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اإجازة عيد الفطر للحكومة االحتادية 
وللقطاع اخلا�ص من 29 رم�شان حتى 3 �شوال

•• دبي-وام:

تقرر اأن تبداأ اإجازة عيد الفطر ال�سعيد يف احلكومة االحتادية لعام 
اعتبارا من 29 رم�سان وحتى 3 �سوال ومبا يوافق  1442 هجري 

ذلك من التاريخ امليالدي.
جاء ذلك يف تعميم خا�ص اأ�سدرته الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية 
ال�سعيد يف احلكومة  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  اإج�����ازة  ب�����س��اأن  ام�����ص  احل��ك��وم��ي��ة 

االحتادية.
الفرتة  اأن  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  اأعلنت  اأخ��رى  من جهة 
من 29 رم�سان وحتى 3 �سوال لعام 1442 �ستكون اإجازة مدفوعة 
القطاع  و���س��رك��ات  وم��وؤ���س�����س��ات  من�ساآت  يف  العاملني  جلميع  االأج���ر 
اخلا�ص يف ال��دول��ة مبنا�سبة عيد ال���ف���ط���ر.                   )التفا�سيل 

�ص2(

االإمارات تت�شامن مع
 املك�شيك يف �شحايا انهيار ج�شر

•• اأبوظبي-وام:

املك�سيكية  املتحدة  الواليات  االإم��ارات عن ت�سامنها مع  دولة  عربت 
اأثناء  ج�سر  انهيار  عن  الناجم  االأليم  احل��ادث  �سحايا  يف  ال�سديقة 
وقوع  ع��ن  اأ�سفر  وال���ذي  مك�سيكو،  العا�سمة  يف  اأن��ف��اق  قطار  م��رور 

�سحايا.
تعازيها  ع��ن خال�ص  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع��رب��ت 
يف  ال�سحايا  وذوي  اأه��ايل  واإىل  املك�سيكية  احلكومة  اإىل  وموا�ساتها 

رحب بوفود �لدول و�ملنظمات �لدولية يف �جتماعهم �لنهائي ��ستعد�د� النطالقة �إك�سبو 2020

حممد بن را�شد: العامل ي�شتعد ال�شتعادة عافيته عرب اأكرب حدث ثقايف عاملي 
�سموه ُي�سدر ت�سريعات تنظيمية جلهات حكومية يف دبي

•• لندن- بغداد- وكاالت:

ا�ستهداف  على  ���س��اع��ات  مت�ص  مل 
ق��اع��دة ب��ل��د ال��ع��راق��ي��ة، ح��ت��ى طال 
����س���اروخ���ا ك��ات��ي��و���س��ا ق���اع���دة عني 
اأعلنت  االأن���ب���ار. فقد  االأ���س��د غ��رب 
خ���ل���ي���ة االع���������الم احل�����رب�����ي اأم�������ص 
الثالثاء �سقوط �ساروخي كاتيو�سا 
يف �ساحة فارغة بقاعدة عني االأ�سد 
االأن��ب��ار، دون  اجل��وي��ة يف حمافظة 

خ�سائر ب�سرية اأو مادية.
وكان اجلي�ص العراقي اأعلن يف بيان 

•• دبي -وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  رح���ب 
اأم�ص الثالثاء بوفود  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  الدولة رئي�ص جمل�ص 
النطالقة  ا���س��ت��ع��داداً  النهائي  اجتماعهم  يف  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال���دول 
2020 دبي ، ليكون التجمع االأخري للدول واملنظمات واملوؤ�س�سات  اإك�سبو 
�سهر  دبي  يف  ال�سخم  العاملي  احل��دث  انطالق  قبل  وال�سركات  االأكادميية 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل.وق��ال �سموه: رح��ب��ت دب��ي ال��ي��وم ب��وف��ود 173 دول���ة و24 
 2020 اإك�سبو  النطالقة  ا�ستعداداً  النهائي  اجتماعهم  يف  دولية  منظمة 
اأكتوبر القادم .. دبي م�ستعدة .. و190 دولة م�ستعدة .. والعامل  يف دبي 

ي�ستعد ال�ستعادة عافيته عرب اأكرب حدث ثقايف يف العامل.
للمعار�ص  دب��ي  مركز  يف  ُعقد  ال��ذي  ال��دول��ي��ني  امل�ساركني  اجتماع  ح�سر 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  م��وف��داً   370 م��ن  اأك���ر  دب��ي   2020 باإك�سبو 
والذين مثلوا 173 دولة من اأ�سل اأكر من 190 دولة م�ساركة يف اإك�سبو، 

ف�سال عن 24 منظمة م�ساركة.
اآل مكتوم،  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب  اأخ��رى  من جهة 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته حاكماً الإمارة 
االإم���ارة،  حلكومة  تابعة  جل��ه��ات  التنظيمية  الت�سريعات  م��ن  ع���دداً  دب���ي، 
وذلك �سمن اإطار خمرجات خطة تطوير القطاع احلكومي التي اعتمدها 
�سمو  برئا�سة  احلكومي  القطاع  لتطوير  العليا  اللجنة  خ��الل  من  �سموه 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي النائب االأول 
لرئي�ص املجل�ص التنفيذي، �سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع احلكومي، 
عملية  و�سمن  وامل�ستقبلية،  الراهنة  املرحلة  متطلبات  م��ع  يتواكب  مب��ا 
التطوير الت�سريعي امل�ستمرة يف االإمارة والتي متنحها القدرة على ت�سريع 
اجلهود،  مب�ساعفة  متتاز  جديدة،  تنموية  مرحلة  ودخ��ول  العمل  وت��رية 

•• الفجر - تون�س

ح�سرت رئي�سة كتلة الد�ستوري احلر 
اجلل�سة  ا�سغال  اأم�����ص  مو�سي  عبري 
العامة مرتدية خوذة و�سرتة واقية 
�سالمتها  على  خوفا  الر�سا�ص  من 
حرا�ستها  م���ن���ع  ب���ع���د  اجل�������س���دي���ة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة م���ن م��راف��ق��ت��ه��ا داخ���ل 
اروق���ة ال��ربمل��ان. وق��د عّللت ذل��ك يف 
الر�سمية  �سفحتها  على  لها  فيديو 
ب�����اأّن ح��ي��ات��ه��ا م���ه���ّددة ويف خ��ط��ر يف 
امل�سي�سي  احل��ك��وم��ة  رئي�ص  اأّن  ح��ني 
احلماية  بتوفري  تعليماته  يغري  مل 
ال���ربمل���ان.  ه��ذا ويوا�سل  لها داخ���ل 
ت�سّدره  احل���ر  ال��د���س��ت��وري  احل����زب 
االنتخابات  يف  ال��ت�����س��وي��ت  ن����واي����ا 
عن  نقطة   11 ب��ف��ارق  الت�سريعية 
ح��رك��ة »ال��ن��ه�����س��ة«، وف���ق ���س��رب اآراء 

ل�سهر  كون�سلتينغ«  »اإم��رود  موؤ�س�سة 
ل الد�ستوري  اأبريل املنق�سي. وحت�سّ
احل����ر ع��ل��ى ن�����س��ب��ة 37 ب��امل��ائ��ة من 
بينما  امل�����س��ت��ج��َوب��ني،  ت�سويت  ن��واي��ا 
التون�سيني عن  باملائة من   26 عرّب 

»النه�سة«.  حلركة  الت�سويت  نّيتهم 
األف �سخ�ص  الراي  ا�ستطالع  و�سمل 
امل�ستقلة  الهيئة  ل��دى  امل�سجلني  من 
لالنتخابات وينتمون الأربع وع�سرين 

حمافظة.     
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طائرة اإماراتية رابعة ت�شل دم�شق على 
متنها كميات كبرية من لقاحات كوفيد19-

•• دم�شق-وام:

متنها  على  رابعة  اإماراتية  م�ساعدات  طائرة  اأم�ص  دم�سق  اىل  و�سلت 
االأحمر  الهالل  هيئة  �سريتها  كوفيد19-،  لقاحات  من  كبرية  كميات 
قدرة  لدعم  ال�سوري،  االأحمر  الهالل  جمعية  مع  بالتن�سيق  االإم��ارات��ي 
القطاع ال�سحي ال�سوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز 

االإجراءات الوقائية للحد من تف�سيها.
وت�ستهدف هذه اللقاحات حماية العاملني باخلطوط االمامية باملجال 
ال�سعبة  االن�سانية  احل��االت  واأ�سحاب  ال�سورية،  ال�ساحة  على  الطبي 
النزوح  اأماكن  املزمنة، واالأ�سخا�ص يف  ال�سن واأ�سحاب االأمرا�ص  وكبار 

من تداعيات اجلائحة واآثارها ال�سحية.           )التفا�سيل �ص3(

خليفة االإن�شانية توزع م�شاعدات 
يف خميم ديبكة للنازحني العراقيني

•• اأربيل -وام:

قدمت موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�سانية وبالتعاون مع 
القن�سلية العامة لدولة االإمارات يف اإقليم كرد�ستان العراق ، م�ساعدات 
مالية للنازحني العراقيني يف خميم ديبكة الواقع على اأطراف حمافظة 
التي  ال�سعبة  الظروف  ملواجهة  معاناتهم  من  التخفيف  بهدف  اأربيل، 

يعي�سونها خ�سو�ساً يف ظل اأزمة فريو�ص كورونا كوفيد19.
وقال �سعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال االإن�سانية اإن هذه امل�ساعدات تاأتي يف ال�سياق العام لعمل 
املوؤ�س�سة حيث تقوم بتقدمي امل�ساعدات النقدية والعينية للمحتاجني يف 

اأي مكان يف العامل بغ�ص النظر عن العرق اأو اللون اأو الدين.
  )التفا�سيل �ص3(

عبري مو�سي توقيا من اي اعتداء

غاب ممثلو املعار�سة عن القمة

جون�سون... ثقوب باجلملة

عبري مو�سي ترتدي �سرتة و�قية وخوذة 

جل�شة عامة يف برملان... ولي�شت الفورموال وان!

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان 
تدين تركيا النتهاكها حرية التعبري 

•• �شرتا�شبورغ -اأ ف ب:

دانت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان الثالثاء تركيا يف ق�سيتني منف�سلتني، النتهاكها 
اأوروبا،  الق�سائية ملجل�ص  الهيئة  حرية تعبري �سحافية ونائبة يف الربملان. اعترب ق�ساة 
باالإجماع يف الق�سية االأوىل وباالأغلبية يف الق�سية الثانية، اأن تركيا انتهكت املادة 10 من 

االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان التي تكفل حرية التعبري.
باأمر  يتعلق االلتما�ص االأول الذي قدمته بانو جوفني، وهي �سحافية �سهرية يف تركيا، 
بتحقيق  تتعلق  معلومات  التوا�سل(  و�سائل  جميع  )يف  ون�سر  بث  يحظر  موؤقت  ق�سائي 
برملاين يف مزاعم ف�ساد موجهة �سد اأربعة وزراء �سابقني يف 2013.اعتربت املحكمة اأن 
ومت  التعبري.  حرية  يف  حلقها  املدعية  ممار�سة  على  كبرية  تداعيات  له  كان  القرار  هذا 
تغرمي تركيا 1500 يورو كتكاليف ونفقات لل�سحافية التي مل تطلب اأي تعوي�ص. ويف 
الق�سية الثانية، ُغرمت تركيا بدفع 5 اآالف يورو كتعوي�ص عن االأ�سرار املعنوية و4 اآالف 
فيليز  لالكراد،  املوؤيد  الدميوقراطي  ال�سعوب  حزب  عن  للنائبة  ونفقات  كتكاليف  يورو 

. كريي�ستجيوغلو دمري، التي ُرفعت عنها احل�سانة الربملانية يف 2016 
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�ص 18

مبادرة “ما بعد 2020” ت�ساهم يف توفري 
م�سابيح �سم�سية ملخيم الجئني يف بنغالدي�ص

اأخبار االإمارات

�سباب هنود ياأخذون زمام املبادرة 
ملكافحة الوباء بالتكنولوجيا 

عربي ودويل

دوري االأبطال.. ت�سل�سي ي�سعى 
للنهائي الثالث بلقاء الريال 

الفجر الريا�سي
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وت�سارع االإجناز، و�سواًل مبنظومة العمل احلكومي يف دبي اإىل اأرقى 
م�ستويات التميز يف االأداء وتقدمي خدمات حكومية مبتكرة، وتعزيز 
الدور املحوري والرئي�ص حلكومة دبي والذي يجعل من �سعادة كافة 
االن�سجام  على  والتحفيز  لتحقيقه  االأ�سمى  الهدف  املجتمع  اأطياف 

الثقايف والتناغم املجتمعي.                       )التفا�سيل �ص2(

وزيرة �جليو�ش �لفرن�سية: م�سر �ل�سريك �ال�سرت�تيجي لفرن�سا

 القاهرة تت�شلم 30 مقاتلة رافال بـ4 مليارات يورو يف 2024  
•• عوا�شم-وكاالت

ال�سفقة  الر�سمي عن  امل�سري  االإع��الن  �ساعات من  بعد 
املتطورة،  املقاتلة  راف��ال  طائرات  ب�سراء  املتعلقة  الكربى 

اأ�سدرت فرن�سا تعليقها الر�سمي على النباأ.
وكانت القيادة العامة للقوات امل�سلحة امل�سرية اأعلنت اأن 
طراز  من  طائرة   30 توريد  عقد  وقعتا  وفرن�سا  م�سر 
رافال، وذلك من خالل القوات امل�سلحة امل�سرية و�سركة 
اأن يتم متويل العقد  اأفيا�سيون” الفرن�سية، على  “دا�سو 
اأدنى  ت�سل مدته كحد  خ��الل قر�ص متويلي  امل��ربم من 

�سنوات.  10
فلورن�ص  الفرن�سية  اجليو�ص  وزي��رة  و�سفت  وال��ث��الث��اء، 
باريل م�سر ب�”ال�سريك اال�سرتاتيجي لفرن�سا”، واأ�سادت 

بال�سفقة الكبرية.
اإنه  الفرن�سية  امل�سلحة  ال��ق��وات  وزارة  يف  م�����س��وؤول  وق���ال 
بني عامي  ال�30  رافال  مقاتالت  م�سر  ت�سليم  “�سيتم 

2024 و2026”، م�سيفا اأن قيمة ال�سفقة تبلغ 
حوايل 4 مليارات يورو.

“�سيتم  توقيع عقد  اإنه  الفرن�سي  امل�سوؤول  واأ�ساف 
متويل مقاتالت رافال مع م�سر و�سيبداأ التنفيذ بحلول 

منت�سف يونيو«.
 30 العقد الذي وقعته م�سر ل�سراء  اأن  الوزيرة  وذكرت 
الفرن�سية  دا���س��و  �سركة  اإن��ت��اج  م��ن  راف���ال مقاتلة  ط��ائ��رة 
للطريان �سيوفر 7 اآالف فر�سة عمل يف فرن�سا على مدى 

ما نقلت “رويرتز«. بح�سب  �سنوات،   3
واأ�ساد خرباء ع�سكريون وحمللون م�سريون يف ت�سريحات 
الع�سكرية  بال�سفقة  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  خ��ا���س��ة 
التي تتميز بقدرات  الرافال  اجلديدة، وبقدرات طائرات 
بعيدة  امل��ه��ام  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ت�سمل  ع��ال��ي��ة  قتالية 

املدى.
وقال رئي�ص جهاز اال�ستطالع االأ�سبق وامل�ست�سار باأكادميية 
اإن اإ�سافة الطائرات  نا�سر الع�سكرية اللواء ن�سر �سامل، 

ال�30  ال��������راف��������ال 
ل�����ل�����ق�����وات اجل����وي����ة �سوف تزيد من القدرة القتالية 

امل�سرية، وبالتايل زيادة قدرات الدولة ال�ساملة لتحقيق 
الدولة  مقدرات  تاأمني  ت�سمن  التي  ال��ردع  ا�سرتاتيجية 
واحلفاظ على االأمن القومي، دون اال�سطرار للدخول يف 
احلروب التقليدية. واأ�ساف �سامل، اأن م�سر دولة حتمي 
ا�سرتاتيجية  تتخذ  ثمَّ  ومن  تبدد،  وال  ت�سون  تهدد،  وال 

الردع كا�سرتاتيجية ثابتة للحفاظ على اأمنها القومي.
ملواجهة  ت��اأت��ي  احل��دي��ث��ة  الت�سليح  ���س��ف��ق��ات  اإىل  واأ����س���ار 

املخاطر التي حتيط بالدولة امل�سرية.
وهذا ما اأكده اأي�سا اخلبري الع�سكري وع�سو جلنة الدفاع 
حمدي  ال��ل��واء  �سابًقا،  ال��ن��واب  مبجل�ص  القومي  واالأم���ن 
بخيت، الذي اأ�سار اإىل ما متثله هذه ال�سفقة من قوة ردع 

كبرية لكل �سخ�ص يفكر يف تهديد م�سر.

لندن تر�سل قو�ت ع�سكرية ملو�جهة د�ع�ش يف �سوريا و�لعر�ق

الكاتيو�شا ت�شرب قاعدة عني االأ�شد غرب االأنبار
م�ساء اأم�ص االأول االثنني، اأن اأربعة 
قاعدة  اأ���س��اب��ت  كاتيو�سا  ���س��واري��خ 
بلد الع�سكرية، �سمال البالد، التي 
ت�سم متعاقدين اأمريكيني دون اأن 

تت�سبب يف اأي اإ�سابات.
عملية  االأمنية  القوات  �سنت  فيما 
ال��ن��ط��اق للبحث  وا���س��ع��ة  ت��ف��ت��ي�����ص 

عمن �سن ال�سربة.
م������ن ج����ه����ت����ه، اأع�����������رب امل���ت���ح���دث 
االأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  ب��ا���س��م 
)ال���ب���ن���ت���اغ���ون(، ج����ون ك���ريب���ي، يف 
بالده  ق��ل��ق  ع��ن  للعربية  ت�����س��ري��ح 

»من الهجمات املتكررة على القوات 
االأمريكية يف العراق«، اإال اأنه تعهد 

بالرد اإذا دعت احلاجة.
اإع����الم  اأف������ادت و���س��ائ��ل  اإىل ذل����ك، 
ب��ري��ط��ان��ي��ة، اأم�������ص ال���ث���الث���اء، باأن 
اإليزابيث  ال�سفينة  �سرت�سل  لندن 
م��ع ق��ط��ع ب��ح��ري��ة وغ��وا���س��ة و14 
للمنطقة  وم����روح����ي����ة  م���ق���ات���ل���ة 
يف  داع�����ص  م��واج��ه��ة  يف  للم�ساركة 

�سوريا والعراق.
وك�������س���ف���ت ب�������اأن ث����م����اين ط����ائ����رات 
اجلو  ل�����س��الح  ت��اب��ع��ة  �سبح  مقاتلة 

طائرات  وع�سر  الربيطاين،  امللكي 
م�ساة  م���ن   »F35B« ط�����راز  م���ن 
من  �سرت�سل  االأمريكية  البحرية 
كوين  اإ����ص  اإم  اإت�����ص  ال�سفينة  م��ن 
 3 تكلفتها  بلغت  ال��ت��ي  اإل��ي��زاب��ي��ث، 
والتي  اإ�سرتليني،  جنيه  م��ل��ي��ارات 
�ست  ب��رف��ق��ة  اآ���س��ي��ا،  اإىل  ���س��ت��ت��وج��ه 
امللكية،  ل��ل��ب��ح��ري��ة  ت���اب���ع���ة  ���س��ف��ن 
هليكوبرت  طائرة   14 و  وغوا�سة، 
امللكية،  البحرية  وم�����س��اة  ب��ح��ري��ة، 
 xpress بح�سب ما ذكرته �سحيفة

.and star

مقر  اقتحام  حماولة  اإحباط 
وكالة اال�شتخبارات االأمريكية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ق�����ال�����ت ال���������س����رط����ة ال���ف���ي���درال���ي���ة 
االأمريكية اإن رجال م�سلحا اأ�سيب 
بر�سا�ص عنا�سر مكتب التحقيقات 
ال��ف��ي��درايل ب��ع��د حم��اول��ت��ه دخول 

مقر وكالة اال�ستخبارات املركزية.
ومل يتمكن هذا ال�سخ�ص جمهول 
الهوية بعد ظهر االإثنني من املرور 
من باب الدخول االأول امل��وؤدي اإىل 
اأيه  اآي  �سي  لوكالة  الوا�سع  املجمع 

بالقرب من وا�سنطن.
وح������اول اأف������راد االأم������ن ف��ي��م��ا بعد 
�ساعات  ل����ع����دة  م���ع���ه  ال���ت���ف���او����ص 

الإقناعه باال�ست�سالم.
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  وق��ال 
من  خ����رج  ال�����س��خ�����ص  اإن  ب���ي���ان  يف 
واعتقلته  ����س���الح  وم���ع���ه  ���س��ي��ارت��ه 
اأنه  اإنفاذ القانون، م�سيفا  �سلطات 

اأ�سيب ونقل اإىل امل�ست�سفى.
با�سم  متحدث  قال  �سابق،  وقت  يف 
على  كانت  الوكالة  اإن  اإي��ه  اأي  �سي 
علم بالو�سع خارج حميط املجمع، 
على بعد عدة مئات من االأمتار من 
البيان  واأ���س��اف  الرئي�سي.  املبنى 
و�سباط  م��وؤم��ن��ا  زال  م��ا  جممعنا 
الوكالة  موظفو  ه��م  لدينا  االأم���ن 
مبا�سرة  امل���ع���ن���ي���ون  ال����وح����ي����دون 

باالأمر.
ال�سنوات  يف  االأم������ن  ت��ع��زي��ز  ومت 
االأخرية يف مقر وكالة اال�ستخبارات 
املركزية يف النغلي بوالية فريجينيا 

بالقرب من طريق مزدحم.

�أول �نتخابات حملية منذ �لربيك�سيت:
اململكة املتحدة: بوري�ص 

جون�شون يف العا�شفة!
 •• الفجر – خرية ال�شيباين

جون�سون  ب��وري�����ص  امل��ح��اف��ظ  ال����وزراء  رئي�ص  يخترب 
االأوىل  وهي  اخلمي�ص،  حملية  انتخابات  يف  �سعبيته 
يف اململكة املتحدة منذ الوباء والربيك�سيت. الف�سائح 
ا�ستطالعات  راأ���ص  ي��زال على  لكن حزبه ال  ترتاكم، 

الراأي.
اأن نطلق على هذا مفارقة بوري�ص جون�سون.  ميكن 
ففي الوقت الذي ُترى فيه االنتخابات البلدية يوم 
ويلز  وتدد  ومان�س�سرت،  لندن  يف  خا�سة  اخلمي�ص، 
فريو�ص  بعد  انتخابات  اأول  يف  ال��ربمل��ان  وا�سكتلندا 
من  باملائة   59 يقول  الربيك�سيت،  بعد  وم��ا  كورونا 

دعت �إىل �سبط �لنف�ش و�إنهاء �لعنف
قمة االآ�شيان حول بورما: اإجماع مغ�شو�ص!

•• الفجر - فران�شي�س كري�شتوف –ترجمة خرية ال�شيباين

العنف يف  واإنهاء  النف�ص  اإىل �سبط  اآ�سيا  �سرق  رابطة دول جنوب  دعت 
بورما، عقب قمة حول حمنة البالد منذ انقالب االأول من فرباير. بيان 
نهائي باالإجماع، بدون جدول زمني اأو عقوبات، ويبدو اأنه ي�سع اجلي�ص 
القمع  الذين وقعوا �سحايا  املتظاهرين  نف�ص م�ستوى  االنقالبي على 

الدموي.               )التفا�سيل �ص11(

االحتاد االأوروبي يرتاجع عن مراقبة االنتخابات االإثيوبية
•• بروك�شيل-وكاالت:

اإلغاء قراره  الثالثاء،  اأم�ص  االأوروب��ي،  اأعلن االحتاد 
يف  عقدها  املزمع  االإثيوبية  االنتخابات  يف  بامل�ساركة 

املقبل. يونيو   5
واأو�����س����ح ب���ي���ان، ����س���ادر ع���ن امل��م��ث��ل االأع���ل���ى لالأمن 
جوزيب  االأوروب���ي،  االحت��اد  يف  اخلارجية  وال�سيا�سة 
يف  اأوروب��ي��ة  مراقبة  بعثة  م�ساركة  ق���رار  اأن  ب��وري��ل، 

االنتخابات االإثيوبية املقبلة قد مت اإلغاوؤه.
وقال البيان اإنه على الرغم من كل اجلهود التي بذلها 
ال�سلطات  اتفاق مع  اإىل  للتو�سل  االأوروب���ي  االحت��اد 
االإثيوبية ب�ساأن املعايري الرئي�سية لن�سر بعثة مراقبة 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��الحت��اد، اإال اأن���ه مل ي��ك��ن من 
االإثيوبية  ال�سلطات  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  املمكن 
اق����رتاب االنتخابات  امل��ع��اي��ري، يف ���س��وء  ب�����س��اأن ه���ذه 

الربملانية املقبلة، املقررة يف 5 يونيو املقبل.

اإيران تعلن م�شرع موظفة 
�شوي�شرا ب�شفارة  ــارزة  ب

•• طهران-وكاالت:

اإيرانية  اأن����ب����اء  وك������االت  ذك�����رت 
بال�سفارة  ك���ب���رية  م���وظ���ف���ة  اأن 
توفيت  ط��ه��ران  يف  ال�سوي�سرية 
ال����ث����الث����اء اإث�������ر ����س���ق���وط���ه���ا من 
�سمال  يف  ت�سكنه  م��رت��ف��ع  م��ب��ن��ى 

العا�سمة.
الطلبة  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ال��ر���س��م��ي��ة، عن  �سبه  االإي���ران���ي���ة، 
الطوارئ  اأج��ه��زة  با�سم  متحدث 
قوله اإن املوظفة تبلغ من العمر 
51 عاما، بينما قالت وكالة اأنباء 
الر�سمية  �سبه  االإيرانية  العمال 
املوظفة  اإن  مرا�سلها  ع��ن  ن��ق��ال 
ال�سفارة  م�����س��وؤول يف  اأك���رب  ث��اين 
يف  تعي�ص  وك��ان��ت  ال�����س��وي�����س��ري��ة، 

الطابق رقم 18 باملبنى.
التقريرين  م���ن  اأي  ي�����ورد  ومل 
مالب�سات  ع��ن  اأخ����رى  تفا�سيل 

وفاتها، وفق ما نقلت رويرتز.

