لقدم  ولكرة 
و�جلمهور  �لكرة  �حت��اد  ل��دى  كبرة  �أهمية  له  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 

و�لفرق.
وقال: "نحن على ثقة باأن نهائي هذ� �ملو�شم �لذي يقام يف عام �خلم�شني 
�شيكون ر�ئعاً لوجود نخبة من �للعبني �ملميزين �ملوهوبني يف فريقي 

طموحني  مدربني  لوجود  وكذلك  �لعريقني،  و�لن�شر  �لأهلي  �شباب 
�ل�شعبية".  �للعبة  ميادين  يف  �لنجاحات  من  �ملزيد  لتحقيق  ي�شعيان 
وتابع: "مبنا�شبة نهائي كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لكرة �لقدم 
�لذي �شيجمع بني �شباب �لأهلي و�لن�شر يف �شتاد هز�ع بن ز�يد �ليوم، 
�إطار مهرجان حافل باملفاجاآت �ل�شارة جلمهور  �ملبار�ة �شتقام يف  فاإن 
�لعامل للتعبر عن  �إىل  �إمار�تية  �لإم��ار�ت، و�ملهرجان �شيكون ر�شالة 
�لوفاء و�لولء للقائد، لأن �لبطولة �لغالية �لتي حتمل ��شم �شاحب 

�ل�شمو رئي�س �لدولة هي �أف�شل ختام للمو�شم �لكروي �ملثر".
�إىل  �جل��م��اه��ر  ب��ع��ودة  �شعادته  ع��ن  ب��ن حميد  ر����ش��د  �ل�شيخ  و�أع����رب 

جمهوري  �لتز�م  يف  ثقته  م��وؤك��د�ً  �لغالية،  �لكاأ�س  نهائي  يف  �مل��درج��ات 
وز�رة  بالتن�شيق مع  �لحت��اد  قبل  �ملو�شوعة من  بالتعليمات  �لناديني 
مقدمة  ليكون  �لأم����ان،  ب��ر  �إىل  وحفلها  ب��امل��ب��ار�ة  للو�شول  �ل�شحة 
مباريات  يف  م�شتقبًل  م�شتمرة  ب�شورة  �جلماهر  بح�شور  لل�شماح 
منتخبنا بالت�شفيات �لآ�شيوية �ملوؤهلة ملونديال 2022 ونهائيات �أمم 

�آ�شيا 2023 يف �شهر يونيو �ملقبل بدبي.
�لأهلي  و�شباب  للن�شر  متمنيا  ت�شريحه  �لكرة  �حت��اد  رئي�س  و�ختتم 
�لفريقني  �أن  �ملبار�ة، م�شدد� على  �لتوفيق يف  �ملبار�ة  ولطاقم حتكيم 

بطلن تاريخيان لهما قاعدة و��شعة من �جلماهر.

ر��سد بن حميد: �حتفالية نهائي �لكاأ�س هدية �لحتاد جلمهور �لإمار�ت

لرب�شلونة،  �لفني  �مل��دي��ر  ك��وم��ان،  رون��ال��د  �لهولندي  �أك��د 
قبل  �لليجا،  بلقب  للتتويج  فر�س  لديه  لز�ل  �لفريق  �أن 

مو�جهة �شيلتا فيجو، �ليوم �لأحد، باجلولة 37.
وقال كومان، خلل �ملوؤمتر �ل�شحفي �أم�س �ل�شبت: "من 
فر�شنا  �أن  رغم  بالليجا،  للفوز  بخيار�تنا  نوؤمن  �أن  �ملهم 
يتعلق  و�لأم���ر  �لأم���ل،  بع�س  لدينا  ي��ز�ل  ل  لكن  �شغرة، 

بالفوز مببارياتنا".
وب�شوؤ�له عن مناق�شة م�شتقبله خلل �جتماعه بلبورتا، 
�آخر  عن  حتدثنا  لكننا  �لكثر،  �شرح  ميكنني  "ل  �أج���اب: 

�لنتائج، و�شنلتقي للحديث بعد �ملو�شم".
�ملو�شم  على  يكون �حلكم  �أن  "بالن�شبة يل يجب  و�أ�شاف: 
مل  لأننا  باخليبة  ون�شعر  �شعوبات،  و�جهنا  لقد  باأكمله، 
بالن�شبة  �ملهم  و�ل�شيء  �ل�شد�رة،  لنعتلي  �لفر�س  ن�شتغل 
�لتحدث  على  "�تفقنا  وتابع:  بالثقة".  ت�شعر  �أن  للمدرب 
وهناك  ل��ل��ت��ح�����ش��ن،  ك���ب���ر�  جم����ال  و�أرى  �مل���و����ش���م،  ب��ع��د 
معطيات ر�ئعة حول تطورنا، ويوجد �لعديد من �لأ�شياء 

�لإيجابية".
ب��ق��ائ��ه، ك�شف كومان:  ل��وج��ود �شك يف  �إح��ب��اط��ه  وح���ول 

و�شاأرد يف وقت لحق". �ملو�شم،  بعد  "رتبنا جلل�شة 
و��شتكمل: "�أ�شعر بدعم كبر من غرفة �مللب�س، 
وهذ� �شعب لأن هناك لعبني �أ�شا�شيني ولعبني 
ل ي�شاركون كثًر�، و�أتخذ قر�ر�ت وهذ� يعني �أن 

يف  د�ئ��م��ا  �أف��ك��ر  لكنني  �شعد�ء،  لي�شو�  �جلميع 
�لنادي".

لعب  و�فق على  �أنه  �إىل  و�أ�شار كومان 
�ل�شباب،  فريق  مع  مينجويز� 

ب�شبب �ملباريات �حلا�شمة 
�لتي تنتظرهم، موجها 

�ل�شكر له على دوره.
"ل�شت  و�أو���������ش��������ح: 
�أمل  ب��خ��ي��ب��ة  �أ���ش��ع��ر 

فهناك  ا،  �أي�شً عليهم  �شعبا  عاما  كان  لقد  �للعبني،  من 
مبار�ة يف جميع   40 �أو   35 يف  �شاركو�  لعبني   6 �أو   5

�مل�شابقات".
و��شتمر: "مل ن�شتطيع �شم �أي لعب، و�شاهدت �جلماهر 
للغاية،  ج��ائ��ع  �أن���ه  و�أظ��ه��ر  ر�ئ��ع��ة  م��ب��اري��ات  يلعب  �لفريق 
مباريات  يف  ننت�شر  مل  �لأح���ي���ان  ب��ع�����س  يف  �أن��ن��ا  ون����درك 
م�شتقبل،  لديه  "�لفريق  بر�شلونة:  م��درب  وز�د  مهمة". 
و�إذ� متكنا من �إبر�م �شفقات لتدعيم بع�س �ملر�كز، فيمكننا 

�أن نكون متحم�شني ب�شاأن �لعام �ملقبل".
"هذ�  �أج��اب:  لتدعيمها،  ي�شعى  �لتي  �ملر�كز  عن  وب�شوؤ�له 
و�أود �حلديث عن  ويتبقى مبار�تان  �ملنا�شب،  �لوقت  لي�س 

�لأمر لحقا، ويجب �حر�م �للعبني �ملوجودين لدينا".
ميكننا  ول  �لأه���د�ف،  من  �ملزيد  ن�شجل  �أن  "�أود  و�أردف: 
�للعبني،  باقي  �إىل  �لعتماد على مي�شي وح��ده، ونحتاج 
خلف  ل���لأه���د�ف  ت�شجيل  �أوروب�����ا  يف  ف��ري��ق  ث���اين  فنحن 
ب���اي���رن، ون�����ش��ن��ع �أك�����رب ع����دد م���ن �ل��ف��ر���س م�����ش��ارك��ة مع 
على  و�ل�شتحو�ذ  �لهجوم  هي  وعقليتنا  �شيتي،  مان�ش�شر 
"علينا  ك��وم��ان:  و��شتطرد  د�ئما".  �ل��ك��رة 
�أو  �لو�شط  يف  ���ش��و�ء  �لفاعلية  حت�شني 
�لهجوم، ونفتقد لعبني مثل فاتي".

�ملا�شيني  �لأ�شبوعني  "يف  و�ختتم: 
�أننا  رغ��م  �مل��ع��ام��ل��ة،  ب�شوء  �شعرت 
 12 فارق  وقل�شنا  بالكاأ�س  توجنا 
�إىل  ن��ظ��رت  و�إذ�  �لليجا،  يف  نقطة 
�ل�شحافة يف �لأيام �لأخرة، يظهر 
للغاية،  �شيئا  �شيئا  فعلنا  و�أن��ن��ا 

و�أنا ل �أو�فق على ذلك".

