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طريان الإمارات تد�شن ج�شرا ج�يا اإن�شانيا لنقل 
م�اد الإغاثة العاجلة اخلا�شة بك�فيد19- اإىل الهند

•• دبي -ام:

اأطلقت طريان الإمارات ج�سرا جويا اإن�سانيا بني دبي والهند لنقل املواد 
الطبية والإغاثية العاجلة لدعم جهود الهند يف معركتها لل�سيطرة على 

الو�سع اخلطري لـكوفيد19- يف البالد.
توفرها على جميع  �سحن جمانا ح�سب  �سعة  الإمـــارات  و�ستقدم طــريان 
رحالتها من دبي اإىل ت�سع مدن يف الهند مل�ساعدة املنظمات غري احلكومية 
احلاجة  مت�سُّ  حيث  اإىل  ب�سرعة  الإغاثة  اإمـــدادات  تو�سيل  على  الدولية 

اإليها.
اأدوية  املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  خالل  اجلــوي  لل�سحن  الإمـــارات  ونقلت 
ومعدات طبية على رحالت ال�سحن املنتظمة والعار�سة ت�سارتر اإىل الهند. 
وت�سكل مبادرة اجل�سر اجلوي الأخرية تعزيزا للدعم الذي تقدمه طريان 

الإمارات للهند وجلهود املنظمات غري احلكومية. )التفا�سيل �س2(

الإمارات تدين حماولة احل�ثيني 
ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• ابوظبي - وام:

ملحاولت  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدانتها  عن  الإمـــارات  دولــة  اأعربت 
اإيران، ا�ستهداف املدنيني  ميلي�سيات احلوثي الإرهابية املدعومة من 
م�سيط  خمي�س  يف  ومــتــعــمــدة  ممنهجة  بــطــريــقــة  املــدنــيــة  والأعـــيـــان 
مفخخة،  طــائــرة  خــالل  مــن  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة 
اعرت�ستها قوات التحالف. واأكــدت دولة الإمــارات يف بيان �سادر عن 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية 
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر للمجتمع الدويل وا�ستخفافها 

بجميع القوانني والأعراف الدولية.             )التفا�سيل �س2(

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

حممد بن زايد ياأمر ب�شرف قرو�س �شكنية للم�اطنني واإعفاء 
متقاعدين و مت�فني من ال�شداد بقيمة 2.21 مليار درهم

يحل  ال�ش�دان  جن�ب  رئي�س 
الربملان تطبيقا لتفاق ال�شالم 

•• جوبا -رويرتز:

حـــــل رئـــيـــ�ـــس جــــنــــوب الــــ�ــــســــودان 
خطوة  يف  الـــــرملـــــان،  كــــري  �ــســلــفــا 
الطريق  لتمهيد  انــتــظــارهــا  طــال 
اأمــــام تعيني نـــواب مــن الأطــــراف 

املتحاربة �سابقا يف البالد.
تطبيقا  اخلـــطـــوة  هــــذه  وجــــــاءت 
احلرب  لإنهاء  اأُبــرم  �سالم  لتفاق 

الأهلية التي بداأت يف 2013.
املتحدث  اأتيني،  ويك  اأتيني  وقــال 
الرئي�س  اإن  لــرويــرتز  كــري،  با�سم 
حـــل الــــرملــــان اأمـــ�ـــس الأحــــــد واإن 
م�ساألة  اجلــديــد  املجل�س  ت�سكيل 

وقت، لن يكون طويال.
ويق�سي اتفاق ال�سالم الذي اأنهى 
احلرب الأهلية بزيادة عدد اأع�ساء 
اإىل  عــ�ــســو   400 مــــن  الــــرملــــان 
ي�سم  اأن  وب�سرورة  ع�سوا   550
اأع�ساء من كل الأطــراف امل�ساركة 

يف اتفاق ال�سالم.
ال�سودان  جــنــوب  دولـــة  وا�ــســتــقــلــت 
عن جمهورية ال�سودان يف 2011 
ا�ستمرت ع�سرات  اأهلية  بعد حرب 
ال�سنني . وتفجر العنف بها اأواخر 
2013 بعد اأن اأقال كري، املنتمي 
لقبيلة الدينكا، نائب الرئي�س ريك 

م�سار، املنتمي لقبيلة النوير.
واأبـــرم الــرجــالن اتــفــاقــات عديدة 
اأنها  ُيعتقد  الــتــي  احلـــرب  لإنــهــاء 
باأكرث  ُيقدر  ت�سببت يف �سقوط ما 

من 400 األف قتيل .

ناقلة نفط تتعر�س لنفجار 
ال�ش�ري ال�شاحل  قبالة 

•• دم�شق-وكاالت:

اأم�س  انفجار  وقــع  الثانية  للمرة 
تر�سو  كانت  نفط  ناقلة  يف  الأحــد 
ال�ساحل  بانيا�س على  ميناء  قبالة 
اإ�سابات  اأي  ال�سوري، دون ت�سجيل 
حتى الآن، فيما مل تت�سح تفا�سيل 
�سيما  ل  الغام�س،  النفجار  هــذا 
وقت  يف  اأفرغت  كانت  الناقلة  واأن 
�سابق، ومل تكن حتمل على متنها 

اأي مواد نفطية.
�سبوتنيك  يف حــني رجــحــت وكــالــة 
النفجار  �سبب  يعود  اأن  الرو�سية 
اإىل عمليات �سيانة م�ستمرة جتري 

على منت ال�سفينة منذ مدة.
بدورها، اأفادت و�سائل اإعالم تابعة 
اأن النفجار جنم  ال�سوري  للنظام 

عن اأعمال �سيانة.
قبل  �سهدت  ذاتــهــا  الناقلة  وكــانــت 
ــــام، نــ�ــســوب حــريــق اأثــنــاء عملية  اأي
نفط  �سحنة  من  حمولتها  تفريغ 
م�سب  عـــر  الـــبـــالد،  اإىل  و�ــســلــت 

ميناء بانيا�س.
�سابقة  اإيرانية  نفط  ناقلة  وكانت 
تعر�ست يف 24 اأبريل املا�سي، اإىل 
هجوم قبالة ال�ساحل ال�سوري، هو 
الأول من نوعه منذ اندلع النزاع 
الـــ�ـــســـوري تــ�ــســّبــب بــحــريــق �سخم 
فيها، وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري 

حلقوق الإن�سان.
ياأتي هذا يف وقت تعاين �سوريا من 

نق�س حاد يف النفط.

اتهامات ليبية لرتكيا بتحريك امللي�شيات لبث الف��شى يف طرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت:

الــلــوم واملــ�ــســوؤولــيــة عــلــى تركيا  اأطــــراف ليبية  األــقــت 
موؤ�س�سات  ملحا�سرة  لها  املوالية  امللي�سيات  بتحريك 
احلكومة يف العا�سمة الليبية طرابل�س بعد تغيريات 

اأجراها املجل�س الرئا�سي مل تر�س تركيا وامللي�سيات.
التابعة  امل�سلحة  ال�سيارات  مــن  الع�سرات  وحا�سرت 
يف  كــورونــثــيــا  فــنــدق  الــلــيــبــي  الــغــرب  يف  للميلي�سيات 
الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اإقــامــة  مقر  وهــو  طرابل�س، 

حممد املنفي.
واأو�ــســحــت املــ�ــســادر، لـــــ�ــســكــاي نــيــوز عــربــيــة، اأن هذا 
الــتــحــرك جـــاء بــعــد �ــســاعــات قليلة مــن اجــتــمــاع قادة 
مواقع  �سغلت  م�سلحة  جمموعات  واأمــراء  امليلي�سيات 
قيادية بتكليف اإبان حكومة فائز ال�سراج، حيث اأبدوا 
رئي�سا  العائب  تعيني ح�سني  الرئا�سي  لقرار  رف�سهم 

جلهاز املخابرات بدل من عماد الطرابل�سي.
وذكرت اأن عدد من قادة امليلي�سيات األقوا كلمات خالل 
الوحدة،  وحكومة  الرئا�سي  فيها  تــوعــدوا  الجتماع 
واأبدوا نيتهم ح�سار مقر الرئا�سي ووزارتي الداخلية 
واخلارجية، لل�سغط من اأجل الرتاجع عن الإطاحة 

بالطرابل�سي.
لــرتكــيــا تطلق  املـــوالـــيـــة  املــلــيــ�ــســيــات  قـــــادة  زال  ومــــا 
الــ�ــســاأن حيث قــال حممد احل�سان  بــهــذا  الــتــهــديــدات 
للحكومة  �سُن�سمع   166 مبلي�سيا  يــعــرف  مــا  قــائــد 
�سوتنا الذي مل تلتفت له و�سرتى على الأر�س القوة 

التي حمت طرابل�س وحمتها ح�سب تعبريه.
على  امللي�سيات  �سفحات  بح�سب  احلــ�ــســان  واأ�ـــســـاف 
الغ�سب  بـــركـــان  ا�ــســتــبــعــدت  احلــكــومــة  اأن  فــيــ�ــســبــوك 
وفر�ست �سخ�سيات و�سفتها باجلدلية والتي �ساهمت 

يف دعم تقدم اجلي�س �سوب العا�سمة طرابل�س.

تعيني اإليز �ستيفانيك

•• جنامينا-رويرتز:

اأم�س  انت�ساره  ت�ساد  جي�س  اأعلن 
منذ  امل�ستمرة  معركته  الأحــد يف 
�سمال  يف  املتمردين  مــع  اأ�سابيع 
مقتل  اإىل  اأدت  والـــتـــي  الـــبـــالد 
�ساحة  يف  ديبي  اإدريــ�ــس  الرئي�س 
30 عاما ق�ساها يف  املعركة بعد 

احلكم.
والوفاق  التغيري  جبهة  ترد  ومل 
عـــلـــى طلب  املــــتــــمــــردة  تـــ�ـــســـاد  يف 
ال�سلطة  وكـــــانـــــت  لـــلـــتـــعـــلـــيـــق. 
اأعلنت  قد  النتقالية  الع�سكرية 
املتمردين  هزمية  �سابق  وقــت  يف 

اإل اأن القتال ا�ستمر بعدها.
كبري  دويل  اهــــتــــمــــام  وهـــــنـــــاك 
ال�ستقرار  وعـــدم  بــال�ــســتــبــاكــات 
ال�سيا�سي اإذ اأن ت�ساد قوة رئي�سية 
قدمي  وحليف  اأفريقيا  و�سط  يف 
املت�سددين  مــواجــهــة  يف  لــلــغــرب 
اأنـــحـــاء منطقة  يف  الإ�ــســالمــيــني 

ال�ساحل.
العا�سمة  يف  حـــ�ـــســـود  وهـــتـــفـــت 
اأثناء عودة  الأحد  اأم�س  جنامينا 
جــنــود مــن خــط اجلــبــهــة يف رتل 

من الدبابات واملدرعات.

العامة  الأركــــــــان  رئــيــ�ــس  وقـــــال 
داود  الــكــرمي  عبد  اأبــكــر  للجي�س 
املظفرة  الـــــعـــــودة  لــلــ�ــســحــفــيــني 
توؤذن  اليوم  الثكنات  اإىل  للجي�س 

بانتهاء العمليات وانت�سار ت�ساد.
جنامينا،  يف  للجي�س  قاعدة  ويف 
املتمردين  مــن  الــعــ�ــســرات  جل�س 
اأمـــــــــام  عــــــر�ــــــس  يف  الأ�ـــــــــســـــــــرى 

ال�سحفيني.
التغيري  جــبــهــة  مــقــاتــلــو  وعـــــر 
والـــوفـــاق احلـــــدود مـــن لــيــبــيــا يف 
اأبريل ني�سان ملواجهة ديبي. وقد 

لقوات  زيــارتــه  اأثــنــاء  مقتله  اأدى 
الـــبـــالد يف  اإغـــــــراق  اإىل  اجلــيــ�ــس 

اأزمة.
واأطلقت قوات الأمن اأم�س الأول 
للدموع  املــ�ــســيــل  الـــغـــاز  الــ�ــســبــت 
مناه�س  احــــتــــجــــاج  لـــتـــفـــريـــق 
احلاكم.  الــعــ�ــســكــري  لــلــمــجــلــ�ــس 
بقيادة  ال�سلطة  املجل�س  وتـــويل 
حممد اإدري�س اإنتو جنل الرئي�س 
بــالإ�ــســراف على  الــراحــل متعهدا 
�سهرا   18 مـــن  انــتــقــالــيــة  فــــرتة 

حلني اإجراء انتخابات.

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي - وام: 

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ 
اأمر   .. اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
للقوات  الأعــــلــــى  الـــقـــائـــد  نـــائـــب 
التنفيذي  املجل�س  امل�سلحة رئي�س 
ب�سرف  اأبــــــوظــــــبــــــي..  لإمــــــــــــارة 
اإعــفــاء متوفني  و  �سكنية  قــرو�ــس 
الدخل  ذوي  مـــن  مــتــقــاعــديــن  و 
م�ستحقات  �ـــســـداد  مـــن  املـــحـــدود 
القرو�س ال�سكنية بقيمة اإجمالية 
ا�ستفاد  درهــم  2.21 مليار  بلغت 
اإمـــارة  يف  مــواطــنــا   1656 منها 

اأبوظبي.
احلزمة  اعتماد �سرف هذه  ياأتي 
من القرو�س ال�سكنية و الإعفاءات 
عيد  مـــع  تـــزامـــنـــا   2021 لـــعـــام 
انطالقا  ذلــك  و  ال�سعيد  الفطر 
من حر�س القيادة احلكيمة على 
و  الجتماعي  ال�ــســتــقــرار  �سمان 
تعزيز م�ستويات املعي�سة و احلياة 
تعزيز  و  لــلــمــواطــنــني  الـــكـــرميـــة 

�سورة ل�سفينة الأ�سلحة امل�سادرة يف بحر العرب. )ا ف ب(

جمموعة من املتمردين الأ�سرى من جبهة التغيري والوفاق يف ت�ساد )ا ف ب(. 

الرئي�س الرو�سي مع قدامى املحاربني عقب العر�س ال�سنوي لنت�سار رو�سيا يف احلرب العاملية الثانية )رويرتز(

جي�س ت�شاد يعلن الن�شر على متمردي ال�شمال 

�شرطة دبي تقب�س على مايكل ب�ل م�وغان اأحد اأبرز 
الأ�شماء املطل�بة يف ق�شايا الجتار باملخدرات املنظمة

•• دبي-وام:

متكنت القيادة العامة ل�سرطة دبي من اإلقاء القب�س على مايكل بول مووغان، 35 
عاماً، اأحد اأبرز املطلوبني للوكالة الوطنية الريطانية ملكافحة اجلرمية، لنتمائه 
يف  وتورطه  باملخدرات،  الجتــار  يف  ُمتخ�س�سة  ُمنظمة  دولية  اإجــرام  ع�سابة  اإىل 
الن�سرة  املتحدة، وذلك بعد تلقي �سرطة دبي  اململكة  اإىل  املخدرة  ال�سموم  تهريب 

احلمراء من ُمنظمة ال�سرطة اجلنائية الدولية الإنرتبول.
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل  بال�سكر  الريطانية  الأمنية  ال�سلطات  وتقدمت 
التن�سيق  وح�سن  اجلن�سية،  بريطاين  مــووغــان،  على  القب�س  اإلــقــاء  �سرعة  على 
واحلرفية العالية والتعاون معها ومع منظمة الإنرتبول يف عملية �سبطه، م�سرية 
اإىل اأن مووغان ُيعد اأحد اأبرز الأ�سماء املطلوبة لديها منذ 8 �سنوات، ل�سلوعه يف 
عمليات الجتار باملخدرات على م�ستوى دويل، وم�ساركته كع�سو رئي�سي يف موؤامرة 
جللب مئات الكيلوجرامات من خمدر الكوكايني اإىل بريطانيا، ومتكنه من الهرب 

من رجال مكافحة املخدرات لديها.                 )التفا�سيل �س2(
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نيابة الطوارئ والأزمات تاأمر بحب�ص �شابني خالفا 
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اأخبار الإمارات

مطار طرابل�ص.. �شاهد 
على جرائم الإخوان

عربي ودويل

الأول عربيا.. جولف “اأ�شحاب الهمم” 
يح�شل على ع�شوية الحتاد الدويل

الفجر الريا�شي

دورهــــم يف الإ�ــســهــام بــدفــع عجلة 
التنمية يف املجتمع.

تنفيذا  هــذه احلــزمــة  كما جـــاءت 
ال�سمو  �ــــســــاحــــب  لـــتـــوجـــيـــهـــات 
اآل  بـــــن زايــــــــد  ـــيـــخ حمــــمــــد  الـــ�ـــس
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اأبوظبي  بــرنــامــج  �ــســمــن  نــهــيــان 
 )21 )غــدا  التنموية  للم�سرعات 
ال�سكنية  القرو�س  منح  مل�ساعفة 
لــلــمــواطــنــني وتـــزامـــنـــا مـــع قرب 

حلول عيد الفطر ال�سعيد.

البنتاغون: ال�سفينة امل�سادرة جاءت من اإيران

وا�شنطن ت�شادر �شحنة اأ�شلحة يف بحر العرب 
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعــــــلــــــن الأ�ــــــســــــطــــــول اخلــــامــــ�ــــس 
اأمــ�ــس الأحـــد م�سادرة  الأمــريكــي 
الأ�سلحة  مــــن  �ــســخــمــة  �ــســحــنــة 
الرو�سية وال�سينية غري القانونية 
على زورق �سراعي يف املياه الدولية 

لبحر العرب.
�سحنة  “�سمت  بـــيـــان  يف  وقــــــال 
ال�سواريخ  عـــ�ـــســـرات  الأ�ـــســـلـــحـــة 
رو�سية  للدبابات  امل�سادة  املوجهة 
البنادق  مـــن  والآلف  الــ�ــســنــع، 
الــهــجــومــيــة الــ�ــســيــنــيــة مـــن طراز 
56 ، ومئات الر�سا�سات من طراز 
وقاذفات  قن�س  وبــنــادق  بــي.كــا.اأم 

قنابل يدوية«.
واو�سح الأ�سطول اخلام�س، ومقره 
اإ�س  )يـــو  الـــطـــراد  اأن  الــبــحــريــن، 
اإ�ـــس مــونــتــريي( اعــرت�ــس الزورق 
اأثناء  ال�سحنة  واكت�سف  ال�سراعي 
تفقد روتيني خالل عملية يف 6 و 

مايو. اأيار   7
واأ�ــــســــاف اأنـــــه يــتــم الــتــحــقــيــق يف 
م�سدر الأ�سلحة، املوجودة الآن يف 
عهدة الوليات املتحدة، ووجهتها.

وقـــــال الأ�ـــســـطـــول اخلــامــ�ــس بعد 
�ـــســـحـــب جـــمـــيـــع الـــ�ـــســـحـــنـــات غري 
�سالحية  تــقــيــيــم  مت  الــقــانــونــيــة 

املــــــــركــــــــب لـــــــالإبـــــــحـــــــار وبــــعــــد 
ال�ــســتــجــواب مت تــزويــد طاقمه 
بـــالـــطـــعـــام واملـــــــاء قـــبـــل اإطـــــالق 

�سراحه.
يف غ�سون ذلــك، �سرح م�سوؤول 
بــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع الأمــــريكــــيــــة 
اأن التحقيق  لـ»اأ�سو�سيتد بر�س« 
اأن  وجــــــد  لـــلـــبـــحـــريـــة  الأويل 
اإيــــران، ما  ال�سفينة جــاءت مــن 
ربط طهران مرة اأخرى بت�سليح 
الأ�سلحة  حظر  رغم  احلوثيني 

املفرو�س من الأمم املتحدة.

ومل ترد بعثة اإيران لدى الأمم 
اأ�سو�سيتد  مكاملات  على  املتحدة 
اأن  رغـــم  التعليق  لطلب  بــر�ــس 
تزويد  املا�سي  يف  نفت  طــهــران 

احلوثيني باأ�سلحة.
اأنـــه  الــبــيــان  ذلــــك جــــاء يف  اإىل 
غري  ال�سحنة  كل  م�سادرة  بعد 
القانونية جرت مراجعة املركب 
وُزود  لـــالإبـــحـــار،  و�ــســالحــيــتــه 
بعد  وباملياه  بالأغذية  الطاقم 
الإفراج  يتم  اأن  قبل  ا�ستجوابه 

عنه.

•• القد�س-وكاالت:

يف  الأكـــر  هــي  ع�سكرية  مــنــاورات  الإ�سرائيلي  اجلي�س  يجري 
توعد  فيما  جبهات،  عــدة  على  حــرب  وقــوع  �ستحاكي  تاريخه، 
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي الف�سائل الفل�سطينية يف غزة بالقول 

اإن الرد �سيكون قويا على عمليات اإطالق النار من القطاع.
�سيناريوهات  على  �سهر  ملــدة  الإ�سرائيلية  الــقــوات  و�ستتدرب 
وال�سفة  واجلنوبية  ال�سمالية  اجلبهات:  جميع  على  قتالية 

الغربية، وفق ما اأفاد مرا�سلنا.
من  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  اأذرع  كل  املناورات  هذه  يف  و�ست�سارك 
و�سالح  البحرية،  و�سالح  اجلــوي،  الدفاع  اإىل  الطريان  �سالح 

املدرعات وجي�س امل�ساة.
اجلبهات  كل  على  القتال  كاماًل من  �سهراً  التدريبات  وحتاكي 
اإىل اجلنوب  املحتل،  واجلــولن  لبنان  حــدود  على  ال�سمال  من 
اإطالق �سواريخ  التعامل مع  بالتزامن مع  وحدود قطاع غزة، 
من كل اجلبهات، مبا يف ذلك من دول ل تربطها حدود م�سرتكة 

مع اإ�سرائيل.
م�ستهل  يف  نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  الــوزراء  رئي�س  وقال 

جل�سة احلكومة: �سنحافظ على حرية العبادة، لكننا لن ن�سمح 
لأي جهة متطرفة بزعزعة النظام بالقد�س.

بالقول:  غــزة  يف  والف�سائل  حما�س  حــركــة  نتانياهو  وتــوعــد 
اإ�سرائيل �سرتد بقوة على اأي اإطالق نار من قطاع غزة.

كانت  جل�سة  تاأجيل  الإ�سرائيلية  العليا  املحكمة  واأعلنت  هــذا 
حي  من  فل�سطينية  عائالت  طــرد  ب�ساأن  الإثنني  اليوم  مقررة 

ال�سيخ جراح اإىل موعد لحق يحدد خالل ثالثني يوما.
وقالت املحكمة يف بيان يف ظل ال�سياق احلايل وبناء على طلب 
غدا.  عقدها  املقرر  من  كان  التي  اجلل�سة  األغيت  العام  النائب 
اأ�سبوعني مواجهات حــول ق�سية  اأكــرث من  وي�سهد احلــي منذ 
ملكية الأر�س التي بنيت عليها منازل تعي�س فيها اأربع عائالت 

فل�سطينية، تطالبها جمعية ا�ستيطانية باإخالئها.
التي  القد�س  مدينة  يف  العنف  اعمال  عربية  دول  ودانــت  هــذا 
خلفت مئات اجلرحى من الفل�سطينيني يف �سدامات مع قوات 

المن ال�سرائيلية.
امل�سجد  حــول  ال�ــســبــوع  نهاية  اندلعت  التي  ال�سدامات  وتــعــّد 
الق�سى وامتدت اىل اجزاء املدينة القدمية، ال�سوء منذ العام 

.2017

وخلفت اأعمال العنف 340 جريحا اغلبهم من الفل�سطينيني 
ا�سافة اىل 17 من ال�سرطة ال�سرائيلية .

ال�سامل،  ال�سالم  توؤيد عملية  اأعربت دول عربية،  الفور  وعلى 
وتتم�سك يف الوقت ذاته باحلق الفل�سطيني، عن رف�سها القاطع 
لكافة حماولت اجلانب الإ�سرائيلي التغول على حقوق ال�سعب 
الدويل  بالقانون  اللــتــزام  �سرورة  على  م�سددة  الفل�سطيني، 
وعدم  الأقــ�ــســى،  امل�سجد  قد�سية  واحــــرتام  املــدنــيــني  وحــمــايــة 
اأحداث  الت�سعيد، وما يرتتب عليه من  اإىل مزيد من  ال�سعي 

�ستزيد من قتامة امل�سهد الفل�سطيني الإ�سرائيلي.
امل�سجد  لقتحام  ا�ستنكارها  عن  امل�سرية  اخلارجية  واأعــربــت 
ُحرمة  تنتهك  ممار�سات  اأي  وقف  ب�سرورة  مطالبة  الأق�سى، 
امل�سجد املبارك، اأو الهوية العربية الإ�سالمية وامل�سيحية ملدينة 
والقانوين  التاريخي  الو�سع  من  وتغرّي  ومقد�ساتها،  القد�س 

القائم.
الأحداث  اإزاء  قلقه  الأحــد، عن  يوم  املغرب،  الرباط، عر  ويف 
الأق�سى،  امل�سجد  ويف  ال�سريف  القد�س  يف  املــتــواتــرة  العنيفة 
معترا النتهاكات عمال مرفو�سا من �ساأنها اأن تزيد من حدة 

الحتقان.

ب�تني ي�شتعر�س الق�ة الرو�شية و�شط ت�ترات مع الغرب 
•• مو�شكو-رويرتز:

ح�سر الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اأم�س الأحد 
احلرب  يف  رو�سيا  انت�سار  لتخليد  ال�سنوي  العر�س 
الع�سكرية  للقوة  ا�ستعرا�س  وهــو  الثانية،  العاملية 

يتزامن هذا العام مع ت�ساعد التوترات مع الغرب.
الأحمر  امليدان  يف  اأقيم  الــذي  ال�ستعرا�س  ويحتفل 
76 لنت�سار الحتاد  يف العا�سمة مو�سكو بالذكرى 
العاملية  احلـــرب  يف  الــنــازيــة  اأملــانــيــا  عــلــى  ال�سوفيتي 
الــثــانــيــة. و�ـــســـارك يف الــعــر�ــس اأكـــرث مــن 12000 
العتاد  مـــن  قــطــعــة   190 عــلــى  يـــربـــو  ومــــا  جـــنـــدي 
عابرة  بالي�ستية  �سواريخ  قــاذفــات  بينها  الع�سكري، 
يف  ع�سكرية  طــائــرة   80 نحو  حلقت  كما  لــلــقــارات، 
�سماء ملبدة بالغيوم.ووقف بوتني، الذي يهيمن على 

رئي�س  اأو  كرئي�س  �ــســواء   1999 عــام  منذ  ال�سلطة 
للوزراء، اإىل جانب قدامى املحاربني ال�سوفييت على 

من�سة اأقيمت يف امليدان الأحمر.
الرملانية  النتخابات  العام قبل  العر�س هذا  وياأتي 
املقررة يف �سبتمر اأيلول ويف وقت ي�سهد توتر عالقات 
يف  ال�سراع  بينها  ق�سايا  ب�سبب  الــغــرب  مــع  مو�سكو 
اأوكرانيا وم�سري املعار�س امل�سجون األيك�سي نافالني.
وتبادلت الوليات املتحدة ورو�سيا طرد الدبلوما�سيني 
املا�سية يف �سل�سلة من التحركات  القليلة  يف الأ�سهر 
بني  دبلوما�سية  نــزاعــات  تفجرت  كما  النــتــقــامــيــة، 

مو�سكو ودول اأع�ساء يف الحتاد الأوروبي.
وقال بوتني “�ستلتزم رو�سيا دوما بالقانون الدويل، 
لكن يف نف�س الوقت �سنحمي امل�سالح الوطنية بقوة 

)و( ن�سمن اأمن �سعبنا«.

ا�ستبدال ليز ت�سيني باإليز �ستيفانيك
م�ت احلزب اجلمه�ري الأمريكي!

•• الفجر -جريار غرونربغ –ترجمة خرية ال�شيباين

اجلمهوريون  يــ�ــســّوت  اأن  املــرجــح  مــن  ايــــام،  خـــالل 
باإليز  ت�سيني  ليز  ا�ستبدال  على  الــنــواب  جمل�س  يف 
و�سيكون  احلــزب.  يف  الثالثة  ال�سخ�سية  �ستيفانيك 
الت�سويت مبثابة موعد بالغ الأهمية يف حتّول  هذا 
دائًما يف  اإىل حزب فا�سي. نرتدد  احلزب اجلمهوري 
ا�ستخدام هذا الو�سف، املرتبط ارتباًطا وثيًقا بفرتة 
معينة بعيدة جدا معن التاريخ الأوروبــي، خوًفا من 

ارتكاب مفارقات تاريخية... ومع ذلك، األي�س هذا ما 
يجري هنا؟

)التفا�سيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات

طريان الإمارات تد�شن ج�شرا ج�يا اإن�شانيا لنقل م�اد الإغاثة العاجلة اخلا�شة بـك�فيد19- اإىل الهند
الرئي�س  للطريان  دبــي  هيئة  رئي�س 
الإمــــارات  طـــريان  ملجموعة  الأعــلــى 
وقــوف طــريان الإمـــارات مع ال�سعب 
جهودها  قـــ�ـــســـارى  وبـــــذل  الـــهـــنـــدي 
ملــ�ــســاعــدة الــهــنــد عــلــى الـــوقـــوف على 

قدميها.
الهند  “اأننا تربطنا مع  وقال �سموه 
عــالقــات وثــيــقــة مــنــذ اأطــلــقــنــا اأوىل 
رحالتنا اإليها يف عام 1985 فنحن 
جهود  يف  كـــبـــرية  بــــخــــرات  نــتــمــتــع 
ت�سيرينا  ومـــع  الإنــ�ــســانــيــة  الإغـــاثـــة 
وجهات   9 اإىل  اأ�سبوعيا  رحــلــة   95
يف الــهــنــد فــاإنــنــا نــقــدم �ــســعــة كبرية 
منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة 
و�سنعمل بالتعاون الوثيق مع املدينة 
دبي  يف  الإن�سانية  للخدمات  العاملية 
التي تعد اأكر مركز لالإغاثة خالل 
لت�سهيل وت�سريع  العامل  الأزمــات يف 

حركة الإمدادات الطبية العاجلة«.
ال�سحنة  وزن  بلغ  اأنــه  �سموه  واأ�ساف 
طـــــريان  جـــ�ـــســـر  اإطـــــــــار  يف  الأوىل 
 12 الهند  اإىل  الإنــ�ــســاين  الإمــــارات 
الأغرا�س  متعددة  اخلــيــام  مــن  طنا 
العاملية  ال�سحة  منظمة  وقــدمــتــهــا 

العامل.  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ــانــيــة  الإنــ�ــس
الكبرية  اجلــهــود  عالياً  نقدر  ونحن 
الـــتـــي تــبــذلــهــا �ــســريــكــتــنــا الإمـــــــارات 
اجل�سر  هذا  لإن�ساء  اجلــوي  لل�سحن 
اجلوي الإن�ساين بني دبي والهند يف 

هذه الظروف ال�سعبة.
واأو�ـــســـح �ــســابــا اأن قــ�ــســم الــ�ــســحــن يف 
طــريان الإمــارات يرتبط مع املدينة 
العاملية للخدمات الإن�سانية ب�سراكة 
وثيقة تطورت على مدى عدة �سنوات 
لتو�سيل مواد الإغاثة اإىل املجتمعات 
املتاأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات 
العامل  اأنــــحــــاء  جــمــيــع  يف  الأخـــــــرى 
للخدمات  العاملية  املدينة  و�ستدعم 
اجلوي  لل�سحن  الإمــارات  الإن�سانية 
الهند  اإىل  الإغــاثــة  جهود  توجيه  يف 
عر اجل�سر اجلوي. يذكر اأن طريان 
خراتها  وظفت  قد  كانت  الإمـــارات 
اللوج�ستية  اخلــــدمــــات  جمـــــال  يف 
الإنــ�ــســانــيــة لإنــ�ــســاء ج�سر جــوي اإىل 
الإغاثة  جهود  يف  للم�ساعدة  لبنان 
يف اأعـــقـــاب انــفــجــار مــرفــاأ بـــريوت يف 

اأغ�سط�س املا�سي.
�سناعة  الإمــــــــارات  طـــــريان  وقــــــادت 

العاملية  املـــديـــنـــة  مــــع  ــيــق  بــالــتــنــ�ــس
ونقلت  دبــي  يف  الإن�سانية  للخدمات 

اإىل العا�سمة دلهي.
ومن جهته ذكر جو�سيبي �سابا املدير 
التنفيذي للمدينة العاملية للخدمات 
حتت�سن  الــتــي  دبـــي  اأن  الإنــ�ــســانــيــة 
الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
الوكالت  مـــع  بــالــتــنــ�ــســيــق  اأ�ــســبــحــت 
م�ساعدة  عـــلـــى  قـــــــادرة  الإنـــ�ـــســـانـــيـــة 
املـــجـــتـــمـــعـــات والـــــعـــــائـــــالت الأكــــــرث 
اجل�سر  تد�سني  وما  العامل  احتياجا 
اجلـــوي الإنــ�ــســاين بــني دبـــي والهند 
بت�سهيل من الإمارات لل�سحن اجلوي 
الــعــاملــيــة ووكــــــالت الأمم  واملـــديـــنـــة 
املتحدة لنقل املواد الطبية والإغاثية 
روؤية  على  اآخــر  مثال  �سوى  العاجلة 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء حــاكــم دبي 
الإن�ساين  ال�سرح  لهذا  اهلل”  “رعاه 
مــ�ــســريا اىل ان يف الــعــام املــا�ــســي مت 
1292 �سحنة من  اأكرث من  اإر�سال 
الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
لال�ستجابة  معياراً  اأر�سى  ما  دبي  يف 

الــــــطــــــريان والــــ�ــــســــحــــن اجلــــــــوي يف 
الأ�ــســواق يف جميع  مل�ساعدة  جهودها 
جائحة  مكافحة  على  العامل  اأنــحــاء 
نقل  يف  و�ــســاعــدت  “كوفيد-19«. 
الوقاية  مــعــدات  مــن  الأطــنــان  اآلف 
من  وغـــريهـــا  املــطــلــوبــة  ال�سخ�سية 
الإمدادات الطبية ب�سورة عاجلة عر 
املا�سي  الــعــام  ال�ست خــالل  الــقــارات 
ال�سريع  تعديلها  خـــالل  مــن  وذلـــك 
واإدخــال �سعة �سحن  اأعمالها  لنموذج 
�سحن  “طائرات  با�ستخدام  اإ�سافية 
�سغرية معدلة” “طائرات ركاب من 
اأزيل   300ER-777 طراز بوينج
ال�سياحية”  الـــدرجـــة  مــقــاعــد  منها 
الب�سائع على  اإىل حتميل  بالإ�سافة 
املقاعد ويف ال�سناديق العلوية داخل 
طائرات الركاب لنقل املواد املطلوبة 

ب�سورة عاجلة.
لل�سحن  “الإمارات  �ـــســـاركـــت  كــمــا 
وكيانات  الــيــونــيــ�ــســف  مـــع  اجلوي” 
مبادرة  اإطــــــالق  يف  دبــــي  يف  اأخــــــرى 
“كوفيد- لقاحات  لنقل  لوج�ستية 
النامية  الــــدول  اإىل  ب�سرعة   ”19
عــر دبـــي. ونقلت طـــريان الإمــــارات 

•• دبي -ام:

اأطلقت طريان الإمارات ج�سرا جويا 
املواد  لنقل  والهند  دبي  بني  اإن�سانيا 
لدعم  الــعــاجــلــة  والإغــاثــيــة  الطبية 
لل�سيطرة  معركتها  يف  الهند  جهود 
لـ”كوفيد- اخلــطــري  الــو�ــســع  عــلــى 

19” يف البالد.
و�ستقدم طريان الإمارات �سعة �سحن 
جمانا “ح�سب توفرها” على جميع 
تــ�ــســع مدن  اإىل  دبــــي  رحــالتــهــا مـــن 
يف الــهــنــد ملــ�ــســاعــدة املــنــظــمــات غري 
تو�سيل  عــلــى  الـــدولـــيـــة  احلــكــومــيــة 
اإىل حيث  ب�سرعة  الإغــاثــة  اإمــــدادات 

مت�سُّ احلاجة اإليها.
ونــقــلــت الإمـــــــارات لــلــ�ــســحــن اجلوي 
خالل الأ�سابيع القليلة املا�سية اأدوية 
ال�سحن  على رحالت  ومعدات طبية 
اإىل  “ت�سارتر”  والعار�سة  املنتظمة 
الهند. وت�سكل مبادرة اجل�سر اجلوي 
الأخرية تعزيزا للدعم الذي تقدمه 
لــلــهــنــد وجلهود  الإمــــــــارات  طـــــريان 
املنظمات غري احلكومية. واأكد �سمو 
مكتوم  اآل  �سعيد  بــن  اأحــمــد  ال�سيخ 

املـــــري، الــقــائــد الـــعـــام لــ�ــســرطــة دبي، 
دبي  ل�سرطة  العامة  الــقــيــادة  حــر�ــس 
بــدعــم وتــوجــيــهــات مــن الــفــريــق �سمو 
اآل نهيان، نائب  ال�سيخ �سيف بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 
اجلرمية  اأ�ــســكــال  كافة  مكافحة  على 
القب�س  واإلــــقــــاء  املُــنــظــمــة  الـــدولـــيـــة 
الإجـــــراءات  واتــخــاذ  مرتكيبها،  عــلــى 
القانونية الالزمة بحقهم، اإىل جانب 
العمل على تطوير العالقات العميقة 
والرا�سخة بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة وخمتلف دول العامل يف جمال 
مكافحة اجلرمية املُنظمة، مبا يخلق 
جمتمعات خالية من ال�سموم املخدرة 

والجتار بالأ�سلحة.
على  القب�س  اإلــقــاء  اإن  معاليه  وقـــال 
القيادة  حر�س  مدى  يعك�س  مووغان 
الــــعــــامــــة لـــ�ـــســـرطـــة دبــــــي مــــن خـــالل 
الداخلية  وزارة  مــظــلــة  حتــت  عملها 
عــلــى تــرجــمــة نــهــج دولـــة الإمـــــارات يف 
ال�سرطية  الأجهزة  املثمر مع  التعاون 
يف العامل، والت�سدي للجرمية يف كل 
مكان، من خالل مد ج�سور التوا�سل 
معها ويف مقدمتها منظمة الإنرتبول، 

مووغان تعك�س مدى التعاون الوثيق 
بني �سرطة دبي والوكالة، م�سيفاً :” 
العامة  الــقــيــادة  بجهود  اأ�سيد  اأن  اأود 
لــ�ــســرطــة دبــــي ل�ــســيــمــا املــحــقــقــني يف 
واملباحث  للتحريات  الــعــامــة  الإدارة 
حرفية  اأظــــهــــروا  الـــذيـــن  اجلــنــائــيــة 
جميع  با�ستخدام  ومتكنوا  ا�ستثنائية، 
املتاحة لديهم من  التقنيات احلديثة 
حتديد مكان مووغان واإلقاء القب�س 

عليه«.
اأو�ــســح �سعادة الــلــواء خبري  اإىل ذلــك، 
املــنــ�ــســوري، م�ساعد  اإبــراهــيــم  خــلــيــل 
ل�سوؤون  دبـــي  لــ�ــســرطــة  الــعــام  الــقــائــد 
البحث اجلنائي، اأن اإلقاء القب�س على 
م�ستمرة  متابعة  بــعــد  جـــاء  مــووغــان 
ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل 
العامة للتحريات واملباحث  الإدارة  يف 
الن�سرة  بعد �سدور  مبا�سرة  اجلنائية 
جهود  على  مثنياً  بتوقيفه،  احلــمــراء 
كــافــة فـــرق الــعــمــل الــتــي �ــســاهــمــت يف 
و�سرعة  بحرفية  مبــووغــان  الإطــاحــة 

عالية خالل مداهمة مقر �سكنه.
املن�سوري:”  الــــلــــواء  �ـــســـعـــادة  وقـــــال 
مــــن خــــــالل تــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات مع 

تاأكيداً على الإ�سهام الإيجابي للدولة 
يــنــعــم فيه  الــــعــــامل مـــكـــانـــاً  يف جـــعـــل 
اجلميع بالأمن والأمان من اجلرائم 
العابرة للحدود. وقالت ال�سيدة نيكي 
الوكالة  يف  التحقيقات  مدير  هولند 
الــريــطــانــيــة ملــكــافــحــة اجلـــرميـــة، “ 
جاء  مــووغــان  على  القب�س  اإلــقــاء  اإن 
ل�سنوات  امـــتـــدت  حتــقــيــقــات  نــتــيــجــة 
اإنــفــاذ القانون  بــالــتــعــاون مــع �ــســركــاء 
وال�سرق  واأوروبـــــا  املــتــحــدة  اململكة  يف 
ب�سكل  ممـــتـــنـــون  ونـــحـــن  الأو�ــــــســــــط، 
ــــي جلـــهـــودهـــم يف  خـــا�ـــس لــ�ــســرطــة دب
وتقدمنا  عليه،  القب�س  واإلقاء  تعقبه 
اإىل دولـــــة الإمـــــــارات  بــطــلــب ر�ــســمــي 
اإلقاء  واأ�سافت:” عملية  ل�ستالمه«. 
ر�سالة  تعتر  مــووغــان  على  القب�س 
بوجود  الآخــريــن  للهاربني  حتذيرية 
الأجهزة  واأن  ل�سبطهم،  عاملي  حترك 
ت�ست�سلم  ل  الــعــامل  حـــول  الــ�ــســرطــيــة 
ــــــــــداً، ولـــــن ُنــــكــــن املـــجـــرمـــني من  اأب
اأكد  جانبه،  ومــن  اأنفا�سهم«.  التقاط 
العام  املدير  رودهــاو�ــس  �ستيف  ال�سيد 
للعمليات يف الوكالة الوطنية ملكافحة 
اجلرمية اأن عملية اإلقاء القب�س على 

بخ�سو�س  الــريــطــانــيــة  الــ�ــســلــطــات 
من  عمل  فريق  ت�سكيل  مت  مــووغــان، 
العامة  الإدارة  واأفــــراد  �سباط  نخبة 
ممثلة  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
والتحري،  للبحث  املطلوبني  اإدارة  يف 
حتليل  مركز  يف  العاملني  وال�سباط 
حتركاته  ملتابعة  اجلنائية  الــبــيــانــات 
اللواء  واأ�ساف  عليه.  القب�س  واإلقاء 
عملت  الـــعـــمـــل  فـــــرق  اأن  املـــنـــ�ـــســـوري 
الذكاء  تقنيات  اأحـــدث  ت�سخري  على 
ال�سطناعي يف مركز حتليل البيانات 
حتديد  يف  �ساهمت  والــتــي  اجلنائية، 
على  ثم عملت  اإقامته،  ومكان  هويته 
متابعة حتركاته ون�ساطاته و�سوًل اإىل 
�ساعة ال�سفر ل�سبطه. من جانبه، قال 
العميد جمال اجلالف، مدير الإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 
املتبادل  والتن�سيق  للتعاون  وفقاً  اإنــه 
بني �سرطة دبي وال�سرطة الريطانية 
ومترير  الدوليني،  املطلوبني  ملراقبة 
و�سدور  اجلـــانـــبـــني،  بـــني  املــعــلــومــات 
عمل  مووغان  بحق  احلمراء  الن�سرة 
رجال �سرطة دبي على حتديد هويته 
رغم دخوله الدولة بجواز �سفر با�سم 
غري ا�سمه احلقيقي، وجن�سية مغايرة 
لــبــلــده بــريــطــانــيــا، ثـــم و�ــســعــتــه حتت 

املراقبة الل�سيقة.
فرق  اأن  اإىل  اجلـــالف  العميد  ولــفــت 
حتديد  من  متكنت  والتحري  البحث 
عالية  بحرفية  وتابعت  اإقامته،  مكان 
كــافــة حتــركــاتــه الــيــومــيــة، ثــم داهمت 
ومتكنت  �سكنه،  مــقــر  املــداهــمــة  فـــرق 
و�سرعة  ب�سهولة  عليه  ال�سيطرة  من 
دون اأن يتمكن من اتخاذ اأي ت�سرف، 
مـــ�ـــســـيـــداً بــ�ــســرعــة ا�ــســتــجــابــة اأفــــــراد 
ال�سبط  خطة  نفذوا  الذين  املداهمة 

بكل دقة.

•• دبي-وام:

دبي  ل�سرطة  العامة  الــقــيــادة  متكنت 
القب�س عــلــى مــايــكــل بول  اإلــقــاء  مــن 
مووغان، 35 عاماً، اأحد اأبرز املطلوبني 
للوكالة الوطنية الريطانية ملكافحة 
اجلرمية، لنتمائه اإىل ع�سابة اإجرام 
الجتار  يف  ُمتخ�س�سة  ُمنظمة  دولية 
باملخدرات، وتورطه يف تهريب ال�سموم 
املخدرة اإىل اململكة املتحدة، وذلك بعد 
تلقي �سرطة دبي الن�سرة احلمراء من 
الدولية  اجلنائية  ال�سرطة  ُمنظمة 
ال�سلطات  وتــقــدمــت  “الإنرتبول«. 
الأمـــنـــيـــة الــريــطــانــيــة بــالــ�ــســكــر اإىل 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــ�ــســرطــة دبــــي على 
مووغان،  على  القب�س  اإلــقــاء  �سرعة 
التن�سيق  وح�سن  اجلن�سية،  بريطاين 
واحلــرفــيــة الــعــالــيــة والـــتـــعـــاون معها 
ومع منظمة “ الإنرتبول” يف عملية 
ُيعد  مووغان  اأن  اإىل  م�سرية  �سبطه، 
اأحـــد اأبــــرز الأ�ــســمــاء املــطــلــوبــة لديها 
عمليات  يف  ل�سلوعه  �سنوات،   8 منذ 
الجتار باملخدرات على م�ستوى دويل، 
موؤامرة  يف  رئي�سي  كع�سو  وم�ساركته 
جللب مئات الكيلوجرامات من خمدر 
الكوكايني اإىل بريطانيا، ومتكنه من 
املخدرات  رجــال مكافحة  مــن  الــهــرب 
لديها. كما واأ�سادت ال�سلطات الأمنية 
العامة  الـــقـــيـــادة  بــــدور  الــريــطــانــيــة 
مكافحة  يف  ال�ستثنائي  دبــي  ل�سرطة 
القب�س  واإلـــقـــاء  املـُـنــظــمــة،  اجلــرميــة 
خمتلف  مع  بالتعاون  مرتكبيها  على 
م�ستوى  عــلــى  الــ�ــســرطــيــة  الأجــــهــــزة 
الــــعــــامل ومــنــظــمــة النـــــرتبـــــول، من 
التي  انت�سار هــذه اجلــرائــم  اأجــل منع 
جانبه،  ومــن  املجتمعات.  اأمـــن  تــهــدد 
الــفــريــق عبد اهلل خليفة  مــعــايل  اأكـــد 

التي اأعطيت يف جميع اأنحاء العامل.
وتـــ�ـــســـاعـــد طـــــــريان الإمــــــــــــارات من 
لل�سحن  املنتظمة  رحــالتــهــا  خـــالل 
القارات  عر  وجهة   140 نحو  اإىل 

�سال�سل  دميــومــة  على  املحافظة  يف 
تـــوريـــد الــ�ــســلــع احلـــيـــويـــة مـــن دون 
الطبية  الإمـــــــــدادات  مــثــل  انـــقـــطـــاع 

والغذائية.

مــلــيــون جرعة   60 نــحــو  الآن  حــتــى 
على  “كوفيد-19”  لــقــاحــات  مــن 
رحالتها اأي ما يعادل واحدة من كل 
20 جرعة من جميع جرعات اللقاح 

اأكادميية العل�م ال�شرطية ت�فر برامج تدريبية عالية اجل�دة ملنت�شبيها

�شرطة دبي تقب�س على مايكل ب�ل م�وغان اأحد اأبرز الأ�شماء املطل�بة يف ق�شايا الجتار باملخدرات املنظمة

العليا لالأخ�ة الإن�شانية: الب�شرية الآن اأمام اختبار لل�شمري الإن�شاين
املفو�سية الأوروبية، وعدد من قادة 
العامل، ون�سطاء ومثقفون وفنانون 
يدعمون التوزيع العادل للقاحات. 
عبدال�سالم  حممد  امل�ست�سار  ودعــا 
عادل  تــوزيــع  اأجـــل  مــن  العمل  اإىل 
للقاحات على كل الدول وال�سعوب، 
واإزالة كل العوائق التي حتول دون 
املناطق  اأو  الــفــقــراء  اإىل  و�سولها 
الالجئني  واإىل  العامل،  يف  النائية 
وامل�سردين الذين حتول اأو�ساعهم 
التكاليف  حتــمــل  دون  املــاأ�ــســاويــة 

املادية للقاح.

وحتد  الإن�ساين،  لل�سمري  اختبار 
حرمان  وهـــــو  جــــديــــد،  اأخـــــالقـــــي 
احل�سول  مــن  الب�سر  مــن  الــكــثــري 
عــلــى هــــذا الـــلـــقـــاح، والــــواجــــب هو 
والعن�سرية  للتمييز  نــ�ــســمــح  األ 
والـــنـــزعـــات املـــاديـــة والـــفـــرديـــة اأن 
ذلــك خالل  تهزمنا جمــــدداً. جــاء 
م�ساركته يف احتفالية فاك�س ليف 
VaxLive التي اأحيتها عن بعد 
و�سارك  الــعــاملــي  املـــواطـــن  منظمة 
فيها الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، 
واأور�ــســول فــون ديــر ليــن، رئي�سة 

•• اأبوظبي-وام:

عبدال�سالم،  حممد  امل�ست�سار  قــال 
الأمني العام للجنة العليا لالأخوة 
بدون  كــلــه  الـــعـــامل  اإن  الإنــ�ــســانــيــة 
كورونا،  وباء  انت�سار  عانى  ا�ستثناء 
فقدان  لأمل  اجلـــمـــيـــع  وتـــعـــر�ـــس 
الأ�سدقاء،  اأو  الأقــارب  اأو  الأحباب 
والباحثون  الــعــلــمــاء  تــو�ــســل  حــتــى 
الأمل  العامل  منحت  لقاحات  اإىل 

بقرب انتهاء هذه املاأ�ساة.
اأمـــام  الآن  الــبــ�ــســريــة  اأن  ـــاف  واأ�ـــس

اخلرط�م ت�شت�شيف ملتقى ال�شارقة للتكرمي الثقايفالإمارات تدين حماولة احل�ثيني ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة
يعك�س  احلــوثــي  جلماعة  الإرهــابــيــة  الهجمات 
حتديها ال�سافر للمجتمع الدويل وا�ستخفافها 

بجميع القوانني والأعراف الدولية.
يتخذ  اأن  على  الــدويل  املجتمع  الـــوزارة  وحثت 
مــوقــفــا فــوريــا وحــا�ــســمــا لــوقــف هـــذه الأعمال 
املــنــ�ــســاآت احليوية  تــ�ــســتــهــدف  الـــتـــي  املـــتـــكـــررة 
واإمــــــــدادات الطاقة  املــمــلــكــة،  واأمـــــن  واملـــدنـــيـــة 
ــاد الــعــاملــيــني، مـــوؤكـــدة اأن  وا�ــســتــقــرار القــتــ�ــس
ا�ستمرار هذه الهجمات يف الآونة الأخرية يعد 
�سعي  عــلــى  جــديــداً  ودلــيــاًل  خــطــريا،  ت�سعيدا 
وال�ستقرار  الأمن  تقوي�س  اإىل  امللي�سيات  هذه 

•• اأبوظبي - وام:

وا�ستنكارها  اإدانتها  عن  الإمــارات  دولــة  اأعربت 
احلوثي  مــيــلــيــ�ــســيــات  ملــــحــــاولت  الــ�ــســديــديــن 
ا�ستهداف  اإيـــــــران،  مـــن  املـــدعـــومـــة  الإرهـــابـــيـــة 
ممنهجة  بطريقة  املــدنــيــة  والأعـــيـــان  املــدنــيــني 
العربية  باململكة  م�سيط  خمي�س  يف  ومتعمدة 
ال�سعودية ال�سقيقة، من خالل طائرة مفخخة، 

اعرت�ستها قوات التحالف.
واأكــدت دولة الإمــارات يف بيان �سادر عن وزارة 
هذه  ا�ستمرار  اأن  الــدويل  والتعاون  اخلارجية 

يف املــنــطــقــة. وجـــــددت الــــــوزارة تــ�ــســامــن دولة 
الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات 
الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل 
تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل 
ما تتخذه من اإجــراءات حلفظ اأمنها و�سالمة 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
اأمن الإمــارات العربية املتحدة  اأن  واأكــد البيان 
يتجزاأ  ل  كل  ال�سعودية  العربية  اململكة  واأمــن 
تعتره  اململكة  يواجه  خطر  اأو  تهديد  اأي  واأن 
وال�ستقرار  الأمــــن  ملنظومة  تــهــديــداً  الــدولــة 

فيها.

قيامهما  و  اأبوظبي  اإمـــارة  يف  التجارية  املجمعات  اأحــد 
بت�سوير نف�سيهما بدون الكمامات اإىل جانب ارتدائهما 
ال�سحي  باحلجر  اخلا�سة  الإلكرتونية  التتبع  �ساعة 
ال�سحية  بالتعليمات  الــتــزامــهــمــا  بــعــدم  يــتــفــاخــران  و 
التدابري  بذلك  خمالفني  عليهما  املفرو�سة  والوقائية 
19 موؤكدة  الحرتازية املتخذة ملكافحة مر�س كوفيد 
اأنه مت على الفور اتخاذ الإجــراءات القانونية �سدهما 

بحب�سهما على ذمة التحقيق.
الكرمي  والأزمـــات باجلمهور  الــطــوارئ  نيابة  اأهــابــت  و 
والقوانني  الحرتازية  والتدابري  بالإجراءات  اللتزام 
حتى  املعنية  اجلهات  عن  ال�سادرة  والقرارات  واللوائح 

ل يتعر�سوا للم�ساءلة القانونية.

•• اأبوظبي-وام:

اأمــــرت نــيــابــة الـــطـــوارئ والأزمـــــات والـــكـــوارث بالنيابة 
الإجـــراءات  ملخالفتهما  �سابني  بحب�س  للدولة  العامة 
والتدابري الحرتازية املتخذة للحد من انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد كوفيد 19.
و قالت نيابة الــطــوارئ والأزمـــات يف بيان لها اإنــه و يف 
بالدولة  املعنية  اجلــهــات  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  اإطــــار 
ومتابعة  انت�سارها  من  احلد  و  كورونا  جائحة  ملكافحة 
قررتها اجلهات  التي  بالتعليمات  املجتمع  اأفــراد  التزام 
املــخــتــ�ــســة مت ر�ــســد مــقــطــع مــ�ــســور مـــن قــبــل القيادة 
اإىل  دخولهما  اأثــنــاء  ل�سابني  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة 

نيابة الط�ارئ والأزمات تاأمر بحب�س �شابني خالفا 
الإجراءات و التدابري الحرتازية للحد من ك�فيد 19 

•• ال�شارقة-وام:

مع  �سراكة  اتفاقية  ام�س  ال�سرطية  العلوم  اأكــادميــيــة  ــعــت  وقَّ
من  واحـــدة  تعد  والــتــي  وال�ست�سارات  للتطوير  تــانــدم  �سركة 
اأكر ال�سركات املتخ�س�سة العاملة يف هذا املجال على م�ستوى 
الدولة واملنطقة وذلك بهدف بناء قاعدة قوية و�سلبة وتاأهيل 
املنا�سبة  بالأ�ساليب  وتزويدهم  وماهرة  موؤهلة  اأمنية  كــوادر 

عن  التــفــاقــيــة  وّقـــع  الــ�ــســرطــي.  العمل  متطلبات  تلبي  الــتــي 
العثمني  خمي�س  حممد  الدكتور  العميد  �سعادة  الأكــادميــيــة 
مدير عام الأكادميية وعن �سركة تاندم املهند�س خالد حممد 
الدكتور  املقدم  بح�سور  لل�سركة  الإقليمي  املدير  اإ�سماعيل 
عبدالرحمن النقبي مدير اإدارة تطوير الكفاءات بالأكادميية 
ال�سرتاتيجية وتطوير  اإدارة  ال�سويدي مدير  واملقدم حممد 
الأداء واملقدم الدكتور �سيفان خليفة نائب مدير اإدارة تطوير 

تنفيذ  الــتــعــاون  لتفاقية  الــعــام  الإطــــار  وي�سمل   . الــكــفــاءات 
ال�سركة م�سروع التطوير الرقمي للكفاءات ب�سورة �سحيحة 
وفق املعايري واملوا�سفات املتفق عليها وذلك من خالل تنفيذ 
ويت�سمن  ال�سايكومرتيك  تقييم  الأول  يتناول  برامج:  اأربعة 
تقييم القادة با�ستخدام اأداة التقييم ال�ساملة وت�ستهدف 539 
قائدا... بينما يت�سمن الرنامج الثاين تطوير القادة بطريقة 

التطوير الفرتا�سي الت�سويقي وعددهم 440 قائدا.

جمموعة  ثقافية  نــدوة  تنظيم  �سيتم  كما  اخلليفة  ح�سن  مبارك 
من املفكرين و النقاد و الإعالميني يدعى لها اأهل املحتفى به و 

مثقفي و اأدباء بلد املحتفى بهم .
و اأ�ساف العوي�س اإن امللتقى هو تكرمي للعطاء و البداع والت�سجيع 
لهما وهي املهمة الثقافية التي تتطلع بها ال�سارقة بو�سفها منارة 
ال�سمو  �ساحب  من  ودعــم  توجيهات  ياأتي  وهــو  العربية  الثقافة 
والإبداع  الثقافة  يخ�س  هــو  مــا  لكل  املتابع  وهــو  ال�سارقة  حاكم 
املبادرات من  ا�ستمرار هذه  �سموه على  .. موؤكداً حر�س  واملعرفة 
اأجل متكني املثقف العربي يف جمتمعه وتعزيز ح�سوره يف ال�ساحة 
املتعلقة  املــبــادرات  تفعيل  و  تنفيذ  خــالل  مــن  العربية  الثقافية 

بال�ساأن الثقايف .