الربيطانيني اإنهم ال يثقون برئي�ص وزرائهم املتورط 
يف ف�سائح ف�ساد، وح�سب م�سح اأجرته �سركة اإب�سو�ص 
م��وري، ُن�سر يف االأي��ام االخ��رية، من املتوقع اأن تظل 
بلدات لندن ومان�س�سرت، اثنتان من اأكرب ثالث مدن 

يف البالد، يف اأيدي العمال.     )التفا�سيل �ص12(

يلتقي  االأردن  مــلــك 
اليوم الــنــاتــو  عـــام  ـــني  اأم

•• بروك�شل-وام:

اأعلن حلف �سمال االأطل�سي اأن امللك 
عبداهلل الثاين ملك االأردن �سيلتقي 
للناتو،  ال���ع���ام  االأم������ني  م���ع  ال���ي���وم 
ين�ص �ستولتبريغ على هام�ص زيارة 
للعا�سمة  بها  يقوم  واح��د  ي��وم  م��ن 
املفو�سية  واأع���ل���ن���ت   . ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
اأن  ب��ي��ان  م��ن جهتها يف  االأوروب���ي���ة 
االأوروبي  التنفيذي  اجلهاز  رئي�سة 
مع  �ستلتقي  لني  دير  فون  اور�سوال 
اأي�سا  يجتمع  ال����ذي  االأردن  م��ل��ك 
مع كل من رئي�ص املجل�ص االأوروبي  

ومع ملك بلجيكا.
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اأخبـار الإمـارات
فلكيا .. اخلمي�ص 13 مايو عيد الفطر يف معظم الدول االإ�شالمية

•• اأبوظبي - وام:

توقع مركز الفلك الدويل اأن يكون عيد الفطر املبارك يف معظم الدول 
االإ�سالمية 13 مايو اجلاري.

اأن  ال��دويل  الفلك  مركز  مدير  ع��ودة  �سوكت  حممد  املهند�ص  واأو���س��ح 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  العيد  ه��الل  تتحرى  االإ�سالمية  ال���دول  معظم 
�سهر رم�سان  ب��داأت  اأخ��رى  اأن هناك دوال  11 مايو اجل���اري، يف حني 
العيد يوم  ال��دول هالل  اأبريل وعليه �ستتحرى هذه   14 االأربعاء  يوم 
االأربعاء 12 مايو، ومنها العديد من الدول االإفريقية االإ�سالمية غري 
العربية، ليكون عيد الفطر يف هذه الدول اإما يوم اخلمي�ص اأو اجلمعة.
واأ�سار اإىل اأنه بالن�سبة للدول التي �ستتحرى الهالل يوم الثالثاء 11 
مايو، فاإن روؤية الهالل يف ذلك اليوم م�ستحيلة من جميع دول العامل 

االقرتان  وب�سبب حدوث  ال�سم�ص  القمر قبل  ب�سبب غروب  االإ�سالمي 
ال����دول عدة  ه���ذه  �ستكمل  ال�سم�ص، وع��ل��ي��ه  غ���روب  ب��ع��د  ال��ه��الل  ت��ول��د 

رم�سان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها اخلمي�ص 13 مايو.
االأربعاء  ي��وم  ال��ه��الل  �ستتحرى  ال��ت��ي  ل��ل��دول  بالن�سبة  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
من  التل�سكوب  با�ستخدام  ممكنة  يومها  الهالل  روؤي��ة  ف��اإن  مايو،   12
اأن  حني  يف  واأوروب���ا،  اآ�سيا  يف  العربية  وال��دول  االإ�سالمي  العامل  �سرق 
اأفريقيا  قارة  ب�سعوبة من معظم  املجردة  بالعني  الهالل ممكنة  روؤي��ة 
املجردة  بالعني  الهالل يومها ممكنة  واأمريكا اجلنوبية، وروؤي��ة  وكندا 
ب�سهولة من معظم الواليات املتحدة واأمريكا الو�سطى و�سمال اأمريكا 

اجلنوبية.
وعليه من املتوقع اأن يكون العيد يف معظم هذه الدول يوم اخلمي�ص 13 

مايو اأي�سا يف حني اأنه قد يكون يوم اجلمعة 14 مايو يف بع�سها .

اإجازة عيد الفطر للحكومة االحتادية من 29 رم�شان حتى 3 �شوال
•• دبي-وام:

يف  ال�سعيد  الفطر  عيد  اإج����ازة  ت��ب��داأ  اأن  ت��ق��رر 
هجري   1442 ل���ع���ام  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
ومبا  �سوال   3 29 رم�سان وحتى  اعتبارا من 
ي��واف��ق ذل��ك م��ن ال��ت��اري��خ امل��ي��الدي. ج��اء ذلك 
االحتادية  الهيئة  اأ���س��درت��ه  خ��ا���ص  تعميم  يف 
اإجازة  ب�ساأن  اأم�ص  الب�سرية احلكومية  للموارد 

عيد الفطر ال�سعيد يف احلكومة االحتادية.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة رف��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة اأ���س��م��ى اآي����ات 
ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�سيخ خليفة بن زايد 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ص جمل�ص 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  ال�سيوخ 
يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  ..�سائلة  االإم���ارات 
ال�سحة  ب��واف��ر  عليهم  ال�سعيدة  املنا�سبة  ه��ذه 
والعافية. كما هناأت الهيئة �سعب دولة االإمارات 
العربية املتحدة واالأمتني العربية واالإ�سالمية 

باملنا�سبة.

رحب بوفود �لدول و�ملنظمات �لدولية يف �جتماعهم �لنهائي ��ستعد�د� النطالقة �ك�سبو 2020

حممد بن را�شد: العامل ي�شتعد ال�شتعادة عافيته عرب اأكرب حدث ثقايف عاملي 
�أكرث من 370 موفد� يح�سرون �الجتماع �لنهائي للم�ساركني �لدوليني قبل �فتتاح �إك�سبو �أول �أكتوبر �ملقبل 
�لنقا�سات �سملت �الإجر�ء�ت �الحرت�زية �ملعتمدة ل�سمان �سحة و�سالمة �لعاملني يف �إك�سبو و�مل�ساركني يف �أعماله وزو�ره 

اخت�سا�ص  ن��ط��اق  تو�سيع  على  ن�����ّص 
باالإ�سافة  لتتوىل  امل��رك��زّي��ة،  اللجنة 
يف  بالنظر  احل��ايل  اخت�سا�سها  اإىل 
تظلمات موظفي اجلهات احلكومية 
امل�����وارد  اإدارة  ق���ان���ون  ت��ط��ب��ق  ال���ت���ي 
ل�سنة   8 رقم  دبي  حلكومة  الب�سرية 
التظلُّمات  يف  والبت  الّنظر   ،2018
املُقّدمة اإليها من ُموّظفي 44 جهة 
عليها  املن�سو�ص  والقواعد  واالإج����راءات  وابط  لل�سّ فقاً  وذل��ك  حكومية، 
التظلُّمات  ب�ساأن جلنة   2015 ل�سنة   41 رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار  يف 

املركزّية ملُوّظفي ُحكومة دبي.
املركزية  التظلُّمات  جلنة  اخت�سا�ص  ميتد  ال  اجل��دي��د،  للمر�سوم  ووف��ق��اً 
ملوظفي حكومة دبي لل�ّسركات اململوكة اأو التابعة للجهات امل�سمولة بنطاق 
اخت�سا�ص اللجنة املركزّية مُبوجب هذا املر�سوم، اأو ال�ّسركات التي ُت�ساهم 
فيها، ومنح املر�سوم لرئي�ص املجل�ص التنفيذي الإمارة دبي، بناًء على تو�سية 
املركزّية،  اللجنة  احُلكومي واقرتاح رئي�ص  القطاع  الُعليا لتطوير  اللجنة 

�سالحية اإ�سافة جهات اأخرى اإىل نطاق اخت�سا�ص اللجنة املركزّية.
واأجاز املر�سوم لرئي�ص اللجنة املركزّية ت�سكيل جلنة فرعّية اأو اأكر، �سواًء 
اأع�ساء ُكل جلنة عن  اأال يقل عدد  اأو من غريهم، على  اأع�ساِئها  من بني 
رئي�ص  ت�سِمية  وت��ت��م  ال��ف��رع��ّي��ة،  اللجنة  رئي�ص  فيهم  مب��ن  اأع�����س��اء  ث��الث��ة 
الأحكام  وفقاً  ت�سكيلها  يتم  التي  الفرعية  اللجان  من  جلنة  كل  واأع�ساء 
هذا املر�سوم، واعتماد نظام عملها، وحتديد مهامها واخت�سا�ساتها، واآلية 
اإ�سدار قراراتها وتو�سياتها، وغريها من االأحكام ذات العالقة، بقرار من 

رئي�ص اللجنة املركزية.
واألزم املر�سوم كافة اجلهات يف اإمارة دبي بالتعاون التام مع جلنة التظلُّمات 
املركزية ملوظفي حكومة دبي، وتقدمي كاّفة اأوجه الّدعم الالزم لها، على 
واالخت�سا�سات  باملهام  والقيام  اأهدافها  حتقيق  من  نها  مُيكِّ ال��ذي  الّنحو 

املنوطة بها قانوناً.
كما األزم املر�سوم كافة اجلهات امل�سمولة باأحكامه توفيق اأو�ساعها مبا يتفق 
ب�ساأن   2015 ل�سنة   41 رق��م  التنفيذي  املجل�ص  ق��رار  واأح��ك��ام  واأحكامه، 
التنفيذي  املجل�ص  وق��رار  دب��ي،  ُحكومة  ملُوّظفي  املركزّية  التظلُّمات  جلنة 
رقم 4 ل�سنة 2019 باعتماد نظام التاأديب والتظلُّمات وال�ّسكاوى ملُوّظفي 
مهلة  خالل  الداخلّية،  التظلُّمات  جلان  ت�سكيل  ذلك  يف  مبا  دب��ي،  حكومة 
رئي�ص  وُي�سدر  املر�سوم،  بهذا  العمل  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  على  تزيد  ال 
املجل�ص التنفيذي الإمارة دبي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه، وُيلغى اأي 
ن�ص يف اأي ت�سريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا املر�سوم، 

وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.
دبي  “جمل�ص  باإلغاء   2021 ل�سنة   14 رق��م  املر�سوم  �سموه  اأ���س��در  كما 
امل�ساهمة  يف  املتمثلة  به  املنوطة  للمهام  اإمتامه  بعد  واالأزياء”،  للت�سميم 
ال�سركات  وا�ستقطاب  واالإب�����داع  للت�سميم  كمركز  ل��الإم��ارة  ال��رتوي��ج  يف 
اجلديد،  املر�سوم  ومبوجب  املجال،  هذا  يف  املوهوبة  وال��ك��وادر  واملوؤ�س�سات 
ُي�سِدر رئي�ص املجل�ص التنفيذي الإمارة دبي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
ت�سكيل  ب�ساأن   2013 ل�سنة   23 رقم  املر�سوم  ُيلغى  اأن  على  املر�سوم،  هذا 
وقرار املجل�ص التنفيذي رقم 20 ل�سنة  “جمل�ص دبي للت�سميم واالأزياء”، 
2014 بتعيني اأع�ساء جمل�ص دبي للت�سميم واالأزياء، كما ُيلغى اأي ن�ص 
يف اأي ت�سريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا املر�سوم، وُين�سر 

يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

•• دبي- وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال��وزراء، رعاه  الدولة رئي�ص جمل�ص 
اهلل، ب�سفته حاكماً الإمارة دبي، عدداً 
جلهات  التنظيمية  الت�سريعات  م��ن 
تابعة حلكومة االإم��ارة، وذلك �سمن 

�سموه من  اعتمدها  التي  القطاع احلكومي  اإط��ار خمرجات خطة تطوير 
خالل اللجنة العليا لتطوير القطاع احلكومي برئا�سة �سمو ال�سيخ مكتوم 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي النائب االأول لرئي�ص املجل�ص 
التنفيذي، �سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع احلكومي، مبا يتواكب مع 
متطلبات املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية، و�سمن عملية التطوير الت�سريعي 
العمل  وت���رية  ت�سريع  ع��ل��ى  ال��ق��درة  متنحها  وال��ت��ي  االإم�����ارة  يف  امل�ستمرة 
ودخول مرحلة تنموية جديدة، متتاز مب�ساعفة اجلهود، وت�سارع االإجناز، 
التميز يف  اأرق��ى م�ستويات  اإىل  دبي  العمل احلكومي يف  و�سواًل مبنظومة 
االأداء وتقدمي خدمات حكومية مبتكرة، وتعزيز الدور املحوري والرئي�ص 
حلكومة دبي والذي يجعل من �سعادة كافة اأطياف املجتمع الهدف االأ�سمى 

لتحقيقه والتحفيز على االن�سجام الثقايف والتناغم املجتمعي.
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در   .. وتف�سياًل 
القانون رقم 6 ل�سنة 2021 الذي األغى مبوجبه املعهد الدويل للت�سامح 
ون�����ص على اأن ت��ت��وىل دائ���رة ال�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي كافة 
املهام واالخت�سا�سات املُنوطة باملعهد واأن يتم التن�سيق مع االأمانة العاّمة 
الدائرة  يف  التنظيمّية  الوحدات  لتحديد  دبي  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�ص 
التي �ستتوىّل ُمزاولة تلك املهام واالخت�سا�سات. كما ن�ّص القانون على اأن 
ُينقل اإىل دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي ملكية العقارات 
واملنقوالت واالأ�سول واالأجهزة واملعدات واالأموال العائدة للمعهد الدويل 
ودة من  �سات املالية املر�سُ للت�سامح، باالإ�سافة اإىل موظفي املعهد، واملُخ�سّ
الدائرة  وحت��ل  للت�سامح،  را�سد  بن  حممد  وج��ائ��زة  للمعهد  املالّية  دائ��رة 
حمل املعهد وجائزة حممد بن را�سد للت�ساُمح يف كل ما للمعهد واجلاِئزة 
من حقوق وما عليهما من التزامات، على اأن ُيلغى مُبوجب هذا القانون: 
واملر�سوم  للت�ساُمح،  ال��ّدويل  املعهد  باإن�ساء   2017 ل�سنة   9 رقم  القانون 
للت�ساُمح،  الّدويل  املُنتدب للمعهد  الُع�سو  2017 بتعيني  ل�سنة   28 رقم 
الّدويل  املعهد  اأم��ن��اء  جمل�ص  بت�سكيل   2020 ل�سنة   28 رق��م  وامل��ر���س��وم 
للت�ساُمح، وقرار املجل�ص التنفيذي رقم 49 ل�سنة 2018 باعتماد الهيكل 
التنظيمي للمعهد الّدويل للت�ساُمح، كما ُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�سريع اآخر 
اجلريدة  يف  وُين�سر  القانون،  ه��ذا  واأح��ك��ام  فيه  يتعار�ص  ال��ذي  امل��دى  اإىل 

الر�سمّية، وُيعمل به بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.
دبي  “مركز  اإلغاء  ب�ساأن   2021 ل�سنة   7 رقم  القانون  �سموه  اأ�سدر  كما 
ل�سنة   13 رق��م  القانون  مُب��وج��ب  املُن�ساأ  االإ�سالمي”  االقت�ساد  لتطوير 
كافة  امل��رك��ز يف  االق��ت�����س��ادّي��ة حم��ل  التنمية  دائ���رة  اأن حت��ل  على   2013
املواءمة  اأط��ر  تعزيز  بهدف  وذل��ك  باملركز،  املنوطة  واالخت�سا�سات  املهام 
اال�سرتاتيجية والتكامل بني القطاعات االقت�سادية واالرتقاء بها للتاأكيد 
على مكانة دبي االقت�سادية عاملياً. ون�ص القانون على نقل ملكّية العقارات 
وامل��ن��ق��والت واالأ���س��ول واالأج��ه��زة وامل��ع��دات واالأم����وال العائدة للمركز اإىل 
الدائرة، اإ�سافة على كافة حقوقه والتزاماته، على اأن ُيعمل بهذا القانون 

بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�ص  ُي�سِدر  اجلديد  القانون  ومبوجب 
ُتلغى مبوجب هذا  اأن  القانون، على  اأحكام هذا  لتنفيذ  الالزمة  القرارات 
اإليه،  امل�سار   2017 ل�سنة   2 رق��م  القانون  م��واد  م��ن  جمموعة  القانون 
باالإ�سافة اإىل املر�سوم رقم 1 ل�سنة 2017 بتعيني رئي�ص ُموؤ�ّس�سة حمّمد 
اإىل  اآخ��ر  ت�سريع  اأي  يف  ن�ص  اأي  ُيلغى  كما  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
وُين�سر  دوره،  �سُ تاريخ  به من  وُيعمل  واأحكامه  فيه  يتعار�ص  ال��ذي  امل��دى 

يف اجلريدة الر�سمّية.
كما اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم املر�سوم رقم 13 
ل�سنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام املر�سوم رقم 36 ل�سنة 2015 باإن�ساء 
جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة، حيث ن�ّص املر�سوم اجلديد على 
تعديل عدد من مواد املر�سوم ال�سابق لتحل حملها ن�سو�ص جديدة تخت�ص 
االأمناء وحوكمة عالقته مع  واخت�سا�سات جمل�ص  اجلائزة،  بدورية منح 

هيئة الثقافة والفنون يف دبي.
ومنها  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ص  و�سالحيات  مهام  اجل��دي��د  املر�سوم  وح��دد 
االأهداف  �سوء  يف  ال�سنوية،  وخططها  للجائزة  العامة  ال�سيا�سة  اإق��رار   :
املحددة لها، واقرتاح املُوازنة ال�سنوّية للجائزة وح�سابها اخلتامي، واإقرار 
على  يتم  التي  واالأ�س�ص  املعايري  واإق���رار  اجل��ائ��زة،  لعمل  مة  املُنظِّ اللوائح 
اأ�سا�سها اختيار الفاِئزين باجلائزة يف جماالِتها املختلفة، وحتديد املواعيد 
املر�سحني  باأ�سماء  قائمة  واإع��داد  اجلائزة،  منح  فيها  يتم  التي  واملُنا�سبات 
لنْيل اجلائزة، وغريها من ال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهداف اجلائزة. 
بقرار من  تعيينه  يتم  ع��ام،  اأم��ني  للجائزة  يكون  للمر�سوم اجلديد  ووفقاً 
و�سالحياته  مهامه  املر�سوم  وحدد  دبي،  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�ص 
من خالل حوكمة عالقته مع الهيئة، فيما اخت�ست املادة 10 من املر�سوم 
من  املر�سوم  بهذا  ُيعمل  اأن  على  للجائزة،  املالّية  امل��وارد  بتحديد  اجلديد 

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. تاريخ �سُ
واأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، املر�سوم رقم 12 
ل�سنة 2021 ب�ساأن جلنة التظلُّمات املركزية ملوظفي حكومة دبي، والذي 

لتنفيذ  ال��الزم��ة  ال��ق��رارات  دب��ي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  وُي�سِدر 
اأحكام هذا القانون، وُيلغى مبوجب القانون رقم 7 ل�سنة 2021 القانون 
رقم 13 ل�سنة 2013 ب�ساأن اإن�ساء مركز دبي لتطوير االقت�ساد االإ�سالمي، 
اأي  اإدارة املركز، كما ُيلغى  2020 بت�سكيل جمل�ص  3 ل�سنة  واملر�سوم رقم 

ن�ص يف اأي ت�سريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا القانون.
 9 واأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، القانون رقم 
ب�ساأن   2017 ل�سنة   2 رقم  القانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   2021 ل�سنة 
اجلديد  القانون  ون�ّص  للمعرفة”،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  “موؤ�س�سة 
لتحل حملها   ،2017 ل�سنة   2 رق��م  القانون  م��واد  ع��دد من  تعديل  على 
ومقرها،  املوؤ�س�سة،  على  القانون  ب�سريان  تتعلق  جديدة  قانونية  ن�سو�ص 
وتعيني مديرها التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته، اإ�سافة اإىل املوارد املالّية 

للموؤ�س�سة، واإ�سدار القرارات التنفيذية.
ووفقاً للن�ص اجلديد للمادة 3 : ُتطّبق اأحكام هذا القانون على “موؤ�س�سة 
القانون  اأحكامها مُبوجب  مة  املُنَظّ للمعرفة”  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
2017 ب�ساأن موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة،  2 ل�سنة  رقم 
باعتبارها موؤ�س�سة عاّمة، تتمّتع بال�سخ�سية االعتبارية، واالأهلية القانونية 
اأهدافها، وُتلحق  الالزمة ملُبا�سرة االأعمال والت�سرفات التي تكفل حتقيق 
بهيئة الثقافة والُفنون يف دبي، على اأن يكون مقر املُوؤ�ّس�سة الرئي�ص يف اإمارة 
دبي، وذلك بهدف تعزيز املواءمة االإ�سرتاتيجية للقطاع الثقايف واالرتقاء 
العاملية.  الثقافية  اخل��ارط��ة  يف  دب��ي  مكانة  م��ن  يعزز  ال��ذي  للم�ستوى  ب��ه 
ت املادة 9 على اأن يكون ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة  ون�سّ
التنفيذي الإم��ارة دبي،  املجل�ص  ُي�سِدره رئي�ص  ُيعنّي بقرار  مدير تنفيذي، 
قيام جهازها  ق من  والتحقُّ املوؤ�س�سة  اإدارة  التنفيذي  املُدير  يتوىّل  اأن  على 
التنفيذي بتحقيق اأهدافها، كما حددت املادة ذاتها مهام و�سالحيات املدير 
التنفيذي للموؤ�س�سة وحوكمة عالقته بهيئة الثقافة والفنون يف دبي، فيما 
املالية  امل��وارد  لتحديد  ن�سها اجلديد  القانون يف  12 من  امل��ادة  ُخ�س�ست 

للموؤ�س�سة.

يف �إطار م�سروع تطوير �لقطاع �حلكومي يف �الإمارة 

حممد بن را�شد ُي�شدر ت�شريعات تنظيمية جلهات حكومية يف دبي

•• دبي -وام:

رحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، اأم�ص الثالثاء 
الدولية  واملنظمات  ال���دول  ب��وف��ود 
ا�ستعداداً  ال��ن��ه��ائ��ي  اجتماعهم  يف 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  الن��ط��الق��ة 
ال��ت��ج��م��ع االأخ����ري للدول  ل��ي��ك��ون   ،
االأكادميية  واملوؤ�س�سات  واملنظمات 
وال�����س��رك��ات ق��ب��ل ان��ط��الق احلدث 
العاملي ال�سخم يف دبي �سهر اأكتوبر 
امل��ق��ب��ل. وق���ال ���س��م��وه: رح��ب��ت دبي 
و24  دول�����ة   173 ب���وف���ود  ال���ي���وم 
اجتماعهم  يف  دول�����ي�����ة  م���ن���ظ���م���ة 
النهائي ا�ستعداداً النطالقة اإك�سبو 
2020 يف دبي اأكتوبر القادم .. دبي 
م�ستعدة  دول��ة  و190   .. م�ستعدة 
.. والعامل ي�ستعد ال�ستعادة عافيته 
العامل.  اأك��رب ح��دث ثقايف يف  ع��رب 
ح�سر اجتماع امل�ساركني الدوليني 
الذي ُعقد يف مركز دبي للمعار�ص 
اأك����ر من  دب����ي   2020 ب��اإك�����س��ب��و 
دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  م���وف���داً   370
دولة   173 مثلوا  والذين  العامل، 
190 دولة  م���ن  اأك����ر  اأ����س���ل  م���ن 
م�ساركة يف اإك�سبو، ف�سال عن 24 

منظمة م�ساركة.

��ستقبال �لعامل  
من جانبه، قال �سمو ال�سيخ اأحمد 
هيئة  رئي�ص  مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن 
الرئي�ص  امل������دين،  ل���ل���ط���ريان  دب����ي 
االأعلى الرئي�ص التنفيذي لطريان 
ورئي�ص  وامل���ج���م���وع���ة  االإم�����������ارات 
 2020 ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا الإك�����س��ب��و 
اإىل  ال���ع���امل  ي���اأت���ي  “اليوم،  دب����ي: 

 2020 اإك�سبو  “�سيكون  وت��اب��ع: 
هنا  �سواًء  للجميع..  بالن�سبة  دبي 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
العامل  اأنحاء  ويف جميع  واملنطقة، 
اأهم  ح��ول  والنقا�ص  للقاء  فر�سة 
العامل،  يف  امل�����س��ت��ج��دة  امل��وا���س��ي��ع 
مل�سكالتنا  مبتَكرة  حلول  وتطوير 

العاملية. 
العقول،  ت��وا���س��ل  وع����رب  دب����ي،  يف 
اأف�سل.” وُيقام  م�ستقباًل  �سن�سنع 
اأول اإك�سبو دويل يف منطقة ال�سرق 
اآ�سيا يف  واأفريقيا وجنوب  االأو�سط 
اإىل   2021 اأكتوبر   1 الفرتة من 
بالتزامن   ،2022 م���ار����ص   31
لتاأ�سي�ص  اخلم�سني  ال��ذك��رى  م��ع 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
ويدعو زواره من كل اأنحاء العامل 
عامل  م��الم��ح  ر���س��م  يف  للم�ساركة 
ا�ستك�ساف  خ����الل  وم����ن  ج���دي���د، 
ر�سم  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  اب��ت��ك��ارات 

م�ستقبل اأف�سل للعامل.