�ألقى ماوري�شيو بوكيتينو، �ملدير �لفني لباري�س �شان جرمان، بالكرة يف 
ملعب �إد�رة �لنادي، ب�شاأن �مل�شكلة �لأخرة لنيمار.

وقال بوكيتينو يف موؤمتر �شحفي �أم�س �ل�شبت "�لأمر بيد 
نيمار وكيمبيمبي، �شرنى  �لنادي فيما يخ�س  �إد�رة 

ما �شيحدث خلل �لأيام �ملقبلة".
وكانت جلنة �لن�شباط بالحتاد �لفرن�شي، قررت 

�إيقاف نيمار عن �مل�شاركة يف مبار�ة موناكو، �لأربعاء 
�ملقبل، يف نهائي كاأ�س فرن�شا.

و�نتقل ماوري�شيو للحديث عن مو�جهة رمي�س غد� 
�لأحد، يف �جلولة 37 من �لدوري �لفرن�شي.

و�شدد "�لفوز مهم لأكرث من �عتبار، �أولهما �ل�شتمر�ر 
مبار�تنا  ولأن��ه��ا  �لنهاية،  حتى  �للقب  على  �ملناف�شة  يف 

�لأخرة هذ� �ملو�شم على ملعبنا حديقة �لأمر�ء".
بحاجة  لي�شو�  �لفني  و�جلهاز  "�للعبون  و�أ�شاف 

ب��ن��ت��ي��ج��ة ع��ري�����ش��ة لي�س  �ل����ف����وز  ل��ت��ح��ف��ي��ز، 
كل  �لنف�شية،  للحرب  جم��ال  ل  ���ش��رورًي��ا، 

فريق يتناف�س على �للقب".
وت��اب��ع �مل���درب "كل �لأم���ور د�خ���ل  �لفريق 

مل��ب��ار�ة ليل بل  نلتفت  ل��ن  ي���ر�م،  م��ا  على 
ن��رك��ز ع��ل��ى �أن��ف�����ش��ن��ا، ول���ن ن��ت��ح��دث عن 
مبار�ة  على  �لركيز  بل  �لكاأ�س،  نهائي 
رمي�س لتفادي �خلطاأ �لذي �رتكبناه يف 

مبار�ة رين".
و�أ�شاد بوكيتينو بالثنائي ماورو �إيكاردي 

"�إيكاردي  ق��ائ��ًل  م��ب��اب��ي،  وكيليان 
�لتاأقلم على  ر�ئ��ع، وميكنه  لع��ب 
�أك���رث م��ن ط��ري��ق��ة ل��ع��ب، عندما 

ك��ن��ت م���درًب���ا ل��ت��وت��ن��ه��ام لعبت 
ب���اأك���رث م���ن ط��ري��ق��ة، و�لأم����ر 

كان يعتمد على حالة فريقي 
وظروف �ملناف�س".

"ب�شبب  و����ش��ت��ط��رد 
كيليان  �حتفال 
ب��ه��دف��ي��ه �أم�����ام 

م����ون����ب����ل����ي����ي����ه يف 
قبل نهائي �لكاأ�س، 

�لعلج  �أخ�شائي  قبل  من  يومني  مل��دة  �لعلج  وتلقيت  ظهري،  يوؤملني 
�لطبيعي يف �لنادي".

و�لإبقاء  طموح،  م�شروع  لديه  "باري�س  ماوري�شيو  وو��شل 
�أ�شا�شية  �أولوية  مبابي، ميثل  كيليان  على لعب مثل 

للجميع".
ونوه "لقد حتدثت ب�شكل عام عن �مل�شتقبل، لأنه 
�لوقت غر  لكن  �أم��ل،  بخيبة  �شعرنا  ري��ن  بعد 
منا�شب حالًيا للحديث عن �أي تفا�شيل، لأنه 

تنتظرنا 3 مباريات حا�شمة".
�لدوري  يف  م�شو�رنا  على  "تركيزنا  و�أمت 
ون��ه��ائ��ي �ل��ك��اأ���س، وب��ع��ده��ا ���ش��اأحت��دث مع 
م�شروع  ل��ب��ن��اء  �أط���م���ح  �ل���ن���ادي،  �إد�رة 
للفريق  ي�شمح  للم�شتقبل  قوي 

بح�شد �لألقاب".

كومان: �أ�سعر ب�سوء �ملعاملة..
 ومي�سي وحده ل يكفي

بوكيتينو: م�سكلة نيمار بيد 
�لإد�رة.. ومبابي ت�سبب يف �إ�سابتي

�نفالت �ملدرجات �خلالية يفجر �لأزمات 
يف �لدوري �مل�سري

 �لإ�سابة تبعد 
زلتان عن نهائيات 

كاأ�س �أوروبا 
 

منتخب  ه����ج����وم  جن����م  ���ش��ي��غ��ي��ب 
�إبر�هيموفيت�س  زلت���ان  �ل�شويد 
�لبالغ 39 عاما عن نهائيات كاأ�س 
��شابة  ب�شبب  �لقدم  لكرة  �أوروب���ا 
يف ركبته، بح�شب ما �أعلن �لحتاد 

�ل�شويدي للعبة �ل�شبت.
وق������ال �مل�������درب ي�����اين �أن����در�����ش����ون 
زلت������ان  م����ع  "حتدثت  ب����ي����ان  يف 
�أبلغني  وللأ�شف  �إبر�هيموفيت�س 
�مل�شاركة  من  �شتمنعه  �لإ�شابة  �أن 
�ملقبل".  �ل�شيف  �أوروب����ا  ك��اأ���س  يف 
حمزن،  خ��رب  ه��ذ�  "بالطبع  ت��اب��ع 
�أي�شا  ل��ك��ن  ل����زلت����ان،  خ�����ش��و���ش��ا 

بالن�شبة لنا".
�لإيطايل  م��ي��لن  ن���ادي���ه  و�أع���ل���ن 
�ل�����ش��ب��ت �ن���ه ي��ح��ت��اج ل��ف��رة علج 
ل��رك��ب��ت��ه �ل��ي�����ش��رى �مل�����ش��اب��ة متتّد 
�شيحرمه  م��ا  �أ���ش��اب��ي��ع،  �شتة  حتى 
�مل��ج��م��وع��ات يف  دور  �مل�����ش��ارك��ة يف 
كاأ�س �أوروب��ا �ملوؤجلة حتى �ل�شيف 

�ملقبل.
ل�شابة  ت���ع���ّر����س  زلت�������ان  وك������ان 
�أظهرت  وق��د  �أ�شبوع،  قبل  بركبته 
فحو�س �خلرب�ء �لطبيني �ل�شبت 
�شتة  مل����دة  و�ق  "لعلج  ح��اج��ت��ه 

�أ�شابيع".
�لعودة  �مل��خ�����ش��رم  �مل��ه��اج��م  وق����ّرر 
�آذ�ر/ يف  �ل������دويل  �ع���ت���ز�ل���ه  ع���ن 

خم�س  ب����ع����د  �مل�����ا������ش�����ي،  م�����ار������س 
���ش��ن��و�ت م��ن �ب��ت��ع��اده ع��ن �ملنتخب 

�ل�شكندينايف.
وت��ف��ت��ت��ح �ل�������ش���وي���د م�������ش���و�ره���ا يف 
�لبطولة �لقارية يف 14 حزير�ن/
يونيو �شد �إ�شبانيا يف �إ�شبيلية، قبل 
�أن تلعب �شد �شلوفاكيا وبولند� يف 

دور �ملجموعات.
1 حزير�ن/ �ملدربني حتى  و�أم��ام 
 26 من  لو�ئحهم  لتقدمي  يونيو 
لع���ب���ا ل��ك��ل م��ن��ت��خ��ب. ب��ع��د هذه 
�ملهلة، مبقدورهم تبديل �أي لعب 
ب��ح��ال ����ش��اب��ت��ه وت��ع��ر���ش��ه ملر�س 

�شديد قبل �ملبار�ة �لأوىل.

ثاين �أ�سرع رقم يف تاريخ 100 م 
ظهر� لالأ�سرت�لية ماكيون 

�أ�شرع زمن يف  �ل�شبت ثاين  �أم�س  �لأ�شر�لية كايلي ماكيون   �ل�شّباحة  حّققت 
�لقيا�شي  �لرقم  �لثانية عن  باملئة من  100 م ظهر�، بفارق �شتة  تاريخ �شباق 
�شيدين  لقاء  يف  ثانية   57،63 عاما   19 �لبالغة  ماكيون  و�شّجلت  �لعاملي. 