•• ال�شارقة-وام:

تنظم دائرة الثقافة بال�سارقة الدورة الثالثة من ملتقى ال�سارقة 
للتكرمي الثقايف بقاعة وزارة التعليم العايل يف اخلرطوم يوم 17 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  برعاية �ساحب  من مايو اجلاري 

بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س العلى حاكم ال�سارقة.
الثقافة  دائـــرة  رئي�س  العوي�س  حممد  بــن  عــبــداهلل  �سعادة  قــال  و 
اإىل  يهدف  الــذي  الثقايف  للتكرمي  ال�سارقة  ملتقى  اإن  بال�سارقة 
الثقافة  خــدمــة  يف  اأ�ــســهــمــت  الــتــي  الــعــربــيــة  ال�سخ�سيات  تــكــرمي 
العربية املعا�سرة يتوجه لل�سودان البلد ال�سقيق حيث �سيتم تكرمي 
كل من عي�سى احللو، نبيل غايل، احل�سن حممد �سعيد، و الدكتور 

العميد جمال اجلالف الفريق عبد اهلل خليفة املري �سعادة اللواء خبري خليل املن�سوري
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ويل عهد راأ�س اخليمة : ال�شتثمار يف ال�شباب
 ودورهم  يف م�شرية التنمية ياأتي يف �شلم اأول�يات القيادة الر�شيدة

املوؤ�س�سة  عــــام  مــديــر  الـــنـــظـــري، 
“ا�ستكماًل  لل�سباب:  الحتــاديــة 
توجيهات  تــرجــمــة  يف  جلــهــودنــا 
بتمكني  ــــيــــدة  الــــر�ــــس الـــــقـــــيـــــادة 
اإ�سراكهم  على  وحر�سها  ال�سباب 
وال�ستفادة من طاقاتهم ل�سناعة 
ت�سكيل  يــاأتــي  مــ�ــســرق،  م�ستقبل 
اخليمة  راأ�ـــــــس  �ـــســـبـــاب  جمــلــ�ــس 
لتعزيز  الــــدائــــم  �ــســعــيــنــا  �ــســمــن 
م�ساركة ال�سباب بتحقيق التنمية 
املــ�ــســتــدامــة عــر ال�ــســتــفــادة من 
جديدة  �سبابية  واأفــكــار  طــاقــات، 
بناء �سخ�سية  تدعم م�سريتنا يف 
دوره  وتفعل  الإمـــاراتـــي  ال�سباب 
وطنه«.  وتقدم  جمتمعه  بخدمة 
دائماً  حري�سون  “نحن  واأ�ــســاف 
اجلهات  جميع  مع  التعاون  على 
املوؤ�س�سات  مــع  الــ�ــســراكــات  وبــنــاء 
لتحقيق  واخلــا�ــســة  احلــكــومــيــة 
لل�سباب،  الـــوطـــنـــيـــة  الأجـــــنـــــدة 
املجل�س  مــع  بــالــتــعــاون  و�ــســعــداء 
اخليمة  راأ�ـــــــــس  يف  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــــذي لــطــاملــا كـــان ول يــــزال من 
ملبادرات  الرئي�سيني  الــداعــمــني 

متكني ال�سباب يف الإمارة«.
“�ستوا�سل  النظري  �سعيد  وقــال 
الكفاءات م�سرية الإجنازات  هذه 
ال�سابقة  الـــدورات  حققتها  التي 
اإىل  ونتطلع عرها  املجل�س،  من 
ملبادرات مبتكرة  تقدمي ت�سورات 
تــ�ــســهــم يف �ــســقــل مــــهــــارات جيل 
بالعمل  تــنــطــلــق  الـــقـــيـــادات  مـــن 
اآفــــاق جــديــدة من  الــ�ــســبــابــي اإىل 
ت�سكيل  ومت  والريادة.”  التميز 
جمــــالــــ�ــــس الــــ�ــــســــبــــاب الـــتـــابـــعـــة 
يف  لل�سباب  الحتــاديــة  للموؤ�س�سة 
دولـــة الإمــــارات لــدعــم م�سريتها 
البتكار  يف  رائـــــــدة  كــمــنــظــومــة 
نحو  الطريق  وقــيــادة  احلكومي، 
العاملية،  الـــتـــحـــديـــات  مـــواجـــهـــة 
وتقوم املجال�س املحلية بامل�ساهمة 
وتنفيذ  املــبــادرات،  العمل على  يف 
الفعاليات  وا�ست�سافة  الــرامــج، 
اخلا�سة بال�سباب. تعمل املجال�س 
املحلية لل�سباب اأي�ساً على توعية 
الــ�ــســبــاب يف خمــتــلــف الإمـــــــارات، 
والبحوث  الــــدرا�ــــســــات  وتــنــفــيــذ 

وال�ستبيانات اخلا�سة بال�سباب.

�سباب  �ــســطــر  �سموه”  واأ�ــــســــاف 
الإمـــــــــارات يف الـــفـــرتة الأخـــــرية 
اأنظار  لفتت  ا�ستثنائية  اإجنـــازات 
نوذج  الإمـــارات  اأن  العاملواأثبتت 
امل�ستحيل  حتـــقـــيـــق  يف  مـــلـــهـــم 
و�سناعة امل�ستقبل ومن اأهم تلك 
الإجنـــــــازات الــتــي حتــقــقــت جناح 
م�سبار  كـــاأول  الأمل”  “م�سبار 
الو�سول  مــن  واإ�ــســالمــي  عــربــي 
اإماراتية  بــ�ــســواعــد  املـــريـــخ  اىل 
اأول  “براكة”  حمــطــة  وت�سغيل 
حمطة للطاقة النووية ال�سلمية 
قفزات  حتقق  عــن  ف�سال  عربيا 
املـــجـــالت  تـــنـــمـــويـــة يف خمــتــلــف 
والبنية  والتعليم  القــتــ�ــســاد  يف 
الــتــحــتــيــة والـــ�ـــســـحـــة والإعـــــــالم 
الإمارات  دولــة  عــززت من مكانة 
الدولية  اخلارطة  على  وريادتها 
وو�سعت دولتنا يف م�ساف الدولة 

املتقدمة«.
وقال �سمو، ويل عهد راأ�س اخليمة 
املوؤ�س�س  الــوالــد  ومــبــادئ  نهج  اإن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” وقيم الت�سامح 
غر�سها  التي  والتعاي�س  والعطاء 
يف جمتمع الإمارات تاأ�س�س عليها 
�سباب الإمارات الذي يتوىل اليوم 
القيادية  املــنــا�ــســب  مــن  الــعــديــد 
وير�سم  الــــدولــــة  مــوؤ�ــســ�ــســات  يف 
الــقــيــادة مــالمــح م�ستقبل  بــدعــم 
القادمة  عاما  للخم�سني  الدولة 
احليوية  الــقــطــاعــات  خمتلف  يف 
فريدا  عـــاملـــيـــا  نــــوذجــــا  لـــنـــكـــون 
ينتظره  ول  املــ�ــســتــقــبــل  يــ�ــســنــع 
وهي ر�سالتنا للعامل اأجمع توؤكد 
اأهمية حتفيز ال�سباب وال�ستثمار 
ركيزة  لــيــكــونـــــوا  طاقاتهــــــم  يف 
الدول  بناء  م�ســـــرية  يف  رئي�سية 

وتقدمها.
وبــدورهــا، قالت معايل �سما بنت 
ــــزروعــــي، وزيــــــرة دولـــة  �ــســهــيــل امل
“جمال�س   : الــ�ــســبــاب:  لــ�ــســوؤون 
ال�سباب ترجمة فعلية لتوجيهات 
القيادة الر�سيدة باإ�سراك ال�سباب 
امل�ستدامة  الــتــنــمــيــة  مــ�ــســرية  يف 
و�ــــســــنــــاعــــة مـــ�ـــســـتـــقـــبـــل اأفـــ�ـــســـل 
لــالأجــيــال الــقــادمــة، فــهــي ت�سكل 

والبتكار.  الــعــمــل  يف  املـــحـــدودة 
وا�ــســتــطــاعــت دولــــة الإمـــــــارات يف 
متنح  اأن  الــر�ــســيــدة  قيادتها  ظــل 
ل�ستكمال  لــلــ�ــســبــاب  الـــفـــر�ـــســـة 
وامل�ساهمة  الــوطــن  بــنــاء  م�سرية 
يف مــوا�ــســلــة مــ�ــســرية الإجنـــــازات 
وتاأهيلهم  اإعـــدادهـــم  خـــالل  مــن 
واليوم  واملمكنات.  ال�سبل  بكافة 
الوطن  اأبناء  وكل  ال�سباب  يجني 
واجلهد  العمل  من  �سنوات  ثمار 
دور  اإبـــراز  خاللها  مــن  ا�ستطعنا 
ال�سباب يف العديد من الإجنازات 
اإىل  اأفكارهم  وحتويل  الوطنية، 
جمل�س  ويتكون  ملمو�س«.  واقــع 
دورته  يف  لل�سباب  اخليمة  راأ�ـــس 
اخلــامــ�ــســة مــن 7 اأعــ�ــســاء، وهم 
ال�سوري  عــبــيــد  �ــســلــطــان  نـــــورة 
را�سد  �ــســامل  ومــــرمي  الـــزعـــابـــي، 
اآل عــلــي، و�ــســروق �سعيد  املــفــتــول 
حمــــمــــد عــــــبــــــداهلل الــــ�ــــســــرهــــان، 
وفاطمة حممد اإ�سماعيل حممد 
الأحــمــد، بــالإ�ــســافــة اإىل كــل من 
�سهابي  احـــمـــد  حــ�ــســني  حمـــمـــد 
حممد  وعـــــبـــــداهلل  ـــي،  ـــو�ـــس ـــل ـــب ال

قدرة  يف  “نثق  معاليها  واأ�سافت 
�ــســبــاب اإمـــــــارة راأ�ــــــس اخلــيــمــة - 
بــدعــم �ساحب  الـــذيـــن ميــ�ــســون 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ �ــســعــود بــن �سقر 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
وتوجيهات  اخليمة،  راأ�ـــس  حاكم 
�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بـــن �سعود 
الــقــا�ــســمــي ويل عهد  �ــســقــر  بـــن 
املجل�س  رئــيــ�ــس  اخلــيــمــة  راأ�ــــــس 
منظومة  تعزيز  على  التنفيذي 
متــكــني �ــســبــاب الإمـــــــــارات حيث 
العمل  ــلــة  مــوا�ــس عــلــى  �ــســنــعــمــل 
اإيــجــابــي ي�سجع  لــرت�ــســيــخ مــنــاخ 
الفاعلة يف  امل�ساركة  ال�سباب على 
اإىل  خمتلف الأن�سطة، بالإ�سافة 
تعزيز حلقة الو�سل بني ال�سباب 
والــــقــــيــــادة مــــن اأجــــــل الرتــــقــــاء 

بدورهم على كافة امل�ستويات«.
واكدت ان “ �سباب دولة الإمارات 
لل�سباب  عاملياً  نــوذجــاً  ُي�سكلون 
املــتــ�ــســلــح بــالــعــلــم، والـــــذي يدرك 
ونه�سة  جمتمعه  يف  دوره  اأهمية 
وطــــــنــــــه مـــــــن خـــــــــالل تـــوظـــيـــف 
غري  وطاقاته  ومعارفه  مهاراته 

فــر�ــســة مــثــالــيــة لــال�ــســتــفــادة من 
الطاقات والإبداعات والبتكارات 
ب�سكل  وتــوظــيــفــهــا  الــ�ــســبــابــيــة، 
جمتمعاتنا  خـــدمـــة  يف  اأفـــ�ـــســـل 

وتقدم وطننا.« .
“حري�سون  مــعــالــيــهــا:  وتــابــعــت 
املجال�س  هـــذه  رفـــد  عــلــى  دائـــمـــاً 
جديدة  �سابة  ومــواهــب  بكفاءات 
خمتلفة  اأفـــــكـــــار  لـــديـــهـــا  يــــكــــون 
ت�سهم  مبتكرة  وبــرامــج  ملــبــادرات 
يف  اإجنازاتنا  م�سرية  موا�سلة  يف 
متكني ال�سباب، واأي�ساً يف حتقيق 
العمل  مــ�ــســرية  نــوعــيــة يف  نــقــلــة 
مــع الــ�ــســبــاب يف دولــــة المـــــارات، 
راأ�س  جمل�س  ت�سكيل  ويتما�سى 
جهودنا  مـــع  لــلــ�ــســبــاب  اخلــيــمــة 
وحر�سنا على تفعيل دور ال�سباب 
والتطور  الــتــنــمــيــة  مـــ�ـــســـرية  يف 
الــتــي تــ�ــســهــدهــا دولــــة الإمــــــارات، 
وحتــفــيــزهــم عــلــى طــــرح روؤاهـــــم 
خاللها  من  ن�سعى  التي  املبتكرة 
جديدة  فــر�ــس  ا�ــســتــكــ�ــســاف  اإىل 
كل  يف  الإمــــــارات  ريــــادة  لتحقيق 

املجالت يف امل�ستقبل«.

عالقاتها.
جمال�س  اإن  �سعادته:”  وتـــابـــع 
لتبادل  من�سات  تعد  مل  ال�سباب 
الآراء والأفكار فقط بل اأ�سبحت 
ابتكار  عــلــى  لــلــتــنــافــ�ــس  مـــيـــدانـــا 
العمل  برامج  و  املــبــادرات  اأف�سل 
نوعية  خمرجات  اإىل  وترجمتها 
ت�سب يف تعزيز احل�سور ال�سبابي 
والعاملية  املحلية  ال�ساحتني  على 
بالدعم  ال�سياق  هــذا  يف  ون�سيد   ،
يف  ال�سباب  دور  لتعزيز  القيادي 
الـــوطـــن واجلـــهـــود التي  خـــدمـــة 
الــــــــــوزارة يف الإرتـــــقـــــاء  تـــبـــذلـــهـــا 
مبعايري العمل ال�سبابي لتحقيق 

ال�سدارة والريادة العاملية.
�سعيد  �ــــســــعــــادة  قــــــال  وبـــــــــــدوره 

عــلــي عــبــداهلل الــ�ــســحــي، واحـــالم 
عبداملح�سن عبداهلل املناعي.

�سعادة  قـــــال  املـــنـــا�ـــســـبـــة،  وبــــهــــذه 
اللطيف  عــبــد  حمــمــد  الـــدكـــتـــور 
للمجل�س  الــعــام  الأمـــني   ، خليفة 
راأ�ـــــــس  اإمـــــــــــــارة  الــــتــــنــــفــــيــــذي يف 
الـــــثـــــورة  “تتطلب  اخلــــيــــمــــة: 
والتحولت  الــرابــعــة  ال�سناعية 
تفرزه من  وما  ال�سريعة  التقنية 
عقليات  اإىل  جمتمعية  تغيريات 
مت�سك  متميزة  �سبابية  وقـــدرات 
الرقمية  الــتــكــنــولــوجــيــا  بـــزمـــام 
�سخامة  مــع  بفاعلية  وتــتــعــامــل 
املعلومات،  وكـــثـــافـــة  الـــبـــيـــانـــات 
وتركيبتها  بــابــتــكــاراتــهــا  لتنحت 
جديدا  واقــعــا  املنفتحة  الذهنية 

اأعلى  اإىل  الإمــارات  بدولة  ي�سمو 
القمم.«.

دوره  “تبداأ  �ــســعــادتــه  واأ�ــــســــاف 
جــــديــــدة ملــجــلــ�ــس �ـــســـبـــاب راأ�ــــــس 
�سبابية  بـــعـــنـــا�ـــســـر  اخلــــيــــمــــة 
�سقف  رفـــع  اإىل  تتطلع  مــتــوقــدة 
اجنازات  على  وتبني  الطموحات 
املــجــالــ�ــس الــ�ــســابــقــة وتـــعـــزز من 
مــ�ــســرية الــعــمــل الــ�ــســبــابــي، و اإن 
يف  ال�سبابية  املــ�ــســاركــة  منظومة 
�سنع م�ستقبل الإمارات وحتقيق 
القادمة  ال�سنة  اخلمي�س  روؤيــــة 
مدرو�سة  خــطــوات  �سمن  ت�سري 
ل  كــيــف  رائـــــدة،  عــمــل  ومنهجية 
ونحن نرى التطورات يف هيكلية 
هذه املنظومة واآلية عملها واإطار 

اإ�سابة  1,572 عن  ك�سفت  فح�سا  اأجرت 203,147 

»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,560 حالة جديدة من ك�رونا
املا�سية �ساعة   24 الـ  خالل  تقدمي 19,045 جرعة من لقاح كوفيد19- 

تقدمي  عــن  املجتمع  ووقــايــة  ال�سحة  وزارة  اأعــلــنــت  اأخــــرى  جــهــة  مــن 
 24 الـــ  ال�ساعات  خــالل  “كوفيد-19”  لــقــاح  مــن  جــرعــة   19،045
ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلــرعــات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 
لكل  جرعة   112.69 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   11،145،934

100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح “ كوفيد - 19 “ و�سعياً 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س “كوفيد-19«.

التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق  اإجــراءات     و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  1،572 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  مــن  امل�ستجد  كــورونــا  بــفــريو�ــس  جــديــدة 
يبلغ  وبــذلــك  الــالزمــة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حـــالت 

جمموع احلالت امل�سجلة 536،017 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،613 

حالة.

••   اأبوظبي-وام:

وزيــادة نطاق  لتو�سيع  املجتمع  ال�سحة ووقاية  متا�سيا مع خطة وزارة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد - 19” واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 203،147 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات الـ 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقــايــة  ال�سحة  وزارة  واأعــربــت     
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،560 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا امل�ستجد “كوفيد - 19” وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 516،329 حالة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي اأن ال�ستثمار يف ال�سباب وتفعيل 
ياأتي  القادمة  للخم�سني عامًا  والبناء  التنمية  م�سرية  دورهم يف 
روح  تعزيز  خالل  من  للدولة  الر�سيدة  القيادة  اأولويات  �سلم  يف 
القيادة لديهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والبتكارية ومتكينهم 

وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات  وو�سع  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  من 
اخليمة  راأ�س  جمل�س  ت�سكيل  مبنا�سبة  �سموه  وقال  التطويرية. 
لل�سباب.. اإن ال�سباب هم �سناع امل�ستقبل ورهان الوطن احلقيقي 
لتحقيق تطلعات القيادة وطموحات ال�سعب ومواجهة التحديات 
اإميان  من  انطالقا  العاملية  التغريات  تفر�سها  التي  امل�ستقبلية 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل”  “حفظه 

دبي  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
ال�سباب وقدرتهم  ال�سمو حكام الإمارات بدور  اخليمة واأ�سحاب 
العلم  ب�سالح  واقتدار  بكفاءة  الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  على 

واملعرفة والتكنولوجيا.

علي النعيمي يبحث مع الأمني العام  
لالحتاد الربملاين الدويل �شبل التعاون 

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل الدكتور علي را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي 
الرملاين  الحتـــاد  يف  الإمــاراتــيــة  الــرملــانــيــة  ال�سعبة  جمموعة  رئي�س 
الدويل، خالل لقائه ام�س �سعادة مارتن �سونغونغ الأمني العام لالحتاد 

الرملاين الدويل، تطوير عالقات التعاون الرملانية بني اجلانبني.
الإماراتية يف الحتاد  ال�سعبة الرملانية  اأع�ساء جمموعة  اللقاء  ح�سر 
الــدويل �سعادة كل من: �سارة فلكناز، ومــروان عبيد املهريي،  الرملاين 
ومرية �سلطان ال�سويدي، اإىل جانب الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي 
، الأمني العام للمجل�س الوطني، وعــفراء را�سد الب�سـطي الأمني العام 

امل�ساعد لالت�سـال الـــرملاين.
ورحب معايل الدكتور علي را�سد النعيمي ب�سعادة الأمني العام لالحتاد 
الرملاين الدويل، واأكد على اأهمية هذه الزيارة وتوقيتها التي تتزامن 
مــع انــعــقــاد اجــتــمــاعــات جلــان الحتـــاد عــن بعد ب�سبب ظـــروف جائحة 

فريو�س كوفيد 19.
واأكد اجلانبان خالل اللقاء على اأهمية ال�ستفادة من جتربة التعامل مع 
تداعيات جائحة كورونا على خمتلف ال�سعد، و�سرورة تبادل اخلرات 

بني الدول للحد من انت�سار اآثار اجلائحة.
يف  املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولــة  جهود  النعيمي  معايل  عر�س  كما 

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل 
عن مواعيد عمله و�ساعات تطبيق نظام “درب” للتعرفة املرورية، واأوقات 
الفطر  عيد  اإجــازة  خــالل  العبارات  وخدمات  العام  النقل  حافالت  عمل 

املبارك.
واأو�سح اأن مراكز اإ�سعاد املتعاملني يف اأنحاء اإمارة اأبوظبي �ستكون مغلقة 
 2021 11 مايو  خالل العطلة، وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 
اإىل حني ا�ستئناف الدوام الر�سمي يوم الأحد املوافق 16 مايو 2021. 
ولفت اإىل اأنه ميكن للمتعاملني احل�سول على خدمات املركز عن طريق 
 ،www.itc.gov.ae الإلكرتوين  موقعه  على  املتاحة  الرقمية  املن�سات 
وتطبيق »Darbi« الذكي، وعر التوا�سل مع مركز الت�سال التابع ملركز 
خدمة  ات�سال  ومركز   ،80088888 املجاين  الرقم  على  املتكامل  النقل 
اأيام  طـــوال  ال�ساعة  مـــدار  على  وذلـــك   ،600535353 الأجـــرة  مركبات 

الأ�سبوع.
يوم  مــن  بـــدءاً  �ستكون جمانية  ال�سطحية  املــواقــف  ر�ــســوم  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
الثالثاء املوافق 11 مايو 2021 وحتى نهاية العطلة من 29 رم�سان 
اإىل 3 من �سهر �سوال لعام 1442/، كما �ستكون ر�سوم الوقوف يف �ساحة 

مواقف ال�ساحنات يف م�سفح م-18 جمانية خالل نف�س الفرتة.
ودعا مركز النقل املتكامل اإىل �سرورة عدم الوقوف يف الأماكن املمنوعة 
وعدم اإعاقة حركة املركبات والتوقف ب�سكل �سحيح يف الأماكن املخ�س�سة 

م�ساعدة الكثري من دول العامل ودعمها ملواجهة جائحة كورونا واحلد 
مــن انت�سار الــوبــاء، حيث بــذلــت الــدولــة جــهــوداً كــبــرية يف تــوفــري لقاح 
ت�ستطع احل�سول عليه، موؤكداً  التي مل  الدول  لبع�س  “كوفيد-19” 
الت�سامح  ومـــبـــادرات  الــديــانــات  مــركــزاً جلميع  تعد  الإمـــــارات  دولـــة  اأن 

وال�سالم.
الرملاين  العام لالحتاد  الأمــني  �سونغونغ  �سعادة مارتن  اأكــد  من جانه 
والحتاد  الوطني  املجل�س  تربط  التي  املتميزة  العالقة  على  الـــدويل، 
التي يعمل  واملــبــادرات  املجل�س للرامج  الـــدويل، مثمنا دعــم  الــرملــاين 
عليها الحتاد، منوها اإىل اأن دولة الإمارات لديها جتربة وخرة كبرية 
يف جمال الت�سامح واحلوار وال�سالم، واأن هذا التجربة الناجحة ميكن 

ال�ستفادة منها وم�ساركتها دول العامل يف املوؤمترات الدولية.

للوقوف، وكذلك عدم الوقوف يف الأماكن املخ�س�سة لل�سكان من ال�ساعة 
9:00 م�ساء وحتى ال�ساعة 8:00 �سباحاً.

ونوه اإىل اأن ر�سوم نظام التعرفة املرورية “درب” �ستكون جمانية خالل 
بعد  الر�سوم  تلك  احت�ساب  ي�ستاأنف  اأن  على  املــبــارك،  الفطر  عيد  عطلة 
وهي  العتيادية  الـــذروة  �ساعات  يف  الر�سمية  العيد  عطلة  من  النتهاء 
ومن  ال�سباحية،  الفرتة  يف   09:00 ال�ساعة  اإىل   07:00 ال�ساعة  من 
ال�ساعة 5:00 اإىل ال�ساعة 7:00 يف الفرتة امل�سائية، من يوم ال�سبت اإىل 
يوم اخلمي�س، وذلك بهدف �سمان ان�سيابية احلركة املرورية خالل تلك 
الأوقات التي ت�سهد زيادة كبرية يف حركة ال�سري والتنقل، حيث كان املركز 

قام بتعديل تلك الأوقات خالل �سهر رم�سان.
عطلة  خالل  العامة  احلافالت  عمل  وتواقيت  بخدمات  يتعلق  فيما  اأمــا 
عيد الفطر املبارك، اأفاد املركز باأن خدمة النقل العام باحلافالت �ستعمل 
الر�سمية من دون  والعطالت  لأيام اجلمعة  �سابقاً  املحددة  املواعيد  وفق 

اأي تغيري.
واأعلن املركز عن خدمات ومواعيد عمل العبارات بني جزيرة دملا وميناء 
جبل الظنة، وبني جزيرتي ال�سعديات والعالية خالل اإجازة عيد الفطر، 
لفتا اإىل اأن مواعيد عمل العبارات من واإىل جزيرة دملا �ستكون من ال�سبت 
اإىل اخلمي�س بواقع /3/ رحالت ويوم اجلمعة بواقع رحلتني فقط، اأما 
من  ف�ستكون  والعالية،  ال�سعديات  جزيرتي  بني  العبارات  عمل  مواعيد 
ال�سبت اإىل الأربعاء بواقع /3/ رحالت يوميا وبواقع /4/ رحالت يومي 

اخلمي�س واجلمعة.

النقل املتكامل يعلن عن م�اعيد عمله خالل عطلة عيد الفطر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�سامح  وزيـــر  نــهــيــان  اآل 
يف قــ�ــســره �ــســعــادة الــ�ــســفــرية اأدريـــانـــا 
بولنيو�س اآرغيتا نائبة وزير خارجية 

جمهورية كو�ستاريكا.
ورحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
بولنيو�س  اأدريـــانـــا  ال�سفرية  ب�سعادة 
.. وبحثا  املــرافــق لها  اآرغــيــتــا والــوفــد 
تــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــتــي تــربــط دولة 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإمــارات 
امل�سالح  يــــخــــدم  مبـــــا  كـــو�ـــســـتـــاريـــكـــا 
النظر  وجــــهــــات  وتــــبــــادل  املـــ�ـــســـرتكـــة 
الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  حول 
جهود  اجلانبان  وا�ستعر�س  امل�سرتك. 
ن�سخة  تقدمي  اإىل  الــهــادفــة  الإمــــارات 
العاملي  اإك�سبو  معر�س  من  ا�ستثنائية 
التعاون  يعزز  الــدولــة مبــا  اأر�ـــس  على 

التحديات  ملواجهة  امل�سرتك  الـــدويل 
الــعــاملــيــة وبـــنـــاء عــــامل اأفــ�ــســل يحقق 

ال�سالم والزدهار العاملي.
كما بحث اجلانبان م�ستجدات جائحة 

"كوفيد19-" على ال�ساحة الإقليمية 
ال�سديقني  البلدين  والدولية وجهود 
كورونا  فريو�س  تداعيات  مواجهة  يف 
نهيان  ال�سيخ  مــعــايل  واأكـــد  امل�ستجد. 

بن مبارك اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
حتر�س  الر�سيدة  قيادتها  بتوجيهات 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون املـــ�ـــســـرتك مع 
جميع دول العامل انطالقا من قيمها 

ومــبــادئــهــا الــرا�ــســخــة الــقــائــمــة على 
الــتــ�ــســامــن والــتــ�ــســامــح والــ�ــســالم من 
وقال  للجميع.  م�سرق  م�ستقبل  اأجــل 
اإن العالقات بني الإمارات وكو�ستاريكا 

تـــــزداد تـــطـــورا ور�ــســوخــا بــفــ�ــســل دعم 
ورعاية قيادتي البلدين ال�سديقني مبا 
يلبي تطلعات �سعبيهما نحو املزيد من 
التقدم والزدهار يف خمتلف املجالت. 

اأن م�ساركة جمهورية  واأ�ساف معاليه 
معر�س  يف  الــ�ــســديــقــة  ــتــاريــكــا  كــو�ــس
عمق  يــعــكــ�ــس  دبـــــي   2020 اإكـــ�ـــســـبـــو 
العالقات ال�سرتاتيجية بني البلدين 

وتطلعهما اإىل تقدمي م�ساركات فاعلة 
يف هذا احلدث العاملي قادرة على ر�سم 
من  املقبلة  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل 
خـــالل مــنــ�ــســة مــلــهــمــة جتــمــع العامل 
حتت مظلة واحــدة. من جانبها اأكدت 
بولنيو�س  اأدريـــانـــا  الــ�ــســفــرية  �ــســعــادة 
اآرغـــيـــتـــا حـــر�ـــس بـــالدهـــا عــلــى تعزيز 
الــتــعــاون امل�سرتك مــع دولــة الإمـــارات 
املــجــالت مبــا يدفع جهود  يف خمتلف 
البلدين  بــني  ال�سراكة  روابـــط  توثيق 
وقالت  اأرحــــب.  اآفـــاق  اإىل  ال�سديقني 
مهمة  م�ساركة  اإىل  تتطلع  بالدها  اإن 
يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي م�سيدة 
ل�ست�سافة  وال�ــســتــعــدادات  بــاجلــهــود 
هذا احلدث العاملي والتي تعك�س مكانة 
الإمارات الرائدة عامليا وعزميتها على 
تقدمي ن�سخة فريدة من اإك�سبو العاملي 
اأكرث  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  ت�سهم 

ازدهارا لدول العامل اأجمع.

•• اأبوظبي-وام:

يف  املجتمع  اأفــراد  لكافة  خدماته  تقدمي  على  للتاأهيل  الوطني  املركز  يحر�س 
19 عاما با�ستخدام اأحدث و�سائل العالج  الدولة خالل م�سريته التي متتد لـ 
الإقليمية  واملنظمات  واملتخ�س�سة  املماثلة  املــراكــز  مــع  وبالتن�سيق  والــوقــايــة 
تطوير  على  والعمل  وعــالجــه  الإدمــــان  مكافحة  جمــال  يف  العاملة  والــدولــيــة 

وا�ستحداث اآليات ونظم جديدة للعالج والتاأهيل والوقاية من الإدمان.
واأكــــد �ــســعــادة الــدكــتــور حــمــد الــغــافــري مــديــر عـــام املــركــز الــوطــنــي للتاأهيل يف 
ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات / وام / : " اأنه وفق قوانني دولة الإمارات ُيعفى 
ب�سكل طوعي  للعالج  تقدمهم  القانونية يف حال  امل�ساءلة  الإدمــان من  مر�سى 
وهو الأمــر الذي ناأخذه على حممل اجلد يف املركز حيث نلتزم باحلفاظ على 
والرامج  اخلطط  اأف�سل  تقدمي  على  ونحر�س  مر�سانا  وخ�سو�سية  �سرية 
العالجية التي من �ساأنها تخلي�سهم من خماطر الإدمان على اختالف اأنواعها 

وم�ستوياتها".
واأو�سح اأن مراحل تقدمي العالج ملر�سى الإدمان ت�سمل خم�س مراحل اأ�سا�سية 
واإزالة  التقييم  اإعــادة  ثم  العالجية ومن  ال�سامل وو�سع اخلطة  بالتقييم  تبداأ 
ال�سموم من ج�سم املري�س والعالج والتاأهيل يف برامج الأق�سام الداخلية ومتابعة 
على  واملحافظة  املتابعة  ثم  ومن  اخلارجية  العيادة  برامج  يف  والتاأهيل  العالج 

النتائج والوقاية من النتكا�سة.
مراحل  مع  بتكامل  تعمل  تاأهيلية  عالجية  برامج  يعتمد  املركز  اأن  اإىل  واأ�سار 
عالج الإدمان وت�سمل العالج الطبي والنف�سي وال�سلوكي، واخلدمات الجتماعية 
ال�سحي وبرامج تنمية  التثقيف  وبرنامج تاليف النتكا�س"ماتريك�س" وبرامج 

املــهــارات احلياتية وجمــمــوعــات الــدعــم والإر�ـــســـاد اإ�ــســافــة اإىل بــاقــة اأخـــرى من 
الرامج الدينية والثقافية والفنية والريا�سية التي حتاكي اهتمامات مر�سى 

الإدمان وتعزز من قدرتهم على ال�ستجابة للعالج.
"قطاع اخلدمات  الطبية عر قطاع متخ�س�س  يقدم خدماته  املركز  اأن  وذكــر 
اأربعة قطاعات عمل متخ�س�سة حيث تعمل  واحــًدا من  يعد  الذي  العالجية"، 
العالجية  والــروتــكــولت  اخلــطــط  وتطوير  ت�سميم  على  القطاع  هــذا  كـــوادر 
والتجارب  العلوم  اإلــيــه  تو�سلت  مــا  اأف�سل  اإىل  ا�ستناد  وذلــك  الإدمــــان  ملر�سى 
بتقدمي  القطاع  هــذا  على  القائمني  التزم  اإىل  لفتا   .. وعاملًيا  حملًيا  العلمية 
جميع اخلدمات العالجية والتاأهيلية ملر�سى الإدمان من جهة واإجراء البحوث 
اأخــرى يف حني  وتطويرها من جهة  تلك اخلدمات  لدعم  الالزمة  والدرا�سات 

يحر�س القطاع على ر�سد مر�س الإدمان واقرتاح ال�سيا�سات الالزمة.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن املركز ميتلك طاقًما طبًيا فريًدا ي�سم جمموعة من اأبرز 
الأ�ساتذة والأطباء ذوي العلم واخلرة ال�ستثنائية والذين حققوا اإجنازات مميزة 
يف جمال اأعمالهم على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل وهذه اخلرات وما 
ميتلكه املركز من قدرات وبنية حتتية فريدة جتعل منه مرجًعا عاملًيا لتقدمي 
الدعم العالجي وال�ست�ساري ملر�سى الإدمان و ي�سمل الطاقم الطبي 6 اأطباء 

يحملون درجة الأ�ستاذية يف جمالت طب عالج الإدمان.
واأ�ساف اأنه يتبع لقطاع اخلدمات العالجية اإدارة ال�سحة العامة والبحوث والتي 
تعمل على امل�ساهمة يف خف�س العبء املر�سي لالإدمان من خالل تفعيل وتطوير 
تطور  ومتابعة  تر�سد  اإىل  اإ�سافة  املجتمع  فئات  لكافة  توعوية  وقائية  برامج 
والبحوث  الدرا�سات  وتفعيل  واملعنيني  ال�سركاء  مع  بالتن�سيق  الإدمــان  مر�س 
العلمية يف جمال علوم الإدمان وتفعيل قنوات التوا�سل مع كافة الفئات املعنية 

من خالل الفعاليات والأن�سطة املجتمعية الهادفة.
اإدارة العالج والتاأهيل التابعة للقطاع ذاته تعمل على تقدمي خدمات  اإن  وقال 
الرعاية ال�ساملة للمر�سى يف اأق�سام العالج الداخلي واخلارجي من قبل فريق 
واخلدمة  النف�س  علم  يف  واأخــ�ــســائــيــني  نف�سيني  اأطــبــاء  مــن  متخ�س�س  طبي 
الطبي  للفريق  الدعم  تقدمي  اإىل  التمري�س  اإدارة  تهدف  الجتماعية يف حني 
املتعدد التخ�س�سات من خالل املتابعة اليومية للمر�سى والتاأكد من �سري عمل 
اخلطة العالجية على اأف�سل وجه وتدعمها يف ذلك اإدارة العمليات التي تخت�س 
باإدارة �سوؤون املر�سى الداخلية من خالل تلبية احتياجاتهم اليومية واخلارجية 
بالتن�سيق مع جهات التحويل املختلفة اإ�سافة اإىل تعزيز العالقات مع ال�سركاء 

لتوحيد اجلهود فيما يتعلق باإعادة اندماج املر�سى املتعافني يف املجتمع.
اإبرام  على  املركز  حر�س  العالجية  قدراته  لتطوير  املتوا�سل  �سعيه  اإطــار  ويف 
الطبية على  واملوؤ�س�سات  املنظمات  اأبرز  ا�سرتاتيجية مع جمموعة من  �سراكات 
م�ستوى العامل حيث كان املركز اأول موؤ�س�سة اإقليمية حت�سل على �سفة "مركز 
متعاون مع منظمة ال�سحة العاملية" التي توؤهله ليكون مرجًعا يف جمال علوم 

الإدمان وتفرعاته البحثية والعالجية والتاأهيلية على امل�ستوى الإقليمي.
"ماكلني هارفرد" والتي  املركز مع م�ست�سفى  تربط  التي  ال�سراكة  ذلك  ويتبع 
تتيح املجال اأمام املركز لتطبيق الرامج العالجية املعتمدة يف امل�ست�سفى الرائد 
عاملًيا يف هذا التخ�س�س كما يرتبط املركز ب�سراكة مميزة مع معهد "ماتريك�س" 
يف الوليات املتحدة الأمريكية تهدف اإىل تقدمي خدمات تدريبية من �ساأنها دعم 
توجهات املركز ال�سرتاتيجية واملتمثلة يف تقدمي خدمات العيادة اخلارجية بناء 
على نوذج "ماتريك�س" الذي يوفر دجًما متكاماًل ملجموعة من اأجنح اأناط 
عالج مر�س الإدمان الفاعلة عاملًيا هذا ويتم عمل تقييم منفرد كل ثالثة اأعوام 

خلدمات املركز العالجية من قبل بيوت خرة عاملية متخ�س�سة يف هذا املجال 
حيث مت �سابقاً تقيم املركز من قبل اجلمعية العاملية لطب الإدمــان واجلمعية 

الأمريكية لطب الإدمان.
جدير بالذكر اأن املركز الوطني للتاأهيل تاأ�س�س يف العام 2002 بتوجيهات من 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " حيث �سكل املركز 
على مدار الأعوام املا�سية �سعلة اأمل ملر�سى الإدمان من خالل تقدمي خدمات 
الوقاية والعالج والتاأهيل من مر�س الإدمان يف اإطار من ال�سرية واخل�سو�سية 

مع مراعاة واحرتام القيم املجتمعية.
ون�س قانون تاأ�سي�س املركز على جمموعة من البنود الرئي�سية التي حددت م�سار 
اأدواتــه ومنهجياته  عمله يف ملف عالج الإدمــان وكانت خارطة طريق لتطوير 
العالج  و�سائل  اأحــدث  با�ستخدام  اأنــواعــه  بكافة  الإدمـــان  عــالج  وهــي  الأ�سا�سية 
واملنظمات  واملتخ�س�سة  املماثلة  املراكز  مع  وبالتن�سيق  عاملًيا  املعروفة  والوقاية 
وعالجه  الإدمـــان  مكافحة  جمــال  يف  العاملة  والــدولــيــة  الإقليمية  والــوكــالت 
وتطوير وا�ستحداث اآليات ونظم جديدة للعالج والتاأهيل والوقاية من الإدمان 
والتاأهيل  الــعــالج  وتــقــدمي خــدمــات  الــدولــة  املخت�سة يف  مــع اجلــهــات  بالتعاون 
املتخ�س�سة ملر�سى الإدمان من الذكور والإناث �سواء يف اأق�سام داخلية اأو عيادات 

خارجية خم�س�سة لذلك.
ميكن زيارة املركز اأو التوا�سل معه هاتفًيا من خالل الرقم املجاين 8002252 
مواعيد  حلجز  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على  الر�سمية  �سفحاته  عر  اأو 
الزيارات كما ميكن للراغبني يف احل�سول على ال�ست�سارة الإلكرتونية التوا�سل 
بــاأن املــركــز يتعهد ووفقاً  مــع املــركــز عــر املــوقــع الإلــكــرتوين اخلــا�ــس بــه علماً 

للقانون باحلفاظ على �سرية معلومات مر�ساه وحماية خ�سو�سياتهم.

•• دبي-وام:

املجتمع  ال�سحة ووقاية  حققت وزارة 
نوعية  اإ�سافة  ي�سكل  متميزا  اإجنـــازا 
ميادين  يف  الإمــــــــارات  دولـــــة  لــ�ــســجــل 
اأول  اأ�سبحت  حيث  العاملية  الــريــادة 
جهة  واأول  املنطقة  يف  احتــاديــة  جهة 
�سحية عاملية حت�سل على 3 �سهادات 
وجودة  اإدارة  يف  واحــدة  دفعة  "اآيزو" 
واإدارة  ال�سحية  املعلوماتية  البيانات 
الـــدرا�ـــســـات وحتــلــيــل الــبــيــانــات وفق 
معايري اجلودة العاملية. و�سهد ت�سليم 
الـــوزارة  ديـــوان  "الآيزو" يف  �ــســهــادات 
بــدبــي �ــســعــادة الــدكــتــور حمــمــد �سليم 
جمل�س  رئي�س  الـــوزارة  وكيل  العلماء 
للخدمات  الإمــــــارات  مــوؤ�ــســ�ــســة  اإدارة 
الهيئة  �ــســلــم ممــثــل  الــ�ــســحــيــة حــيــث 
ال�سهادات  الأعـــمـــال  حلــلــول  الــعــاملــيــة 
الــــدكــــتــــور يـــو�ـــســـف حممد  لـــ�ـــســـعـــادة 
ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة الإمارات 

�سعادة  بح�سور  ال�سحية  للخدمات 
الرند  الرحمن  عبد  ح�سني  الدكتور 
املراكز  لقطاع  امل�ساعد  الـــوزارة  وكيل 
العامة.  وال�سحة  ال�سحية  والعيادات 
العلماء  �سليم  حممد  الــدكــتــور  واأكـــد 
وكيل الـــوزارة اأن هــذا الجنــاز العاملي 
يعزز مكانة دولة الإمــارات عامليا على 
وزارة  تعتر  حيث  التناف�سية  خارطة 
اأول جهة  املــجــتــمــع  ووقـــايـــة  الــ�ــســحــة 
الــ�ــســحــي حت�سل  املـــجـــال  يف  عــاملــيــة 
املوا�سفات ب�سورة متكاملة  على هذه 
ال�سحي.  املــــجــــال  يف  ومــتــخــ�ــســ�ــســة 
تتويجا جلهود  ياأتي  ذلك  اأن  واأ�ساف 
الدرا�سات  جمــال  يف  املبذولة  الـــوزارة 
خالل  من  البيانات  واإدارة  والأبــحــاث 
تطوير الأداء املوؤ�س�سي وتعزيز مفهوم 
لالإرتقاء  الــ�ــســحــي  الــقــطــاع  حــوكــمــة 
متثلت  والتي  وا�ستدامتها  باخلدمات 
التحتية  والــبــنــيــة  املــــــوارد  تــوفــري  يف 
وتنفيذ  الـــبـــيـــانـــات  لإدارة  الــــالزمــــة 

وفق  الإح�سائية  والبحوث  الدرا�سات 
الأ�س�س واملعايري العاملية املعتمدة.

وتقدم الدكتور العلماء بجزيل ال�سكر 
الــوزارة على هذا  اإىل فريق العمل يف 
الجناز غري امل�سبوق الذي يلبي روؤية 
الر�سيدة يف حتقيق  القيادة  وتطلعات 
املراكز الريادية على خمتلف ال�سعد.

اأ�ـــســـار الـــدكـــتـــور يو�سف  مـــن نــاحــيــتــه 
احل�سول  اأن  اإىل  الــ�ــســركــال  حمــمــد 
اعرتافا  ميثل  "الآيزو"  �سهادة  على 
الكوادر  وكــفــاءة  الأداء  بــجــودة  دولــيــا 
املبذولة  اجلــهــود  ويــعــزز  املتخ�س�سة 
نحو حتقيق التميز املوؤ�س�سي وتطبيق 
اإنه  وقــال   . العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
بــالــرغــم مــن الــتــحــديــات الــتــي رافقت 
من�ساآتنا  فــاإن  "كوفيد-"19  انت�سار 
املرونة  مــتــطــلــبــات  حــقــقــت  الــ�ــســحــيــة 
ا�ستمرارية  على  وحــافــظــت  الوطنية 
اللتزام  مــوا�ــســلــة  مـــوؤكـــدا  الأعـــمـــال 
اخلدمات  يف  ال�ـــســـتـــدامـــة  مبــعــايــري 

باإ�ستمرار  والعمل  والإداريــــة  الطبية 
على دعــم الإبــــداع والإبــتــكــار يف كافة 
القطاعات واملرافق ال�سحية لفتا اإىل 
اأن هذا الإجناز العاملي للوزارة والأول 
من نوعه ياأتي بف�سل دعم وتوجيهات 
احلــكــومــة الــر�ــســيــدة نــحــو الإرتـــقـــاء 
بالريادة التناف�سية للدولة وفق روؤية 
مئوية الإمـــارات. بــدوره نوه الدكتور 
اأن  اإىل  الــرنــد  الــرحــمــن  عــبــد  ح�سني 
نيل �سهادات "الآيزو" يف اإدارة وجودة 
واإدارة  ال�سحية  واملعلوماتية  البيانات 
الــدرا�ــســات وحتــلــيــل الــبــيــانــات يعك�س 
لتحديث  املـــبـــذولـــة  اجلــــهــــود  حـــجـــم 
قاعدة البيانات ال�سحية بالإ�ستناد اإىل 
تطوير  بــهــدف  الإح�سائية  احلقائق 
لتح�سني  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 
من  ال�سحية  الرعاية  خدمات  جــودة 
ويف  ال�سحية  املــوؤ�ــســرات  قيا�س  خــالل 
اإطــــار حتــقــيــق ا�ــســرتاتــيــجــيــة الــــوزارة 
ال�سحية  املعلومات  نظم  تطوير  نحو 

اإدارة  يف  عـــاملـــيـــة  مـــعـــايـــري  وتــطــبــيــق 
ال�سحية  املن�ساآت  يف  التحتية  البنية 
م�ستهدفات  حتــقــيــق  يف  يــ�ــســهــم  مبـــا 
التنمية  واأهــــداف  الوطنية  الأجــنــدة 
ال�ساملة 2030. من جهتها اأو�سحت 
مركز  مديرة  حربي  علياء  الدكتورة 
الإحـــ�ـــســـاء والأبــــحــــاث الــ�ــســحــيــة اأن 
ياأتي  الآيـــزو  �ــســهــادات  على  احل�سول 
متطلبات  بتلبية  املــركــز  الــتــزام  بــعــد 
وحتليل  الـــدرا�ـــســـات  اإدارة  مــوا�ــســفــة 
 ISO 20252: 2019 "البيانات
البيانات  جمع  طرق  تت�سمن  "والتي 
اخلا�سة  الـــعـــيـــنـــات  حـــجـــم  وحتــــديــــد 
الح�سائية  القواعد  وفــق  بالدرا�سة 
ومعاجلة البيانات من ناحية الرتميز 
والتحليل والأمن املعلوماتي بالإ�سافة 
البيانات  جـــودة  اإدارة  مــوا�ــســفــة  اإىل 
 "  ISO 8000 61:2016  "
الن�سج  وحتــ�ــســني  لــتــقــيــيــم  كــمــرجــع 
التنظيمي من خالل اإيجاد اإطار عمل 

وتتبع  البيانات  جــودة  لإدارة  مركزي 
البيانات  لتوافق  اجلــذريــة  الأ�ساليب 
موا�سفة  اأن  واأ�ــســافــت  وت�سحيحها. 
 ISO/ TS "اإدارة املعلومات ال�سحية
29585:2010 " ت�سمل جمموعة 
التوجيهية حلفظ  املبادئ  �ساملة من 

ال�سريرية  ال�سحية  البيانات  ون�سر 
والـــتـــي تــتــعــلــق مبــخــتــلــف طــــرق جمع 
حفظها  وطـــرق  وت�سنيفها  الــبــيــانــات 
وتخزين  اإدارة  نــاحــيــة  مــن  ونــ�ــســرهــا 
"ال�سريرية"  ون�سر البيانات ال�سحية 
وو�سف العوامل املوؤثرة فيها والقدرة 

ال�سحية  الــــبــــيــــانــــات  حتـــلـــيـــل  عـــلـــى 
الفعالة  ال�سيا�سات  دعم  للم�ساعدة يف 
و�سنع القرار وحت�سني جودة الرعاية 
واخلدمات ال�سحية من خالل قراءة 
و�سائل  وتــطــويــر  ال�سحية  الــبــيــانــات 

التعلم والبحث العلمي التخ�س�سي.

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  الأمم  ومــكــتــب  املحا�سبة  ديــــوان  وقـــع 
املــعــنــي بــاملــخــدرات واجلـــرميـــة اتــفــاقــيــة ب�ساأن 
الدورة  عن  ال�سادر  اأبوظبي"  "اإعالن  تنفيذ 
الــــدول الأطـــــراف يف اتفاقية  الــثــامــنــة ملــوؤمتــر 
عقد  والــــذي  الــفــ�ــســاد  ملكافحة  املــتــحــدة  الأمم 

بالعا�سمة اأبوظبي يف دي�سمر 2019.
وقع التفاقية معايل الدكتور حارب العميمي 
الثامنة  الــدورة  رئي�س  املحا�سبة  ديــوان  رئي�س 
ملـــوؤمتـــر الـــــدول الأطـــــــراف يف اتــفــاقــيــة الأمم 
الــفــ�ــســاد ومــعــايل غـــادة وايل  املــتــحــدة ملكافحة 
وكـــيـــل الأمـــــني الـــعـــام لـــــالأمم املــتــحــدة املدير 

التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية.

هذه  اإن  املحا�سبة  ديـــوان  رئي�س  مــعــايل  وقـــال 
اإطـــار احلــر�ــس والهتمام  تــاأتــي يف  التــفــاقــيــة 
الذي توليه القيادة ال�سيا�سية لدولة الإمارات 
ت�ساهم يف  التي  واملبادرات  اجلهود  كافة  لدعم 
امل�ساعي  مــن  وتــعــزز  الــفــ�ــســاد  مكافحة  عملية 
التي تبذلها الدول الأطراف يف �سبيل التعاون 
الــــدويل وتــقــدمي الــدعــم الــفــنــي ومبـــا يحقق 

اأهداف وم�سامني اإعالن اأبوظبي.
واأكــد اأن حكومة دولــة المـــارات قد اأدركــت اأن 
التكلفة الجتماعية للف�ساد كبرية واأنه ي�سعف 
غري  ب�سكل  ويــوؤثــر  الثقة  ويقو�س  املوؤ�س�سات 

على  ويعمل  املــحــرومــة  الفئات  على  متنا�سب 
امل�ساواة..  الإدماج الجتماعي ويعزز عدم  منع 
اأن دولــة الإمـــارات قد قدمت  واأ�ــســاف معاليه 
دعما ماليا يزيد عن 5 ماليني دولر من اأجل 
تفعيل خطة تنفيذ اإعالن اأبوظبي والتي متتد 
على مــدى ثــالث �ــســنــوات. يــذكــر اأن مــن اأهم 
الأهداف التي ي�سعى الإعالن اإىل حتقيقها هو 
ال�ستفادة من الدور الفاعل لالأجهزة الرقابية 
م�ستويات  اإىل  الف�ساد  مكافحة  عملية  دفع  يف 
والكفاءات  اخلــــرات  عــلــى  اعــتــمــاداً  مــتــقــدمــة 
اإىل  بالإ�سافة  الرقابية  الأجهزة  لدى  املهنية 
الأجهزة  بــني  املهني  الــتــعــاون  جمــالت  تفعيل 

الرقابية وهيئات مكافحة الف�ساد.

نهيان بن مبارك ونائبة وزير خارجية ك��شتاريكا يبحثان تعزيز التعاون

»ال�شحة« حت�شل على 3 �شهادات عاملية يف اإدارة وج�دة البيانات 

الإمارات ت�قع اتفاقية تنفيذ »اإعالن اأب�ظبي« ال�شادر عن الدورة الـ 8 مل�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد

•• اأبوظبي-وام: 

اإجمايل  اأن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأعلنت 
نفقاتها للربع الأول من العام اجلاري بلغت مليارا و /944/ مليوناً 
و/905/  مليار   /1/ ب  مقارنة  درهــمــاً،  و/840/  األــفــاً،  و/631/ 
العام  الأول من  الربع  األفاً، و/712/ درهماً عن  ماليني و/570/ 

املا�سي، بزيادة قدرها /39/ مليوناً عن العام املا�سي.
وت�سمل النفقات امل�سروفة املعا�سات التقاعدية ومكافاآت نهاية اخلدمة 
قانون  لأحــكــام  اخلا�سعني  للمدنيني  �سرفها  مت  التي  والتعوي�سات 
وكذلك   ،1999 ل�سنة   /7/ رقــم  الجتماعية  والتاأمينات  املعا�سات 

املدنيني والع�سكريني التابعني لوزارة املالية.
واأكد حممد �سيف الهاملي مدير عام الهيئة يف ت�سريح لوكالة انباء 
المارات " وام " اأن التكافلية الجتماعية التي متيز نظم التقاعد يف 

الدولة جت�سد حر�س احلكومة على حتقيق الرخاء الجتماعي لكافة 
املكت�سبات  باأن م�سوؤولية احلفاظ على  املواطنني وعائالتهم، م�سيفاً 
التي حتققت على م�ستوى مد مظلة احلماية التاأمينية اإىل املواطنني 
الإماراتيني  واملواطنني  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني 
اأي من دول جمل�س التعاون اخلليجي هي  العاملني خارج الدولة يف 
زيادة  اأن  اإىل  م�سرياً  عليهم،  واملوؤمن  الهيئة  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية 
عدد امل�سرتكني عن املتقاعدين متنح الهيئة فر�سة لتغطية التزامات 

املتقاعدين وامل�ستحقني لفرتات اأطول.
واأو�سح الهاملي اأن النفقات املالية اخلا�سة بالربع الأول ا�ستفاد منها 
 ،727/ مبجموع  م�ستحقاً،   /16،758/ و  متقاعداً   /24،969/

ل�سهر مار�س من العام اجلاري، مقارنة ب  اإح�سائية  اآخر  وفق   /41
 ،691/ مبجموع  م�ستحقاً،   /16،311/ و  متقاعداً   /24،380/

املا�سي. العام  من  ملار�س  اإح�سائية  وفق   /40
وا�سار اإىل اأن جمموع اإيرادات الهيئة من ال�سرتاكات للربع الأول من 
العام اجلاري بلغت مليارا و/134/ مليوناً و/708/ األف و/684/ 
 /85،613/ عــن  عمل  جهة   /6،998/ مــن  حت�سيلها  مت  درهــمــاً، 
اجلاري،  العام  من  مار�س  ل�سهر  اإح�سائية  اآخــر  ح�سب  عليه  موؤمناً 
هذه  قيمة  فيه  بلغت  الــذي  املا�سي  الــعــام  مــن  الأول  بالربع  مقارنة 
الإيرادات مليارا و/81/ مليوناً و/733/ األفاً و/531/ درهماً، مت 
عليه  موؤمناً   /89،636/ عن  عمل  جهة   /6،556/ من  حت�سيلها 

ح�سب اأخر اإح�سائية ل�سهر مار�س املا�سي.
واأو�سح اأن عدد زوار مراكز �سعادة املتعاملني خالل الربع الأول 2021 
العام  من  الأول  الربع  يف   /19،142/ ب  مقارنة   /17،308/ بلغ 
 /15،994/ بالهيئة  اخلا�س  الت�سال  مركز  ا�ستقبل  كما  املا�سي، 
 /?19،793/ ب  مقارنة  اجلــاري  العام  من  الأول  الربع  يف  ات�سال 

ات�سال خالل الربع الأول من العام املا�سي.
�ــســاهــم مــركــز التــ�ــســال يف اإجناز  املــنــجــزة  وعــلــى م�ستوى اخلــدمــات 
خالل  مــن  املنجزة  اخلــدمــات  عــدد  بلغ  بينما  خدمة   /?16،893/

املركز يف الربع الأول من العام املا�سي /22،247/.
اخلدمات  عــدد  بلغ  الهيئة  يف  الإلكرتونية  اخلــدمــات  م�ستوى  وعلى 
مقارنة   /?21،043/  2021 مــن  الأول  الــربــع  خـــالل  املــنــجــزة 
بالربع الأول من العام املا�سي الذي �سهد اإجناز /31،681/ خدمة 

اإلكرتونية.