بجانبنا  ك��ان��وا  وال���ذي���ن  م�����س��ارك، 
 ،2020 اك�����س��ب��و  م�����س��رية  ط�����وال 
ر�سالتنا..  على  واأب��داً  دائماً  لنوؤكد 
اأننا م�ستعدون للرتحيب بالعامل.” 
ال�����ذي يعقد  وخ�����الل االج���ت���م���اع، 

امل�ساركة يف  كافة الدول واملنظمات 
اك�سبو 2020 ن�ستكمل اال�ستعداد 

ال�ستقبال العامل يف دبي«. 
كما قال �سموه: “ن�سكر كل الدعم 
 200 واالل��ت��زام من ما يزيد على 

2020 دبي، ومن خمتلف  اإك�سبو 
بتواجدهم  �سعداء  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
ال�ستقبال  م��ع��ه��م  ون��ت��ط��ل��ع  م��ع��ن��ا، 

اأكرب حدث عاملي يف 2021«.
دولة  “متكنت  ���س��م��وه:  واأ�����س����اف 

يوَمي 4 و5 مايو، يّطلع امل�ساركون 
بخ�سو�ص  امل�ستجدات  اأح��دث  على 
املتعلقة باك�سبو  عدد من املوا�سيع 
على مدار  �سيقام  وال��ذي   ،2020
���س��ت��ة اأ����س���ه���ر، ومي���ث���ل اأح�����د اأوائ�����ل 

االإمارات بف�سل روؤية قيادتها، وما 
اتخذته من اإجراءات احرتازية من 
الدول  اأف�سل  اأن تكون واح��دة من 
كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  م��ن  ت��ع��اف��ًي��ا 
ال��روؤي��ة وثقة  وال��ي��وم بف�سل ه��ذه 

ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  االأح����داث ال�سخمة 
ال��ع��امل م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة، حيث 
املطروحة  املوا�سيع  قائمة  ت�سمل 
للنقا�ص: عمليات الت�سغيل، واالأمن، 
والت�سويق  امل���دي���ن���ة،  وج���اه���زي���ة 
باالإ�سافة  والربامج،  واالت�ساالت، 
االح������رتازي������ة  االإج����������������راءات  اإىل 
التي  م��ع اجل��ه��ود  امل��ت��َخ��ذة متا�سياً 
ل�سمان  االإم�������ارات  دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
�سحة و�سالمة العاملني يف اإك�سبو 

وامل�ساركني يف اأعماله وزواره.
وقال معايل دمييرتي كريِكنتز�ص، 
االأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ك��ت��ب ال�����دويل 
معار�ص  ل��ن��ا  “توفر  ل��ل��م��ع��ار���ص: 
عاملية  م��ن�����س��ة  ال���دول���ي���ة  اإك�����س��ب��و 
تمع  اإذ  وال������ت������ع������اون،  ل���ل���ع���م���ل 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال�����دول  ب���ني 
وال�����������س�����رك�����ات وامل����ن����ظ����م����ات غري 
للجميع  ميكن  بحيث  احلكومية، 
اإيجاد  يف  حم��ورًي��ا  دوراً  يلعب  اأن 
احللول والتغلب على التحديات.” 

- �إلغاء �ملعهد �لدويل للت�سامح وتتوىل د�ئرة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�لعمل �خلريي مهامه و�خت�سا�ساته
- �إلغاء مركز دبي لتطوير �القت�ساد �الإ�سالمي وتتوىل د�ئرة �لتنمية �القت�سادّية مهامه و�خت�سا�ساته

- �إلغاء جمل�ش دبي للت�سميم و�الأزياء
- �إحلاق موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة بهيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي

- تو�سيع نطاق �خت�سا�ش جلنة �لتظلُّمات �ملركزية ملوظفي حكومة دبي

اإجازة عيد الفطر للقطاع اخلا�ص 
من 29 رم�شان اإىل 3 �شوال

•• اأبوظبي-وام:

 29 اأن الفرتة من  امل��وارد الب�سرية والتوطني  اأعلنت وزارة 
رم�سان وحتى 3 �سوال لعام 1442 �ستكون اإجازة مدفوعة 
و�سركات  وم��وؤ���س�����س��ات  من�ساآت  يف  العاملني  جلميع  االأج���ر 

القطاع اخلا�ص يف الدولة مبنا�سبة عيد الفطر.
اأ�سدره معايل نا�سر بن ثاين الهاملي  جاء ذلك يف تعميم 
بقانون  للمر�سوم  تنفيذا   ، والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزير 
احتادي رقم 11 ل�سنة 2017 ب�ساأن تخويل جمل�ص الوزراء 
اأجندة  ب�ساأن  ال����وزراء  جمل�ص  ول��ق��رار  ال�سالحيات  بع�ص 

العطالت الر�سمية املعتمدة لعامي 2020_2021.
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اأخبـار الإمـارات

برئا�سة من�سور بن ز�يد 

الوزاري للتنمية يناق�ص عددا من املبادرات 
وامل�شاريع لتطوير منظومة العمل احلكومي

باحثون من نيويورك اأبوظبي يحددون ال�شل�شلة 
اجلينومية ل�شاللة من النخيل عمرها 2000 �شنة

خليفة االن�شانية توزع م�شاعدات يف خميم ديبكة للنازحني العراقيني

�أجرت 179,453 فح�سا ك�سفت عن 1,699 �إ�سابة

ال�شحة تعلن �شفاء 1,686 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 112,239 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

النيابة العامة للدولة : احلب�ص والغرامة اأو باإحدى 
العقوبتني جزاء االجتار باالألعاب النارية دون ترخي�ص

•• اأبوظبي-وام:

االإلتزام  ال��ك��رمي  باجلمهور  ال��دول��ة  يف  العامة  النيابة  اأه��اب��ت 
االألعاب  مع  االأ�سكال  من  �سكل  ب��اأي  التعامل  وع��دم  بالقوانني 
وتنبا  اجلميع  �سالمة  على  حفاظا  بها  يتاجر  وم��ن  النارية 

للم�ساءلة القانونية.
ن�سرتها  فيلمية  م���ادة  خ��الل  م��ن   - العامة  النيابة  واأو���س��ح��ت 
عرب ح�ساباتها بالتوا�سل االجتماعي يف هذا ال�ساأن - اأن امل�سرع 
17 ل�سنة  املر�سوم بقانون احت��ادي رقم  ن�ص باملادة االأوىل من 
2019 ب�ساأن االأ�سلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد الع�سكري 
واملواد اخلطرة على اأن املتفجرات هي مركب كيميائي اأو خليط 
تعر�سها  عند  بع�سها  مع  تتفاعل  خمتلفة  كيميائية  مركبات 
لعوامل مهياأة كقوة من�سطة يف انتاج �سغط و حرارة و ب�سرعة 
معينة توؤدي اإىل التاأثري اأو اإحلاق االأ�سرار باملنطقة املحيطة بها 

وي�سمل ذلك االألعاب النارية.
ون�ست املادة الثالثة من املر�سوم بقانون على اأنه ال يجوز اقتناء 
اأو حيازة اأو اإحراز اأو حمل املتفجرات اأو ا�ستريادها اأو ت�سديرها 
اأو اإعادة ت�سديرها اأو عبورها اأو �سحنها مرحليا اأو االإتار فيها 
�سورة  باأية  فيها  الت�سرف  اأو  نقلها  اأو  اإ�سالحها  اأو  �سنعها  اأو 
بذلك  ت�سريح  اأو  ترخي�ص  على  احل�سول  بعد  اإال  ال�سور  من 
املعنية، طبقا الأحكام هذا  اأو من اجلهة  الرتخي�ص  �سلطة  من 

املر�سوم بقانون.
54 على عقوبة احلب�ص م��دة ال تقل عن  امل��ادة رق��م  كما ن�ست 
�سنة و الغرامة التي ال تقل عن مائة األف درهم اأو باإحدى هاتني 
االألعاب  يف  ب��االت��ار  ترخي�ص  ب���دون  ق��ام  م��ن  لكل  العقوبتني 
اإدخالها من  اأو  اأو ت�سنيعها  اأو ت�سديرها  ا�ستريادها  اأو  النارية 

واإىل الدولة.
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة 
ورفع  املجتمع،  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�ستمرة 
ثقافة  ن�سر  ب��ه��دف  وذل���ك  ب��ال��ق��ان��ون،  اجل��م��ه��ور  وع��ي  م�ستوى 

القانون كاأ�سلوب حياة.

طائرة اإماراتية رابعة ت�شل دم�شق على متنها كميات كبرية من لقاحات كوفيد-19

ب�سرطة ال�سارقة.
اخلطط  االج����ت����م����اع  وا����س���ت���ع���ر����ص 
مت  التي  ال�ساملة  واملرورية  االأمنية 
رم�سان  و29   27 لليلة  اإع��داده��ا 
وع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل����ب����ارك من 
حيث  امل��خ��ت�����س��ة  االإدارات  ج���ان���ب 
الدوريات  ت��ك��ث��ي��ف  ع���ن  ال��ك�����س��ف  مت 
االأمنية واملرورية   وتخ�سب�ص 300 

وت�سيريها  ومدنية  ع�سكرية  دوري��ة 
يف كافة املناطق وال�سوارع الرئي�سية 
واملنطقتني  ال�سارقة  مدينة  داخ���ل 
حركة  وتنظيم  والو�سطى  ال�سرقية 
وبالقرب  امل��ي��ادي��ن  ب��ج��م��ي��ع  ال�����س��ري 
العبادة  املحيطة بدور  ال�ساحات  من 
ب����ه����دف امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال����ه����دوء 

واالإن�سيابية والنظام ب�سكٍل عام.

امل�ساعدات  ب��ت��ق��دمي  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
النقدية والعينية للمحتاجني يف 
النظر  بغ�ص  العامل  يف  مكان  اأي 

عن العرق اأو اللون اأو الدين.
واأ�ساف اخل��وري: رغم ما اأ�ساب 
ال��ع��م��ل االإن�������س���اين واخل�����ريي يف 

العام  القن�س�����ل  ال��ظ��اه�����������������������ري 
كرد�ستان  يف  االإم��������ارات  ل���دول���ة 
خليفة  ملوؤ�س�سة  �س��������كره  ال��ع��راق 

االإن�سانية .. 
م�سريا اإىل اأن هذه املعونات تاأتي 
ال����ذي غر�سه  ل��ل��ن��ه��ج  ا���س��ت��م��رارا 

اخل���������ارج م�����ن م����ع����وق����ات خ���الل 
اننا  اإال  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  حائجة 
العون  ي��د  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  حر�سنا 
وامل�ساعدات يف العديد من الدول 

منها العراق ال�سقيق.
اأحمد  ����س���ع���ادة  م���ن ج��ه��ت��ه وج����ه 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ثراه”  اهلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
وانتهجته  امل��وؤ���س�����س��ون  واالآب�������اء 
القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 

رئي�ص الدولة “حفظه اهلل« .

•• ال�شارقة- وام:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأع���ل���ن���ت 
اإ�ستعداداتها  تكثيف  ع��ن  ال�����س��ارق��ة 
ال�ستقبال  ع��ن��ا���س��ره��ا  وج���اه���زي���ة 
رم�سان  �سهر  م��ن  و29   27 ليلة 
الف�سيل وعطلة عيد الفطر املبارك 
م��ن حر�سها على  اإن��ط��الق��اً  ذل��ك  و 
ارجاء  بكافة  واالأم����ان  االأم���ن  ب�سط 

االإمارة.
ج����اء ذل����ك خ����الل االج���ت���م���اع ال���ذي 
اأم�ص اأفرتا�سيا برئا�سة �سعادة  ُعقد 
العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب 
بح�سور  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد 
العميد عارف بن هديب مدير اإدارة 
والعقيد  العامة  والعالقات  االإع��الم 
ال��دك��ت��ور علي ب��وال��زود ن��ائ��ب مدير 
ع���ام ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة وع���دد من 
االإخت�سا�ص  وذوي  االإدارات  م��دراء 

•• اأربيل -وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  قدمت 
االإن�سانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
العامة  القن�سلية  مع  وبالتعاون 
اإق���ل���ي���م  االإم���������������ارات يف  ل�����دول�����ة 
م�ساعدات   ، ال���ع���راق  ك��رد���س��ت��ان 
م��ال��ي��ة ل��ل��ن��ازح��ني ال��ع��راق��ي��ني يف 
على  ال����واق����ع  “ديبكة”  خم��ي��م 
بهدف  اأرب��ي��ل،  اأط���راف حمافظة 
ملواجهة  معاناتهم  من  التخفيف 
الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها 
فريو�ص  اأزم���ة  ظ��ل  يف  خ�سو�ساً 

كورونا “كوفيد19«.
حاجي  حم���م���د  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
ملوؤ�س�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  اخل�����وري 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
االإن�سانية اإن هذه امل�ساعدات تاأتي 
املوؤ�س�سة  لعمل  ال��ع��ام  ال�سياق  يف 

•• دم�شق-وام:

رابعة  اإم��ارات��ي��ة  م�����س��اع��دات  ط��ائ��رة  اأم�����ص  دم�سق  اىل  و�سلت 
�سريتها  كوفيد-19،  لقاحات  من  كبرية  كميات  متنها  على 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي بالتن�سيق مع جمعية الهالل 
على  ال�سوري  ال�سحي  القطاع  ق��درة  لدعم  ال�سوري،  االأحمر 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز االإجراءات الوقائية 

للحد من تف�سيها.
ال��ع��ام��ل��ني باخلطوط  ال��ل��ق��اح��ات ح��م��اي��ة  وت�����س��ت��ه��دف ه����ذه 

واأ�سحاب  ال�سورية،  ال�ساحة  على  الطبي  باملجال  االم��ام��ي��ة 
االأمرا�ص  واأ�سحاب  ال�سن  وكبار  ال�سعبة  االن�سانية  احل��االت 
تداعيات اجلائحة  النزوح من  اأماكن  واالأ�سخا�ص يف  املزمنة، 

واآثارها ال�سحية.
وع����ززت دول���ة االإم�����ارات ج��ه��وده��ا مل�����س��اع��دة ال����دول ال�سقيقة 
اأو�ساعها ال�سحية، والوقوف بجانبها  وال�سديقة على تاوز 

لبلوغ مرحلة التعايف من االأزمة.
وت���اأت���ي ه���ذه امل�����س��اع��دات ���س��م��ن اال���س��ت��ج��اب��ة ال��ع��امل��ي��ة لدولة 
التي  للمبادرات  وتعزيزا  دوليا،  للجائحة  للت�سدي  االإم��ارات 

ت�سطلع بها الدولة بتوجيهات القيادة الر�سيدة، لدعم اجلهود 
للت�سدي النت�سار فريو�ص كورونا، وت�سد االهتمام  الدولية 
مواجهة  على  املجتمعات  ق���درة  لتعزيز  ال��دول��ة  توليه  ال���ذي 
تداعيات االزمات ال�سحية واالإن�سانية ب�سورة عامة، كما تاأتي 
كورونا  جائحة  انت�سار  من  احل��د  يف  للم�ساهمة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
لل�سكان  الوقاية واحلماية  اأوج��ه  وتعزيز  ال��دول،  يف عدد من 
الت�سدي جلائحة  اللقاحات يف  املحليني هناك. وت�ساهم هذه 
كورونا وحما�سرة الفريو�ص يف ظل انت�سار �ساللة جديدة من 

اجلائحة يف عدد من الدول.

••   اأبوظبي -وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�سيا 
املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي��ادة 
“كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  امل�سابة  احل��االت  وح�سر 
اإجراء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني   ”19  -
املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  جديدا  فح�سا   179،453
واأح���دث  اأف�����س��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام  املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى 

تقنيات الفح�ص الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،699 
جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  حالة 

خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 
 527،266 الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 
حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني وذلك من 
تداعيات االإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 1،598 حالة.
وخال�ص  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابني،  جلميع 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية 

�سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1،686 حالة جديدة مل�سابني  �سفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
من  التام  وتعافيها   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ص  اأع��را���ص 
ال�سفاء  ح���االت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى،  دخ��ول��ه��ا 

507،706 حالة. 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اخ���رى  جهة  م��ن 
خالل  كوفيد-19  ل��ق��اح  م���ن  ج��رع��ة   112،239 ت��ق��دمي 
24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي  ال�  ال�ساعات 
مت تقدميها حتى اأم�ص 10،779،163 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 108.99 جرعة لكل 100 �سخ�ص.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-19 
و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناتة عن التطعيم 
على  وال�����س��ي��ط��رة  احل����االت  اأع����داد  تقليل  يف  �ست�ساعد  وال��ت��ي 

فريو�ص كوفيد-19.

�شرطة اأبوظبي تطلق احلملة 
التوعوية »ال تراكم نقاطك« 

•• اأبوظبي-وام:

املجتمع  اأمن  الالحقة بقطاع  والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  اإدارة  اأطلقت 
ال�سا�سات  ع��رب  نقاِطك”  ت��راك��م  “ال  التوعية  حملة  اأبوظبي  ب�سرطة 
بهدف  االإم����ارة  مناطق  خمتلف  يف  للتوزيع  اأدن����وك  ملحطات  الرقمية 
املروري  الوعي  م�ستوى  ورفع  الطرق  م�ستخدمي  و�سالمة  اأمن  تعزيز 

للمجتمع.
مايو   4 ي�سادف  ال��ذي  للمرور  العاملي  اليوم  مع  تزامناً  احلملة  تاأتي 
من كل عام ت�سجيًعا لل�سائقني لاللتزام بالقيادة االآمنة وتفادي تراكم 
اأكر  وذل��ك عرب  الطرق  على  املخالفات  على  املرتتبة  املرورية  النقاط 
من 50 حمطة لتزويد الوقود “اأدنوك” باإمارة اأبوظبي احتفاءاً بعام 
و�سا�سات  لل�سائقني  رقمية  بطاقات  توزيع  خالل  من  وذلك  اخلم�سني، 
النقاط املرورية يف  . ويقوم ق�سم برامج  االع��الن الرقمية يف املحطات 
خمالفي  وتاأهيل  بتدريب  الالحقة  والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  ادارة 
ت��ق��دمي دورات تدريبية  ال�����س��ري وامل�����رور االحت�����ادي م��ن خ���الل  ق��ان��ون 
لتخفي�ص النقاط املرورية وا�سرتجاع رخ�ص القيادة اىل جانب برنامج 
املركبات الثقيلة، ويعك�ص تنوع اللغات امل�ستهدفة يف الق�سم بنحو 3 لغات 
ا�سا�سية التنوع وال�سمولية يف تقدمي اخلدمات يف القيادة العامة ل�سرطة 

اأبوظبي.

�شرطة ال�شارقة تكثف ا�شتعداداتها لليلة 27 و29 رم�شان وعطلة العيد 

•• اأبوظبي- وام:

االأنظمة  وبيولوجيا  اجلينوم  علم  مركز  يف  باحثون  جنح 
اأبوظبي يف حتديد ال�سل�سلة اجلينومية  بجامعة نيويورك 
قبل  م��ا  اإىل  تعود  النخيل  اأ�سجار  م��ن  منقر�سة  لف�سيلة 
تنقيب  التي وجدت يف مواقع  النوى  �سنة. وخ�سعت  األفي 
بالكربون  التاأريخ  فح�ص  اإىل  ال�سام  بالد  جنوب  يف  اأثرية 
امل�سع مما حدد عمرها كما متكن العلماء من اإنبات النوى 
من  ح���ددوا  للنمو  وقابلة  ج��دي��دة  �ستالت  على  للح�سول 
البحث  يف  ���س��ارك  باأكملها.  اجلينومية  ال�سل�سلة  خاللها 
الف�سي يف  الربوفي�سور  االأ�ستاذ مايكل بوروغانان  العلمي 
علم االأحياء وعميد العلوم لدى جامعة نيويورك اأبوظبي 
ون�سرت  فرن�سا.  و  اإ�سرائيل  يف  علماء  ف��رق  اإىل  باالإ�سافة 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ص 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة م�ساء اأم�ص 
اجتماع املجل�ص ال��وزاري للتنمية الذي عقد يف جممع 
اأجندة  �سمن  اأبوظبي.ومت  العا�سمة  يف  الوطن  ق�سر 
االجتماع مناق�سة عدد من املبادرات واملوا�سيع يف اإطار 
تطوير منظومة العمل احلكومي، وعلى راأ�سها تنظيم 

العمل االإن�ساين واخلريي والتنموي يف الدولة.
وتنظيم  التن�سيق  ت��ع��زي��ز  املجل�ص  ن��اق�����ص  وت��ف�����س��ي��اًل، 
للموؤ�س�سات  وال��ت��ن��م��وي  واخل����ريي  االإن�����س��اين  ال��ع��م��ل 
من  االإماراتية  املانحة  واجلهات  واخلريية  االإن�سانية 
االإمارات،  لدولة  اخلارجية  امل�ساعدات  حوكمة  خ��الل 
وو�سع اإطار موحد لتن�سيق وتنظيم وتقدمي االإر�سادات 
املانحة  االإماراتية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  لكافة  العملية 
ل���ل���م�������س���اع���دات اخل���ارج���ي���ة �����س����واء احل���ك���وم���ي���ة وغري 
اأكرب للتعاون  احلكومية، مبا يعمل على توفري فر�ص 
واال�ستفادة من اأعمالها املتعددة وزيادة م�ستوى الكفاءة 
يف  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  للم�ساعدات  والفعالية 

التنفيذ واملتابعة والرقابة.
االإجراءات  اجتماعه  اأجندة  �سمن  املجل�ص  ناق�ص  كما 
لرواد  اأت���اح  وال���ذي  ال�سركات،  ق��ان��ون  لتفعيل  املتخذة 
تاأ�سي�ص  اإم��ك��ان��ي��ة  االأج���ان���ب  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  االأع���م���ال 
االأن�سطة  جميع  يف  ك��ام��ل  ب�سكل  ومتلكها  ال�����س��رك��ات 
فيها  يجوز  التي  االأن�سطة  بع�ص  ماعدا  االقت�سادية، 
وامل�ستثمرين  امل��واط��ن��ني  ب���ني  ال��ت��م��ل��ك  ن�����س��ب  ت���وزي���ع 
االأجانب، حيث متت مناق�سة هذه االأن�سطة ذات االأثر 
اال�سرتاتيجي وال�سوابط الالزمة لرتخي�ص ال�سركات 
جانب  اإىل  االأن�سطة،  ه��ذه  من  ن�ساط  اأي  تبا�سر  التي 
زيادة  يف  ي�سهم  مبا  فيها  التملك  ن�سب  حتديد  اآل��ي��ات 
ت��دف��ق اال���س��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة وا���س��ت��ق��ط��اب اخلربات 
والتكنولوجيا احلديثة واإقامة امل�ساريع اال�ستثمارية يف 
االأن�سطة، وتر�سيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئي�سي 
االإقليمي  امل�ستويني  على  املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار 

والعاملي.
كما متت مناق�سة اآليات ومعايري تنظيم دور احل�سانات 
وغرف الرعاية يف اجلهات احلكومية، والذي ي�ستهدف 
تعزيز دور قطاع العمل احلكومي كقطاع داعم لالأ�سرة 
املراأة  ودع���م  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  وتنميتها  وتالحمها 
لرفع  العمل  �سوق  يف  لالنخراط  وت�سجيعها  العاملة 
وذلك  ال��دول��ة،  يف  العمل  ق��وة  يف  م�ساركتها  م�ستوى 
التعليم  وخ���دم���ات  ل��ل��ح�����س��ان��ة  دور  وت��ع��م��ي��م  ب��ت��وف��ري 
كافة اجلهات  املبكرة يف  الطفولة  والرعاية يف مرحلة 
الرتبية  وزارة  تقوم  اأن  على  احلكومية،  العمل  ومقار 
ترخي�ص  مبهام  املحلية  التعليمية  واجلهات  والتعليم 

وتقييم هذه احل�سانات والرقابة عليها.

ويف نف�ص االإطار ا�ستعر�ص املجل�ص اآليات متكني اجلهات 
التعليمية املحلية للقيام ببع�ص االأدوار واالخت�سا�سات 

املتعلقة بالطفولة املبكرة /احل�سانات/.
كما ناق�ص املجل�ص مقرتح تنظيم اآليات بدل ال�سكن يف 
احلكومة االحتادية من خالل �سوابط وقواعد مرنة 
ي��ت��واف��ق مع  اال���س��ت��ح��ق��اق مب��ا  و���س��روط  ال�سكن  تنظم 

الت�سريعات ال�سارية يف الدولة.
جلنة  عمل  ونظام  ت�سكيل  مقرتح  على  املجل�ص  واطلع 
االإم����ارات  مب�����س��رف  وال��ط��ع��ون  التظلمات  يف  الف�سل 
العربية املتحدة املركزي، والتي تعترب مرجعية للنظر 
املالية  املن�ساآت  تقدمها  التي  وال��ط��ع��ون  التظلمات  يف 
املرخ�سة على قرارات امل�سرف املركزي، حيث �ستخت�ص 
من  اأي  على  والطعون  التظلمات  يف  بالف�سل  اللجنة 
وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة  ب��االأن�����س��ط��ة  ال�سلة  ذات  ال���ق���رارات 
وترخي�ص  ل��الأف��راد  والت�سريح  بالرتخي�ص  املتعلقة 

نظم البنية التحتية املالية وحتديدها.
ويف التقارير احلكومية، ا�ستعر�ص املجل�ص �سمن اأجندة 
اجتماعه عدداً من التقارير احلكومية يف اإطار تطوير 
تقرير  ت�سمنت االطالع على  والتي  العمل احلكومي، 
امل�����س��ت��ج��دات وخ��ط��ة ع��م��ل اعتماد  ب�����س��اأن  امل��ال��ي��ة  وزارة 
والتقرير  تعريفي موحد،  الوطنية كرقم  الهوية  رقم 
ال�سنوي ملجل�ص اإدارة م�سرف االإمارات للتنمية عن عام 
لالأمن  االإم���ارات  ملجل�ص  ال�سنوي  والتقرير   ،2020
الغذائي لعام 2020،. كما ا�ستعر�ص املجل�ص امللخ�ص 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  تعميق  ح���ول  ل��درا���س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االأمانة  قبل  من  املعد  التعاون  جمل�ص  يف  االقت�سادي 
العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، باالإ�سافة 
اإىل نتائج درا�سة اللجنة امل�سكلة للنظر يف ربط البيانات 

التعليمية االإلكرتونية.

املتحدة  ال��والي��ات  يف  للعلوم  الوطنية  االأك��ادمي��ي��ة  دوري���ة 
االأمريكية تفا�سيل هذا البحث يف مقال بعنوان “جينومات 
ف�سيلة قدمية من النخيل منبتة من نوى عمره 2000 
�سنة«. و قال االأ�ستاذ مايكل بوروغانان: حل�سن حظنا فاإن 
�سنة   2000 اأك��ر من  تعي�ص لفرتة طويلة  النخيل  ن��واة 
يف هذه احلالة دون تاأثر احلم�ص النووي ن�سبياً بل وتنبت 
اإعادة  تقنية  اأن  واأو���س��ح  اجل��اف��ة.  املحلية  البيئة  يف  اأي�ساً 
نباتات  جينومات  ل��درا���س��ة  فاعلة  طريقة  ت�سكل  االإح��ي��اء 
اإعادة اإحياء مواد ع�سوية  اأو منقر�سة ومن خالل  قدمية 
االأث��ري��ة واالإحفورية  امل��واق��ع  ن��وى ع��ر عليها يف  واإن��ب��ات 
تعود  درا����س���ة ج��ي��ن��وم��ات  ل��ن��ا  يت�سنى  امل��ت��اح��ف  وم��ق��ت��ن��ي��ات 
زالت  قد  جينات  اكت�ساف  واأحياناً  بل  منقر�سة  ملجموعات 

من الف�سائل التي ال تزال موجودة حتى االآن.