�ملفتوح، بفارق �شئيل عن �لرقم �لعاملي لغرميتها �لأمركية ريغان �شميث.
قالت بعد �ل�شباق "مل �أتوقع �شباحا �ل�شباحة بهذه �لطريقة، و�أنا ر��شية عن 
�ل�شباق  لقب  خلطف  قوية  مر�شحة  ��شبحت  �لتي  �ل�شّباحة  تابعت  �د�ئي". 
�لقيا�شي  �لرقم  قريبا من  )�لتوقيت(  "كان  �ملقبل  �ل�شيف  �أوملبياد طوكيو  يف 

�لعاملي، لكني �شاأطارد ريغان �لتي متلك �أف�شل رقم حتى �ل�شاعة".

�أكد �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن، �ملدير �لفني لريال 
مدريد، تركيزه ولعبيه على �جلولتني �لأخرتني 
يف �لليجا، قبل مو�جهة �أتلتيك بيلباو و�ليوم �لأحد 
37، موؤكًد� عدم �هتمامه باحلديث عن  يف �جلولة 

م�شتقبله.
�ل�شبت:  �أم�س  موؤمتر �شحفي  خ��لل  زي���د�ن،  وق��ال 
�أي مبار�ة، ولن  جيد، مثل  ب�شكل  �للعب  "�شنحاول 

نغر �أي �شيء".
وعن خ�شارة كرو�س و�لغيابات، �أجاب: "حًقا، مع كل 
ما حدث لنا مل نتوقف عن �لعمل، �أنا فخور بلعبي 

فريقي".
غًد�،  معنا  "�شيكون  ك�شف:  مار�شيلو،  موقف  وحول 

ومل تعد لديه م�شاكل".
ميكننا  ما  �إىل  ننظر  �أن  علينا  "�أتلتيكو؟  و�أ���ش��اف: 
�شد  �شنقاتل  حيث  م��ب��اري��ات��ن��ا،  وه��ي  ف��ي��ه،  �لتحكم 

مناف�س جيد، ونرى ما �شيحدث".
وعن مرور 19 عاما على هدفه �ل�شهر يف جل�شكو، 
علق: "�أنا هنا منذ 19 عاما �أو �أكرث من ذلك بقليل، 
ول ي�شعني �إل �أن �أ�شكر هذ� �لنادي �لر�ئع على �شمه 

يل".
ب��ه، و�ل��لع��ب��ون يريدون  �أف��خ��ر  "كل مو�شم  وت��اب��ع: 
من  �لعديد  و�جهنا  �ملو�شم  وه��ذ�  و�ملناف�شة،  �للعب 
�ل�شعوبات مع �لإ�شابات و�لأ�شياء �لغريبة، ورمبا �أنا 

�أكرث فخر� هذ� �لعام".
علقة  "هي  ك�شف:  �مللب�س،  بغرفة  علقته  وحول 
�أنه  �أعلم  فاأنا  لعبا  كنت  �أنني  مبا  متبادل،  �ح��ر�م 
يجب �أن تكون �لبيئة �لتي نعمل فيها مريحة وهذ� 
م���ا ي���ح���دث، ون��ح��ن ن��ع��ل��م ق��ي��م��ة ه���ذ� �ل���ن���ادي، فهو 
تاريخا  معا  نكتب  �أن  و�لأه����م  �ل��ع��امل،  يف  �لأف�����ش��ل 

مميز� لكي يبقى للأبد".

زيد�ن: �إذ� حان �لرحيل 
ف�سيكون مل�سلحة �جلميع
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جمتمع االمارات

»تويز �آر �أ�س« يفتتح �أبو�به 
يف �لغالرييا بجزيرة �ملارية 

رحب �لغالريا بجزيرة �ملارية مبتجر �ألعاب ومنتجات �لأطفال �لعاملي »تويز �آر �أ�س« �لذي 
�فتتح �أبو�به يف �ملركز يف �إ�شافة هي �لأحدث على خيار�ت �لتجزئة �لعاملية �لتي يحت�شنها 
�ملجموعة  و��شتك�شاف  �ملف�شل،  متجرهم  زي��ارة  و�أطفالهم  للعائلت  �لآن  وميكن  �ملركز. 
�لو��شعة من �أحدث �لألعاب و�أكرثها متيز�ً، بالإ�شافة �إىل لقاء �شخ�شياتهم �ملف�شلة لديهم 

مثل �لزر�فة جيفري .
 ويوفر �ملتجر �لذي يقع يف �لطابق �لثالث من �ملركز قائمة من �ملنتجات �ملتنوعة و�حل�شرية 
كوجهة  �ملارية  بجزيرة  �لغالريا  مكانة  من  بذلك  ليعزز  منا�شبة،  لكل  �ملثالية  و�لألعاب 

ع�شرية مف�شلة للعائلت يف �أبوظبي. 
 ويعترب �شل�شلة متاجر �لألعاب �لعاملية تويز �أر �أ�س �لوجهة �لأمثل لختار �أجمل �ملنتجات 
�لرفيهية و�لتعليمية للأطفال من خلل �لت�شكيلة �لو��شعة من �لألعاب و�لدمى �ملميزة 

و�لألعاب �للوحية و�حلرف و�لفنون �لتي تنا�شب �لأطفال من خمتلف �لفئات و�لأعمار. 

جلياد تو�سع برناجمها مل�ساعدة مر�سى �لتهاب �لكبد �لوبائي
مل�شاعدة  �حل��ايل  معاك  برنامج  تو�شيع  عن  �شاين�س  جلياد  �شركة  �أعلنت    
للفرو�شات  �مل�����ش��ادة  �لأدوي�����ة  ف��ئ��ة  م��ن  �إ���ش��اف��ًي��ا  منتًجا  لي�شمل  �مل��ر���ش��ى 
للم�شاعدة يف علج �ملر�شى �ملوؤهلني �لذين مت ت�شخي�شهم بالتهاب �لكبد 
�لوبائي فرو�س �شي HCV. من خلل بر�مج م�شاعدة �ملر�شى �خلا�شة 
ب� معاك ، تدعم جلياد �شاين�س و�شركائها �ل�شر�تيجيني �ملر�شى �ملوؤهلني 
�إكمال  �ملتحدة من خلل متكينهم من  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أنحاء  يف جميع 

علجهم حتى لو مل يتمكنو� من دفع تكاليف �لعلج بالكامل.

�لجتماعية يف  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  �طلقت 
عيد  ف��رح��ة  م��ب��ادرة  فعاليات  �ل�����ش��ارق��ة، 
�لبهجة  �إدخ��ال  بهدف  �لأطفال،  لإ�شعاد 
و�لفرحة على قلوبهم يف يوم عيد �لفطر 
�ملجتمعية  �مل��ب��اردة  ت��اأت��ي  �مل��ب��ارك، حيث 
م�شاركة  ت�����ش��ت��ه��دف  ت��ط��وع��ي��ة  ك��ف��ر���ش��ة 
كافة �أفر�د �ملجتمع فيها كنوع من تعزيز 
لقيم  �لجتماعي، وغر�س  �لتكافل  مبد�أ 

�لر�حم و�لتو��شل بني �أفر�د �ملجتمع.
�إد�رة  مدير  �حل��م��ادي  ح�شة  و�أو���ش��ح��ت 
�لتلحم �ملجتمعي؛ �أن �ملباردة ��شتهدفت 
ي��ح��ت��وي على  ���ش��ن��دوق   1500 ت��وزي��ع 
مت  �مل��ب��ارك  �لفطر  لعيد  متنوعة  هد�يا 
توزيعها لكافة فئات �لأطفال عند نقاط 
�لتوزيع �لو�قعة ب�شاحات مر�كز �لت�شوق 
���ش��ح��ارى وميغا  06 وم��رك��ز  م��رك��ز  يف 
�أن هذه �لفكرة جاءت  �إىل  مول، م�شرة 
ن��ت��ي��ج��ة مل��ق��رح��ات ع���دي���دة وردت���ن���ا من 
�مل�شاركني معنا يف �لدور�ت �ل�شابقة، مما 

نالت ��شتح�شان �لقائمني على �ملبادرة.
فاإنه  �مليد�ين،  �لتوزيع  يخ�س  فيما  �أم��ا 
�لأ�شر  منازل  �إىل  �ل�شناديق  تو�شيل  مت 
�لجتماعية  �خل��دم��ات  ل��د�ئ��رة  �ملنت�شبة 
م��ن خ���لل ف��ري��ق ع��م��ل م��ك��ون م��ن 80 
عيد  فرحة  �شناديق  توزيع  يف  متطوعاً 
�إىل �أ�شحابها على م�شتوى �إمارة �ل�شارقة 
ع��رب ف���روع �ل���د�ئ���رة �ل��و�ق��ع��ة يف مدينة 
ومليحة،  و�لبطائح،  و�لذيد،  �حلمرية، 
وخورفكان، وكلباء، و�ملد�م، ودبا �حل�شن 

بالإ�شافة �إىل مدينة �ل�شارقة.

 جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات باملنطقة �لو�سطى 
يكرم �لفائزين يف م�سابقته �لرم�سانية قر�ء �لو�سطى  

�لتابع  و  �لو�شطى  �ملنطقة  و�لطالبات يف  �لطلبة  �أمور  �أولياء  كّرم جمل�س 
�ل��زور�ء ملقاولت �لبناء  يف  �ل�شارقة للتعليم وبرعاية من موؤ�ش�شة  ملجل�س 
�لو�شطى  و�لتي  ق��ّر�ء  �لفائزين يف م�شابقة   �لطلبة  �لذيد  مقره مبدينة 
�ملنطقة  م��د�ر���س  ل��ط��لب  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ���لل  �ملجل�س  نظمها 

�لو�شطى �حللقة �لثانية و�لثالثة .

دبي ف�ستيفال �سيتي مول يقدم عر�س 
تخّيل على �أنغام �ألبوم »دي جي خالد« 

 ك�شف دبي ف�شتيفال �شيتي مول، �أحد �أبرز وجهات �لت�شوق و�لرفيه �لتابعة 
ملجموعة �لفطيم لقطاع �لتجزئة و�لرفيه، عن تعاونه مع �شركة �شوين 
عيد  مبنا�شبة  جديد  عر�س  لإط��لق  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �ملو�شيقي  للرفيه 
 Sorry Not Sorry �لر�ئجة  �ل�شعيد لأغنية دي جي خالد  �لفطر 
من �ألبوم خالد خالد �لذي �حتل �ملركز �لأول على قائمة بيلبورد يف �إطار 
يف  عامليني  قيا�شيني  رقمني  حقق  �ل��ذي  تخّيل  �ل��ر�ئ��د  �لب�شري  �لعر�س 
12 مايو  �إطلق �لعر�س يوم �لأربعاء �ملا�شي  مو�شوعة جيني�س. وقد مت 
�ل�شتمتاع  بفر�شة  �مل��ول  يف  ب��اي  ف�شتيفال  منطقة  يف  �ل���زو�ر  حظي  حيث 
بامل�شهد �ملذهل على �إيقاعات جنم �لهيب هوب مب�شاركة �لنجوم ناز وجاي 

زي وجيم�س فاونتلروي وهايف. 
جتربة  يف  �ل�شابقة  تخّيل  عرو�س  من  جمموعة  كذلك  �مل��ول  و��شتعر�س 
قر��شنة  وحكاية  هاتي  وحديقة  طفل  حلم  مثل  �حل��و����س،  ت��رثي  حافلة 
ور�ق�����ش��ة �ل��ن��ج��وم ط���و�ل �أي����ام �ل��ع��ي��د. ودخ���ل �ل��ع��ر���س �ل���ذي تتناغم فيه 
�ل�شا�شات  على  عر�س  كاأكرب  جيني�س  مو�شوعة  �لفنون  مع  �لتكنولوجيا 
�ملائية يف �لعامل و�أ�شخم عر�س �إ�شقاط �شوئي م�شتمر، كما يوظف نظاماً 
�شوتياً متكامًل لروي ق�شة فريدة ويقدم جتربة تاأ�شر عو�طف �جلماهر 

على �متد�د 360 درجة يف م�شهد قل نظره. 

جائزة تقدير تكرم �ملتميزين 
يف جمال �لرعاية �لعمالية

بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت   
�آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ر�عي  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
�إد�رة  تنظم  �لعمالية،  تقدير  ج��ائ��زة 
�جلائزة حفل كبر� لتكرمي �ل�شركات 
بدورتها  �لفائزين  �ملتميزين  و�لعمال 
�حلفل  ي��ق��ام   .2020 للعام  �ل��ر�ب��ع��ة 
ي���وم غ���د �لث���ن���ني  يف ق��اع��ة ر�����ش���د يف 
م��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي �ل�شاعة 
11 �شباحا مع �تخاذ كافة �لرتيبات 
�لربوتوكولية و�لإجر�ء�ت �لحر�زية 
�ملعتمدة �خلا�شة بكوفيد19 . يح�شر 
حفل �لتكرمي عدد من كبار �مل�شوؤولني 
و�أ���ش��ح��اب �مل��ع��ايل و�ل�����ش��ع��ادة وممثلي 
و�لإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  بع�س 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�شاء  �ملعنية 
بالإ�شافة  �لإع�����لم  و���ش��ائ��ل  ومم��ث��ل��ي 
و�لعمال  �لفائزة  �ل�شركات  �إىل ممثلي 

�ملتميزين.

بلدية �حلمرية تختتم م�سابقتها
 �لرم�سانية �ل�سنوية وتكرم �لفائزين 

�أطلقتها  و�لتي  �ل�شنوية  �لرم�شانية  م�شابقتها  �حلمرية   بلدية  �ختتمت 
بعد  �لوظيفية  �لكو�در  كافة  بني  �ملعلومات  وتبادل  �مل�شاركة  روح  لإ�شفاء 
�أن �شهدت �مل�شابقة �إقباًل كبر�ً من �ملوظفني مبختلف �لإد�ر�ت و�لأق�شام 

للم�شاركة يف �أ�شئلتها �لتي طرحت طيلة �أيام �شهر رم�شان �لكرمي .
مبنطقة  مقرها  يف  حفل  م�شابقتها  �خ��ت��ت��ام  مبنا�شبة  �لبلدية  ونظمت 
�لفائزين يف  �لإج���ر�ء�ت �لحر�زية لتكرمي  ر�ع��ت فيه خمتلف  �حلمرية 
�مل�شابقة �لرم�شانية �لتي خ�شتها ملوظفيها وموظفاتها وذلك �نطلقاً من 
��شر�تيجية بلدية �حلمرية وروؤيتها �لر�مية �إىل �أن يعمل �جلميع بفعالية 
�ل���ق���ر�ءة و�لط����لع ور�شالتها  ل��لإق��ب��ال ع��ل��ى  م��ن خ���لل حتفيز �جل��م��ي��ع 
خلل  من  للموظفني  و�لجتماعية  �لثقافية  �لبيئة  تعزيز  يف  �لو��شحة 
�لو�شول �إىل موؤ�شر�ت �لر�شا يف جودة حياة �لكو�در �لوظيفية من خلل 

�مل�شابقات �لتي متكنهم من �لعطاء و�لتناف�س.

�جتماعية �ل�سارقة ت�سعد �لأطفال ب� 1500 �سندوق فرحة عيد 

جزيرة يا�س ت�سيء �سماءها بعر�س مميز 
لالألعاب �لنارية �حتفاًء بعيد �لفطر �ل�سعيد

 �حتفت جزيرة يا�س، �لوجهة �لرفيهية �لر�ئدة يف �أبوظبي، بعيد �لفطر 
�ملبارك بعر�س مميز للألعاب �لنارية، و�لذي �نطلق للمرة �لأوىل من يا�س 
باي.  وجرى بث عر�س �لألعاب �لنارية �ل�شتثنائي على من�شة �لن�شتغر�م 
�خلا�شة بالوجهة لإتاحة �لفر�شة �أمام �جلميع لل�شتمتاع مب�شاهدة �أروع 
عرو�س �لألعاب �لنارية، يف ظل �لظروف �ل�شتثنائية �لتي فر�شت قيود�ً 
�أ�شا�شي من �لإج��ر�ء�ت �لحر�زية �لتي تلتزم بها  على �لتجمعات كجزء 

جزيرة يا�س. 
 �قيم عر�س �لألعاب �لنارية ملدة ليلتني، يف 13 و 14 مايو على �لتو�يل.

جمل�س �ساحية �خلالدية يعايد �لأطفال بعيدية
  »بهجة �لعيد �سوفتكم«  �سمن مبادرة �إ�سعادهم فرحتنا  
و�شط فرحة كبرة بني �لأ�شر و�لعو�ئل �لقاطنة يف �شاحية �خلالدية مبدينة �ل�شارقة 
�لعيديات  توزيع  مبا�شرة  �لتطوعية  فرقه  �خلالدية ومن خلل  قام جمل�س �شاحية 
على �لأطفال بعد �أخذ كافة �لحتياطات و�لإجر�ء�ت �لحر�زية و�لتي �أدخلت �لفرحة 

و�لبهجة عليهم حاملة معها ومعاين وعبار�ت بهجة �لعيد �شوفتكم.
توزيع  على  �خل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�س  رئي�س  �مل���ري  �شعيد  خلفان  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��رف 
�لعيديات على �لأ�شر بعد �أن جرى �إعد�دها يف �شلل متنوعة وو�شعها يف تلك �ل�شلل 
وهي مب�شمى �أجفر باللهجة �ملحلية ل�شمان عدم مل�شها وتعقيمها و�إر�شالها �إىل �لأطفال 

يف كل منزل بال�شاحية من �لأ�شر �ملتعففة . �ملبادرة �لتي �أعلن عنها جمل�س �ل�شاحية 
م�شبقا حتت �شعار  �إ�شعادهم فرحتنا تو��شلت ر�فعة �أهد�فها وهي  بهجة �لعيد �شوفتكم وذلك بعد �شلة �لعيد لتحمل �لفرحة 

لكافة �لأطفال كما �شارك يف توزيعها عدد من �لأطفال �أي�شا لت�شل �إىل كافة �لأطفال يف �ل�شاحية بعد �أن جرى ح�شرهم .

�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت  يف م��رك��ز �شحارى 
�لفائزين،  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ���ش��ن��ر، 
 BMW �ل�������  �����ش����ي����ارة  وك�����ان�����ت 
�أحمد  �أ�شماء  ن�شيب  من  �لأوىل 
�لعوين من جمهورية م�شر، كما 
من  مت�شوقا   25 �حل���ظ  ح��ال��ف 
 5 منهم  بال�شحوبات،  �مل�شاركني 
فائزين بق�شائم م�شريات بقيمة 
فائزين  و10  دره������م،   5000

�أن  م��وؤك��د�  �لأخ��ر  بال�شحب قبل 
ل�شكانها  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  عيدية 
وهدفها  متميزة،  د�ئ��م��ا  وزو�ره���ا 
وجوههم  ع���ل���ى  �ل��ب�����ش��م��ة  ر����ش���م 
و�إ�شعادهم، مبا ير�شخ من مكانتها 
تبحث  �ل��ت��ي  للعائلت  كمق�شد� 
ع���ن �ل��رف��ي��ه �ل���ر�ق���ي يف �أج����و�ء 
م�شيافة ومبهجة، م�شر� �إىل �أن 
خ�ش�شتها  �لتي  �ملهرجان  جو�ئز 

بق�شائم م�شريات بقيمة 2500 
درهم، �إىل جانب 10 حمظوظني 
بقيمة  ف���وري���ة  ن��ق��دي��ة  ب���ج���و�ئ���ز 

1000 درهم.
و�خ���ت���ت���م���ت ف���ع���ال���ي���ات �ل��������دورة 
حفل  يف  �مل���ه���رج���ان  م����ن  �ل�31 
يف  �ل�شبت  �أم�����س  �لكبر  �ل�شحب 
على  �لز�هية  �شنر  �شيتي  مركز 
�إىل   BMW ن��وع  من  �شيارتني 

�أ�شعدت  �لت�شوق  ومر�كز  �لغرفة 
م��ئ��ات �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ج��و�ئ��ز عينية 
وم��ادي��ة ق��ي��م��ة، وت��ع��ت��رب م��ن �أهم 
ي��ت�����ش��اب��ق عليها  �ل�����ذي  �جل���و�ئ���ز 
�لآلف، ممن يقيمون ويتو�فدون 
على �لإمارة �لبا�شمة من خمتلف 
�جلن�شيات، ومن كل مكان للتمتع 
و�شائقة،  م��ث��رة  ت�����ش��وق  بتجربة 
ب��اخل�����ش��وم��ات وحتطيم  مم��ل��وءة 

مهرجان  ����ش���ح���وب���ات  ت����و������ش����ل 
�لذي   2021 �ل�شارقة  رم�شان 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه 
�إ�شعاد  �ل�31  ب���دورت���ه  �ل�����ش��ارق��ة 
و�إدخ����ال  �ملت�شوقني  م��ن  �ل��ع��دي��د 
ما  ع����رب  ق���ل���وب���ه���م،  �إىل  �ل����ف����رح 
يومية  �شخية  جو�ئز  من  توفره 
و�أ�شبوعية، حيث حفلت �شحوبات 
عيد �لفطر �ل�شعيد قبل �لأخرة 

جانب 5 ق�شائم م�شريات بقيمة 
5000 درهم و10 ق�شائم بقيمة 
هو�تف  وخم�شة  دره���م،   2500
�شام�شونغ  ن�����وع  م����ن  م��ت��ح��رك��ة 

وغرها �لكثر من �ملفاجاآت.

مق�شد �لعائلت
وهناأ جمال �شعيد بوزجنال من�شق 
�لفائزين  ك��اف��ة  �مل���ه���رج���ان،  ع���ام 

�سيارة BMW عيدية �ل�سحب قبل �لأخري ملهرجان رم�سان �ل�سارقة 2021 للمت�سوقني



 

تكت�سف �أن �لأ�سرة �لتي ربتها �ختطفتها وهي �سغرية
�لتو��شل �لجتماعي تيك توك  �إحدى م�شتخدمات موقع  ن�شرت 
عندما  دمت  �شُ وكيف  ربتها،  �لتي  �لأ�شرة  حقيقة  �كت�شاف  ق�شة 

علمت �أنها �ختطفت وهي ل تز�ل طفلة �شغرة.
قبل زفافها يف عام 2005، قررت �مر�أة �أمريكية �ملعروفة على تيك 
توك با�شم thebeardedmom �لبحث عن و�لدتها �حلقيقية، 

لكنها �كت�شفت �شر�ً غر حياتها للأبد.
كانت  �إنها  �مل��ر�أة  قالت  ت��وك،  تيك  ن�شرته على  فيديو  ويف مقطع 
ل��ي�����ش��ا و�لديها  ب��رب��ي��ت��ه��ا  ق��ام��ا  �ل��ل��ذي��ن  �ل�����ش��خ�����ش��ني  �أن  ت��ع��رف 
عن  �شيئاً  تعرف  �أن  و�أر�دت  ميلدها،  �شهادة  بف�شل  �حلقيقيني 
�أن  معتقدة  و�لدتها،  عن  للبحث  بال�شرطة  فا�شتعانت  ما�شيها، 
�إن  �لإجر�مي  �شجلها  يف  �لبحث  هو  مكانها  ملعرفة  و�شيلة  �أف�شل 
وجد. وكانت �ملفاجاأة عندما �أبلغها عمدة �ملدينة �لتي ولدت فيها 
�أنه ل ميلك �أي معلومات عن و�لدتها، و�أنه مت �لإبلغ عن فقد�نها 
�ل�شرطة  حتقيق  �إىل  �لو�شول  من  تتمكن  ومل   .1980 ع��ام  منذ 
�لذي جرى يف حادثة �لختطاف ب�شبب �أر�شفة �ل�شجلت �لقدمية. 
ويف مقطع فيديو �آخر قالت �ملر�أة �إن و�لدتها �لبيولوجية باعتها 
للعائلة �لتي ن�شاأت يف كنفها، لكن جدتها مل تكن على علم بذلك 
و�فر�شت �أنها مفقودة و�أبلغت عن �ختطافها، و�شاركت و�لدتها يف 

عملية �لبحث على �لرغم من �أنها كانت على علم مبكانها.
و�ل��دت��ه��ا �حلقيقية م��ن �شهادة  ����ش��م  �إن��ه��ا ع��رف��ت  �مل�����ر�أة  وت��ق��ول 

ميلدها، و��شتعانت مبحقق خا�س لتعقبها.

لوحة زيتية لبيكا�سو تباع ب�100  مليون دولر
 103.4 مقابل  بيكا�شو  بابلو  �ل�شهر  للر�شام  زيتية  لوحة  بيعت 
مليون دولر يف مز�د لد�ر كري�شتيز يف نيويورك حمطمة تقدير�ت 

ما قبل �لبيع �لتي توقعت 55 مليونا.
بيكا�شو  ملحبوبة  �لنافذة"  قرب  �جلال�شة  "�ملر�أة  لوحة  وت�شدرت 
�مل�شائي  "�ملز�د  ����ش��م  حملت  �ل��ت��ي  �لليلة  مبيعات  ت��ري��ز  م���اري 
لأعمال من �لقرن �لع�شرين". وقال كيث جيل رئي�س ق�شم �لفن 
�لنطباعي و�حلديث يف كري�شتيز لندن �إن �للوحة ماألوفة لهو�ة 
تيت  مب��ع��ر���س   )1932 )بيكا�شو  م��ع��ر���س  يف  ل��ظ��ه��وره��ا  �ل��ف��ن��ون 
للغاية. مل  ر�ئعة  لوحة  "�إنها  قائل  و�أ�شاف   .2018 عام  م��ودرن 
�إن  كري�شتيز  د�ر  وقالت  تعر�س للبيع يف مز�د منذ عام 2013". 
بعد  �لإن���رن���ت  ع��ل��ى  كاليفورنيا  م��ن  م��ز�ي��د  �إىل  ذه��ب��ت  �ل��ل��وح��ة 

مز�يدة حمتدمة.
ولوحة ماري تريز هي خام�س عمل فني للر�شام �لإ�شباين تباع 

باأكرث من مئة مليون دولر.