نح� ملياري درهم نفقات الهيئة التاأمينية للربع الأول 

املركز ال�طني للتاأهيل.. 19 عاما من تط�ير اأدوات ومنهجيات عالج مر�س الإدمان

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Case No. 976-2021, commercial total

Dubai Court - College of Commerce Department
The plaintiffs / 1- Abdullah Ali Ibrahim Al-Saadi
2- Ali Abdullah Ali Ibrahim Al-Saadi
Against - The defendants / 1- Mohsen Judge, Judge Nasser
2- Dream Box Computer Technology LLC
Mr. Mohsen Qazi Nasser and Dream Box Computer Technology Company by referring to the 
preliminary court ruling on 02/24/2021 in the aforementioned case regarding the assignment 
of an expert specializing in information technology and communication network security. You 
are invited to attend in person or your authorized agent for the engineering expertise meeting 
scheduled to be held On Sunday, 05/16/2021, at 1:00 p.m. 1:00 p.m., to hear your point of view 
and submit your documents, and that is online via conference call, the Zoom app
Join Zoom Meeting link
https://us02web.zoom.us/j/83081988535?pwd=SWg0cnVKSkdDajNDd0RKQlpaSm0xdz09
Meeting ID: 830 8198 8535
Passcode: bAbKT4

Please accept the assurances of my highest consideration
Engineering expert
Eng. Ahmed Bahjat Hassan
Expert in information technology and communications network security

ADVERTISEMENT
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

التابعة  ال�سارقة"  "نا�سئة  ُتــطــلــق 
القادة  ل�سناعة  قرن"  "ربع  ملوؤ�س�سة 
مايو  �ـــســـهـــر  خـــــــالل  واملــــبــــتــــكــــريــــن، 
اجلـــــــــاري، جمـــمـــوعـــة مــــن الــــرامــــج 
ُتَقّدم  التي  املنّوعة  املجانية  والــور�ــس 
الطموحة  اإطـــار خطتها  ُبــعــد، يف  عــن 
ــتــثــمــار طـــاقـــات مــنــتــ�ــســبــيــهــا من  ل�ــس
الــنــا�ــســئــة والــ�ــســبــاب يف الأعــــمــــار من 
قدراتهم  وتعزيز  عاماً،   18 اإىل   13
املجالت.   مواهبهم يف خمتلف  ودعــم 
وتوفر نا�سئة ال�سارقة لل�سباب فر�سة 
بطريقة  اإلــكــرتونــيــاً  اإلــيــهــا  النت�ساب 
الإلكرتوين  املوقع  زيــارة  عر  �سهلة، 
 ،WWW .shjyouth .ae
وتعبئة ا�ستمارة النت�ساب، والن�سمام 
يكت�سفون  نوعية  وور�ـــس  بــرامــج  اإىل 
مهارات  ويتعلمون  مواهبهم  خاللها 
وي�سهد  خمتلفة.  جمــالت  يف  جديدة 
�سهر مايو اجلاري تنظيم باقة منّوعة 

ور�سة  منها  والـــور�ـــس،  الـــرامـــج  مــن 
مقدرات  وتــنــمــيــة  "التمثيل  بــعــنــوان 
يف  تخ�س�سية  ور�ــســة  وهـــي  املمثل"، 
يقدمها  وتطبيقاته،  التمثيل  عــامل 
املـــمـــثـــل واملــــخــــرج املـــ�ـــســـرحـــي مـــــروان 
عبداهلل �سالح، �سمن برنامج الفنون 
املــ�ــســرحــيــة لــنــا�ــســئــة الـــ�ـــســـارقـــة، يتم 

امل�ساركني على كيفية  خاللها تدريب 
حتليل ال�سخ�سية امل�سرحية، وبرنامج 
الذي يتعرف  العامل"،  "علماء غريوا 
امل�ساركون من خالله اإىل اأهم اإجنازات 
اأ�سهموا  الـــذيـــن  الــعــلــمــاء  واإبــــداعــــات 
وغريوا  الب�سرية  احلــ�ــســارة  �سنع  يف 
حممود  ويقدمه  وعلماً،  اأدبـــاً  الــعــامل 

من�سطا  املبارك،  ورمــزي  عبداحلليم، 
ال�سارقة.   نا�سئة  يف  والــلــغــات  الآداب 
مايو  �سهر  بــرامــج  قائمة  ت�سمل  كما 
ا�ستخدام  "مهارات  بعنوان  برناجماً 
والذي  الجتماعي"،  الإعــالم  و�سائل 
ال�سارقة  مــركــز  مـــع  بــالــتــعــاون  ُيـــقـــام 
الــتــابــع لهيئة  الإعــــالمــــي  لــلــتــدريــب 

بهدف  والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�سارقة 
ال�ستخدام  يف  الــنــا�ــســئــة  مــ�ــســاعــدة 
الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  الأمثل 
املــخــتــلــفــة و�ـــســـنـــع حمـــتـــوى هـــــادف، 
وبرنامج "حتديات يف طريقك لريادة 
امل�ست�سار  يــقــدمــه  الــــذي  الأعمال"، 
املن�سوري،  اإبراهيم  هزاع  والإعالمي 

حيث يتعرف امل�ساركون خالله اإىل اأبرز 
الأعمال  رواد  تواجه  التي  التحديات 
يف  بنجاح  عليها  والتغلب  النا�سئني،  
التكنولوجيا  وملــحــبــي  الأزمـــــات.  ظــل 
 EV3 " روبوتات  برنامج  ن�سيب يف 
يقدمه  الــذي  الطاقة"،  م�ستقبل   –
واأحمد  عــبــداملــطــلــب،  حمــمــد  يــا�ــســر 

�سعد من�سطا العلوم والتكنولوجيا يف 
امل�ساركون  ويتعرف  ال�سارقة،  نا�سئة 
خـــــــالل الـــــرنـــــامـــــج عــــلــــى مـــكـــونـــات 
مهمات  اأداء  على  و   ،EV3 الروبوت 
 LEGO برنامج  بوا�سطة  برجمية 
 MINDSTORMS EV3
نا�سئة  وتــوا�ــســل   .Education

 – الريا�سة  "وقت  برنامج  ال�سارقة 
ريا�ستك قبل الإفطار"، الذي يقدمه 
عام  م�سرف  د�سوقي  الدين  عز  تامر 
الن�ساط الريا�سي يف نا�سئة ال�سارقة، 
يومية  ور�ـــــس  الـــرنـــامـــج  ويــتــ�ــســمــن 
الريا�سية  الــتــمــريــنــات  اأهـــــم  حــــول 
الإفطار،  قبل  ممار�ستها  ميكن  التي 
الريا�سة  ثــقــافــة ممــار�ــســة  يــعــزز  مبــا 
للحفاظ على �سحة الن�سء وال�سباب. 
تقدمي  يف  الــ�ــســارقــة  نا�سئة  وت�ستمر 
ور�سة   – الــعــرائــ�ــس  "فنون  بــرنــامــج 
املخرج  يقدمها  العر�س" التي  اإجنــاز 
املــ�ــســرحــي عــدنــان �ــســلــوم مــ�ــســرف عام 
م�سار الفنون امل�سرحية و�سروق فتوح 
املازمي م�ساعد  مدرب م�ساعد، وعلي 
مدرب، ويتعرف امل�ساركون خاللها اإىل 
والكتابة،  بالفكرة  بداية  حمــاور  عدة 
و�سوًل  والأداء  بالت�سميم  ومـــــروراً 
امل�ساركني  يــوؤهــل  مبــا  الإخــــــراج،  اإىل 
لإتقان كافة مراحل وتفا�سيل عر�س 

احرتايف بفنون العرائ�س.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ا�ستقبل املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي رئي�س 
الفخري  الرئي�س  اخليمة  براأ�س  املــدين  الطريان  دائــرة 
اأع�ساء  �ــســمــوه  بق�سر  اخلــيــمــة  راأ�ــــس  ك�سافة  ملفو�سية 
جمل�س اإدارة مفو�سية الك�سافة، الذي �سم حممد ح�سن 
ح�سن  وخــالــد  الإدارة،  جمل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  ال�سم�سي 
جمل�س  اأع�ساء  الــزعــابــي،  الــقــوع  ح�سن  حممد  النقبي، 
عبد  وائــل  الك�سفي  املن�سط  املفو�سية  وموظفي  الإدارة 

الرحمن وال�سكرتري �سريف مهنا.
الفخري  الرئي�س  ل�سمو  والعرفان  ال�سكر  الوفد  وقــدم 
للمفو�سيه على رعايته الكرميه ودعمه الكبري لفعاليات 

وبرامج واأن�سطة الك�سافة• 
واأكــــد املــهــنــد�ــس الــ�ــســيــخ �ــســامل بــن �ــســلــطــان عــلــى اأهمية 
واأدوار وم�ساهمات احلركة الك�سفية على امل�ستوى املحلي 
للدولة  املتميزة  املكانة  دعــم  اىل  يف�سي  ومبــا  والـــدويل 
الثقايف  الــرتاث  اإىل تفاعل  العاملي ويــوؤدي  على ال�سعيد 
الإمارات  لدولة  الأ�سيلة  واملعايري  والقيم  واحل�ساري 
ملختلف  والثقايف  الإن�ساين  الــرتاث  مع  املتحدة  العربية 
ال�سعوب اإىل جانب دورها يف تعويد ال�سباب على اخلدمة 
على  العتماد  اأ�ساليب  وتطوير  جمتمعهم  لنفع  العامة 
النف�س والتنمية الذاتية وتاأكيد ارتباط اإن�سان الإمارات 
ببيئته وجمتمعه وحر�سه على امل�ساركة يف خدمة العمل 

العام والتطوعي والأعمال الن�سانية • 

•• اأبوظبي-الفجر:

قدم بنك دبي الإ�سالمي ترعاً مببلغ 245 الف درهم من 
زكاة املال جلمعية الإمارات لل�سم وياأتي هذا الترع تعزيزاً 
املتعففة  الأ�سر  ودعــم  املحتاجني  مل�ساعدة  اخلــريي  للعمل 

من املواطنني واملقيمني. 
الإمــــارات  جمعية  رئــيــ�ــس  الــنــيــادي-  �سعيد  م�سبح  واأكــــد 
الإمارات  جمعية  عليه  ح�سلت  الــذي  الدعم  بــاأن  لل�سم- 
لل�سم من بنك دبي الإ�سالمي كان له دور كبري يف تي�سري 
اأمور عدد من احلالت الإن�سانية من اأ�سحاب الهمم )فئة 
الإمارات  جمعية  يف  اأع�ساء  امل�سجلني  ال�سمعية(  الإعاقة 
اأ�سمائهم  تر�سيح  مت  والذين  الزكاة  م�ستحقي  من  لل�سم 
من قبل اجلمعية والدور اخلريي الذي يقوم به البنك يف 

جمال العمل اخلريي والإن�ساين  
وقال رئي�س اجلمعية: نثمن هذا الدعم والهتمام املقدم من 
بنك دبي الإ�سالمي الذي �ساعد 11 �سخ�ساً من منت�سبي 
اجلمعية لتغطية و�سداد قرو�س و�سداد قيمة اإيجار منازل 
وتغطية تكاليف جهاز �سماعة وهذا حمل تقدير من ال�سم 
واأولياء اأمورهم وذويهم لبنك دبي الإ�سالمي. واأثنى على 
العمل  تعزيز  يف  والبنك  اجلمعية  بــني  القائم  التوا�سل 
اخلريي م�سرياً اإىل اأن جمعية الإمارات لل�سم تعمل على 
ت�سجيع  اإىل  الــرامــيــة  الر�سيدة  الــقــيــادة  توجهات  حتقيق 
ومتا�سياً  والإن�ساين  والجتماعي  الوطني  العمل  جوانب 
فاعلة، ومد  �سراكات  تكوين  ا�سرتاتيجية اجلمعية يف  مع 
ج�سور التوا�سل مع كافة قطاعات املجتمع لتمكني ال�سم 

من امل�ساركة يف بناء املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر

التابعة  اأبوظبي،  نفذت بلدية مدينة 
الـــبـــلـــديـــات والـــنـــقـــل، حملة  لــــدائــــرة 
الإن�ساء  مــواقــع  بع�س  على  ميدانية 
لل�سحة  الـــعـــاملـــي  الــــيــــوم  مبــنــا�ــســبــة 
وال�سالمة املهنية، بالتعاون مع �سركة 
لـــلـــمـــقـــاولت، وذلـــــك بهدف  غــنــتــوت 
اأبوظبي  اإمــارة  نظام  تطبيق  مراقبة 
وتنفيذ  املهنية،  وال�سحة  لل�سالمة 

قوانني البناء املعمول بها يف الدولة.
�سركات  ت�سجيع  على  وعملت احلملة 
املقاولت والعاملني فيها على متابعة 
اللتزام بكافة التو�سيات التي تتعلق 
وعلى  املــهــنــيــة،  والــ�ــســالمــة  بال�سحة 
املطبقة  املمار�سات  باأف�سل  اللــتــزام 
الــبــنــاء والإنـــ�ـــســـاء، وكذلك  يف قــطــاع 
الت�ساور  بــاب  وفتح  امللتزمني  تكرمي 
والــذي يعتر  العمال،  والتوا�سل مع 
اأبوظبي  اإمـــارة  نظام  متطلبات  اأحــد 

لل�سالمة وال�سحة املهنية.
وقد روعي يف تنفيذ احلملة اللتزام 
بتطبيق كافة الإجــراءات الحرتازية 
لــلــوقــايــة مــن فــريو�ــس كـــورونـــا التي 

حفاظاً  املعنية،  اجلــهــات  بها  اأو�ــســت 
واحلد  اجلميع  و�سالمة  �سحة  على 
مـــن انــتــ�ــســار الـــفـــريو�ـــس، حــيــث ظل 
قــطــاع الــبــنــاء والإنــ�ــســاء مــ�ــســتــمــراً يف 

اجلائحة،  بداية  منذ  بفاعلية  العمل 
الوقائية  الإجــــراءات  لكافة  ومطبقاً 

ملنع انت�سار الفريو�س.
ويعتر هــذا ثــمــرة جــهــود كــبــرية من 

العاملني يف القطاع، وبف�سل املراقبة 
مدينة  بلدية  من  امل�ستمرة  واملتابعة 
اأبوظبي، ممثلة باإدارة البيئة وال�سحة 
والــ�ــســالمــة، وذلـــك مــن خــالل تنفيذ 

التوعوية والتفتي�سية على  احلمالت 
ومراقبة  والإنـــ�ـــســـاء  الــبــنــاء  مـــواقـــع 
�سكنات العمال يف كافة املناطق ب�سكل 

م�ستمر. 

•• دبي -وام:

العمل يف  و�ساعات  اأم�س عن مواعيد  بدبي  ال�سحة  اأعلنت هيئة 
خالل  لها  التابعة  والتخ�س�سية  ال�سحية  واملــراكــز  امل�ست�سفيات 
 29 من  الفرتة  خــالل  �ستكون  التي  املــبــارك  الفطر  عيد  عطلة 

رم�سان وحتى الثالث من �سوال لعام 1442 هجرية.
ـــــدراء الــتــنــفــيــذيــني لقطاعات  امل وكــلــفــت الــهــيــئــة يف تــعــمــيــم لــهــا 
ال�ستدعاء  ونظام  املناوبات  جــداول  بو�سع  الهيئة  وم�ست�سفيات 
"ON CALL" وفقا ملتطلبات العمل ل�سمان ا�ستمرار العمل 

على مدار ال�ساعة لدى كل منها.
ودبي  "را�سد  مب�ست�سفياتها  الــطــوارئ  اأق�سام  اأن  الهيئة  واأعلنت 
ولطيفة وحتا" �ستعمل على مدار ال�ساعة بينما �ستكون العيادات 
طب  عيادة  باإ�ستثناء  الفطر  عيد  عطلة  خالل  مغلقة  اخلارجية 
الأ�سرة مب�ست�سفى حتا والتي �ستعمل من ال�ساعة الثامنة �سباحا 
ال�ساعة  مــن  ا�سرتاحة  يتخللها  م�ساء  والن�سف  الثامنة  وحتى 

الواحدة ظهرا وحتى الرابعة م�ساء .
خالل  ال�ساعة  مــدار  على  �ستعمل  التي  املــراكــز  الهيئة  وحـــددت 

احلمر  ونــد  ال�سحي  الر�ساء  مــركــزي  وهــي  الفطر  عيد  عطلة 
وخــدمــة فح�س  الأ�ــســرة  خــدمــات طــب  �سيقدمان  ال�سحي حيث 
"كوفيد19-" من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا وحتى العا�سرة م�ساء 
امل�سبقة.  للمواعيد  وفقا  "كوفيد19-"  �سد  التطعيم  وخدمة 
ومراكز مطارات دبي ال�سحية التي �ستقدم خدمات طب الأ�سرة 
بلدية  وعيادة  والبدع  اخلوانيج  "كوفيد19-"ومراكز  وفح�س 
دبي التي �ستقدم خدمة تقييم "كوفيد19-".كما اأعلنت الهيئة 
ال�ساعة  مــدار  مواطن" على  لكل  "طبيب  خدمات  ا�ستمرار  عن 

خالل عطلة عيد الفطر ال�سعيد.
"اللي�سيلي"  مبــركــز  العمل  �ساعات  فـــاإن  الهيئة  لتعميم  ووفــقــا 
العا�سرة  ال�ساعة  من  الفطر  عيد  عطلة  خالل  �ستكون  ال�سحي 
طب  خدمات  �ستكون  الظهر..بينما  بعد  الثالثة  وحتى  �سباحا 
الإ�سابات  مبركز  ال�ساعة  مــدار  على  الطارئة  للحالت  الأ�سنان 
واحلوادث مب�ست�سفى را�سد لتغطية حوادث الوجه والفكني فيما 
�سيقدم مركز ند احلمر ال�سحي عالجات الأ�سنان الطارئة بنظام 

ال�ستدعاء من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً وحتى التا�سعة م�ساًء.
خدمات  تقدم  التي  الأولــيــة  ال�سحية  الرعاية  مــراكــز  و�ستكون 

طب الأ�سرة مغلقة خالل عطلة عيد الفطر وهي املزهر ال�سحي 
املمزر  ومــركــز  وزعــبــيــل  والــطــوار  وال�سفا  ال�سبا  ونــد  واملــنــخــول 

ال�سحي الذي يقدم خدمات تطعيم الأطفال وعيادات احلوامل.
التابعة  التخ�س�سية  ال�سحية  الرعاية  اأن مراكز  الهيئة  واأعلنت 
لها �ستكون مغلقة خالل عطلة عيد الفطر وهي مراكز: ال�سكري 
ال�سري  واحلــبــل  التكميلي  والــطــب  والإخــ�ــســاب  والثال�سيميا 

والعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل ومركز �سعادة كبار املواطنني.
مغلقة خالل  للهيئة  التابعة  الطبية  اللياقة  مراكز  �ستكون  كما 
اأبوبه  عطلة عيد الفطر با�ستثناء مركز املحي�سنة الذي �سيفتح 
الثامنة  ال�ساعة  رم�سان من   29 الثالثاء  يوم  العمالء  خلدمة 

�سباحاً وحتى الواحدة ظهرا.
بالدم  للترع  دبــي  مبــركــز  العمل  �ساعات  اأن  الهيئة  واأو�ــســحــت 
والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  مــن  مايو   12 الأربــعــاء  يــوم  �ستكون 
والن�سف  ال�سابعة  ومن  ظهرا  والن�سف  الواحدة  وحتى  �سباحا 
الــلــيــل ويــومــي اخلمي�س  الــثــانــيــة عــ�ــســرة منت�سف  مــ�ــســاًء وحــتــى 
وال�سبت 13 و15 مايو �ستكون من ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا 

وحتى ال�ساد�سة م�ساء .

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  رعاية �ساحب  حتت 
ال�سيخ زايد  امل�سلحة، تنّظم جائزة  الأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب 
 - وال�سياحة  الثقافة  بــدائــرة  العربية  للغة  اأبــوظــبــي  مــركــز  يف  للكتاب 
اأبوظبي حفاًل افرتا�سياً لتكرمي الفائزين يف دورتها الـ 15 وذلك يوم 
الدويل  اأبوظبي  24 مايو اجلاري تزامنا مع فعاليات معر�س  الثنني 
للكتاب 2021.  وحتتفي جائزة ال�سيخ زايد للكتاب يف كّل عام بنخبة من 
الأدباء والباحثني واملرتجمني والنا�سرين والكتاب، ممن اأثرت اأعمالهم 

احلركة الفكرية والثقافية والأدبية والجتماعية العربية والعاملية.
واململكة  وتون�س  م�سر  من  وباحثني  اأدبــاء   8 العام  هذا  اجلائزة  وتكّرم 
العربية ال�سعودية والوليات املتحدة الأمريكية، بالإ�سافة اإىل دار ن�سر 
حقول.   ثمانية  يف  املتمّيز  والفكري  الإبداعي  لنتاجهم  تقديراً  لبنانية، 
وكانت الهيئة العلمية يف جائزة ال�سيخ زايد للكتاب اأعلنت يف وقت �سابق 
»يف  كتاب  عن  الآداب  فــرع  بجائزة  مر�سال  اإميــان  امل�سرية  الكاتبة  فــوز 
فاز  فيما   ،2019 عام  الكتب خان  دار  ال�سادر عن  الزيات«  اأثر عنايات 
اأدب الطفل والنا�سئة، عن  التون�سي ميزوين بّناين بجائزة فرع  الكاتب 
اأّما    .2020 عام  للن�سر  املوؤان�سة  دار  عن  ال�سادرة  فّنان«  »رحلة  ق�سة 

جائزة الرتجمة، ففاز بها املرتجم الأمريكي مايكل كوبر�سون عن كتابه 
من اللغة  احلريري«  »مقامات  لكتاب  ترجمٌة  وهو   ،Impostures
العربية اإىل الإجنليزية، واأ�سدرته مكتبة الأدب العربي التابعة جلامعة 
نيويورك عام 2020.  ويف فرع املوؤِلّف ال�ساب، فازت الباحثة ال�سعودية 
الذات  »اإ�سكاليات  درا�سة  باجلائزة عن  الأحمدي  اأ�سماء مقبل عو�س  د. 
 –  1999/ نقدية  – درا�ــســة  ال�سعودية  الن�سائية  الــروايــة  يف  ال�ساردة 
 ،2020 عــام  نا�سرون  للعلوم  العربية  الـــدار  عــن  الــ�ــســادرة   ،»/2012
الباحث  ن�سيب  من  النقدية  والدرا�سات  الفنون  فرع  جائزة  كانت  فيما 
التون�سي خليل قويعة، عن كتاب »م�سار التحديث يف الفنون الت�سكيلية 

الــ�ــســادر عــن دار حمــّمــد علي للن�سر عام  الــلــوحــة«  اإىل  الأر�ــســومــة  مــن 
2020، اأما جائزة فرع التنمية وبناء الدولة، ففاز بها باجلائرة الباحث 
د. �سعيد امل�سري من م�سر، عن كتاب »تراث ال�ستعالء بني الفولكلور 
واملجال الديني«، والذي اأ�سدرته دار بتانة للن�سر والتوزيع عام 2019.  
الثقافة  فــرع  بجائزة  الــديــن  قطب  طــاهــرة  الأمريكية  الباحثة  وفـــازت 
العربية يف اللغات الأخرى عن كتاب »اخلطابة العربية: الفن والوظيفة 
دار  فــازت  فيما   ،2019 عام  للن�سر  بريل  دار  عن  بالإجنليزية  ال�سادر 
اجلديد اللبنانية بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب عن فرع الن�سر والتقنيات 

الثقافية.

»زايد للكتاب« تكرم الفائزين يف دورتها الـ 15 خالل حفل افرتا�شي

�شامل القا�شمي ي�شتقبل اأع�شاء 
مف��شية ك�شافة راأ�س اخليمة

دبي  من  تربع  درهم  األف   245
الإ�شالمي جلمعية الإمارات لل�شم 

بلدية مدينة اأب�ظبي تنفذ حملة ميدانية على م�اقع 
اإن�شائية للتاأكد من معايري  ال�شحة وال�شالمة املهنية

»�شحة دبي« حتدد �شاعات العمل مب�شت�شفياتها ومراكزها ال�شحية خالل عطلة عيد الفطر 

ُتقَدم عن ُبعد خالل مايو اجلاري

»نا�شئة ال�شارقة« تعزز قدرات  ال�شباب بربامج وور�س جمانية منّ�عة



االثنني  10    مايو   2021  م   -   العـدد   13237  
Monday    10   May   2021   -  Issue No   1323706

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
الفواكة  لتجارة  التنوع  ال�ســـــادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واخل�سروات ذ.م.م رخ�سة رقم:1211144 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زليخه على عبداهلل �سعيد اجلابرى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال ح�سني على احمد جند
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�سطفى بارابورات حمى الدين كوتى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 7*1.22 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة التنوع لتجارة الفواكة واخل�سروات ذ.م.م
 VARIETY FRUITS AND VEGETABLES TRADING L.L.C

اإىل/ التنوع لتجارة الفواكه واخل�سروات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
VARIETY FRUITS AND VEGETABLES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ملحمة يونيتي

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2036952 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جميل عبداخلالق حممد عي�سى  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ح�سن غيث �سامل غيث احلو�سنى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ح�سن غيث �سامل غيث احلو�سنى من 100 % اإىل %51

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ملحمة يونيتي

UNITY BUTCHERY

اإىل/ ملحمة يونيتي ذ.م.م
UNITY BUTCHERY L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سفوة العاملية لإدارة العقارات ذ.م.م - 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حمد عبدالكرمي على ح�سن من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حمد عبدالكرمي على ح�سن من 100 % اإىل %75
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سيخ حممد بن احمد بن حمدان ال نهيان  %25

. تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ال�سخ�س  �سركة   - ذ.م.م  العقارات  لإدارة  العاملية  ال�سفوة  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 

الواحد ذ م م
AL SAFWA INTERNATIONAL PROPERTY MANAGMENT L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP

اإىل / ال�سفوة العاملية لإدارة العقارات ذ.م.م
ALSAFWA INTERNATIONAL PROPERTY - .L.L.C MANAGEMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/التوا�سل املتميز للتوجيه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  فرع اأبوظبي 1 رخ�سة رقم:2605676 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*8.70 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ التوا�سل املتميز للتوجيه - فرع اأبو ظبي 1

AL TWASOL AL MUTAMIZ GUIDANCE - BRANCH OF ABU DHABI 1 

اإىل/ التوا�سل املتميز للتوجيه ذ.م.م

AL TWASOL AL MUTAMIZ GUIDANCE L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/الرحيق 

للعطور
 رخ�سة رقم:CN 3815305 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/الطريق 

الالمع للتنظيفات وال�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1082467 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/الظاهر  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لبيع مواد التنظيف
 رخ�سة رقم:CN 1790725 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/بروك  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

كافيه
 رخ�سة رقم:CN 2936845 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/�سدف  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لل�سفر
 رخ�سة رقم:CN 2240814 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/الوطنى 

لتلميع ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 1045327 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/لوران�س 

للفطائر واملعجنات
 رخ�سة رقم:CN 2584272 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعــــــــــالن
اخلري  ال�ســـــادة/ريف  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لت�سليح ميكانيكي ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1135545 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة على متيم حممد را�سد الكتبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف م�سعود عبداهلل بخيتان مفرح الحبابى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
كازا  ال�ســـــادة/كونرتاك  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للديكور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2299597 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عامر عبداهلل حممد �سعيد �سمالن  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف رو�سه حممد غوث حمى الدين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مكتبة بحر العلوم 

للثقافة والعلوم
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1047809 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
اإ�سافة �سعيد �سامل �سالح �سامل اجلابرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سامل �سالح �سامل اجلابرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�سريبة  ل�س�سارات  ال�ســـــادة/كابيال  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�سة رقم:2453863 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة طه حمى الدين مولياثيل مويدين  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة كابيال للعقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CAPELLA REAL ESTATE - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد على حممد الهوتى البلو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طه حمى الدين مولياثيل مويدين

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري البلح لتجارة  رقم:1077830 
الرخ�سة  تعديل  طلب  .بالغاء  الكهربائية  الدوات 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بلو بيكوك للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.13 مبنى موؤ�س�سة الرميثي واخرين

CN 2806070 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا للتدقيق احل�سابات، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/5/4 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2121000518 
تاريخ التعديل:2021/5/9

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - التنظيف  خلدمات  التجاري:ميكي  ال�سم 
ذ.م.م

0.7 مبنى ال�سيد حمد حممد حمد عبداهلل  عنوان ال�سركة:امل�سفح م 
الكنيبي واخرين

CN 2623423 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا للتدقيق احل�سابات، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/5/6 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156004996 
تاريخ التعديل:2021/5/9

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:قرية العافية لإدارة العقارات وال�سيانه العامه ذ.م.م
خليفة  احمد  ال�سيد  مبنى   0.9 غرب  اأبوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

ذيبان واخرين
CN 1698023 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/6 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/5/9 بالرقم:2150006478 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:مطعم كب�سة غوزي ال�سعبي ذ.م.م
جزيرة   G01 ال�سويدي  احمد  جميلة  ال�سيخة  ال�سركة:املالك  عنوان 

اأبوظبي �سارع املطار - غرب 15/2 - قطعة 19 حمل رقم
CN 1722836 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2019/9/22 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/5/9 بالرقم:1903009298 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلالدية  �ساحية  جمل�س  ك�سف 
لدائرة  الــتــابــعــة  املــجــالــ�ــس  اأحـــــد 
ــــواحــــي والـــــقـــــرى  ــــــوؤون الــــ�ــــس ــــــس �
اإطالقه  عـــن  الــ�ــســارقــة  بــحــكــومــة 
لعدد من املبادرات مع عيد الفطر 
لالأ�سر  �ستخ�س�س  والتي  ال�سعيد 
مــــع تــطــبــيــق كــــافــــة الإجـــــــــــراءات 
اجلهات  ال�سادرة عن  الحــرتازيــة 

املعنية يف الدولة .
واأو�سح املجل�س اأنه �سيوا�سل طرح 
وتنظيم عدد من الفعاليات والتي 
تتالقى مع اأهدافه يف خدمة الأ�سر 
والعمل  الأ�سرية  الروابط  وتعزيز 
على متتني العالقات الجتماعية 

بني كافة اأفراد الأ�سر.
جاء ذلك خالل الجتماع الدوري 
�ساحية  جمـــلـــ�ـــس  عــــقــــده  الـــــــذي 
مبدينة  مـــــقـــــره  يف  اخلـــــالـــــديـــــة 
الـــ�ـــســـارقـــة وذلـــــــك مـــ�ـــســـاء اأمـــ�ـــس 
الإلكرتوين  الــنــظــام  مــ�ــســتــخــدمــا 
برئا�سة  وذلــــك  اجــتــمــاعــه  خــــالل 
رئي�س  املــري  �سعيد  خلفان  �سعادة 

املجل�س .
حــ�ــســر الجـــتـــمـــاع كـــل مـــن نائب 
رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس حمــمــد را�ــســد بن 
غامن  مطر  علي  والع�سو  جــر�ــس 
عبدالعزيز  املــجــلــ�ــس  ومـــوظـــفـــي 

الـــــعـــــبـــــدويل وحـــــامـــــد احلــــمــــادي 
�سم�سة  الــنــ�ــســائــيــة  الــلــجــنــة  ومــــن 
و�سالمة  املــال  اآمــنــة  و  علي  جمعة 
املـــزروعـــي وعــائــ�ــســة املــنــاعــي . ويف 
بداية الجتماع اأ�ساد �سعادة خلفان 
من  املجل�س  بــجــهــود  املـــري  �سعيد 
خالل اأع�سائه وموظفيه واللجنة 
عدد  لتنفيذ  التعاون  يف  الن�سائية 
من الفعاليات خالل �سهر رم�سان 
تلك  على  ال�سكر  موجها  الــكــرمي 

الأعمال اجلليلة والتي مت  اجنازها 
ال�سكر  رافعا  رم�سان  �سهر  خــالل 
يف  جلودهم  الن�سائية  اللجنة  اإىل 
الفعاليات املختلفة  تن�سيق واإعداد 
جنح  املجل�س  اأن  واأكـــد   . باملجل�س 
الفعاليات  مــــن  عــــــددا  طـــــرح  يف 
رتل  م�سابقة  يف  كما  الرم�سانية 
يف  لنفرحهم  ومـــبـــادرة  الــقــراآنــيــة 
امل�ساندة  بالفئات  والحتفاء  العيد 
وتــكــرميــهــم وتوزيع  الــعــمــالــة  مــن 

بجانب عدد من  الرم�سانية  املري 
اأ�سادت  الــتــي  الأخــــرى  الفعاليات 
ناق�س  ذلــــك  بــعــد    . الأ�ــــســــر  بــهــا 
املــجــلــ�ــس خـــالل اجــتــمــاعــه اإطالق 
عــــدد مـــن مــــبــــادرات عــيــد الفطر 
اإطالق  مناق�سة  وجـــرى  ال�سعيد 
التي  العيد  فــوالــة  مــبــادرة حــلــوى 
�ستكون قبل عيد الفطر ومناق�سة 
اأيام  التي �ستنفذ خالل  الفعاليات 

العيد.

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعار:  حتت  للكتاب،  متخ�س�ساً  داخلياً  معر�ساً  مبقره  الوطني  الأر�سيف  نظم 
"رحلة يف عامل الإبداع والبتكار" وقد تناولت جميع كتب املعر�س مو�سوعات 
العربية  الإمـــارات  دولــة  جتربة  من  جوانب  وا�ستعر�ست  والبتكار،  الإبـــداع  يف 
وقد  التنموية،  ومبادراتها  �سيا�ساتها  �سمن  البتكار  على  الت�سجيع  يف  املتحدة 
جاء هذا املعر�س ليرهن على مدى اهتمام الأر�سيف الوطني با�ستدامة عمليتي 
الإبداع والبتكار يف بيئة العمل، وهما اأ�سلوب حياة، والقراءة اجلادة هي البوابة 

املثلى نحو اآفاق م�ستقبل قائم على الإبداع والبتكار.

وعن هذا املعر�س الذي ي�ستمر ع�سرة اأيام قال ال�سيد حمد احلمريي مدير اإدارة 
اإمياناً  البحوث واخلدمات املعرفية: يهتم الأر�سيف الوطني بالإبداع والبتكار 
منه باأنهما جناحان يحلق بهما نحو امل�ستقبل، ولذلك فقد عمد اإىل تهيئة البيئة 
فر�سة  اإىل  كوفيد19  انت�سار  اأزمــة  حتويل  يف  �ساعده  ما  وهــذا  لهما،  املالئمة 
حقيقية زادته عطاء للوطن، و�ساعفت من همة كوادره يف التجديد والتطوير، 

وهم واثقون باأن الإبداع والبتكار لي�س ترفاً واإنا هما �سرورة واأ�سلوب حياة.
توجهات  تن�سجم جهودنا مع  اأن  على  نعمل  الوطني  الأر�سيف  اإننا يف  واأ�ساف: 
وطننا يف ظل قيادتنا احلكيمة التي تنظر اإىل الإبــداع والبتكار كواجب وطني 
الذي  املعر�س  فاإننا نظمنا هذا  املنطلق  وثقافة وطنية ومنهج حياة، ومن هذا 

التي  والبتكارية  الإبــداعــيــة  الأفــكــار  مــن  مزيد  خلق  على  الت�سجيع  منه  يــراد 
املوظفني على  ت�سجيع  باأهمية  منا  واإمياناُ  الوطني،  الأر�سيف  عليها يف  اعتدنا 
القراءة بو�سفها خريطة الطريق نحو تطوير الأداء، والإبــداع والبتكار الذي 

ي�سّب يف خدمة الوطن.
واأ�سار مدير اإدارة البحوث واخلدمات املعرفية اإىل اأن املعرفة اجلديدة هي التي 
نحو  الطريق  ميهد  الــذي  املن�سود  التميز  �سرح  وُتعلي  املعرفة،  اقت�ساد  ترثي 
امل�ستجد يف  كورونا  انت�سار فريو�س  بدء  وازدهـــاراً، فمنذ  اإ�سراقاً  اأكــرث  م�ستقبل 
العامل، �سّكل البتكار ال�ّسالح الفعال يف مواجهة التحديات النا�سئة، وحتويلها 
اإىل فر�س ي�ّسرت ا�ستمرارية العمل، ومن امل�سلم به اأن كّل ن�ساط يف اإطار الإبداع 

والبتكار هو اإ�سهام يف البحث عن واقع اأف�سل.
اجلدير بالذكر اأن معر�س "رحلة يف عامل الإبداع والبتكار" الذي نظمته مكتبة 
يف  والإبـــداع  بالبتكار  املتخ�س�سة  الكتب  ي�سع  الوطني  الأر�سيف  يف  الإمـــارات 
فن  اأهمها:  الكتب،  من  كبري  عــدد  على  يحتوي  وهــو  املوظفني،  جميع  متناول 
اأديب  الإبــداع والبتكار، وحممد بن زايد والتعليم، والعامل الإماراتي ال�سغري 
القدرات  لتنمية  وبرنامج  وال�سرتاتيجية،  والبتكار  وال�ست�سراف  البلو�سي، 
البتكارية لدى اأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة، والبتكار القائم على البيانات، 
والعديد من �سل�سلة البحوث الفائزة بجائزة العوي�س للدرا�سات والبتكار العلمي، 

وعدداً كبرياً من الكتب ال�سادرة باللغة الإجنليزية تبحث املو�سوع نف�سه. 

اإثراًء لبيئة العمل مبزيد من الإبداع والبتكار

الأر�شيف ال�طني ينظم معر�شًا للكتاب املتخ�ش�س بالإبداع والبتكار

•• عجمان-وام:

اأطلقت دائرة الأرا�سي والتنظيم العقاري يف عجمان موقعها الإلكرتوين 

اجلديد بت�سميم ع�سري وخ�سائ�س تقنية حديثة بهدف حت�سني جتربة 
املعلومات  اإىل  والو�سول  الت�سفح  عملية  وت�سهيل  وامل�ستخدمني  الــزوار 

بب�ساطة و�سال�سة.
واأكد �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام الدائرة اأن اإعادة 
ت�سميم املوقع الإلكرتوين واإطالقه بن�سخة حمدثة وفق اأف�سل املعايري 
العاملية ياأتي يف اإطار خطة الدائرة وتوجهها نحو حتقيق التحول الرقمي 
القيادة  روؤيــة  مع  ان�سجاماً  للمتعاملني  راقية  خدمات  وتقدمي  ال�سامل 
الر�سيدة الرامية لالرتقاء باخلدمات احلكومية وتقدمي خدمات تفوق 
توقعات املتعاملني. واأ�ساد املهريي باجلهود املبذولة من قبل فريق العمل 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكملت دائرة بلدية راأ�س اخليمة ا�ستعدادها ل�ستقبال عيد الفطر 
املبارك حيث قامت اإدارة ال�سحة العامة بالدائرة باإعداد برنامج 
التجارية  املــنــ�ــســاآت  على  والــرقــابــة  التفتي�س  فــرق  عمل  لتكثيف 

واأ�سواق الإمارة للتاأكد من تطبيقها ال�سرتاطات ال�سحية.
بالبلدية  العامة  ال�سحة  اإدارة  الطنيجي مدير  �سيماء  واأو�سحت 
اأنه بالن�سبة اإىل �ساعات العمل باملقا�سب خالل عيد الفطر املبارك 

ال�ساعة  مــن  الفلية  املــركــزي يف  املق�سب   : كــالــتــايل  تــكــون  �ــســوف 
راأ�س اخليمة من  12:00 ظهرا ومق�سب  7:00 �سباحا وحتى 
ال�ساعة 7:00 �سباحا وحتى 12:00 ظهرا ومق�سب الغيل من 

ال�ساعة 7:00 �سباحا وحتى 12:00 ظهرا.
اإىل جانب العمل يف �سـوق الأ�سماك يف راأ�س اخليمة مــن ال�ساعة 
املعريي�س  اأ�سماك  و�سوق  ظهرا   12:00 وحتى  �سباحا   7:00
اأ�سماك  و�ــســوق  م�ساء   7:00 وحــتــى  ظــهــرا   2:00 ال�ساعة  مــن 

الدقداقة من ال�ساعة 7:00 �سباحا وحتى 11:00 �سباحا.

ال�ساعة  من  الأغــنــام  �سوق  يف  العمل  يتم  اأنــه  الطنيجي  واأ�سافت 
الــدارة احلدودي  ومنفذ  ظهرا   12:00 وحتى  �سباحا   7:00
راأ�س  ومطار  م�ساء   7:00 وحتى  �سباحا   10:00 ال�ساعة  من 
�ساعة ح�سب   24 مــدار  على  فيه  العمل  �سيكون  الــدويل  اخليمة 
جدول الرحالت. وي�ستمر العمل يف ق�سم الرقابة والتفتي�س على 
وحتى  �سباحا   8:00 ال�ساعة  من  البيطرية  واملن�ساآت  املحالت 
�سي�ستاأنف العمل بجميع �سعب واأفرع الق�سم  كما  12:00ظهرا 

ح�سب الدوام الر�سمي بداية من ثاين اأيام عيد الفطر املبارك.

ال�شارقة اخلريية تنفذ م�شروع زكاة املال
•• ال�شارقة-وام:

وزعت جمعية ال�سارقة اخلريية خم�س�ساتها املالية مل�سروع زكاة املال البالغة قيمتها 6 ماليني درهم 
ا�ستفاد منها 15 األفا ممن ت�سملهم م�سارف الزكاة وذلك ا�ستكمال مل�ساريع احلملة الرم�سانية التي 

يجرى تنفيذها مبخ�س�سات ت�سل اإىل 60 مليون درهم.
وقال عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي للجمعية اإن اجلمعية توا�سل تنفيذ م�سروعات احلملة 
الرم�سانية لهذا العام وقد قامت ب�سرف جميع مبالغ الزكاة املعتمدة ل�سالح الفئات امل�ستهدفة بعد 

النتهاء من اإعداد م�سودة بجميع احلالت امل�سمولة �سمن م�سارف الزكاة.
واأ�سار اإىل اأن اجلمعية تراعي الدقة وامل�سداقية يف كل اأعمالها اخلريية والإن�سانية متوجها بال�سكر 
اأثر كبري يف دعم م�سروع  اأموالهم والتي كان لها  اأ�سحاب الأيــادي البي�ساء ممن اأخرجوا زكاة  اإىل 

الزكاة واإنعا�س موارد اجلمعية.

بلدية راأ�س اخليمة تكمل ا�شتعدادها ل�شتقبال
 عيد الفطر املبارك

»اأرا�شي عجمان« تطلق م�قعها الإلكرتوين اجلديد

منها اإطالق مبادرة حلوى فوالة العيد

جمل�س �شاحية اخلالدية يرفع جاهزيته لإطالق 
فعاليات ومبادرات عيد الفطر لالأ�شر 

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Case File 

Real Estate Summary 516/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Sajid Suliman Valkit Ahmed Suliman 
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 764,979), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment and to order urgent execution of 
the verdict with no bail. The hearing of Monday 17-05-2021 at 
10:00 AM on the online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your 
legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Case File 

Real Estate Summary 447/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Musbah Alhaq Quraishi
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff  / Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi - Filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 244635), the charges, 
the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment. The hearing of Wednesday 26-05-2021 
at 08:30 AM on the online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
JUDICIAL WARNING

No.4125/2021
The Warner : Mohamed Khaled El Abed-Palestinian national, with an address and 
elected domicile of: (El Sharjah Emirate, The Lake corniche, Al Batha Tower, 
The tenth floor, office no. 1006) and a phone no. 0543190891/065740840. By the 
power of attorney of lawyer /Hanan Salem.

AGAINST
The warned: Kerbstinas Consulting DWC LLC, as the authorized to sign for the 
company under the commercial license - Karbstina Zaprova - Kazakh national.
Address: GAM Tower - after the Sofitel Hotel - next to the Burj Khalifa metro 
station - Floor 1502, Phone Number: 0503006731/0504592427.

THE MATTER
The warner compels the warned to pay an amount of AED 4,000.000.00 (Four 
million dirhams), by cheque no. (000055), no later than 15 days from the issuing 
date of the warning, otherwise the warner shall take all the necessary legal 
procedures which preserve his right, request to issue a Writ of performance and 
demand the appropriate compensation for any damage or defect suffered by the 
warner, with the warned to be charged with the of all the fees, litigation fees and 
attorney fees.
The Notary Public

JUDICIAL WARNING

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
حمكمة ال�شارقة 

اإعالن ح�شور اإجتماع بالإت�شال املرئي عن بعد
  SHCFICIPOR2021 /0001829  يف  الق�شية رقم

اعالن املدعى عليهم بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية وبت�سحيح �سكل الدعوي 
بناء على طلب : املدعى )ة( : عبدالرحمن حممود �سعيد فخري

 3MA2i4 : رمز التفوي�س
الثاين الطابق   - وعنوانه / ابوظبي- �سارع املطار - بجانب م�ست�سفى يونفري�سال- مكتب رقم 203 

رمز  املدعي عليه : 1 - ماجو�س انرتنا�سيونال �س.م.ح �سركة منطقة حره ذات م�سوؤوليه حمدوده رخ�سه �سناعية رقم 34053 
QRuDXX : التفوي�س

وعنوانه / املنطقة احلرة مطار ال�سارقه قطعة ار�س جيه 2 - 6 �س.ب: 120071
املدعي عليه : 2 - ماجو�س انرتنا�سيونال �س.م.ح �سركة منطقه حرة ذات م�سوؤوليه حمدوده رخ�سه جتاربه رقم 3454 

 KsFKXW : رمز التفوي�س
وعنوانه / املنطقة احلرة مطار ال�سارقه قطعة ار�س جيه 2 - 6 �س.ب: 120071 

اىل : املدعي عليه : 3 - لي�سا هارود - بريطاين اجلن�سية 
5W22e8 : رمز التفوي�س

وعنوانه / املنطقة احلرة مطار ال�سارقه قطعة ار�س جيه 2 - 6 �س.ب : 120071 
قد اقام عليكما الدعوى ويطالبكم فيها :

الق�ساء بحل وت�سفية ال�سركتني امل�سماه ماجو�س انرتنا�سيونال �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤوليه حمدودة التجارية وال�سناعية 
ارقام 3453 و 3454 وتعيني م�سفي ق�سائي لها تكون مهمته جرد ما ل�سركه من اموال وما عليها من التزامات وحترير قائمه 
بها وم�سك دفرتا لقيد اعمال الت�سفيه وان ي�سيد يف حال لها من حال )مع عدم وجود اي احوال ظاهرة( لها وان يودع اي مبالغ 
يقب�سها يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفيه وان يقوم بجميع العمال التي تقرر فيها الت�سفيه وتقدمي تقرير بذلك 
املدعى  الزام  املخت�سه.  ال�سركة من �سجالت اجلهات  املخت�سه و�سول اىل �سطب  الت�سفيه لدى اجلهات  والتا�سري على  للمحكمة 
EM00006075 واملقرر بتاريخ  عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه.  انت مكلف بح�سور الجتماع املرئي رقم 
الثانية  والتجارية  املدنية  الواحد  اليوم  دائرة  دائرة  ال�سارقه  حمكمة  يف  �سيعقد  والذي   09:00 ال�ساعة   2021/05/24
https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/ العدل  وزارة  موقع  عر  املرئي  الت�سال  بوا�سطة  بعد  عن 
اأو قم مب�سح الرمز املبني  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  املرئية.  اجلل�سات/الإجتماعات  بوابة   /eMeeting/search
اأدناه بكامريا الهاتف بيانات الإجتماع : رقم الإجتماع : EM00006075 وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوي وارفاق 

امل�ستندات عر النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك. 
مركز �شعادة املتعاملني 

عاي�شه علي حممد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 1266/2021/16 جتاري جزئي
اأو�ساعها  كافة  لإ�ستفاء  �سكالآ  الدعوى  قبول  ال�سكل:  يف  اأوًل:  الدعوى:  مو�سوع 
مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  اإلزام   : املو�سوع  ويف  ثانياً:  ال�سكليه. 
من   12% التجارية  الفائدة  مع  درهم(  األف  وخم�سة  )مائة  درهم   )105،000(
امل�ساريف  املعجل وبال كفالة.  ثالثاً: يف  بالنفاذ  الإ�ستحقاق مع �سمول احلكم  تاريخ 

اإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف والأتعاب.  
طالب العالن:  تروجان للمقاولت العامة ذ.م.م  - �سفته بالق�سية:  مدعى  

 املطلوب اعالنهم: 1 - تويا هوم لتجارة الثاث املنزيل ذ م م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكـ الدعوى ومو�سوعها اأوًل: يف ال�سكل: قبول الدعوى 
باأن  اإلزام املدعى عليها  املو�سوع:  ال�سكليه.  ثانياً: ويف  اأو�ساعها  �سكالآ لإ�ستفاء كافة 
الفائدة  مع  درهم(  األف  وخم�سة  )مائة  درهم   )105،000( مبلغ  للمدعية  توؤدي 
التجارية %12 من تاريخ الإ�ستحقاق مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.  
لها  وحددت  والأتعاب.   وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعى  اإلزام  امل�ساريف  يف  ثالثاً: 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021-05-18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد  عن  التقا�سي 
من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بـثالثة اأيام على القل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقد املدعو/ حممد لطيف 
باك�ستان     ، بــخــ�ــس  امـــــري 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )AZ8482302( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

0503505803

فقدان ج�از �شفر
فاطمة  املـــــــدعـــــــو/  فــــقــــد 
اثيوبيا   ، جمي�سو  اولــيــكــا 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )EP3910812( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

0507626654

فقدان ج�از �شفر
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346913              تاريخ: 2021/03/14
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جيه. ا�س. اف. هولدينجز برايفت ليمتد
 وعنوانه: قطعة رقم 6- اإيه ، مرحلة 1 ، اإند�سرتيال اإيريا ، كومباجلود 

 باجنالور -560060 ، كارناتاك �ستايت ، الهند.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
بوظة )اآي�س كرمي( ، مزيج البوظة )اآي�س كرمي( ، خماريط البوظة )اآي�س كرمي( ، م�سحوق البوظة )اآي�س 

كرمي( الواقعة يف الفئة 30
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمة  Skei بخط عري�س مميز باللون الأبي�س ونقطة حرف ال i على 
�سكل دائرة �سغرية باللون الأخ�سر الغامق حمدده باللون الأبي�س على خلفية �سبه مربعة باللون الأزرق 
الغامق حمددة من ثالث جوانب باللون الذهبي حتتها كلمات ICE CREAMS بخط مميز باللون 

الذهبي والعالمة باأكملها باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 147943

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 318831              تاريخ: 2019/10/15

بيانات الأولوية: 
ال�سم: خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

 وعنوانه: �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، املعاجلة الإدارية لطلبات 
التمثيل،  فناين  اأعــمــال  اإدارة  الــريــدي،  بالطلب  والإعـــالن  الدعاية  والإعــــالن،  الدعاية  وكـــالت  الــ�ــســراء، 
الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، وكالت الأنباء التجارية، تقدمي املعلومات 
املبا�سر، ن�سر  ال�سلع، الإعالن بالريد  امل�ستهلكني(، عر�س  اإر�ساد  التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة 
مواد الدعاية والإعالن، توزيع العينات، خدمات الت�سميم لغايات الدعاية والإعالن، تنظيم املعار�س لغايات 
جتارية اأو اإعالنية، تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الدعاية والإعالن اخلارجي، عر�س 
واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  خدمات  بالتجزئة،  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع 

لالأعمال الأخرى(، ترويج املبيعات )لالآخرين(، حتديث مواد الدعاية والإعالن.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات اكت�سف دبي باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر 

داخل م�ستطيل باللون الأ�سود.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 141790

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346496                تاريخ: 2021/03/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: �سويتهارت كيت�سن هولدنغ كومباين ليمتد
 وعنوانه: وحدة رقم جي يف 00-04-03 ، بي �سي 15 ، الطابق 3 ، بناء بوابة القرية 04، دبي ، مركز دبي العاملي 

، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
بالطعام  املتعلقة  الريدي  الطلب  بالتجزئة عر  البيع  بالطعام، خدمات  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات 
باملواد الغذائية، خدمات البيع باجلملة فيما يتعلق باملواد الغذائية، خدمات الطلب عر النرتنت يف جمال 

الطلبات اخلارجية والتو�سيل يف املطاعم، خدمات اإدارة �سال�سل التوريد.
و�ــســف الــعــالمــة: الــعــالمــة عــبــارة عـــن  كــلــمــة و اأحــــرف by SWHK بــخــط وطــريــقــة ممــيــزة باللغة 

الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 148416

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 346502:تاريخ: 2021/03/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: �سويتهارت كيت�سن هولدنغ كومباين ليمتد

 وعنوانه: وحدة رقم جي يف 00-04-03 ، بي �سي 15 ، الطابق 3 
 بناء بوابة القرية 04، دبي ، مركز دبي العاملي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

الوجبات  مطاعم  مطاعم،  باعتبارها  الأطعمة  بيع  دكاكني  امل�ساوي،  مطاعم  املطاعم،  خدمات  مطاعم، 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  الذاتية،  اخلدمة  ومطاعم  املطاعم  خدمات  ال�سريعة، 
اخلارجية، خدمات  الطعام  ال�سريعة، مقاهي، خدمات طلبات  الوجبات  لتوفري  املطاعم  اخلفيفة، خدمات 
الطعام  طلبات  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  كافترييات  خدمات  الطعام،  طهي  خدمات  كافترييات،  املقاهي، 
حت�سري  للمطاعم،  وال�سراب  بالطعام  التزويد  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التزويد  اخلارجية،  وال�سراب 
الطعام وال�سراب، توفري معلومات متعلقة بتح�سري الطعام وال�سراب، خدمات وكالت احلجز يف املطاعم، 

توفري معلومات متعلقة باملطاعم.
و�ــســف الــعــالمــة: الــعــالمــة عــبــارة عـــن  كــلــمــة و اأحــــرف by SWHK بــخــط وطــريــقــة ممــيــزة باللغة 

الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 148417

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346755 
تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�ســم:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املراقبة عن بعد لعمل وا�ستخدامات الأدوات والرتكيبات ال�سحية وحتديدا وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�سطاف غ�سل 
واملرايا  ال�ستحمام  اأحــوا�ــس  وتركيبات  )بانيو(  ا�ستحمام  واأحــوا�ــس  ومباول  و�سطافات  التواليت  واأحــوا�ــس  الدافئ  باملاء 
و�سخانات  الد�س  وحمامات  و�سنابري  ال�سحية(  الرتكيبات  غيار  )قطع  الأيــدي  غ�سل  واأحــوا�ــس  الد�س  حمام  وتركيبات 
املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا عر �سبكات احلا�سوب 
والإنرتنت وتوفري معلومات عن نتائج ذلك؛ الت�سغيل والتحكم عن بعد يف الأدوات والرتكيبات ال�سحية املوجودة يف املباين 
واأحوا�س  ومباول  و�سطافات  التواليت  واأحــوا�ــس  الدافئ  باملاء  غ�سل  ب�سطاف  املــزودة  التواليت  مقاعد  وحــدات  وحتديدا 
غيار  )قطع  الأيـــدي  غ�سل  واأحــوا�ــس  الــد�ــس  حمام  وتركيبات  واملــرايــا  ال�ستحمام  اأحــوا�ــس  وتركيبات  )بانيو(  ا�ستحمام 
الرتكيبات ال�سحية( و�سنابري وحمامات الد�س و�سخانات املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية للحمامات 
ال�سحية  والرتكيبات  الأدوات  و�سيانة  اإ�سالح  والإنــرتنــت؛  احلا�سوب  �سبكات  عر  اأوتوماتيكيا  ال�سابون  توزيع  واأجهزة 
و�سطافات  التواليت  واأحــوا�ــس  الدافئ  باملاء  غ�سل  ب�سطاف  املــزودة  التواليت  مقاعد  وحــدات  وحتديدا  املباين  يف  املوجودة 
الأيدي  واأحوا�س غ�سل  الد�س  اأحوا�س ال�ستحمام واملرايا وتركيبات حمام  ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات  واأحوا�س  ومباول 
)قطع غيار الرتكيبات ال�سحية( و�سنابري وحمامات الد�س و�سخانات املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية 

للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا وتوفري املعلومات املتعلقة بذلك.
37 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة  " WASHLET " باأحرف لتينية و�سف العالمة:  
ال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346756 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    
با�ســم:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات الدعم التقني لرجميات احلا�سوب؛ ت�سميم اأنظمة �سبكات احلا�سوب؛ ال�ست�سارات املتعلقة بت�سميم 
للتنزيل؛  القابلة  غري  املبا�سرة  الرجميات  توفري  احلا�سوب؛  �سبكات  تاأجري  احلا�سوب؛  �سبكات  اأنظمة 
القابلة للتنزيل؛ تاأجري مكونات احلا�سوب؛ احلو�سبة  املوؤقت لرجميات احلا�سوب غري  توفري ال�ستخدام 
ال�سحابية؛ ت�سميم الآلت والأجهزة والأدوات )مبا يف ذلك قطع غيارها( اأو الأنظمة املكونة من تلك الآلت 
والأجهزة والأدوات؛ توفري املعلومات املتعلقة بت�سميم احلوا�سيب؛ ت�سميم احلوا�سيب والأجهزة الإلكرتونية 
واأجهزة الت�سالت الكهربائية وتوفري ال�ست�سارات املتعلقة بها؛ برجمة احلا�سوب؛ توفري املعلومات املتعلقة 
ت�سميم  بعد؛  احلا�سوب عن  اأنظمة  با�ستخدام احلوا�سيب؛ مراقبة  املعلومات  احلا�سوب؛ معاجلة  برجمة 
وبرجمة برامج احلا�سوب لختبار النفايات الب�سرية وتوفري التعليمات وال�ست�سارات املتعلقة بذلك؛ توفري 
النفايات  حتليل  نتائج  على  بناء  ال�سحية  احلــالت  لتقييم  للتنزيل  القابلة  غري  املبا�سرة  احلا�سوب  برامج 
طريق  عن  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة  بذلك؛  املتعلقة  وال�ست�سارات  والتعليمات  املعلومات  وتوفري  الب�سرية 

الو�سول عن بعد؛ اإعداد ن�سخ احتياطية من البيانات خارج املوقع؛ الرجميات كخدمة. 
الواقـعة بالفئة:  42

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " WASHLET " باأحرف لتينية 
ال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346757 
تاريخ اإيداع الأولوية:     
با�ســم:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري  ال�سحة؛  عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري 
ال�سحة با�ستخدام نتائج حتليل النفايات الب�سرية؛ توفري التعليمات وال�ست�سارات واملعلومات عن التغذية؛ 
توفري التعليمات وال�ست�سارات واملعلومات عن التغذية با�ستخدام نتائج حتليل النفايات الب�سرية؛ خدمات 
حتليل  نتائج  على  بناء  ال�سحية  احلالة  عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري  التمري�س؛  دور 
املعلومات  توفري  ال�سخ�سية؛  البدنية  باحلالة  ال�سلة  ذات  املبا�سرة  املعلومات  توفري  الب�سرية؛  النفايات 
ال�سحية عر موقع �سبكي؛ توفري معلومات الرعاية ال�سحية عر �سبكة حا�سوب عاملية؛ اإر�سادات احلمية 

والتغذية. 
الواقـعة بالفئة:  44

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " WASHLET " باأحرف لتينية 
ال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346758 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ســم:  توتو األ تي دي.
وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الآلت  التطبيقات؛  برجميات  الطاقة؛  يف  والتحكم  توزيع  واأجــهــزة  اآلت  غيارها؛  وقطع  القيا�س  اأجــهــزة 
تطبيقات  الإلكرتونية؛  الت�سالت  اأجــهــزة  اللوحية؛  احلوا�سيب  غيارها؛  وقطع  الإلكرتونية  والأجــهــزة 
الرتكيبات  بعد يف  للتحكم عن  للتنزيل  القابلة  للتنزيل؛ برجميات احلا�سوب  القابلة  برجميات احلا�سوب 
ال�سحية واأجهزة الإ�ساءة والجهزة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية؛ برجميات حا�سوب م�سجلة للتحكم 
عن بعد يف الرتكيبات ال�سحية واأجهزة الإ�ساءة والجهزة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية؛ اأجهزة حتكم 
اأجهزة حتكم عن بعد لرتكيبات تكييف الهواء وتركيبات التدفئة وتركيبات  عن بعد للرتكيبات ال�سحية؛ 
ال�سباكة والرتكيبات ال�سحية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ من�سورات اإلكرتونية م�سجلة على و�سائط حا�سوبية؛ 
من�سورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( يتم توفريها مبا�سرة من قواعد البيانات اأو الإنرتنت؛ برامج حا�سوب 
للربط باأجهزة احلا�سوب و�سبكات احلا�سوب عن بعد؛ برامج وتطبيقات احلا�سوب؛ اأقفال كهربائية؛ عدادات 
اأنابيب الإلكرتون؛ عنا�سر  اأو مغناطي�سية؛ اآلت واأجهزة الت�سالت الكهربائية؛  واأجهزة اختبار كهربائية 
برجميات  حا�سوب؛  برامج  حا�سوب؛  برامج  عليها  امل�سجل  تلك  ت�سمل  ول  اإلكرتونية  دارات  مو�سلة؛  �سبه 

9 حا�سوب قابلة للتنزيل للمراقبة والتحليل عن بعد. الواقـعة بالفئة:  
و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " NEOREST " باأحرف لتينية  مميزة

ال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/7 املودعة حتت  رقم:  346414 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ســم:  عبدالواحد الر�ستماين لال�ساءه )�س.ذ.م.م( 
القوز  دبــي،  حكومة  الــعــقــارات/  دائـــرة  ملك  م�ستودع   ،3651014 القطعة  رقــم   ،282153 �ـــس.ب.  وعــنــوانــه: 

ال�سناعية، دبي، الإمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة التحكم يف الإ�ساءة؛ اأجهزة التحكم يف الإ�ساءة القابلة للرجمة؛ اأجهزة التحكم يف الإ�ساءة املوؤمتتة؛ 
معدات التحكم الكهربائي مل�سابيح الثنائي الباعث لل�سوء وجتهيزات الإ�ساءة؛ برامج ت�سغيل الثنائي الباعث 
التي تدار بالطاقة  البطاريات  ال�سم�سية؛  ال�سم�سية؛ اخلاليا  اللوحات  الباعثة لل�سوء؛  الثنائيات  لل�سوء؛ 
التحكم  دارات  الكهربائية؛  الدارات  الكهربائية؛  املفاتيح  ال�سم�سية؛ مقاب�س )كهربائية(؛ م�ساهر؛ لوحات 

الكهربائية؛ تركيبات الأ�سالك الكهربائية؛ قطع غيار وجتهيزات واإك�س�سوارات لكافة ما ذكر اأعاله.
الواقـعة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  كلمة " FRATER " مكتوبة باأحرف لتينية مميزة.
ال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/7 املودعة حتت رقم:  346415 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ســم:  عبدالواحد الر�ستماين لال�ساءه )�س.ذ.م.م( 
القوز  دبــي،  حكومة  الــعــقــارات/  دائـــرة  ملك  م�ستودع   ،3651014 القطعة  رقــم   ،282153 �ـــس.ب.  وعــنــوانــه: 

ال�سناعية، دبي، الإمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأ�سواء الثنائي الباعث لل�سوء؛ م�سابيح الثنائي الباعث لل�سوء؛ جتهيزات اأ�سواء الثنائي الباعث لل�سوء؛ 
وحدات الثنائي الباعث لل�سوء؛ اأجهزة اإ�ساءة الفلور�سنت؛ اأنابيب م�سابيح الفلور�سنت؛ وحدات اإنارة ذات 
تفريغ عايل ال�سدة؛ م�سابيح ذات تفريغ عايل ال�سدة؛ م�سابيح الطاقة ال�سم�سية؛ م�سابيح ال�سوارع بالطاقة 

ال�سم�سية؛ قطع غيار وجتهيزات واإك�س�سوارات لكافة ما ذكر اأعاله.
الواقـعة بالفئة:  11

و�سف العالمة:  كلمة " FRATER " مكتوبة باأحرف لتينية مميزة.
ال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346753 
تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�ســم:  توتو األ تي دي. 