االإمارات متدد تعليق دخول امل�شافرين القادمني من الهند 
اإىل الهند على هذه الرحالت، كما �سي�سمح بنقل الفئات 
تطبيق  م��ع  االم�����ارات  دول���ة  اإىل  ال��ه��ن��د  م��ن  امل�ستثناة 
االإجراءات االإحرتازية املذكورة، والتي ت�سمل مواطني 
بني  املعتمدة  الدبلوما�سية  والبعثات  االإم����ارات،  دول��ة 
االأعمال  رج��ال  طائرات  و  الر�سمية  والوفود  البلدين، 
اإلزامهم  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال��ذه��ب��ي��ة  االإق���ام���ة  واأ����س���ح���اب 
باالإجراءات الوقائية التي ت�سمل حجرا مدته 10 اأيام 
وفح�ص PCR يف املطار و يف اليومني الرابع و الثامن 
من دخول الدولة وخف�ص مدة فح�ص PCR من 72 
الفحو�سات  ق��ب��ول  يتم  اأن  على  �ساعة   48 اإىل  �ساعة 
 QR املعتمدة وال��ت��ي حتمل  امل��خ��ت��ربات  ال�����س��ادرة م��ن 
اأنه  امل��دين  العامة للطريان  الهيئة  واأك��دت   .  Code

لتفاقم خطر اجلائحة، وت�سامنها الكامل معها يف ظل 
الظروف ال�سحية احلالية التي متر بها البالد.

واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن تعازيها 
اإىل حكومة الهند و�سعبها ال�سديق يف �سحايا اجلائحة، 
ال��ع��اج��ل جل��م��ي��ع امل�سابني  ب��ال�����س��ف��اء  اأم��ن��ي��ات��ه��ا  وع����ن 
الوزارة  واأك���دت  ال�سديق.  الهندي  لل�سعب  وال�سالمة 
على عمق عالقات ال�سداقة التاريخية واال�سرتاتيجية 
والتي  الهند  وج��م��ه��وري��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ال��ت��ي تمع 
املتبادل  را�سخة ومتينة من االح��رتام  اأ�س�ص  تقوم على 
والتفاهم والتعاون وامل�سالح امل�سرتكة، معربة عن اأملها 
اأن تتمكن الهند من تاوز هذه الفرتة ال�سعبة يف  يف 

اأ�سرع وقت ممكن.

•• اأبوظبي -وام:
“الهيئة  و  املدين”  للطريان  العامة  “الهيئة  اأعلنت 
“ عن  ال��ط��وارئ و االأزم���ات وال��ك��وارث  الوطنية الإدارة 
متديد تعليق دخول امل�سافرين القادمني من الهند على 
جميع الرحالت اجلوية للناقالت الوطنية واالأجنبية، 
ال��ق��ادم��ني م��ن��ه��ا، با�ستثناء  ال��رتان��زي��ت  وك��ذل��ك رك���اب 
رحالت الرتانزيت القادمة للدولة واملتجهة اإىل الهند.

الذين  امل�سافرين  كما ي�سمل ذلك متديد تعليق دخول 
14 يوما قبل القدوم  ت��واج��دوا يف الهند خ��الل ف��رتة 
الرحالت بني  ت�سيري  ا�ستمرار  االإم���ارات مع  دول��ة  اإىل 
البلدين حيث �سي�سمح بنقل الركاب من دولة االإمارات 

ي�سرتط على امل�سافرين القادمني من الهند عرب دول 
اأخرى اأن تكون مدة اإقامتهم يف تلك الدول ال تقل عن 
14 يوما لكي ي�سمح لهم بدخول الدولة، مع ا�ستمرار 

رحالت ال�سحن بني البلدين.
و اأهابت الهيئة من جميع امل�سافرين املتاأثرين بالقرار 
���س��رك��ات الطريان  امل��ت��اب��ع��ة وال���ت���وا����س���ل م���ع  ����س���رورة 
�سمان  و  رحالتهم  جدولة  و  لتعديل  معها  املرتبطني 
تاأخري  اأي  دون  النهائية  وجهاتهم  اإىل  �ساملني  عودتهم 

اأو التزامات اأخرى.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأك����دت دول����ة االإم������ارات وق��وف��ه��ا اإىل 
جائحة  مواجهة  يف  ال�سديقة  الهند  جمهورية  جانب 
ويف دعم جهودها احلثيثة يف الت�سدي  “كوفيد-19” 

اأمطار غزيرة على خورفكان ومتو�شطة 
على مناطق بال�شاحل ال�شرقي

•• الفجرية - وام:

للدوله  ال�سرقي  ال�ساحل  ومناطق  وم��دن  وخورفكان  الفجريه  اإم���ارة  �سهدت 
من  ال�سرقية  املناطق  على  وال��غ��زي��رة  املتو�سطة  ب��ني  ت��راوح��ت  اأم��ط��ار  هطول 
الدولة . اأدت االأمطار اإىل جريان الوديان وال�سعاب وانخفا�ص درجات احلرارة 
ب�سورة وا�سحة، اإىل جانب تمع كميات وبرك من املياه يف الطرق باملنطقة. 
وترّكزت االأمطار على مناطق داخل مدينة الفجرية والقرى اجلبلية املجاورة 
لها على �سارع ال�سيخ خليفة وم�سايف والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويني. 
ال�سعاب  جريان  اإىل  اأدت  غزيرة  اأمطار  هطول  خورفكان  مدينة  �سهدت  فيما 

اجلبلية والوديان وتمع املياه بكميات كبرية على االأماكن املنخف�سة.

»زايد اخلريية« تبداأ تنفيذ 
برناجمها املو�شمي ك�شوة العيد

•• اأبوظبي- وام:

بداأت موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية 
واالإن�سانية تنفيذ برناجمها املو�سمي 
“ ك�سوة العيد “ وذلك مبنا�سبة قرب 
حلول عيد الفطر ال�سعيد، وهو عبارة 
عن توزيع ق�سائم �سرائية تغطي ثياب 

العيد لالأطفال االأيتام يف الدولة.
الزعابي  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
وال���ربام���ج يف  امل�����س��اري��ع  اإدارة  م��دي��ر 
العام  ه����ذا  ال���ربن���ام���ج  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة 
موزعة  ي��ت��ي��م  ط��ف��ل   1000 ي�سمل 
عيد  يف  ي��ت��ي��م   500 ق�����س��م��ني،  ع��ل��ى 
يف  اأخ��ري��ن  و500  ال�سعيد،  ال��ف��ط��ر 

عيد االأ�سحى املبارك.
اأن هذا الربنامج  اإىل  واأ�سار الزعابي 
التي  املوؤ�س�سة  الأه��داف  حتقيقا  ياأتي 
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأر����س���ى دع��ائ��م��ه��ا 
طيب   “ نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
توجيهات  ع��ل��ى  وب���ن���اء  ثراه”،  اهلل 
�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة زايد بن 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
بن  ع��م��ر  ال�سيخ  و���س��م��و  واالإن�����س��ان��ي��ة 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
اأمناء املوؤ�س�سة باأن يتم توزيع الك�سوة 
على االأي��ت��ام االأك���ر حاجة م��ن ذوي 
واملتعففة  الدخل  حم��دودة  العائالت 
م���ن اأب���ن���اء االأرام�������ل وب��ال��ت��ع��اون مع 
يف  واالجتماعية  اخلريية  اجلمعيات 

الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

بعد  "ما  االإن�سانية  امل��ب��ادرة  اأعلنت 
دول����ة  ت���ق���وده���ا  ال���ت���ي   ،"2020
االإم������������ارات، ع����ن ق��ي��ام��ه��ا م����وؤخ����راً 
اإ�����س����اءة تعمل  ب��رتك��ي��ب م�����س��اب��ي��ح 
خميم  يف  ال�������س���م�������س���ي���ة  ب���ال���ط���اق���ة 
الروهينغا  لالجئني  "كوتوبالونغ" 
بازار"  "كوك�ص  م����ن����ط����ق����ة  يف 
امل�ساهمة  وب��ال��ت��ايل  ب��ب��ن��غ��الدي�����ص، 
اليومية  احل��ي��اة  ج����ودة  يف حت�����س��ني 
هذه  وت��ه��دف  �سخ�ص.   4500 ل���: 
اخلطوة اإىل تعزيز م�ستويات االأمان 
ملمار�سة  اأف�������س���ل  ظ�����روف  وت���وف���ري 
واالجتماعية  ال��ي��وم��ي��ة  االأن�����س��ط��ة 
اإطار  وت��اأت��ي يف  ال��ظ��الم،  بعد حلول 
"20 يف  املرحلة الثانية من مبادرة 
م�سماها  تغيري  مت  التي   "2020
 "2020 ب���ع���د  "ما  اإىل  م�����وؤخ�����راً 
االإن�سانية  جهودها  املبادرة  لتوا�سل 

الرائدة عاملياً.
 "2020 بعد  "ما  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
اإىل اإحداث تاأثري ملمو�ص "يتجاوز 
املتاحة"  و"االإمكانات  احلدود" 
وذلك  القادمة"،  االأج��ي��ال  و"يطال 
تقنية  ح���ل���ول  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 
النا�ص  م��ن  وا���س��ع��ة  ل�سرائح  نوعية 
ح������ول ال�����ع�����امل، م�����ا ي�������س���اع���د على 
�سمن  املعي�سية  ال��ظ��روف  حت�سني 
تنمية  حتقيق  و���س��م��ان  املجتمعات 

م�����س��ت��دام��ة ت�����س��م��ل اجل���م���ي���ع.  ومت 
بال  "كهربائيون  م��ن��ظ��م��ة  ت��ك��ل��ي��ف 
ربحية  غ��ري  منظمة  وه��ي  حدود"، 
بجائزة  وفائزة  فرن�سا  بارزة مقرها 
عن   2020 ع��ام  لال�ستدامة  زاي���د 
امل�سابيح  برتكيب  "الطاقة"،  فئة 
"ما  مبادرة  عن  بالنيابة  ال�سم�سية 
اأك����رب خميم  2020" ���س��م��ن  ب��ع��د 
ا�ستفادت  وق��د  ال��ع��امل.  لالجئني يف 
املنظمة من خربتها ال�سابقة يف هذا 
النوع من امل�ساريع اإذ �سبق لها تنفيذ 
الروهينغا"  اأج��ل  من  "نور  م�سروع 
و�ساهم  كبرياً  ا�ستح�ساناً  نال  ال��ذي 
النا�ص  من  االآالف  حياة  حت�سني  يف 
الطاقة  ح��ل��ول  تطبيق  خ���الل  م��ن 

التوجيه واالإر�ساد  املتجددة وتوفري 
لرواد االأعمال.

املوؤ�س�ص  االأب  الإرث  وت���ر����س���ي���خ���اً 
نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
العمل  جم���ال  يف  ث�����راه،  اهلل  ط��ّي��ب 
"ما بعد  االإن�����س��اين، ق��ام��ت م��ب��ادرة 
2020" حتى االآن بالتربع بحلول 
الظروف  لتح�سني  م�ستدامة  تقنية 
دول،   9 �سمن  ملجتمعات  املعي�سية 
تطوير  من  احللول  ه��ذه  ب��اأن  علماً 
اأو  ال��ف��ائ��زي��ن  م��ن  ك��ان��وا  مبتكرين 
زايد  جل��ائ��زة  النهائيني  املر�سحني 

لال�ستدامة.
اأو�����س����ح معايل  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
اجلابر،  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور 

والتكنولوجيا  ال�������س���ن���اع���ة  وزي������ر 
امل��ت��ق��دم��ة م��دي��ر ع����ام ج���ائ���زة زايد 
لال�ستدامة، باأن الهدف من مبادرة 
2020" يتمثل يف متكني  "ما بعد 
املجتمعات النائية والدفع قدماً نحو 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
ل��الأمم املتحدة، واأع��رب معاليه عن 
���س��ع��ادت��ه ب����اأن ت�����س��اه��م ج���ائ���زة زايد 
�سركائها  مع  بالتعاون  لال�ستدامة 
هذا  �سكان  م�ساعدة  يف  فاعل  ب��دور 
جهود  ودع��م  بنغالدي�ص،  يف  املخيم 
الربحية  غ��ري  االإن�سانية  املنظمات 
�سعوبات  اأي  م��ن  التخفيف  ب��ه��دف 
واأ�ساف  املخيم.  �سكان  منها  يعاين 
االإم������ارات  دول����ة  "تتميز  م��ع��ال��ي��ه: 

ر�سختها  ���س��ام��ل��ة  اإن�����س��ان��ي��ة  ب��ن��ظ��رة 
القيادة الر�سيدة بهدف امل�ساهمة يف 
واإطالق  امل�ستدامة  احل��ل��ول  توفري 
تهدف  التي  املبادرات  ودع��م  وتنفيذ 
اأنحاء  خمتلف  يف  الب�سرية  خلدمة 
’ ما  ق��ي��ام م��ب��ادرة  ال��ع��امل. وي�سرنا 
بعد 2020‘بتوفري حلول االإ�ساءة 
وتعزيز  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة  لتح�سني 
م�������س���ت���وي���ات االأم���������ان ل�������س���ك���ان هذا 
املجتمعية  االأن�����س��ط��ة  ودع���م  املخيم 
على  بالعمل  و�سن�ستمر  وتو�سيعها. 
املبتكرة  امل�ستدامة  احللول  اإي�سال 
واملر�سحون  الفائزون  طّورها  التي 
لال�ستدامة  زايد  جلائزة  النهائيون 
ون�سرها على نطاق اأو�سع يف املنطقة 

والعامل". و�سوف توا�سل مبادرة "ما 
عملها  نطاق  تو�سيع   "2020 بعد 
املبادرة  تكت�سب  ح��ي��ث  وت���اأث���ريه���ا، 
امل�ساعي  ���س��وء  م��ت��زاي��دة يف  اأه��م��ي��ة 
العاملية ملواجهة التبعات االقت�سادية 
و�����س����رورة  كوفيد19-  جل���ائ���ح���ة 
ال�سركاء  خم��ت��ل��ف  ج��ه��ود  ت�����س��اف��ر 
العاملي.  اال�ستدامة  جمتمع  �سمن 
وقال يوهاني�ص فان دير كالو، ممثل 
املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية 
بنغالدي�ص:  يف  ال��الج��ئ��ني  ل�����س��وؤون 
 ‘2020 بعد  ’ما  م��ب��ادرة  "تفتح 
�سبل توفري حلول  اآف��اق��اً جديدة يف 
م�ستوى  وعلى  امل�ستدامة.  الطاقة 
هذه  ت��ق��دمي  ���س��اأن  م��ن  بنغالدي�ص، 

تغيري  اإح����داث  ال�سخية  ال��ت��ربع��ات 
ايجابي حقيقي يف حياة املت�سررين 
�ساأن  فمن  الروهينغا.  الج��ئ��ي  م��ن 
توفري اإنارة اأثناء الليل امل�ساهمة يف 
ينعك�ص  ما  االأم���ان،  مقومات  تعزيز 
االجتماعية  احل���ي���اة  ع��ل��ى  اي���ج���اب���اً 
وخ�سو�ساً  املخيم،  �سمن  لالجئني 
الذين يعاونون من اإعاقات ج�سدية 
والن�ساء والفتيات. وميثل ا�ستخدام 
حلول  مثل  امل�ستدامة،  التكنولوجيا 
الطاقة املتجددة، اأمراً مهماً واأولوية 
ال�سامية  املفو�سية  جلهود  بالن�سبة 
ل�����س��وؤون الالجئني  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
منظمة  ووف�����رت  بنغالدي�ص".  يف 
اخلربة  حدود"  ب��ال  "كهربائيون 

الدولية الالزمة يف جمال م�ساريع 
املجتمعات  �سمن  املتجددة  الطاقة 
تقوم  حيث  بال�سبكة،  املت�سلة  غ��ري 
240 نظام طاقة �سم�سية  برتكيب 
�سم�سياً  م�����س��ب��اح��اً  و640  م��ن��زيل 
اإىل  ال�����الج�����ئ�����ني،  ����س���م���ن خم����ي����م 
ج��ان��ب ت���دري���ب ���س��ك��ان امل��خ��ي��م على 
ي�ستخدمونها.  التي  املعدات  �سيانة 
وي�����س��ت��ه��دف م�������س���روع م����ب����ادرة "ما 
كافة  بنغالدي�ص  يف   "2020 بعد 
الالجئني مع الرتكيز ب�سكل خا�ص 
يعانون  ال���ذي���ن  االأ����س���خ���ا����ص  ع��ل��ى 
والن�ساء،  ج�����س��دي��ة،  اإع����اق����ات  م���ن 
اإط����ار  واحل����وام����ل وال���ف���ت���ي���ات. ويف 
مت  امل�����ب�����ادرة،  م���ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
جماالت  يف  م�ساريع  ثمانية  تنفيذ 
يف  والغذاء  واملياه  وال�سحة  الطاقة 
واأوغندة،  وتنزانيا،  نيبال،  م��ن  ك��ل 
وك���م���ب���ودي���ا،  وم���������س����ر،  واالأردن، 
ومدغ�سقر، واأندوني�سيا. وباالإ�سافة 
اإىل بنغالدي�ص، �سوف ت�سمل املرحلة 

الثانية 11 دولة اأخرى.
 "2020 ب��ع��د  "ما  م��ب��ادرة  وت�����س��م 
ال�سركاء  م���ن  م��ت��ن��ام��ي��ة  جم��م��وع��ة 
امل��ح��ل��ي��ني وال���ع���امل���ي���ني ال����ب����ارزي����ن، 
العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ت�سمل  والتي 
للتنمية،  اأب�����وظ�����ب�����ي  و������س�����ن�����دوق 
الت�سامح  ووزارة  للبرتول،  ومبادلة 
وجمموعة  و"م�سدر"،  والتعاي�ص، 

باريبا". بي  اإن  "بي 

•• ال�شارقة-الفجر:

جناح  عن  ال�سحية  للخدمات  االإم���ارات  موؤ�س�سة  ك�سفت 
وحدة اأمرا�ص ال�سدر واحل�سا�سية يف م�ست�سفى القا�سمي 
للن�ساء والوالدة واالأطفال بال�سارقة يف اإجراء 191 حالة 
116 ح��ال��ة الخ��ت��ب��ار حت�س�ص  الخ��ت��ب��ار وظ��ائ��ف ال���رئ���ة، 
اجللد، 95 حالة تنظري ق�سبي حتى نهاية عام 2020. 
حيث بداأ الق�سم بتطبيق العالج املناعي الإزالة التح�س�ص 
والعمل  واالأك��زمي��ا،  التح�س�سي  االأن��ف  التهاب  اأمرا�ص  يف 
ال�سديد.  الربو  حل��االت  البيولوجي  العالج  تطبيق  على 
ويعد بذلك اأول م�ست�سفى على م�ستوى موؤ�س�سة االإمارات 
التخ�س�سية،  العالجات  ه��ذه  يقدم  ال�سحية  للخدمات 

مما يجعله يتبواأ مركزاً متقدماً على م�ستوى الدولة.
اليوم  م��ع  بالتزامن  املتميز  الطبي  االإجن���از  ه��ذا  وي��اأت��ي 

املوافق لتاريخ اخلام�ص من مايو يف جميع  العاملي للربو 
" ت�����س��ح��ي��ح املفاهيم  اأن���ح���اء ال���ع���امل وذل����ك حت���ت ���س��ع��ار 
باأعرا�ص  التوعية  لتعزيز  ال��رب��و،  م��ر���ص  ع��ن  اخل��اط��ئ��ة 
املمار�سني  لتوعية  باالإ�سافة  ب��ه،  التحكم  وكيفية  الربو 
حول  والتثقيف  ال�سحيح  الت�سخي�ص  باأهمية  ال�سحيني 
التحكم باملر�ص، حيث ت�سارك املوؤ�س�سة يف املبادرة العاملية 
للربو)GINA(  يف ر�سالتها التوعية لهذا العام بهدف 
زيادة الوعى العام حول مر�ص الربو، من خالل العمل على 
تو�سيح وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة وال�سائعة، والتي قد 
حتول دون اأن يتمتع مري�ص الربو بالفوائد املثلى الأحدث 
ال��ت��ط��ورات ال��ع��الج��ي��ة ل��ه��ذا امل���ر����ص. واأ���س��ه��م��ت اجلهود 
املبذولة واملتوا�سلة من اإدارة امل�ست�سفى وموؤ�س�سة االإمارات 
للخدمات ال�سحية يف االرتقاء باخلدمات ال�سحية ودعم 
الفريق الطبي لتحقيق نتائج نوعية انعك�ست على �سحة 

املتطورة، ومن  الطبية  االأجهزة  املر�سى، حيث مت توفري 
اأه��م��ه��ا؛ ج��ه��از اخ��ت��ب��ار وظ��ائ��ف ال��رئ��ة وق��ي��ا���ص غ���از اأول 
اأك�سيد االآزوت املزفر، وكذلك منظار ق�سبي مرن متطور، 
التح�س�ص اجللدي. كما مت تخ�سي�ص خمترب  واختبارات 
عيادات  اأربع  لت�سمل  العيادة  وتو�سعة  الرئوية،  للوظائف 
الق�سبي  للتنظري  ي��وم  لتخ�سي�ص  باالإ�سافة  اأ�سبوعية، 
الت�سخي�سي والعالجي، واإجراء عدد كبري من العالجات 

التخ�س�سية يف هذا املجال. 

تطبيق معايري �جلودة و�لتميز
امل�ست�سفيات  اإدارة  مدير  البلو�سي  كلثوم  الدكتورة  واأثنت 
يف  واحل�سا�سية  ال�سدر  اأم��را���ص  وح��دة  واأداء  جهود  على 
والكادر  واالأط��ف��ال  وال���والدة  للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى 
تقدمي  على  املوؤ�س�سة  حر�ص  واأك���دت  ع��ام،  ب�سكل  الطبي 

من  للمر�سى  والعالجية  الت�سخي�سية  اخلدمات  اأف�سل 
خالل التطوير امل�ستمر لقدرات واإمكانات الفريق الطبي 
وتزويد امل�ست�سفى باأحدث املعدات والتقنيات التخ�س�سية، 
امل�ست�سفيات  يف  والتميز  اجل���ودة  معايري  تطبيق  ب��ه��دف 

بطرق مبتكرة وم�ستدامة وفق اأعلى املعايري العاملية.

كفاءة طاقم �لعمل
م���دي���ر م�ست�سفى  اخل���اج���ة  ���س��ف��ي��ة  ال���دك���ت���ورة  واأ�����س����ادت 
القا�سمي للن�ساء والوالدة واالأطفال بجهود وكفاءة طاقم 
العمل يف وحدة اأمرا�ص ال�سدر يف ت�سخي�ص هذه احلاالت 
�سيا�سة  امل�ست�سفى على حتقيق  اإطار حر�ص  لالأطفال، يف 
اأف�سل  بتقدمي  ال�سحية  للخدمات  االإم�����ارات  موؤ�س�سة 
فئات  لكافة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�ستوى  على  اخل��دم��ات 
حر�ص  العاملي  ال��رب��و  ي��وم  ومبنا�سبة  مو�سحة  املجتمع. 

امل�ست�سفى على توعية اأفراد املجتمع واملر�سى وعائالتهم 
وليتمكن  املثلى  الطبية  بالعناية  الربو  مري�ص  ليحظى 

من عي�ص حياته بكل راحة. 
الفرتة  خ��الل  �سيتم  اأن���ه  اإىل  اخل��اج��ة  ال��دك��ت��ورة  ولفتت 
اأمرا�ص  درا�سة  جهاز  توفري  على  العمل  القيام  القادمة 
الرئوي،  ال��وظ��ائ��ف  خمترب  جم��ال  يف  والتو�سيع  ال��ن��وم، 
على  املعتمدين  املر�سى  ملتابعة  عيادة  اإن�ساء  على  والعمل 
اأجهزة التنف�ص االإ�سطناعي يف املنزل، والتخطيط الإن�ساء 
االأطفال  عند  ال��ت��داخ��ل��ي  الق�سبي  للتنظري  م��رك��ز  اأول 
على م�ستوى دولة االإم��ارات، حيث �سيتم حتقيق كل هذه 
التطلعات واالأهداف امل�ستقبلية للوحدة من خالل توفري 
اأج��ه��زة م��ت��ط��ورة وت��وف��ري ت��دري��ب ن��وع��ي ل��ل��ك��ادر الطبي، 
وتبادل اخلربات الطبية مع الكادر العامل بهذا املجال يف 

الواليات املتحدة االأمريكية. 

••ال�شارقة-الفجر:

مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  نظمت 
اجلمعيات  اإحدى  املفا�سل  التهاب 
الإدارة  التابعة  لل�سحة  ال��داع��م��ة 
التثقيف ال�سحي باملجل�ص االأعلى 
موؤخراً،  بال�سارقة  االأ�سرة  ل�سوؤون 
التوعوية  ال��رم�����س��ان��ي��ة  اجل��ل�����س��ة 
"الروماتيزم  عنوان  حتت  الثانية 
نخبة  م�ساركة  و�سط  الين"،  اأون 
واال�ست�ساريني  االأط������ب������اء  م�����ن 
امل��خ��ت�����س��ني، ت��ن��اول��ت ال��ع��دي��د من 
خ�سونة  مبر�ص  املرتبطة  امل��ح��اور 
والوقاية  عالجه  وكيفية  الركبة 
اآخر  ا�ستعرا�ص  ج��ان��ب  اإىل  م��ن��ه، 
جمال  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�������س���ت���ج���دات 

جراحة العظام واملفا�سل.
و�سهدت اجلل�سة االفرتا�سية التي 
املرئي  االت�����س��ال  بتقنية  اأق��ي��م��ت 
العزيز  �سعادة وحيدة عبد  ح�سور 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  رئ��ي�����ص 

�سعاد  والدكتورة  املفا�سل،  التهاب 
اأمرا�ص  اأول  ا���س��ت�����س��اري  ه���ن���اوي 
اإدارة  جمل�ص  ع�سو  ال��روم��ات��ي��زم 
احلو�سني  وع���������ادل  اجل���م���ع���ي���ة، 
لياقة بدنية ع�سو جمل�ص  م��درب 
ع�سام  وال��دك��ت��ور  اجلمعية،  اإدارة 
العظام  اإخ�سائي جراحة  مارديني 
حنون  �سمر  والدكتورة  واملفا�سل، 
الطبيعي  ال�����ع�����الج  اإخ�������س���ائ���ي���ة 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
يف  �سحية  مثقفة  �سهيل  وم���ريه 
حيث  ال�����س��ح��ي،  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة 
التي  اجلل�سة  خ���الل  ا�ستعر�سوا 
حظيت مب�ساركة وا�سعة من اأفراد 
جمال  يف  االأب���ح���اث  اآخ���ر  املجتمع 
التعامل  وكيفية  املفا�سل  جراحة 
بعد  تن�ساأ  قد  التي  امل�ساعفات  مع 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  العمليات،  اإج����راء 
ت�سليط ال�سوء على املفاهيم اخلطاأ 
الركبة  خ�����س��ون��ة  مل��ر���ص  بالن�سبة 
واأبرز طرق العالج الطبيعي لهذا 

ال�سحية  ال��ت��غ��ذي��ة  ودور  امل���ر����ص 
ال�سليمة يف الوقاية منه.