تقيم حفل زفافها مب�ساركة و�سيفات �سرف... ذكور
�نت�شر مقطع فيديو حلفل زفاف يف مدينة بينغدينغ�شان مبقاطعة 
ثلثة  يظهر  �لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  على  �ل�شينية،  هنان 

رجال بف�شاتني وردية، يف دور و�شيفات �لعرو�س.
ومل يت�شح ملاذ� ��شطرت �لعرو�س، لإيكال مهمة و�شيفات �ل�شرف 
�إىل رجال، �إل �أن تكهنات قالت �إن �لعرو�س رمبا ��شتعانت باأ�شقائها، 
�إن  �لآخ��ر  �لبع�س  وق��ال  يتمكّن من �حل�شور،  لأن �شديقاتها مل 

�لرجال  غرباء ووظفتهم �لعرو�س مقابل �ملال.
�لتو��شل  و�شائل  على  �ل�شيوف  �أحد  �شوره  �لذي  �لفيديو  وُن�شر 
و�أثار  و��شع  نطاق  على  �نت�شر  ما  و�شرعان  �ل�شينية  �لجتماعي 

جدًل كبر�ً على �شبكة �لإنرنت، وفق موقع "�أوديتي �شنر�ل".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�سالة يف زجاجة �ألقيت من �لتايتانيك حتري �لعلماء
�ألقيت من على �شطح �ل�شفينة تايتانيك قبل �شاعات من غرقها �مل�شوؤوم حرة  �أنها  �أثارت ر�شالة يف زجاجة يبدو 

�لعلماء.
�ملذكرة موؤرخة يف 13 �أبريل )ني�شان( 1912، وحتمل ��شم ماتيلد لوفيفر �لبالغة من �لعمر 12 عاًما، وهي ر�كبة 
من �لدرجة �لثالثة. وتقول �لر�شالة: "�أرمي هذه �لزجاجة يف �لبحر و�شط �ملحيط �لأطل�شي. من �ملقرر �أن ن�شل 

�إىل نيويورك يف غ�شون �أيام قليلة. �إذ� وجدها �أي �شخ�س، �أرجو �أن يخرب عائلة لوفيفر يف ليفني".
�ل�شاعات  �ل�شفينة ت�شطدم بجبل جليدي، مما ت�شبب يف غرقها يف  �لتايل بقليل، كانت  �ليوم  وقبل منت�شف ليل 
�لأوىل من �شباح �ليوم �لذي يليه. ماتيلد، وثلثة من �أ�شقائها وو�لدتهم ماري، مل يرو� مرة �أخرى، ولكن بعد 

105 �شنو�ت مت �لعثور على مذكرة موقعة على ما يبدو من ماتيلد على �أحد �ل�شو�طئ �لكندية.
وقال �ملوؤرخ ماك�شيم جوهر "ميكن �أن تكون �لزجاجة �أول قطعة �أثرية من تيتانيك يتم �لعثور عليها على �ل�شاحل 
�أنها  �أم  كانت حقيقية  �إذ�  ما  لإثبات  �لغام�شة، يف حماولة  �لوثيقة  بالتحقيق يف  �لعلماء  يقوم  و�لآن  �لأمريكي". 

خدعة متقنة.
و�أ�شاف جوهر "نفكر يف عدد من �لحتمالت، كلها مثرة للهتمام بالقدر نف�شه  و كلها  ميكن �أن تكون حقيقية. 
رمبا كتبت ماتيلد �لر�شالة على منت �ل�شفينة تايتانيك �أو رمبا كتبها �شخ�س �آخر نيابة عنها. ميكن �أن تكون خدعة 

مكتوبة بعد فرة وجيزة من �ملاأ�شاة �أو قد تكون خدعة حديثة".
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بت�سعة �أرو�ح.. كيف جنا قط من حريق بناية �ساهقة؟
يوم �خلمي�س   �لأمركية،  �شيكاغو  باأعجوبة يف مدينة  �مل��وت  جنا قط من 
�ملا�شي ، بعدما �شب حريق يف بناية �شاهقة، لكنها ��شتطاع �أن ينفذ بجلده.

�لطابق  �لقط قفز من  ف��اإن  "ديلي ميل" �لربيطانية،  وبح�شب �شحيفة   
�خلام�س، ثم و��شل �مل�شي بطريقة هادئة يف �خلارج.

و�أظهر مقطع فيديو ن�شرته هيئة �لإطفاء يف �شيكاغو، ت�شاعد �لدخان من 
�لبناية، بينما كانت �جلهود جارية لأجل �ل�شيطرة على �حلريق.

�أقبل �لقط  �لنافذة، عندما  �لت�شاقط من   وكان بع�س �حلطام قد بد�أ يف 
على خطوته �جلريئة وقفز �إىل �خلارج حتى ينجو من �لهلك.

و�حدة  �شقة  يف  �شب  �ل��ذي  �حلريق  ج��ر�ء  من  �إ�شابات  ت�شجيل  يجر  ومل 
فقط، ومل يتم حتديد �شبب �ندلع �لنار حتى �لآن.

وي�شتطيع �لقط �أن يقفز من �أماكن مرتفعة ثم يحط على �لأر�س بثبات، 
دون �أن ي�شاب باأي �أذى، و�لف�شل يف ذلك يعود �إىل خا�شية يف ج�شمه.

�إىل عدم  �مل��رن، ونظر�  �لفقري  �لعمود  �لقدرة بف�شل  ويتمتع �لقط بهذه 
�إىل  يقفز  �أن  للحيو�ن  يتيحان  �لأم����ر�ن  وه���ذ�ن  �ل��رق��وة،  ع�شلة  وج���ود 

�لأر�س و�أجز�ء ج�شمه يف �أكرث من �جتاه.

�لأمري هاري يك�سف �أ�سر�ر �ملا�سي و�سبب �لرحيل
ك�شف �لأمر هاري �شببا مهما، وح�شا�شا، ور�ء �نتقاله مع زوجته و�بنهما 

�آرت�شي �إىل �لوليات �ملتحدة، يف مقابلة ُعر�شت �خلمي�س.
"حلقة �ملعاناة" يف �لعائلة،  �أر�د من ذلك �لنتقال ك�شر  �أنه  و�عترب هاري، 
�لتي كان  "بالطريقة  يعامله  ت�شارلز كان  �لأمر  و�لده  �أن  �كت�شف  بعدما 
قد عومل بها"، كما تذكر �شعوره بالعجز �لتام مبو�جهة ما لقته و�لدته 
بحادث  �ل��د�م��ي  م�شرعها  ق��ب��ل  �لأخ����رة  �شنو�تها  خ���لل  دي��ان��ا  �لأم����رة 

�شيارة.
هاري  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �ل��ن��اري��ة  �ملقابلة  �شياق  يف  �لت�شريحات  ه��ذه  وت��ن��درج 
�أوب��ر� وينفري،  �ل�شهرة  �لأمركية  �لإعلمية  وزوجته ميغان ماركل مع 

و�أحدثت �شدمة يف بريطانيا �إثر عر�شها يف مار�س.
وقد �تهم هاري وميغان خلل �ملقابلة خ�شو�شا فرد� مل ي�شمياه يف �لعائلة 
�مللكية �لربيطانية بالت�شاوؤل عن لون ب�شرة طفل �لزوجني �ملنتظر حينها.

�إك�شربت" �ل�شوتية �لأمركية  "�أرمت�شر  و�أكد �لأمر هاري عرب مدونة 
�أنه غر عاتب على و�لده، معترب� �أن �لأخر بدوره "عانى" يف �شغره، لكنه 
قال �إنه قرر عدم تكر�ر �لأخطاء عينها مع �أبنائه، وفق ما نقلت "فر�ن�س 

بر�س".
وقال هاري، �لبالغ من �لعمر 36 عاما، خلل �ملقابلة: "على �شعيد تربية 
�لأطفال، و�إذ� ما �ختربت نوعا من �لأمل �أو �ملعاناة ب�شبب �لأمل �أو �ملعاناة 

�للذين عا�شهما و�لد�ي، �شاأحر�س على ك�شر �حللقة".