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري  ال�سحة؛  عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري 
ال�سحة با�ستخدام نتائج حتليل النفايات الب�سرية؛ توفري التعليمات وال�ست�سارات واملعلومات عن التغذية؛ 
توفري التعليمات وال�ست�سارات واملعلومات عن التغذية با�ستخدام نتائج حتليل النفايات الب�سرية؛ خدمات 
حتليل  نتائج  على  بناء  ال�سحية  احلالة  عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري  التمري�س؛  دور 
املعلومات  توفري  ال�سخ�سية؛  البدنية  باحلالة  ال�سلة  ذات  املبا�سرة  املعلومات  توفري  الب�سرية؛  النفايات 
ال�سحية عر موقع �سبكي؛ توفري معلومات الرعاية ال�سحية عر �سبكة حا�سوب عاملية؛ اإر�سادات احلمية 

والتغذية.  
الواقـعة بالفئة:  44

مميزة لتينية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " TOTO " باأحرف 
ال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346754 
تاريخ اإيداع الأولوية:     
با�ســم:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الآلت  التطبيقات؛  برجميات  الطاقة؛  يف  والتحكم  توزيع  واأجــهــزة  اآلت  غيارها؛  وقطع  القيا�س  اأجــهــزة 
تطبيقات  الإلكرتونية؛  الت�سالت  اأجــهــزة  اللوحية؛  احلوا�سيب  غيارها؛  وقطع  الإلكرتونية  والأجــهــزة 
الرتكيبات  بعد يف  للتحكم عن  للتنزيل  القابلة  للتنزيل؛ برجميات احلا�سوب  القابلة  برجميات احلا�سوب 
ال�سحية واأجهزة الإ�ساءة والجهزة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية؛ برجميات حا�سوب م�سجلة للتحكم 
عن بعد يف الرتكيبات ال�سحية واأجهزة الإ�ساءة والجهزة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية؛ اأجهزة حتكم 
اأجهزة حتكم عن بعد لرتكيبات تكييف الهواء وتركيبات التدفئة وتركيبات  عن بعد للرتكيبات ال�سحية؛ 
ال�سباكة والرتكيبات ال�سحية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ من�سورات اإلكرتونية م�سجلة على و�سائط حا�سوبية؛ 
من�سورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( يتم توفريها مبا�سرة من قواعد البيانات اأو الإنرتنت؛ برامج حا�سوب 
للربط باأجهزة احلا�سوب و�سبكات احلا�سوب عن بعد؛ برامج وتطبيقات احلا�سوب؛ اأقفال كهربائية؛ عدادات 
اأنابيب الإلكرتون؛ عنا�سر  اأو مغناطي�سية؛ اآلت واأجهزة الت�سالت الكهربائية؛  واأجهزة اختبار كهربائية 
برجميات  حا�سوب؛  برامج  حا�سوب؛  برامج  عليها  امل�سجل  تلك  ت�سمل  ول  اإلكرتونية  دارات  مو�سلة؛  �سبه 

حا�سوب قابلة للتنزيل للمراقبة والتحليل عن بعد.    الواقـعة بالفئة:  9
و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " WASHLET " باأحرف لتينية

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346759 
تاريخ اإيداع الأولوية:    
با�ســم:  توتو األ تي دي. 

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املراقبة عن بعد لعمل وا�ستخدامات الأدوات والرتكيبات ال�سحية وحتديدا وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�سطاف غ�سل 
واملرايا  ال�ستحمام  اأحــوا�ــس  وتركيبات  )بانيو(  ا�ستحمام  واأحــوا�ــس  ومباول  و�سطافات  التواليت  واأحــوا�ــس  الدافئ  باملاء 
و�سخانات  الد�س  وحمامات  و�سنابري  ال�سحية(  الرتكيبات  غيار  )قطع  الأيــدي  غ�سل  واأحــوا�ــس  الد�س  حمام  وتركيبات 
املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا عر �سبكات احلا�سوب 
والإنرتنت وتوفري معلومات عن نتائج ذلك؛ الت�سغيل والتحكم عن بعد يف الأدوات والرتكيبات ال�سحية املوجودة يف املباين 
واأحوا�س  ومباول  و�سطافات  التواليت  واأحــوا�ــس  الدافئ  باملاء  غ�سل  ب�سطاف  املــزودة  التواليت  مقاعد  وحــدات  وحتديدا 
غيار  )قطع  الأيـــدي  غ�سل  واأحــوا�ــس  الــد�ــس  حمام  وتركيبات  واملــرايــا  ال�ستحمام  اأحــوا�ــس  وتركيبات  )بانيو(  ا�ستحمام 
الرتكيبات ال�سحية( و�سنابري وحمامات الد�س و�سخانات املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية للحمامات 
ال�سحية  والرتكيبات  الأدوات  و�سيانة  اإ�سالح  والإنــرتنــت؛  احلا�سوب  �سبكات  عر  اأوتوماتيكيا  ال�سابون  توزيع  واأجهزة 
و�سطافات  التواليت  واأحــوا�ــس  الدافئ  باملاء  غ�سل  ب�سطاف  املــزودة  التواليت  مقاعد  وحــدات  وحتديدا  املباين  يف  املوجودة 
الأيدي  واأحوا�س غ�سل  الد�س  اأحوا�س ال�ستحمام واملرايا وتركيبات حمام  ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات  واأحوا�س  ومباول 
)قطع غيار الرتكيبات ال�سحية( و�سنابري وحمامات الد�س و�سخانات املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية 

للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا وتوفري املعلومات املتعلقة بذلك.
37 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة  " NEOREST " باأحرف لتينية  مميزة  و�سف العالمة:  
ال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346760 
تاريخ اإيداع الأولوية:     
با�ســم:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات الدعم التقني لرجميات احلا�سوب؛ ت�سميم اأنظمة �سبكات احلا�سوب؛ ال�ست�سارات املتعلقة بت�سميم 
للتنزيل؛  القابلة  غري  املبا�سرة  الرجميات  توفري  احلا�سوب؛  �سبكات  تاأجري  احلا�سوب؛  �سبكات  اأنظمة 
القابلة للتنزيل؛ تاأجري مكونات احلا�سوب؛ احلو�سبة  املوؤقت لرجميات احلا�سوب غري  توفري ال�ستخدام 
ال�سحابية؛ ت�سميم الآلت والأجهزة والأدوات )مبا يف ذلك قطع غيارها( اأو الأنظمة املكونة من تلك الآلت 
والأجهزة والأدوات؛ توفري املعلومات املتعلقة بت�سميم احلوا�سيب؛ ت�سميم احلوا�سيب والأجهزة الإلكرتونية 
واأجهزة الت�سالت الكهربائية وتوفري ال�ست�سارات املتعلقة بها؛ برجمة احلا�سوب؛ توفري املعلومات املتعلقة 
ت�سميم  بعد؛  احلا�سوب عن  اأنظمة  با�ستخدام احلوا�سيب؛ مراقبة  املعلومات  احلا�سوب؛ معاجلة  برجمة 
وبرجمة برامج احلا�سوب لختبار النفايات الب�سرية وتوفري التعليمات وال�ست�سارات املتعلقة بذلك؛ توفري 
النفايات  حتليل  نتائج  على  بناء  ال�سحية  احلــالت  لتقييم  للتنزيل  القابلة  غري  املبا�سرة  احلا�سوب  برامج 
طريق  عن  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة  بذلك؛  املتعلقة  وال�ست�سارات  والتعليمات  املعلومات  وتوفري  الب�سرية 

الو�سول عن بعد؛ اإعداد ن�سخ احتياطية من البيانات خارج املوقع؛ الرجميات كخدمة. 
الواقـعة بالفئة:  42

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " NEOREST " باأحرف لتينية  مميزة
ال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/10 املودعة حتت رقم:  346761 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ســم:  توتو األ تي دي.
وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري  ال�سحة؛  عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري 
ال�سحة با�ستخدام نتائج حتليل النفايات الب�سرية؛ توفري التعليمات وال�ست�سارات واملعلومات عن التغذية؛ 
توفري التعليمات وال�ست�سارات واملعلومات عن التغذية با�ستخدام نتائج حتليل النفايات الب�سرية؛ خدمات 
حتليل  نتائج  على  بناء  ال�سحية  احلالة  عن  واملعلومات  وال�ست�سارات  التعليمات  توفري  التمري�س؛  دور 
املعلومات  توفري  ال�سخ�سية؛  البدنية  باحلالة  ال�سلة  ذات  املبا�سرة  املعلومات  توفري  الب�سرية؛  النفايات 
ال�سحية عر موقع �سبكي؛ توفري معلومات الرعاية ال�سحية عر �سبكة حا�سوب عاملية؛ اإر�سادات احلمية 

والتغذية. 
الواقـعة بالفئة:  44

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " NEOREST " باأحرف لتينية  مميزة
ال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

�س. جودوين او�سنت جون�سون

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 155717                بتاريخ : 2011/04/13     

با�ســم: �س. جودوين او�سنت جون�سون.

وعنوانه: �س.ب 7185، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وامل�سجلة حتت رقم : )155717(       بتاريخ: 2012/07/23 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/04/13                وحتى تاريخ :  2031/04/13    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

ال�سيد/ فيكي �سيتي و ال�سيد/ مانوج جايكي�سني.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 338742           بتاريخ :2020/11/4    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ســم: ال�سيد/ فيكي �سيتي و ال�سيد/ مانوج جايكي�سني.
ماهارا�سرتا،   ،400059 اي�ست، مومباي  ناغار? اندهريي   ، �سو�سيتي، جي.بي  �سوكاداياك  اإ ي24،  وعنوانة: 

الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.
الواقـعة بالفئة: 43

اأعالها  و�سف العالمة : الكلمات )CHINA KING( كتبت باأحرف لتينية باللون الأحمر ويوجد 
ر�سم مميز ل�سكل وجه و�سوارب كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 318828                    تاريخ: 2019/10/15
بيانات الأولوية: 

ال�سم: خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
 وعنوانه: �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، �ساعات منبهة، خرز 
ل�سناعة املجوهرات، اأ�ساور )جموهرات(، دبابي�س للزينة )جموهرات(، م�سابك ربطات العنق، �ساعات حائط، 
الكهرمان الأ�سفر، حلقات للمفاتيح )حلي  اأقــراط، جموهرات من  اأكمام،  قطع نقدية، زمامات )مرابط( 
�سغرية اأو �سال�سل �سغرية(، قالئد )جموهرات(، لآلئ )جموهرات(، دبابي�س )جموهرات(، دبابي�س ربطات 

العنق، ن�سب من معادن نفي�سة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DISCOVER  بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر حتتها 

كلمة DUBAI باللون الأ�سفر  والكلمات باللغة الإجنليزية داخل م�ستطيل باللون الأ�سود.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 141787

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 318829            تاريخ: 2019/10/15
بيانات الأولوية: 

ال�سم: خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
 وعنوانه: �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
وجمففة  حمفوظة  وخــ�ــســروات  فــواكــه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الــدواجــن  وحلــوم  والأ�ــســمــاك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لالأكل، فواكه مغطاة بال�سكر، متور، هالم )جلي( الفواكه.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DISCOVER  بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر حتتها 

كلمة DUBAI باللون الأ�سفر  والكلمات باللغة الإجنليزية داخل م�ستطيل باللون الأ�سود.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 141788

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 318830                 تاريخ: 2019/10/15
بيانات الأولوية: 

ال�سم: خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
 وعنوانه: �س.ب. 1940 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
ال�سغرية  الفنادق  الفنادق،  املوؤقتة،  الإقامة  اأماكن  الكحولية(،  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
)املوتيالت(، املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات حجز وحجوزات الفنادق، تاأجري غرف الجتماعات، تاأجري 

اأماكن الإقامة املوؤقتة، مطاعم اخلدمة الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DISCOVER  بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر حتتها 

كلمة DUBAI باللون الأ�سفر  والكلمات باللغة الإجنليزية داخل م�ستطيل باللون الأ�سود.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 141789
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•• اأبوظبي- وام:

املبادرة   - " الوطن  " �سندوق  اأعلن 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة ملـــجـــمـــوعـــة مـــــن رجـــــال 
الأعــــمــــال الإمـــاراتـــيـــني بــهــدف دعم 
لالأجيال  اأفــ�ــســل  م�ستقبل  �ــســنــاعــة 
القادمة - عن تلقيه م�ساهمة مالية 
درهم  مــلــيــون   5.2 قــدرهــا  جــديــدة 
قــدمــهــا رجــــل الأعــــمــــال الإمــــاراتــــي 
الظاهري  را�ــســد  بــن  �سلطان  �ــســعــادة 
ال�سندوق  اأهــــــداف  لــتــحــقــيــق  دعـــمـــاً 
بتاأهيل  املــتــمــثــلــة  الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
على موا�سلة م�سرية  قــادرة  كــفــاءات 
التطور وحتقيق روؤية دولة الإمارات 
يف اخلــمــ�ــســني عـــامـــاً الـــقـــادمـــة.  ومت 
كمبادرة  الوطن"  "�سندوق  اإطـــالق 

للقطاع  املجتمعية  امل�سوؤولية  جت�سد 
اخلــا�ــس يف دولــة الإمــــارات مــن اأجل 
التنموية  املـــ�ـــســـاريـــع  يف  املــ�ــســاهــمــة 
لدعم م�سرية بناء الوطن من خالل 
الأفكار  وتبني  املــبــادرات  يف  امل�ساركة 
واملــ�ــســاريــع الــريــاديــة واملــبــتــكــرة التي 
الــتــنــمــويــة يف دولة  الــعــمــلــيــة  تــخــدم 
الإمــارات حيث يعمل ال�سندوق على 
والإ�سهامات  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب 
املجتمعية وتوظيفها يف دعم م�سرية 
التنمية ال�ساملة وال�ستثمار يف راأ�س 

املال الب�سري املواطن.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�سامح  وزيــر  نهيان  اآل 
الوطن  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
والقطاع  الأعـــمـــال  رجـــال  " يثبت   :

اخلــا�ــس يف دولــة الإمــــارات يــومــاً تلو 
بانهم نــاذج ملهمة وم�سرفة  الآخــر 
يف دعـــم كــافــة الأنــ�ــســطــة واملـــبـــادرات 
الوطنية التي تتما�سى مع توجيهات 
الكبري  واهتمامها  الر�سيدة  القيادة 
وت�سخري  الإنــ�ــســان  يف  ال�ستثمار  يف 
تطوير  عـــلـــى  لــلــعــمــل  الإمـــــكـــــانـــــات 
مهاراتنا ومواردنا وكفاءتنا وقدراتنا 
الب�سرية التي �ستكون الر�سيد الأهم 
الأ�سا�سي  واملحرك  الطاقة  وخمزون 
يف م�سريتنا ل�سناعة م�ستقبل اأف�سل 
نكون فيه باملركز الأول".     واأ�ساف 
" جتــ�ــســد هـــــذه املــــبــــادرة  مــعــالــيــه : 
قــدمــه واحد  الـــذي  ال�سخي  والــدعــم 
من رجال الأعمال الإماراتيني واأحد 
ال�سخ�سيات الوطنية القيم الرا�سخة 

يف جمتمعنا واملتاأ�سلة يف نفو�س اأبناء 
املوؤ�س�س  القائد  غر�سها  التي  وطننا 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، وت�ساهم اأي�ساً 
امل�ساركة  وحتفيز  التكاتف  تعزيز  يف 
بناء  مــ�ــســرية  يف  للم�سي  املجتمعية 
دولتنا وفق تطلعات قيادتنا وروؤيتها 
وم�ستقبل  اأفــ�ــســل  لــغــد  امل�ستقبلية 
vلقادمة.   وتوجه  م�سرق لالأجيال 
معاليه بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل 
الظاهري  را�ــســد  بــن  �سلطان  �ــســعــادة 
والدعم  ال�سخية  امل�ساهمة  هذه  على 
الـــكـــرمي الـــــذي يــتــجــلــى مـــن خالله 
واأهمية  الوطنية  بامل�سوؤولية  احل�س 
دور القطاع اخلا�س ورجال الأعمال 
املجتمع  خــدمــة  يف  واملـــهـــم  احلـــيـــوي 

وال�ستثمار يف تنمية مهارات الكفاءات 
واإعدادها  النا�سئة  القدرات  وتطوير 
لتويل  ال�ــســتــعــداد  اأمت  عــلــى  لــتــكــون 
م�سريتنا  موا�سلة  يف  املــبــادرة  زمـــام 
اإىل  و�ــســول  امل�ستقبل  يف  الــتــنــمــويــة 
الر�سيدة  قــيــادتــنــا  تــطــلــعــات  حتــقــيــق 
وطموحات �سعب دولة المارات يف اأن 
على  الأول  املركز  ويف  الأف�سل  يكون 
�سلطان  �سعادة  قــال  بـــدوره  الــــدوام.  
" نحن �سعداء   : بن را�سد الظاهري 
بدعم �سندوق الوطن ومبادراته التي 
جت�سد توجيهات القيادة الر�سيدة يف 
ال�ستثمار بالإن�سان واإعداد جيل من 
املوؤهالت  لــديــه  امل�ستقبل  يف  الــقــادة 
والقدرات واملهارات قادر على حتقيق 
الأهداف والتطلعات ومتكنه من بناء 

و�سناعة  مــ�ــســتــدام  مــعــريف  اقــتــ�ــســاد 
القادمة  لــالأجــيــال  اأفــ�ــســل  م�ستقبل 
على  ال�سندوق  متكني  يف  فامل�ساهمة 
لحت�سان  املــالئــمــة  الــبــيــئــة  تــوفــري 
واخلرة  باملعرفة  وتزويدها  املواهب 
هو واجــب وطني علينا، وهو جزء ل 
وم�سوؤولياتنا  واجــبــاتــنــا  مــن  يــتــجــزاأ 
رجال  اأو  ك�سركات  جمتمعاتنا  جتــاه 

اأعمال".
بــاقــر مدير  هــنــد  قــالــت  مــن جهتها 
" نثمن هذا   : الــوطــن  عــام �سندوق 
الدعم ال�سخي والكرمي الذي يعك�س 
بامل�سوؤولية  واحلـــ�ـــس  الــعــطــاء  قــيــم 
يف  املتاأ�سلة  واملجتمع  الــوطــن  جتــاه 
المـــارات وي�سكل  دولــة  اأبــنــاء  نفو�س 
وال�سركات  الأعـــمـــال  رجــــال  حــر�ــس 

بدعم  امل�ساهمة  موا�سلتهم  اخلا�سة 
ال�سندوق دليل على الوعي والإدراك 
بتاأهيل  ال�ستثمار  يف  لــدورهــم  التام 
وتعزيز  الوطنية  والقدرات  الكفاءات 
م�ستقبل  مـــالمـــح  ر�ـــســـم  يف  دورهـــــــا 
القادمة  لــالأجــيــال  ومــ�ــســرق  اأفــ�ــســل 
ال�سندوق عن  اإدارة  .  وعر جمل�س 
على  الدعم  تدفق  با�ستمرار  اعتزازه 
الــ�ــســنــدوق مـــن رجـــــال الأعــــمــــال يف 

الدولة.
ويــعــمــل �ــســنــدوق الــوطــن مــن خالل 
ــاريــع ومـــــبـــــادرات مــبــتــكــرة على  مــ�ــس
تــهــيــئــة الــبــيــئــة املــنــا�ــســبــة الــتــي تتيح 
لالإبداع  الوطنية  والكوادر  للكفاءات 
على  القائم  امل�ستقبل  اقت�ساد  لبناء 

املعرفة والبحث والتطوير.

الــ�ــســنــدوق مــبــادرة تتج�سد  ويــعــتــر 
فيها اأ�سمى معاين الوحدة والتالحم 
الـــوطـــن واحلــــفــــاظ على  يف خـــدمـــة 
تقدمه  مـــ�ـــســـرية  ودفــــــع  مـــنـــجـــزاتـــه 
لإيجاد  مــــــوارده  مــوجــهــاً  وازدهـــــــاره 
حــــلــــول لـــلـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
قيادتنا  روؤى  مع  متا�سياً  جمتمعاتنا 

يف ال�ستعداد ملرحلة ما بعد النفط.

•• ال�شارقة _ احلمرية-الفجر:

زيارة   115 احلــمــريــة   بلدية  نفذت 
تفتي�سية �سمن جهودها للرقابة على 
رم�سان  �سهر  يف  البيع  منافذ  كــافــة 
تــطــبــيــق خمتلف  لــ�ــســمــان  الــــكــــرمي 
الإجـــــــراءات الــ�ــســحــيــة عــلــى خمتلف 

املواد الغذائية يف منطقة احلمرية.
ياأتي ذلك يف اإطار براجمها الرقابية 
�سهر  بداية  مع  ل�سيما  تنفذها  التي 
رم�سان وتوا�سلها حتى نهاية ال�سهر 
والتي  العيد  اأيــام  وا�ستقبال  الف�سيل 
موا�سلة  يف  خــطــتــهــا  مــــع  تـــتـــالقـــى 
الــرقــابــة الـــدوريـــة عــلــى مــنــافــذ بيع 
املــنــتــجــات الــغــذائــيــة لــلــحــفــاظ على 

�سحة امل�ستهلكني .
الــعــامــة يف  الــ�ــســحــة   وكــثــف مفت�سي 
التفتي�س  حــمــالت  احلــمــريــة  بــلــديــة 
احلمرية،  مبنطقة  املواقع  كافة  على 
تفتي�سية  زيـــــارة   115 تــنــفــيــذ  ومت 
الرقابة  تــ�ــســديــد  بــهــدف  الآن،  حــتــى 
والتدابري  الوقائية  الإجــــراءات  على 
ا�ستيفاء  مــن  والــتــاأكــد  الحـــرتازيـــة، 
مبنطقة  الـــغـــذائـــيـــة  املـــنـــ�ـــســـاآت  كـــافـــة 
و�سالمة  ال�سحة  ملتطلبات  احلمرية 

الوقاية  بالقواعد  واللــتــزام  الــغــذاء، 
وال�سالمة وللحد من انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد )كوفيد - 19(.
فريق  نــفــذهــا  الــتــي  احلــمــلــة  و�سملت 
منافذ  يف  املــواقــع  الــبــلــدي  التفتي�س 
ماركت  وال�سوبر  الغذائية  ال�سلع  بيع 
ال�سعبية  واملطابخ  واملطاعم  والبقالة 
احلمرية  مــنــطــقــة  يف  والــكــافــتــرييــا 
عالوًة  التعاونية،  ال�سارقة  وجمعية 

والأ�سماك  الــلــحــوم  بيع  اأ�ــســواق  على 
وحمالت اخل�سار والفواكه.

و�سرح �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي 
البلدية  بـــاأن  احلــمــريــة  بلدية  مــديــر 
رفـــعـــت جــاهــزيــتــهــا مـــع قــــرب دخـــول 
و�سع  اإىل  الــــكــــرمي  رمـــ�ـــســـان  �ــســهــر 
على  الدائمة  الرقابة  ت�سمن  خطط 
مواقع بيع املنتجات الغذائية و�سمن 
جـــودة املــــواد الــغــذائــيــة املــعــرو�ــســة يف 

اأهدافها  البلدية لتحقيق  روؤيــة  اإطــار 
�سالمة  مــن  والــتــاأكــد  ال�سرتاتيجية 
�سالمة  اإىل  الــــــرامــــــي  املــــعــــرو�ــــس 

امل�ستهلكني .
واأو�ــســح يف هــذا ال�سدد  بــاأن البلدية 
وعـــــر اأقـــ�ـــســـامـــهـــا املــخــتــ�ــســة وفــــرق 
خالل  من  ت�سعى  البلدي؛  التفتي�س 
اإطــــــالق احلـــمـــالت الــتــفــتــيــ�ــســيــة اإىل 
املوؤ�س�سات  ا�ـــســـتـــيـــفـــاء  مــــن  الـــتـــاأكـــد 

بنقل  اخلا�سة  ال�سرتاطات  الغذائية 
املنتجات  وبــيــع  وحتــ�ــســري  وتــخــزيــن 
التاأّكد  جــانــب  اإىل  الــغــذائــيــة،  واملــــواد 
مــن �ــســالمــة الأغـــذيـــة خـــالل ال�سهر 
البيع  مـــنـــافـــذ  والـــــتـــــزام  الـــفـــ�ـــســـيـــل، 
والـــعـــامـــلـــني فـــيـــهـــا بـــال�ـــســـرتاطـــات 
الحرتازية  والإجــــــــراءات  الــ�ــســحــيــة 

الوقائية.
اأهـــــداف  اأن  اإىل  الــ�ــســامــ�ــســي  واأ�ــــســــار 

بلدية  يف  الــتــفــتــيــ�ــســيــة  احلـــــمـــــالت 
احلمرية خالل �سهر رم�سان املبارك 
معايري  مطابقة  �سمان  يف  تتلخ�س 
وتفقد  لالأطعمة،  الغذائية  ال�سالمة 
وطرق  وحت�سريها  تخزينها  اأمــاكــن 
طبخها وحفظها ونقلها، والتاأكد من 
الغذائية،  العاملني باملوؤ�س�سات  التزام 
ال�سخ�سية،  النظافة  معايري  باأعلى 
واأهــــمــــيــــة اللـــــتـــــزام الــــتــــام بــــارتــــداء 

والألب�سة  الأيــدي  وقفازات  الكمامات 
منها  الـــتـــخـــلـــ�ـــس  واآلـــــيـــــة  اخلـــا�ـــســـة 
لأهمية  بالإ�سافة  ال�سليمة،  بالطرق 
تو�سيل  �ــســنــاديــق  وتــعــقــيــم  نــظــافــة 
الأغذية قبل وبعد كل طلبية، بجانب 
للزبائن  واملــواد  الأطعمة  ت�سليم  اآلية 

وامل�سافات الآمنة عند الت�سليم.
وا�ستجابة  بــاأنــه  ال�سام�سي  واأ�ـــســـاف 
الغذائي  التفتي�س  فـــرق  ملــالحــظــات 

وال�سحي يف البلدية لوحظ ا�ستجابة 
الــقــائــمــني عــلــى مــنــافــذ بــيــع الأغذية 
ال�سعبية  واملــــطــــابــــخ  املـــطـــاعـــم  مــــن 
والكافترييا والأ�سواق التجارية، حيث 
جاءت نتائج التقييم الإح�سائي الذي 
ن�سبة  بتلقي  البلدية  اأجــراه خمت�سو 
)%98( من العمالة للقاح )كوفيد 
الإنــــذارات  19( وتوجيه عــدد مــن   -
خــــالل احلـــمـــلـــة، عــــــالوًة عــلــى الــــزام 
الأغذية  بيع  منافذ  عمالة  مــن  عــدد 
واملــــاأكــــولت لإجــــــراء مــ�ــســحــة الأنــــف 
)PCR( ب�سورة دورية، حيث جاءت 
اإطـــــار احلر�س  الإجــــــــراءات يف  هـــذه 
الحرتازية  الــتــدابــري  تطبيق  عــلــى 
اخلدمة  مقدمي  قبل  من  والوقائية 
ال�سهر  خــــالل  لــلــجــمــهــور  الــغــذائــيــة 

الكرمي.

�شندوق ال�طن يتلقى م�شاهمة جديدة بقيمة 5.2 ملي�ن درهم

بلدية احلمرية تنفذ 115 زيارة تفتي�شية �شمن حملتها الرقابية على الأ�ش�اق واملطاعم خالل �شهر رم�شان

•• دبي-الفجر

يف  الــبــ�ــســريــة  املـــــوارد  اإدارة  حققت 
حماكم دبي العديد من الإجنازات 
العام اجلاري،  الأول من  الربع  يف 
وذلـــــك مـــن خــــالل جمــمــوعــة من 
اإىل  تهدف  التي  املعرفية  املبادرات 
تــعــزيــز تـــبـــادل املــعــرفــة بـــني كافة 
الــعــامــلــني بــاملــحــاكــم مـــا يــ�ــســهــم يف 
بيئة  العام وخلق  بـــالأداء  الرتــقــاء 
عمل حمفزة على الإبداع والتميز.

مدير  كلداري  الواحد  عبد  واأ�سار 
اإدارة املوارد الب�سرية، عملت الإدارة 
على اإعداد الرامج التدريبية التي 

بلغت 95 برنامج، لـ 596 موظف 
والإداريــــة،  الق�سائية  الهيئة  مــن 
تدريبية،  ــاعــة  �ــس  2572 بـــعـــدد 
بالإ�سافة اإىل ا�ستقبال 57 متدرب 

من خمتلف اجلامعات يف الدولة.
الإدارة  طبقت  كـــلـــداري،  واأ�ـــســـاف 
الإلـــكـــرتوين  الأداء  اإدارة  نـــظـــام 
بن�سبة %100 ، من خالل اإدخال 
500 بطاقة اأهداف �سمن النظام 
 smart path( الإلـــكـــرتوين 
الأداء،  تخطيط  مــرحــلــة  (خـــالل 
بطاقات  جميع  وتدقيق  ومراجعة 
الأهـــــداف املــدخــلــة يف الــنــظــام من 
خــــالل نـــــوذج بــطــاقــة الأهــــــداف 

الن�سر  اإىل  اإ�ـــســـافـــًة  الــتــحــلــيــلــيــة، 
والتعريف مبرحلة تخطيط الأداء 
ونظام اإدارة الأداء الإلكرتوين من 
مبادرة  منها:  اأ�ساليب  عدة  خالل 
وم�سات   5 بعدد  �سعادة،  وم�سات 
تعريفية  ور�ــــس  وعــقــد  تــعــريــفــيــة، 
عن  التنظيمية  الــوحــدات  ملن�سقي 
الإلـــكـــرتوين  الأداء  اإدارة  نـــظـــام 
عقد  اإىل  بالإ�سافة  العمل،  واآلــيــة 
لــقــاء تعريفي عن   20 يــقــارب  مــا 
نظام اإدارة الأداء جلميع الوحدات 

التنظيمية.
"ابتكر  اأن م�سابقة  كــلــداري،  واأكــد 
اإحدى  الب�سرية" هــي  املــــوارد  مــع 

اخلطة  �سمن  املـــدرجـــة  املـــبـــادرات 
الب�سرية،  املــوارد  لإدارة  الت�سغيلية 
املـــبـــادرة يف كونها  اأهــمــيــة  وتــكــمــن 
اإىل  تهدف  م�سابقة  تنظيم  تتبنى 
ومكافئة  البــتــكــار  ثــقــافــة  تــعــزيــز 
جــهــود املـــواهـــب وتــ�ــســجــيــعــهــا على 
املــ�ــســاركــة يف ر�ــســم مــالمــح حماكم 
الريادة  وحتقيق  امل�ستقبلية  دبــي 
مـــن خــــالل خــلــق البـــتـــكـــار �سمن 
الب�سرية.  املــوارد  ميادين  خمتلف 
كما توفر املبادرة الفر�سة لحتواء 
وا�ـــســـتـــقـــطـــاب املــــواهــــب مــــن ذوي 
العلمية،  واملـــــوؤهـــــالت  الـــكـــفـــاءات 
موظفي  املـــ�ـــســـابـــقـــة  وتـــ�ـــســـتـــهـــدف 

ال�سهادات  حملة  مــن  دبــي  حماكم 
طلبة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اجلــامــعــيــة 
واجلامعات  الــكــلــيــات  وطـــالـــبـــات 
مت  حيث  الــدرا�ــســة.  يف  امل�ستمرين 
تــكــرمي الــفــائــزيــن عــن بــعــد خالل 
ابتكر  مــبــادرة  مــن  الثالثة  الـــدورة 
وتد�سني  الــبــ�ــســريــة،  املـــــــوارد  مـــع 
الــــدورة الــرابــعــة ملــبــادرة ابتكر مع 

املوارد الب�سرية.
اإطــار عام  واأ�سار كلداري، مت و�سع 
واعتماده  والإيـــجـــابـــيـــة  لــلــ�ــســعــادة 
على  ال�سعادة  عمل  فريق  قبل  من 
بتنفيذ  والــبــدء  الــدائــرة،  م�ستوى 
لتفعيل  املــعــتــمــدة  الــعــمــل  خــطــة 

لعام  مــــبــــادرة وظــيــفــتــي  تــطــبــيــق 
الرتكيز على  �سيتم  2021 حيث 

اإظـــهـــار الــوظــائــف الــرئــيــ�ــســة التي 
ا�ستمر العمل فيها خالل اجلائحة 

"مثل وظيفة اأمني ال�سر والقا�سي 
واملرتجم".

•• دبي-وام:

عبداهلل  الـــدكـــتـــور  مـــعـــايل  نــاقــ�ــس 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  بــن 
التغري املناخي والبيئة مع اجلهات 
املــخــتــ�ــســة يف جمــلــ�ــس الإمـــــــــارات 
للتغري املناخي، �سبل تعزيز التعاون 
والــ�ــســراكــة لـــزيـــادة جــهــود خف�س 
الكربون  انـــبـــعـــاثـــات  وامــتــ�ــســا�ــس 
اإىل  للو�سول  الدولة  م�ستوى  على 
هـــدف حــيــاديــة الــكــربــون مبوجب 
يحددها  التي  الدولية  اللتزامات 

اتفاق باري�س للمناخ.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــالل اجلــــلــــ�ــــســــة 
الــتــخــ�ــســ�ــســيــة الـــتـــي عـــقـــدت حتت 
للتغري  الإمــــــــارات  مــظــلــة جمــلــ�ــس 
ــــاً مــــــوؤخــــــراً،  ــــي املــــنــــاخــــي افــــرتا�ــــس
ل�ستعرا�س اأهم اجلهود واملنجزات 
التي مت حتقيقها يف جمال خف�س 
النبعاثات الكربونية على م�ستوى 
الدولة يف كافة القطاعات، وبرامج 
عر  الكربون  امت�سا�س  ومبادرات 
التو�سع يف زراعة الأ�سجار، والتقاط 

الكربون عر م�ساريع رائدة.

عبداهلل  الـــدكـــتـــور  مـــعـــايل  وقــــــال 
الو�سول  اإن   "  : النعيمي  بلحيف 
الكربون ميثل  اإىل عــامل خــال مــن 
تــوجــهــا يــ�ــســعــى املــجــتــمــع الــــدويل 
لــتــحــقــيــقــه بـــهـــدف احلــــفــــاظ على 
ا�ستمرارية  و�سمان  الأر�ــس  كوكب 
دولة  عملت  وبدورها  عليه،  احلياة 
ون�سف  العقدين  خــالل  الإمــــارات 
املا�سيني منذ ان�سمامها لالتفاقية 
الإطارية ب�ساأن املناخ على امل�ساهمة 
النبعاثات  مــــعــــدلت  خــفــ�ــس  يف 
والعمل  البيئة  وحماية  الكربونية 

من اأجل املناخ ب�سكل عام".
" الــنــقــا�ــس حـــول حياد  واأ�ـــســـاف : 
الأول  املــــقــــام  يف  يــــاأتــــي  الـــكـــربـــون 
انــطــالقــا مــن دور دولـــة الإمـــــارات 
العمل  جتاه  الطوعية  والتزاماتها 
كيفية  عــلــى  ولـــلـــوقـــوف  املـــنـــاخـــي، 
التحديات  حتــويــل  نــــوذج  تــعــزيــز 
مع  الــتــعــامــل  يف  نـــو  فـــر�ـــس  اإىل 
وجهود  الـــكـــربـــونـــيـــة  النـــبـــعـــاثـــات 
والتقاطها  وامت�سا�سها  خف�سها 
والــو�ــســول خــالل الــفــرتات املقبلة 
اأن  اإىل  تامه." واأ�ــســار  حيادية  اإىل 

الهدف الرئي�س من النقا�س يتمثل 
اإطـــار عــام لآليات  اإىل  الــو�ــســول  يف 
م�ستوى  عـــلـــى  املـــطـــلـــوبـــة  الـــعـــمـــل 
الدولة، وحتديد اجلدول واملراحل 
الــزمــنــيــة الـــالزمـــة لــلــو�ــســول اإىل 

حيادية الكربون.
و�سملت اأجندة الجتماع ا�ستعرا�س 
الهامة  املــو�ــســوعــات  مــن  جمموعة 
املــنــاخــي، ومنها  بــالــعــمــل  اخلــا�ــســة 
التخفيف  وجــهــود  املــنــاخــي  التغري 

املــطــلــوبــة، والــتــوجــه الــعــاملــي نحو 
اململكة  ونــوذج  الكربوين،  احلياد 
املــتــحــدة كـــواحـــدة مـــن اأوائـــــل دول 
العامل التي تعهدت بتحقيق احلياد 
ا�ستعرا�س  مت  كـــمـــا  الــــكــــربــــوين. 

الكربوين  باحلياد  التعهد  خيارات 
ـــوب لــلــعــمــل على  والإطــــــــــار املـــطـــل
الزمنية  املــــدة  حــيــث  مــن  حتقيقه 
دولــــــة  يف  ــــوبــــة  املــــطــــل واجلـــــــهـــــــود 

الإمارات.

اإدارة امل�ارد الب�شرية مبحاكم دبي حتقق اإجنازاتها يف الربع الأول من العام اجلاري

»الإمارات للتغري املناخي« يناق�س تعزيز 
جه�د خف�س وامت�شا�س الكرب�ن يف الدولة

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�سابقة  يف  والثالث  الثاين  املركزين  على  اأبوظبي  جامعة  طلبة  ح�سل 
التعاون البحثي "X-Research" التي نظمتها كلية الأفق اجلامعية 
يف ال�سارقة، وهدفت اإىل توفري من�سة تعليمية للطلبة من خمتلف اأنحاء 

الإمارات لإظهار وتعزيز مهارات الطلبة يف البحث العلمي والريادة.
و�سارك يف امل�سابقة طالب وطالبات من خم�س جامعات عر�سوا اأبحاثهم 

الطالبية �سمن مفهوم "تطبيق التقنيات النا�سئة وال�ستدامة".
ال�سويف  واأحــمــد  ال�سلماين،  وعــبــداهلل  اأبــوغــايل،  اأحــمــد  الطلبة  وح�سد 
واحليوية  الطبية  والهند�سة  واحلا�سوب  الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  من 
"الوحدات  الـــثـــاين عـــن مــ�ــســروعــهــم حـــول  املـــركـــز  اأبــوظــبــي  يف جــامــعــة 

الأ�ستاذ  الــطــرابــ�ــســة،  اأنــ�ــس  الــدكــتــور  بــاإ�ــســراف  الذكية"  الكهرو�سوئية 
يف  الهند�سة  بكلية  احلا�سوب  وهند�سة  الكهربائية  الهند�سة  يف  امل�سارك 
جامعة اأبوظبي. واقرتح الطالب �سمن امل�سروع نهجاً مبتكراً ل�ستبدال 
الو�سالت الداخلية للوحدات الكهرو�سوئية التقليدية ما اأدى اإىل حت�سن 

ملحوظ يف اأداء الوحدات الكهرو�سوئية.
ال�سحية  العلوم  كلية  مــن  اأنــفــر  هامنة  الطالبة  الثالث  باملركز  وفـــازت 
"الزراعة العمودية يف الإمــارات العربية  اأبوظبي عن م�سروعها  بجامعة 
امل�ساعد  الأ�ستاذ  عجاج،  رهف  الدكتورة  الدكتورة  اإ�سراف  املتحدة" حتت 
يف ال�سحة وال�سالمة البيئية بكلية العلوم ال�سحية، حيث يقدم امل�سروع 
اأهداف  املجتمع وحتقق  تعزز �سحة  بيئة م�ستدامة  لتوفري  حلوًل هامة 

الأمن الغذائي.

وقال الدكتور حمدي ال�سيباين، عميد كلية الهند�سة يف جامعة اأبوظبي: 
جمتمع  �سمن  متميزة  ب�سمة  و�سع  يف  اأبوظبي  جامعة  طلبة  "ي�ستمر 
و�سع  على  وقدرتهم  الإبــداعــي  تفكريهم  خــالل  مــن  وخــارجــه  اجلامعة 
ن�سعى  املجتمع ككل. ونحن  على  اإيجاباً  تنعك�س  وتطوير حلول وتقنيات 
اأبوظبي لدعم اجلهود الإبداعية وامل�ساعدة على حتويلها اإىل  يف جامعة 

حلول واإجراءات تفيد اأفراد املجتمع".
واأ�ساف ال�سيباين: "ن�سكر كلية الأفق اجلامعية على تنظيم هذه امل�سابقة 
ومهاراتهم  مواهبهم  ويــرزوا  ليتناف�سوا  الطلبة  اأمــام  الفر�سة  واإتاحة 
التي  امل�سابقات  هــذه  مثل  يف  امل�ساركة  موا�سلة  اإىل  متطلعني  الفريدة، 
تقدمه  الــذي  املتوا�سل  الدعم  خــالل  من  الطلبة  مــهــارات  وتعزز  ت�سكل 

اجلامعة واأع�ساء الهيئة التدري�سية فيها."

»X-Research« طلبة جامعة اأب�ظبي يح�شدون املركزين الثاين والثالث يف م�شابقة التعاون البحثي
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دويت�شه بنك اإيه جي فرع اأب�ظبي -اأب�ظبي- الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية وتقرير مدقق احل�شابات اخلارجي 

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020
تقرير مدير الفرع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

تقرير مدققي احل�سابات اخلارجي

بيان املركز املايل حتى  31 دي�سمرب 2020

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

بيان التغيريات يف امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

تو�سيحات البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
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عربي ودويل
تقرير: اإ�شرائيل �شاعدت اأمريكا يف اغتيال �شليماين عرب اأرقام ه�اتفه

•• عوا�شم-وكاالت

ك�سفت معلومات اأمنية اأن ال�سلطات الإ�سرائيلية �ساعدت 
الوليات املتحدة بتعقب قائد "فيلق القد�س" يف "احلر�س 
�ساهم  الــذي  الأمـــر  �سليماين،  قا�سم  الثوري" الإيـــراين 
ع�سكرية  ب�سربة  موكبه  ا�ستهداف  عر  باغتياله  لحقاً 

على موكبه داخل مطار بغداد، يف بداية العام املن�سرم.
وك�سف تقرير ملوقع "ياهو نيوز" الإلكرتوين اأم�س الأحد، 
اأن تل اأبيب �ساركت مع جهاز ال�ستخبارات الأمريكية 3 
�ساعات  قبل  �سليماين  ا�ستخدمها  قد  كان  هاتفية  اأرقــام 

من ال�سربة الأمريكية على موكبه.
ـــاأتـــي تــلــك الكــتــ�ــســافــات لــتــلــقــي الــ�ــســوء عــلــى الــــدور  وت

املئات  امل�سوؤول عن مقتل  �سليماين  تعقب  الإ�سرائيلي يف 
العديد من  والإ�سرار مب�سالح  الأمريكية  العنا�سر  من 

الدول العربية والإقليمية.
"يف  اأنـــه  "ياهو" الإلـــكـــرتوين اإىل  واأ�ـــســـار تــقــريــر مــوقــع 
ال�ساعات ال�ست التي �سبقت �سعود �سليماين اإىل طائرته 
مــن دمــ�ــســق، قـــام اجلــــرال الإيـــــراين بــتــبــديــل الهواتف 

املحمولة ثالث مرات، وفقاً مل�سوؤول ع�سكري اأمريكي".
العمليات  قيادة  ات�سالت  م�سوؤولو  "عمل  التقرير  وتابع 
اخلا�سة الأمريكية امل�سرتكة مع نظرائهم الإ�سرائيليني 
اأبــيــب لــلــمــ�ــســاعــدة يف تــتــبــع اأنــــاط عــمــل الهاتف  يف تــل 
متكنوا  الذين  الإ�سرائيليون،  وقــام  ل�سليماين.  املحمول 
من الو�سول اإىل اأرقام �سليماين، بنقلها اإىل الأمريكيني، 

اإىل  احلـــايل  وهــاتــفــه  �سليماين  بــدورهــم  تتبعوا  الــذيــن 
بغداد".

وفـــور خـــروج �ــســيــارة �سليماين مــن مــطــار بــغــداد، �سقط 
�ساروخان من فئة "هيل فاير" على املوكب

نائب  الــعــراق  يف  م�ست�ساره  ومقتل  مقتله،  اإىل  اأدى  مــا 
رئي�س "هيئة احل�سد ال�سعبي" اأبو مهدي املهند�س.

�سليماين،  مقتل  قبل  اأنـــه  الأمــريــكــي  التقرير  اأفـــاد  كما 
الأمريكية  نــظــريتــهــا  الإ�ــســرائــيــلــيــة  املــخــابــرات  �ــســاركــت 
هواتف  لبتياع  البالد  يغادر  كــان  اإيـــراين  عن  معلومات 
للتقرير،  ووفقاً  الإيرانيني.  القادة  مالقاة  اأو  حممولة 
الأمريكية من زرع جهاز تن�ست داخل  املخابرات  متكنت 

الهواتف حممولة لي�سرتيها ال�ساعي.

�شحف عربية: ما هي فر�س وحتديات التطبيع الرتكي الإيراين مع العرب

قتياًل ح�شيلة التفجريات اأمام مدر�شة للبنات يف كاب�ل   50

منظمة ال�شحة: املتحّ�ر الهندي �شرع تف�ّشي ك�رونا الإ�شبان يتنف�ش�ن ال�شعداء بعد رفع جزئي للتدابري ال�شحية 

•• عوا�شم-وكاالت

مرحلة  ت�سهد  الأو�ــســط  ال�سرق  �ساحة  اأن  اإىل  املراقبني  من  العديد  ي�سري 
اأن ت�سريحات  اإل  اإعــادة ر�سم العالقات بني القوى يف املنطقة،  جديدة من 
امل�سوؤلني قد تبدو وكاأنها خطوات ناق�سة، كونها غري مقرونة باأفعال جدّية 

ميكن اأن تنقل املنطقة فعاًل اإىل و�سع جديد تنخف�س فيه حدة التوترات.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة الأحد، فاإن مبادرة الرئي�س الرتكي بالتقرب 
من الدولة امل�سرية ل تزال حمفوفة باملخاطر، كونها غري وا�سحة املعامل، 
حيث اإنها حتاول اإ�سالح العالقة مع الدول العربية من جهة، بينها ت�ستمر 
باإف�سادها من جهة اأخرى، وينطبق الأمر نف�سه على ر�سائل النظام الإيراين 

عن احلوار، بينما تعبث اأذرعه باأمن املنطقة.

�سيا�سات ملمو�سة مطلوبة
راأى �سليمان جودة يف �سحيفة "اخلليج"اأن ال�ستدارة التي قام بها الرئي�س 
الرتكي رجب طيب اأردوغان يف الفرتة الأخرية من خالل التقرب من م�سر 
والطلب بعودة العالقات اإىل طبيعتها، كان مطلوب منها اأن تطبق ما نادت 
تريد  واأنها  اأقــواًل  اأفعاًل ل  تريد  اإنها  القول  القاهرة عر  به احلكومة يف 

�سيا�سات ملمو�سة.
واعتر جودة اأنه يف يوم اللقاء بني الوفدين الرتكي وامل�سري، اأجرت اأنقرة 
لقاءاً مماثاًل يف ليبيا ، ومن ثم احتجت احلكومة العراقية على التدخالت 
الرتكية يف البالد، وبالتايل فما ميكن ا�ستنتاجه هو اأن التحركات الرتكية 
اأن  الوا�سح  من  وبالتايل  مريحة،  غري  اأنها  به  يو�سف  ما  اأقــل  املنطقة  يف 
ُح�سن  لإثبات  تقدمه  اأن  �سيكون عليها  الــذي  الكثري  اأمامها  يــزال  تركيا ل 

النية يف ما تقوله.

ل اأمان
ومن جهتها، اعترت بثينة خليفة قا�سم يف �سحيفة "البالد" البحرينية اأن 
اأ�سبحت ت�سود جماعة الإخوان الإرهابية  حالة من التخبط وعدم التوازن 
ب�سبب ال�سربات التي تلقتها وجعلت من قياداتها تدير ظهرها على ما يبدو 
اأن ي�ستعيد عالقاته مع م�سر وال�سعودية  الأخــري  اأن اختار  لأردوغــان بعد 
بدًل من ا�ست�سافة جماعة مل جتلب له �سوى اخل�سارة وجعلته يقطع اأوا�سر 

املودة مع اأكر دولتني عربيتني بال اأي عائد.
بــزيــارة اإىل حــزب ال�سعادة الــرتكــي، وهــو حزب  فقد قــام وفــد من اجلماعة 
املعار�سة الرتكي الرئي�سي الذي ي�سعى اإىل اأخذ ال�سلطة من اأردوغان، بعد 

اأيام قليلة من قيام تركيا مبنع قنوات تلك اجلماعة. وعليه ل ميكن اأن يكون 
هذا  يف  القهوة  تناول  اأو  للمجاملة  اللقاء  يكون  اأن  ميكن  ول  �سدفة  ذلــك 
ال�سيء ونقي�سه حتت �سعار  التوقيت، لكن هذا هو نهج اجلماعة يف ترير 

فقه ال�سرورات الذي تتبعه.

هل ت�سدق اإيران هذه املرة ؟
اأن  "عكاظ" ال�سعودية  �سحيفة  يف  اأبــوطــالــب  حمود  اأ�ــســار  اآخـــر،  اإطـــار  ويف 
التوتر يف  اإىل خف�س  اإيــران تهدف  باإجراء مباحثات مع  ال�سعودي  الجتــاه 
املنطقة على الرغم من كل ما واجهته اململكة من اإ�ساءات واأ�سرار واإ�سعال 
حرائق كثرية يف حميطها، واإف�ساد عالقاتها مع دول اجلوار العربي نتيجة 
تدخالتها من خالل امللي�سيات التي ترعاها، كما اأنها اعتادت النكث بوعودها 
العدائي  نهجها  يف  وا�ستمرت  معها،  العالقات  لتح�سني  بــادرة  لحــت  كلما 
وممار�ساتها التخريبية واإ�سرارها امل�سعور للتدخل يف �سوؤون الآخرين، هذا 
و�سدق  نواياها  ح�سن  يف  للت�سكيك  يدفع  ما  هو  امل�ستمر  ال�سلبي  ال�سلوك 

رغبتها يف اأن تكون جاراً جيداً.
ويف كل الأحوال، فاإن اململكة ترجو دائماً اخلري وال�سالم لل�سعب الإيراين، 
وتــ�ــســعــى اإىل عــالقــات مــ�ــســرتكــة تــقــوم عــلــى الحـــــرتام والإيــجــابــيــة وعدم 

التجاوزات، فهل ت�سغي اإيران اإىل �سوت العقل هذه املرة؟

املنطق اللبناين
اأما خرياهلل خرياهلل فاعتر يف �سحيفة "الراي" الكويتية اأن وزير اخلارجية 
الفرن�سي جــان ايــف لــودريــان واجـــه طــريــق مــ�ــســدوداً يف لبنان. يــعــود ذلك 
اأن مي�سال عون رئي�س للجمهورية فيما ال�سبب  اأوّلهما  ل�سببني على الأقّل 
الآخر اأن "حزب اهلل" الذي لي�س �سوى لواء يف "احلر�س الثوري" الإيراين 

يهيمن على لبنان املعزول عربّياً ودولّياً.
ويرى الكاتب اأن الرئي�س عون ل يريد من احلديث مع لودريان �سوى اإنقاذ 
امل�ستقبل ال�سيا�سي جلران با�سيل وكاأّن لبنان حتّول اىل اإحدى اجلمهوريات 
التي تتحّكم بها عائلة واحدة واّن من الطبيعي اأن يكون جران با�سيل رئي�س 

اجلمهورية املقبل.
عاد لودريان اإىل باري�س مثلما جاء منها. عاد يف ظّل موازين القوى للقوى 
الذي  لبنان  النهيار يف  �ست�ستمر فيه حــال  وقــت  عــاد يف  املنطقة.  قائمة يف 
اإعادة  عملّية  تــبــداأ  كــي  الإقــلــيــمــي  ال�سعيد  على  جـــذري  تغيري  اىل  يحتاج 
�سياغته على اأ�س�س جديدة ل عالقة لها بتلك الأ�س�س التي قام عليها منذ 

ال�ستقالل يف العام 1943.

•• كابول-اأ ف ب

ارتفعت ح�سيلة �سحايا القنابل التي زرعت خارج مدر�سة 
للبنات يف منطقة ي�سكنها الهزارة يف العا�سمة كابول اىل 
اتهامات  طــالــبــان  حــركــة  نفت  هــجــوم  يف  قتيال،  خم�سني 
احلكومة بالتورط فيه. وهزت انفجارات ال�سبت حي دا�ست 
للم�سلحني  دائــمــا  ي�سكل هدفا  الــذي  كــابــول  غــرب  بر�سي 

الإ�سالميني ال�سنة.
وياأتي هذا الهجوم بينما يوا�سل اجلي�س الأمريكي �سحب 
اأعمال  متزقها  التي  اأفغان�ستان  من  جندي   2500 اآخــر 
عنف، على الرغم من جهود ال�سالم املتعرثة بني طالبان 

واحلكومة الأفغانية لإنهاء حرب ا�ستمرت عقودا.
ويف حــديــثــه عــن العـــتـــداء، قـــال املــتــحــدث بــا�ــســم الــــوزارة 
طارق عريان لل�سحافيني  اأم�س الأحد اإن �سيارة مفخخة 
وعندما  ال�سبت.  الــ�ــســهــداء  �سيد  مــدر�ــســة  اأمـــام  انــفــجــرت 
اندفعت الطالبات يف حالة ذعر انفجرت قنبلتان اأخريان.