بر�مج توعوية مبتكرة
واأ�سارت �سعادة وحيدة عبد العزيز 

ياأتي  اجلل�سة  ه��ذه  تنظيم  اأن  اإىل 
يف اإطار حر�ص اجلمعية على رفع 
م�ستوى الوعي املجتمعي باأمرا�ص 
الوقاية  و���س��ب��ل  امل��ف��ا���س��ل  ال��ت��ه��اب 
للمر�سى،  ال��دع��م  وت��ق��دمي  منها، 

اإىل  ال����و�����س����ول  ومت���ك���ي���ن���ه���م م����ن 
مل�ساعدتهم  مبتكرة  علمية  حلول 
م�������س���ي���دة بحجم  ال�������س���ف���اء،  ع���ل���ى 
اجلل�سة  هذه  يف  الوا�سعة  امل�ساركة 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع على  وب���ح���ر����ص 

احل�سول على االإر�سادات ال�سحية 
مر�ص  ت��داع��ي��ات  م��ن  تقيهم  التي 
من  ُتعترب  ال��ت��ي  املفا�سل  ال��ت��ه��اب 
لالإعاقة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  املُ�������س���ب���ب���ات 
اجلل�سة  اأن  م����وؤك����دة  احل���رك���ي���ة، 
���س��ك��ل��ت ق���ن���اة ت���وا����س���ل م���ع اأف�����راد 
املجتمع من جميع مناطق الدولة 
الن�سائح  م���ن  ا���س��ت��ف��ادوا  ال���ذي���ن 
واالإر�سادات، كما مت الرد على كافة 
ا�ستف�ساراتهم، ف�سال عن توعيتهم 
مبخاطر اأمرا�ص التهاب املفا�سل، 
م���ع���رب���ة ع����ن ����س���ك���ره���ا ل���الأط���ب���اء 
الذين  ال�����س��ح��ي��ني  وامل��خ��ت�����س��ني 
تعاونوا مع اجلمعية الإجن��اح هذه 

اجلل�سة التوعوية الهادفة.

خ�سونة �لركبة 
واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة ���س��ع��اد هناوي 
اإىل اأن مر�ص خ�سونة املفا�سل هو 
نتيجة   يحدث  فيزيولوجي  تغيري 
الركبة  وي�����س��ي��ب  امل��ف�����س��ل،  ت���اآك���ل 

باالإ�سافة  الظهر  واأ�سفل  والرقبة 
اإىل املفا�سل الطرفية يف االأ�سابع،  
خ�سونة  ع�����الج  اأن  اإىل  م�������س���رية 
ا�ستخدام  ي��ت��ط��ل��ب  ال  امل���ف���ا����س���ل 
بل  كيميائية  اأو  بيولوجية  اأدوي���ة 
لالأمل،  م�سكنة  اأدوي���ة  اإىل  يحتاج 
قبل  الطبيب  ا�ست�سارة  يجب  لكن 
الدكتورة  ذلك، من جانبها نوهت 
�سمر حنون اإىل اأن مر�ص خ�سونة 
ال��رك��ب��ة ق��د ي��ح��دث اأي�����س��ا ًنتيجة 
العالج  اأن  الزائد، مو�سحة  الوزن 
الوظائف  اإع����ادة  ه��دف��ه  الطبيعي 
احل���رك���ي���ة ل��ل��م��ف�����س��ل وذل������ك عن 
الريا�سية  ال����ت����م����اري����ن  ط����ري����ق 
القيام  خ����الل  م���ن  اأو  اخل��ف��ي��ف��ة 
مبغاط�ص املياه الباردة وال�ساخنة.

جر�حة �ملفا�سل
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ال��دك��ت��ور ع�سام 
م���اردي���ن���ي، ���س��رح��اً ت��ف�����س��ي��اًل عن 
ع����م����ل����ي����ات ج������راح������ة امل����ف����ا�����س����ل، 

اخلاليا  اإدخ���ال  تقنية  م�ستعر�ساً 
ودوره������ا  ال���رك���ب���ة  اإىل  اجل���ذع���ي���ة 
عن  الناجمة  االأ����س���رار  اإي��ق��اف  يف 
ه�����س��ا���س��ة ال��ع��ظ��ام يف ال���رك���ب���ة،  يف 
حني اأ�سار عادل احلو�سني اإىل  اأن 
هي  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 
اأحد العالجات الرئي�سة للم�ساعدة 
التي  ع���ل���ى احل�����د م����ن االإع�����اق�����ة 
املفا�سل  ب��ال��ت��ه��اب  غ��ال��ب��اً  ت��رت��ب��ط 
اختيار  يجب  لكن  الروماتويدي، 
تاأثري منخف�ص مثل  ذات  متارين 
اأو  الهوائية  التمارين  اأو  ال�سباحة 
امل�����س��ي، م��ن ج��ان��ب��ه��ا ن��وه��ت مريه 
�سهيل اإىل اأهمية التغذية ال�سليمة 
بالن�سبة ملري�ص  والن�ساط البدين 
اأن  اإىل  م�سرية  امل��ف��ا���س��ل،  ال��ت��ه��اب 
هنالك بع�ص االأطعمة التي يجب 
على املر�سى تنبها  ومن �سمنها 
اللحوم احلمراء، واالأطعمة املقلية، 
بتناول  ي��ن�����س��ح  ب��ي��ن��م��ا  وامل��ع��ل��ب��ات، 

االأ�سماك الغنية باأوميغا 3.

مبادرة »ما بعد 2020« ت�شاهم يف توفري م�شابيح �شم�شية ملخيم الجئني يف بنغالدي�ص يعد االأكرب يف العامل

بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للربو

موؤ�ش�شة االإمارات للخدمات ال�شحية تك�شف عن اإجنازات م�شت�شفى القا�شمي 
للن�شاء والوالدة يف عالج اأمرا�ص ال�شدر واحل�شا�شية عند االأطفال

اأ�شدقاء مر�شى التهاب املفا�شل يف ال�شارقة ت�شتعر�ص اآخر امل�شتجدات العلمية يف جمال جراحة العظام واملفا�شل

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�سولها  عن  �سمان   – ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 
تقنية  نظم  الإدارة  ال���دويل  املعيار  يف   )20000 )اآي���زو  �سهادة  على 
الربيطاين  املعهد  اأجراها  التي  التدقيق  نتائج  على  بناء  املعلومات 
للمعايري BSI، وذلك يف اإطار التزامها املتميز بجودة اإدارة اخلدمات 
االإلكرتونية وفق اأف�سل املعايري املعتمدة، واملمار�سات العاملية املعمول 

بها يف اإدارة النظم التقنية.
التاأمني  خدمات  تقدمي  يف  متخ�س�سة  جهة  اأول  "�سمان"  وتعترب 
ال�سحي التي حت�سل على هذه ال�سهادة العاملية املرموقة على م�ستوى 

واالأنظمة  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  جمموعة  اإىل  بالنظر  املنطقة، 
الداخلية  االإلكرتونية  من�ساتها  خمتلف  عرب  توفرها  التي  التقنية 

واخلارجية �سواء ملوظفيها اأو مل�سرتكيها ومتعامليها.
20000( على جهود ال�سركات يف ال�سعي نحو  ويركز معيار )اآي��زو 
اأداء االأ�سخا�ص  حتقيق االأه��داف املو�سوعة من خالل الرتكيز على 
الالزمة  ال�����س��واب��ط  وو���س��ع  االإط����ار،  ه��ذا  يف  والتقنيات  والعمليات 
بامل�ستوى  اخل��دم��ة  ا���س��ت��م��راري��ة  ت�سمن  ال��ت��ي  االإج�������راءات  ل��ق��ي��ا���ص 
ل�سمان  املعلومات  تقنية  اإدارة  نظام  بني  التوافق  وحتقيق  املطلوب، 

التطور امل�ستمر.
الرئي�ص  امل��ح��ي��ا���ص،  ع��ب��داهلل  حمد  ق��ال  االجن����از،  ه��ذا  على  وتعليقاً 

هذا  "اإن  �سمان:   – ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  لل�سركة  التنفيذي 
دليل  �سمان  بها  تتمتع  التي  التقنية  باالأنظمة  ال���دويل  االع���رتاف 
على جناح اال�سرتاتيجيات الت�سغيلية والتقنية التي نتبناها يف جميع 
ثقة  �سهادة  مبثابة  كونه  عن  ف�ساًل  واخلارجية،  الداخلية  عملياتنا 
م�ستويات  اأعلى  توفري  �سبيل  يف  نوظفها  التي  واإمكاناتنا  بقدراتنا 

الدقة والكفاءة على ال�سعيدين احلكومي واخلا�ص".
املا�سية ب�سكل كبري  "�سمان" ا�ستثمرت خالل الفرتة  اأن  اإىل  واأ�سار 
يف اأنظمتها التقنية وخدماتها الرقمية مبا ين�سجم مع اأعلى املعايري 
يف  م�ستدامة  ا�سرتاتيجية  تاأمني  منظومة  بناء  نحو  �سعياً  العاملية، 
وقت ت�سهد خالله خمتلف القطاعات تطورات رقمية مت�سارعة، وهو 

ما يدفعنا للعمل نحو مواكبة التطورات، وتبني اأف�سل املمار�سات.
ولفت املحيا�ص اإىل اأن عملية التدقيق والتقييم التي يعتمدها نظام 
مبادئ  بتطبيق  تقوم  م�ستقلة  خمت�سة  هيئات  قبل  من  تتم  االآي���زو 
�سارمة؛ للتاأكد من مطابقة املتقدمني الأعلى املعايري، و�سمان جودة 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني.
الدويل  املعيار  يف   )20000 )اآي���زو  �سهادة  وف��وائ��د  م��زاي��ا  وت�سمل 
الإدارة نظام تقنية املعلومات، تطبيق اأف�سل املمار�سات املتعلقة بتقنية 
املعلومات، وتطوير خدمات تدعم تكنولوجيا املعلومات، على م�ستوى 
م�ستويات  اأعلى  وف��ق  باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  املعلومات  تقنية  خدمات 

الدقة والكفاءة.

»�شمان« اأول �شركة تاأمني �شحي حت�شل على »اآيزو« اإدارة نظم تقنية املعلومات على م�شتوى املنطقة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

ل�سحف  التفاعلية  ال��ن��م��اذج  اعتماد  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�ساء  دائ���رة  تو�سعت 
الدعاوى مزدوجة اللغة لت�سمل الدعاوى املقامة اأمام حماكم اال�ستئناف مبا 
يتيح للمتقا�سني االأجانب �سهولة معرفة اإجراءات التقا�سي واالطالع على 
املواد القانونية ذات ال�سلة مبو�سوع الدعوى من دون حاجز لغوي اإىل جانب 

ت�سهيل اإجراءات القيد من خالل مناذج موحدة متاحة اإلكرتونياً.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي اأن 
اعتماد حزمة مناذج �سحف اال�ستئناف باللغتني العربية واالإجنليزية ياأتي 
الذي  اللغة  الدعاوى مزدوجة  الرابعة من م�سروع مناذج  للمرحلة  تنفيذاً 

من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  اإط��ار  يف  عامني  منذ  الق�ساء  دائ��رة  اأطلقته 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�ص 
دائرة الق�ساء بتطوير منظومة ق�سائية متطورة ورائدة عاملياً تدعم جهود 
اإمارة اأبوظبي يف تر�سيخ مكانتها كوجهة جاذبة لالأعمال واال�ستثمارات وما 
الق�سائية  العمليات  وا�ستدامة  فاعلية  تعزيز  على  العمل  من  ذلك  يتطلب 

وتطوير اخلدمات املقدمة.
وقال امل�ست�سار يو�سف العربي اإن دائرة الق�ساء يف اأبوظبي عرب توفري مناذج 
املنطقة  يف  ريادتها  توؤكد  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  اال�ستئناف  �سحف 
العربية يف جمال التطوير الق�سائي وتب�سيط االإجراءات الق�سائية جلميع 

اأفراد املجتمع مبختلف فئاته مبا ي�سمن ت�سهيل الو�سول اإىل العدالة.

ترجمة  باإلزام  االأوىل  املرحلة  بداأ يف  اللغة  ازدواجية  م�سروع  اأن  اإىل  واأ�سار 
جميع امل�ستندات ومرفقات الدعوى اإىل اللغة االإجنليزية يف حال كان املدعى 
املنطقة، حيث  ت��زال فريدة من نوعها يف  التي ال  املبادرة  اأجنبيا وهي  عليه 
تعترب حماكم اأبوظبي اجلهة الوحيدة التي تتيح للمتقا�سي االأجنبي ت�سلم 

اأوراق الق�سية باللغة االإجنليزية ك�سرط لل�سري يف اإجراءات الدعوى.
واأو�سح اأنه يف املرحلة الثانية من امل�سروع وفرت دائرة الق�ساء مناذج �سحف 
الدعاوى اأمام املحاكم االبتدائية بلغات عدة من بينها الفرن�سية والرو�سية 
املتقا�سي  بني  حت��ول  لغوية  حواجز  اأي  الإزال���ة  وذل��ك  وال�سينية  والهندية 
االأجنبي واخلدمات الق�سائية ويف املرحلة الثالثة، مت اعتماد مناذج باللغة 
الدعوى  حت�سري  مكتب  مرحلة  اأم���ام  الق�سائية  ل��الإج��راءات  االإجنليزية 

واحللول البديلة وخالل عملية ندب اخلربة الق�سائية.
واأ�ساف : مع املرحلة الرابعة من امل�سروع مت تغطية مرحلة ا�ستئناف االأحكام، 
على  الطعن  للمتقا�سي  تتيح  اال�ستخدام  �سهلة  تفاعلية  مناذج  توفري  عرب 
االأحكام االبتدائية بكل �سهولة وي�سر من خالل حزمة مناذج معتمدة تو�سح 
اإجراءات التقا�سي بخطوات مي�سرة. ي�سار اإىل اأن النماذج التي توفرها دائرة 
الق�ساء متتاز بالعديد من اخل�سائ�ص من حيث ال�سكل وامل�سمون اإذ تتميز 
اأ�سلوب االنفوجرافيك الأول مرة داخل منوذج  املتطور، واعتماد  بت�سميمها 
حمكمة ف�سال عن متيز م�سمونها با�ستخدام م�سطلحات مب�سطة وتقدمي 
الئحة بالطلبات االأكر ا�ستخداما و�سيوعا اأمام املحاكم من واقع الق�سايا 

الفعلية، مع توفري ن�سو�ص املواد القانونية املتعلقة بالطلب املقدم.

دائرة الق�شاء باأبوظبي تعتمد النماذج التفاعلية ل�شحف الدعاوى

•• اأبوظبي-الفجر:

ي�����وا������س�����ل االأر�������س������ي������ف ال����وط����ن����ي 
حما�سراته يف جمال�سه الرم�سانية؛ 
ب��اأن ه��ذه املجال�ص التي  اإمي��ان��اً منه 
املبارك  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  يف  ينظمها 
والتقاليد  ال��ق��ي��م  منظومة  تعك�ص 
االإماراتي،  املجتمع  بها  ُع��رف  التي 
واملوؤ�س�ص  الباين  ماآثر  وت�ستح�سر 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – 
الوطنية،  ث��راه- ومبادئه  اهلل  طيب 
اخلالدة،  واإجن��ازات��ه  الطيب  واإرث���ه 
وت�������س���ك���ل ه������ذه امل���ج���ال�������ص ن���اف���ذة 
القيم  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ون  منها  ي��ط��ّل 
قيم  وع��ل��ى  االإي��ج��اب��ي��ة،  املجتمعية 
االآباء واالأجداد التي ينبغي غر�سها 
يف نفو�ص االأجيال، مما يعزز الوالء 
واالنتماء، وير�سخ الهوية الوطنية.

وق�������د ف����ت����ح االأر������س�����ي�����ف ال���وط���ن���ي 
على  ال��رم�����س��ان��ي��ة  جمال�سه  ن��واف��ذ 
ب����ع����ن����وان:  االأوىل  حم����ا�����س����رت����ني 
الثقافة  وج���م���ال���ي���ات  "رم�سان 

الدكتورة  ق��دم��ت��ه��ا  االإماراتية"، 
عائ�سة باخلري م�ست�سار البحوث يف 
االأر�سيف الوطني، والثانية بعنوان: 
قدمها  االإن�ساين"  والعمل  زاي��د   "
اأخ�سائي  اهلل  ا�سماعيل عبد  حممد 
برامج تعليمية يف االأر�سيف الوطني 
مبنا�سبة "يوم زايد للعمل االإن�ساين" 
قال فيها: اإن �سعب االإمارات يعي�ص 
منا�سبة عزيزة على نفو�ص اجلميع، 
يف يوم الوفاء وال��والء ملبادئ ال�سيخ 
–طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
وقيمه  احلكيمة،  وروؤاه  ث���راه-  اهلل 
خلدها  ال��ت��ي  واالإن�����س��ان��ي��ة  الوطنية 
االإن�ساين؛  العمل  �سجل  يف  التاريخ 
امل��وؤ���س�����ص قد  ال��ق��ائ��د  اأن  واأك����د فيها 
العمل  ب�����ذور  ي��غ��ر���ص  اأن  ا���س��ت��ط��اع 
�سعبه،  اأب���ن���اء  ن��ف��و���ص  االإن�����س��اين يف 
و�سارت قيادتنا احلكيمة على نهجه، 
حتى �سهدت التقارير العاملية لدولة 
االإمارات بالريادة عاملياً على �سعيد 

العطاء االإن�ساين النبيل.
حما�سرته  يف  امل��ح��ا���س��ر  واأ�����س����اف 

ال��ت��ي بثها االأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي عرب 
اإننا على يقني  التفاعلية:  التقنيات 
ب�����اأن االأج����ي����ال ���س��ت��ظ��ل ت���ذك���ر بكل 
ال�سيخ  اأي��ادي  الفخر ما حتقق على 
تتناقل  و���س��ت��ظ��ل  ال���ك���رمي���ة،  زاي�����د 
ماآثره الفريدة لت�ستلهم منها اأرقى 
للفقراء  العون  يد  مّد  االأ�ساليب يف 
املحبة  ج�سور  بناء  ويف  واملحتاجني، 
ال��ع��امل حتى  ب��ني �سعوب  وال��ت��ع��اون 
ال�سالم  وي����ع����ّم  ال���ت�������س���ام���ح  ي�������س���ود 

واالزدهار.
و���س��ل��ط��ت امل��ح��ا���س��رة ال�����س��وء على 
لدولة  االإن�ساين  العطاء  من  من��اذج 
جائحة  م����واج����ه����ة  يف  االإم�������������ارات 
احلكيمة  قيادتها  وح��ر���ص  ك��ورون��ا، 
وت����وج����ي����ه����ات����ه����ا ب����ت����ق����دمي ال����ع����ون 
خمتلف  يف  للمحتاجني  وامل�ساعدة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وه���ذا م��ا ي��وؤك��د من 
ج���دي���د ري������ادة االإم��������ارات يف جمال 
ال��ع��م��ل اخل�����ريي واالإن�������س���اين على 

م�ستوى العامل.
االأر�سيف  دور  اإىل  املحا�سرة  ولفتت 

االإن�ساين  العمل  توثيق  يف  الوطني 
يف فكر املغفور له – باإذن اهلل تعاىل- 
نهيان؛  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
كثرية  ج��وان��ب  توثيق  على  عمل  اإذ 
اإ�سداراته وحما�سراته، وال  منه يف 
تاريخنا(  )ذاكرتهم  كتاب  يف  �سيما  
ويف ك���ت���اب )زاي�����د رج����ل ب��ن��ى اأم����ة( 
الوطني،  االأر���س��ي��ف  ع��ن  ال�سادرين 
ال��ل��ذي��ن ي�����س��ت��ع��ر���س��ان ال��ع��دي��د من 
الطابع  ذات  اخلالد  القائد  مواقف 

االإن�ساين، وما ي�ستعر�سانه لي�ص اإال 
كثري؛  وقليل من  في�ص  غي�ص من 
اإذ اإن ال�سيخ زايد قد حر�ص على اأن 
واالإن�سانية  اخلريية  اأعماله  تكون 
اجل���ل���ي���ل���ة وال����ك����ث����رية ب���ع���ي���دة عن 
االأ�سواء، فقد كان موؤمناً باأهمية اأال 

تعلم �سماله ما تنفق ميينه.
باخلري  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
االأر�سيف  يف  ال���ب���ح���وث  م�����س��ت�����س��ار 
ال�����وط�����ن�����ي حم�����ا������س�����رة ب����ع����ن����وان: 

الثقافة  وج���م���ال���ي���ات  "رم�سان 
التوا�سل  تقنية  االإماراتية"عرب 
 Instagram Live ب��ع��د   ع��ن 
حت������دث������ت ف����ي����ه����ا ع�������ن م���ن���ظ���وم���ة 
االأخالق والقيم املجتمعية املتوارثة 
اإىل جيل وكيف  واملتناقلة من جيٍل 
بعاداته  االإم��ارات��ي  املجتمع  يتم�سك 
ا�ستدامه  على  ويحر�ص  وتقاليده، 
ت��راث��ه وه��وي��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة، وه���و ما 
العادات  ي��خ�����ّص  فيما  ج��ل��ي��اً  يظهر 
املرتبطة ب�سهر رم�سان الف�سيل يف 
املا�سي – ب�سرف النظر عن املرحلة 
املجتمع  فيها  يخ�سع  التي  احلالية 
االإم�����ارات�����ي الإج��������راءات اح���رتازي���ة 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن وب�����اء ك����ورون����ا ال���ذي 
ب���اأ����س���ره- وحتدثت  ال���ع���امل  ي��ج��ت��اح 
امل��ح��ا���س��رة ع��ن اال���س��ت��ع��دادات التي 
ك���ان اأف������راد ال��ع��ائ��ل��ة ي��ق��وم��ون بها، 
ومظاهر فرح ال�سغار بقدوم ال�سهر 
االجتماعي،  وال��ت��ك��اف��ل  ال��ف�����س��ي��ل، 
والت�سامح  وال��دفء  االأرح��ام،  و�سلة 
الذي عهدناه يف هذا ال�سهر املبارك. 

ميتاز  البحوث:  م�ست�سارة  واأ�سافت 
اخلا�سة،  مبمار�ساته  رم�سان  �سهر 
واال�ستعداد ال�ستقباله؛ اإذ يبداأ فعلياً 
ومتتاز  ���س��ع��ب��ان،  �سهر  منت�سف  يف 
بطقو�سها  �سعبان  من  الن�سف  ليلة 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف  ل��ه��ا مكانتها  ال��ت��ي 
وينتظرها  املتعاقبة،  االأجيال  ذاكرة 
البهجة يف  م��ن  تن�سره  مل��ا  االأط��ف��ال 
وا�ستعداداً  الليلة(،  )حق  احتفاالت 
مرحلة  ت����ب����داأ  ال��ف�����س��ي��ل  ل��ل�����س��ه��ر 
بكميات  االأواين  و����س���راء  ال��ت�����س��ّوق، 
كبرية تتعدى اال�ستخدام ال�سخ�سي 
واملحتاجني  اجِل�����وار  م�����س��ارك��ة  اإىل 
ب��وج��ب��ات االإف���ط���ار ال��ي��وم��ي��ة، وهذا 
يت�ساعف  ال��ذي  التكاتف  على  دليل 
اأول  ويف  ال���ك���رمي،  ال�����س��ه��ر  ه����ذا  يف 
مدفع  ك��ان  رم�سان  ليايل  من  ليلة 
رم�����س��ان ي��ط��ل��ق ط��ل��ق��ة واح����دة بعد 
فيهرع  ال��ه��الل،  روؤي���ة  م��ن  التحقق 
ال����رتاوي����ح،  ����س���الة  الأداء  ال���ن���ا����ص 
ال�سهر  بحلول  التهاين  ويتبادلون 
النا�ص على �سالة  وي���داوم  امل��ب��ارك، 

الرتاويح وي�سطحبون اأبناءهم اإىل 
الرم�سانية  املجال�ص  امل�ساجد، واإىل 
فيها  يتلقى  والتي  بالذكر،  العامرة 
االأبناء ب�سكل تلقائي عادات وتقاليد 
ال�سنع  واآداب  واالأج����������داد،  االآب�������اء 
رم�سان يف  �سهر  ويتميز  االإماراتي، 
باحلياة،  لياليه ت�سج  باأن  االإم��ارات 
فتتغري احلياة العادية للنا�ص؛ فقبل 
اخليام  ت�ستقبل  امل���غ���رب  ي�����وؤّذن  اأن 
االأ�سدقاء  امل��ن��ت�����س��رة  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
وجبات  ع���ل���ى  وال���������زوار  واالأق����������ارب 
باملوائد،  ال�سوارع  وتفر�ص  االإفطار، 
وجبات  اأي�������س���اً  ال���ب���ي���وت  وت���ت���ب���ادل 
تر�سيخ  ك���ل���ه  ذل�����ك  ويف  االإف�����ط�����ار، 
بها  يفخر  التي  والتقاليد  للعادات 

املجتمع االإماراتي. 
باخلري  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  واأ����س���ارت 
ي�سحن  التي  االإيجابية  الطاقة  اإىل 
ب��ه��ا ه���ذا ال�����س��ه��ر ال��ن��ف��و���ص، والتي 
اأكر  وه��و  منه  يخرج  ال��ف��رد  تعل 
االإخال�ص  اإقبااًل على احلياة وعلى 

يف العمل من اأجل الوطن واأبنائه.