تايلور �سويفت تدخل 
�لتاريخ بهذه �جلائزة 

تايلور  �لأم���رك���ي���ة  �مل��غ��ن��ي��ة  دخ��ل��ت 
�شويفت �لتاريخ بعدما �أ�شبحت �أول 
مغنية حت�شل على جائزة �لأيقونة 
ديلي  �شحيفة  ذك��رت  حيث  �لعاملية، 
من  ع�������دد�ً  �أن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  م���ي���ل 
�أ����ش���ادو� مب�شاهمتها  ت��اي��ل��ور  زم���لء 
�لكبرة يف جمال �ملو�شيقى، ومنهم 
و�إيد �شر�ن، وقالت  �شيلينا غوميز 
تايلور "�أنا ممتنة للغاية جلمهوري 
�ل���ربي���ط���اين. �أح���ب���ك���م ك���ث���ر�ً لكل 
و�شهد  �أجلي".  م���ن  ف��ع��ل��ت��م��وه  م���ا 
�لذي   BRIT 2021 ج��و�ئ��ز  حفل 
جائحة  بد�ية  منذ  م��رة  لأول  �أقيم 
�ملا�شي  �ل����ث����لث����اء  ل���ي���ل���ة  ك�����ورون�����ا 
طال  �لتي  �حلية  للمو�شيقى  ع��ودة 
�نتظارها، حيث ظهر �ملر�شحون هذ� 
�أمام عدد حمدود  �لعام على �مل�شرح 
يف  »�أوت���و«  �شاحة  يف  �مل�شاهدين  من 
وبع�س   ، �شخ�س   4500 بلغ  لندن 
و�ختبار  م�شبًقا  �مل�شجلة  �لعرو�س 
ف���رو����س ك���ورون���ا �ل�������ش���ارم ، وك���ان 
كبر  د�خ��ل��ي  مو�شيقي  ح���دث  �أول 
يتناق�س ب�شكل �شارخ مع حفل �لعام 
�ملا�شي ، �لذي �أقيم يف 18 فرب�ير-
���ش��ب��اط - ق��ب��ل �أ���ش��اب��ي��ع ف��ق��ط من 
دخول �ململكة �ملتحدة يف �أول �إغلق 

وطني لها 23 مار�س-�آذ�ر.

ما  حكاية �لكفن �لتي هزت م�سر؟
ف��ي��دي��و م����ت����د�ول ع���رب مو�قع  �أث������ار 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، �ل��غ�����ش��ب يف 
و�لذي  �ملا�شية،  �لأي���ام  خ��لل  م�شر 
عائلتي،  ب���ني  �ل�����ش��ل��ح  ي��وث��ق حل��ظ��ة 
"�ملرغني – �لري�س" يف منطقة عني 
�مل�شرية.  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��رق��ي  �شم�س 
عائلة  و�شلت  عندما  �ل��ب��د�ي��ة  ك��ان��ت 
�لري�س �إىل �ملكان �ملتفق عليه لل�شلح 
�أ�شخا�س  ب��وج��ود  ف��ف��وج��ئ��و�  �ل����ودي 
"بنادق  �أ���ش��ل��ح��ة  ب��ح��وزت��ه��م  ك��ث��ري��ن 
�آلية" و"طبنجات" وقامو� بت�شليمهم 
لهم.  يقدمونه  حتى  ب��الإك��ر�ه  كفن 
وما كان من عائلة �لري�س �إل �لر�شى 
بعد  �مل��رغ��ن��ي  لعائلة  �لكفن  بت�شليم 
و�شط  بال�شلح  وتهديدهم  ترويعهم 
و�لتجمهر  �ل��ن��ا���س  م��ن  ك��ب��ر  ح�����ش��د 
عليهم و�إجبارهم علي فعل �شيء دون 

مو�فقتهم و�مل�شا�س بحريتهم.
وك�������ش���ف ����ش���اه���د ع����ي����ان م����ن �أه�����ايل 
يدعي م�شطفي  �شم�س  منطقة عني 
م��ع��ت�����ش��م، ك��و�ل��ي�����س م���ا ج����رى تلك 
�لليلة حيث قال �إن م�شاء يوم �لأحد 
يدعي خالد  �أعمال  رجل  قام  �ملا�شي 
�لعائلتني  ب���ني  ب��ال��ت��و���ش��ط  �ل�����ش��م��ان 
حلل �خللفات �ل�شابقة بينهم، فقام 
بدعوة عائلة �لري�س على حفل �شحور 
�شيو�ن  د�خ��ل  �ملرغني  عائلة  نظمته 
بع�س  وب��ح�����ش��ور  �شم�س  ب��ع��ني  ك��ب��ر 
م��ن رج���ال �لأم����ن. و�أ���ش��اف �ل�شاهد 
منها  ح�شر  و�لتي  �لري�س  عائلة  �أن 
�إ�شلم �لري�س وو�لده عاطف �لري�س 
وعمه حم�شن �لري�س فوجئو� بوجود 
�أ�شخا�س م�شلحون ب� 12 بندقية �آلية 
ب��وج��ود ثلث  �لطبنجات  م��ن  وع��دد 
من عائلة �ملرغني وهم "�إبر�هيم وعز 
وتامر �ملرغني، جال�شون علي كر��شي 
ومل  �لكفن  تقدمي  على  و�أج��ربوه��م 
يكتفو� بذلك بل قامو� ب�شبهم باأب�شع 

�لألفاظ و�عتدو� عليهم بال�شرب.

ماأ�ساة تفطر �لقلب: �ساعقة 
برق تقتل 18 فيال يف ثو�ن

�أعلن  �ع��ت��ب��اره��ا مب��ث��اب��ة م��اأ���ش��اة م��وؤ���ش��ف��ة،  فيما مي��ك��ن 
برق  �شاعقة  �إن  �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  غ��اب��ات   م�����ش��وؤول 
يف  برًيا  �آ�شيوًيا  فيًل   18 من  قطيًعا  قتلت  �أنها  يعتقد 

�شمال �شرق �لهند �لنائي.
�إن  غو�شو�مي،  جايانتا  �ل��ربي��ة،  �حل��ي��اة  م�شوؤول  وق��ال 
�أثناء  5 �شغار، عرث عليها نافقة  ذل��ك  �لأف��ي��ال، مبا يف 

هطول �أمطار يف حممية غابات كوند�يل.
وو�شل حار�س �لغابة �إىل �ملنطقة �لنائية يوم �خلمي�س 

وعرث على 14 فيًل نافقا على قمة تل، و4 باأ�شفله.
�شاعقة  �إن  �لبيطريني  للأطباء  �أول��ي��ة  تقارير  وقالت 
ت�شريح  �إن  ق��ال  غو�شو�مي  لكن  �لأف��ي��ال،  �شربت  ب��رق 

�جلثث يجرى للتاأكد من �ل�شبب �لدقيق للوفاة.
�آ�شام، على بعد  وتقع �ملحمية يف منطقة ناجون بولية 
عا�شمة  غ��و�ه��ات��ي،  �شرق  م��ي��ًل(   95( كيلومًر�   150

�لولية.
و�آ���ش��ام ه��ي م��وط��ن مل��ا ي��ق��در بنحو 6000 �أو �أك���رث من 
من  با�شتمر�ر  تخرج  �لتي  �ل��ربي��ة،  �لآ�شيوية  �لأف��ي��ال 

�لغابات بحًثا عن �لطعام.

ثل حفل زفافها لتثري غرية طليقها  متمُ
�دعت مطلقة تدعى �شارة فيلرد �أنها تزوجت لإثارة غرة 
�أفر�ح و�لتقطت �ل�شور، وكاأنه  طليقها، فا�شرت ف�شتان 
زفاف حقيقي. وقالت �شارة معلقة: "�أتذكر �لوقت �لذي 
�دعيت فيه �لزو�ج وح�شلت على جل�شة ت�شوير للنتقام 

من طليقي.  ما جعل �لنا�س ينعتونني باملجنونة".
وبررت �شارة فعلتها، باأنها �أر�دت �أن تظهر لطليقها حجم 
خ�شارته. وحاولت �شارة �لإيهام باأن زفافها حقيقي بو�شع 
من  �شور�ً  و�شاركت  باخللفية،   2006 يف  ناجحة  �أغنية 

�حلفل �ملزعوم، مبا يف ذلك �شورها مع "زوجها" .
و�شففت  م��زرك�����ش��اً،  جميًل  ف�شتاناً  ت��رت��دي  ���ش��ارة  ك��ان��ت 
�شعرها ب�شكل �حر�يف، و��شتعانت بفنانة مكياج حمرفة 
لتجعل �شورتها منا�شبة للمنا�شبة �لكبرة، مع باقة من 

�لزهور �لوردية �جلميلة.
و��شتعانت ب�شديق للم�شاركة يف �لتمثيلية �أي�شاً، و�شاركت 
�ملفر�س.  �حل��ف��ل  يف  ب��ي��ده  مت�شك  وه��ي  م��ع��اً  �شورهما 

وقالت عن �لفيديو: "نعم، �أنا جمنونة"

تنجب طفلني تو�أم بعدما خ�سرت 12 يف 5 �سنو�ت
�أجنبت �شيدة بريطانية طفلني تو�أم معجزة بعد �أن فقدت 