واأ�ساف اأن التفجريات اأ�سفرت عن �سقوط خم�سني قتيال 
على الأقل بينما جرح اأكرث من مئة �سخ�س، م�سريا اإىل اأن 

معظم ال�سحايا من الطالبات.
التفجريات بينما كان �سكان احلي يت�سوقون قبل  ووقعت 

عيد الفطر الأ�سبوع املقبل.
الآن  حتى  الهجوم  عن  م�سوؤوليتها  جماعة  اأي  تعلن  ومل 
غني  اأ�سرف  الرئي�س  فيهم  مبن  الأفــغــان  امل�سوؤولني  لكن 

حملوا حركة طالبان م�سوؤولية الهجوم.
وقـــال الــرئــيــ�ــس غــنــي يف بــيــان بــعــد الــتــفــجــريات اإن "هذه 
املجموعة املتوح�سة ل متلك القوة ملواجهة قوات الأمن يف 
من�ساآت  بوح�سية  ت�ستهدف  ذلك  من  وبدل  املعركة  �ساحة 

عامة ومدر�سة البنات".
وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية من جهته اإن "طالبان 
تــقــف وراء هـــذا الــهــجــوم. نـــفـــذوا هــجــمــات ممــاثــلــة على 

موؤ�س�سات تعليمية يف املا�سي".
وبداأ اأقارب ال�سحايا الأحد دفن القتلى يف موقع على قمة 

تل يعرف با�سم "مقرة ال�سهداء".
اأي  ي�سنوا  اأنــهــم مل  ويــوؤكــدون  املــتــمــردون تورطهم  ونــفــى 
هــجــوم يف كــابــول منذ �ــســبــاط/فــرايــر مــن الــعــام املا�سي 
الطريق  مهد  املتحدة  الــوليــات  مع  اتفاقا  وقعوا  عندما 
يف  املتبقية  الأمريكية  الــقــوات  وان�سحاب  �سالم  ملحادثات 

البالد.
مع  يومية  �سبه  مــعــارك  يخو�سون  احلــركــة  مقاتلي  لكن 
بعد  حتى  الــوعــرة  الريفية  املناطق  يف  الأفغانية  الــقــوات 

تقلي�س اجلي�س الأمريكي لوجوده.
وكان يفرت�س اأن تكون الوليات املتحدة قد �سحبت جميع 
قواتها بحلول الأول من اأيار/مايو مبوجب اتفاق اأبرم مع 
طالبان العام املا�سي. لكن وا�سنطن اأرجاأت املوعد اإىل 11 

اإيلول/�سبتمر يف خطورة اأثارت غ�سب املتمردين.
اأّن  اأو�ــســنت اخلمي�س  اأعــلــن وزيــر الــدفــاع الأمــريكــي لويد 
ان�سحاب القوات الأجنبية من اأفغان�ستان يجري "كما هو 

خمّطط له".
وقد دعت الوليات املّتحدة وحلفاوؤها الأوروبيون اجلمعة 
اإىل ا�ستئناف "فوري" و"بدون �سروط م�سبقة" ملفاو�سات 
هجمات  ب�سّن  طالبان  حركة  مّتهمني  الأفغانية،  ال�سالم 
اأثناء ان�سحاب القوات الأجنبية وتقوي�س العملية ال�سلمية 

يف هذا البلد.
رو�س  كابول  يف  الأمريكيني  الدبلوما�سيني  كبري  وو�سف 
دينء".  اإرهــابــي  "عمل  باأنها  ال�سبت  تفجريات  ويل�سون، 
وكتب يف تغريدة على تويرت "هذا الهجوم الذي ل يغتفر 
اأفغان�ستان".  م�ستقبل  عــلــى  اعـــتـــداء  هــو  الأطـــفـــال  عــلــى 

وي�ستهدف امل�سلحون با�ستمرار حي دا�ست بر�سي.
امل�سلحني  مــن  جمموعة  هاجمت   ،2020 اأيــار/مــايــو  يف 
اخلريية  حدود"  بــال  "اأطباء  منظمة  تــديــره  م�ست�سفى 

اأوقع  اعــتــداء  يف  النهار  و�سح  يف  بر�سي  دا�ــســت  منطقة  يف 
بينهم 16 اأّما و�سعن اأطفالهن حديثا. وبعد  قتيال   25

الهجوم ان�سحبت املنظمة من امل�سروع.
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم، لكن الرئي�س 

الأفغاين حّمل طالبان وتنظيم داع�س م�سوؤوليته.
يف  نف�سه  انتحاري  فّجر  الأول/اأكــتــوبــر،  ت�سرين   24 ويف 
موؤ�س�سة تعليمية يف املنطقة نف�سها، ما اأ�سفر عن مقتل 18 

�سخ�سا بينهم طالب يف هجوم مل تتبنه اأي جهة اأي�سا.

•• مدريد-اأ ف ب

الأحد،  اأم�س  اأ�سبانيا  ال�سعداء يف  ال�سكان  تنف�س 
حيث �ُسمح لهم اأخرًيا مبغادرة منطقتهم لتن�سق 
الــهــواء ولــقــاء اأحــبــائــهــم الــذيــن مل يــروهــم منذ 

�سهور.
يف معظم املناطق، �سمل انتهاء الإجراء ال�ستثنائي 
اإىل الأحــد، رفع حظر  عند منت�سف ليل ال�سبت 
ا كما هي احلال يف بر�سلونة )�سمال  التجول اأي�سً
�سرق( حيث عر ال�سكان عن ابتهاجهم بالهتاف 

والت�سفيق وعزف املو�سيقى.
اإىل  الــذي خرج  اأوريــول كوربّيا )28 عاماً(  قال 
الــ�ــســارع لــالحــتــفــال مــثــل مــئــات الــ�ــســبــاب "يبدو 
ما  نــوعــاً  ن�ستعيد   ... ال�سنة.  راأ�ـــس  وكــاأنــه  الأمـــر 
احلياة الطبيعية واحلرية لكن يجب اأن ن�سع يف 

اعتبارنا اأن الفريو�س ل يزال موجوداً".
م�سممة  وهــي  فال�س،  بالنكا  تت�سوق  مدريد،  يف 
للذهاب  عــامــاً،   46 العمر  مــن  تبلغ  جمــوهــرات 
الأ�سبوع  عطلة  يف  غـــرب(  )�سمال  غالي�سيا  اإىل 
املقبل حل�سور عيد ميالد وتاأمل يف الذهاب اإىل 

ال�ساطئ قريباً.
"لقد �سئمت  وقالت لوكالة فران�س بر�س ال�سبت 
كنت  مــدريــد(  )منطقة  �سجينة  البقاء  من  جــدا 
ا�ــســعــر بـــــاأين حمــبــطــة ومـــقـــيـــدة ومــفــتــقــدة اإىل 

احلرية".
وعــــدا عـــن فـــرتة عــطــلــة عــيــد املـــيـــالد عــنــدمــا مت 
�سمل  بلم  لل�سماح  اأيـــام  لب�سعة  القيود  تخفيف 
مغادرة  مـــن  الإ�ـــســـبـــان  يــتــمــكــن  مل  الـــعـــائـــالت، 
نهاية  يف  الــطــوارئ  حالة  فر�س  منذ  منطقتهم 

ت�سرين الأول/اأكتوبر.
عقب  الإ�سابات  ارتفاع  بعد  ال�سلطات،  واُجــرت 
عــيــد املـــيـــالد، عــلــى مــوا�ــســلــة اإغــــالق املــنــاطــق يف 
الــــذي جتتمع  الــفــ�ــســح  اأ�ــســبــوع الآلم قــبــل عــيــد 

خالله العائالت.
حيث  الإغـــالق،  من  خا�س  ب�سكل  الإ�سبان  عانى 
منطقة  يف  عائالتهم  للقاء  الــذهــاب  مــن  ُمنعوا 
ال�سياح  اأمــام  مفتوحة  البالد  ظلت  بينما  اأخــرى 

الأجانب.
بــه الإ�ــســبــان، ي�سكل رفع  الــذي يبتهج  الــوقــت  يف 
حالة الطوارئ من ناحية اأخرى مع�سلة حقيقية 
الأزمة  اإدارة  �سالحيات  متلك  الــتــي  للمناطق 

ال�سحية.
من  الأول/اأكــتــوبــر  ت�سرين  منذ  املناطق  متكنت 
فـــر�ـــس حــظــر الــتــجــول واغــــــالق حـــدودهـــا دون 
الطوارئ  حــالــة  لأن  ق�سائي،  اإذن  اإىل  احلــاجــة 

ت�سمح بتقييد احلريات الأ�سا�سية.
الــطــوارئ يعني رفــع حظر  كــان رفــع حــالــة  واإذا 
اإزالـــة كل  فــاإنــه ل يعني  املــنــاطــق،  التجول وفــتــح 

ت�سرًرا  الأوروبــيــة  البلدان  اأكــرث  اأحــد  يف  القيود 
األف حالة وفاة   79 من الوباء مع ت�سجيل نحو 

و3،5 ماليني اإ�سابة.
باحلكم  املتمتعة  ع�سرة  ال�سبع  للمناطق  ُي�سمح 
العمل  �ساعات  املثال، حتديد  �سبيل  على  الذاتي، 

اأو �سعة احلانات اأو املطاعم اأو املتاجر.
ا طلب اإعادة فر�س حظر التجول  كما ميكنها اأي�سً
م�سروطاً  اأ�ــســبــح  ذلــك  لكن  حــدودهــا  اإغـــالق  اأو 

باحل�سول على موافقة املحكمة.
اأرخبيل  ح�سل  حــني  ففي  املع�سلة.  تكمن  وهنا 
الإذن  على  فالن�سيا  منطقة  اأو  ال�سياحي  البليار 
الــتــجــول قــائــمــا، رفــ�ــس الق�ساء  لإبـــقـــاء حــظــر 
طــلــب اإقــلــيــم الــبــا�ــســك )�ــســمــال، وهـــو اأحـــد اأكرث 
املــنــاطــق تــ�ــســرراً مـــن الـــوبـــاء، بـــاإغـــالق حـــدوده 
وحــظــر الــتــجــول. يف بــدايــة اخلــريــف، عندما مل 
الق�ساء  رف�س  �سارياً،  ال�ستثنائي  الإجــراء  يكن 
من  للحد  املناطق  قبل  مــن  املفرو�سة  التدابري 
انت�سار الوباء، مما اأثار لغطاً ودفع حكومة بيدرو 

�سان�سيز اإىل فر�س حالة الطوارئ.
مار�ست عدة مناطق �سغوًطا يف الأ�سابيع الأخرية 
على ال�سلطة التنفيذية لتمديد حالة الطوارئ، 
اأن  اأنها ل ت�ستطيع  لكن الأخــرية رف�ست بحجة 
غري  اأجـــل  اإىل  ي�ستمر  ا�ستثنائًيا  نــظــاًمــا  جتعل 
ال�سحي  الــو�ــســع  حتــ�ــســن  اإىل  مــ�ــســرية  مــ�ــســمــى 

والتقدم يف برنامج التطعيم.
متديد  على  املوافقة  يتعني  ال�سيا�سي،  ال�سق  يف 
حــالــة الــطــوارئ مــن قبل الــرملــان الـــذي حتظى 

احلكومة فيه بالأقلية.
حذرت ال�سلطات ال�سكان الذين �سئموا من القيود 
ال�سارية منذ اأكرث من عام من خطر الإفراط يف 

تخفيف التدابري.
ال�سحة  وزارة  يف  الأوبــــئــــة  عــلــمــاء  كــبــري  واأكـــــد 
لدينا  يتكون  ل  اأن  يجب  اأنـــه  �سيمون  فــرنــانــدو 
القيود"  نهاية  يعني  ل  هــذا   ... خاطئ  "ت�سور 

ال�سحية.
ينبغي عليهم  اأنه  النا�س  يعي  اأن  "يجب  واأ�ساف 
ميكن  ل   ... الـــتـــدابـــري  تــطــبــيــق  يف  ال�ــســتــمــرار 

ا�ستبعاد اأي �سيء يتعلق بتطور الوباء".

•• جنيف-اأ ف ب

منظمة  يف  العلماء  كبرية  اعــتــرت 
ال�سحة العاملية �سوميا �سواميناثان 
من  الهندية  املــتــحــّورة  الن�سخة  اأّن 
كوفيد19- هي اأحد العوامل التي 
بوترية  الــفــريو�ــس  تف�ّسي  اإىل  اأّدت 
مت�سارعة للغاية يف الهند لأّنها اأكرث 
اأكــرث قدرة  اأّنــهــا  كما  عــدوى وفتكاً 
على مقاومة الّلقاحات باملقارنة مع 

الن�سخة الأ�سلية للفريو�س.
مقابلة  خــالل  �سواميناثان  وقالت 
بر�س  فران�س  وكــالــة  معها  اأجرتها 
"بي  اإّن الن�سخة املتحّورة  يف جنيف 
يف  اكــتــ�ــســفــت  الــتــي   "617 واحــــد 
ت�سرين  يف  الأوىل  لــلــمــرة  الــهــنــد 
الأول/اأكـــــتـــــوبـــــر هــــي حـــتـــمـــاً اأحــــد 
العوامل الأ�سا�سية يف ت�سريع انت�سار 
ال�سيطرة يف  الــوبــاء وخــروجــه عــن 
اأكــر بلد يف العامل من حيث  ثاين 

عدد ال�سّكان.
تف�ّسي  بــــدء  مــنــذ  الأوىل  ولــلــمــرة 
الهند  �ــســّجــلــت  فــيــهــا،  الـــفـــريو�ـــس 
قيا�سية  يــومــيــة  حــ�ــســيــلــة  الــ�ــســبــت 
بالفريو�س تخّطت اأربعة اآلف وفاة 
اإ�سابة  األـــف   400 اإىل  بــالإ�ــســافــة 
يعتقدون  اخلـــــراء  لــكــّن  جـــديـــدة، 
اأقّل  هي  الر�سمية  الأرقـــام  هــذه  اأّن 
على  الــو�ــســع  عليه  هــو  مّمـــا  بكثري 

اأر�س الواقع.
�سواميناثانان،  الــدكــتــورة  وقــالــت 
وهي طبيبة اأطفال وباحثة هندية، 
ت�سّنف  العاملية  ال�سّحة  منظمة  اإّن 
هذا املتحّور �سمن قائمة املتحّورات 
الن�سخة  مـــــن  خـــــطـــــورة  الأكـــــــــرث 
الأ�سلية للفريو�س لأّن قدرته على 
اأكــر وكــذلــك قــدرتــه على  التف�ّسي 
توّفرها  الــتــي  الـــدفـــاعـــات  تــخــّطــي 
الوفيات  مــعــّدل  اأّن  كما  الّلقاحات، 

الــتــي تــ�ــســّجــل لـــدى املــر�ــســى الذي 
اأعــلــى منها لدى  يــ�ــســابــون بــه هــي 
بالن�سخة  ي�سابون  الـــذي  املــر�ــســى 

الأ�سلية.
لهذا  طفرات  "هناك  اأّن  واأو�سحت 
انتقال  مــعــّدلت  مــن  تزيد  املتحّور 
اأي�ساً  جتعله  اأن  وميكنها  الــعــدوى، 
مــقــاومــاً لــالأجــ�ــســام املـــ�ـــســـاّدة التي 
خالل  مــن  �ــســواء  اجل�سم  اكت�سبها 
التطعيم اأو من اإ�سابته بالفريو�س 

ب�سورة طبيعية".
منّظمة  يف  الكبرية  امل�سوؤولة  لكّن 
اأّن  اإىل  لــفــتــت  الـــعـــاملـــيـــة  الــ�ــســحــة 
حتميله  ميـــكـــن  ل  املــــتــــحــــّور  هـــــذا 
الهائلة  الــزيــادة  م�سوؤولية  لــوحــده 
بكوفيد19-  الإ�ــســابــات  اأعــــداد  يف 
باخل�سو�س  مـــ�ـــســـرية  الـــهـــنـــد،  يف 
اأي�ساً  تتحّملها  امل�سوؤولية  اأّن  اإىل 
التي تخّلت على  الهندية  احلكومة 
ما يبدو عن حذرها يف وقــت مبكر 
"جتّمعات  بتنظيم  و�سمحت  جـــداً 
بوؤرة  �سّكلت  حا�سدة"  جــمــاهــرييــة 

مثالية لتف�ّسي الوباء.
بلد  اإّنــه يف  اإىل  �سواميناثان  ولفتت 
للعدوى  ميكن  الهند،  مثل  �سخم 
اأ�سهر  بهدوء على مدى  تتف�ّسى  اأن 
من  الكثري  تثري  اأن  دون  مــن  عــدة 

النتباه.
وقالت "لقد اأُهملت تلك العالمات 
)املنحنى  و�ـــســـل  اأن  اإىل  املـــبـــكـــرة 
منها  اأقـــلـــع  نــقــطــة  اإىل  الـــوبـــائـــي( 
من  الــطــبــيــبــة  وحـــــّذرت  عمودياً". 
الهند  يف  الوباء  تف�ّسي  مكافحة  اأّن 
الوباء  "لأّن  للغاية  �سعبة  مهّمة 
الأ�سخا�س  اآلف  بــــني  ــى  يــتــفــ�ــّس
ــــوتــــرية جتـــعـــل من  ويـــتـــ�ـــســـاعـــف ب
ال�سعب للغاية اإيقافه"، حمّذرة من 
اأّن التطعيم لوحده لن يكون كافياً 

ل�ستعادة ال�سيطرة على الو�سع.
والــهــنــد، اأكــــر مــنــتــج لــلــقــاحــات يف 
الّلقاح  الآن  حــتــى  اأعــطــت  الـــعـــامل، 
�سّكانها  من  فقط  لـ2%  بجرعتيه 

البالغ عددهم 1.3 مليار ن�سمة.
وحّذرت �سواميناثان من اأّن "الأمر 

يكن  مل  اإن  ـــهـــوراً،  �ـــس �ــســيــ�ــســتــغــرق 
 70 مــعــّدل  اإىل  للو�سول  �ــســنــوات، 
اإىل %80" من ال�سّكان امللّقحني.

القريب،  املــدى  على  اأّنــه  واأو�سحت 
الهندية  الــ�ــســلــطــات  عــلــى  �سيتعنّي 
الجتماعية  التدابري  اإىل  اللجوء 
وال�سحّية التي مت اختبارها بالفعل 
واأثبتت جدواها يف احلّد من تف�ّسي 

الوباء.
ويزيد نطاق تف�ّسي الوباء يف الهند 
من خطر ظهور متحّورات جديدة 

اأكرث خطورة.
زاد  "كّلما  اإّنــه  �سواميناثان  وقالت 
تكاثر الفريو�س وانت�ساره وانتقاله، 
متحّورات  حـــدوث  خــطــر  زاد  كــّلــمــا 

منه وزادت قدرته على التكّيف".
التي  "املتحّورات  اأّن  مــن  وحــــّذرت 
تراكم عدداً كبرياً من الطفرات قد 
ت�سبح يف النهاية مقاومة لّلقاحات 
اأّن  مــعــتــرة  حالياً"،  لــديــنــا  الــتــي 
للعامل  م�سكلة  "�سيمّثل  الأمــر  هذ 

باأ�سره".

مئات املهاجرين تر�ش� يف لمبيدوزا باإيطاليا  تقل  زوارق   4
•• ميالنو-رويرتز

قالت وكالة الأنباء الإيطالية )اأن�سا( اأم�س الأحد اإن اأربعة زوارق تقل اأكرث من 500 مهاجر ر�ست يف لمبيدوزا بعد 
اأن اعرت�ستها ال�سلطات الإيطالية قبالة �ساحل اجلزيرة يف البحر املتو�سط.

�ساحل  اأميال من  بعد ثمانية  325 �سخ�سا على  الــزوارق وعلى متنه  اأحد  ال�سلطات اعرت�ست  اأن  اأن�سا  واأ�سافت 
لمبيدوزا.

والتهريب  املالية  تتعامل مع اجلرائم  التي  الإيطالية  ال�سرائب  ل�سرطة  تابعة  دوريــة  �سفينة  اأن  الوكالة  وذكــرت 
رافقت زورقا ثانيا يقل حوايل 90 مهاجرا اإىل اجلزيرة.

اإىل مركز  نقل اجلميع  الأحــد. ومت  اأم�س  اإىل اجلزيرة  فــردا و�سال  و16   98 اآخرين يقالن  زورقــني  اإن  وقالت 
املهاجرين باجلزيرة.

اأو  اأغلبهم رحالتهم من تون�س  املهاجرين، الذين يبداأ  الرئي�سية يف طريق  الر�سو  ولمبيدوزا واحدة من مواقع 
ليبيا، �سعيا للو�سول اإىل اأوروبا.
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عربي ودويل

انت�سار  ذكرى  اإحياء  بوتني خالل  الرو�سي فالدميري  الرئي�س  اأكد 
الحتاد ال�سوفياتي على اأملانيا النازية اأن رو�سيا �ستدافع "بحزم" عن 
م�ساحلها الوطنية، مدينا عودة العامل اإىل اأيديولوجيات العن�سرية 

و"اخلوف من رو�سيا".
ال�ساحة  يف  الر�سمية  ببزاتهم  الع�سكريني  مــئــات  اأمـــام  بــوتــني  قــال 
احلمراء اإن "رو�سيا تدافع بال كلل عن القانون الدويل. ويف الوقت 
نف�سه �سندافع بحزم عن م�ساحلنا الوطنية ون�سمن �سالمة �سعبنا". 
"اخلطابات  بعودة  النازية، منددا  "يتم حتديث" اأفكار  اأنه  واأ�ساف 

العن�سرية والتفوق القومي ومعاداة ال�سامية وكراهية رو�سيا".
وبداأ اأكرث من 12 األف رجل و190 مركبة واأنظمة اأ�سلحة املرور يف 
نهاية اخلطاب، اأمام رئي�س الدولة وجمهور من امل�سوؤولني واملحاربني 
القدامى يف هذا العر�س التقليدي مبنا�سبة النت�سار على النازيني 

خالل احلرب العاملية الثانية.
بعرو�سها  رو�سيا  اأنحاء  اأيار/مايو يف جميع  التا�سع من  واحتفالت 
لتكرمي حواىل ع�سرين مليون  الكرى مكر�سة  املدن  الع�سكرية يف 
�ــســوفــيــيــتــي قــتــلــوا خـــالل احلـــــرب. وحــ�ــســب مــعــهــد القـــــرتاع العام 
العطلة الرئي�سية يف  اأنها  الرو�س  من  باملئة   69 "فيت�سيوم" يعتر 

العام.

غادر الرئي�س الأرجنتيني األرتو فرنانديز بالده متوجها اإىل اأوروبا 
حيث ياأمل يف اإيجاد دعم خلطته من اأجل احل�سول على تاأخري يف 

�سداد ديون الأرجنتني ل�سندوق النقد الدويل ونادي باري�س.
ومن املقرر اأن يلتقي فرنانديز )62 عاما( روؤ�ساء دول اأو حكومات 
البابا  مبواطنه  �سيلتقي  كما  واإيطاليا.  وفرن�سا  واإ�سبانيا  الرتغال 
الأوروبية  اجلــولــة  هـــذه  تــاأتــي  اخلــمــيــ�ــس.  الــفــاتــيــكــان  يف  فرن�سي�س 
اأوروبــا وزيــر القت�ساد مارتن غوزمان  اإىل  اأعقاب زيــارة قام بها  يف 
الذي قال يف باري�س اإنه وجد "دعماً كبرياً جدا" قبل املفاو�سات مع 

�سندوق النقد الدويل.
ويتعني على الأرجنتني اأن ت�سدد على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة 
الــدويل خالل  45 مليار دولر اقرت�ستها من �سندوق النقد  نحو 

ولية الرئي�س ال�سابق ماوري�سيو ماكري.
و�سيزور فرنانديز الفاتيكان اخلمي�س، يف اليوم نف�سه الذي حت�سر 
فيه املديرة العامة لل�سندوق كري�ستالينا جورجيفا ندوة دولية ُدعي 

ا. اإليها غوزمان اأي�سً
ويتعني على بوين�س اآيري�س كذلك اأن ت�سدد هذا العام لنادي باري�س 

حوايل 2،4 مليار دولر و 3،8 مليارات ل�سندوق النقد الدويل.

الباحثني  اإح�سائيات تركية دعوى �سد جمموعة من  �سركة  رفعت 
ملا ك�سفت  الت�سخم مغايرة  بيانات عن  ن�سروا  اأن  بعد  القت�ساديني 

عنه ال�سلطات الر�سمّية داخل البالد.
ونقلت وكالة "بلومرغ" على موقعها الإلكرتوين اأن هيئة حكومية 
البحثية   "ENAGroup" جمموعة  تغرمي  يتم  بــاأن  طالبت 
اأما  الــبــالد،  يف  الت�سخم  بيانات  متابعة  يف  واملتخ�س�سة  امل�ستقلة 
ال�سبب فهو الت�سهري بالإح�سائيات ال�سادرة عن احلكومة يف اأنقرة 

بالإ�سافة اإىل "ت�سليل الراأي العام".
اأرقامها  بن�سر  بـــداأت  كــانــت  البحثية  املجموعة  اأن  التقرير  وذكـــر 
)اأيلول(  �سبتمر  �سهر  منذ  البالد  يف  الت�سخم  حالة  عن  اخلا�سة 
املا�سي غداة انت�سار الدعاءات من املجموعات ال�سيا�سية العار�سة يف 
البالد اأن الوكالة الر�سمية مل تكن تبلغ ب�سكل �سحيح عن الزيادات 

يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات يف البالد.
وت�سري اأرقام جمموعة "ENAGroup's" اأن ن�سب الت�سخم يف 

البالد اأعلى من تلك التي توردها اجلهات الر�سمية يف البالد.
امل�ستهلك  اأ�سعار  يف موؤ�سر  ارتفاعاً  ت�سجيل  اأن مت  املجموعة  وذكــرت 
اأي  ال�سابق،  بال�سهر  مقارنة  )ني�سان(  اأبــريــل  يف   2.62% بن�سبة 
اأكرث من �سعف الن�سبة %1.1 التي اأبلغت عنها الوكالة الر�سمية. 

عوا�شم

مو�شكو

بوينو�ص اير�ص

اأنقرة

ما بعد املباحثات ال�شتك�شافية.. ج�لت مرتقبة بني م�شر وتركيا

ماذا ل� منح بايدن اإيران فدية لالإفراج عن املعتقلني؟

•• عوا�شم-وكاالت

دبلوما�سية  مـــبـــاحـــثـــات  واأنـــــقـــــرة  الـــقـــاهـــرة  اخــتــتــمــت 
قطيعة  بعد  العالقات،  تطبيع  اأجل  "ا�ستك�سافية" من 
بـ  اجلــانــبــان  يــقــوم  اأن  على  اأعــــوام،  ثمانية  لنحو  دامـــت 

املقبلة". اخلطوات  على  والتفاق  نتائجها،  "تقييم 
بــالــقــاهــرة بــني وفـــدي م�سر  –التي عــقــدت  املــبــاحــثــات 
وتــركــيــا، بــقــيــادة نــائــب وزيــــر خــارجــيــة مــ�ــســر ال�سفري 
ال�سفري  تركيا  وزيــر خارجية  ونائب  لــوزا،  �سند  حمدي 
وفق  واملعمقة"،  "ال�سريحة  بـــ  و�سفت  اأونــــال-  �ــســادات 
البيان اخلتامي امل�سرتك ال�سادر يوم ال�ساد�س من مايو 

اجلاري، مبا يعك�س عمق املناق�سات بني البلدين.
وو�ــســط تــ�ــســاوؤلت حــول طبيعة اخلــطــوات الــقــادمــة ما 
يف  تناوله  مت  ما  �سوء  ويف  ال�ست�سكافية  املحادثات  بعد 
وعدد  الثنائية  بالق�سايا  مرتبطة  ملفات  من  القاهرة 
من الق�سايا الإقليمية، ل يعتقد حمللون باأن الطريق 
بني  اخلــالفــيــة  املــلــفــات  �ــســوء  يف  ن�سبياً  �سهلة  �ستكون 
البلدين، والتي حتتاج اإىل وقت اأطول لتجاوزها �سمن 

اأي اتفاق قادم بني م�سر وتركيا.
ويــتــوقــع حمــلــلــون جـــولت جــديــدة بــني الــبــلــديــن، على 
�ــســيــاق م�ساعي  دبــلــومــا�ــســيــة خمــتــلــفــة، يف  مــ�ــســتــويــات 
التفاق على تطبيع العالقات وجتاوز امللفات اخلالفية 

املت�سعبة.
يـــقـــول الـــبـــاحـــث يف الـــ�ـــســـاأن الــــرتكــــي، كــــرم �ــســعــيــد، يف 
اإن  عربية"،  نــيــوز  "�سكاي  ملــوقــع  خــا�ــســة  تــ�ــســريــحــات 
تعتر  البلدين  بــني  الأخـــرية  ال�ستك�سافية  املــحــادثــات 
على الأقل بادرة بتح�سن العالقات بني القاهرة واأنقرة، 
والت�سريحات  الت�سريحات  لوقف  رئي�سية  حمطة  اأو 

امل�سادة بينهما.
ا�ستمرار  املــحــطــة  تــلــك  عــلــى  "يرتتب  اأنـــه  اإىل  ويــلــفــت 
اللقاءات الثنائية بني البلدين، يف اإطار حماولة البحث 
عن حلول للق�سايا العالقة، وقد ت�سهد يف الفرتة املقبلة 
تكون  قــد  اأعــلــى،  متثيل  م�ستوى  على  الــلــقــاءات  تكثيف 
مناق�سة  بعد  والرتكي،  امل�سري  اخلارجية  وزيــري  بني 

مطالب كل دولة".
"قد  اإنــه  الــرتكــي،  بال�ساأن  املتخ�س�س  الباحث  ويــقــول 

راأ�سها  على  املــلــفــات،  بع�س  يف  نوعية  انــفــراجــة  ن�سهد 
ل�سحب  ا�ستعدادها  تركيا  اأبـــدت  اأن  بعد  الليبي،  امللف 
الــعــنــا�ــســر املــ�ــســلــحــة، لــكــن ل يـــزال لــديــهــا اإ�ـــســـرار على 
الإبقاء على القوات الع�سكرية التابعة لها، واملوجودة يف 
ليبيا مبوجب التفاقية الأمنية ال�سابقة مع ال�سراج يف 

نوفمر 2019".
الإعالمية  باملن�سات  يتعلق  مــا  اأي�سا  امللفات  بــني  مــن 
املناه�سة للقاهرة والتي تبث من تركيا، يف اإطار  �سبط 
ال�سلوك الإعالمي وال�سيا�سي لعنا�سر اجلماعة املقيمة 
اخلا�س  اخلطاب  ل�سبط  تركيا  تتجه  "رمبا  تركيا  يف 
بهذه القنوات دون جتميدها دفعة واحدة"، وفق �سعيد.

ويلفت �سعيد يف معر�س ت�سريحاته ملوقع "�سكاي نيوز 
ميكن  ل  الــتــي  املــطــالــب  بــعــ�ــس  "ثمة  اأن  اإىل  عربية" 
منها  الــراهــن،  الــوقــت  يف  واحـــدة  مــرة  تلبيتها  لرتكيا 
اعتبار  القنوات.. على  واإغــالق  الإخــوان  ت�سليم عنا�سر 
اأن اتخاذ تلك اخلطوات يف الوقت الراهن يظهر تركيا 
على اأنها ترتاجع اأمام الدولة امل�سرية، وهذا قد يوؤدي 
اإىل تاآكل ما تبقى من الر�سيد التقليدي حلزب العدالة 

والتنمية والرئي�س الرتكي يف ال�سارع.. واأعتقد باأنه من 
يف  اخلالفية  الق�سايا  هــذه  حلحلة  على  العمل  املمكن 

الفرتة املقبلة".
 ،2013 العام  منذ  البلدين  بني  وت�ساعدت اخلالفات 
بــدايــة مــن احــتــ�ــســان تــركــيــا عــنــا�ــســر تنظيم الإخــــوان 
املناه�سة  الإرهـــابـــي واملــنــ�ــســات الإعــالمــيــة الإخــوانــيــة 
الر�سمية  الت�سريحات الرتكية  امل�سرية، وحتى  للدولة 
املناوئة للدولة امل�سرية وقادتها بعد 30 يونيو 2013. 
البلدين  بني  اأي�ساً  ال�سائكة  اخلالفية  امللفات  و�سملت 
الدور الرتكي يف ليبيا، والذي اعترته القاهرة تهديداً 
الغربية،  ال�سرتاتيجية  الناحية  مــن  القومي  لأمنها 

وكذا التحركات الرتكية �سرق املتو�سط.
ر�سائل  حتــديــداً  املا�سية  ال�ستة  ال�سهور  �سهدت  فيما 
اأكرث  ل�سان  العالقة مع م�سر، على  ب�ساأن  تركية مرنة 
اإبداء  اأن  على  معها  القاهرة  اأكــدت  تركي.  م�سوؤول  من 
ح�سن الــنــيــة يــكــون بــالأفــعــال ل الأقـــــوال. مــهــدت تلك 
املـــواقـــف ملــحــادثــات بـــني الــبــلــديــن لــالتــفــاق عــلــى �سبل 
التي  تطبيع العالقات، متثلت يف الجتماعات الأخــرية 

جمع  هاتفي  ات�سال  �سبقها  والتي  القاهرة،  احت�سنتها 
وزيري خارجية البلدين.

الباحث  ت�سور  يف  وتركيا  م�سر  بني  العالقات  تطبيع 
اأوغلو  الــدولــيــة طــه عــودة  الــرتكــي والــعــالقــات  بال�ساأن 
"جولت  هناك  اأن  ويــرى  الوقت"،  بع�س  "�سي�ستغرق 

اأخرى" بني البلدين.
نيوز  "�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات  يف  اأوغلو  وي�سري 
الــرغــبــة يف  تــوؤكــد  املــبــاحــثــات الأخــــرية  اأن  عربية"  اإىل 
ك�سر احلواجز الراهنة يف العالقات بني البلدين واإنهاء 
الــقــطــيــعــة، والأمـــــر بــــدوره يــحــتــاج اإىل وقـــت مــن اأجل 

التفاق.
اأن ال�سنوات املا�سية �سهدت حالة من ال�سد  اإىل  وي�سري 
واجلذب بني البلدين، وجاءت مباحثات القاهرة الأخرية 
لإنهاء تلك احلالة وفتح الباب لإنهاء القطيعة، مو�سحاً 
التو�سل لعالقات طبيعية لن يكون  اأن  ذاته  ال�سياق  يف 
البلدين بحاجة  �سهاًل على رغــم ذلــك، وكــل مــن  اأمـــراً 
اخلالفية  والق�سايا  امللفات  ظــل  يف  الــوقــت  بع�س  اإىل 
هما  وبالتايل  البلدين،  جتمع  التي  املتعددة  وال�سائكة 
التعامل  تفا�سيل  على  لالتفاق  الوقت  لبع�س  بحاجة 

معها.
الرتكي  بال�ساأن  املخت�س  الباحث  فـــاإن  ذلــك  ومبــــوازاة 
تعك�س  اإيجابية  لفتة  اإىل  ي�سري  الــدولــيــة،  والــعــالقــات 
حــر�ــس الــبــلــديــن عــلــى عــــودة مــ�ــســار الــعــالقــات ب�سكل 
طبيعي، وهي عملية اإ�سدار بيان م�سرتك بينهما عقب 

املباحثات ال�ستك�سافية التي انعقدت يف القاهرة.
ملا  –وطبقاً  الأخــــــرية  املــبــاحــثــات  اإن  الــبــاحــث  ويـــقـــول 
تطبيع  منها  الهدف  يكن  مل  امل�سرتك-  البيان  يك�سفه 
العالقات بني م�سر وتركيا كاماًل، لكنها كانت حمادثات 
امللفات  التفاق على  ت�ستهدف  "ا�ستك�سافية" متهيدية؛ 
اإطار  وحتــديــد  لها  ت�سور  وو�ــســع  وترتيبها  اخلالفية 

زمني.
تكون  اأن  املتوقع  مــن  فــاإنــه  اأوغــلــو-  –بح�سب  وبالتايل 
يف  متحدثاً  البلدين،  بــني  تالية  اأخـــرى  جـــولت  هــنــاك 
واإدراكها  كبري  ب�سكل  اأنــقــرة  اهتمام  عــن  نف�سه  الــوقــت 
امل�ساحلة  واإجنـــاز  م�سر  مــع  العالقات  تطبيع  لأهمية 

بني البلدين.

 •• عوا�شم-وكاالت

ب�سفته معتقاًل �سابقاً يف ال�سجون الإيرانية، 
امل�سروع  مــعــهــد  احلــــايل يف  الــبــاحــث  حــــّذر 
بايدن  اإدارة  قبول  �سيو من  وانــغ  الأمريكي 
بدفع الأموال اإىل النظام الإيراين كي يفرج 
تلك  يف  اآخـــريـــن  اأمــريــكــيــني  معتقلني  عـــن 

ال�سجون.
"نيوزويك" عن قلقه  �سيو يف جملة  اأعــرب 
ممـــا اأوردتـــــــه وكـــالـــة اإيــــــران الــر�ــســمــيــة عن 
موافقة الإدارة على الإفراج عن 7 مليارات 
الإيــرانــيــة املجمدة كما  الأ�ــســول  دولر مــن 
اأربعة  مقابل  اإيرانيني يف  �سجناء  اأربعة  عن 
معتقلني اأمريكيني متهمني زوراً بالتج�س�س 

�سد اإيران.
تقارير  لكن  التقرير.  بــايــدن  اإدارة  اأنــكــرت 
اأخرى اأ�سارت اإىل اأن القوى الأمنية الإيرانية 
نقلت �سجناء اأمريكيني من اجلناح العام يف 
و�سيكة.  تــبــادل  عملية  قــبــل  اإيــفــني  �ــســجــن 
ياأمل �سيو عودة جميع ال�سجناء اإىل ديارهم 
قريباً. لكن اإذا قبلت الإدارة بتحويل اأ�سول 
يف مقابل الإفراج عن الرهائن الأمريكيني، 
الإدارة  تدوير  طريقة  عن  النظر  وب�سرف 
اإىل  الإيــراين  النظام  ف�سينظر  كهذا،  خلر 
املزيد  و�سيحتجز  فدية  اأنــهــا  على  اخلــطــوة 

جلولت  متهيداً  الأمريكيني  الرهائن  من 
جديدة من البتزاز.

نتيجة طبيعية للتنازل املفرط
اأعطت   ،2016 الــثــاين(  )كــانــون  يناير  يف 
مليار   1.7 عن  لالإفراج  الإذن  اأوباما  اإدارة 
الأ�ــســول املجمدة لإجنــاح �سفقة  دولر من 
اأربعة  اأعـــــــادت  اإيـــــــران  �ــســجــنــاء مـــع  تـــبـــادل 
اأن  من  الرغم  على  ديارهم.  اإىل  اأمريكيني 
اإدارة اأوباما نفت اأن تكون الأموال كناية عن 
فدية، تفاخر مت�سددون اإيرانيون يف حديث 
اإىل الإعــالم املحلي باأنهم اأجــروا الوليات 
املــتــحــدة على دفــع الأمــــوال لإطـــالق �سراح 
اإىل  اأيــ�ــســاً  هـــوؤلء  ودعــا  اأمريكيني.  �سجناء 
الأمريكيني  للمواطنني  اإ�سافية  اعتقالت 

كي يعيدوا تكرار جناحهم.
ال�سجناء  تــبــادل  عملية  اأوبــامــا  فــريــق  اأدار 
بطريقة �سيئة حيث كانت لتنازلته املفرطة 
�سجينني  التــفــاق  تــرك  متوقعة.  تــداعــيــات 
اأمــريــكــيــني بينما اعــتــقــل الــنــظــام الإيــــراين 
وح�سب،  الأمريكيني  من  املزيد  ل  املتجرئ 
من  لال�ستفادة  اآخــريــن  غربيني  اأيــ�ــســاً  بــل 
الواقع،  يف  و�سجنائه.  اأ�سوله  عــن  الإفـــراج 
كرر فريق اأوباما تقدمي احلوافز لختطاف 
الـــرهـــائـــن وهــــي حـــوافـــز �ــســجــعــتــهــا خطط 

الرئي�س ريغان حول الت�سليح مقابل الإفراج 
عن الرهائن، منذ ثالثة عقود.

الإيرانيون يعرتفون بال خجل
كـــان �سخ�سياً  كــيــف  �ــســيــو يف مــقــالــه  يــخــر 
اأحــــد الــرهــائــن الـــذيـــن اخــتــطــفــتــهــم اإيــــران 
 .2016 �سنة  ال�سجناء  تــبــادل  عملية  بعد 
)اآب(  اأغ�سط�س  يف  للتوقيف  �سيو  تعر�س 
جامعية.  اأبحاثاً  يجري  كان  حني   ،2016
تعر�س  اإنه  وا�سح  ب�سكل  م�ستجوبه  له  قال 
ــــهــــدف حتـــقـــيـــق اتـــــفـــــاق مع  لــــالعــــتــــقــــال ب
واأ�سول  �سجناء  عــن  لــالإفــراج  الأمريكيني 
اأوباما قط، حتى  اإدارة  جممدة. مل تعرتف 

ي�سبح  كــي  كرهينة  اعــُتــقــل  �سيو  بـــاأن  �ــســراً، 
بيدقاً �سيا�سياً يف لعبة مقاي�سة.

نتيجة لل�سغط امل�ستمر الذي فر�سته اإدارة 
ترامب، مت الإفراج عن �سيو مقابل الإفراج 
عن �سجني اإيراين واحد يف دي�سمر )كانون 
 40 الكاتب  ق�سى  بعدما   ،2019 الأول( 
تعِط  الإيــــرانــــيــــة. مل  الــ�ــســجــون  يف  �ــســهــراً 
ي�سيف  للنظام.  اأمــوال  اأي  ال�سابقة  الإدارة 
اأن الإفــراج عن نزار زكا واملتقاعد من  �سيو 
البحرية مايكل وايت يظهر بو�سوح اأنه كان 
ممكناً بالكامل حترير ال�سجناء الأمريكيني 
والت�سوية  البحت  ال�سغط  عــر  اإيــــران  يف 
التكتيكية، اأي عر تبادل �سجناء من دون اأي 

رفع للعقوبات اأو تقدمي حافز مايل.

ماذا يعني 7 مليار؟
اأ�سبح  كــيــف  �ــســيــو  يــو�ــســح  بــالــتــفــا�ــســيــل، 
اختطاف الرهائن "نوذج اأعمال" بالن�سبة 
اإىل اإيران بعد الإفراج عن 1.7 مليار دولر 
ماذا  يتخيل  اأن  لــلــمــرء  ميــكــن   .2016 يف 
7 مــلــيــار دولر  اإيـــــران عــلــى  يعني حــ�ــســول 
من بايدن. لو�سع الأمور يف ن�سابها، بلغت 
املـــوازنـــة الــعــامــة الــكــامــلــة لــلــبــالد عــن �سنة 
مليار   35.57 املــالــيــة   2022-2021
ُخم�س  اإلــيــه  املــ�ــســار  الــرقــم  �سيمثل  دولر. 

مـــوازنـــة احلــكــومــة الإيــرانــيــة لــهــذه ال�سنة 
املالية. وحتى لو مت الإفراج عن هذه الأموال 
لغايات اإن�سانية، ل ميكن ن�سيان اأن الأموال 
املكا�سب  هــذه  �ست�سمح  لال�ستبدال.  قابلة 
الــهــائــلــة لــلــنــظــام الـــذي يــعــاين مــن �سائقة 
الإقليمية  هيمنته  تو�سيع  �ــســديــدة  مــالــيــة 
الأخرى وحتويل موارد  وتاأثرياته اخلبيثة 
لرناجميه النووي وال�ساروخي ون�ساطاته 

املزعزعة لال�ستقرار.

تغذية نهمه على خطف الرهائن
ي�سري �سيو اأي�ساً اإىل اأن الإفراج عن الأموال 
النظام  �سيغذي نهم  التبادل  لإجنــاح عملية 
للح�سول على فدية �سهلة. �سيعّر�س الأمر 
اآلفــــاً مــن الأمــريــكــيــني الــذيــن يعي�سون يف 
اإيران اإىل خطر الختطاف مما �سيوؤدي اإىل 
تاأبيد هذه احللقة اخلبيثة من ديبلوما�سية 
اإطالق  تاأمني  بايدن  على  يجب  الرهائن. 
الرهائن الأمريكيني من موقع قوة.  �سراح 
هو  الــنــظــام  اأن  اإدراك  الإدارة  عــلــى  يــجــب 
عليها  وينبغي  الأزمـــة.  �سفري  الــواقــف على 
جميع  عــن  الإفـــراج  اأن  النظام  اإفــهــام  اأي�ساً 
الرهائن الأمريكيني من دون مك�سب مايل 
التفاق  اإىل  لــلــعــودة  املــ�ــســبــق  الــ�ــســرط  هـــو 

النووي.

ني�زلندا ت�شتاأنف الرحالت 
اجل�ية مع اأ�شرتاليا 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

الرحالت  ا�ستئناف  الأحــد  اأم�س  النيوزيلندية  ال�سحية  ال�سلطات  اأعلنت 
اجلوية دون اخل�سوع للحجر ال�سحي اإىل �سيدين، معترة الو�سع الوبائي 

حتت ال�سيطرة الآن يف ولية نيو �ساوث ويلز.
اإ�سابتني بكوفيد19- يف  الرحالت اجلوية اخلمي�س بعد ر�سد  مت تعليق 

�سيدين.
نيوزيلندا  بــني  "فقاعة" �ــســفــر  اإطــــالق  مــنــذ  الــثــالــث  هــو  التعليق  وهــــذا 
اإغالق  مــن  تقريباً  يــوم   400 بعد  نــيــ�ــســان/اأبــريــل،   18 واأ�ــســرتالــيــا يف 

حدودهما الدولية ب�سبب الوباء.
�سمل تعليق الرحالت اجلوية ال�سابقة التي ا�ستمرت ب�سعة اأيام فقط غرب 

اأ�سرتاليا.
نيوزيلندا  العامة يف  ال�سحة  "يرى م�سوؤولو  بيان  ال�سحة يف  وزارة  ذكرت 
يزال  ل  نيوزيلندا  اإىل  ويلز  �ــســاوث  نيو  مــن  )الــقــادمــني(  مــن  اخلطر  اأن 

�سعيفاً".
واأ�سافت "ل يوجد اأي دليل ي�سري اإىل وجود انتقال كبري )للفريو�س( غري 

قابل للك�سف عنه بني ال�سكان".
اأقرت ال�سلطات ال�سحية يف نيو �ساوث ويلز عدم التمكن من حتديد كيفية 

حدوث الإ�سابات الأخرية وذلك رغم التحقيقات املكثفة.
�سوى  ي�سجالن  ل  اللذين  املــجــاوريــن  البلدين  بــني  ال�سفر  فقاعة  ت�سكل 
اإ�سابات قليلة جًدا بفريو�س كورونا خطوة مهمة على طريق تعايف قطاع 

ال�سياحة يف العامل، الذي ت�سرر ب�سدة من جائحة كوفيد19-.

•• وا�شنطن-وكاالت

بولي�سي"  "فورين  جملة  موقع  يف  ح�سري  تقرير  يف  بارنيت  روبــرت  كتب 
الأمريكية، اأن ال�سني تقيم م�ساريع ا�ستطيانية داخل اأرا�سي بوتان املجاورة 
قرية  اإنــ�ــســاء  ال�سني  اأعلنت   ،2015 الأول(  )ت�سرين  اأكــتــوبــر  ففي  لــهــا. 
جنوب  يف  بال�سينية،  جيولوبو  اأو  التيبت  بلغة  غــيــالفــوغ  تدعى  جــديــدة، 
اجتاز   ،2020 )ني�سان(  اأبــريــل  ويف  الــذاتــي.  احلكم  ذات  التيبت  منطقة 
اإرتفاع  يبلغ  ينجي، ممرين،  وو  املنطقة  ال�سيوعي يف  للحزب  العام  الأمــني 
القرية. وهناك طلب من  األــف قــدم، يف طريقه لزيارة   14 الواحد منهما 
يف  الكال�سانغ  اأزهــار  مثل  جــذوراً  يغر�سوا  اأن  تيبتيون-  ال�سكان-وجميعهم 
الأر�س التي حتدها الثلوج... واأن يرفعوا العلم الأحمر ذي النجوم اخلم�س 
عالياً". وبثت �سبكات التلفزة املحلية �سريطاً عن الزيارة وكتبت عنها �سحف 

التيبت يف �سفحاتها الأوىل. ومل يذع اخلر خارج ال�سني، يف الوقت الذي 
يجري بناء مئات القرى يف التيبت، ولي�س القرية الأخرية اأمراً خمتلفاً.

جديدة،  قرية  اإن�ساء  ال�سني  اأعلنت   ،2015 الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  ففي 
منطقة  جــنــوب  يف  بال�سينية،  جيولوبو  اأو  التيبت  بلغة  غــيــالفــوغ  تــدعــى 
التيبت ذات احلكم الذاتي. ويف اأبريل )ني�سان( 2020، اجتاز الأمني العام 
للحزب ال�سيوعي يف املنطقة وو ينجي، ممرين، يبلغ اإرتفاع الواحد منهما 
14 األف قدم، يف طريقه لزيارة القرية. وهناك طلب من ال�سكان-وجميعهم 
تيبتيون- اأن يغر�سوا جــذوراً مثل اأزهــار الكال�سانغ يف الأر�ــس التي حتدها 
وبثت  عالياً".  اخلم�س  النجوم  ذي  الأحــمــر  العلم  يرفعوا  واأن  الــثــلــوج... 
التيبت يف  وكتبت عنها �سحف  الزيارة  عن  �سريطاً  املحلية  التلفزة  �سبكات 
�سفحاتها الأوىل. ومل يذع اخلر خارج ال�سني، يف الوقت الذي يجري بناء 

مئات القرى يف التيبت، ولي�س القرية الأخرية اأمراً خمتلفاً.

ف�رين ب�لي�شي: ال�شني تبني قرى كاملة داخل اأرا�شي ب�تان
•• رانغون-رويرتز

اأقر حكام ميانار الع�سكريون م�سروعات ا�ستثمار جديدة بقيمة 
امل�سال  بالغاز الطبيعي  كهرباء  حمطة  ت�سمل  دولر  مليار   2.8

تتكلف 2.5 مليار دولر.
وبح�سب بيان على موقع مديرية ال�ستثمار واإدارة ال�سركات، اأقرت 

جلنة ال�ستثمار يف البالد 15 م�سروعا يوم اجلمعة.
ميانار  اقت�ساد  قطاعات  معظم  ال�سلل  ي�سود  بينما  ذلــك  ياأتي 
ب�سبب الحــتــجــاجــات والإ�ـــســـرابـــات مــنــذ ا�ــســتــيــالء اجلــيــ�ــس على 

للت�سنيفات  فيت�س  وتــتــوقــع  �ــســبــاط.  فــرايــر  اأول  يف  الــ�ــســلــطــة 
الئتمانية اأن ينكم�س اقت�ساد ميانار 20 باملئة هذا العام.

وال�سناعة  املا�سية  قطاعات  ت�سمل  امل�سروعات  اإن  البيان  وقــال 
املخ�س�سة  الــكــهــربــاء  تــولــيــد  حمــطــة  اإىل  اإ�ــســافــة  واخلــــدمــــات، 

لال�ستهالك املحلي.
اأو  امل�سروعات  �ستنفذ  التي  ال�سركات  عــن  تفا�سيل  يـــــذكر  ومل 

دولها. 
اأكر  وتايالند  و�سنغافورة  ال�سني  كانت  الأخـــرية،  ال�سنوات  ويف 

امل�ستثمرين يف ميانار.

 حكام ميامنار الع�شكري�ن يقرون ا�شتثمارات بقيمة 2.8 مليار دولر 

الكني�شة الأرث�ذك�شية الإثي�بية: اإبادة جماعية جتري يف تيجراي 
•• نريوبي-رويرتز

اإن  الإثــيــوبــيــة  الأرثــوذكــ�ــســيــة  الكني�سة  رئي�س  قــال 
ُترتكب يف  الإبــادة اجلماعية  اإىل حد  فظائع ت�سل 
اإقليم تيجراي وذلك يف اأول تعليقات على ال�سراع 
الثاين  ت�سرين  الإقليم يف نوفمر  الــذي تفجر يف 

واأدى اإىل مقتل الآلف.
منذ  الكني�سة  يراأ�س  ايل  ماتيا�س  اأبونا  يذكر  ومل 
اجلماعية.  الإبـــادة  عن  امل�سوؤولة  اجلهة   2013
وكان يتحدث يف ر�سالة م�سورة ن�سرها على موقع 
العاملني بجمعية خريية  اأحد  تويرت يوم اجلمعة 

دينية اأمريكية.
ا�سمها  كن�سية  جماعة  رئي�س  واديل  دني�س  وقـــال 
منه  طلب  ماتيا�س  اأبــونــا  اإن  الدولية  الأمــل  ج�سر 
اأن  "اأراد  لـــرويـــرتز  الــفــيــديــو. وقــــال  نــ�ــســر مــقــطــع 
يف  يجري  مبا  يتعلق  فيما  احلقيقة  العامل  يعرف 

تيجراي".

نوفمر  اأوائــل  يف  تيجراي  يف  ال�ستباكات  تفجرت 
تــ�ــســريــن الـــثـــاين بـــني الـــقـــوات الحتـــاديـــة وجبهة 
حتــريــر �ــســعــب تــيــجــراي الــتــي ظــلــت تــهــيــمــن على 

احلكومة الإثيوبية حتى ثالث �سنوات م�ست.
واأعلنت احلكومة الن�سر يف نهاية نوفمر ت�سرين 
الثاين وهي تقول اإن احلياة يف الإقليم بداأت تعود 
ميكن  ل  اإنــه  الإغــاثــة  جماعات  وتقول  لطبيعتها. 
ل�ستمرار  تيجراي  يف  كثرية  مناطق  اإىل  الو�سول 

ال�سراع.
اأحمد  اأبــي  الـــوزراء  رئي�س  حكومة  قالت  اأن  و�سبق 
اإنها ارتاعت ملقتل مدنيني يف احلرب واإنها ملتزمة 
وتقدمي  املــزعــومــة  النــتــهــاكــات  كــل  يف  بالتحقيق 

مرتكبيها للعدالة.
من  وهــو  ماتيا�س،  اأبــونــا  قــال  الفيديو  مقطع  ويف 
اإنــه ممنوع  اأبــابــا،  اأديــ�ــس  يف  ومقره  تيجراي  اإقليم 
من احلديث عما ارُتكب من فظائع. لكنه مل يذكر 

اجلهة التي منعته.
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عربي ودويل
مقتل اأحد منظمي الحتجاجات املناه�شة للحك�مة يثري �شدمة يف العراق 

•• كربالء-اأ ف ب

م�سلح  بهجوم  العراق  يف  للحكومة  مناه�س  نا�سط  ُقتل 
اأحدث  الأحــد يف مدينة كربالء، ما  اأم�س  يف وقــت مبكر 
�سدمة بني موؤيدي ما يعرف با�سم "ثورة ت�سرين" الذين 
ال�سلطات  ملطالبة  الــعــراق  جــنــوب  يف  و�ــســاروا  احــتــ�ــســدوا 

بوقف اإراقة الدماء.
الحــتــجــاجــات يف  تن�سيقية  رئي�س  الـــوزين  اإيــهــاب  ُعـــرف 
املناه�سة  الأ�سوات  اأبــرز  باأنه من  بغداد،  كربالء، جنوب 
للف�ساد و�سوء اإدارة الدولة واملنادية باحلد من نفوذ اإيران 

واجلماعات امل�سلحة يف املدينة املقد�سة.
الأول/ كانون  �سابقة يف  اغتيال  الــوزين يف حماولة  جنا 

الطائي  اأمــام عينيه فاهم  ُقتل  2019. عندها  دي�سمر 
الذي كان يف الثالثة واخلم�سني من عمره، بهجوم نفذه 
بكامت  مــزودة  باأ�سلحة  نارية،  دراجــة  ي�ستقلون  م�سلحون 
اإىل الأحد  ال�سبت  القتلة يف منت�سف ليل  لل�سوت. وعاد 
لقتله اأمام منزله، اأمام كامريات املراقبة، كما يحدث يف 

كثري من الأحيان.
على الإثـــر، خــرجــت تــظــاهــرات يف كــربــالء ومـــدن اأخرى 
العراق، احتجاجا  النا�سرية والديوانية، يف جنوب  بينها 
على عملية الغتيال، وفق مرا�سلني لفران�س بر�س. ومل 
مع  حدث  مثلما  الهجوم  عن  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن 
هجمات �سابقة اختفى بعدها الفاعلون حتت جنح الليل، 
يف بلد تفر�س فيه ف�سائل م�سلحة �سيطرتها على امل�سهد 

ال�سيا�سي والقت�ساد.
الطبابة  الــــوزاين متحدثا يف  مــن  مــقــرب  نــا�ــســط  واأكــــد 
اإيهاب  اإيــران، اغتالوا  "اإنها ملي�سيات  العدلية يف كربالء 

و�سيقتلوننا جميعاً، يهددوننا و احلكومة �سامته".
�سهد العراق، منذ اندلع الحتجاجات ال�سعبية يف ت�سرين 
الغتيالت  مــن  وا�ــســعــة  حملة   ،2019 الأول/اأكـــتـــوبـــر 
واخلطف والتهديدات التي طالت منظمي الحتجاجات.

وقتل حواىل ثالثني نا�سطا كما اأختطف الع�سرات بطرق 
�ستى لفرتات ق�سرية.

على  املخت�س  املحلل  اأغتيل   ،2020 متوز/يوليو  ففي 
م�ستوى عاملي ب�سوؤون اجلماعات املتطرفة ه�سام الها�سمي 

اأمام منزله يف بغداد.