االأر�شيف الوطني يفتح نوافذ جمال�شه الرم�شانية على ماآثر ال�شيخ زايد وجماليات الثقافة االإماراتية 

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر        

        يف  الدعوى 2461/2020/100 احوال نف�س م�شلمني 
مو�سوع الدعوى : املطالبة باثبات ح�سانة املدعية البنائها ال�سغار دانى و�سارة ومنع تعر�ص املدعي عليه 
لها يف ح�سانتهم والزام املدعي عليه بنفقة زوجية ونفقة اوالد �ساملة وم�سكن �سرعي كما ورد بالطلبات 

الواردة ب�سحيفة الدعوى والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-رفيف طيارة -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  فرا�ص فاروق �سليمان -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   -  جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة باثبات ح�سانة املدعية البنائها  مو�سوع االإع��الن :  قد 
ال�سغار دانى و�سارة ومنع تعر�ص املدعي عليه لها يف ح�سانتهم والزام املدعي عليه بنفقة زوجية ونفقة اوالد 
�ساملة وم�سكن �سرعي كما ورد بالطلبات الواردة ب�سحيفة الدعوى والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/6/8  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى 
االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2106/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/5739 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 213765 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : ابراهيم ح�سني برنيان -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جمال مريزا فروتن - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )213765( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  199/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/706 عقاري كلي واملعدل 

باال�ستئناف رقم:2020/706 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 84487 درهم( ، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوق احلكم

 : بالق�سية  العربية للطريان -  �سفته  ���ص.م.ع -  العربية للطريان  ال�سركة   : االإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي 2- �سركة ابيار للتطوير العقاري 
- م�ساهمة مقفلة - فرع دبي - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )79467( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  2588/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/61 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 28413 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب   : بالق�سية  �سفته    - ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اي�ست  م��ي��دل  بوت�سر   : االإع���الن  ط��ال��ب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- املطبعه العامليه ملالكها �سالح البنا �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م 

- �سفته بالق�سية : منفذ �سده  -  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )28413( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 270/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :احالة 2836/2020 تاري جزئي  
طالب االإعالن : تايتان كريدل للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

 : بالق�سية  �سفته   - ����ص.ذ.م.م  واالن�ساءات  للهند�سة  الفال�سي  �سركة   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/19 بالزام املعرو�ص �سدها/ 
كريدل  تايتان  االم��ر/  اىل طالبة  ت��وؤدي  ان  ����ص.ذ.م.م  واالن�����س��اءات  للهند�سة  الفال�سي  �سركة 
للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م مبلغ وقدره )52.361.40( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% من 2020/12/29 وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اإ�ستئناف االأم��ر خالل 15 يوم من اليوم  اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذل��ك،  ولكم احلق يف 

التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2345/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )70740( درهم مع 

الزامه الر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق  
طالب االإعالن : ح�سنى ابراهيم �سالح الرببري - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سيف الدين ح�سن خليل ابراهيم - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

اأداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ  اأم���ر  ا���س��ت�����س��دار  م��و���س��وع االإع����الن :ط��ل��ب 
2021/4/15 اوال:امرت املحكمة يف مادة تارية - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي 
مبلغ )70.740( درهم قيمة ال�سيك رقم 266 وبالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من ا�ستحقاق 
ال�سيك وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة وبرف�ص ما زاد عن ذلك من طلبات،  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر 
 2637/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- مودلر كون�سبت�ص �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الرواد للكهربائيات �ص.ذ.م.م

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )108.708.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 845/2021/60 امر اأداء

مو�سوع الدعوى:  اإ�سدار االأمر باإلزام املطلوب �سدهما باأن يوؤديا للطالبة بالت�سامن وبالت�سامم 
املطلوب �سدهما  واإل��زام   ،  ) دره��م  الف  و�سبعون  دره��م )مائة وخم�سة  وق��دره )175،000(  مبلغ 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
طالب االعالن:  ال�سركة الوطنية للتعهدات وال�سناعة - �سفته بالق�سية:  مدعى 

ب�سفته  مهنا  احمد  اي��اد  احمد   -2 ذ.م.م(  )���ص  للمقاوالت  ادفانتج  دب��ي   -1 اعالنهم:   املطلوب 
�سفتهما بالق�سية:  مدعى عليهما املفو�ص بالتوقيع واملوقع على ال�سيكات 

مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021-2-8 
باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 175.000 مائة وخم�سة و�سبعون الف درهم قيمة 
ال�سيكني 1273-1431 مع الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى 
متام ال�سداد مع اإلزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم 

احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�الإحاطة �الإعالمية حلكومة �الإمار�ت: 

احلملة الوطنية للتطعيم توا�شل حتقيق اأهدافها والدولة ت�شري بخطى ثابتة نحو احتواء كوفيد - 19

واأ�ساف اأنه يف�سل تقدمي التهاين 
واالأ�سدقاء  لالأقارب  والتربيكات 
االإلكرتونية  التوا�سل  عرب قنوات 
وعدم تبادل الهدايا واالأطعمة بني 
اأه��م��ي��ة االمتناع  اجل���ريان م��وؤك��دا 
االأطفال  على  العيدية  توزيع  عن 
امل�سارف  م���ن  ���س��رف��ه��ا  ح��ت��ى  اأو 
ب����ني االأف����������راد خالل  وت����داول����ه����ا 
البدائل  وا���س��ت��خ��دام  ال��ف��رتة  ه��ذه 

االإلكرتونية لذلك.

مع قرب حلول عيد الفطر نهيب 
باجلميع �سرورة التعاون وااللتزام 
وتنب  والتعليمات  ب���االإج���راءات 
العائلية  وال��ت��ج��م��ع��ات  ال����زي����ارات 
واقت�سارها فقط على اأفراد العائلة 
الواحدة التي ت�سكن يف نف�ص املنزل 
مع احلر�ص على ارتداء الكمامات 
اأثناء  وااللتزام بالتباعد اجل�سدي 
واأ�سحاب  ال�سن  كبار  اجللو�ص مع 

االأمرا�ص املزمنة.

باملبادرة  اجل��م��ي��ع  نن�سح  ب��اأ���س��ره 
مراجعة  واأع����ل����ن  ال���ل���ق���اح.  الأخ�����ذ 
الوطني  ال���ربوت���وك���ول  وحت���دي���ث 
لل�سفر لي�سم ت�سهيالت للمطعمني 
مبا يخ�ص العزل واحلجز ال�سحي 
مبا  وذلك  املعنية  الوجهات  ح�سب 
الوقائية  االإج����راءات  مع  يتنا�سب 
�سالمة  ت�سمن  التي  واالحرتازية 

واأمن جميع اأفراد املجتمع.
اإنه  وقال الدكتور �سيف الظاهري 

ودع������ا ال����دك����ت����ور ال����ظ����اه����ري اإىل 
اأ����س���درت���ه اجلهات  االل����ت����زام مب���ا 
التباعد  اإج��راءات مثل  املعنية من 
الكمامات  وارت�������داء  االج��ت��م��اع��ي 
ب�������س���ك���ل دائ�������م وذل�������ك ح���ت���ى بعد 
االنتهاء من اأخذ جرعات اللقاح.. 
وقال اإننا نلتزم لننت�سر حتى تعود 
القريب  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 

العاجل.
واأ�ساف اإننا مع التحورات امل�ستمرة 
يف الفريو�ص التي يواجهها العامل 

�سل�سلة  بك�سر  االإم��ارات��ي  املجتمع 
العدوى واملحافظة على ما حتقق 
م��ن اإجن�����ازات يف م��واج��ه��ة كوفيد 
- 19 م��ع ���س��رورة احل��ر���ص على 
م��وا���س��ل��ة االل����ت����زام ب����االإج����راءات 
اللقاح  اأخ�������ذ  ب���ع���د  االح������رتازي������ة 
وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ق��وان��ني واالإر����س���ادات 
املعنية  اجل���ه���ات  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
فااللتزام م�سوؤولية فردية وواجب 
وط���ن���ي ع��ل��ى ك���ل ف����رد م���ن اأف�����راد 

املجتمع.

االإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج  اأن  واأو����س���ح 
ب����ات  ل���ل���ج���ائ���ح���ة  ال����ت���������س����دي  يف 
الروؤية  بف�سل  ب��ه  يحتذى  م��ث��اال 
وجناحات  ل���ل���دول���ة  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
وجهود  االأول  دفاعنا  خط  اأب��ط��ال 
موؤ�س�ساتنا ال�سحية وهو ما يجعل 
العامل  اأن����ظ����ار  حم���ط  االإم���������ارات 
لفريو�ص  ال��ت�����س��دي  يف  واإ����س���ادت���ه 

كوفيد - 19.
واأك�����د اأه��م��ي��ة اأخ����ذ ال��ل��ق��اح الذي 
���س��ي��ك��ون م�������ردوده اإي���ج���اب���ي���اً على 

اأن��ه��ا اإحدى  ت��وؤك��د ي��وم��اً بعد ي��وم 
يف  الناجحة  العاملية  النماذج  اأه��م 

مواجهة هذه االأزمة.
الظاهري  ���س��ي��ف  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
ال�سري  توا�سل  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
احتواء  نحو  وواثقة  ثابتة  بخطى 
وامل�سي   19  - ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
قدما يف مرحلة التخطيط للتعايف 
الدولة  موؤ�س�سات  جميع  بتكاتف 
مواطنني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  واأف��������راد 

ومقيمني.

•• اأبوظبي-وام: 

الظاهري  ���س��ي��ف  ال���دك���ت���ور  اأك�����د 
الهيئة  ع���ن  ال��ر���س��م��ي  امل���ت���ح���دث 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 
الوطنية  احلملة  اأن  وال���ك���وارث.. 
توا�سل  االإم���������ارات  يف  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م 
حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا م���ا ي��ع��ك�����ص قوة 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة يف 

الدولة.
وق��ال خ��الل االإح��اط��ة االإعالمية 
حلكومة االإمارات حول م�ستجدات 
جائحة كوفيد - 19..اإنه مت على 
للتطعيم  الوطنية  احلملة  �سعيد 
املائة  يف   69.89 ن�سبة  حت��ق��ي��ق 
من اإجمايل الفئة املوؤهلة وهم من 
16 عاما كما مت حتقيق  ت��اوزوا 
مل���ن هم  امل���ائ���ة  يف   77.84 ن�����س��ب��ة 

فوق 60 عاما.
واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور ال���ظ���اه���ري.. 
ال���ت���ي مت  اإن جم���م���وع اجل����رع����ات 
ال�10  اليوم تاوز  تقدميها حتى 
وبلغ  جرعة  األ��ف  و700  ماليني 
 108.99 ال��ل��ق��اح  ت��وزي��ع  م��ع��دل 
جرعة لكل 100 �سخ�ص يف حني 
الفحو�سات من نحو  تقرتب عدد 
اإجن���از  وه���و  ف��ح�����ص  م��ل��ي��ون   45
التي  االإم���������ارات  ل���دول���ة  ي��ح�����س��ب 

�لدكتور �سيف �لظاهري �ملتحدث �لر�سمي عن �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث..
- تطعيم 69.89 يف �ملائة من �لفئة �ملوؤهلة �لذين جتاوزو� 16 عاما

- جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �ليوم جتاوز 10 ماليني و700 �ألف جرعة
- نن�سح �جلميع باملبادرة الأخذ �للقاح مع �لتحور�ت �مل�ستمرة يف �لفريو�ش �لتي يو�جهها �لعامل باأ�سره

- مع قرب حلول عيد �لفطر ندعو �جلميع للتعاون و�اللتز�م باالإجر�ء�ت و�لتعليمات وجتنب �لزيار�ت و�لتجمعات �لعائلية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة ال�سحة - اأبوظبي عن 
�سم مراكز جديدة لتجميع عينات 
ال���دم ك��ج��زء م��ن اجل��ه��ود الرامية 
اجلينوم  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ت��و���س��ع  اإىل 

االإماراتي.
عينات  ت��م��ي��ع  م����راك����ز  وت�����س��م��ل 
ال������دم اجل����دي����دة ك�����اًل م����ن مركز 
للمعار�ص،  ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي 
مدينة  يف  ب��ي��وج��ي��ن��ك�����ص  وخم���ت���رب 
م�����س��در ب��اأب��وظ��ب��ي ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
مركز  و  العني  يف  الطوية  جمل�ص 
ال��ع��ني ل��ل��م��وؤمت��رات وم���رك���ز كيور 
املراكز  م���ن  ال���ع���ني، وع������دداً  ب��ل�����ص 
�سي  اإم  اإن  م�ست�سفيات  ب��ع�����ص  يف 
ت�سم  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  للرعاية يف 
م�ست�سفى اإن اإم �سي رويال مبدينة 
الدويل  ب��اري��ن  وم�ست�سفى  خليفة 
التخ�س�سي  �سي  اإم  اإن  وم�ست�سفى 
رويال  �سي  ام  ان  و مركز  العني  يف 
الطبي يف اأبوظبي وم�ست�سفى اأن اأم 

�سي رويال للمراأة.
كما ميكن للمواطنني زيارة املراكز 
مل�ست�سفيات  ال���ت���اب���ع���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
يف  للم�ساركة  اأب��وظ��ب��ي  يف  برجيل 
مدينة  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج، 
مدينة  يف  الكائنة  الطبية  برجيل 
حم���م���د ب����ن زاي������د وم����رك����ز واح����ة 
برجيل مبدينة زايد ومركز برجيل 
الطبي يف مركز ديرفيلدز للت�سوق 
وك��ذل��ك م��رك��ز ب��رج��ي��ل ال��ط��ب��ي يف 
ال�ساخمة وم�ست�سفى برجيل رويال 

يف العني.
وميكن امل�ساركة يف برنامج اجلينوم 
االإماراتي من خالل القيام بزيارة 
جمع  م����راك����ز  اأح������د  اإىل  واح��������دة 
من  فريق  �ستوفر   والتي  العينات 
خرباء الرعاية ال�سحية ال�ستقبال 
واإر�سادهم  وم�ساعدتهم  امل�ساركني 

بال�سكل االأمثل.
م�ساركة  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  ي��ع��ت��م��د 
لتوفري  االإم����ارات����ي����ني  امل���واط���ن���ني 
عينات الدم يف املراكز املخ�س�سة يف 

اأبوظبي، حيث �ست�ساهم نتائج تلك 
العينات يف تطوير اآلية ال�ست�سراف 
االأمرا�ص الوراثية واملزمنة وطرق 
لالأجيال  وعالجها  منها  الوقاية 

احلالية وامل�ستقبلية.
االإماراتي  اجلينوم  برنامج  ويعمل 

وف��������ق م����ن����ظ����وم����ة م������ن امل����ع����اي����ري 
االأخالقية واالإدارية ل�سمان حماية 
واحلفاظ  امل�ساركني  بيانات  �سرية 
على خ�سو�سيتهم. و�ست�ساهم تلك 
م�سروع  وتطوير  بناء  يف  امل�ساركة 
تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  م��ت��ق��دم  ع��ل��م��ي 

اأ�سرهم  و�سحة  امل�����س��ارك��ني  �سحة 
واملجتمع ب�سكل عام.  

ويهدف الربنامج اإىل ر�سم خارطة 
للت�سل�سل اجليني الأكرب عدد ممكن 
م��ن امل��واط��ن��ني، وه���و االأم����ر الذي 
منظومة  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ي��ع��ك�����ص 

الطب ال��وق��ائ��ي يف دول��ة االإم���ارات 
ت�سميم  وك��ذل��ك  املتحدة  العربية 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ا�سرتاتيجيات 
ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات االأج���ي���ال 

احلالية وامل�ستقبلية. 
الدكتورة  ق��ال��ت  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 

التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ن��اع��ي،  اأ���س��م��اء 
االأب��ح��اث واالب��ت��ك��ار يف دائرة  ملركز 
"نفخر  اأب�����وظ�����ب�����ي:   - ال�������س���ح���ة 
اإجن���ازات  م��ن  دول��ت��ن��ا  فيما حتققه 
القطاعات،  خمتلف  يف  وجن��اح��ات 
ال�سنوات  م���دار  ع��ل��ى  �سهدنا  وق���د 
كبرياً  تقدماً  املن�سرمة  اخلم�سني 
واح����دًة  االآن  ب��ات��ت  دول����ة  ب��ن��اء  يف 
م����ن اأك������ر ب����ل����دان ال����ع����امل اأم����ان����اً 
الناحية  م���ن  وت���ق���دم���اً  وازده���������اراً 

التكنولوجية." 
امل�ستوى  "بهذا  املناعي:  واأ�سافت 
من ال�سغف واالإ�سرار من�سي قدماً 
الدفع مببادرات مبتكرة مثل  نحو 
برامج اجلينوم االإماراتي الذي يعد 
واحداً من اأكرب برامج اجلينوم على 
االإطالق، حيث �ستوؤدي نتائجه اإىل 
دفع عجلة البحوث الطبية خلدمة 
جميع  م��ن  االإم��ارات��ي��ني  املواطنني 
ال�سياق  ويف  العمرية."   ال��ف��ئ��ات 
ذات������ه،  ق����ال ال���دك���ت���ور ول��ي��د زاهر 
رئي�ص ق�سم االأبحاث يف �سركة "جي 

42 للرعاية ال�سحية": "ي�ستخدم 
اأحدث  االإم��ارات��ي  اجلينوم  برنامج 
والذكاء  اجليني  الت�سل�سل  تقنيات 
اال�سطناعي البتكار حلول �سحية 
الوراثية.  االأم��را���ص  �سد  وقائية 
ويهدف برنامج اجلينوم االإماراتي 
اإىل توفري املزيد من نظم الرعاية  
ال�سحية امل�سممة خ�سي�ساً ملواكبة 
للمواطنني  ال�سحية  االحتياجات 
�سبل  وحت�������س���ني  االإم������ارات������ي������ني، 
الوقاية من االأمرا�ص وت�سخي�سها 
جي  �سركة  وت�ستخدم  وعالجها". 
"مركز  ال�����س��ح��ي��ة،  ل��ل��رع��اي��ة   42
اأوميك�ص للتميز"، الذي مت تد�سينه 
العلوم  اأكرب من�ساآت  موؤخراً، كاأحد 
واأكرها  املنطقة  يف  البيولوجية 
التقني،  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ت����ط����وراً 
ل��ت��ح��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات ب�����س��ك��ل �سري 
�ساملة،  ج��ي��ن��ي��ة  خ��ري��ط��ة  ل��ر���س��م 
حتقيق  يف  ت�ساهم  بيانات  وت��وف��ري 
جودة  م��ن  ت��ع��زز  علمية  اكت�سافات 

الرعاية ال�سحية يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

على  اقبالهم  املقيمني"  "غري  االأجانب  امل�ستثمرون  وا�سل 
بداية  م��ع  االإم��ارات��ي��ة  البنوك  ل��دى  ال��ودائ��ع  يف  اال�ستثمار 
العام 2021، مما يعد موؤ�سرا على الثقة الكبرية يف البنوك 
ب���ات ي�سنف يف مقدمة  ال���ذي  امل�����س��ريف  ال��وط��ن��ي��ة واجل��ه��از 
االأجهزة امل�سرفية يف منطقة اخلليج وال�سرق االأو�سط ب�سكل 

عام من حيث املالءة املالية .
وتظهر االح�سائيات ال�سادرة عن م�سرف االمارات املركزي 
امل�ستثمرين  ل��ودائ��ع  ال��رتاك��م��ي  ال��ر���س��ي��د  اإج��م��ايل  ارت��ف��اع 

مليار   167.25 اإىل نحو  الوطنية  البنوك  االأجانب لدى 
درهم يف نهاية �سهر فرباير من العام 2021 بزيادة ن�سبتها 
مقارنة مع  درهم  مليار   1.25 وقدرها  تقريبا  املائة  يف   1

�سهر يناير من العام ذاته.
وت�سكل ودائع غري املقيمني يف البنوك االإماراتية نحو 10.1 
يف املائة من اإجمايل ر�سيد الودائع لدى اجلهاز امل�سريف يف 
ما  بح�سب   ، العمالء  �سرائح  اخ��ت��الف  االم���ارات على  دول��ة 

تظهره اح�سائيات امل�سرف املركزي.
ويت�سح من خالل االإح�سائيات اأن اجلزء االأكرب من ودائع 
غري املقيمني لدى البنوك الوطنية تعود لودائع املوؤ�س�سات 

ال��ب��ن��ك��ي��ة وال���ت���ي و���س��ل اج���م���ايل قيمتها نحو  امل��ال��ي��ة غ���ري 
73.25 مليار درهم يف نهاية �سهر فرباير من العام اجلاري 
يف حني و�سلت ودائع ال�سركات 49.892 مليار درهم خالل 

فرتة الر�سد ذاتها.
وعلى م�ستوى الودائع احلكومية واملوؤ�س�سات غري التجارية 
لغري املقيمني لدى البنوك االإماراتية فقد بلغت قيمتها 27 
مليار درهم تقريبا يف حني و�سلت قيمة الودائع ال�سخ�سية 

. فرباير  �سهر  نهاية  يف  تقريبا  درهم  مليار   27.1
البنوك  ل��دى  املقيمني  غري  ودائ��ع   167.25 دره��م  مليار 

الوطنية مع نهاية فرباير

مليار درهم 167.25 ودائع غري املقيمني لدى البنوك الوطنية مع نهاية فرباير

برنامج اجلينوم االإماراتي يفتتح مراكز جديدة جلمع عينات الدم يف اأبوظبي

••  اأبوظبي -الفجر

البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
ور�سة توعوية عن  امل�سفح  بلدية  والنقل، من خالل مركز 
العمال  ي��وم  مع  تزامناً  ال�سناعية،  م�سفح  يف  للعمال  ُبعد 
العمالية،  وال��ق��رى   ،vps جمموعة  مع  بالتعاون  العاملي، 
وتثقيفهم  للعمال  ال�سحية  التوعية  تقدمي  بهدف  وذل��ك 
و�سهدت  االأمرا�ص.  العديد من  اأنف�سهم من  وقاية  بكيفية 
ال�سحة  التوعوية عن  املحا�سرات  الور�سة تقدمي عدد من 
النف�سية واجل�سدية للعمال، وكيفية التعامل مر�ص ال�سكري 

التوعية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  رم�����س��ان،  �سهر  خ���الل  وال�����س��غ��ط 
اجل�سدي  والتباعد  االحرتازية  االإج��راءات  اتخاذ  ب�سرورة 
وحتدث  ك��ورون��ا.  فريو�ص  انت�سار  من  للحد  العمل  بيئة  يف 
خالل املحا�سرات كل من: الدكتور �سيكر واريار- اأخ�سائي 
– اأخ�سائي  ري��دى  وال��دك��ت��ور راج��ا �سيكر  القلب،  اأم��را���ص 
– اأخ�سائي  ج��وي��ال  في�سال  وال��دك��ت��ور  ال��ب��اط��ن��ة،  اأم��را���ص 
اأخ�سائي   - ت��ارن��وم  وال��دك��ت��ور  اله�سمي،  اجل��ه��از  اأم��را���ص 
تغذية، والدكتور يوجي�ص - اأخ�سائي يوجا، كما مت تقدمي 
جوائز للم�ساركني يف الور�سة عبارة عن اأجهزة هواتف ذكية 

متحركة، باالإ�سافة اإىل تقدمي دروع للقرى العمالية.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حما�شرات توعوية للعمال 
يف م�شفح ال�شناعية ملواكبة  يوم العمال العاملي 

•• اأربيل-وام:

ا�ستقبل فخامة نيجريفان بارزاين رئي�ص اإقليم كرد�ستان العراق يف الق�سر 
الرئا�سي، �سعادة اأحمد الظاهري قن�سل عام دولة االإمارات لدى االإقليم.

ونقل �سعادته حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�ساحب 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

االأعلى للقوات امل�سلحة، اإىل فخامته ومتنياتهم لبالده و�سعبه باملزيد من 
التقدم واالزدهار.

وخالل اللقاء، �سّلم �سعادته دعوة موجهة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، اإىل 

فخامته لزيارة الدولة.
من جانبه حمل فخامة رئي�ص اإقليم كرد�ستان العراق �سعادة القن�سل حتياته 
"حفظه  اآل نهيان رئي�ص الدولة  اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 

رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

ومتنياته لدولة االإمارات حكومة و�سعبا باملزيد من التطور والنماء.
واأعرب فخامته عن �سكره ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
االإمارات  دول��ة  تربط  التي  املتميزة  بالعالقات  م�سيداً  ال��دع��وة،  ه��ذه  على 

بجمهورية العراق، وب�سكل خا�ص اإقليم كرد�ستان.
وتناول اللقاء بحث العالقات املتميزة بني دولة االإم��ارات واإقليم كرد�ستان 

العراق و�سبل تطويرها يف كافة املجاالت مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة. 