12 طفل و�شط �شنو�ت من �شر�ع مع �لإجناب.
ورحبت كارل باتر�شون، مع زوجها �شتيفن دن، بالر�شيعني 
�أ�شهر   8 بعد  )�آذ�ر(  18 مار�س  بلني وبلر يف  �ملتطابقني 

من فقد�ن و�لدتها جني باتر�شون ب�شبب �ل�شرطان.
وكان �لزوجان، من هاميلتون، ��شكتلند�، يحاولن �إجناب 
طفل ملدة خم�س �شنو�ت وحدث �حلمل لأول مرة يف عام 
ب�شكل  �ل��رح��م  م��ن حمل خ���ارج  ع��ان��ت  ك���ارل  2016، لكن 
�ملعاناة،  مزيد  من  �شنو�ت  بد�ية  ه��ذه  وكانت  م��اأ���ش��اوي. 
�لعمليات  من  جمموعة  �إىل  �أدت  �إجها�س  حالة   11 مع 
و�لختبار�ت لكارل يف حماولة ملعرفة �شبب عدم ��شتمر�ر 
�ل�شابقة  �لتوظيف  مديرة  ك��ارل  تعتقد  و�لآن،  حملها. 
�عتقاًد� ر��شًخا �أن �لطفلني �لتو�أم كانا هدية من �هلل، بعد 
�لثانوي  �لثدي  �شرطان  من  تعاين  و�لدتها  �شاهدت  �أن 

قبل وفاتها قبل �أ�شبوعني فقط من تاأكيد حملها.

�ل�سجن مدى �حلياة ملمر�سة حقنت 7  مر�سى 
بال�شجن  �ملا�شي   �لثلثاء  �أمريكية  ممر�شة  على  ُحكم 
مدى �حلياة على خلفية مقتل �شبعة من قد�مى �ملقاتلني 

�إثر حقنها �إياهم عمد�ً بجرعات قاتلة من �لإن�شولني.
يوليو  يف  بذنبها  �أق���رت  ع��ام��اً(   46( ماي�س  ريتا  وك��ان��ت 
رجل  قتل  �ل�شبع وحم��اول��ة  �لقتل  ج��ر�ئ��م  ع��ن  )مت���وز( 
ثامن، من دون تو�شيح دو�فعها. و�كتفت حينها بالقول 

وهي تبكي "�أنا �آ�شفة للأمل �لذي ت�شببت به".
"�شفاء  �أن��ه��ا ف��ق��دت ق��درت��ه��ا ع��ل��ى  و�أمل����ح حم��ام��ي��ه��ا �إىل 
ت�شمل  �لذهنية  �ل�شحة  يف  م�شكلت  ب�شبب  �لتفكر" 
لها  مهمة  �إث��ر  منها  عانت  �ل�شدمة  بعد  ما  ��شطر�بات 
يف �لعر�ق، وهو ما فاقمه عملها كممر�شة بدو�م ليلي يف 

م�شت�شفى لقد�مى �ملقاتلني بولية فرجينيا �لغربية.
�رتكبت  م��اي�����س  �أن  �ع��ت��رب  كليه  ت��وم��ا���س  �ل��ق��ا���ش��ي  ل��ك��ن 

جر�ئمها " دون �أي تف�شر وبالتاأكيد بل �أي مربر".
�أحد  ي��ك��ن  مل  وح�����س  "�أنت  للممر�شة  �ل��ق��ا���ش��ي  وق����ال 
مدى  بال�شجن  ب��اأح��ك��ام  نطقه  خ���لل  وذل���ك  يتوقعه"، 

�حلياة غر قابلة للتخفي�س عن كل �شحية.

�ل�سحة �لعاملية تدعو �ملطعمني �سد كورونا لاللتز�م بالكمامات
حّذرت منظمة �ل�شحة �لعاملية بوجوب �لتز�م 
كورونا  ف��رو���س  �شد  �ملطّعمني  �لأ���ش��خ��ا���س 
ب��و���ش��ع �ل��ك��م��ام��ات �ل��و�ق��ي��ة يف �مل��ن��اط��ق �لتي 
وذلك  �ل���ع���دوى،  �ن��ت��ق��ال  ن�شب  فيها  ت��رت��ف��ع 
غد�ة تخلي �لوليات �ملتحدة عن �لإج��ر�ء يف 

�أر��شيها.
�لوليات  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  و�أع���ل���ن���ت 
تطعيمهم  مت  �لذين  �لأمركيني  �أن  �ملتحدة 
مل ي���ع���ودو� يف ح��اج��ة �إىل و���ش��ع ك��م��ام��ات يف 

�لأماكن �ملغلقة.
ول���ك���ّن���ه���ا �أو�����ش����ت ب���ا����ش���ت���م���ر�ر �مل���ط���ّع���م���ني يف 
)�لطائر�ت  �لنقل  و�شائل  يف  �لكمامة  و�شع 
و�لقطار�ت وغرها(، وكذلك يف  و�حلافلت 

�ملطار�ت وحمطات �لقطار.
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �لإعلن �لأمركي، مل 
ب�شكل  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  خ��رب�ء  يعّلق 
على  يعتمد  �شيء  كّل  �أّن  �إىل  مبا�شر، لفتني 
�أ�شارو�  لكّنهم  دول��ة.  ك��ّل  يف  �لوبائي  �ل�شياق 

من  كاملة  حماية  توفر  ل  �للقاحات  �أن  �إىل 
كوفيد19-.

وقال �ملدير �لتنفيذي لربنامج حال �لطو�رئ 
يف  "حتى  ر�ي���ن  مايكل  �ملنظمة  يف  �ل�شحية 
�حل����الت �ل��ت��ي ي��ك��ون ف��ي��ه��ا ن��ط��اق �لتطعيم 
مرتفعا، �إذ� كان هناك �إ�شابات كثرة، فيجب 

عدم �ل�شتغناء عن �لكمامة".
و�أ����ش���اف "يف ح��ال��ة ب��ل��د ي��رغ��ب يف �حل���د من 
ت���د�ب���ر �شحية  �إل���غ���اء  �أو  �ل��ك��م��ام��ات  و���ش��ع 
�لقيام بذلك  �أخ��رى، ينبغي عدم  و�جتماعية 
�إل ع���رب م���ر�ع���اة ن�����ش��ب �ن��ت��ق��ال �ل���ع���دوى يف 

�ملنطقة ونطاق �لتطعيم".
�أو����ش���ح���ت ك���ب���رة خ�����رب�ء منظمة  ب����دوره����ا، 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ���ش��وم��ي��ا ���ش��و�م��ي��ن��اث��ان �أّن 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل�����و�ردة م��ن �ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي تو�ّشع 
�للقاحات  �أن  تظهر  �لتطعيم  حملت  نطاق 
بني 70  تر�وح  بن�شبة  �لعدوى  من  "حتمي 

�إىل 80%".

املغنية الأملانية جندريك ت�ؤدي اأغنية »ل ت�سعر بالكراهية« خلل الربوفة الثانية للدور ن�سف النهائي الثاين 
مل�سابقة الأغنية الأوروبية يف روتردام.  ا ف ب 

�لإ�سر�ئيلية ناتايل بورمتان 
تد�فع عن �لفل�سطينيني 

عرّبت �لنجمة �لأمركية - �لإ�شر�ئيلية ناتايل بورمتان عن ت�شامنها مع �ل�شعب 
�لفل�شطيني، بعد �لأحد�ث �لد�مية �لتي �شهدها حي �ل�شيخ جر�ح يف �لقد�س، بني 

�ل�شكان و�لقو�ت �لإ�شر�ئيلية.
ون�شرت بورمتان تو�شيحاً بعنو�ن "ماذ� تعرف عن حي �ل�شيخ جر�ح"، عرب �شفحتها 
�خلا�شة على موقع �لتو��شل �لإجتماعي، نقًل عن �لنجمة فيول ديفي�س، و�لذي 
ملمار�شات  رف�شها  عن  بذلك  لتعرّب  ج��ر�ح،  �ل�شيخ  حي  يف  �ل��ر�ه��ن  �لو�شع  يو�شح 
�لقو�ت �لإ�شر�ئيلية، و�لتاأكيد على �إحر�م حرية وحقوق �لفل�شطينيني، ورف�شها 

طرد �لفل�شطينيني من �لقد�س، و�ل�شتيلء على منازلهم دون وجه حق.
فقد  �لفل�شطينيني،  مع  ناتايل  فيها  تت�شامن  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  وه��ذه 

لت�شلم جائزة رفيعة قيمتها  �إ�شر�ئيل،  2018 ح�شور حفل يف  رف�شت يف عام 
مليون دولر �أمركي.