مطار طرابل�س.. �شاهد على جرائم الإخ�ان
•• طرابل�س-وكاالت

الــدويل يف  7 �سنوات كاملة ظل فيها مطار طرابل�س  بعد 
ليبيا حماطا بالرماد والركام اإثر احلرب الذي �سنها تنظيم 
املوا�سالت يف  وزيــر  اأعلن   ،2014 الإرهابي عام  الإخــوان 
املرحلة  تنفيذ  بــدء  ال�سهوبي،  حممد  الليبية  احلــكــومــة 

الأوىل لإعادة اإعمار املطار بعد عطلة عيد الفطر املبارك.
ووفق بيان الوزارة، فاإن املرحلة الأوىل ت�سمل م�سًحا �ساماًل 
وخملفات  والألــغــام  املتفجرات  عن  والك�سف  املطار  لأر�ــس 

احلرب واإزالتها من قبل اإدارة الهند�سة الع�سكرية.
ومن املتوقع اأن ت�سل تكاليف اإعمار مطار طرابل�س لأكرث 
بناء  ي�سمل  حيث  للخدمة؛  يــعــود  حتى  دولر  مليار  مــن 
املراقبة  واأبـــراج  والفرعية  الأ�سا�سية  وال�سالت  املــدرجــات 

والتي مل يتبقى منها �سيء اإثر الق�سف.
ومطار طرابل�س الدويل �ساهد على جرمية كرى اأقرتفها 
وتدمري  قــتــل  مــن  الليبي  ال�سعب  بــحــق  الإخـــــوان  تنظيم 
ملقدرات الدولة خالل ما ا�ستهر با�سم حرب "فجر ليبيا"، 
حــتــى و�ــســلــت فــاتــورة اخلــــراب الــتــي طــالــت طــرابــلــ�ــس من 
7 مليارات دولر بح�سب ح�سيلة  هــذه احلــرب لأكــرث من 

ر�سمية.
14 يوما من الرعب، ما زالــت نريانها  وا�ستمرت احلــرب 
حمفورة يف ذاكرة �سهود عيان، بعد اأن ت�سببت- اإىل جانب 
مدنيني  بينهم  �ــســخــ�ــس،   300 قــتــل  يف  املـــطـــار-  تــدمــري 

واأطفال.
ويــــروي الــدكــتــور �ــســامــر الــعــذابــي، والــــذي ي�سكن يف حي 

اأن  عربية"  نــيــوز  لـ"�سكاي  بطرابل�س،  الــدهــمــاين  زاويـــة 
احلرب اندلعت يف منت�سف �سهر رم�سان عام 2014، بعد 
موؤ�سرات دلَّت على اأن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي �سي�سنون 
اجلي�س  متكن  اأن  بعد  الليبي،  الــغــرب  على  �سارية  حــربــا 
بقيادة امل�سري خليفة حفرت من ال�سيطرة على الأو�ساع يف 
خ�سارة  مع  بالتوازي  الإرهابية،  امليلي�سيات  وطرد  بنغازي، 
اأنهم مل  النواب، حتى  الإخــوان لنتخابات جمل�س  تنظيم 

ي�ستطيعوا جمع اأكرث من %10 من املقاعد.
اإعـــالم  وبـــــداأت احلــــرب- يــتــابــع الــعــذابــي- بتمهيد تــــوله 
اإجرامية  ع�سكرية  لعملية  "النباأ"  قناة  خا�سة  الإخـــوان، 
"حماية  �سعار  ورفــعــوا  النــتــخــابــات،  نتائج  يف  بالت�سكيك 
الثورة"، وكاأن هم وحده من له احلق الوحيد يف ممار�سة 
احلياة ال�سيا�سية والفوز مبجل�س النواب، وحماية ثورة قام 

بها ال�سعب الليبي، وكانوا هم دخالء عليها.
جمل�س  منعوا  بــاأن  طبقوها  ادَّعوها  "احلماية" التي  هذه 
حتى  طرابل�س،  العا�سمة  يف  النعقاد  من  اجلديد  النواب 
ا�سطر املجل�س لالنعقاد يف مدينة طرق �سرق البالد بعد 

تاأمني اجلي�س الليبي له.
�ــُســعــار الإخـــــوان هو  الــعــذابــي، فـــاإن ممــا زاد مــن  وبح�سب 
ب�سرعية  اعــرتفــوا  الإقليمية  الــدول  وكثري من  اأوروبـــا  اأن 

املجل�س، وبحقه يف ت�سكيل حكومة تدير البالد.
احلكومة يف طرابل�س  رئا�سة  يــتــوىل  كــان  الــفــرتة  هــذه  يف 
الليبية  بال�سرعية  مت�سكه  على  اأكــد  الــذي  الثني  اهلل  عبد 
ممثلة يف جمل�س النواب، واأنه لن يعمل اإل باأمره؛ ليتلقى 
تهديدات �سريحة من تنظيم الإخوان؛ دفعته للرحيل اإىل 

طرق والعمل منها.
اأ�سوات  على  الليبيون  ا�ستيقظ  يوليو   21 يوم  �سباح  ويف 
و�سائل  لتعلن  تتوقف؛  ل  نــار  وطلقات  �سخم،  انــفــجــارات 
انطلقت  ليبيا"  "فجر  ت�سمى  عملية  اأن  الإخــــوان  اإعـــالم 
بــحــجــة حــمــايــة الـــثـــورة، واأعـــلـــن الــتــنــظــيــم عـــدم اعرتافه 
يذهبوا حل�سور  لن  املجل�س  اأع�سائه يف  واأن  بالنتخابات، 

اجلل�سات، وفق العذابي.
كتفه  على  حمل  التنظيم،  يف  �سهري  با�سم  العذابي  ر  وًيذكِّ
تنفيذ املخطط الأكر من هذه حرب الغل والكراهية هذه، 
واملو�سوع  التنظيم  قيادات  اأحــد  بــادي،  �سالح  املدعو  وهــو 
على قوائم الإرهاب الدويل، فهو من دمر مطار طرابل�س، 
اأ�سوار املطار يطلب من  وله فيديوهات كثريه وهو بجوار 
الق�سف  ا�ستمر  حتى  الثقيلة؛  باملدفعية  �سربه  اأعــوانــه 
اآخــره، دون اكرتاث  اأ�سبوع لُيباد عن  اأكــرث من  على املطار 
اأُهدرت  التي  باأموالهم  اأو  امل�سافرين،  الليبيني  مب�سالح 

بتدمري مطارهم.
ويوا�سل �ساهد العيان، اأن كل الطائرات داخل املطار اأحرقت 
با�ستثناء ثالث طائرات ا�ستطاع قائدوها الهروب بهم من 

جحيم امللي�سيات، حيث حطوا يف مطارات مبدن اأخرى.

ق�سف م�سدر رزق الليبيني
واإبـــادة  الإخــــوان على حــرق  قــلــوب  ومل يقت�سر لهيب غــل 
من  يطاله  اأن  ا�ستطاع  مــا  كــل  اإىل  امتد  بــل  فقط،  املــطــار 
انتقام  باأب�سع  يعاقبهم  وكاأنه  الليبيني؛  وممتلكات  ثــروات 

ملجرد اأن مار�سوا حريتهم يف اختيار من ميثلهم.
الإخوان  اأ�سرى لفو�سى  نعي�س  ونحن  احلرب  هذه  "منذ 
مطار  يــطــول  مل  الإجـــرامـــي  العمل  فــهــذا  وميلي�سياتها؛ 
طرابل�س فقط، بل مت �سرب خزانات النفط واأبراج الكهرباء، 
ف�سال عن اقتحام كل الو�سائل الإعالمية الداعمة للجي�س 
وال�سرطة والراف�سة لالإخوان، ومت خطف جمموعة كبرية 

من الإعالميني"، بح�سب العذابي.
�ساهد عيان اآخر، كان يف قلب املطار وقت اإبادته، هو املواطن 
امل�سوؤولني  كان من  ووقتها  اجلــراي،  الرحمن  عبد  الليبي 
اإىل داخل  النفط  الــطــائــرات مــن خــزانــات  عــن نقل وقـــود 

املطار.
يقول اجلراي لـ"�سكاي نيوز عربية" اإنه يف هذا اليوم كان 
لنقل  زمــالئــه  مــع  وي�ستعد  طبيعي،  ب�سكل  ي�سري  العمل 
�سهريج به وقود طائرات داخل املطار؛ ليتفاجاأ ب�سواريخ 
اأنــه جمرد  البداية تخيل  املــطــار، ويف  داخــل  ت�سقط  هــاون 
�ساعات   6 من  اأكــرث  ا�ستمر  الق�سف  ولكن  ب�سيط،  حــادث 
و�سالت  الطائرات  التهام  بــداأت  النريان  اأن  لنجد  كاملة 

النتظار واأبراج املراقبة.
ويف هذا الوقت، يتابع اجلراي "تفاجاأنا بق�سف ي�سقط اأي�سا 

على خزانات النفط ا�ستمر اأكرث من �ساعتني حتى ا�ستعل 
احلريق داخل اخلزان ال�ساد�س، وعجزنا عن ال�سيطرة عليه 
وتخرج  ال�سهاريج،  باقي  اإىل  احلــريــق  لي�سل  البداية  يف 

جميعها من اخلدمة".
يف نــفــ�ــس الـــوقـــت حـــاولـــت قــــوات اجلــيــ�ــس املـــوجـــودة داخل 
اإنقاذه، وي�سف اجلــراي هذا بقوله:  اإنقاذ ما ميكن  املطار 
يف املطار اأياما كثرية، اإل اأن  تربط  اأن  القوات  "ا�ستطاعت 
الإخــوان وكمية  مليلي�سيات  الذي و�سل  الدعم الالحمدود 
اأكرث  الدفاع  عن  اجلي�س  اأعاقت  بحوزتهم  التي  الذخائر 
من ذلك". وعن دور �سالح بادي الذي تزعم ميلي�سيا تتبع 
عيان  �ساهد  يقول  ال�سمود"،   "لواء  م�سمى  حتت  الوفاق 
اإنه "مبجرد �سيطرة قوات املجرم �سالح بادي على املطار، 
اأمر بحرق كل ما يوجد بداخله، وبتدمري املدرجات حتى 
ل ت�ستطيع اأي طائرة الدخول اإليه، كل هذا موثق بالأدلة 

والفيديوهات؛ حيث اأن تدمري املطار كان فخرا لهم.
امل�سريني  العمال  اأحــد  الــغــريــب،  �سامي  هــو  ثــالــث،  �ساهد 
اأحد  يعمل يف  وهــو  الع�سيب،  الوقت  ذلــك  ليبيا خــالل  يف 
اندلعت  احلرب  عربية" اإن  نيوز  املطاعم، يقول لـ"�سكاي 
لزيارة  ي�ستعد  كان  ووقتها  رم�سان،  من  الأول  الن�سف  يف 
طائرة  على  فحجز  مب�سر؛  ال�سرقية  حمافظة  يف  اأهــلــه 
�سركة م�سر للطريان من مطار طرابل�س على رحلة بتاريخ 

بيومني. املطار  حرب  بعد  اأي  يوليو،   22
تدمرت  طرابل�س  مطار  اإن  تقول  بــالأخــبــار  تفاجاأ  ولكنه 
مدرجاته وطائراته يوم 20 يوليو، و�سركة م�سر للطريان 
األغت كل الرحالت لوقت غري م�سمى، واأن طائرة م�سرية 
يف الأجــــواء ذاهــبــة اإىل املــطــار مت اإخــطــارهــا مبــا يحدث يف 
داخل  حبي�سا  يظل  اأن  ا�سطره  ما  للقاهرة؛  فعادت  املطار 
ليبيا 6 اأ�سهر مل ي�ستطع اخلروج منها اإل مبعجزة، ح�سب 

و�سفه.
وقتها  طرابل�س  ملطار  الوحيد  البديل  اإن  الغريب  ويقول 
اأحــد وقتها  ي�ستطع  الــدويل، ولكن مل  هو مطار معيتيقة 
الدول تقريبا  احل�سول على تذكر �سفر ب�سهولة؛ لأن كل 

علقت الطريان من طرابل�س ب�سبب الأو�ساع الأمنية.
اإىل  ر�سمية  اإح�سائيات  بح�سب  ليبيا  فجر  مــعــارك  واأدت 
الع�سوائي،  الق�سف  جــراء  كامل  �سبه  ب�سكل  املطار  تدمري 
ومئات  املقيمة يف حمــيــطــه،  الــعــائــالت  عــ�ــســرات  وتــ�ــســريــد 

العائالت الأخرى من و�سط طرابل�س.

معركة وجود
ليبيا" كانت  "فجر  حــرب  فــاإن  وخـــراء  وبح�سب حمللني 
الهزائم  ظــل  يف  وجود"  "معركة  وقتها  الإخـــوان  لتنظيم 

ال�سيا�سية وال�سعبية ال�ساحقة لهم يف انتخابات الرملان.
تنظيم  �سدور  يف  تتقد  زالــت  ما  الوجود" هــذه  و"معركة 
الإخوان؛ فهذه الأيام ي�سعى التنظيم اإىل تعطيل امل�ساحلة 
التعيينات  يف  املمثلة  ال�سيا�سية  والإجــــــراءات  الــوطــنــيــة، 
النتخابات  واإجـــــــراء  الــ�ــســيــاديــة  املــنــا�ــســب  يف  اجلـــديـــدة 
من  جزعا  املقبل؛  دي�سمر  املــقــررة  والرملانية  الرئا�سية 
من  ُتخرجهم  التي  اخل�سائر  من  مبزيد  فيها  ي�سابوا  اأن 

ال�ساحة الليبية نهائيا.
وا�ستعل قلق "الإخوان" يف هذه الناحية بعد اأن بدا لهم من 
اأذرعهم  من  خلوها  ال�سيادية  للمنا�سب  املر�سحني  قوائم 
امل�سرف  رئي�س  الكبري،  ال�سديق  وبخا�سة  فيها،  القدمية 

املركزي، وخالد �سك�سك، رئي�س وديوان املحا�سبة.
وفو�سى  تــوتــر  خللق  حمــاولــة  التعطيل  هــذا  ي�سمل  وقــد 
الرئا�سية  النـــتـــخـــابـــات  تــعــطــيــل  اأو  الـــبـــالد،  يف  جـــديـــدة 

والرملانية املقررة نهاية العام.

احلريات الدينية ت�شع تركيا بقائمة املراقبة الأمريكية اخلا�شة
•• عوا�شم-وكاالت

تت�سارع اخُلطى نحو اإقرار الكونغر�س الأمريكي لقانون "احلريات الدينية 
ُمعدوه  يكون  اأن  املُفرت�س  من  حيث  امل�سكونية"،  والبطريركية  تركيا  يف 
الأ�سابيع  للنقا�س والإقــرار خالل  الأولية، و�سيطرحونه  اأنهوا م�سودته  قد 

القادمة.
الأمريكية  الإدارة  على  اإجــبــاريــة  مراقبة  فر�س  ي�ستهدف  الــذي  القانون 
واملوؤ�س�سات التنفيذية الأخرى يف البالد، ملراقبة �سلوكيات احلكومة الرتكية 
ال�سلطة  بها  تعمل  التي  والآلــيــات  الــبــالد،  يف  الدينية  احُلــريــات  جمــال  يف 
احلاكمة يف تركيا على ق�سم حقوق اأبناء الديانات واملذاهب املختلفة، داخل 

البالد وخارجه.
الأمريكية من احلزبني  الكونغر�س  اأع�ساء  اأعده عدد من  املُقرتح  القانون 
داخل  اليوناين"  "اللوبي  من  القريبني  الأع�ساء  من  بالذات  الرئي�سيني، 
املنتخبة عن  مــانــويل،  كــارولــني  ال�سيناتور  ا�سم  بــرز  اإذ  املـُـتــحــدة.  الــوليــات 
نـــيـــويـــورك، الــتــي هـــي يف الآن عينه  احلــــزب الــدميــقــراطــي مـــن مــقــاطــعــة 
الرئي�سة امل�سرتكة ملجموعة الكونغر�س حول اليونان، اإىل جانب ال�سيناتور 
اجلمهوري البارز جو�س بيلرياك�س، الذي ُيعتر �سريكها يف تلك املجموعة. 
واجلمهوري  ماكجفرن  جيم  الدميقراطي  مثل  اآخرين  اأع�ساء  جانب  اإىل 

بريان فيزياترك.
قائمة  تركيا �سمن  ت�سع  لأن  الأمريكية  الإدارة  دفع  يتوخون  فامل�سروعون 
حيث  �سلطاتها،  �سمن  الدينية  للحريات  املنتهكة  للدول  اخلا�سة  املراقبة 

عادة ت�سم البلدان الأكرث �سمولية يف العامل، اإىل جانب اجلماعات املُ�سلحة 
املُتطرفة. وحيث اأن و�سع اأية دولة يف تلك الالئحة اأنا يفر�س على الإدارة 

الأمريكية جمموعة �سخمة من الفرو�س جتاه هذا البلد.
ت�سريحات  يف  قالت  مانويل  كارولني  املُقرتح  للقانون  الرئي�سية  املُ�سرعة 
الدينية  للحرية  امل�سكونية  والبطريركية  تركيا  قانون  "�سيطلق  اإعالمية: 
املتعلقة  يف  انتهاكاتها  لوقف  تركيا،  على  تاأثري  ذات  �سغوًطا   2021 لعام 
وقـــرارات  متابعات  بـــدون  املــ�ــســكــونــيــة...  للبطريركية  الدينية  بــاحلــريــات 
ملمو�سة من الوليات املتحدة، �سيوا�سل الرئي�س اأردوغان العمل مع الإفالت 
امل�سيحيني  �سد  الــديــنــي  للتمييز  حملتها  تركيا  و�ستوا�سل  الــعــقــاب،  مــن 

الأرثوذك�س والبطريركية امل�سكونية والأقليات الدينية الأخرى".
ت�سريحات مانويل عقب عليها �سريكها يف م�سروع القرار جو�س بيلرياك�س 
القيم  تــوقــع  ثــابــتــة يف فــر�ــس  املــتــحــدة  الـــوليـــات  تــظــل  اأن  "يجب  قـــائـــاًل: 
الدميقراطية امل�سرتكة من حلفائنا املزعومني، مبا يف ذلك اإظهار الحرتام 
امل�ستمر للحرية الدينية. �ساأ�ستمر يف الن�سمام اإىل زمالئي والتحدث نيابة 
ت�سحيح  فيه  يتم  الذي  اليوم  اأ�سواتهم، حتى  اإ�سكات  الذين مت  اأولئك  عن 

هذا الظلم".
عدة  بعد  تركيا  يف  الدينية  احلــريــات  ب�ساأن  الدولية  املالحظات  ت�ساعدت 
الدينية  احلريات  بقيم  م�ساً  املراقبون  راآهــا  الرتكية،  للرئي�س  ت�سريحات 
اإىل جمموعة من  اأ�ــســافــة  �ــســراحــة،  الــرتكــي  الــد�ــســتــور  عليها  ين�س  الــتــي 
ال�سيا�سات العامة التي طبقتها حكومة العدالة والتنمية ب�ساأن "بطريركية 
اأبناء  امل�سيحية من  الديانة  لأبناء  العاملي  املركز  التي هي  الق�سطنطينية"، 

املذهب الأرثودوك�سي امل�سكوين، الذين ُتقدر اأعدادهم بقرابة 300 مليون، 
منت�سرون حول العام.

لأبناء  الأعلى  الروحي  الزعيم  اإ�سطنبول  املقر يف مدينة  بطريرك  وُيعتر 
هذه الطائفة، حيث تفر�س ال�سلطة الرتكية عدد من ال�سروط واملحددات 

عليه، مبا يف ذلك ح�سرية اأن يكون حاماًل للجن�سية الرتكية.
"احلريات  ال�سنوي  التقرير  �سدور  عقب  ياأتي  اجلديد  الأمريكي  القانون 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ُت�سدره  الــذي   "2020 العامل  حــول  الدينية 
"ثمة  تركيا  الدينية يف  احُلــريــات  و�سع  و�سف  عــام. حيث  كل  دوري  ب�سكل 
زيادة  البالد  �سهدت  حيث  تركيا،  يف  والعرقية  الدينية  النتهاكات  ت�ساعد 
بحق  املجتمعي  العنف  وت�ساعد  الدينية  الأقــلــيــات  ا�ستهداف  عمليات  يف 
ب�ساأن  خــا�ــســاً  مبعوثاً  الأوربـــيـــة  املفو�سية  تعني  تــاله  والـــذي  املتدينني". 
مبادرات  اإطــالق  اإىل  الإعـــالن  ح�سب  �سي�سعى  تركيا،  يف  الدينية  احلــريــات 

ي�سرتك فيها اأبناء الديانات املختلفة.
ال�سهور  خــالل  املُتحدة  الــوليــات  داخــل  اليونانية  ال�سغط  موؤ�س�ستا  عملت 
الأمريكي  الــيــونــاين  فاملعهد  الــقــانــون.  هــذا  بــلــورة  نحو  للتح�سيد  املا�سية 
�سوية  عمال   AHEPA الأمريكي  الهيلني  املجل�س  جانب  اإىل   AHI

للو�سول اإىل هذا الهدف.
ت�سريحات  يف  اأ�ــســاد  لريــجــاكــ�ــس  نيك  الــيــونــاين  للمعهد  الأعــلــى  الرئي�س 
اإعالمية باجلهود التي يوم بها اأع�ساء الكونغر�س، ُم�سيفاً: "اإن تركيا تقوم 
مع  الدينية،  لأقلياتها  الإن�سان  وحقوق  الدينية  احلرية  بقمع  با�ستمرار 
اإفالت من العقاب. والقانون اجلديد هو ت�سريع مهم من احلزبني، من �ساأنه 

اأن يحا�سب تركيا على �سجلها ال�سيئ يف عدم الت�سامح واحلرية الدينية".
ُيذكر اأن "قانون احلرية الدينية الدولية" قد مت اإقراره يف الوليات املُتحدة 
منذ العام 1998، حيث يفر�س على ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية اأن تاأخذ 
احلرية الدينية كاأ�سا�س لعالقاتها و�سلوكياتها الدولية. وعن ذلك القانون 
انبثقت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية عر العامل USCIRF، التي 
ُبلدان  يف  الدينية  احُلــريــات  ظـــروف  حــول  �سنوية  تقارير  وُتــ�ــســدر  تــراقــب 

العامل.
كانت هذه اللجنة قد قالت يف اآخر تقريرها ال�سنوية: "احلرية الدينية يف 
تركيا م�ستمرة يف اتباع م�سار ُمقلق"، مطالبة باإدراج تركيا يف قائمة املراقبة 
ما  مكررة  الدينية،  للحرية  اجل�سيمة  انتهاكاتها  اأ�سمته  ملا  وذلك  اخلا�سة، 
كانت قد طالبت به خالل العام املا�سي، لكن دون اأن تتخذ الإدارات الأمريكية 

اأي اإجراء يف ذلك الجتاه.
لكن اإقرار القانون اجلديد �سيفر�س على الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات 
فعلية جتاه تركيا، ويف حال عدم تنفيذيها، فاأنها جُمرة على "تقدمي تقرير 
التو�سية  تلك  لأ�سباب جتاهل  الكونغر�س، يحتوي على ترير مف�سل  اإىل 
من ِقبل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية عر العامل". كذلك فاأن وزارة 
الكونغر�س حول  اإىل  تقرير  بتقدمي  �ستكون مطالبة  الأمريكية  اخلارجية 
�سيا�سة وزارة اخلارجية لتعزيز احلرية الدينية يف تركيا، مبا يف ذلك و�سف 
الدينية يف تركيا، مبا  اأو�ساع احلرية  للجهود املخطط لها ملكافحة تدهور 
ال�سلة،  ذات  الأخــرى  وامل�ساعدات اخلارجية واجلهود  الدبلوما�سية  يف ذلك 

ح�سبما تن�س م�سودة القانون.

متظاهرون يطالب�ن با�شتقالة الرئي�س األيخاندرو جياماتي ب�شبب نق�س اللقاحات 
•• غواتيماال-اأ ف ب

طالب متظاهرون يف غواتيمال  اأم�س الأول ال�سبت با�ستقالة 
الرئي�س األيخاندرو جياماتي الذي يحملونه م�سوؤولية نق�س 

اللقاحات �سد كوفيد19-.
فران�س  لوكالة  عــامــا(   48( برييز  كــارل  املتظاهرة  وقــالــت 
بر�س "نتظاهر حتى ي�ستقيل )جياماتي( ويخرنا اأين اأموال 

اللقاحات".
الق�سر  اأمـــام  بالع�سرات  جتمعوا  الــذيــن  املــتــظــاهــرون  ورفـــع 
لفتة  م�سددة  اأمنية  اإجـــراءات  و�سط  احلكومة  مقر  الوطني 
كتب عليها "اللقاحات تذهب اإىل الأذرع ولي�س اإىل اجليوب".

اللقاحات  مــن  جــرعــة  ومئتي  األــفــا   658 نحو  و�سلت  وقــد 
غواتيمال  اإىل  �سباط/فراير  منذ  كورونا  لفريو�س  امل�سادة 

التي يبلغ عدد �سكانها 16 مليون ن�سمة.
ويرى املتظاهرون اأن هذه الأرقام ت�سري قبل كل �سيء اإىل �سوء 
اإدارة وتثري �سبهات بالف�ساد. قال خورخي بيكارو رئي�س رابطة 
طالب جامعة �سان كارلو�س احلكومية الوحيدة يف البالد اإن 
اأبدت القليل من ال�سفافية يف ا�ستخدام الأموال"،  "احلكومة 

موؤكدا اأن هناك "تق�سري كامل من قبل الإدارة".
من جهته، قال الرئي�س جياماتي وهو طبيب يبلغ من العمر 
الطلب يف  ارتفاع  اإىل  يرجع  اللقاحات  نق�س  اإن  عاما   65
حمله  الــذي  كوفاك�س  برنامج  منتقدا  الــعــامل،  اأنــحــاء  جميع 

م�سوؤولية التاأخري يف ت�سليم �سحنات اللقاحات.
اأمريكا  الواقعة يف  الدولة  اآذار/مــار�ــس �سجلت يف هذه  ومنذ 
 7695 بكورونابينه  اإ�ــســابــة  و696  األــفــا   233 الو�سطى 

وفاة.

البابا فرن�شي�س يدع� اإىل اإنهاء امل�اجهات يف القد�س 
•• الفاتيكان-اأ ف ب

دعا البابا فرن�سي�س  اأم�س الأحد اإىل اإنهاء املواجهات يف مدينة القد�س، غداة �سدامات جديدة اأ�سفرت عن اأكرث من 
املقّد�سة. وقال احلر الأعظم يف ر�سالة بعد �سالة اأم�س الأحد "اأتابع بقلق خا�س الأحداث  املدينة  يف  جريحاً   90
التي جتري يف القد�س". واأ�ساف "اأ�سّلي لكي تكون )القد�س( مكان لقاء ول مكان ا�ستباكات عنيفة، مكاناً لل�سالة 
وال�سالم". وتابع "اأدعو اجلميع لكي يبحثوا عن حلول م�سرتكة، لكي يتم احرتام الهوية املتعددة الأديان والثقافات 

ة". للمدينة املقد�سة ولكي ت�سود الأخوَّ
وقال "اإنَّ العنف ل يولد اإل العنف. كفى ا�ستباكات".

اجلمعة  منذ  بجروح  الفل�سطينيني  مئات  اأُ�سيب  اأن  بعد  ال�سرقية  القد�س  يف  الأحــد  �سائداً  التوتر  يــزال  ول  ما 
اأثار قلقاً دولياً من احتمال تو�سع نطاق  خالل مواجهات بني ال�سرطة الإ�سرائيلية ومتظاهرين فل�سطينيني، ما 

ال�سطرابات.
واملواجهات احلالية يف القد�س هي الأعنف منذ 2017، عندما ت�سّبب و�سع اإ�سرائيل بوابات الكرتونية يف حميط 

امل�سجد الأق�سى باحتجاجات ومواجهات انتهت باإزالة احلواجز.
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•• لندن-اأ ف ب

بعدما اأعطى وجها جديدا للندن، اأ�سبح 
العمايل �سادق خان وجها لال�ستمرارية 
العا�سمة  راأ�س  بفوزه بولية ثانية على 
اأ�سوله  ين�سى  اأن  بـــدون  الــريــطــانــيــة، 

الأجنبية واملتوا�سعة التي يفخر بها.
فاز املحامي ال�سابق املتخ�س�س باحلقوق 
خم�سني  العمر  مــن  والــبــالــغ  الإن�سانية 
عاما، برئا�سة بلدية لندن للمرة الأوىل 
يف 2016 وا�سبح اأول م�سلم على راأ�س 

عا�سمة غربية.
مهاجرين  لبـــــن  ممـــيـــز  �ـــســـعـــود  وهـــــو 
باك�ستانيني عا�س يف �سكن اجتماعي مثل 
خ�سمه املحافظ ذي الأ�سول اجلامايكية 
�سون بيلي. وقد فاز عليه بح�سوله على 

الأ�سوات. من  باملئة   55

"ن�ساأت يف �سكن  اإعــالن فــوزه  وقــال بعد 
العاملة  الطبقة  مــن  �سبًيا  اجــتــمــاعــي 
ابن مهاجرين، لكنني الآن رئي�س بلدية 
لــنــدن. اأنـــا مــن �سكان لــنــدن. املــديــنــة يف 
وطني  اإنكليزي  رجل  اأي�سا  لكنني  دمي 
العا�سمة  بــتــمــثــيــل  فــخــور  وبـــريـــطـــاين 
الرائعة لالأمة"، متعهدا "ببناء اجل�سور 
ال�سنوات  يف  ال�سكانية"  املجموعات  بني 

الثالث املقبلة.
خــــالل فــــرتة وليـــتـــه بــنــى �ـــســـادق خان 
لنف�سه �سمعة رجل موؤمن مببادئ اأوروبا 
ومـــعـــار�ـــس �ــســر�ــس لــريــكــ�ــســت واملـــــروج 
بوري�س  املــحــافــظ  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس  لـــه 
رئــيــ�ــســا للبلدية  كـــان  الــــذي  جــونــ�ــســون، 

قبله.
واأثــــــار الـــرجـــل �ــســجــة مبــنــاو�ــســاتــه مع 
ترامب  دونــــالــــد  الأمــــريكــــي  الــرئــيــ�ــس 

موجة  خـــالل  �سخ�سيا  هــاجــمــه  الــــذي 
لندن.  يف  اجلــــهــــاديــــة  الـــهـــجـــمـــات  مــــن 
وقــال �ــســادق خــان يف مقابلة مــع وكالة 
فران�س بر�س قبل اأ�سبوع من النتخابات 
"و�سفني مرة ... بالفا�سل. احدنا فقط 

فا�سل، هو ولي�س اأنا".
�سعار  خـــان  �ــســادق  تبنى  حملته  خـــالل 
لتن�سيط  وظائف"  وظــائــف  "وظائف 
اقت�ساد مدينة واجهت الوباء وبريك�ست 
الذي �سكل �سربة قا�سية لقطاعها املايل 

القوي.
ول�سمان "م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا" للندن، 
2012، قال  اأمل تكرار جناح عام  على 
اأوملبية  لألعاب  املدينة  تر�سيح  يريد  اإنه 
2036 اأو 2040، وهذا ما  "دائمة" يف 
بناء بنى حتتية حترتم  اأن يحفز  ميكن 

البيئة.

امل�سوؤول  جــمــد  الأوىل،  وليـــتـــه  خـــالل 
املنتخب اأ�سعار النقل العام واأن�ساأ مناطق 
التلوث  ملكافحة  النبعاثات  منخف�سة 

الناجم عن ال�سيارات.
لكنه واجه انتقادات ب�سبب ف�سله يف وقف 
يعزوها  اآفـــة  وهــي  بال�سكني،  الهجمات 
اإىل انخفا�س عدد اأفراد ال�سرطة الناجت 
اتخذتها  الــتــي  التق�سف  اإجـــــراءات  عــن 

احلكومات املحافظة.
يف  التنوع  لتح�سني  جلنة  اأن�ساأ  مــوؤخــرا، 
"حياة  اأعقاب حركة  يف  العامة  الأماكن 
حتطيم  اإىل  اأدت  الــتــي  مهمة"  الــ�ــســود 
متاثيل جتار للرقيق يف اململكة املتحدة.

يف بلد ما زالت ال�سيا�سة فيه حكرا على 
بي�ساء، قال �سادق خان  نخبة معظمها 
قبل اأ�سهر من انتخابه للمرة الأوىل يف 
يتم  "مل يت�سور يوما" اأن  اإنه   ،2016

اإىل من�سب  الــ�ــســبــاق  اخــتــيــاره خلــو�ــس 
رئي�س البلدية.

ولد �سادق خان يف ت�سرين الول/اكتوبر 
هاجرت  باك�ستانية  عائلة  من   1970
اأ�سقائه  مع  ون�ساأ  بريطانيا،  اىل  حديثا 
و�سقيقاته ال�ستة يف حي توتينغ ال�سعبي 
يف جنوب لندن. وكان والده �سائق حافلة 

ووالدته خياطة.
در�ــــس يف مــدر�ــســة ثــانــويــة ر�ــســمــيــة غري 
مــ�ــســهــورة يف حــيــه ثــم يف جــامــعــة نورث 
لـــنـــدن. وهـــو يــعــرب عـــن امــتــنــانــه لهذا 

التعليم الر�سمي واملجاين.
كــان يــرغــب يف بـــادىء المـــر ان يدر�س 
لكن  اأ�ــســنــان،  طبيب  ي�سبح  لكي  العلوم 
النقا�س  بــراعــتــه يف  مل�س  اأ�ــســاتــذتــه  اأحـــد 
القانون.  درا�سة  نحو  ووجهه  واملواجهة 
لـــذلـــك، در�ـــــس املـــحـــامـــاة وتــخــ�ــســ�ــس يف 

قــ�ــســايــا حــقــوق النــ�ــســان وتـــراأ�ـــس على 
"ليرتي"  منظمة  �سنوات  ثــالث  مــدى 

احلقوقية غري احلكومية.
يتمكن  حتى  املالكمة  تعلم  طفولته  يف 
الت�سدي لكل من يتجراأ على نعته  من 

ب"الباك�ستاين" يف ال�سارع.
حزب  اىل  انــ�ــســم  عـــامـــا   15 �ــســن  ويف 
العمال وانتخب ع�سوا يف جمل�س بلدية 
واند�سوورث يف جنوب لندن عام 1994، 

املن�سب الذي توله حتى 2006.
املحاماة  مــهــنــة  عـــن  تــخــلــى   2005 يف 
وانتخب نائبا عن توتينغ حيث ل يزال 
اأكــــر بع�س  يــقــيــم حــتــى الن يف مــنــزل 
الــ�ــســيء مــن ذلـــك الــــذي نــ�ــســاأ فــيــه، مع 

زوجته �سعدية املحامية وابنتيهما.
غوردن  عليه  عر�س  �سنوات،  ثالث  بعد 
بـــــــراون مــنــ�ــســب وزيــــــر مــكــلــف �ـــســـوؤون 

ال�سنة  يف  النقل  حقيبة  ثــم  املجموعات 
التالية. وا�سبح اول م�سلم يتوىل حقيبة 

يف حكومة بريطانية.

اإزاحة ليز ت�سيني

ميت رومني يف مرمى النريان

ميت�س ماكونيل على قائمة النتقام

كيفن مكارثي ينحني ويعتذرتعيني اإليز �ستيفانيك

ا�ستبدال ليز ت�سيني باإليز �ستيفانيك

م�ت احلزب اجلمه�ري الأمريكي...!
انتخابات  النتخابات،  يف  تــزويــر 
يف  بــيــنــمــا  الـــرئـــا�ـــســـيـــة،   2020
الواقع احلجج، مبا يف ذلك غياب 
هو  كــمــا  الت�سريعية  املــ�ــســادقــات 
مطلوب مبوجب د�ستور الوليات 
الــعــكــ�ــس متاًما.  تــظــهــر  املــتــحــدة، 
املعلومات  بن�س  مــايــك  اأعـــاد  فلو 
الأمر  )يتطلب  وليـــات  �ست  عــن 
املجال�س  اإىل  فــــقــــط(  اثـــنـــتـــني 
الــتــ�ــســريــعــيــة لـــلـــوليـــات، ولــــو ان 
ماكونيل  ميت�س  الأقــلــيــة  زعــيــم 
ما  جــورجــيــا  يف  مقعدين  )خ�سر 
اأن يخ�سرها( قد كافح  كان يجب 
قــّدم يف  الــذي  الف�ساد  كــل  لف�سح 
ذلـــك الــوقــت، مــع حــقــائــق اأخرى 
اكت�سفت منذ ذلك احلني، لكانت 
نــتــيــجــة رئــا�ــســيــة خمتلفة  لــديــنــا 
كـــثـــرًيا، ولـــن يــتــحــول بــلــدنــا اإىل 
ت�ست�سلموا  ل  ا�سرتاكي!  كابو�س 

اأبدا! "
ان كل مقومات تكوين احلزب     
تطور  يف  اليوم  موجودة  الفا�سي 
ولن�سردها  اجلــمــهــوري،  احلــــزب 

ب�سرعة.
املتع�سبني  النا�سطني  تقدي�س   •
عبادة  يـــر�ـــّســـخ  الـــــذي  لــزعــيــمــهــم 
الدعاية  طــريــق  عــن  �سخ�سيته 
التغريدات  عــــر  تــنــ�ــســر  الــــتــــي 
والكراهية  الـــنـــاريـــة  واخلـــطـــب 

املوجهة �سد النخب.
واإرادة تدمريه،  • ازدراء اخل�سم 
واتــــهــــام املـــعـــار�ـــســـني يف ذواتـــهـــم 
بهم فري�سة لالنتقام  يلقى  حيث 
الهجمات  ووقــــاحــــة   ، الــ�ــســعــبــي 

الالذعة.
اأ�سا�سي. ك�سالح  • الكذب 

باأي  الــ�ــســلــطــة  لــغــزو  الإرادة   •
ثمن.

الدميقراطية  املوؤ�س�سات  • اتهام 
مـــــن خــــــالل رفــــ�ــــس العــــــــرتاف 
بــنــتــائــج النـــتـــخـــابـــات )ومـــــن ثم 
ـــاركـــة يف  ـــس ـــ� حمــــاولــــة عـــرقـــلـــة امل
بذلك  يــ�ــســهــد  كـــمـــا   ، القــــــــرتاع 
القانون الذي مت متريره موؤخًرا 
يف فلوريدا لتقييد الت�سويت عن 

بعد(.

البداية،  منذ  ت�سيني،  ليز  اأدانـــت 
الكرى"،  ترامب  دونالد  "كذبة 
الثالث  يف  خـــطـــهـــا.  يــتــغــري  ومل 
"النتخابات  اأعــلــنــت:  مــايــو،  مــن 
مل   2020 ــــعــــام  ل الــــرئــــا�ــــســــيــــة 
ُت�سرق... ومن يدعي اأنها مزّيفة، 
القانون  لــــدولــــة  ظـــهـــره  يـــديـــر 

وي�سّمم نظامنا الدميقراطي".
   ويف ت�سريح ل�سحيفة وا�سنطن 
ب�سكل  و�سفت  مايو،   5 يف  بو�ست 
الــتــحــول اجلــــاري للحزب  اأو�ـــســـع 
ت�سريحاته  "يف  اجلــــمــــهــــوري: 
ال�سابق  الــرئــيــ�ــس  كـــرر  الــعــلــنــيــة، 
دونـــــالـــــد تــــرامــــب مــــــرة اأخـــــــرى، 
ـــاأن انــتــخــابــات 2020  مــزاعــمــه ب
�سرقت.  واأنـــــهـــــا  مـــــــــزورة،  كـــانـــت 
الرئي�س  زلــــــت  مــــا  ور�ــــســــالــــتــــه: 
الــ�ــســرعــي، والــرئــيــ�ــس بــايــدن غري 
�ــــســــرعــــي. ويــــكــــرر تــــرامــــب هـــذه 
يعلم جيًدا  وهـــو  الــيــوم  الــكــلــمــات 
هو  الـــلـــغـــة  مــــن  الــــنــــوع  هـــــذا  اأن 
بال�سبط الذي اأ�سعل فتيل العنف 
ي�سعى  تـــرامـــب  ان  يــنــايــر.   6 يف 
الأ�سا�سية  العنا�سر  تفكيك  اإىل 
جتعل  الــتــي  الــد�ــســتــوريــة  للبنية 
-الثقة  تـــعـــمـــل  الـــدميـــقـــراطـــيـــة 
ـــتـــخـــابـــات ودولـــــة  يف نــتــيــجــة الن
"احلزب  وت�سيف:  القانون".    
اجلــمــهــوري عــلــى مــفــرتق طرق، 
ما  يقرروا  اأن  اجلمهوريني  وعلى 

والولء  احلقيقة  �سنختار  كنا  اإذا 
للد�ستور. يف اأعقاب عنف 6 يناير 
تقريًبا  جميًعا  عــرفــنــا  مــبــا�ــســرة، 
خـــطـــورة و�ــســبــب مـــا حـــدث -لقد 
وال�سوؤال  مــبــا�ــســرة.  �ــســهــودا  كــنــا 
اإىل  �سنن�سم  كنا  اإذا  مــا  هــو  الآن 
تـــرامـــب الــ�ــســلــيــبــيــة لنزع  حــمــلــة 
النتيجة  عن  والرتاجع  ال�سرعية 
القانونية لنتخابات 2020، مع 
كل العواقب التي قد ترتتب على 
جمهوريتنا  قلب  يف  يكمن  ذلــك. 
اللتزام بالتداول ال�سلمي لل�سلطة 
وفًقا  ال�سيا�سيني،  اخلــ�ــســوم  بــني 
للقانون. وهذا �سار للغاية، خا�سة 
امل�سرح  عــلــى  الآن  نــتــنــافــ�ــس  اأنـــنـــا 
ال�سيوعية  الــ�ــســني  مـــع  الــعــاملــي 
الدميقراطية  ــــاأن  ب وادعـــاءاتـــهـــا 
يراقبنا،  التاريخ  ان  فا�سل.  نظام 
ويجب  يـــراقـــبـــونـــنـــا،  واأطـــفـــالـــنـــا 
الكافية  بــالــ�ــســجــاعــة  نــتــحــلــى  اأن 
للدفاع عن املبادئ الأ�سا�سية التي 
والعملية  حريتنا  وحتــمــي  تــدعــم 
الدميقراطية. انني اأتعهد بالقيام 
بذلك، بغ�س النظر عن العواقب 

ال�سيا�سية ق�سرية املدى. "
   اأجــــاب تــرامــب مــبــا�ــســرة، "ليز 
اأي  الـــتـــي مل يــبــق لــهــا  تــ�ــســيــنــي، 
وايومنغ  وليــــة  يف  تــقــريــًبــا  دعـــم 
العظيمة، توا�سل القول بحماقة، 
هناك  يكن  مل  اأنــه  معرفة،  ودون 

وحبل امل�سنقة حول عنقه، لتقدمي 
اأعطى  لقد  لرتامب.  ا�ست�سالمه 
بنف�سه ال�سوء الأخ�سر للتخل�س 

قــــادرة عــلــى حــمــل ر�ــســالــة احلزب 
انــتــخــابــات منت�سف  اقــــرتاب  مــع 
�سئمت  "لقد   :2022 لعام  املــدة 

قناة  بالقول على  ت�سيني  ليز  من 
اإن اآخرين يف  فوك�س اند فريندز، 
تكون  اأنها لن  احلــزب قلقون من 

العنيفة  الــــقــــومــــيــــة  ـــر  نـــ�ـــس  •
والعن�سرية والكراهية.

الداخليني  املعار�سني  تطهري   •
اوفياء،  مبــبــايــعــني  وا�ــســتــبــدالــهــم 
لالنت�ساب  اجلــديــدة  العالمة  اإن 
والولء للزعيم هي تاأكيد الكذبة 
الــــكــــرى )عـــلـــى �ــســبــيــل املــــثــــال : 
تت�سدر  الـــتـــي  �ــســتــيــفــانــيــف  اإلـــيـــز 
الكذبة  هذه  يبثون  الذين  اأولئك 
ينته  مل  التطهري  ان  الــكــبــرية(. 
اجلمهوري  الزعيم  ويوجد  بعد، 
ميت�س  الــــ�ــــســــيــــوخ  جمـــلـــ�ـــس  يف 
ماكونيل يف مرمى النريان، ومعه 

ميت رومني.
يناير   6 يف  لــلــتــمــرد  الـــدعـــوة   •
ـــنـــطـــن بعد  )الــــ�ــــســــري عـــلـــى وا�ـــس
الــ�ــســري عــلــى رومــــا ؛ حــيــث حّلت 
قبعة ، لنجعل اأمريكا عظيمة مرة 
الأ�سود(.  القمي�س  ، حمّل  اأخرى 
الزي  يــرتــدون  املــتــمــرديــن  بع�س 

الع�سكري.
اجلمهورية.  الـــنـــخـــب  جــــن   •
مكارثي،  كــيــفــن  الأمـــثـــلـــة،  اأحـــــد 
جمل�س  يف  اجلـــمـــهـــوريـــني  زعـــيـــم 
الــنــواب، الـــذي اأعــلــن دون حتفظ 
يتحمل  الرئي�س  اأن  يناير،   6 يف 
مبنى  على  الهجوم  يف  امل�سوؤولية 
درجة   180 حتــــّول  الــكــابــيــتــول، 
لــالحــتــفــاظ مبــكــانــه، والـــذهـــاب، 

منها"، م�سيفا: "على �سخ�س ما 
اأعطى  لقد  عري�سة"،  يقرتح  اأن 
�ستحل حملها:  التي  ا�سم  ترامب 

اإليز خطيبة قا�سية وذكية. "
قد  الــلــعــبــة  اأن  يـــبـــدو  وهــــكــــذا     
التجديد  انــتــخــابــات  يف  انــتــهــت. 
يكون  لــن  املــقــبــل،  للعام  الن�سفي 
اأمـــــــــام احلــــــــزب الــــدميــــقــــراطــــي، 
كــمــا نعرفه،  احلــــزب اجلــمــهــوري 
مناه�س  حــزب  اأمامه  �سيكون  بل 
للدميوقراطية. لقد جنح ترامب 
يف حتويل احلزب اجلمهوري اإىل 
هناك  لي�ست  لذلك  فا�سي،  حــزب 
الأهمية  عــلــى  لـــالإ�ـــســـرار  حــاجــة 
وعلى  النتخابات،  لهذه  املركزية 
�سي�سطر  الــتــي  املــعــركــة  طــبــيــعــة 
مرة  اإىل خو�سها  الدميقراطيون 

اأخرى �سد الديكتاتور املبتدئ.
------------------------

املركز  يف  ممـــّيـــز  اأبــــحــــاث  مـــديـــر 
ومركز  العلمي،  للبحث  الوطني 
الدرا�سات الأوروبية ومعهد العلوم 
اأبحاثه  تركز  بباري�س.  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي  الجـــتـــمـــاع  عــلــم  عــلــى 
وعــــلــــى وجــــــه اخلـــ�ـــســـو�ـــس علم 
الجــتــمــاع النــتــخــابــي والأحــــزاب 
بونابرت  نــابــلــيــون  الــ�ــســيــا�ــســيــة. 
الـــعـــبـــقـــريـــة الــــ�ــــســــوداء والــــعــــامل 

ال�سيا�سي للطبقات الو�سطى

•• الفجر -جريار غرونربغ –ترجمة خرية ال�شيباين

يف  اجلمهوريون  ي�سّوت  اأن  املرجح  من  اأيــام,  خالل 
باإليز  ت�سيني  ليز  ا�ستبدال  على  الــنــواب  جمل�س 
و�سيكون  احلزب.  يف  الثالثة  ال�سخ�سية  �ستيفانيك 
هذا الت�سويت مبثابة موعد بالغ الأهمية يف حتّول 
دائًما  نرتدد  فا�سي.  حزب  اإىل  اجلمهوري  احلزب 
وثيًقا  ارتباًطا  املرتبط  الو�سف,  هذا  ا�ستخدام  يف 
الأوروبــي,  التاريخ  معن  جدا  بعيدة  معينة  بفرتة 
ذلك,  ومع  تاريخية...  مفارقات  ارتكاب  من  خوًفا 

األي�س هذا ما يجري هنا؟

ليز  اأدانـــــت   •
منذ  تــ�ــشــيــنــي, 
كذبة  البداية, 
ترامب  دونــالــد 
ومل  ـــربى,  ـــك ال
خطها ــرّي  ــغ ــت ي

ـــــز  ـــــي اإل  •

�ــشــتــيــفــانــيــف 

قائمة  تت�شدر 

الذين يرددون 

ترامب  م�اقف 

اأوفياء مببايعني  وا�شتبدالهم  احلزب  داخل  املعار�شني  • تطهري 
اجلديدة لالنت�شاب وال�لء للزعيم هي تاأكيد الكذبة الكربى • العالمة 

م�شتمّر, وميت�س ماك�نيل وميت رومني, يف مرمى النريان • التطهري 

�شادق خان وجه التن�ع وال�شتمرارية يف لندن 

اأملانيا تخفف التدابري ملن تلقى اللقاح 
•• برلني-اأ ف ب

اأملانيا من تخفيف  7 ماليني �سخ�س تلقوا اللقاح يف  ي�ستفيد اأكرث من 
التدابري ال�سحية ال�سارمة اعتباراً من  اأم�س الأحد، واأ�سبح باإمكانهم 
لختبار  احلاجة  دون  اأ�سخا�س  عدة  ولقاء  ال�سعر  م�سفف  اإىل  الذهاب 
�سلبي. كما ت�سمل هذه الإجراءات اجلديدة التي تدخل حيز التنفيذ بعد 

تبنيها من قبل الرملان الأ�سخا�س الذين تعافوا من اإ�سابتهم بالوباء.
ويبلغ جممل عدد امل�ستفيدين من هذا التخفيف اأكرث من �سبعة ماليني 

�سخ�س ممن تلقوا جرعتني من اللقاح امل�ساد للفريو�س.

كما اأنها ت�سمح لهم بالدخول اإىل اأي متجر دون احلاجة اإىل ابراز اختبار 
املتاجر  با�ستثناء  ال�سكان،  بقية  على  الآن  ي�سري  كما  �سلبية،  نتيجته 

اأو ال�سيدليات. الغذائية  املواد  بيع  حمالت  "الأ�سا�سية" مثل 
ولن ُيلزموا بتطبيق حظر التجول الليلي عند ال�ساعة 22،00 )20،00 
ت غ( الذي مت فر�سه ال�سهر املا�سي ملواجهة املوجة الثالثة والتمكن من 

ح�سور اللقاءات اخلا�سة دون قيود.
تدخل هذه التدابري اجلديدة على امل�ستوى الوطني حيز التنفيذ بعد اأن 
اتخذت عدة اقاليم بالفعل هذه اخلطوة ا�ستجابة لال�ستياء الذي عم يف 

هذا البلد احلري�س على احلريات الفردية واحلقوق الأ�سا�سية.

اأظهر ا�ستطالع اأجراه معهد "فور�سا" لتلفزيون "ار تي ال" اأن ما يقرب 
من ثلثي الأملان )%64( يوؤيدون تخفيف التدابري ملن مت تطعيمهم اأو 

تعافوا، مثل دخول الفنادق واملطاعم ودور ال�سينما.
وبعد بداية بطيئة، ت�سارعت حملة التلقيح يف اأملانيا وبات عدد اجلرعات 

اليومية يتجاوز اأحياًنا املليون.
اللقاح  من  الأوىل  اجلرعة  بالفعل  �سخ�س  مليون   26 من  اأكــرث  تلقى 
وتتوقع ال�سلطات ال�سحية تقدمي التطعيم جلميع الذين تزيد اأعمارهم 

عن 12 عاًما بحلول نهاية اآب/اأغ�سط�س.
كما  اأملانيا جتــاوزت  اأن  �سبان اجلمعة  ين�س  الأملــاين  ال�سحة  وزيــر  اأعلن 

الثالثة من وباء كوفيد19- م�سريا اىل تراجع طفيف يف  املوجة  يبدو 
عدد الإ�سابات.

الثالثة  واملــوجــة  تاأكد  الأخـــرية  الأ�سابيع  "م�سار  اأن  ال�سحة  وزيــر  قــال 
ك�سرت على ما يبدو"، بينما ل تزال عدة قيود �سارية.

وفيما عمدت عدة دول اأوروبية اىل اإعادة فتح تدريجية، مل ت�سع اأملانيا 
بعد خطة لإعادة فتح املطاعم واحلانات حتى الباحات اخلارجية.

كما توقف الن�ساط يف القطاع الثقايف منذ ت�سرين الثاين/نوفمر.
الوباء  بــدء  منذ  بكوفيد19-  املانيا  �سخ�س يف  األــف   85 حــواىل  تــويف 

بح�سب معهد روبرت كوخ.
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التع�ي�س املايل عن العب�دية يراوح مكانه يف فرن�شا
•• باري�س-اأ ف ب

جتارة  بكون  يعرتف  فرن�سا  يف  قانون  �سدور  على  عاماً  ع�سرون  مــّرت 
يف  تقّدًما  �سهدت  فرتة  وهي  الإن�سانية،  �سد  جرائم  والعبودية  الرقيق 
املايل  اجلانب  الذاكرة" مقابل  �سعيد  وعلى  "ال�سيا�سي  التعوي�س  �سق 

الذي ما زال يف طي الن�سيان.
كري�ستيان  اآنـــذاك  الــعــدل  وزيـــرة  ا�سم  يحمل  الــذي  القانون  تبني  اأحــيــا 
توبريا يف 10 اأيار/مايو 2001، الأمل يف طي �سفحة 150 عاما من 
الرجال  اآلف  مبوت  ت�سببت  التي  الوقائع  تلك  ب�ساأن  وال�سمت  الإنكار 

والن�ساء يف امل�ستعمرات الفرن�سية ما وراء البحار.
الرقيق  باللتزام مبنح جتارة  بالتاريخي، ق�سى  ُو�سف  الذي  والقانون 

والعبودية يف املناهج الدرا�سية والرامج البحثية "املكانة التي تتنا�سب 
معها".

ذاكرة  موؤ�س�سة  واأن�سئت  الــرامــج  اإثـــراء  مّت  الــزمــن،  مــن  عقدين  وبعد 
العبودية يف باري�س واملركز الكاريبي لذاكرة جتارة الرقيق يف بوانت-اه-
بيرت، كما �سار العا�سر من اأيار-مايو يوماً وطنياً لإحياء ذكرى الجتار 

بالرقيق الأ�سود واإلغائه.
الفرن�سي  الوطني  املركز  يف  الأبــحــاث  مديرة  كوتيا�س،  مرييام  وتقول 
للبحوث العلمية ومن�سقة م�سروع "الإ�سالح" اخلا�س بالتعوي�سات، اإّن 

والرمزي". املعنوي  التعوي�س  يف  ت�ساهم  الأ�سياء  هذه  "كل 
�سرعي  اإطــــار  اإنــ�ــســاء  اأتـــاحـــت  اإذ  اأ�ــســا�ــســيــة،  نــقــطــة  "هذه  اأّن  واأ�ــســافــت 
اإىل  م�سرية  العبودية"،  تاريخ  من  للمتحدرين  اأو  املعنيني  لالأ�سخا�س 

باأنهم مهم�سون،  �سعروا  الذين  لالأ�سخا�س  الكرامة  "منح  ما جرى  اأّن 
)و�سط  تور  املحا�سرة يف جامعة  وتــرى  الفرن�سي".  املجتمع  على حافة 
غرب( وامل�ساركة يف تاأ�سي�س فرع فرن�سي جلمعية "بالك اي�ستوري مانث" 
الكافية،  بال�سرعة  لي�س  واإّنــــا  نــعــم،  تــقــّدم  "ثمة  �ــســومــاهــورو،  مــابــول 

�سيتطلب الأمر قرناً على الن�سق احلايل".
وتتابع قائلة "ما زال هناك �سيق كبري يف فرن�سا جتاه هذه الفرتة من 
التاريخ ... عندما نقارن مع املتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيني 
الأمــريكــي للنظر يف  الكونغر�س  الأفــارقــة يف وا�سنطن ووجــود جلنة يف 

ق�سية التعوي�سات املالية )...( جند بالتاأكيد اأننا مل نبلغ ذلك بعد".
كانت م�ساألة التعوي�س املايل قد اأثريت يف فرن�سا مبجرد اإلغاء العبودية 
اأ�سا�س  الرقيق على  اإل لتجار  التعوي�س مل يتحقق  1848، ولكن  عام 

ال�سرر الذي حلق بهم.
ع�سية  فرن�سا  يف  الرقيق  مــن  األــفــا   250 نحو  اإىل  �سيء  اأي  ُيــدفــع  ومل 
األــفــا يف  األــفــا يف غــوادلــوب و75   90 مــر�ــســوم الإلــغــاء، مبــا ي�سمل نحو 

مارتينيك و60 األفا يف ريونيون و12 الفا يف غويانا.
ويرى رئي�س موؤ�س�سة ذاكرة العبودية جان مارك ايرولت، اأّن هذه وقائع 
"�سادمة للغاية". ولكّن رئي�س الوزراء الفرن�سي الأ�سبق يقول اإّن النقا�س 
يف هذا ال�سدد "معقد متاًما ... ويتوجب اإجراوؤه بهدوء، وهذا اأمر لي�س 
ميكن  كيف  طرحها،  يتوجب  الــتــي  الأ�سئلة  ومــن  بال�سرورة".  �سهاًل 
للح�سول  موؤهال  �سيكون  من  عبيداً؟  كانوا  الذين  اأحفاد  على  التعرف 
على هذه التعوي�سات املالية؟ اأي �سكل �ستتخذ؟ وما هي طريقة احل�ساب 

التي يتوجب اعتمادها؟

ج�ن اأفريك تفتح ملف حركة ر�شاد...من هي؟ ومن هم قادتها؟
•• وا�شنطن-وكاالت

�سّلط تقرير ملجلة "جون اأفريك" ال�سوء على حركة "ر�ساد" 
احلراك  اخــرتاق  مبحاولة  املّتهمة  اجلزائر،  يف  الإ�سالمية 
الإ�سالمية  "الدولة  فــكــرة  لــفــر�ــس  اجلـــزائـــري  الــ�ــســعــبــي 

اجلزائرية".
اأحــدثــت جــدًل يف امل�سهد  اأن هــذه احلــركــة   و�ــســرح التقرير 
تركيا  مــن  ممــّولــة  اأنــهــا  يف  ُي�ستبه  اإذ  اجلــزائــري،  ال�سيا�سي 
رغم نفي اأنقرة عالقتها بها، ومّتهمة مبحاولة الت�سّلل اإىل 

احلراك الحتجاجي يف اجلزائر.
 2007 )ني�سان(  ابريل  �سهر  من   18 يف  احلركة  تاأ�ّس�ست 
جزائريني،   5 قبل  مــن  لــنــدن  الريطانية  العا�سمة  مــن 
وو�سفت ن�ساطها باأنه "غري عنيف"، وحّددت لنف�سها هدف 

اإحداث "تغيري جذري يف اجلزائر".
ويـــقـــرتب عــــدد مــتــابــعــي �ــســفــحــة احلـــركـــة عــلــى في�سبوك 
"اجلبهة  مــن  واأثــــارت مواقفها  مــ�ــســرتك.  األـــف   500 مــن 
عام  مــنــذ  حمــظــورة  منظمة  لالإنقاذ" )وهـــي  الإ�ــســالمــيــة 
اجلزائر(،  يف  اإ�سالمية  دولــة  اإقامة  اإىل  وتدعو   ،1992
جدًل وا�سعاً. وذكرت احلركة، يف موقعها على الإنرتنت، اأن 
"اجلبهة الإ�سالمية لالإنقاذ ُه�سم حّقها خالل النتخابات 
األغيت  والتي   ،1991 العام  يف  بها  فــازت  التي  الت�سريعية 
اإىل عواقب وخيمة على املجتمع  اأدى  1992، ما  بانقالب 

والأمة اجلزائرية".
ومع ذلك، فاإن احلركة تدعي اأنها ل تلتزم "مببادئ وبرنامج 
التي  والأدوات  بالأ�ساليب  ول  لالإنقاذ،  الإ�سالمية  اجلبهة 
تاأ�سي�س  يف  رغبتها  موقعها  على  وتــعــر�ــس  ا�ستخدمتها"، 
الدميقراطية واحلكم  باملبادئ  القانون" يف اجلزائر  "دولة 

الر�سيد.
يف  املتخ�س�س  ال�سيا�سي  العامل  اأفريك" عن  "جون  ونقلت 
التيارات الإ�سالمية فران�سوا بورغات قوله اإن احلركة "قادرة 

على التعبئة على نطاق اأو�سع بكثري من ذلك الذي جنحت 
اجلبهة الإ�سالمية لالإنقاذ يف ح�سده يف وقتها"، م�سيفاً اأن 
"هوية موؤ�س�سيها وعالقاتهم مع اجلبهة الإ�سالمية لالإنقاذ 

تثري ت�ساوؤلت".