اختتام فعاليات ملتقى  رئي�ص اإقليم كرد�شتان العراق ي�شتقبل قن�شل عام الدولة
»برامج االأطفال وحتدي القيم «

•• اأبوظبي-الفجر:

ناق�ص امل�ساركون يف فعاليات ملتقى "برامج االأطفال وحتدي القيم " 
الذي نظمته الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف، افرتا�سيا 
على مدى يومني �سمن الربنامج الرم�ساين للعلماء �سيوف �ساحب 
اآل نهيان، رئي�ص الدولة -حفظه اهلل-  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
واملاأمول"  الواقع  بني  لالأطفال  االإعالمي  املحتوى  "�سناعة  حمور 
وخرباتهم  تخ�س�ساتهم  م��ن  م�ستقاة  واق���رتاح���ات  روؤى  م��ق��دم��ني 

العلمية والعملية يف هذا املجال.
وقد اأكد �سعادة عبد العزيز امل�سلم، رئي�ص معهد ال�سارقة للرتاث على 
المتداد  ن�سبة  لالأطفال  املقدم  االإع��الم��ي  املحتوى  مو�سوع  اأهمية 
، م�سريا  ال�سلوكيات والقيم  املبا�سر على  االأزم��ان وتاأثريه  اأث��ره عرب 
اإىل اأن كرة املعرو�ص من برامج االأطفال على املن�سات املختلفة من 
ت�سويه  يف  وامل�ساهمة  ال��رتاث  على  ال�سلبي  اأث��ره  له  يكون  اأن  املمكن 
اأن  عن  كا�سفا  الوطنية،  والهوية  والتقاليد  والعادات  واللغة  اللهجة 
ب��داأت تطغى على برامج  هناك �سور منطية غريبة على جمتمعاتنا 
بيت  لكل  ال��و���س��ول  �سهل  اجنبي  حم��ت��وى  وه��ن��اك  املحلية،  االأط��ف��ال 
ن�سبة ال�ستخدامه قنوات عدة متاحة للجميع وله اثار �سالبيه ، داعيا 
الفنيني  وتاأهيل  لالأطفال،  املقدم  املحلي  االإن��ت��اج  زي��ادة  ���س��رورة  اإىل 
املخت�سني يف انتاج برامج االأطفال املحلية واإحلاقهم بدورات خمت�سة 

بالرتاث واللغة والفكر .
املدرو�ص  املحتوى  م��ن  الكثري  فيه  العربي  ال���رتاث  اإن  امل�سلم  وق��ال 
والهادف الذي ميكن اأن يقدم لالأطفال فهو زاخر باالأدب وال�سلوكيات 
ت�سافر  اإىل  داعيا  اأبناوؤنا،  بها  يفتخر  اأن  ميكن  التي  النبيلة  والقيم 
اجلهود بني املوؤ�س�سات االإعالمية واملخت�سني املتمكنني يف هذا املجال. 
جمعية  مدير   ، احلمادي  القادر  عبد  علي  الدكتور  ق��ال  ناحيته  من 
وق�س�ص  حركة  اإىل  يحتاج  الطفولة  ع��امل  اإن  العربية  اللغة  حماية 
اأثرا نف�سيا وقيميا على االأطفال  اأن للر�سوم الكرتونية  و�سرد، مبينا 
للمغامرة  تعل  التي  وامل�سوقة  اجلاذبة  العناوين  اختيار  خالل  من 
والق�سة معنى هادفا ، وكذلك ال�سخ�سيات املختارة ودورها يف امل�ساهد 
املعرو�سة ، هذا باالإ�سافة اإىل النغم واالنا�سيد املقدمة يف اأول العر�ص 
ال�سلوكيات  على  نف�سها  امل�ساهد  من  اأك��ر  اأثرها  يكون  فقد  ونهايته 
والقيم التي ن�سعى اإىل تر�سيخها اليوم ، موؤكدا اأنه البد اأن تكون هناك 

معايري للمحتوى االإعالمي للطفل يخ�سع للمراجعة والتدقيق .
ودعت االأ�ستاذة مرمي ال�سركال مدير من�سات ماجد يف �سركة اأبو ظبي 
وتطلعاته  تفكريه  وط��رق  الطفل  عقلية  فهم  ���س��رورة  اإىل  ل��الإع��الم 
وقيمنا  لهويتنا  ي��ر���س��خ  م���درو����ص  حم��ت��وى  ���س��ن��اع��ة  ن�ستطيع  ح��ت��ى 
وتراثنا يف نفو�ص النا�سئة بطرق �سهلة ومي�سرة، واحلر�ص وا�ستثمار 
اأ�سبحت متاحة  التي  واالإعالمية احلديثة  التوا�سلية  املن�سات  �ستى 
واجلهود  ماجد  جملة  تربة  م�ستعر�سة  الع�سر،  على  وم�سيطرة 
التي بذلت يف تطويرها ومواكبتها للنه�سة احل�سارية التي ي�سهدها 
للو�سول  املنتجة  االأف���الم  دبلجة  يف  امل�ستقبلية  وتطلعاتها  ال��ع��امل، 

للعاملية وتعريف االآخر بثقافتنا.
من جانبه قال املهند�ص تامر القا�سمي، املدير التنفيذ لقطاع امل�ساريع 
اخلا�سة والتوا�سل يف هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة اإن وفرة املحتوى 
االإعالمي املعرو�ص للطفل تلقي على عاتق اال�سر م�سوؤولية مراقبة 
اأبنائهم ومعرفة م�سدر امل�سطلحات اجلديدة التي يتداولنها ومدى 
واملبادرة   ، الوطنية  وهويتهم  وثقافتهم  م�ستقبلهم  على  ت��اأث��ريه��ا 
يف  ي�ساهم  ال��ذي  البديل  باإيجاد  واملبكر  ال�سريع  االإيجابي  بالتدخل 
تنمية مهاراتهم و�سقل مواهبهم وتعزيز القيم الوطنية واالأخالقية 
يف نفو�سهم ، كا�سفا عن اأن هناك دليال رقميا ي�ساعد االأ�سر يف مراقبة 

املحتوى املن�سور حلماية اأبنائهم من خماطره.

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 750/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره )1.500.000( درهم كتعوي�ص عن اال�سرار املادية واملعنية واجل�سدية  التي حلقت باملدعي باال�سافة 

اىل مبلغ )210.937.93( درهم امل�سدد مل�ست�سفى را�سد باال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ 
اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

طالب االإعالن / 1-ا�سفق احمد يو�سف - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  نور دين اأ�سل دين -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن والت�سامم 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.500.000( درهم كتعوي�ص عن اال�سرار املادية واملعنية واجل�سدية  
التي حلقت باملدعي باال�سافة اىل مبلغ )210.937.93( درهم امل�سدد مل�ست�سفى را�سد باال�سافة اىل الفوائد القانونية 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/5/18  ال�ساعة 8.30 �ص تنظر الدعوى عن بعد عن طريق االت�سال 
املرئي من خالل تطبيق بوتيم على الرقم:00971564339767 - لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر        
 1031/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- م�سطفى كمال مطيع الرحمن   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :نبيل عبداجلبار عبدالرحمن ح�سني 

وميثله:�سامل خمي�ص �سعيد ح�سن اليماحي
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/22 بالزام 
املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )10.000( ع�سرة االف درهم والفائدة القانونية 
التام  ال�سداد  وحتى  يف:2021/2/3  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %5 ب��واق��ع 

وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 921/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ قدره )1.163.052.67( درهم باال�سافة للفائدة التاأخريية على املبلغ 

املذكور بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
والتعوي�ص مببلغ وقدره )20.000( درهم والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن :  �سنت جوبان جيربوك ال�سرق االو�سط م.م.ح  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- ا�ص �سي بي لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/3/30 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/�سنت جوبان جيربوك ال�سرق االو�سط م.م.ح بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )1.163.052.67( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 
5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/11 حتى ال�سداد التام والزمت املدعي 
عليها امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن حكم بالن�شر        

1082/2021 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ات�ص يف ا�ص لتجارة مواد البناء ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : الغربية العاملية �ص.ذ.م.م
وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )63.889.89( درهم  الزام املدعي عليها  ���ص.ذ.م.م  العاملية  الغربية 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/18 وحتى ال�سداد 
التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر        
 1066/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- جون مي�سيل فلود - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك وم�ستثمر يف �سركة 

ميزون بريفي لتاأجري بيوت العطالت �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة ميزون بريفي لتاأجري بيوت العطالت �ص.ذ.م.م 

وميثله : يا�سني ابوبكر �سامل احلامد 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )1.00.000( 
دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره )3.672.500( درهم اماراتي نظري 

قيمة م�ساركته يف راأ�ص مال ال�سركة املدعية 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/5/9 ال�ساعة 10:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر        

 770/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ميالد اإ�سماعيل ابو خ�سريف  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :ا�سناد للنقل الربي �ص.ذ.م.م 

وميثله : خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )434.747.44( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/5/18 ال�ساعة 9 �سباحا عرب برنامج االت�سال املرئي 
تطبيق BOTIM امام اإدارة الدعوى االبتدائية الرابعة على هاتف رقم:00971566039081 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

التعاونية   ال��ظ��ف��رة  جمعية  ت��ن��ف��ذ    
املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  جمموعة 
بهدف  املبارك  رم�سان  �سهر  خ��الل 
�سكان  و  للمواطنني  ال��دع��م  تقدمي 
توفري  على  العمل  وكذلك  املنطقة 
تلبي  ال��ت��ي  الغذائية  وامل���واد  ال�سلع 
ومتطلبات  ال�������س���ك���ان  اح���ت���ي���اج���ات 
باأ�سعار  امل��ج��ت��م��ع  ���س��رائ��ح  خم��ت��ل��ف 
متميزة من خالل زيادة عدد املوردين 

وتوفري بدائل �سرائية خمتلفة اأمام 
كافة  يف  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 
املدن. واأو�سح جهاد املغريبي املدير 
اأن  التعاونية  الظفرة  العام جلمعية 
تنويع  ق��رر  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 
م�سادر الدعم املبا�سر وغري املبا�سر 
ل��ل��م��واط��ن��ني وغ�����ري امل���واط���ن���ني يف 
منطقة الظفرة وخا�سة خالل �سهر 
رم�����س��ان امل���ب���ارك  ���س��واء م��ن خالل 
متميزة  رم�سانية  ع��رو���ص  ت��ق��دمي 
ال�سلع  م���ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت���وف���ري 

انطالقا  وذل����ك  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل������واد 
م���ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة نحو 
وا�ستجابة  ال��ظ��ف��رة   منطقة  �سكان 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
متطلباتهم  وتوفري  ال�سكان  جميع 
توفري  تقرر  انه  املغريبي  واأ�ساف   .
للمواطنني  خ���ا����س���ة  خ�������س���وم���ات 
من  ال��ظ��ف��رة  جمعية  يف  امل�ساهمني 
امل�سرتيات  على  عائد  تقدمي  خالل 
لدى فروع جمعية الظفرة  املختلفة 

امل��ن��ط��ق��ة،  وي�ستفيد  م���دن  ك��اف��ة  يف 
م��ن ه��ذا ال��ق��رار اك��ر م��ن 2039 
م���واط���ن���ة يف خم��ت��ل��ف مدن  ا�����س����رة 
اجلمعية  اأن   م��و���س��ح��ا  ال���ظ���ف���رة 
ق����ررت توزيع   ال��ع��م��وم��ي��ة احل��ال��ي��ة 
املواطنني  م�سرتيات  على   %  50
جلمعية  ف����رع  اأي  م���ن  امل�����س��اه��م��ني 
ال���ظ���ف���رة ع���ن م�����س��رتي��ات��ه��م خالل 
امل��ا���س��ي  وال����ذي مت تطبيقه  ال��ع��ام 
اط����ار جهود  الأول م����رة  وذل����ك  يف 
اجل��م��ع��ي��ة ل��دع��م امل�����س��اه��م��ني وفتح 

والت�سجيع  ا�سافية   دخ��ل  جم��االت 
ع��ل��ى زي������ادة امل��ب��ي��ع��ات ل����دى ف���روع 
توفري  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  اجلمعية 
تلبي  التي  واخل��دم��ات  ال�سلع  كافة 
امل�ساهمني يف فروع  كافة احتياجات 
اجل��م��ع��ي��ة امل���خ���ت���ل���ف���ة   م����وؤك����دا ان 
�سيتم  اجل��اري  للعام  اخل�سم  ن�سبة 
حتديدها خالل اجتماعات اجلمعية 
العمومية القادمة و�سي�ستفيد منها 
ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني امل�����س��اه��م��ني يف 
اجلمعية عن م�سرتياتهم . واأو�سح 

التنفيذي  املدير  امل��رر  را�سد  حريف 
واملباين  والعقارات  التجزئة  الإدارة 
يف ج��م��ع��ي��ة ال��ظ��ف��رة ال��ت��ع��اون��ي��ة ان 
من  م��زي��د  �سي�سهد  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
خطط الدعم وامل�ساعدة عرب توفري 
جمموعة من العرو�ص الرم�سانية 
وتنا�سب  م��ث��ال��ي��ة  ب��اأ���س��ع��ار  امل��ت��م��ي��زة 
جميع م�ستويات الدخل والتي ت�سل 
العديد  % على   60 اك��ر من  اىل 
م�سريا  الغذائية  وامل���واد  ال�سلع  من 
اىل ان اجلمعية لديها خطة م�ستمرة 

�سهر  خالل  لل�سكان  الدعم  لتوفري 
ال�سيف  ا����س���ه���ر  وخ������الل  رم�������س���ان 
وك��ذل��ك باقي ال��ع��ام.  واأ���س��اف املرر 
مزيد  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  ان 
املتميزة  الرتويجية  ال��ع��رو���ص  م��ن 
تقدمي  تقرر  حيث  الظفرة  ل�سكان 
اجلمعية  ملرتادي  قيمة  جائزة   30
منها  ي�ستفيد  رم�سان  �سهر  خ��الل 
املري  ب��ط��اق��ات  وح��ام��ل��ي  امل�ساهمني 
ال�سراء  وم�ستخدمي  ال��رم�����س��اين 
اجلمعية  م��وق��ع  م���ن  االل����ك����رتوين 

وك�سف املرر عن وجود خطة للتو�سع 
يف فروع اجلمعية لتغطي كافة املدن 
الظفرة مع  داخ��ل منطقة  واملناطق 
ل��ت��ج��دي��د ع���دد م��ن الفروع  خ��ط��ط 
جديدة  ف��روع  فتح  وكذلك  القائمة 
يف اب��وظ��ب��ي  و���س��ي��ت��م االإع�����الن عن 
تفا�سيل تلك املخططات عرب مواقع 
اخلا�سة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 

adcscoop@ باجلمعية

خ�سومات خا�سة الأكرث من 2000 �أ�سرة مو�طنة 

الظفرة التعاونية تلبي احتياجات ال�شكان من ال�شلع 
واملواد الغذائية خالل رم�شان

دبي  بنك  من  درهم  مليون   13
االإ�شالمي لـ»خريية الفجرية« 

•• الفجرية - وام:

قدم بنك دبي االإ�سالمي تربعاً بقيمة 13 مليون درهم اإىل جمعية الفجرية 
امل�سجلة يف اجلمعية  للم�ساعدة  امل�ستحقة  الفئات  املبلغ على  ل�سرف  اخلريية 

ح�سب م�سارف الزكاة .
وقال معايل �سعيد بن حممد الرقباين، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الفجرية 
الذين  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأه��م  اأح��د  االإ�سالمي  دبي  بنك  اإن   ، اخلريية 
يدعمون م�سرية اجلمعية وبراجمها اخلريية واالإن�سانية .. مثمناً كافة �سور 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  ورع��اي��ة  دع��م  البنك يف  بها  يقوم  التي  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة 

اخلريية داخل الدولة.

»كلمة« ي�شدر رواية »جمد متاأخر«
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة يف مركز اأبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة وال�سياحة رواية: "جمد 
اأحمد فاروق، وراجعها م�سطفى  اأرتور �سنيت�سلر، نقلها اإىل العربية املرتجم  متاأخر" للكاتب النم�ساوي 

ال�سليمان ور�سمت الغالف ترييزا هايا.
اأرتور  ال�سهري  النم�ساوي  وامل�سرحي  الكاتب  كتبها  عديدة  اأع��م��ال  بني  من  متاأخر"  "جمد  رواي��ة  وتعد 
�سنيت�سلر واأودعها ُدرج مكتبه وظلت �سمن تركته االأدبية.. ومل ُتن�سر حتى عام 2014 بتحقيق وحترير 
فيلهلم هيميكر ودافيد اأو�سرتله اللذين يعر�سان ب�سكل واف يف خامتة الكتاب تفا�سيل اكت�ساف هذا العمل 
ون�ساأته. ولي�ست "جمد متاأخر" ببعيدة اأي�سا عن خط الكتابة الذي انتهجه �سنيت�سلر وهو �سرب العوامل 
الداخلية ل�سخ�سياته.. وتعد الرواية �سكاًل من االأ�سكال االأدبية االأثرية التي ي�ستعني بها �سنيت�سلر، الأنها 
تتيح تتبع التطور النف�سي لل�سخ�سية الرئي�سية للعمل، وهي هنا يف حالة ال�ساعر العجوز زاك�سربغر الذي 
اكت�سفته  اأن  اإىل  ال�سعر واالأدب  الوظيفية ون�سي  كتب ديواناً وحيداً يف حياته ثم دخل يف غياهب احلياة 

جمموعة اأدبية �سابة وقررت اأن تعله حامال للوائها االأدبي.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية حما�سرة 
الكرمي" ، يف  القراآن  "قيم اجلمال يف  دينية حتت عنوان 
اإطار �سل�سلة من املحا�سرات اخلا�سة ب�سهر رم�سان املبارك. 
األقى املحا�سرة االأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق اأورقية اأ�ستاذ 
التعليم العايل يف جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�ص 
باملغرب. وا�ستهل الدكتور عبد الرزاق حما�سرته بتعريف 
واحلكمة  الفل�سفة  اأب���واب  م��ن  ب��اب  بو�سفه  اجل��م��ال  علم 

وهو يف جوهره رحمة واإح�سان وهو اأي�ساً علم من العلوم 
االإن�سانية التي اتخذت االإن�سان يف بحثها.

اخللقي  التكويني  اجلمال  فهناك  الأن��واع  اجلمال  و�سنف 
وه���و م��ن خ��ل��ق اهلل وي���درك���ه ال��ن��اظ��ر ب��ال��ب�����س��ر واجلمال 
واأخرياً  ب�سري  فعل  نتيجة  هو  ال��ذي  الفني  اأو  ال�سناعي 
ع��ل��م اجلمال  اأن  اإىل  وا����س���ار  االأخ�����الق واالأف���ع���ال.  ج��م��ال 
االإن�سان هو  االإ�سالمية كون  العلوم  مو�سوع م�سرتك مع 
اأن الناظر للن�سو�ص القراآنية يجد اأن قيم  املكلف موؤكدا 

اجلمال مرتبطة باأ�سول فقهية عظيمة.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية تنظم 
حما�شرة حول قيم اجلمال يف القراآن الكرمي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي اأم�ص اإطالق �سل�سلة جديدة من 
املبادرات الثقافية، تت�سمن "من�سة احلرف اليدوية يف اأبوظبي" و"�سجل 
احلرفيني يف اأبوظبي" واإعادة افتتاح "بيت احلرفيني" يف ق�سر احل�سن. 
اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اإط��ار جهود  املبادرات يف  وتندرج هذه 
اإىل حتفيز  باالإ�سافة  ل��الإم��ارة،  امل��ادي  الثقايف غري  ال��رتاث  للحفاظ على 
مهاراتهم  تطوير  على  اليدوية  واملنتجات  امل�سغوالت  و�سّناع  احلرفيني 

ومتكينهم من الرتويج ملنتجاتهم حملًيا ودولًيا. 

 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�ص  امل��ب��ارك،  خليفة  حممد  معايل  وق��ال 
اأبوظبي:  "يج�سد اإطالق �سل�سلة مبادراتنا اجلديدة التزام دائرة الثقافة 
الثقايف  الرتاث  بالعمل على حماية و�سون وتعزيز  – اأبوظبي  وال�سياحة 
الإمارة اأبوظبي، وحر�سها على ا�ستمراره كونه جزًءا من موروثنا الذي ال 
يقدر بثمن. و�سنوا�سل م�سريتنا ل�سمان �سون الرتاث غري املادي واحلفاظ 
التقليدية  وامل��م��ار���س��ات  وامل��ه��ن  ب��احل��رف  املرتبطة  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات  على 
ونقلها اإىل االأجيال القادمة. ونوؤمن اأّن ما�سي دولتنا العريق اأ�سا�ص هويتنا 
نه�ستنا.  وطريق  تقدمنا  وم�سدر  االأ�سيلة  االإماراتية  وروحنا  الوطنية 
وياأتي اإطالق هذه املبادرات التفاعلية لرفد ال�سناعات الثقافية واالإبداعية 

وتعزيز مكانة اأبوظبي وثقافتها الغنية حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا". 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  احلو�سني،  العزيز  عبد  �سعود  �سعادة  وقال 
واملهن احلرفية جزًءا من تراثنا وما�سينا  املمار�سات  "متثل  – اأبوظبي: 
احلا�سرة.  اليومية  حياتنا  واإث����راء  االإب����داع  على  يحفزنا  ال���ذي  ال��ع��ري��ق 
وت�سهم ال�سناعات الثقافية واالإبداعية، التي ي�سكل احلرفيون جزًءا منها، 

يف اقت�ساد اأبوظبي كونها تلعب دوًرا تنموًيا مهًما واأ�سا�سًيا. كما اأّن دعمنا 
جميع  واإ�سراك  حتفيز  يف  املتمثل  هدفنا  يحقق  املحلية  للمواهب  امل�ستمر 
�ساملة  ثقافية  منظومة  اإن�ساء  جانب  اإىل  بالرتاث  املحلي  املجتمع  اأف��راد 

وم�ستدامة". 
ومتكن مبادرة "�سجل اأبوظبي للحرفيني" الفنانني املحليني من ا�ستمرار 
العمل على تطوير وحماية مهارات  احلرفيني واحلفاظ عليها من خالل 
الرتويج لها وعر�ص اأعمالهم اليدوية حملًيا ودولًيا. وتوفر املبادرة قاعدة 
ال�سادرة  واملعايري  التوجيهية  االإر���س��ادات  مع  تتما�سى  متخ�س�سة  بيانات 
عن منظمة اليون�سكو يف هذا ال�سدد، مبا ُيتيح الفر�سة اأمام املتخ�س�سني 
املواطنني للح�سول على "�سهادة ع�سوية" يف 17 حرفة تقليدية معتمدة يف 
ال�سجل. كما �سيح�سل احلرفيون امل�ستفيدون من هذه املبادرة على العديد 
اإمكاناتهم الفنية، مبا يف ذلك، �سهادة من دائرة  من املزايا التي تعزز من 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، وبطاقة هوية احلرفيني، واالإدراج يف "�سجل 
احلرفيني" العام، واإمكانية امل�ساركة يف برامج التطوير املهني والتدريب، 

الرتويجية  واالأن�����س��ط��ة  وامل��ه��رج��ان��ات  والفعاليات  امل��ع��ار���ص  يف  وامل�����س��ارك��ة 
االأخرى التي ترعاها خمتلف اجلهات احلكومية، وفر�سة لتمثيل اأبوظبي 

يف جمال احلرف اليدوية والفعاليات الرتويجية الدولية.
حتت  تمع  من�سة  اأبوظبي" مبثابة  يف  اليدوية  احل��رف  "من�سة  ت�سد 
ملنتجاتهم  ل��ل��رتوي��ج  وال�ساعدين  احل��ال��ي��ني  احل��رف��ي��ني  م��ن  ك��ل  مظلتها 
اإمكانية  وك��ذل��ك  وال��دول��ي��ة،  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  االأ����س���واق  واإط��الق��ه��ا يف 
عر�ص اإبداعاتهم يف الفعاليات واملنا�سبات املتخ�س�سة، وامل�ساركة يف برامج 
اإلكرتونية مل�ساعدتهم على �سقل مهاراتهم. كما �سيوفر "�سجل احلرفيني 
و�سّناع امل�سغوالت واملنتجات اليدوية يف اأبوظبي" قاعدة بيانات اإلكرتونية 
يتيح  مب��ا  االإم��ارات��ي��ة،  التقليدية  ال��ي��دوي��ة  للحرف  ل��ل��رتوي��ج  خم�س�سة 
للحرفيني يف اأبوظبي اإمكانية الت�سجيل والرتويج ملنتجاتهم حملًيا ودولًيا. 
"بيت احلرفيني" بحّلته جديدة يف منطقة احل�سن،  اإع��ادة افتتاح  كما مت 
االإماراتية من  التقليدية  تاريخ احلرف  ي�سرد  دائًما  ا  اليوم معر�سً لي�سم 
كل  وي�سّلط  املحليني،  احلرفيني  واأع��م��ال  االأجنحة  م��ن  جمموعة  خ��الل 
جناح ال�سوء على حرفة حمددة، باالإ�سافة اإىل حتف تاريخية اإىل جانب 
�سنوًيا  برناجًما  ا  اأي�سً وي�سم  اإماراتيني،  فنانني  قبل  من  معا�سرة  اأمثلة 
ب�سانعي  احلرفيني"  "بيت  ويحتفي  وال��ك��ب��ار.  لل�سغار  م�سمًما  تعليمًيا 
اإىل جانب  الفنون واحل��رف التقليدية يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
اإبراز الرتاث الثقايف غري املادي الذي يعد مكوًنا اأ�سا�سًيا من هوية املجتمع 

االإماراتي.

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تطلق 3 مبادرات جديدة ُتعنى بالرتاث الثقايف لالإمارة واحلفاظ عليه

�عالن للد�ئنني يف �لدعوي
رقم: 7-2021 �إجر�ء�ت �فال�ش-دبي

اإجراءات  )حتت  م   م  ذ  �ص  الطبية  واملعدات  لالأدوية  ال�سعادة  �سيدلية  م�ستودع   / ب�  اخلا�سة 
االإفال�ص( رخ�سة تارية رقم )556703( دبي

بناء على احلكم ال�سادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات االإفال�ص 
وتعيني اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا للتفلي�سة " اأمني التفلي�سة "، وعليه نطلب من دائني 
او  الطبيعيني  االأ�سخا�ص  من  كانوا  -�سواء  القانونية  اأ�سكالهم  خمتلف  على  املذكورة  ال�سركة 
االعتباريني من القطاع اخلا�ص اأو القطاع العام / احلكومي اأو من العاملني بال�سركة- تقدمي 
مواجهة  يف   – الق�سائية  اجلهات  امام  امل�سجلة  تلك  فيها  مبا   – العالقة  املالية  مطالباتهم 
ال�سركة املذكورة- على ان تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�ستندات واالأدلة ذات ال�سلة وتقدميها 
ملكتب اأمني التفلي�سة ، وذلك يف غ�سون 20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن. حيث �سيتم 
اعداد �سجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني التفلي�سة، 
وكذلك البحث يف اإمكانية اإعادة هيكلة اعمال ال�سركة املذكورة، و�سيلي ذلك رفعها اأمام قا�سي 
التقرير  من  بن�سخة  موؤقتا  اأو  نهائيا  ديونهم  قبلت  الذين  الدائنني  تزويد  و�سيتم  التفلي�سة، 
خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ االنتهاء من اعداده وذلك وفقا ملا جاء يف املواد من 82 اىل 97 
ومن 174اىل 177 من مر�سوم بقانون احتادي 9 ل�سنة 2016 ب�ساأن االإفال�ص ، كما يطلب اأمني 
التفلي�سة من اأي �سخ�ص تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �سله باأموال ال�سركة املذكورة 
 – و�سركاه  " الكائن يف مكتب فرحات  التفلي�سة  " اأمني  ، على مكتب  بها  يتقدم  "املدين"  اأن 
دبي – ديرة – �سارع الرقة – الطابق اخلام�ص مكتب 5001 بناية فندق ايبي�ص مدخل املكاتب 
هاتف رقم: Email، suha@farahatco.com /04 2500251   ولال�ستف�سار يرجى االت�سال 

ب�سكرتارية اأمني التفلي�سة االن�سة / منال وعلى الوات�ص اب رقم 0507862887
�أمني �لتفلي�سة
�خلبري / حممد فرحات
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1802/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ )60777( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وفائدة تاأخريية مبقدار 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام  

 : بالق�سية  �سفته   - ����ص.ذ.م.م  ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  املكرم   : االإع��الن  طالب 
مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- مدينة ال�سباب لتجارة االطارات - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإع��الن :  قد اأق��ام عليك الدعوى امل��ذك��ورة اع��اله وق��د ق��ررت حمكمة دبي 
االبتدائية تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله خالل 5 اأيام من تاريخ ن�سر االعالن وذلك 

للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4321/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ )59.818.50( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
اال�ستحقاق 2019/5 حتى ال�سداد التام 

طالب االإعالن :  تايتان كريدل للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة باحل�سا للهند�سة واملقاوالت �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/1/31 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/تايتان كريدل للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )59.818.50( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2020/11/7 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة افايل حمزة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1026734 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد ان�سار افاييل حمزه حاجي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة مالك �سامل �سليمان العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف افايل حمزه كامو حاجي
تعديل وكيل خدمات 

حذف مالك �سامل �سليمان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلودة املتكاملة 

CN للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2514522 
قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سالح مو�سى زغيب من 25% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حمود مو�سى زغيب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�سريعة  للنقليات  ال�س�����ادة/احلرمو�ص  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1036253 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 30000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم تاري من/ احلرمو�ص للنقليات ال�سريعة 

AL HARMOOSH EXPRESS TRANSPORT 

اإىل /احلرمو�ص للنقليات ال�سريعة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 
AL HARMOOSH EXPRESS TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ذ.م.م  �سيف  كريزي  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1507300 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اينا�ص حممود ح�سن ابو الرز %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سبايدر دي�سرتيبيو�سن م م ح
spider distribution fze 

تعديل اإ�سم تاري من/ كافترييا كريزي �سيف ذ.م.م 
CRAZY CHEF CAFETERIA L.L.C

اإىل/فورميال للمقاوالت ذ.م.م
 FORMIAL CONTRACTING L.L.C.