من هم موؤ�ّس�سو احلركة؟
احلركة  ملوؤ�ّس�سي  الذاتية  ال�سرية  عن  ملحة  املجلة  وقــّدمــت 
عروة،  وعبا�س  زيتوت،  العربي  دهينة، وحممد  مــراد  وهــم: 

ور�سيد م�سلي، وحممد ال�سمراوي.
مراد دهينة

يف الت�سعينيات، عندما اندلعت احلرب الأهلية يف اجلزائر، 
واأ�سبح  لالإنقاذ"،  الإ�سالمية  "اجلبهة  اإىل  دهينة  ان�سم 

متحدثاً با�سم جلنة التن�سيق يف اجلبهة.
رئا�سة اجلبهة من   2004 اإىل   2002 وتــوىّل دهينة من 
عليه  ُحــكــم  اأن  بعد  دولــيــة  مــذكــرة  بحّقه  و�ــســدرت  جنيف. 
يناير   16 ويف  اجلزائر.  يف  جنائياً  عاماً   20 ملدة  بال�سجن 
بعد  الفرن�سية  ال�سرطة  اعتقلته   ،2012 الثاين(  )كانون 
اجلزائر  وطلبت  باري�س،  يف  "ر�ساد"  اإدارة  ملجل�س  اجتماع 
ومّت  بــاريــ�ــس،  ا�ستئناف  حمكمة  عار�سته  مــا  وهــو  ت�سليمه، 

الإفراج عنه يف 4 يوليو )متوز( يف العام ذاته.
وت�سيف املجلة اأّن "دهينة، الذي توّرط يف تهريب الأ�سلحة 
بح�سب تقارير ال�سرطة ال�سوي�سرية والأملانية عند و�سوله 
اإىل اأوروبا يف عام 2002، ي�سّور الكفاح امل�سلح على اأنه يقع 

�سمن حق التمرد �سد اأي قوة غري �سرعية".

حممد العربي زيتوت
يف العام 1991، ُعنّي زيتوت �سكرترياً اأول ل�سفارة اجلزائر 
حيث  لندن،  اإىل  وانتقل  �سنوات،   4 بعد  وا�ستقال  ليبيا،  يف 
ُمنح �سفة لجئ، وقد اُتهم اجلي�س اجلزائري مراراً وتكراراً 

بامل�سوؤولية عن مذابح وقتل يف الت�سعينيات.

ويقّدم حممد العربي زيتوت نف�سه على اأنه املتحدث احلايل 
الق�ساء  اأطلق  املا�سي،  )اآذار(  21 مار�س  "ر�ساد". يف  با�سم 
ومتويل  "اإدارة  بتهمة  بحقه  تــوقــيــف  مــذكــرة  اجلـــزائـــري 
الوطنية  والــوحــدة  الــدولــة  اأمــن  ت�ستهدف  اإرهابية  جماعة 

والتزوير وغ�سيل الأموال يف جزء من ع�سابة اإجرامية".

عبا�س عروة
يعمل عروة اأ�ستاذاً جامعياً مبدينة لوزان منذ عام 2006، 
الأعمال  ين�سر  الـــذي  "هوغار"  معهد  موؤ�س�سي  اأحـــد  وهــو 
املتعّلقة بال�سيا�سة والتاريخ اجلزائريني مبا يف ذلك انتهاكات 
الأهلية،  احلــرب  خــالل  ال�سلطات  قبل  من  الإن�سان  حقوق 
وهو موؤلف م�سارك لكتاب "حتقيق يف مذابح اجلزائر" الذي 

يّتهم احلكومة اجلزائرية بالتواطوؤ يف مذابح الت�سعينيات.
وُي�سارك عروة يف اإن�ساء حمتويات خمتلفة على قناة "ر�ساد" 
للو�سع  حتليل  عنا�سر  يــطــرح  حــيــُث  يــوتــيــوب،  مــوقــع  على 
كــمــا يحتفظ مبــدونــة عــلــى موقع  الــ�ــســيــا�ــســي اجلـــزائـــري، 
اجلزائري  ال�سيا�سي  الو�سع  عن  فيها  "ميديابارت" يكتب 
ول �سيما عن احلراك، ول ُيخفي راأيه املوؤيد للحراك، بينما 

ينتقد ت�سرفات ال�سلطة اجلزائرية.

ر�سيد م�سلي
وُيــعــرف م�سلي بــاأنــه حمــام يف الــقــانــون اجلــنــائــي، دافــع عن 
الإ�سالمية  "اجلبهة  قــائــدي  بلحاج،  وعــلــي  مــدين  عبا�سي 
واتهمته  اجلـــزائـــريـــة،  الأمــــن  قــــوات  واعــتــقــلــتــه  لالإنقاذ". 
املحاكم اجلزائرية مرات عديدة بتهمة النتماء اإىل جماعة 

اإرهابية.
ال�سرطة  اعتقلته  دولــيــة،  جــزائــريــة  توقيف  مــذكــرة  وبــعــد 
الإيطالية يف اأغ�سط�س )اآب( 2015، وقدمت اجلزائر يف 7 
العام نف�سه طلباً ل�سرتداده اعترته  �سبتمر )اأيلول( من 
واأطلقت  مكتمل"،  وغـــري  "غام�ساً  اليــطــالــيــة  املــحــاكــم 

�سراحه بعد ب�سعة اأيام. ورغم و�سفه بعد ذلك باأنه "نا�سط 
اإ�سالمي"، فهو يوؤكد اأنه "مل يكن ينتمي للجبهة الإ�سالمية 

لالإنقاذ".

حممد ال�سمراوي
)املخابرات  والأمــــن  املــخــابــرات  دائــــرة  �ــســابــق يف  هــو ع�سو 
1992، لكن  اجلزائرية( طلب ال�ستقالة من من�سبه عام 
طلبه ُقوبل بالرف�س، ثّم اأ�سبح ملحقاً ع�سكرياً يف العا�سمة 
الأملانية برلني قبل اأن ُينهي م�سريته املهنية يف �سهر يناير 
اأر�س  ُتعّد  التي  اأملانيا،  يف  وبقي   .1996 الــثــاين(  )كــانــون 

جلوء لالأ�سوليني اجلزائريني، وح�سل على �سفة لجئ.

الإ�سالمية  "اجلبهة  م�سوؤويل  من  مقرباً  ال�سمراوي  كــان 
اإىل  يــهــدفــون  من�سّقني  �سباطاً  للحركة  ـــر  ووّف لالإنقاذ"، 

تفكيك النظام اجلزائري.
توقيف  مذكرة  اجلزائري  الق�ساء  اأ�سدر   ،2003 عام  ويف 
دولية بحّقه بتهمة "الفرار من اخلدمة الع�سكرية والإ�سرار 
كتاب  ن�سره  بعد  الإرهابي"،  والن�ساط  اجلي�س  مبعنويات 
ال�ستعالم  دائرة  فيه  اتهم  الذي  الدم"  �سنوات  "�سجالت 
والتالعب  والغـــتـــيـــالت  الــتــعــذيــب  بـــالـــتـــوّرط يف  والأمـــــن 
باأع�ساء اجلبهة الإ�سالمية لالنقاذ. وقب�ست عليه ال�سرطة 
قبل   ،2007 الأول(  )ت�سرين  اأكــتــوبــر   22 يف  ال�سبانية 

ال�سماح له بالعودة اإىل منزله يف اأملانيا.

تزايد الدع�ات لإغالق �شامل يف الهند 
•• مومباي-رويرتز

اأربعة  ارتفع اإجمايل وفيات كوفيد19- يف الهند باأكرث من 
دعوات  و�سط  الأحــد  اأم�س  الــتــوايل  على  الثاين  لليوم  اآلف 
انت�سار  اأنحاء البالد لكبح  اإجــراءات عزل عام يف كل  لفر�س 
 4092 الهندية  ال�سحة  وزارة  و�سجلت  كــورونــا.  فــريو�ــس 
رفع  ممــا  املا�سية،  والع�سرين  الأربـــع  ال�ساعات  خــالل  وفــاة 
اإجمايل الوفيات اإىل 242362. وارتفعت الإ�سابات بواقع 
القيا�سية،  الــذروة  عدد يقرتب من  وهو  حالة،   403738

لي�سل الإجمايل منذ بداية اجلائحة اإىل 22.3 مليون.
وت�سجل  كــورونــا  فريو�س  فتاكة  ثانية  موجة  الهند  وت�سهد 
الإ�سابات والوفيات اجلديدة اأرقاما قيا�سية كل يوم. ويف ظل 
ة يف كثري من امل�ست�سفيات  النق�س احلاد لالأك�سجني والأ�سرَّ
وجتاوز طاقة امل�سارح وحمارق اجلثث، يقول خراء اإن الأعداد 

احلقيقية لالإ�سابات والوفيات قد تكون اأعلى بكثري.
وفر�ست وليات عديدة اإجراءات عزل عام �سارمة على مدار 
ال�سهر املا�سي لكبح انت�سار الفريو�س يف حني اأعلنت وليات 
اأخــــرى فــر�ــس قــيــود عــلــى الــتــنــقــالت واأغــلــقــت دور العر�س 

ال�سينمائي واملطاعم واحلانات ومراكز الت�سوق.
اأوتــار برادي�س يف  والأحــد مــددت العا�سمة نيودلهي ووليــة 
�سمال البالد اأجل اإجراءات العزل العام وحظر التجول حتى 

اأيار. مايو   17
مودي  ناريندرا  الـــوزراء  رئي�س  على  تتزايد  ال�سغوط  لكن 
لإعالن عزل عام على م�ستوى البالد مثل الذي ُفر�س خالل 

املوجة الأوىل العام املا�سي.
حتتها  ين�سوي  التي  املظلة  الهند،  الطبية  اجلمعية  ودعــت 
"�سامل،  عــام  اإىل فر�س عــزل  الأطــبــاء واجلــراحــون،  جميع 
وخمطط له جيدا ومعلن عنه م�سبقا" يف �سائر البالد بدل 

التي تفر�سها  "املتقطع" والقيود  الليلي  التجول  من حظر 
الوليات لأيام قليلة كل مرة.

من  "منده�سة  اإنــهــا  ال�سبت  اأمــ�ــس  بيان  يف  اجلمعية  وقــالــت 
الالمبالة ال�سديدة والإجراءات غري املالئمة التي تتخذها 
املوجة  عن  الناجمة  الأليمة  الأزمــة  ملكافحة  ال�سحة  وزارة 

الثانية الفتاكة جلائحة كوفيد19-".
على  للوفيات  يومية  ح�سيلة  اأعلى  �سجلت  قد  الهند  كانت 
الإطالق والتي بلغت 4187 وفاة. ويتوقع معهد القيا�سات 
ال�سحية والتقييم اأن ت�سجل البالد مليون وفاة بكوفيد19- 

بحلول اأغ�سط�س اآب.
�سكل  يف  العامل  اأنــحــاء  �ستى  من  الهند  على  الدعم  ويتدفق 
�سناعي  تنف�س  واأجــهــزة  لالأك�سجني  ومكثفات  ا�ــســطــوانــات 
وغريها من امل�ستلزمات الطبية من اأجل امل�ست�سفيات املمتلئة 

باملر�سى.

اإ�شابة امراأتني وطفلة باإطالق نار يف تاميز �شك�ير 
•• نيويورك-اأ ف ب

اإطالق  يف  بجروح  الــرابــع  عامها  يف  وطفلة  امــراأتــان  اأ�سيبت 
نار وقع ع�سر ال�سبت يف �ساحة "تاميز �سكوير" يف نيويورك، 
بح�سب ما اأعلنت �سرطة املدينة الأمريكية، يف حادث يعيد اإىل 
ت�ستعّد  مدينة  يف  اجلرمية  م�ستوى  ب�ساأن  املخاوف  الواجهة 

لدفع عجلة القطاع ال�سياحي بعد طول توّقف.
اإّن اإطالق  وقال متحّدث با�سم ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س 
النار وقع يف و�سح النهار قبيل ال�ساعة 17:00 )21:00 ت 

غ( عند مفرتق الطرق بني اجلاّدة ال�سابعة وال�سارع 44.
اإىل م�ست�سفى يف مانهاتن  نقلن  الثالث  امل�سابات  اأّن  واأ�ساف 

وحياتهّن لي�ست يف خطر.
وقالت ال�سرطة اإّنها مل تعتقل اأّي م�ستبه به حّتى الآن، م�سرية 

اإىل اأّن "التحقيق ما زال جارياً".
ا�ستمر  الهجوم  مــكــان  حــول  اأمــنــيــاً  طــوقــاً  ال�سرطة  وفر�ست 

�ساعات عّدة.
وم�ساء ال�سبت اأعلن قائد �سرطة نيويورك ديرموت �ساي خالل 
موؤمتر �سحايف عقده يف موقع الهجوم اأّن اجلريحات الثالث 
اأ�سن على ما يبدو عر�سياً خالل �سجار اندلع بني جمموعة 

من الرجال واأطلق اأحدهم النار فاأ�ساب املراأتني والطفلة.
وقال �ساي اإّن الطفلة البالغة من العمر 4 �سنوات كان يف عربة 
جّر الأطفال حني اأ�سيبت بر�سا�سة يف �ساقها، م�سرياً اإىل اأّن 

الأ�سرة ق�سدت ال�سوق ل�سراء األعاب.
واأ�ساف اأّن اجلريحة الثانية هي امراأة تبلغ من العمر 46 عاماً 
واأ�سيبت بر�سا�سة يف قدمها، يف حني اأّن اجلرمية الثالثة هي 
اأتت اإىل نيويورك من  23 عاماً وقد  �سائحة تبلغ من العمر 
رود اآيالند لزيارة متثال احلرية وحني وجدته مغلقاً اجّتهت 

اإىل تاميز �سكوير حيث اأ�سيبت بر�سا�سة يف �ساقها.
واأو�سح قائد ال�سرطة اأّن اجلريحات الثالث ل يعرفن بع�سهن 
م�ساّدة  اندلعت  املكان حني  وقد �سودف وجودهن يف  البع�س 
الأقّل  اأربعة رجال" ا�ستّل واحــد منهم على  اإىل  "رجلني  بني 

م�سد�سه واأطلق النار منه.
حتى  بــه  م�ستبه  اأّي  تعتقل  مل  ال�سرطة  اأّن  �ــســاي  اأعــلــن  واإذ 

ال�ساعة، اأّكد اأّن كامريات املراقبة التقطت �سوراً للواقعة وهي 
ب�سدد ال�ستماع لإفادات �سهود عيان للقب�س على املطلوبني.

ونّدد قائد ال�سرطة بنق�س الت�سريعات الالزمة ملكافحة تزايد 
الأ�ــســلــحــة الــنــاريــة غــري الــقــانــونــيــة يف كـــرى مـــدن الوليات 
املــّتــحــدة، واعــتــقــال اأولــئــك الــذيــن يــعــاودون ارتــكــاب املخالفة 

نف�سها.
وت�ساءل �ساي اأمام ال�سحافيني "كم من طفل يجب اأن ي�ساب 
قبل اأن ندرك اأّن لل�سيا�سات ال�سّيئة عواقب وخيمة؟"، مذّكراً 
باأّن ال�سرطة اعتقلت لتّوها �سخ�سني ل�سلوعهما باإطالق نار 

راح �سحّيته طفل يف مّتوز/يوليو 2020 يف بروكلني.
دي  بيل  املــديــنــة  بلدية  رئي�س  قــال  تــويــرت،  على  تــغــريــدة  ويف 
الأبرياء  املـــــاّرة  هــــوؤلء  فــــاإّن حــالــة  احلـــظ،  "حل�سن  بــال�ــســيــو 
العمل  هذا  مرتكبي  تطارد  "ال�سرطة  اأّن  واأ�ساف  م�ستقّرة". 
تدّفق  يتوقف  اأن  يجب  الــعــدالــة.  اأمـــام  و�ست�سوقهم  العنيف 

الأ�سلحة غري ال�سرعية التي ت�سل اإىل نيويورك".
وقبل تف�ّسي وباء كوفيد19- كانت تاميز �سكوير اإحدى اأبرز 
فقدت  ال�ساحة  هــذه  لكّن  نــيــويــورك،  يف  ال�سياحية  الوجهات 
اآذار/ يف  فيها  امل�سارح  جميع  اأغلقت  منذ  وهجها  من  الكثري 
مار�س 2020 ب�سبب القيود التي فر�ستها ال�سلطات ملكافحة 

اجلائحة.
ووفقاً لتقرير اأ�سدره موؤخراً "تاميز �سكوير األين�س"، رابطة 
يف  عنف  جرمية   25 املنطقة  �سّجلت  فقد  احلـــّي،  يف  التّجار 
نف�س  يف  جــرميــة   17 مقابل   2021 عــام  مــن  الأول  الــربــع 

الفرتة من عام 2020.
 14 اأبوابها يف  فتح  باإعادة  احلــّي  م�سارح  تبداأ  اأن  املقّرر  ومن 
اأّنه  اأعلن رئي�س بلدية نيويورك موؤخراً  اأيلول/�سبتمر، وقد 
لإحياء  �سخمة  حملة  حــزيــران/يــونــيــو  مــن  اعــتــبــاراً  �سيطلق 

ال�سياحة يف املدينة.

مهاجرون يف ال�ليات املتحدة ي�اجه�ن واقعًا قا�شيًا 
•• هارتفورد-اأ ف ب

و�سل اآلف املهاجرين يف الأ�سابيع الأخرية اإىل الوليات 
اأوراق  بــدون  غــرانــدي  ريــو  نهر  عــروا  بعدما  املتحدة، 

ثبوتية، وغالباً برفقة اأطفال �سغار جداً.
والتقت وكالة فران�س بر�س يف منطقة نيويورك ثالث 
على  اآذار/مـــار�ـــس  اأواخـــر  يف  التقتهم  اأن  �سبق  عــائــالت 
وقت  ويف  الــنــهــر.  عــبــورهــم  قبيل  املك�سيكية،  احلــــدود 
يتحدثون  ل  اأنهم  رغم  ثابت  بع�سهم عماًل غري  وجد 
اللغة النكليزية، اإل اأنهم جميعاً يواجهون حالياً خطر 

الرتحيل و�سعوبات كبرية مل يكن معظمهم يتخّيلها.
وجد فالرييانو الذي جاء من غواتيمال، وظيفة كعامل 
ال�ساعة يف هارتفورد يف  14،5 دولراً يف  زراعي مقابل 
ينبغي  لكن  ب�سقيقته.  اجتمع  حيث  كونيتيكت،  وليــة 
عليه الآن ت�سديد مبلغ 10 اآلف دولر ا�ستدانه لدفع 
�ساعدوه يف عبور احلــدود، وهو مبلغ  الذين  للمهّربني 

كبري جداً بالن�سبة لهذا القروي البالغ 34 عاماً.
من  للهروب  عائلته  مــع  بليز  اإىل  اأوًل  هــاجــر  قــد  كــان 
ع�سابة خمدرات قتلت �سقيقه. اإل اأن الع�سابة لحقته 
املتحدة  الــوليــات  اإىل  فانتقل  بالقتل.  تــهــدده  وكــانــت 
الأربعة  اأبــنــائــه  اأحـــد  الــلــجــوء وا�ــســطــحــب مــعــه  لطلب 

اأرنولد البالغ �سبعة اأعوام.
عندما يتحدث عن زوجته واأبنائه الذين تركهم يف بليز، 

تنهمر دموعه. هو يدرك اأنه رمبا لن يراهم اأبداً.
ويقول "اأ�ساأل نف�سي ملاذا جئت )اإىل هنا( لكن يف الوقت 
اأ�سعب  ذلــك  و�سيكون  يقتلوين  اأن  ميكن  كــان  نف�سه، 
الليل،  يف  بعائلته  يفكر  عندما  العائلة.  اإىل  بالن�سبة" 

ي�سعر باأمل �سديد، وفق قوله.
يقّدر اأنه يحتاج اإىل عام لت�سديد ديونه، مع اإر�سال املال 
اإىل عائلته وامل�ساهمة يف دفع اإيجار م�سكن حتت الأر�س 
وابنتهما،  �سقيقته  وزوج  و�سقيقته  ابنه  مــع  يت�ساركه 
الذين يعي�سون بدون اأوراق ثبوتية يف الوليات املتحدة 
بينهم  يف�سل  �سريرين  اخلم�سة  يتقا�سم  عامني.  منذ 

اأحياناً �سر�سف.
و�سبق اأن ُرّحل فالرييانو وابنه من الوليات املتحدة يف 
اأمر ترحيل فوري مّت تطبيقه  �سباط/فراير مبوجب 
اآنذاك على جميع املهاجرين مبن فيهم طالبو اللجوء، 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  عهد  اإىل  تاريخه  يعود 

ترامب.
اأواخر  يف  و�سل  الــذي  بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  واأبقت 
كــانــون الــثــاين/يــنــايــر اإىل الــبــيــت الأبــيــ�ــس، عــلــى هذه 
التعليمات التي تندد بها املنظمات، اإل اأنه يتّم تطبيقها 
باأقّل �سرامة. ول تطرد الإدارة اجلديدة ب�سكل منهجي 
اأو  �سنوات  ال�سبع  دون  اأطــفــال  يرافقهم  الــذيــن  الأهـــل 

ر الذين ي�سلون وحدهم. الق�سّ
من هندورا�س، وهو من  11 عاماً  البالغ  و�سل جويل 

بني الأطفال غري امل�سحوبني ب�سخ�س بالغ.
يف اآذار/مار�س، عر احلدود املك�سيكية الأمريكية بدون 
اأعوام  اأربعة  البالغني  و�سقيقيه  اأهله  مع  ثبوتية  اأوراق 
وعام واحد. ك�سر قدمه يف �سحراء ولية نيو مك�سيكو 
الأمــريكــيــة وبــعــد الــ�ــســري عــلــى مـــدى �ــســاعــات طويلة، 
اإيفانيا  العائلة كلها وُرّحلت، وفق رواية والدته  اأوقفت 

البالغة 29 عاماً.
وقاموا مرة جديدة مبحاولة لعبور احلدود مع تك�سا�س، 
حيث �سمعوا اأن العائالت التي ت�سّم اأطفاًل دون ال�سبع 

�سنوات ل ُترف�س.
اأن احلّل  اأّمــه  اعترت  عــامــاً،   11 يبلغ  اأن جويل  ومبــا 
الوحيد هو جعله يعر احلدود وحده، بدون �سائر اأفراد 

الأ�سرة.
كان النف�سال موؤملاً. احُتجز جويل لأكرث من �سهر يف 
مركز فدرايل بعد عبوره اإل اأنه كان يبكي طوال الوقت 
مع  بروكلني  يف  ا�ستقّرت  التي  اإيفانيا  والــدتــه  ويــنــادي 
�سقيقتها وعائلتها. وتقول لفران�س بر�س "كان يائ�ساً".

تدير  الــتــي  الأمــريكــيــة  ال�سحة  وزارة  نّظمت  اأخــــرياً، 
تكلفة  ودفــعــت  العائلة  �سمل  مّل  ر،  الق�سّ اإيـــواء  مــراكــز 

رحلة جويل لين�سّم اإىل عائلته يف نيويورك.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

ح�سل احتاد الإمارات للجولف على الع�سوية املوؤقتة يف الحتاد الدويل لـ " 
الذي ينجح يف �سم منت�سبيه  اأ�سحاب الهمم"، لي�سبح الأول عربياً  جولف 
من ريا�سي اأ�سحاب الهمم اإىل قوائم الحتاد الــدويل، ومنحهم القدرة يف 

احل�سول على ت�سنيف عاملي يوؤهلهم امل�ساركة يف ال�ستحقاقات العاملية.
وقال عادل الزرعوين، نائب رئي�س احتاد الإمارات للجولف اأمني عام الحتاد 
مناف�سات  يف  الهمم  اأ�سحاب  ريا�سي  مل�ساركة  امل�سجعة  النتائج   " العربي: 
مار�س  يف  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الألعاب  دورة  �سمن  اجلولف  م�سابقة 
2019، و�سعت الأ�سا�س ال�سحيح يف اإدراج مناف�سات ريا�سي هذه ال�سريحة 

�سمن م�سابقات احتاد الإمارات للجولف، يف خطوة حظيت باهتمام الحتاد 
الحتادين  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ  من  وبدعم  الـــدويل، 
الإماراتي والعربي للجولف، يف ت�سريع وترية املفاو�سات مع الحتاد الدويل، 
"املوؤقتة" يف  الع�سوية  الإمــاراتــي على  اأثمرت اجلهود عن ح�سول الحتــاد 
الحتاد الدويل، يف اإجناٍز لفت كاأول احتاد عربي ميهد الطريق اأمام ريا�سي 
للم�ساركة يف كرى  يوؤهلهم  دويل،  ت�سنيف  على  للح�سول  الهمم  اأ�سحاب 

البطولت العاملية".
واأ�ساف اأن احتاد الإمارات للجولف ومنذ 2019 حر�س على تاأ�سي�س فرق 
وطنية جتمع الأ�سوياء واأقرانهم من ريا�سي اأ�سحاب الهمم، قبل اأن ي�سهد 
اإدراج مناف�سات خا�سة بريا�سي اأ�سحاب الهمم، �سمن اأجندة  يف العام ذاته 

ال�سريحة  هــذه  منح  يف  اأ�ــســا�ــس  حجر  مثلت  خطوة  يف  اجلــولــف،  م�سابقات 
ت�سفر  اأن  قبل  الطموحات،  مب�ستوى  لــالرتــقــاء  الفر�سة  الريا�سيني  مــن 
املفاو�سات املبا�سرة مع الحتاد الدويل، عن النجاح يف الن�سمام كاأول احتاد 
عربي يح�سل على الع�سوية املوؤقتة، و�سيتم الت�سويت يف اجلمعية العمومية 
الع�سوية  الإمــــارات  املقبل على منح  اأكــتــوبــر  الـــدويل يف  لــالحتــاد  الــعــاديــة 

الدائمة.
معايل  توجيهات  ظل  يف  ت�سمنت،  اجلولف  احتــاد  ا�سرتاتيجية  اأن  واأو�سح 
الهمم،  اأ�سحاب  لريا�سي  الدعم  توفري  القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ 
وذلك تكاماًل مع النهج احلكومي يف ت�سريع وترية الدمج املجتمعي، وكون 
الريا�سة اأ�سرع الطرق يف حتقيق الدمج، يف خطوات حظيت باهتمام الحتاد 

الدويل جلولف اأ�سحاب الهمم، لأن يكون احتاد الإمــارات حجر الزاوية يف 
الدويل،  الحتــاد  مظلة  حتت  لالن�سمام  العربية  الحتـــادات  باقي  ت�سجيع 
ومنح لعبيهم من اأ�سحاب الهمم القدرة على الرتقاء مب�ستوى الطموحات، 
واحل�سول على ت�سنيف عاملي يوؤهلهم للم�ساركة يف ال�ستحقاقات الكرى 
على ال�ساحة الدولية. وقال الزرعوين اإنه منذ ال�ست�سافة الناجحة لدورة 
دولة  اإىل  الأنظار  توجهت  اأبوظبي،  يف  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الألعاب 
الإمارات، كنموذج يعك�س مدى الدعم الذي حتظى به �سريحة اأ�سحاب الهمم 
الــدويل، نقلة  املوؤقتة يف الحتــاد  الع�سوية  املجالت، لتمثل خطوة  يف كافة 
والنتقال  ال�سريحة،  ريا�سي هذه  الذي يخدم  ال�سحيح  الجتــاه  نوعية يف 

مب�ستوى الطموحات نحو العاملية.

لبطولة  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  ك�سفت 
اآ�سيا للرجال وال�سيدات للمالكمة 
دلهي – دبي 2021 عن تفا�سيل 
الن�سخة الثالثة ع�سرة من البطولة 
للمرة  الـــدولـــة  ت�ست�سيفها  الــتــي 
 21 مــــن  الــــفــــرتة  خـــــالل  الأوىل 
وينظمها  اجلــــاري  مــايــو   31 اإىل 
والإماراتي  الآ�ــســيــوي  الحتـــاديـــن 
لــلــمــالكــمــة بــالــتــعــاون مــع الحتـــاد 
دبي  وجمــلــ�ــس  للمالكمة  الــهــنــدي 
الــريــا�ــســي، وتـــقـــام مــنــافــ�ــســاتــهــا يف 

فندق مرييديان املطار بدبي.
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
الــــذي عــقــد �ــســبــاح اأمـــ�ـــس يف مقر 
بــحــي دبي  الــريــا�ــســي  جمل�س دبـــي 
�سعادة  خــاللــه  وحتـــدث  للت�سميم 
�سعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي 
العتيبة  اأنــ�ــس  و�ــســعــادة  الــريــا�ــســي، 
رئـــيـــ�ـــس الحتــــــاديــــــن الإمــــــاراتــــــي 
وحممد  لــلــمــالكــمــة،  والآ�ـــســـيـــوي 
بـــو خـــاطـــر نـــائـــب رئــيــ�ــس الحتــــاد 
الإماراتي للمالكمة رئي�س اللجنة 
بح�سور  للبطولة،  املنظمة  العليا 
نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد اأمني 
عام جمل�س دبي الريا�سي، وح�سن 
احلمادي اأمني عام احتاد الإمارات 
اأخ�سائي  الكندي  وعمر  املالكمة، 
باملجل�س  جمتمعية  فعاليات  اأول 
ومدير البطولة، وعدد من مدراء 

الإدارات والأق�سام باملجل�س.
"مرة  �سعيد حـــارب:  �ــســعــادة  وقـــال 
اأخـــــرى جنــنــي يف دولــــة الإمــــــارات 
ومــعــنــا الأ�ـــســـقـــاء والأ�ــــســــدقــــاء يف 
الدول العربية والعامل ثمرة روؤية 
ــيــدة التي  وحــكــمــة قــيــادتــنــا الــر�ــس

وفرت لنا كل �سبل الأمان واحلماية 
الت�سدي  يف  الــنــاجــحــة  واخلــطــط 
دولة  لتكون   19 كوفيد  جلائحة 
الإمـــــارات الــنــمــوذج الـــذي يحتذي 
بــه الــعــامل يف الــتــغــلــب عــلــى جميع 
باأمان  العي�س  التحديات وموا�سلة 
بعد  املجالت،  جميع  يف  وان�سيابية 
اأن ا�ست�سافت الدولة بطولة العامل 
لألعاب القوى لأ�سحاب الهمم عام 
املا�سي  العام  وا�ست�سافت   2019
للكريكت  الهندي  الــدوري  بطولة 
اأكر بطولة للمحرتفني يف العامل، 
ا�سرتاليا  بطولة  ت�سفيات  وكذلك 
املفتوحة للتن�س، ت�ست�سيف الدولة 
بــطــولــة كـــرى اأخــــرى هــي بطولة 
نقلها  مت  الـــتـــي  لــلــمــالكــمــة  اآ�ــســيــا 
الهند  بــه  مــا متــر  ب�سبب  دبــي  اإىل 
جائحة  نتيجة  �سعبة  ظــروف  من 

كوفيد 19".
مع  نــتــعــاون  اأن  "ي�سرنا  واأ�ـــســـاف: 
والآ�سيوي  الإمـــاراتـــي  الحتـــاديـــن 
للمالكمة لتوفري كل �سبل النجاح 
يف  الأكـــر  البطولة  هــذه  لتنظيم 
ــيــا، ونــحــن عــلــى ثــقــة من  قــــارة اآ�ــس
اأبـــنـــاء الـــوطـــن عــلــى تنظيم  قــــدرة 
رغم  �سورة  باأف�سل  البطولة  هذه 
نوؤكد  كما  الــوقــت،  �سيق  حتــديــات 
املنظمة  اللجنة  مــع  �سنعمل  اأنــنــا 
الحرتازية  الإجــــــراءات  لتطبيق 
والــــروتــــوكــــول اخلـــا�ـــس واإجــــــراء 
جلميع  املـــ�ـــســـتـــمـــرة  الـــفـــحـــو�ـــســـات 
امل�ساركني والعاملني فيها من اأجل 
الأجـــواء  وتــوفــري  اجلميع  �سالمة 
اأف�سل  لـــتـــقـــدمي  لـــهـــم  املـــنـــا�ـــســـبـــة 

م�ستوياتهم التناف�سية".

ا�ست�سافة  يف  ــري  ــب ك جنــــاح 
البطولت واملوؤمترات الدولية 

اأكد �سعادة �سعيد حارب اأن دبي قد 
العام  مــن  نــوفــمــر  يف  ا�ست�سافت 
املا�سي اأكر بطولة عاملية بح�سور 
جماهريي يف ريا�سة اجلولف وهي 
بــطــولــة مــوانــئ دبـــي الــعــاملــيــة، كما 
الريا�سي  دبــي  مــوؤمتــر  تنظيم  مت 
دي�سمر  �ـــســـهـــر  خــــــالل  الــــــــدويل 
الدولية  الحتــــاد  رئــيــ�ــس  بح�سور 
لـــكـــرة الـــقـــدم واأ�ـــســـهـــر جنــــوم كرة 
العاملية تقدمهم كري�ستيانو  القدم 
رونــــــــالــــــــدو ولـــيـــفـــانـــدوفـــيـــ�ـــســـكـــي 
اأبناء  قـــدرة  يــوؤكــد  ممــا  وكا�سيا�س، 
وا�ست�سافة  تنظيم  عــلــى  الــوطــن 
التحديات  رغـــم  الــبــطــولت  اأكــــر 
الــنــ�ــســاط يف  تــوقــف  اإىل  اأدت  الــتــي 

تقدم  فــيــمــا  الـــعـــامل.  دول  مــعــظــم 
اإىل  بال�سكر  العتيبة  اأنــ�ــس  �ــســعــادة 
جمل�س دبـــي الــريــا�ــســي لــــدوره يف 
الإماراتي  الحتــاديــن  جــهــود  دعــم 
ريا�سة  ممار�سة  لن�سر  والآ�ــســيــوي 
بطولة  وتنظيم  عموما،  املالكمة 
اآ�سيا للمالكمة للرجال وال�سيدات 
 31 اإىل   21 مـــن  الـــفـــرتة  خــــالل 
مــايــو اجلــــــاري، وكـــذلـــك الإعــــالن 
الأكر  البطولة  عن تفا�سيل هذه 
�سيتم  الــتــي  الآ�ــســيــويــة  الـــقـــارة  يف 
الإجــــراءات  وفــق  دبــي  تنظيمها يف 
الحرتازية والرتوكولت اخلا�سة 

الدقيقة.
البطولة  "هذه  الــعــتــيــبــة:  وقـــــال 
ــوؤولــيــة تــنــظــيــمــهــا يف  حتــمــلــنــا مــ�ــس
اعتذار  بــعــد  ودقـــيـــق  حــــرج  ظــــرف 

الحتـــــاد الــهــنــدي لــلــمــالكــمــة عن 
ال�ست�سافة قبل اأقل من �سهر على 
ملا  نتيجة  وذلـــك  تنظيمها،  مــوعــد 
متــر بــه الهند مــن ظــروف �سحية 
وبيئية �سعبة جراء جائحة كوفيد 
19، ونحن نعر عن تعاطفنا مع 
مــا ميــر بــه الأ�ــســدقــاء يف الهند يف 
التعايف  لهم  ونتمنى  الــوقــت،  هــذا 
الطبية  الأزمــــة  هــذه  مــن  ال�سريع 
"بتوفيق  واأ�ــســاف:  والإن�سانية". 
القيادة  وروؤيـــــة  وبــحــكــمــة  اهلل  مــن 
الــر�ــســيــدة تــوا�ــســل دولـــة الإمــــارات 
خمتلف  يف  الـــقـــيـــادي  دورهـــــا  اأداء 
الكبري  النجاح  وبف�سل  املــجــالت، 
الــتــغــلــب عــلــى حتديات  لــلــدولــة يف 
جائحة كوفيد 19 واأ�سلوب احلياة 
والتنقل  وان�سيابية احلركة  الآمنة 

الفندقية  املن�ساآت  وتــوفــر  اجلـــوي 
ت�سدينا  فقد  الوطنية،  واخلــرات 
التي  البطولة  هــذه  تنظيم  ملهمة 
اآ�سيا  بــطــولــة يف  واأهـــــم  اأكــــر  تــعــد 
الأوملبياد  مناف�سات  انــطــالق  قبل 
املـــقـــبـــل يف طـــوكـــيـــو ومتــــثــــل خري 
للتناف�س على  اآ�سيا  اإعــداد ملالكمي 
ي�سارك  حيث  الأوملــبــيــة  امليداليات 
فيها 250 مالكًما من اجلن�سيني 
اإماراتيني  مــالكــمــني  بــيــنــهــم  مـــن 
وحكم  اإداري   130 اإىل  بالإ�سافة 

وفني".
الرتحيب  "ي�سعدنا  واخــــتــــتــــم: 
واملالكمات  املــالكــمــني  مــن  مبــئــات 
واملحكمني  والــفــنــيــة  والإداريــــــــني 
هذه  يف  اآ�ـــســـيـــويـــة  ـــــة  دول  25 مـــن 
يتوىل  اأن  يــ�ــســرنــا  كــمــا  الــبــطــولــة، 

تنظيم هذه البطولة جلنة منظمة 
من اأبناء الوطن اإىل جانب تقدمي 
للمالكمة  الآ�ـــــســـــيـــــوي  الحتـــــــــاد 
كما  التخ�س�سية،  الفنية  امل�ساعدة 
الإماراتي  الحتــاديــن  با�سم  اأتقدم 
اإىل  والتقدير  بال�سكر  والآ�ــســيــوي 
واللجنة  للريا�سة  العامة  الهيئة 
جمل�س  واإىل  الــوطــنــيــة  الأوملــبــيــة 
اأبوظبي  الــريــا�ــســي وجمــلــ�ــس  دبـــي 
العليا لالأزمات  واللجنة  الريا�سي 
لــدعــمــهــم لنا  دبــــي  والـــــكـــــوارث يف 
و�سنعمل  الــبــطــولــة،  هــذه  لتنظيم 
�ــســبــل النجاح  عــلــى تــوفــري جــمــيــع 
لـــهـــا لـــتـــكـــون بــاملــ�ــســتــوى املـــعـــروف 
الكرى  الـــبـــطـــولت  تــنــظــيــم  عـــن 
حممد  وقــال  الإمارات".  دولــة  يف 
وروؤيــــة  دعـــم  "بف�سل  خـــاطـــر:  بـــو 
الدولة  متتلك  الــر�ــســيــدة  الــقــيــادة 
من املقومات والكوادر التي توؤهلها 
العاملية  الــبــطــولت  اأكـــر  لتنظيم 
ويف وقت ق�سري، و�سبق لنا تنظيم 
ولــــذلــــك فنحن  كـــــرى  بــــطــــولت 
قـــــادرون عــلــى تــنــظــيــم حـــدث بهذا 
الوطنية  الــكــوادر  ولــديــنــا  احلــجــم 
الــتــي �ــســتــقــوم بـــدورهـــا كــمــا يجب 
الآ�سيوي  الحتــاديــن  مع  بالتعاون 
و�سع  ومت  لــلــمــالكــمــة،  والـــهـــنـــدي 
�سالمة  ي�سمن  خا�س  بــروتــوكــول 
تطبيقه  و�سيتم  امل�ساركني  جميع 
هدف  حتقيق  يف  ي�ساهم  مبا  بدقة 
اأف�سل  ويـــوفـــر  الــبــطــولــة  تــنــظــيــم 

اأجواء التناف�س يف املالكمة
مالكمني  الــبــطــولــة  يف  ويـــ�ـــســـارك 
25 دولــــة وهي:  مــن  ومــالكــمــات 
اندوني�سيا،  البحرين،  اأفغان�ستان، 

الأردن،  الــــعــــراق،  اإيـــــــران،  الــهــنــد، 
كوريا،  قــرقــيــ�ــســتــان،  كــازاخــ�ــســتــان، 
منغوليا،  مــكــاو،  لو�ــــس،  الــكــويــت، 
قطر،  الفلبني،  باك�ستان،  نــيــبــال، 
تايالند،  ـــوريـــا،  ـــس � �ـــســـرييـــالنـــكـــا، 
طــــاجــــكــــ�ــــســــتــــان، تـــركـــمـــنـــ�ـــســـتـــان، 
اىل  بالإ�سافة  واليمن  اأوزبك�ستان، 

المارات العربية املتحدة.
الأقـــوى على  البطولة  وتــعــد هــذه 
من  تت�سمنه  ملــا  الــعــامل  مــ�ــســتــوى 
م�ساركة اأقوى الالعبني وامل�سنفني 
الأوائل على م�ستوى العامل، وتعتر 
املحطة ال�ستعدادية والأخرية قبل 
 ،2021 طوكيو  لأوملبياد  التوجه 
وعـــــــرا اأمـــــــني عـــــام جمـــلـــ�ـــس دبي 
الريا�سي ورئي�س الحتاد الآ�سيوي 
عن الر�سى مب�ستوى ال�ستعدادات 
القارة  يف  الأهــم  البطولة  لتنظيم 
الآ�سيوية رغم تويل دولة الإمارات 
ق�سري  وقـــت  يف  الــبــطــولــة  تنظيم 
ال�ست�سافة  عن  الهند  اعتذار  بعد 
نتيجة ما متر به الهند من ظروف 
�سحية وبيئية �سعبة جراء جائحة 

كوفيد 19.
مالكمني  الــبــطــولــة  يف  ويـــ�ـــســـارك 
25 دولــــة وهي:  مــن  ومــالكــمــات 
اندوني�سيا،  البحرين،  اأفغان�ستان، 
الأردن،  الــــعــــراق،  اإيـــــــران،  الــهــنــد، 
كوريا،  قــرقــيــ�ــســتــان،  كــازاخــ�ــســتــان، 
منغوليا،  مــكــاو،  لو�ــــس،  الــكــويــت، 
قطر،  الفلبني،  باك�ستان،  نــيــبــال، 
تايالند،  ـــوريـــا،  ـــس � �ـــســـرييـــالنـــكـــا، 
طــــاجــــكــــ�ــــســــتــــان، تـــركـــمـــنـــ�ـــســـتـــان، 
اىل  بالإ�سافة  واليمن  اأوزبك�ستان، 

المارات العربية املتحدة.

الأول عربيا.. ج�لف »اأ�شحاب الهمم« يح�شل على ع�ش�ية الحتاد الدويل

اإداريا وفنيا ي�ساركون يف البطولة و130  مالكما   250

دبي ت�شت�شيف بط�لة اآ�شيا للرجال وال�شيدات للمالكمة ماي� اجلاري 

واأدوات  ملعدات  مقرتحة  جديدة  �سفقة  يونايتد  مان�س�سرت  فريق  خ�سر 
التدريب بقيمة 200 مليون جنيه اإ�سرتليني، اأو ما يعادل 280 مليون 
دولر على مدار 10 �سنوات بعد خماوف من جمموعة "ذي هوت غروب" 
التجاريني  ال�سركاء  ملقاطعة  احلــمــر  ال�سياطني  جماهري  حملة  ب�ساأن 

للنادي احتجاجا على ملكية عائلة غليزر.
"ذي هوت غروب" اأبلغت  اأوبزيرفر" اأن املجموعة  "ذي  واأفــادت �سحيفة 
اأنها  اجلــمــعــة،  اأرنـــولـــد،  ريــتــ�ــســارد  الــيــونــايــتــد  ملجموعة  املــنــتــدب  الع�سو 
اأن تبداأ يف الأول من يوليو  املقرر  التي كان من  �ستن�سحب من ال�سفقة 

املقبل.

بروتني"  "ماي  ل�سركة  الــتــجــاريــة  الــعــالمــة  تظهر  اأن  املــقــرر  مــن  وكـــان 
جمموعة  على  غروب"،  هــوت  "ذي  ل�سركة  اململوكة   ،Myprotein
العالمة  حمــل  لــتــحــل  يــونــايــتــد  مان�س�سرت  بــفــريــق  اخلــا�ــســة  الــتــدريــب 
التابع  التي ترعى مركز تدريب كارينغتون   ،AON "لـ"اأون التجارية 

للنادي، وفقا ملا ذكرته �سحيفة الغارديان الريطانية.
خارج  غليزر  عائلة  �سد  املا�سي:  الأحـــد  يــوم  امل�سجعني،  احتجاج  واأدى 
ملعب "اأولد ترافورد"، اإىل تاأجيل مباراة يونايتد مع ليفربول حتى يوم 

اخلمي�س املقبل.
و�سائل  هـــوت غروب" فــوجــئــت عــر  "ذي  اأن جمــمــوعــة  وا�ــســحــا  ويــبــدو 

�سركاء  �سد  الإنرتنت  عر  الالحقة  الفعل  بــردود  الجتماعي  التوا�سل 
فريق مان�س�سرت يونايتد.

حتمل  الهوية  جمهولة  "اليونايتد"،  م�سجعي  جمموعة  اأطلقت  فقد 
الو�سم NOTAPENNYMORE حملة عر الإنرتنت ملقاطعة 
اأور"  "تاغ  و�ساعات  "اأديدا�س"  ذلــك  يف  مبا  الرئي�سيني،  الــنــادي  �سركاء 

و"كادبوري"، وكتبت لهم ر�سالة مفتوحة تتعهد با�ستهداف منتجاتهم.
مبليارات  �ــســركــة  وهـــي  غروب"،  هـــوت  "ذي  جمــمــوعــة  اأن  اأيــ�ــســا  وعــمــل 
اجلنيهات ولديها مكاتب بالقرب من مطار مان�س�سرت، كانت قلقة من اأن 
تكون �سركة حملية م�ستهدفة من قبل امل�سجعني ال�ساخطني يف مان�س�سرت 

الكرى. ي�سار اإىل اأن اتفاقية "اأون" تنهي يف 30 يونيو، مما يعني اأن املان 
يونايتد قد يواجه �سعوبة يف اإبرام �سفقة جديدة ذات قيمة مماثلة لتلك 

املقرتحة مع "هوت غروب".
 ،2005 ي�سار اإىل اأن حترك عائلة غليزر، التي متتلك النادي منذ عام 
لالن�سمام اإىل دوري ال�سوبر الأوروبي البائد، اأدى تاأجيج امل�ساعر املعادي 
لعائلة غليزر وبلوغها م�ستويات قيا�سية عقب هذا التحرك من العائلة 
املجموعة  مــن  كــل  ورف�ست  راأيــهــم.  معرفة  اأو  اجلماهري  مــ�ــســاورة  دون 
والنادي التعليق على هذه الأنباء، حيث اأكد اأولئك املطلعون على ال�سفقة 

يف اأولد ترافورد اأنه ل توجد حمادثات جارية.

جماهري »الي�نايتد« تت�شبب بخ�شارة �شفقة بقيمة 280 ملي�ن دولر
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•• الذيد-الفجر

حما�سرة  عـــ�ـــســـرة  �ــســبــعــة  بــتــنــفــيــذ 
وبـــرنـــاجمـــا تـــدريـــبـــيـــا اخـــتـــتـــم نــــادي 
الأول  اأمــ�ــس  الــريــا�ــســي م�ساء  الــذيــد 
عنوان  حمل  الـــذي  برناجمه  مبــقــره 
هدف  ونتطور" والذي  نبدع  " معك 
الريا�سية  الــكــوادر  كــافــة  تاأهيل  اإىل 
ـــاأحـــدث املــعــلــومــات والطــــــالع على  ب
اخلــرات يف خمتلف جمالت  اأف�سل 
التطوير والتدريب يف عامل  الريا�سة 
تدوير  خالل  من  الب�سرية  والتنمية 

اخلرات يف النادي.
ومتيز الرنامج الذي يعد فريدا من 
نوعه على ال�ساحة الريا�سية م�ساحة 
ثـــريـــة لـــالهـــتـــمـــام بـــكـــافـــة املـــدربـــني 
واملوظفني والإداريـــني والــذي انطلق 
اجلاري  للعام  يناير  �سهر  بــدايــة  مــع 
اأ�سهر متوا�سلة  وملدة خم�س   2021
املحا�سرات  مــن  مــنــتــقــاه  �سل�سلة  يف 
وت�سمن   . الــــهــــامــــة  املـــــحـــــاور  ذات 
ت�سمنت  حمــا�ــســرة   17 الـــرنـــامـــج 
و�سملت  الخـــتـــ�ـــســـا�ـــســـات  خمـــتـــلـــف 
النف�سي  والعداد  الريا�سي  التدريب 
الريا�سة  والأدارة  الإداريـــــة  واملــالــيــة 

والـــثـــقـــافـــة الــريــا�ــســيــة حــيــث جرى 
تكليف املتخ�س�سني من كوادر النادي 
تخ�س�سه  جمال  يف  حما�سرة  باإلقاء 
واهتمامه وكان الهدف منها ا�ستمرار 
كورونا  ظل  يف  الريا�سي  الثقايف  املــد 
تطوير  يف  املهمة  املعلومات  وتــدويــر 

م�ستوى اأداء املوظفني والإداريني.

اختتام  ومبــنــا�ــســبــة  الطـــــار  هـــذا  ويف 
اجلل�سة  تــنــفــيــذ  جـــــرى  الــــرنــــامــــج 
بالقاء  واخلــتــامــيــة  عــ�ــســرة  الــ�ــســابــعــة 
الريا�سية  بالثقافة  خا�سة  حما�سرة 
لــــلــــدكــــتــــور زكـــــــي يـــحـــيـــى عــــبــــد اهلل 
ال�سكرتري التنفيذي بالنادي ت�سمنت 
يف  الألعاب  جميع  عن  واأجوبة  اأ�سئلة 

واألعاب  والطائرة  وال�سلة  القدم  كرة 
وتن�س  والكاراتيه  وال�سباحة  الــقــوى 
حاز  مبدع  تفاعلي  باأ�سلوب  الطاولة 

على اإعجاب احل�سور.
ح�سر اخلــتــام كــاًل مــن �ــســعــادة �سامل 
حمــمــد بـــن هـــويـــدن رئــيــ�ــس جمل�س 
الريا�سي  الثقايف  الــذيــد  نــادي  اإدارة 

وكـــــاًل مـــن �ـــســـعـــادة حــمــيــد عــبــد اهلل 
نــائــب رئي�س  بــالــ�ــســدريــة اخلـــاطـــري 
كما  الـــذيـــد  بـــنـــادي  الإدارة  جمــلــ�ــس 
خلف  حمود  الدكتور  من  كــاًل  ح�سر 
الذيد   لنادي  التنفيذي  املدير  �سامل 
الإداري  املدير  اجلــاري  �سيف  و�سامل 

للنادي .

و 
هويدن  بن  حممد  �سامل  �سعادة  اأ�ساد 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف 
ودوره  الــرنــامــج  باأهمية  الــريــا�ــســي 
الريا�سي  الـــكـــوادر  تــطــويــر  يف  الــهــام 
املعلومات  اأحـــــدث  عــلــى  واطــالعــهــم 
و  الريا�سة  تاأ�سيل  مع  يتما�سى  مبا 

توؤثر  التي  املعلومات  وزيــادة  الثقافة 
يف م�ستوى اأداء املدرب موؤكدا جناحه 
حتفيز  يف  النوعية  وفكرته  الالفتة 
كوادر النادي على تقدمي املحا�سرات 
الو�سط  يف  لـــزمـــالئـــهـــم  والـــــنـــــدوات 

الريا�سي والوظيفي .
ــاد �ــســعــادة حميد عبد  اأ�ــس مــن جــانــبــه 

اهلل بال�سدرية اخلاطري نائب رئي�س 
امل�ساركني  بــالــتــزام  الإدارة  جمــلــ�ــس 
التي  املــعــلــومــات  املــــبــــادرة وقــيــمــة  يف 
قدموها ودور جلنة التنمية الثقافية 
واملـــجـــتـــمـــعـــيـــة املــــهــــم بــــهــــذا اجلـــانـــب 
واملـــبـــادرة الــتــي قــدمــوهــا خـــالل هذه 

الظروف ال�ستثنائية .

)ع�سرة  دابل"  الـ"تريبل  عــدد  يف  القيا�سي  الرقم  و�ستروك  را�سل  عــادل 
اأو�سكار  بــا�ــســم الأ�ـــســـطـــورة  املــ�ــســجــل  اأكــــرث يف ثـــالث فــئــات احــ�ــســائــيــة(  اأو 
روبرت�سون، معززا حظوظ فريقه وا�سنطن ويزاردز يف حجز بطاقة الأدوار 
الإق�سائية بقيادته اإىل فوز ثمني على م�سيفه انديانا بي�سرز 132-133 

بعد التمديد يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وحقق و�ستروك الـ"تريبل دابل" الـ181 يف م�سريته الحرتافية والـ35 
هذا املو�سم، بينها 25 يف املباريات الـ32 الأخرية، بت�سجيله 33 نقطة مع 
19 متابعة و15 متريرة حا�سمة. و�سمن و�ستروك اإنهاء الدوري املنتظم 
قبل اأربع مباريات من نهايته مبعدل "تريبل دابل" يف املباراة وهو اإجناز 

حققه ثالث مرات �سابقا.
قــادمــا من  العا�سمة  فــريــق  املــو�ــســم اىل  هــذا  املنتقل  و�ــســتــروك،  وميــلــك 
لروبرت�سون  التاريخي  القيا�سي  الرقم  حتطيم  فر�سة  روكت�س،  هيو�سنت 

الإثنني عندما يلتقي فريقه مع اأتالنتا هوك�س.
وعــلــق و�ــســتــروك عــلــى اإجنــــاز مــعــادلــة رقـــم روبــرتــ�ــســون الـــذي لــعــب 14 
مو�سما يف دوري املحرتفني يف الفرتة بني 1960 و1974، قائال "اأمر 
ل ي�سدق"، م�سيفا "اأنا �سعيد جًدا وممنت. اأنا ممنت للجميع طيلة هذه 

املغامرة".
الثالث  املــركــز  جون�سون  ماجيك  ليكرز  اأجنلي�س  لو�س  اأ�ــســطــورة  ويحتل 
138 تريبل دابل، فيما يحتل النجم ال�سابق لدال�س مافريك�س  بر�سيد 
ونيوجريزي نت�س وفينيك�س �سنز جاي�سون كيد املركز الرابع )107( اأمام 
جنم ليكرز ليرون جيم�س، الن�سط الوحيد بني اخلم�سة الأوائل، بر�سيد 

يف م�سريته الحرتافية. دابل  تريبل   99
50 نقطة يف  بيل �ساحب  بــراديل  وتاألق زميله  و�ستروك  اإجنــاز  و�ساهم 
حتقيق وا�سنطن ويزاردز لفوزه الثاين تواليا والـ32 يف 67 مباراة حتى 

الن وانتزاع املركز التا�سع يف املنطقة ال�سرقية من اإنديانا بي�سرز.
ويتواجه �ساحبا املركزين ال�سابع والثامن من كل منطقة يف مباراة واحدة 
يخو�س  فيما  الق�سائية،  الدوار  اإىل  مبا�سرة  بها  الفائز  يتاأهل  اأن  على 
التا�سع  املركزين  الفائز من مباراة �ساحبي  اأخــرى �سد  اخلا�سر مواجهة 

والعا�سر، والفائز من هذه املواجهة يكمل عقد البالي اأوف.
وتابع و�ستروك الذي يخو�س مو�سمه الـ13 يف الدوري بينها 11 مو�سما 
مع اوكالهوما �سيتي ثاندر وواحدا مع هيو�سنت روكت�س: ""اأنا فخور جًدا 
اأخــرى من تلك  ليلة  الليلة كانت  امللعب.  اأر�ــس  بتقدمي كل ما لدي على 

الليايل التي يتعني عليك فيها بذل اجلهد واإيجاد حل".
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يعادل فيها و�ستروك اإجنازا لروبرت�سون. 
ثاندر،  �سيتي  اأوكالهوما  �سفوف  يف  يلعب  كــان  عندما   2017 عــام  ففي 
حطم رقمه القيا�سي يف عدد الـ"تريبل دابل" يف مو�سم واحد عندما حققه 

مرة.  42
الالعب  ب�سفته  روبرت�سون  اإىل  ان�سم   ،2017-2016 ذاته  املو�سم  ويف 
املــو�ــســم، وهــو مــا فعله  الـــذي حقق مــعــدل تريبل دابـــل واحـــدة يف  الوحيد 

و�ستروك هذا املو�سم للمرة الرابعة خالل خم�س �سنوات.
وكانت املناف�سة قوية بني الفريقني منذ البداية حيث ح�سم ويزاردز الربع 
الول ب�سعوبة بفارق نقطة واحدة 33-32، وانتهى الربع الثاين بالتعادل 
اأن يفر�س بي�سرز اأف�سلية ن�سبية يف الثالث وك�سبه بفارق  قبل   ،30-30
ت�سع  بفارق  الخــري  الربع  ردوا يف  ال�سيوف  لكن  نقاط )29-39(،   10
 ،)124-124( الأ�سلي  الوقت  يف  التعادل  وفر�سوا   ،)23-32( نقاط 

قبل اأن يح�سموا ال�سوط الإ�سايف بفارق نقطة )8-9(.
وبرز الثنائي الليتواين دومانتا�س �سابوني�س وكاري�س ليفريت حيث حقق 
الأول "تريبل دابل" بت�سجيله 30 نقطة مع 13 متابعة ومثلها متريرة 

 14 35 نقطة مع  حا�سمة، فيما كان الثاين قريبا من اإجنــازه بت�سجيله 
متابعة و8 متريرات حا�سمة.

الأربــع الأخــرية واخلام�سة يف  الثالثة يف مبارياته  ومني بي�سرز بخ�سارته 
مبارياته ال�سبع الأخرية.

�ستايت  غــولــدن  فريقه  وعـــزز حــظــوظ  تــاألــقــه  كـــوري  �ستيفن  النجم  تــابــع 
الفوز على  قــاده اىل  اأوف عندما  البالي  املناف�سة على بطاقة  ووريــرز يف 
49 نقطة يف ثالثة  136-97 بت�سجيله  �سيفه اوكالهوما �سيتي ثاندر 

اأرباع بينها 11 ثالثية.
24 نقطة بينها  اأنهاه بر�سيد  و�سرب كوري بقوة منذ الربع الأول حيث 
والثالث  الــثــاين  الربعني  يف  نقطة   25 ي�سيف  اأن  قبل  ثالثيات،  خم�س 

ويرتك فريقه متقدما بفارق 39 نقطة )67-106.
الأقــل هذا  11 ثالثية على  كــوري  التي يحقق فيها  الرابعة  املباراة  وهي 

املو�سم.
وعجز مدرب ووريرز �ستيف كري عن اإيجاد كلمات لو�سف جنمه، وقال "ل 

اأعرف كيف اأ�سف ذلك، اأعجز عن اإيجاد الكلمات لو�سفه".
وهو الفوز الثاين لووريرز على ثاندر يف 48 �ساعة بعدما كان تغلب عليه 

اخلمي�س.  97-118
اأمــام ممفي�س  68 مباراة ووريــرز يف املركز الثامن  الـ35 يف  واأبقى الفوز 
تاألق  بف�سل   99-109 رابــتــورز  تورونتو  م�سيفه  على  الفائز  غريزليز 
فالن�سيونا�س  يونا�س  والليتواين  نقطة(   20( جاك�سون  جايرن  الثنائي 

)18 نقطة مع 21 متابعة(.
يف املقابل، مل ينفع تورونتو رابتورز، بطل املو�سم قبل املا�سي، تاألق جنميه 
الكامريوين با�سكال �سياكام وغاري ترينت بت�سجيل كل منهما 18 نقطة 

لتفادي اخل�سارة الثالثة تواليا يف املركز الثاين ع�سر.

انت�ساراته  ال�سرقية  املنطقة  مت�سدر  �سيك�سرز  �سفنتي  فيالدلفيا  ووا�سل 
بي�ستونز  ديرتويت  �سيفه  على  تغلب  عندما  ثمانية  اىل  ورفعها  املتتالية 
118-104. ويدين �سيك�سرز بفوزه اىل الكامريوين جويل اإمبيد �ساحب 
29 نقطة مع �ست متابعات وترييز ماك�ساتي م�سجل 22 نقطة والبديل 

دوايت هاوارد الذي اأ�ساف 19 نقطة مع 14 متابعة.
للفوز  بت�سجيله  �سيك�سرز  حــذو  الغربية  املنطقة  مت�سدر  جــاز  يوتا  وحــذا 
 116-124 روكت�س  هيو�سنت  �سيفه  على  تغلب  عندما  تواليا  اخلام�س 
نقطة  و20  نــيــانــغ  جـــورج  ال�ــســل  ال�سنغايل  لنجمه  نقطة   24 بف�سل 

للكرواتي بويان بوغدانوفي�س.
الأربع  املباريات  يف  هزائمه  �سل�سلة  ال�سرقية  ثاين  نت�س  بروكلني  واأوقــف 
-125 الغربية  رابــع  ناغت�س  دنفر  م�سيفه  على  تغلب  عندما  الأخـــرية 

.119
وفر�س النجم كيفن دورانت نف�سه جنما للمباراة بت�سجيله 33 نقطة مع 
النجم الآخر كايري اإرفينغ  واأ�ساف  حا�سمة،  متريرات  و�سبع  متابعة   11

جيم�س هاردن ب�سبب الإ�سابة. الثالث  النجم  غاب  فيما  نقطة،   31
وبرز ال�سربي نيكول يوكيت�س ومايكل بورتر جونيور يف �سفوف اخلا�سر 

بر�سيد 29 و28 نقطة على التوايل.
وعزز بورتالند ترايل باليزرز موقعه يف املركز ال�ساد�س يف املنطقة الغربية 
وبالتايل البطاقة املبا�سرة اىل البالي اوف عندما تغلب على �سيفه �سان 

انتونيو �سبريز 102-124.
ورفع باليزرز غلته من النت�سارات اىل 39 يف 68 مباراة بفارق فوزين 

عن لو�س اأجنلي�س ليكرز حامل اللقب وال�سابع من 67 مباراة.
مع  نقطة   30 �ساحب  ليالرد  دامــيــان  اىل جنمه  بفوزه  بــاليــزرز  ويدين 

ثماين متريرات حا�سمة و�سي جاي ماكولوم �ساحب 27 نقطة.

•• اأبوظبي-وام: 

" من دوري اخلليج العربي اقــرتاب اجلزيرة من   25 " �سهدت اجلولة 
العني يف مباراة قوية  تغلبه على  بعد  اأي وقت م�سى  اأكــرث من  التتويج 
كانت حتتمل كل النتائج. واأ�سبح الفريق بحاجة للفوز فقط على ملعبه 
ل�سعود  خورفكان  على  الثالثاء  غدا  م�ساء  لها  املقرر  الأخــرية  باجلولة 
من�سة التتويج، اأو التعادل يف حالة تعادل بني يا�س مع الوحدة، اأو حتى 

اخل�سارة يف حالة خ�سارة بني يا�س من الوحدة.
باللقب  للفوز  فر�سه  على  يا�س  بني  فيه  حافظ  الــذي  الوقت  نف�س  يف 
حيث ل يزال الفارق بينه وبني اجلزيرة نقطة واحدة، ويف حال فوزه على 
بني  �سيتوج  اخل�سارة من خورفكان  او  بالتعادل  وتعرث اجلزيرة  الوحدة 
الآخــر م�ستفيدا  الأهلي هو  �سباب  . وخــرج فريق  له  الأول  باللقب  يا�س 
من تالك اجلولة حيث دخل اإىل املربع الذهبي يف جدول الرتتيب واحتل 
اإىل  وتراجعه  الوحدة،  مع  بالتعادل  الن�سر  تعرث  م�ستغال  الرابع  املركز 

املركز اخلام�س.
و�سهدت اجلولة "25" ت�سجيل 21 هدفا يف املباريات ال�سبع، برغم خروج 
اإحدى املباريات بالتعادل ال�سلبي وهي مباراة خورفكان والفجرية، ولأول 
مرة هذا املو�سم، ت�سهد جولة ت�سجيل 3 اأهداف من �سربات حرة مبا�سرة، 

اأهــداف من خــارج منطقة اجلــزاء، منذ   5 اأي�سا ت�سجيل  وللمرة الأوىل 
اجلولة 17 من البطولة.

ومن اأبرز اأرقام اجلولة اأن بني يا�س كان �ساحب النتيجة الأكر بخما�سية 
نظيفة على م�سيفه الظفرة، وهو اأكر فوز يف تاريخ مواجهات الفريقني 
بدوري اخلليج العربي، وحقق حتا اأكر فوز له يف تاريخ م�ساركاته بدوري 

اخلليج العربي، عقب تفوقه على احتاد كلباء برباعية نظيفة اأي�سا.
وبرغم تعادل الفجرية �سلبياً مع خورفكان، اإل اأنه �سّجل عدة اأرقام بهذا 
هذا  الأوىل  للمرة  اأر�سه  خــارج  �سباكه  نظافة  على  حافظ  فقد  التعادل، 
املو�سم يف دوري اخلليج العربي، وهي املرة الأوىل كذلك خارج اأر�سه منذ 

مايو 2015، اإ�سافة حل�سده اأول نقطة خارج اأر�سه هذا املو�سم.
على  كــبــرياً  فــوزا  النــتــ�ــســارات، حمققا  �سكة  ال�سري يف  ال�سارقة  ووا�ــســل 
دوري  يف  اأر�ــســه  خــارج  لل�سارقة  فــوز  اأول  وهــو  نظيفة،  بثالثية  عجمان 
اخلليج العربي منذ دي�سمر املا�سي �سد حتا، و�سجل كورنادو يف مواجهة 
اأهداف   8 ل  ر�سيده  رافــعــاً  اجلـــزاء،  خــارج منطقة  مــن  عجمان هدفني 
اأول م�ساركة له يف دوري اخلليج العربي، كاأكرث  من خارج املنطقة، منذ 

الالعبني حتقيقاً لذلك.
بتقدمه  الن�سر  فـــّرط  الــوحــدة،  على  نظيفني  بهدفني  تقدمه  وبــرغــم 
اإل اأن الوحدة عاد بقوة و�سجل هدفني لتخرج املباراة  بهدفني نظيفني، 

/ 2 / 2/، ورفع تيجايل ر�سيده يف مواجهات الفريقني اإىل 13 هدفا، 
م�ساهما يف اأخر 7 مواجهات بت�سجيل 6 اأهداف، و�سناعة هدف.

على  ليحافظ  الو�سل،  مرمى  يف  نظيفة  ثالثية  الأهــلــي  �سباب  و�سجل 
15 على  الـ  للمباراة  العربي  الهزائم يف دوري اخلليج  من  �سجله خالياً 
التوايل /فاز يف 9 ــ تعادل يف 6/، وعلى اجلانب الآخر فاإن خ�سارة الو�سل 
دون ت�سجيل اأي هدف جعلته يف�سل يف الت�سجيل خارج اأر�سه للمرة الأوىل 
الت�سجيل  من  الو�سل  �سل�سلة  الأهلي  �سباب  اأوقــف  وبذلك  املو�سم،  هــذا 
املتتايل عند 21 مباراة بدوري اخلليج العربي، وحرمه من حتطيم رقمه 

ال�سخ�سي.
وبفوز اجلزيرة على العني يف " ديربي اأبوظبي" بهدفني نظيفني، جنح 
اجلزيرة يف اأن يحرم العني لأول مرة يف املو�سم احلايل من الت�سجيل خارج 
ملعبه، وفقا لإح�ساءات رابطة املحرتفني الإماراتية، وبهذا الفوز يكون 
اجلزيرة اأكرث فريق حقق الفوز على العني يف تاريخ دوري اخلليج العربي، 
بر�سيد 11 فوزا، واأكرث من هز �سباك العني بر�سيد 45 هدفا، كما اأن 
علي مبخوت هداف اجلزيرة رفع ر�سيده يف �سباك العني اإىل 11 هدفا، 
و�سنع 3 اأهداف خالل املواجهات الع�سر الأخرية بني الفريقني يف بطولة 
دوري اخلليج العربي. وجنح علي مبخوت يف اأن يو�سع الفارق بينه وبني 
اأقرب مناف�سيه فابيو دي ليما اإىل 3 اهداف يف �سباق الفوز بلقب هداف 

الدوري، حيث اأ�سبح ر�سيده 24 هدفا، مقابل 21 لفابيو دي ليما.
اخلليج  دوري  من  احلالية  الن�سخة  يف  اأقيمت  التي  املباريات  عــدد  وبلغ 
العربي 174 مباراة، �سهدت ت�سجيل 542 هدفا، مبعدل 3.1 هدف لكل 
مباراة، وارتفع معدل ال�سباك النظيفة بعد اجلولة" 25" اإىل 85 مرة.

ويف �سباق اأف�سل �سانع اأهداف بالدوري فقد ت�سدر خلفان مبارك لعب 
اجلزيرة امل�سهد بر�سيد 10 اأهداف، وتاله اإ�سماعيل مطر لعب الوحدة 
اإيــجــور جي�سو�س لعــب �سباب  ثــم  اأهــــداف،   9 الــثــاين بر�سيد  املــركــز  يف 
اأف�سل حار�س يف  �سباق  اهــداف. ويف   8 بر�سيد  الثالث  املركز  الأهلي يف 
الت�سديات فما زال علي حممد حار�س عجمان يف ال�سدارة بر�سيد 94 
ثم   ،  83 بر�سيد  الثاين  املركز  يف  اجلــزيــرة  حار�س  خ�سيف  علي  ويليه 

عبداهلل التميمي حار�س الفجرية بر�سيد 77 .
بــرانــديل كوا�س لعــب اجلــزيــرة �ساحب  اأ�سبح  الناجحة  املــراوغــات  ويف 
رايان  ويليه  مــراوغــة،   83 بر�سيد  الأول  املــركــز  حمتال  الأبـــرز  الــرقــم 
ليما  فابيو دي  ثم  77 مراوغة،  بر�سيد  الن�سر  اي�ساك ميندي�س لعب 
يحافظ  املرمى  على  الت�سديد  ويف  مراوغة.   71 بر�سيد  الو�سل  لعب 
لبا كودجو لعب العني على ال�سدارة يف هذه الفئة بر�سيد 92 ت�سديدة، 
87، وجواو بيدرو �سانتو�س  ويليه علي مبخوت لعب اجلزيرة بر�سيد 

لعب بني يا�س بر�سيد 83 ت�سديدة.

الوزراء  جمل�س  �ــســوؤون  وزيــر  اأعلن  التكهنات،  من  �سل�سلة  بعد 
الريطاين، مايكل غوف اأم�س الأحد اأن هناك مفاو�سات دقيقة 
تتم حاليا ب�ساأن مكان املباراة النهائية لدوري اأبطال اأوروبا لكرة 

القدم.
و�سيجمع النهائي بني العمالقني الإجنليزيني مان�س�سرت �سيتي 
اإ�سطنبول،  يف  يقام  اأن  يفرت�س  وكــان  مايو،   29 يوم  وت�سل�سي 
اإىل حماولت  اأ�سارت  الأيــام الأخــرية،  لكن تقارير عــدة، خالل 
تف�سي فريو�س  ب�سبب  اإ�سطنبول  الثاين من  للعام  املباراة  لنقل 

كورونا.
احلكومة  قـــررت  اأن  بعد  املــبــاراة  مقر  حــول  ال�سكوك  واأثــــريت 
الريطانية و�سع تركيا يف قائمتها احلمراء لل�سفر، مما يجعل 

من امل�ستحيل ح�سور اجلماهري الريطانية.
واأبلغ غوف حمطة "�سكاي نيوز" ب�ساأن املكان املحتمل للنهائي 

مفاو�سات مف�سلة حاليا". "توجد 
والريا�سة  الثقافة  وزيــر  وزميلي  �سديقي  "يتحدث  واأ�ــســاف 
اأوليفر دودن مع م�سوؤولني يف الوقت احلايل ول اأريد املقاطعة 

لكنني اأثق يف اأن اجلماهري الريطانية �ستحب م�ساهدة النهائي 
هنا يف بريطانيا"، وفق ما نقلت "رويرتز".

دوري  نهائي  ا�ست�سافة  مــن  اأيــ�ــســا  حــرمــت  اإ�سطنبول  وكــانــت 
اأبطال اأوروبا املو�سم املا�سي ب�سبب فريو�س كورونا، وا�ست�سافته 
على  ميونيخ  بايرن  تغلب  حيث  ل�سبونة  الرتغالية  العا�سمة 
اإىل  عــدة  تقارير  واأ�ــســارت  باللقب.  وتــوج  جــرمــان  �سان  باري�س 
ملعب "وميبلي" ال�سهري بالعا�سمة الريطانية لندن باعتباره 

البديل املحتمل ل�ست�سافة املباراة.

نادي الذيد يختتم برناجمه التدريبي » معك نبدع ونتط�ر«  بعد تنفيذ 17 حما�شرة ريا�شية متخ�ش�شة

ال�شك�ك تاأكدت.. مفاو�شات »دقيقة« ب�شاأن نهائي اأبطال اأوروبا

اجل�لة »25« من دوري اخلليج العربي..�شربات حرة حا�شمة واأرقام قيا�شية

و�شتربوك يعادل الرقم التاريخي يف الـ »تريبل دابل« 

ب�كا ج�ني�رز يخ�شر للمرة الأوىل 
يف تاريخه اأمام باترونات�

�سقط بوكا جونيورز، الذي �سمن التاأهل اإىل ربع نهائي الدوري الأرجنتيني، اأثناء زيارته 
لباتروناتو 1-0، خالل اجلولة الـ14 والأخرية من دور املجموعات من امل�سابقة.

ليمنح  اللقاء  74 من عمر  الدقيقة  لباتروناتو يف  الفوز  توري�س هدف  وخطف لوتــارو 
فريقه النت�سار الأول يف تاريخه على بوكا جونيورز.

ورغم اأن البوكا لعب بالحتياطيني وميتلك يف جعبته 22 نقطة ويحتل الو�سافة حالياً، 
اإل اأنه قد يرتاجع للمركز الثالث اإذا تغلب تايريي�س على لنو�س م�ساء اأم�س الأحد.

ربع  مرحلة  يف  بالفعل  مقاعدها  �سار�سفيلد  وفيليز  واإ�ستوديانت�س  كولون  فرق  وحجزت 
النهائي من الدوري.
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الفجر الريا�ضي

يتوقع مدرب ليفربول، يورغن كلوب، مواجهة ت�سكيلة قوية ملان�س�سرت يونايتد خالل 
معاناة  رغم  وذلــك  املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  يف  املقبل  اخلمي�س  موؤجلة  قمة  مباراة 

غرميه من جدول مزدحم باملباريات هذا الأ�سبوع.
اأن ي�ست�سيف لي�سرت �سيتي يوم  اأ�ستون فيال، الأحــد، قبل  و�سيلعب يونايتد يف �سيافة 
مل�سجعي  احتجاجات  ب�سبب  املا�سي  الأ�سبوع  الغرميني من  وتاأجلت مواجهة  الثالثاء. 

يونايتد، و�ستقام املباراة يوم اخلمي�س.
وقال اأويل غونار �سول�سيار مدرب مان�س�سرت يونايتد اإنه رمبا ل ميلك اأي خيار �سوى 
ب�سبب  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  كبرية  تغيريات  واإجــراء  التناوب،  ب�سيا�سة  ال�ستعانة 

�سغط املباريات.
لكن كلوب يتوقع اأن يواجه ت�سكيلة قوية من يونايتد �ساحب املركز الثاين بر�سيد 67 
الــذي خا�س  الرتتيب  �ساد�س  ليفربول  نقاط عن  ع�سر  بفارق  مباراة،   33 من  نقطة 

مباراة واحدة اإ�سافية.
وقال كلوب عقب فوز ليفربول -2�سفر على �ساوثمبتون م�ساء ال�سبت "اأتوقع م�ساركة 

ت�سكيلة قوية اأمامنا. اأعتقد اأن مان�س�سرت يونايتد ميلك لعبني رائعني".
واأ�ساف "اإذا كنت �ساأفكر يف الالعبني املتوقع م�ساركتهم، فهم لديهم ت�سكيلة قوية حقا. 

خط و�سط مذهل وخط هجوم ي�سم لعبني رائعني.
الأخرى، فنحن بو�سوح لي�س لنا تاأثري لكننا كنا  املباريات  يف  )يونايتد(  �سيفعل  "ماذا 
التاأجيل(، وهذا ما  املا�سي )قبل  الأحد  ملان�س�سرت يونايتد يوم  اأقوى ت�سكيلة  �سنواجه 

نتوقعه الآن".
وحافظ ليفربول على اآماله يف اإنهاء املو�سم يف املربع الذهبي بعد الفوز يف "اأنفيلد" يوم 

ال�سبت بهديف �ساديو ماين وتياغو األكانتارا.

كل�ب يت�قع م�اجهة ق�ية اأمام  مان�ش�شرت ي�نايتد

ب�سبب  بالعتذار  اأغويرو،  �سريجيو  �سيتي  مان�س�سرت  مهاجم  تقدم 
بينما  بانينكا،  ت�سجيل هدف من ركلة جزاء على طريقة  حماولته 
رفــ�ــس مــدربــه بــيــب غـــوارديـــول انــتــقــاد الــالعــب الأرجــنــتــيــنــي رغم 
لكرة  املمتاز  الإجنليزي  الـــدوري  يف  ت�سيل�سي،  اأمــام   2-1 الهزمية 

القدم.
وكان �سيتي متقدماً 1-0 عندما ح�سل على ركلة جزاء بعد خطاأ من 
املنطقة،  داخل  الو�سط �سد غابرييل جي�سو�س  بيلي غيلمور لعب 

لينال مت�سدر الدوري فر�سة لت�سجيل الهدف الثاين.

نهاية  �سريحل يف  الذي  ل�سيتي  التاريخي  الهداف  اأغويرو،  وحــاول 
املرمى  �ساقطة يف منت�سف  الكرة بطريقة  ت�سديد  اجلــاري،  املو�سم 

على طريقة بانينكا، من اأجل خداع اإدوار مندي حار�س ت�سيل�سي.
لــكــن مــنــدي اأمــ�ــســك الـــكـــرة بــ�ــســهــولــة واأ�ـــســـاع عــلــى �ــســيــتــي فر�سة 

الت�سجيل.
اإىل زمــالئــي واجلهاز  العــتــذار  "اأود  تــويــرت:  اأغــويــرو على  وكــتــب 
اإهــدار ركلة اجلــزاء، اتخذت قــراراً خاطئاً  الفني وامل�سجعني ب�سبب 

واأنا اأحتمل امل�سوؤولية كاملة".

اأغ�يرو يعتذر جلماهري مان�ش�شرت �شيتي

اأرتيتا امل�شغ�ط 
يطالب بتغيريات يف 

ت�شكيلة اآر�شنال
اأ�ساد مدرب ت�سيل�سي توما�س توخيل، باأداء لعبيه وقال 
 1-2 ب�سعوبة  الفوز  بعد  ارتفعت  فريقه  معنويات  اإن 
بلقب  مناف�سه  تتويج  لــيــوؤجــل  �سيتي  مان�س�سرت  على 

الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
 ،44 وتقدم رحيم �سرتلينغ بهدف ل�سيتي يف الدقيقة 
لكن حكيم زيا�س اأدرك التعادل يف الدقيقة 63، قبل اأن 
ي�سجل ماركو�س األون�سو هدف الفوز للنادي اللندين يف 

الوقت بدل ال�سائع.
اأ�سابيع   3 يف  �سيتي  على  لت�سيل�سي  الثاين  الفوز  وهــذا 
كاأ�س  نهائي  قبل  املا�سي يف  ال�سهر  عليه  النت�سار  بعد 
 7 اآخـــر  يف  ت�سيل�سي  يخ�سر  ومل  الإجنــلــيــزي،  الحتـــاد 

مباريات يف كل امل�سابقات.
وقال توخيل الذي يحتل ناديه املركز الثالث يف الدوري 

بر�سيد 64 نقطة من 35 مباراة وبفارق ثالث نقاط 
عن مان�س�سرت يونايتد �ساحب املركز الثاين الذي 

ميـــــلـــــك مـــــبـــــاراتـــــني 
"من  مـــوؤجـــلـــتـــني 
تقدمي  الـــــرائـــــع 
قوية  مــ�ــســتــويــات 
ت�سفر  مــتــتــالــيــة 

عن نتائج".
لإجبار  �سيء  كل  واملجموعة  الالعبون  "قدم  واأ�ساف: 
الزخم  ا�ستغالل  يف  وجنحنا  م�ساعدتنا،  على  احلــظ 
ثقتنا  يزيد  "هذا  وتابع:  لنحقق انت�ساراً مهماً اآخر". 
يف اأنف�سنا بطريقة �سحية وحمايدة لأن اجلميع يدرك 
اأنه يجب اأن نخو�س مواجهة جديدة يوم الأربعاء )اأمام 
اآر�سنال يف الدوري(". و�سيواجه توخيل فريق املدرب بيب 
غوارديول جمدداً هذا ال�سهر عندما يلعب الفريقان يف 
نهائي دوري اأبطال اأوروبــا يوم 29 مايو )اأيــار(. وقال 
توخيل: "النهائي يعد مباراة ا�ستثنائية جداً ول ميكن 
متاماً،  م�ستعدين  نــكــون  اأن  يجب  �سيحدث،  مــا  تــوقــع 
املناف�س  التغيريات جمــدداً، و�سيجري  و�سنجري بع�س 
التغيريات جمــدداً، لكننا  بع�س 
ونحن  املـــــبـــــاراة  �ـــســـنـــدخـــل 
الفوز  بو�سعنا  اأن  نــدرك 

على �سيتي".

انتقاد  غــوارديــول،  بيب  �سيتي  مان�س�سرت  مــدرب  رف�س 
املهاجم �سريجيو اأغويرو بعدما اأهدر ركلة جزاء بطريقة 
الدوري  ت�سيل�سي، يف  اأمــام   2-1 الهزمية  بانينكا خالل 

الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
1-0 عندما ح�سل على ركلة جزاء  وكان �سيتي متقدماً 
بعد خطاأ من بيلي غيلمور لعب الو�سط �سد غابرييل 

املنطقة،  داخـــــل  جــيــ�ــســو�ــس 

لينال مت�سدر الدوري فر�سة لت�سجيل الهدف الثاين.
وحاول اأغويرو، الهداف التاريخي ل�سيتي الذي �سريحل 
يف نهاية املو�سم اجلاري، ت�سديد الكرة بطريقة �ساقطة 
اأجل خداع  بانينكا، من  املرمى على طريقة  يف منت�سف 

اإدوار مندي حار�س ت�سيل�سي.
�سيتي  على  واأ�ــســاع  ب�سهولة  الــكــرة  اأمــ�ــســك  مــنــدي  لكن 

فر�سة الت�سجيل.
املــهــاجــم الأرجنتيني  بـــاأن  ورفــ�ــس غـــوارديـــول الدعــــاء 
ين�سح  اإنه  وقال  الختيار،  ات�سم "بالأنانية" يف هذا 
لعبيه دائماً باتخاذ قرار واحد عند ت�سديد ركالت 

اجلزاء وعدم الرتدد.
اإنه  الــنــا�ــس  لــقــال  �سجل  "اإذا  غـــوارديـــول:  وقـــال 
عبقري، اأن�سح الالعبني باتخاذ قرار واحد عند 

الت�سديد �سواء بانينكا اأو يف اليمني اأو الي�سار".
نتحدث عما  ولن  �سخ�س ح�سا�س  "اإنه  واأ�ــســاف: 
فــعــلــه �ــســريجــيــو طــــوال فـــرتة وجــــوده هــنــا، اتخذ 
القرار ومل يتوقعه اأحد، لكن طاملا هو اقتنع بذلك 

فعليه التنفيذ".
وكان �سيتي �سي�سمن اإحراز اللقب اإذا حقق النت�سار، 
وانتزع  ال�سرتاحة  بعد  هدفني  �سجل  ت�سيل�سي  لكن 

النت�سار.
وقــــال غـــوارديـــول اإنــــه مــن اخلــطــاأ اعــتــبــار اأن ركلة 
الهزمية.  وراء  ال�سبب  كانت  املهدرة  اجلــزاء 
الأ�سياء،  مــن  الكثري  "حدثت  واأ�ــســاف: 
 0-2 الــتــقــدم  اأن  ننكر  اأن  ميــكــن  ل 
خمتلفاً  �سيكون  ال�سرتاحة  قبل 
يف  ال�سيء  بع�س  عانينا  متــامــاً، 
حت�سن  لكن  الــثــاين  ال�سوط 
م�ساركة  بـــعـــد  مــ�ــســتــوانــا 
وفيل  غندوغان  اإيلكاي 
�سجل  لـــكـــن  فـــــــــودن، 

املناف�س هدفاً".

ت�خيل: معن�يات ت�شيل�شي مرتفعة 
قبل نهائي دوري الأبطال

غ�اردي�ل عن اأغ�يرو: اإذا �شجل 
لقال النا�س اإنه عبقري

تعادل املقاول�ن العرب 
والإنتاج احلربي 

تعادل املقاولون العرب مع �سيفه الإنتاج احلربي 1-1 مبلعب املقاولون 
لكرة  امل�سري  الــدوري  والع�سرين من  املرحلة احلادية  افتتاح  العرب يف 
القدم. وتقدم النتاج احلربي عن طريق حممد رم�سان )63 من ركلة 
�سجلها  اأي�سا  جــزاء  ركلة  من  التعادل  العرب  املقاولون  واأدرك  جـــزاء(، 

حممد �سمري )86(.
ع�سر،  الثالث  املركز  يف  نقطة   21 اإىل  ر�سيده  العرب  املقاولون  ورفــع 

والإنتاج احلربي اإىل 13 نقطة يف املركز الثامن ع�سر الأخري.

حتتاج  اللندين  الفريق  ت�سكيلة  بــاأن  اأرتيتا،  ميكل  اآر�سنال  مــدرب  اأقــر 
لتغيريات لتحويل م�ساره بعد مو�سم حمبط موؤكداً ثقته يف اأن مالك 

النادي �سيدعموه.
وخرج اآر�سنال من الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي يوم اخلمي�س، 
اإمكانية  ليواجه  املمتاز  الإجنليزي  الـــدوري  يف  العا�سر  املركز  ويحتل 

الغياب عن امل�سابقات القارية لأول مرة خالل 25 عاماً.
واأبلغ املدرب الإ�سباين و�سائل اإعالم بريطانية قبل مواجهة �سيفه و�ست 

بروميت�س األبيون اليوم الأحد: "الت�سكيلة بحاجة اإىل تغيريات".
"حدثت بالفعل تغيريات عديدة يف دي�سمر )كانون الأول(،  واأ�ساف: 
اأ�سياء بحاجة لتغيري  �سنوات لكن ل تزال هناك  وهذا مل يحدث منذ 

و�سيدعم املالك ذلك".
واأ�سبح اأرتيتا، الذي قاد اآر�سنال لتحقيق لقب كاأ�س الحتاد الإجنليزي 
يف املو�سم املا�سي، حتت ال�سغط عقب م�سرية متوا�سعة هذا املو�سم لكنه 

يوؤمن باأنه ميكنه قيادة فريق متميز.
ويبتعد اآر�سنال، الذي اأنهى املو�سم املا�سي يف املركز الثامن، بفارق 14 
نقطة عن لي�سرت �سيتي �ساحب املركز الرابع و31 نقطة خلف املت�سدر 

مان�س�سرت �سيتي.
ووا�سل: "هذا يحدث منذ �سنوات، امل�سافة والفوارق مع البقية كبرية 

جداً ومن امل�ستحيل تقريباً تخطي الفوارق".



 

يلقي بابنته من �شرفة املنزل لتاأخرها دقائق
مقطع فيديو متداول على و�سائل التوا�سل الجتماعي، ل تتجاوز 
الــعــيــاط، مبحافظة  اأهـــايل مــركــز  اأحـــد  الـ27 ثانية، وثــقــه  مــدتــه 
منزله،  �سرفة  من  ابنته  اأب  اإلــقــاء  حلظة  ير�سد  مب�سر،  اجليزة 
اإىل  ال�سارع  اأن ي�سرع �سكان  اأر�سا، غارقة يف دمائها، قبل  لت�سقط 

اإنقاذ الفتاة، ونقلها اإىل امل�ست�سفى يف حالة �سحية حرجة.
اإميان حممد وتعمل مدر�سة مبركز  وك�سفت �ساهدة عيان تدعى 
الــعــيــاط، كــوالــيــ�ــس مــا جـــرى تــلــك الــلــيــلــة، واأكــــدت اأن الأب دائم 
العتداء على ابنته امل�سابة و�سقيقتها الكرى، ف�سال عن منعهما 

من مغادرة البيت اإل لل�سرورة.
واأ�سافت: " اأول اأول اأم�س اجلمعة اأر�سل الأب ابنته القا�سر "اأمل" 
قريب من  مــن حمــل  ل�سراء طلبات  العمر  مــن  الــثــاين  العقد  يف 
لدى  فنهرها  و�سفهم-  -ح�سب  دقائق  تاأخرت  اأنها  اإل  م�سكنهم 

عودتها وو�سل الأمر اإىل الإلقاء بها من ال�سرفة".
ووا�سل  الأ�ــســفــل  اإىل  م�سرعا  ترجل  فقد  بــذلــك،  الأب  يكتف  مل 
اأي�سا  و�سقيقتها  ال�سقة  اإىل  عنوة  وحملها  بال�سرب  عليها  تعديه 

مانعا تدخل اجلريان.
لتلقي  العيني  ق�سر  م�ست�سفى  اإىل  امل�سابة  اإ�سعاف  �سيارة  ونقلت 

العالج الالزم، واأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكـــان الــلــواء حمــمــد عــبــد الــتــواب مــديــر مــبــاحــث اجلــيــزة، تلقى 
العياط  �سرطة  ق�سم  ماأمور  عطوية  حممد  العميد  من  اإخــطــاراً 

بورود اإ�سارة من اإدارة �سرطة النجدة ب�سقوط فتاة من علو.

ي�شتخدم اإ�شبعه املقط�ع لفتح هاتفه املحم�ل
طرف  با�ستخدام  هاتفه  فتح  باإمكانه  اأن  اإ�سبانيا  يف  رجــل  اأثــبــت 
اأثناء  حلــادث  تعر�سه  مــن  اأ�سبوعني  بعد  وذلــك  املقطوع  اإ�سبعه 

العمل.
وكان كريان هينغز قد خ�سر اإ�سبع ال�سبابة يف حادث �سناعي قبل 
ويقول  الطبي،  الكحول  يف  املقطوع  باإ�سبعه  واحتفظ  اأ�سبوعني، 
�سحقه  املحمول رغم  لفتح قفل هاتفه  ا�ستخدامه  اإنــه متكن من 

برافعة.
وقال هينغز ل�سحيفة حملية " لقد ابتكرت خطة ماكرة لت�سجيل 
طرف  ا�ستخرجت  حيث  املــحــمــول،  هاتفي  على  الإ�ــســبــع  ب�سمة 
الإ�ــســبــع مــن الــكــحــول الــطــبــي وجــفــفــتــه، ومتــكــنــت مــن ت�سجيل 

الدخول على الهاتف با�ستخدام اإ�سبعي امليت".
�سركة  يف  البيومرتية  الأجهزة  مدير  فران�سي�س،  للوكا�س  ووفًقا 
متنع  الــ�ــســوق  يف  القيا�سية  التكنولوجيا  فـــاإن  لــلــطــريان،  تالي�س 
الأ�سابع املزيفة، مثل تلك امل�سنوعة من املطاط اأو اجليالتني، من 
اإنه مُيّكن لالأ�سابع احلقيقية  فتح الهواتف، لكنه قال لل�سحيفة 

حية اأو ميتة اأن تقوم بذلك.
وو�سف هيغينز حمنة فقدان طرف اإ�سبعه، واأو�سح اأنه يعي�س يف 
ريف اإ�سبانيا وتوجه بنف�سه اإىل اأقرب �سيدلية بعد وقوع احلادث، 
وقام ال�سيديل بلف الإ�سبع املقطوع بورق خا�س ون�سحه بالتوجه 
20 كم، ومبجرد و�سوله  لنحو  امل�ست�سفى، وهي رحلة متتد  اإىل 
امل�سكنات  واأعــطــوه  اإ�سبعه  بقية  الأطــبــاء  �سمد  امل�ست�سفى،  اإىل 

وامل�سادات احليوية الالزمة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�شا�ش� الدماء يقدم�ن جرعات من لقاح ك�رونا
اأطلق م�سعفون مركزا للتطعيم �سد كوفيد19- يف ق�سر دراكول الواقع مبنطقة تران�سلفانيا يف رومانيا، حيث من 

املرجح اأن يقبل ال�سياح على ارتياد الق�سر لتلقي لقاح كورونا.
وبح�سب مل�سق دعائي، يقدم اأطباء وممر�سات ير�سمن على وجوههن �سكل اأنياب م�سا�س الدماء جرعات جمانية 

من اللقاح الذي انتجته �سركة فايزر جلميع زوار الق�سر، املعروف اأي�سا بق�سر بران.
ويعود الق�سر للقرن الرابع ع�سر ويعتقد اأنه م�سدر اإلهام ملنزل م�سا�س الدماء يف رواية برام �ستوكر "دراكول".

الكربات يف  يقع يف جبال  الــذي  الق�سر  اإىل  الـــزوار  املزيد من  هــذه اخلدمة  اأن جتلب  الق�سر يف  ويــاأمــل موظفو 
رومانيا حيث انخف�س عدد ال�سائحني منذ بداية الوباء. ميكن لأي �سخ�س احل�سور يف عطلة نهاية كل اأ�سبوع يف 
مايو اجلاري دون موعد �سابق، ومينح دخول جمانيا اإىل معر�س الق�سر الذي ي�سم 52 اأداة تعذيب من الع�سور 

الو�سطى.
وقال األك�سندرو بري�سكو مدير الت�سويق بالق�سر: "الفكرة هي اإظهار كيف تعر�س النا�س للوخز قبل 500 اإىل 600 

عام يف اأوروبا".
اأبحاث  مركز  اأ�ــســدره  م�سحا  لكن  �سبتمر،  بحلول  �سخ�س  ماليني  ع�سرة  تطعيم  تريد  اإنــهــا  احلكومة  وقــالــت 
الحتاد  دول  �سكان  بني  للتطعيم  ميال  الأقــل  هم  الرومانيني  اأن  اأظهر  اأبريل  يف  براتي�سالفا  ومقره  جلوب�سيك 

الأوروبي ال�سرقية.
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الت�شريح ثم اإعادة الت�ظيف.. هذا ما �شببه ال�باء 
يف مواجهة الأ�سرار القت�سادية الناجمة عن اجلائحة، ُيتهم بع�س اأرباب 
يثري  اإجــراء  اإىل  باللجوء  مّدخرات  لتحقيق  بال�سعي  الريطانيني  العمل 
جدًل وا�سعاً، يق�سي بت�سريح موظفيهم ثم اإعادة توظيفهم ب�سروط اأدنى.

املا�سي معركة  العام  اإيروايز" للطريان  "بريتي�س  �سركة  وخا�س موظفو 
واجه   ،2019 ويف  توظيف.  اإعــادة  ثم  ت�سريحات  �سل�سلة  حــول  الإدارة  مع 
و�سعا  لل�سوبرماركات  الريطانية  العمالقة  "اأ�سدا"  �سل�سلة  موظفو 
مماثال. وعمدت �سركة "بريتي�س غاز" يف ني�سان/اأبريل اإىل ت�سريح 500 

مهند�س رف�سوا القبول بعقود جديدة.
"يونايت" باإجراء  اأكر نقابة بريطانية  وازاء تكرار هذه العمليات، نددت 

العمل". اأماكن  يف  مر�س  مثل  "ينت�سر 
وك�سف ا�ستطالع للراأي اأجراه الحتاد النقابي "ترايدز يونيون كونغر�س" 
)تي يو �سي( اأن حواىل %10 من العمال واجهوا تهديدات بالت�سريح اإذا مل 
يقبلوا بعر�س باإعادة توظيفهم ب�سروط خمّف�سة، فيما ترتفع هذه الن�سبة 

لدى ال�سبان والعمال املتحدرين من اأقليات اإثنية.
وعمال م�سنع  مان�س�سرت  احلافالت يف  �سائقي  حاليا  امل�سكلة  وتطال هذه 
ل�سركة  التابعة  التوزيع  مراكز  وموظفي  اإغرت�س" للقهوة  دويف  "ياكوبز 
مطروحة  جديدة  عقود  حول  مفتوحا  نزاعا  يخو�سون  الذين  "تي�سكو"، 
عليهم، تندد بها النقابات على اأنها مناورة للت�سريح. ول يعتر الت�سريح ثم 
اإعادة التوظيف خمالفا للقانون يف بريطانيا، لكّن رئي�س الوزراء بوري�س 
جون�سون اعتر الأمر مناورة "غري مقبولة"، فيما طالبت النقابات وحزب 

العمال، اأكر اأحزاب املعار�سة، بحظر هذا الإجراء.

اكت�شاف كني�شة غارقة يف بحرية تركية
وجودها  الرتكية  ال�سلطات  اكت�سفت  كني�سة  اإنها  قيل  ما  بقايا  اأن  ُيعتقد 
حتت املاء، يف بحرية ببلدة اإزنيك الواقعة بالقرب من مدينة بور�سة، كانت 
"غريك  موقع  نقل  ملا  وفقا  القدمية،  الإغريقية  نيقية  مدينة  من  جــزءا 

ريبورتر".
وكانت �سحيفة "ديلي �سباح" الرتكية قد ك�سفت عن العثور على الكني�سة 

املغمورة باملاء، العام املا�سي.
ولعبت نيقية يف القدم دور املركز الديني والثقايف يف احلقبة البيزنطية ويف 

مراحل مبكرة من انت�سار امل�سيحية.
القرن  اإىل  تاريخها  يــعــود  املكت�سفة  الكني�سة  فـــاإن  �ــســبــاح،  لديلي  ووفــقــا 

اخلام�س امليالدي، وكانت قد �ُسيدت تكرميا للقدي�س نيوفوتو�س.
ويقول اخلراء اإن الكني�سة كانت قد ُغمرت باملياه يف عام 740 للميالد، اإثر 
الك�سف  �سهل  املياه  اأن اجلفاف وتراجع من�سوب  اإل  املنطقة،  زلــزال �سرب 

كارينا كاب�ر تعايد 
م�شفف �شعرها ب�ش�رة 

كابور   الهندية  كارينا  املمثلة  عايدت 
م�سفف �سعرها مبنا�سبة عيد ميالده 
ن�سرتها  جتــمــعــهــمــا  عــفــويــة  بــ�ــســورة 
عــلــى موقع  �ــســفــحــتــهــا اخلــا�ــســة  يف 
فيها  ظــهــرت  الجــتــمــاعــي،  التوا�سل 
واأرفقت  لفــتــة،  كال�سيكية  باإطاللة 
اأمتنى  فيه:"  كتيت  بتعليق  ال�سورة 
لك عيد ميالد �سعيد، اأنت من األطف 
الأ�سخا�س الذين قابلتهم وتهتم لأمر 
اجلميع، اأمتنى من الرب اأن يحميك 
ت�ستحق".  الــتــي  الــ�ــســعــادة  ويعطيك 
وكـــانـــت كـــابـــور قـــد عــــرت قــبــل اأيــــام 
الذين  الأ�ــســخــا�ــس  مــن  غ�سبها  عــن 
الهند،  الو�سع يف  يتجاهلون خطورة 
ب�سل�سلة  كورونا  فريو�س  اإنت�سار  بعد 
جديدة اأكرث خطورة ببالدها وب�سكل 
اخلا�سة  �سفحتها  يف  وكتبت  �سريع، 
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  مـــوقـــع  عــلــى 
يــزال هناك  اأنــه ل  اأتخيل  "ل  قائلًة: 
خطورة  مــدى  يفهمون  ل  اأ�سخا�س 
القادمة  املــرة  بــالدنــا.. يف  الو�سع يف 
حتت  الــقــنــاع  ت�سع  اأو  تــخــرج  عندما 
فّكر  الـــقـــواعـــد،  تــنــتــهــك  اأو  ذقـــنـــك، 
بـــاأطـــبـــائـــنـــا والـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي، هم 

منهكون عقلياً وج�سدياً".

نف�ق »ب�« كلب 
اأ�شرة اأوباما 

الأ�سبق  الأمــريكــي  الرئي�س  اأعلن 
الكلب  "بو"،  اأّن  اأوبــــامــــا  بـــــاراك 
الـــــذي اقــتــنــتــه اأ�ـــســـرتـــه اإثـــــر فوزه 
�سنوات  على مدى  وظّل  بالرئا�سة 
البيت  اأحـــد جنــوم  الثماين  عــهــده 
الأبي�س، نفق ال�سبت بعدما متّكن 
عن  معرباً  ال�سرطان،  مر�س  منه 
حقيقي  "�سديق  خلــ�ــســارة  حــزنــه 

ورفيق خمل�س".
ماليا  طفلتيه  وعـــد  اأوبـــامـــا  وكـــان 
النتخابية  احلملة  خــالل  و�سا�سا 
فاز  مــا  اإذا  كــلــبــاً  لهما  يجلب  بـــاأن 
عن  منه  تكفرياً  وذلــك  بالرئا�سة 
غيابه الطويل عن املنزل. وبالفعل 
فــقــد وفــــى الــرئــيــ�ــس بـــوعـــده فور 
البيت  يف  للعي�س  واأ�سرته  انتقاله 

الأبي�س يف 2009.
تويرت  على  تغريدات  �سل�سلة  ويف 
" اأم�س  الأ�ـــســـبـــق  الــرئــيــ�ــس  قــــال 
اأ�سرتنا  خــ�ــســرت   ، الــ�ــســبــت  الأول 
خمل�ساً.  ورفــيــقــاً  حقيقاً  �سديقاً 
عـــلـــى مـــــدى اأكــــــرث مــــن عـــقـــد من 
حياتنا  يف  بو  ح�سور  كان  الزمان، 
لــطــيــفــاً ومــــتــــوا�ــــســــاًل، لـــقـــد كان 
اجلّيدة،  اأيامنا  يف  بروؤيتنا  �سعيداً 
الــ�ــســّيــئــة، ويف كــل يوم  اأيــامــنــا  ويف 

بينهما".
ما  بال�سبط  كـــان  "لقد  واأ�ـــســـاف 
توّقعنا.  مما  واأكــرث  اإليه،  احتجنا 

�سنفتقده كثرياً".
واأرفـــــق اأوبـــامـــا تــغــريــداتــه بثالث 
�سور بــدا يف اإحــداهــا وهــو يرك�س 
الأبــيــ�ــس، ويف  البيت  "بو" يف  مــع 
بالكلب،  يحيطون  اأطفال  الثانية 
بعد�سة  "بو" حمــّدقــاً  الثالثة  ويف 

الكامريا.

غ�غل تطلق اأغنية اللقاح
امل�ساد  اللقاح  تلقي  على  الت�سجيع  بهدف 
�سركة  اأطلقت  امل�ستجد،  كــورونــا  لفريو�س 
متاحة  خا�سة  اأغنية  "غوغل" الأمريكية 

مل�ستخدمي منتجات ال�سركة.
"غوغل"  م�ساعد  اللقاح"  "اأغنية  ويـــوؤدي 
ال�سوتي، ومن املمكن الختيار يف اإعدادات 

الهاتف بني املوؤدي ب�سوت رجل اأو امراأة.
م�ستخدمي  على  الأغنية،  اإىل  ولال�ستماع 
من  الأغـــنـــيـــة  طــلــب  "اأندرويد"  هـــواتـــف 

م�ساعد "غوغل" ال�سوتي.
لأنه  "فلنحتفل  الأغــنــيــة:  كلمات  وتــقــول 
روتيننا  اإىل  يــعــيــدنــا  لــقــاح  لــديــنــا  اأ�ــســبــح 
مناعتنا  لبناء  اإ�ـــســـداره  مت  فقد  الــقــدمي، 

بينما نهتم مبجتمعاتنا".
ورغـــــم كــلــمــات الأغـــنـــيـــة الــبــ�ــســيــطــة، فـــاإن 
"غوغل" تاأمل اأن ت�سجع "املرتددين" من 

اأجل احل�سول على جرعة اللقاح.
والعلماء  بــالــبــاحــثــني  الأغـــنـــيـــة  وحتــتــفــي 
والعاملني يف اخلطوط الأمامية يف جمال 

ال�سحة حول العامل.

تدعي اختطافها من كائنات ف�شائية 52 مرة 
 50 عمرها  �سميث  بــاول  ا�سمها  بريطانية  �سيدة  ادعــت 
عن  ف�سائية  كائنات  قبل  من  مــرة   52 اختطافها  عاما، 

طريق ج�سم غام�س.
وح�سب تقرير ن�سرته �سحيفة "ديلي �ستار" الريطانية، 
اأكدت باول من مدينة برادفورد الإجنليزية اأنها تعر�ست 
طفولتها.  مــنــذ  الف�سائية  الــكــائــنــات  مــن  لــالخــتــطــاف 
واأ�سافت �سميث اأن الدليل على كالمها كدمات يف يدها، 
احلياة  يف  ال�ستمرار  هو  فعله  ميكنني  ما  "كل  وقــالــت: 

كاملعتاد واإل �ساأ�ساب باجلنون ورف�س الواقع".
على  الف�سائيون  تركها  لكدمات  �سورة  �سميث  و�ساركت 
اإىل  يدها، كما ر�سمت �سورة تو�سيحية ل�سكلهم م�سرية 

اأن لديهم تقدما تكنولوجيا فائقا. 
ملناظر  �سرائح  عليها  عر�سوا  "الف�سائيني  بــاأن  واأفـــادت 
كما  الأ�ــســود،  الــلــون  اإىل  حتــول  جميل  نهر  بها  طبيعية 
الــلــون الأحــمــر و�سرعان  اإىل  الـــزرقـــاء  الــ�ــســمــاء  حتــولــت 
الــتــي تــدمــر ب�سبب ج�سع  اأنـــه فيلم لــالأر�ــس  اأدركــــت  مــا 
الإن�سان".  وتابعت: "املرة الأوىل التي راأيت فيها مركبة 
ف�سائية كانت عام 1982 حيث كنت يف الغابة وكان املكان 
هادئا متاما ثم بداأت اأ�سمع نب�سات قلبي تخفق ب�سدة يف 

م�سار �سيق".

ي�رط والدته يف �شراء حل�ى بـ3 اآلف دولر
حدث  ما  هــذا  الكبار"،  تكلفتها  يتحمل  الأطــفــال  غلطة 
اأمريكية تدعى جينيفر براينت، وتعي�س بحي  مع �سيدة 
بروكلني يف مدينة نيويورك، حيث ت�سبب طفلها ال�سغري 
اإحـــداث ورطــة لها  4 �سنوات، فــى  الــذي يبلغ مــن العمر 
اآيــ�ــس كــرمي مــن متجر للبيع عر  بــاإمتــام طلب حــلــوى 
الإنرتنت بقيمة �سراء قاربت مبلغ 3000 دولر، وذهبت 
فاتورة بقيمة امل�سرتيات على منزل خالة الطفل و�سقيقة 
الأم. وا�سرتى الطفل نوح براينت، الذي يع�سق الر�سوم 
مدينة  يف  بــروكــلــني  بحي  والــدتــه  مــع  ومقيم  املتحركة 
نيويورك، كمية كبرية من م�سا�سات �سبوجن بوب املجمدة 
من متجر اأمازون عن طريق اخلطاأ، يف عملية �سراء غري 
قابلة لال�سرتداد، واأر�سل احللويات ملنزل خالته، وفق ما 

ذكرته �سحيفة "نيويورك بو�ست".

مدمنات �شهرة يف زي الأمن الأملاين
ال�سرطة،  املــزيــد مــن عنا�سر  الــوقــت، يتحول  مــع مــرور 
الفرتا�سي،  الف�ساء  اإىل  اأملانيا  يف  ال�سرطيات،  وخا�سة 

�سعيا وراء ال�سهرة، ما يثري كثري من اجلدل.
"اإنفلون�سر"،  اإىل  حتولن  الالتي  ال�سرطيات  بني  ومــن 
ن�سر  اعتادت  التي  عاما"،   24" باجبوك  مايا  ال�سابطة، 

�سورها "�سيلفي" يوميا يف بداية العمل.
وتــظــهــر الــ�ــســابــطــة يف الــ�ــســورة الــيــومــيــة تــرتــدي الزي 
�سرطة  و�سعار  احلـــزام،  على  امل�سد�س  وت�سع  الر�سمي، 

برلني على ال�سرتة امل�سادة للر�سا�س التي ترتديها.
ومتلك باجبوك 36 األف متابع على موقع ت�سارك ال�سور 
"اأن�ستغرام"، وتدير بودكا�ست ومدونة "يوميات �سرطية 

على الإنرتنت".

القتل النبيل.. مهمة غريبة ل�شطياد حي�انات يف الغابة
األف   45 اأكـــرث مــن  تــبــدو غــريــبــة، تــطــوع  يف مهمة 
متنزه  يف  الــبــيــ�ــســون  اأبـــقـــار  مــن   12 لــقــتــل  �سخ�س 
كجزء  املتحدة،  بــالــوليــات  الوطني  كانيون  غــرانــد 
هذه  مــن  املتزايد  الــعــدد  لإدارة  جديد  برنامج  مــن 

احليوانات.
الوطنية  املــتــنــزهــات  اإدارة  بــا�ــســم  املــتــحــدثــة  وقــالــت 
كايتلني توما�س لـ"فران�س بر�س"، اجلمعة، اإن هذه 
احليوانات ميكن اأن تدمر الأنظمة البيئية للمتنزه، 
مثل الغطاء النباتي والرتبة، اإذا ما ارتفعت اأعدادها 

ب�سكل كبري.
واأ�سافت اأن هناك قلقا مت�ساعدا ب�ساأن "التاأثريات 
والنباتات  املياه  املتنزهات مثل  املتزايدة على موارد 

والرتبة واملواقع الأثرية".
كانيون  غــرانــد  متنزه  يف  امل�سوؤولون  تو�سل  لذلك 
الوطني يف اأريزونا اإىل فكرة اإطالق عملية "الإزالة 

املميتة"، واإتاحتها ملتطوعني من العامة.
وتلقى اأكرث من 45 األف طلب خالل يومني فقط، 
ا�سما عن طريق   25 اأولية من  واخــتــاروا جمموعة 

ال�سحب بالقرعة.
و�ــســيــجــري الــتــاأكــد مـــن اأن هـــذه املــجــمــوعــة متلك 
لتنفيذ  املطلوبة  البدنية  واللياقة  الرماية  معايري 
املهمة، و�سيختار 12 �سخ�سا منها يف النهاية بحلول 

17 مايو.
مواطنني  املـــتـــطـــوعـــني  جــمــيــع  يـــكـــون  اأن  ويـــجـــب 
خا�سة،  �سيد  بندقية  لديهم  تكون  واأن  اأمريكيني، 

و�سي�سمح لكل �سخ�س بقتل بي�سون واحد.
"الإزالة  اأن  الــوطــنــيــة  املــتــنــزهــات  اإدارة  واأو�ــســحــت 
املميتة" ل تعتر عملية �سيد لأنها تخ�سع ل�سيطرة 
�سلطات املتنزه، وتخدم امل�سالح العامة والرتفيهية 

على حد �سواء.
الــوطــنــي الأعـــداد  املــتــنــزه  2019، ينقل  ومــنــذ عــام 

الفائ�سة من اأبقار البي�سون اإىل مناطق اأخرى.
اجلـــزء  يف  بــيــ�ــســون  و600   400 بـــني  مـــا  ويــعــيــ�ــس 
ال�سمايل من املتنزه، لكن يف غ�سون 10 �سنوات، من 
 1500 3 مرات اإىل حوايل  اأن يزداد عددها  املتوقع 

حيوان.

النا�س يتجمعون اأثناء ركوبهم عبارة اإىل م�سقط راأ�سهم قبل احتفالت عيد الفطر يف بنجالدي�س و�سط جائحة فريو�س كورونا كوفيد-  19     )ا ف ب( 

�شارون �شت�ن تروي ما �شعرت 
به مع امل�ت ال�شريري

"�سباح اخلري  روت املمثلة الأمريكية  �سارون �ستون  عر مقابلة لها يف برنامج 
يا بريطانيا"، عن ما �سعرت به بعد اأن اأ�سيبت ب�سكتة دماغية ونزيف يف املخ عام 
2001، وقالت: "لقد مررت بتجربة املوت ال�سريري، وبينما ي�سف النا�س هذه 
احلالة بطرق خمتلفة، فرياها البع�س من وجهة نظر علمية، والبع�س الآخر 
النظر،  وجهات  كال  العتبار  يف  اأخــذت  فقدت  روحــيــة،  نظر  وجهة  من  يرونها 
النا�س  عنها  يتحدث  التي  الأ�سياء  هذه  بكل  �سعرت  لالإ�سابة  تعر�ست  فعندما 
عادة، مثل ال�سوء يف نهاية النفق وال�سعور باأن روحك تغادر ج�سدك، وكان لدي 
�سعور باأنني اأتوا�سل مع الأ�سخا�س الذين رحلوا قبلي"، واأ�سافت: " اإنه �سعور 
الآن، ولكن كان هناك تفاهم  الــزوال، فلم يكن لدينا حــوار كما نتحدث  �سريع 
كاأن  �سديد  بــاأمل  �سعرت  اأنها  حديثها  يف  �ستون  واأ�ــســارت  نتوا�سل".  باأننا  وعلم 

�سخ�س ما �سربها ب�سدة يف �سدرها، لكن بعد ذلك، عادت روحها اإىل ج�سدها.