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �سوكو برييز

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1006273 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد �سديق فتح على عبداهلل اخلاجه من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد �سديق فتح على عبداهلل اخلاجه من 100 % اإىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد هالل حممد على الهاملى %50
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم تاري من/ كافترييا �سوكو برييز 
CHOCO BERRIES CAFETERIA 

اإىل /كافترييا �سوكو برييز ذ.م.م
CHOCO BERRIES CAFETERIA LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ام  ال�س�����ادة/اي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ست ت�ست للمثلجات واحللويات
 رخ�سة رقم:CN 2785274 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/التميز 

لزينة واك�س�سوارات ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 2752241 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/توتو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2492097:كافيه رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خليفة 

عبداهلل النعيمي للحدادة والنجارة
 رخ�سة رقم:CN 2427971 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سيف  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1853982:اجلزيرة للتجارة العامة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فلك�ص  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سحن والتخلي�ص اجلمركي
 رخ�سة رقم:CN 2721549  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االبداع 

ال�سرقي لتجارة املفرو�سات
 رخ�سة رقم:CN 2804638 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اأكوا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليفي للفواكه واخل�سروات الطازجة
 رخ�سة رقم:CN 2795571 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/707  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1046780:للهواتف رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:�سركة اخلليج لتكنولوجيا الطريان واخلدمات جات�ص- 
�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة: جزيرة ابوظبي �سرق 40، 0 مبنى مروان علي حممد غيث واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1032771 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/2/16 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/5/4 بالرقم:2156003114   
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتية )االإدارة البحرية( 
ال�شخ�س  �شركة  واملقاوالت-  الناقالت  خلدمات  /عرب  ب��ان 
املذكورة  ال�سفينة  ت�سجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم  ق��د  ال��واح��د 

بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ص  له  كل من  على 
البحرية  االإدارة  يف  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

خالل مدة اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
                                                           اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   �إ�سم �ل�سفينة            رقم �لت�سجيل �ل�سابق          �لعلم �ل�سابق
UAE           0006956                    Ex: Tora 1 تورا        

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيوز لال�ست�سارات الهند�سية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1732435 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سياء الدين عبداهلل عبده احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل عبدالرحمن عبداهلل ح�سني املرزوقي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سياء الدين عبداهلل عبده احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم �سعيد عبداهلل علي احلجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كباين هاو�ص للمواد الغذائية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2070936 
تعديل اإ�سم تاري من/ كباين هاو�ص للمواد الغذائية 

KABAYAN HOUSE FOOD STUFF 

اإىل / بقالة كباين هاو�ص 
KABAYAN HOUSE BAQALA 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بقالة 4711003
تعديل ن�ساط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة 4721030

تعديل ن�ساط / حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة 4721033
تعديل ن�ساط / حذف بيع االأرز - بالتجزئة 4721031

تعديل ن�ساط / حذف ك�سك بيع خ�سار و فواكه 4781001
تعديل ن�ساط / حذف بيع االأ�سماك و احليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة 4721006

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

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

اال�سم التجاري:يوين بورينج لال�سا�سات ذ.م.م
عنوان ال�سركة: تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2755866 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/4/29  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150006020   

تاريخ التعديل:2021/5/3
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
الوالية  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1029888  رخ�سة  لالقم�سة  

بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل ح�سن �سليمان عمران املحرمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف نور احمد عي�سه مبارك العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
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اإىل  اآخ�����رون   65 وُن��ق��ل  �سخ�سا حتفهم   23 ع��ن  ي��ق��ل  ال  م��ا  ل��ق��ي 
العا�سمة  مل���رتو  ع��ل��وي  ج�سر  م��ن  ج���زء  ان��ه��ار  ع��ن��دم��ا  م�ست�سفيات 

مك�سيكو �سيتي و�سقط على طريق مزدحم .
وقالت ال�سلطات اإن جهود االإنقاذ والبحث عن الناجني توقفت بعد 
اأو  االأنقا�ص  املزيد من  فرتة وجيزة من احل��ادث خوفا من �سقوط 
لقطات  حملية  تلفزيون  قناة  وعر�ست  ال�سارع.  على  امل��رتو  عربات 
االأ�سفل  ت�سري على ط��ري��ق يف  ك��ان��ت  ���س��ي��ارات  ف��وق  الن��ه��ي��ار اجل�سر 
قرب حمطة اأوليفو�ص يف جنوب �سرق العا�سمة يف ال�ساعة 10:30 
م�ساء بالتوقيت املحلي. واأظهرت مقاطع م�سورة اأخرى بثتها قنوات 
االأقل  على  قطار  عربتي  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  تلفزيونية 
معلقتني من اجل�سر، بينما كانت طواقم الطوارئ الطبية واالإطفاء 

ت�ستخدم ال�سالمل املتنقلة للو�سول اإىل العربات.
عار�سة  اإن  �سيتي  مك�سيكو  بلدية  رئي�سة  �سينبوم  ك��الودي��ا  وق��ال��ت 
�سبب  ملعرفة  ج��ار  التحقيق  لكن  اجل�سر،  على  يبدو  فيما  �سقطت 
�سعيف  الهيكل  "الأن  توقفت  االإن��ق��اذ  عمليات  اأن  وذك���رت  احل���ادث. 
جدا". واأ�سافت اأن رافعة تعمل يف املوقع على تثبيت عربات القطار 
كي يت�سنى ا�ستئناف عمليات االإنقاذ ومعرفة "اإن كان هناك اآخرون 

داخل عربة القطار".

اأع��ل��ن��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ���س��راك��ة ت��اري��ة وا���س��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة مع 
تت�سمن  ي��ورو(  مليار   1،15( ا�سرتليني  مليار جنيه  بقيمة  الهند 
اللقاحات  يف  اإنديا"  اأوف  اإن�ستيتيوت  "�سريوم  معهد  من  ا�ستثمارا 

يف بريطانيا.
وهذا االتفاق التجاري الذي من املتوقع اأن يخلق اأكر من 6500 
ي�سمل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  للحكومة  وف��ق��ا  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  وظ��ي��ف��ة 
يف  ا�سرتليني  جنيه  مليون   533 بقيمة  ج��دي��دا  هنديا  ا�ستثمارا 

اململكة املتحدة.
"�سريوم  معهد  من  ا�سرتليني  جنيه  مليون   240 ا�ستثمار  و�سيتم 
اإن�ستيتيوت" الهندي وهو اأحد م�سنعي لقاحات اأ�سرتازينيكا، لدعم 

التجارب ال�سريرية والبحث والتطوير ورمبا اأي�سا اإنتاج اللقاحات.
وكان من املقرر اأن ي�سافر بوري�ص جون�سون اإىل الهند لكنه ا�سطر 
الإلغاء رحلته ب�سبب املوجة اجلديدة من فريو�ص كورونا التي تتاح 
البالد حاليا. وقد اأر�سلت لندن لنيودلهي اإمدادات طبية بقيمة �ستة 

ماليني جنيه ا�سرتليني.
وقال بوري�ص جون�سون "يف العقد املقبل، وبف�سل ال�سراكة اجلديدة 
مع  تارتنا  قيمة  �سن�ساعف  احل��رة،  التجارة  واتفاق  اليوم  املوقعة 

الهند ونرتقي بالعالقة بني بلدينا اإىل م�ستويات جديدة".

و�سف الرئي�ص الكوبي ميغيل دياز-كانيل ب�"املخزية" خماوف االإدارة 
مانويل  لوي�ص  املعار�ص  للفنان  ال�سحي  الو�سع  حيال  االأمريكية 
اإ�سرابه عن  بعد  االأح��د  امل�ست�سفى  اإىل  ُنقل  ال��ذي  األكانتارا  اأوت��ريو 

الطعام، يف وقت ي�ستمّر ح�سار وا�سنطن على اجلزيرة.
وكتب دياز-كانيل على ح�سابه يف تويرت "يا لها من خماوف خمزية 
م��ن ج��ان��ب م�����س��وؤول��ني يف االأم����ة االأق����وى ع��ل��ى االأر�����ص ال��ت��ي حتكم 
11 مليون كوبي باجلوع ونق�ص" املواد  اأك��ر من  ب��دون كلل، على 

االأ�سا�سية.
�سان  ح��رك��ة  زع��ي��م  وه��و  ع��ام��اً   33 البالغ  الفنان  ال�سلطات  وتتهم 
وقد  املتحدة  ال��والي��ات  من  متوياًل  يتلقى  باأنه  املعار�سة،  اإي�سيدرو 
ُنقل االأحد اإىل امل�ست�سفى يف هافانا يف اليوم الثامن من اإ�سرابه عن 

الطعام للتنديد مب�سادرة ال�سرطة عدًدا من اأعماله.
ت ال�سفارة االأمريكية يف هافانا االأحد "ال�سلطات على حماية  وح�سّ

�سحته يف هذه الفرتة ال�سعبة".
وع���رّبت ج��ويل �سونغ ال��ت��ي ت��دي��ر مكتب ���س��وؤون ال���دول ال��واق��ع��ة يف 
على  االأم��ريك��ي��ة،  اخلارجية  وزارة  يف  الكوكب  من  الغربي  الن�سف 
ت "احلكومة الكوبية  توتري عن قلقها حيال "رفاه النا�سط" وح�سّ

عوا�شم

مك�سيكو �سيتي

لندن

هافانا

بايدن يرفع عدد الالجئني امل�شموح بدخولهم الواليات املتحدة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن الرئي�ص االأمريكي جو بايدن اأنه �سريفع عدد الالجئني 
خالل   62500 اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  بدخول  لهم  امل�سموح 
العام احلايل بعدما تعر�ص النتقادات �سديدة ب�سبب املماطلة.

بايدن من  لها  تعر�ص  انتقادات الذعة  بعد  القرار  وياأتي هذا 
التي  القيود  على  االإبقاء  ال�سابق  ق��راره  ب�سبب  جانب حلفائه 
ُو�سعت يف عهد ترامب. وقال بايدن يف بيان "هذا ميحو العدد 
املنخف�ص تاريخيا الذي حددته االإدارة ال�سابقة وهو 15 الفا، 
والذي ال يعك�ص قيم اأمريكا بو�سفها دولة ترحب بالالجئني 

وتدعمهم".
يف ال�سهر املا�سي، قال البيت االأبي�ص اإّنه يحتاج اإىل مزيد من 

الوقت "الإعادة بناء" برنامج الالجئني بعد عهد ترامب، واإّنه 
�سُيبقي بالتايل على احلّد االأق�سى املحّدد عند 15 األف الجئ 

لهذا العام.
واأ�ساف بايدن اأن "ال�سقف اجلديد �سيعزز اأي�سا اجلهود اجلارية 
املتحدة على قبول الالجئني،  الواليات  لتو�سيع قدرة  بالفعل 
125000 الجئ  اإىل هدف قبول  الو�سول  حتى نتمكن من 

والذي اأعتزم حتديده لل�سنة املالية املقبلة".
وقال يف بيان "نعمل بكل طاقتنا الإ�سالح االأ�سرار التي ح�سلت 

خالل ال�سنوات االأربع املا�سية".
ويطال هذا الربنامج فقط الالجئني الذين اختارتهم وكاالت 
االأمن واال�ستخبارات االأمريكية من خميمات االأمم املتحدة يف 
كل اأنحاء العامل لتوطينهم يف الواليات املتحدة، خ�سو�سا بني 

الفئات االأكر �سعفا.
ق���راره ميحو  اأن  ال��دمي��وق��راط��ي على  الرئي�ص  اإ���س��رار  ورغ��م 
مل  فهو  اأمريكا"،  قيم  يعك�ص  و"ال  �سلفه  ح��ّدده  ال��ذي  الرقم 
االأ�سابيع  املو�سوع يف  اأث��ري حول هذا  ال��ذي  ي�ستح�سر اجل��دل 

االأخرية.
ال���ذي تعهد خ���الل حملته  ب��اي��دن  ق���ال  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر،  ويف 
قبولهم  ميكن  ال��ذي��ن  الالجئني  ع��دد  مب�ساعفة  االنتخابية 
يعانون يف  ن��ازح  مليون   80" اإن هناك  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف 
العامل". لكنه اختار، ب�سكل �سبب ده�سة للجميع، يف منت�سف 
�سلفه  ح��دده  ال��ذي  ال�سقف  على  موقتا  االإب��ق��اء  ني�سان/اأبريل 

اجلمهوري.
االأيام  يف  االأبي�ص  للبيت  املتناق�سة  الت�سريحات  ت�سببت  وقد 

التالية بتاأجيج االنتقادات.
وكانت النائبة األك�ساندريا اأوكا�سيو-كورتيز، اأحد رموز اجلناح 

الي�ساري للحزب، نددت بخيار "غري مقبول على االإطالق".
و�سّوت  املهاجرين  با�ستقبال  بايدن  "وعد  تويرت  على  وكتبت 
له املواطنون على اأ�سا�ص هذا الوعد. اإن احلفاظ على �سيا�سات 

اإدارة ترامب املعادية لالأجانب والعن�سرية خطاأ فظيع".
ال�سيوخ  جمل�ص  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  جلنة  رئي�ص  وق���ال 
التي ي�سيطر عليها حزب بايدن الدميوقراطي ال�سناتور بوب 
مينينديز على تويرت "اأرحب باإعالن اإدارة بايدن اأنها �ستزيد 
عدد الالجئني امل�سموح باإعادة توطينهم يف الواليات املتحدة. 
 )...( به  نفخر  ال��ذي  تقليدنا  موا�سلة  يف  مهمة  خطوة  ه��ذه 

بتاأمني احلماية لالجئني من خالل اإعادة توطينهم".

م�شر.. ما اأهمية �شفقة مقاتالت الرافال وداللة توقيتها؟
•• عوا�شم-وكاالت

�سفقة جديدة اأبرمتها القوات امل�سلحة امل�سرية، �سمن 
ا�سرتاتيجيتها امل�ستمرة لتحديث ورفع كفاءة اأنظمتها 
الع�سكرية، تت�سمن توقيع عقد مع فرن�سا لتوريد 30 

طائرة من طراز "رافال" متعددة املهام.
كانت القيادة العامة للقوات امل�سلحة امل�سرية اأعلنت اأن 
م�سر وفرن�سا وقعتا عقد توريد 30 طائرة طراز وذلك 
"دا�سو  و�سركة  امل�سرية  امل�سلحة  ال��ق��وات  خ��الل  م��ن 
اأفيا�سيون" الفرن�سية على اأن يتم متويل العقد املربم 
اأدن��ى 10  من خالل قر�ص متويلي ي�سل مدته كحد 
م�سريون  وحمللون  ع�سكريون  خرباء  واأ�ساد  �سنوات. 
يف ت�سريحات خا�سة ل�"�سكاي نيوز عربية"، بال�سفقة 
الع�سكرية اجلديدة، وبقدرات الطائرات الرافال التي 
تتميز بقدرات قتالية عالية ت�سمل القدرة على تنفيذ 

املهام بعيدة املدى.

��سرت�تيجية �لردع
وامل�ست�سار  االأ���س��ب��ق  اال���س��ت��ط��الع  ج��ه��از  رئ��ي�����ص  وق����ال 
اإن  ���س��امل،  ن�سر  ال��ل��واء  الع�سكرية  نا�سر  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
القدرة  من  يزيد  �سوف  راف��ال  طائرة   30 ال���  اإ�سافة 
زيادة  وب��ال��ت��ايل  امل�����س��ري��ة،  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات  القتالية 
الردع  ا�سرتاتيجية  لتحقيق  ال�ساملة  الدولة  ق��درات 
ال��دول��ة واحل��ف��اظ على  ت��اأم��ني م��ق��درات  التي ت�سمن 
احلروب  يف  للدخول  اال�سطرار  دون  القومي،  االأم��ن 

التقليدية.
تهدد،  وال  حتمي  "دولة  م�سر  اأن  "�سامل"،  واأ���س��اف 
الردع  ا�سرتاتيجية  تتخذ  ثمَّ  ومن  تبدد"،  وال  ت�سون 

كا�سرتاتيجية ثابتة للحفاظ على اأمنها القومي.
قدرات  امتالك  تعني  ال��ردع  ا�سرتاتيجية  اأن  واأو���س��ح 
اأك����رب م��ن ق����درات ال���ع���دو، ����س���واًء اأك���ان���ت ع�����س��ك��ري��ة اأو 
وبالتايل  ال�ساملة،  ال��ق��درات  اأي  علمية  اأو  اقت�سادية 
اأي حماولة  اأن  ال��ع��دو  تقنع  التي  ه��ي  ال��ق��درات  فهذه 
لالعتداء �سوف تبوء بالف�سل وتكون خ�سائره اأكرب من 

اأرباحه.
اقت�سادها  االإط��ار فم�سر تنمي  اأنه يف هذا  اإىل  واأ�سار 

بال�سكل  الع�سكرية  قدراتها  وكذلك  وكتلتها احليوية، 
الذي يردع العدو عن التفكري يف االإ�سرار مب�ساحلها 
القومي  االأم����ن  ت��ه��دي��د  اأو  م��ق��درات��ه��ا،  ال��ط��م��ع يف  اأو 
امل�سري، ويجري رفع كفاءة وحتديث م�ستمر ملنظومة 
�سواء  امل�ستويات  كافة  على  امل�سلحة  بالقوات  الت�سليح 

القوات اجلوية اأو البحرية اأو الربية.
ملواجهة  ت��اأت��ي  احلديثة  الت�سليح  �سفقات  اإىل  واأ���س��ار 
املخاطر التي حتيط بالدولة امل�سرية، والتي من بينها 
ما  امل��ث��ال  �سبيل  وعلى  لها  تتعر�ص  التي  التهديدات 

يحدث يف اأزمة �سد النه�سة.
الدفاع  الع�سكري وع�سو جلنة  اأك��ده اخلبري  وهذا ما 
واالأمن القومي مبجل�ص النواب �سابًقا، اللواء حمدي 
ال�سفقة من  ه��ذه  اإىل ما متثله  اأ���س��ار  وال��ذي  بخيت، 

كبرية" لكل �سخ�ص يفكر يف تهديد م�سر. ردع  "قوة 

�لتحديث �سرورة
واأ�ساف بخيت اأن ال�سفقة مهمة للغاية الأنها تزيد من 
التي متوج  التهديدات  القوات اجلوية يف ظل  ق��درات 
بها املنطقة وو�سط حالة من عدم اال�ستقرار االإقليمي، 
التهديدات  كافة  ق��درة م�سر على مواجهة  توؤكد  كما 
ا�سرتاتيجية  ات��اه��ات  مل�سر  اأن  اإذ  ب��ه��ا،  حتيط  ال��ت��ي 

متعددة �سماال وجنوبا وغربا وحتى يف ال�سرق.
و���س��دد اخل��ب��ري ال��ع�����س��ك��ري امل�����س��ري ع��ل��ى اأن حتديث 
للغاية،  مهم  اأم��ر  امل�سلحة  ب��ال��ق��وات  الت�سليح  اأنظمة 
التي  القوات  الع�سكرية خا�سة  القدرات  زي��ادة  بجانب 
مت��ث��ل ق����درة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ت�����س��دي ل��ل��ت��ه��دي��دات مثل 
القوات اجلوية والبحرية واخلا�سة، الأنها متثل الذراع 
ال��ط��وىل ل��ت��اأم��ني احل����دود وم�����س��ادر ال����روة والبحار 

واالتاهات اال�سرتاتيجية املختلفة.

مميز�ت �لر�فال
بالن�سبة  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل  لي�ست  ال�سفقة  وه����ذه 
للقوات امل�سلحة امل�سرية، اإذ اأبرمت م�سر وفرن�سا عام 
24 طائرة طراز رافال ل�سالح  لتوريد  2015، عقدا 

القوات اجلوية امل�سرية.
الطائرات  ف��اإن  امل�سري،  الع�سكري  املتحدث  وبح�سب 

طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية ت�سمل القدرة 
امتالكها  على  ف�ساًل  امل��دى،  بعيدة  املهام  تنفيذ  على 
املناورة،  على  عالية  وق��درة  متطورة،  ت�سليح  ملنظومة 
متيزها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ب��ه��ا،  الت�سليح  اأن��ظ��م��ة  وت��ع��دد 
مب��ن��ظ��وم��ة ح����رب اإل��ك��رتون��ي��ة م��ت��ط��ورة مت��ك��ن��ه��ا من 
القدرة على تنفيذ كافة املهام التي توكل اإليها بكفاءة 

واقتدار.
"الرافال" �سالح  اأن طائرات  �سامل  ن�سر  اللواء  واأك��د 
م�ساف  يف  تعلها  فنية  اإم��ك��ان��ي��ات  ول��ه��ا  ق���وي،  ردع 
العامل  م�ستوى  على  املهام  متعددة  االأوىل  الطائرات 
اأو  املناورة  اأو قدراتها على  الت�سلح  اأو  املدى  من حيث 

القدرات االإليكرتونية.
كما اأ�سار اللواء حمدي بخيت اإىل اأن الرافال طائرات 
العديد  مهاجمة  على  القدرة  لديها  هجومية  قتالية 
اأو القتال جًوا، وهي من  من االأه��داف �سواًء االأر�سية 
انت�ساًرا  التي تالقي  املهام  القتالية متعددة  الطائرات 
اأكرب  وا�ستخدام  التخطيط  يف  فر�سة  وتعطي  كبرًيا، 
عدد منها يف اتاهات متعددة ح�سب طبيعة التهديد.

�سر�كة ��سرت�تيجية مع فرن�سا
والدرا�سات  للفكر  امل�سري  باملركز  الباحث  نظر  ويف 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، حم��م��د ح�����س��ن، ف����اإن اأه��م��ي��ة �سفقة 
مقاتالت الرافال اجلديدة مل�سر تكمن يف ثالثة نقاط، 
اأولها اأنها توؤ�سر على عمق ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني 
القاهرة وباري�ص يف خمتلف املجاالت وخا�سة يف ال�سق 
الدفاعي والتكنولوجيا الع�سكرية، اإذ تعترب فرن�سا من 
اأبرز موردي ال�سالح مل�سر يف الفرتة بني عامي 2013 

وحتى 2017.
اأ�سطول  ت��ع��زز  اأن��ه��ا  "ح�سن"  بح�سب  ال��ث��اين  االأم����ر 
اجلوي  �سالح  برت�سانة  العاملة  الفرن�سية  املقاتالت 
ال���راف���ال ح��ت��ي هذا  اإذ يبلغ ع���دد م��ق��ات��الت  امل�����س��ري، 
م��ا مينح  54 مقاتلة،  االأخ���رية ح��وايل  امل��وق��ع  العقد 
�سالح اجلو امل�سري قدرة م�ساعفة يف عمليات ال�سرب 
اجلراحي الدقيق واخرتاق العمق املُعادي، ما يعزز من 
قدرات فر�ص ال�سيادة اجلوية وتباعاً تدعيم منظومة 

الردع امل�سرية.

اأما الثالث فاإن �سفقة الرافال االأخرية تو�سع من املدى 
مقاتالت  من  الأنها  امل�سري،  اجل��و  ل�سالح  العملياتي 
احلرب  يف  هائلة  ق���درات  ولها  ون�سف،  ال��راب��ع  اجليل 
واال�ستطالع  اجل���وي،  التحرمي  وم��ه��ام  االلكرتونية، 
الديناميكي  وال��ت��ه��دي��ف  ال��ق��ري��ب،  اجل����وي  وال���دع���م 
اأو"�سرب االأه��داف التي يتم تعريفها يف وقت متاأخر 
اأو تلك التي مل يتم ت�سمينها مع باقي االأهداف  جداً 
البحري  الهجوم  عمليات  عن  ف�ساًل  �سلفاً"  امل��ح��ددة 

وفر�ص مناطق احلظر اجلوي.
ما  كم،   1850 "الرافال" العملياتي  مدى  يبلغ  كما 
مينح اجلي�ص امل�سري ذراعاً تطال خمتلف التهديدات 

والتحديات داخل جمال م�سر اال�سرتاتيجي. 

 داللة �لتوقيت
الباحث  ق���ال  ال�سفقة،  اإمت����ام  ت��وق��ي��ت  دالل���ة  وب�����س��اأن 
امل�سري اإن ال�سفقة التي تبلغ نحو 3.75 مليار يورو، 
تتم يف وقت تت�سابك فيه امل�سالح امل�سرية الفرن�سية يف 
عدد من االإحداثيات يف �سرق املتو�سط وليبيا وال�ساحل 
وال�سحراء، ف�ساًل عن مواجهة كل من م�سر وفرن�سا 

للتطرف و�سبكاته يف الداخل.
ال�سراكة  �سدقية  ع��ل��ى  ت��وؤ���س��ر  ال�سفقة  اأن  واأو����س���ح 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����س��ري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ك��ك��ل، واأن���ه���ا ال 
تنح�سر فقط يف االأمور التقنية الع�سكرية ولكن ت�سمل 
اأ�ساليب  و�سياغة  امل��ت��ط��رف،  الفكر  مواجهة  ج��وان��ب 
اأمان  وطرق مواجهته مبا يحقق للمجتمع العي�ص يف 
من الن�ساطات اخلبيثة لهذه التنظيمات عرب وكالئها 

من املوؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية والدينية.
توافق  ظل  يف  تاأتي  ال�سفقة  اأن  على  "ح�سن"  و�سدد 
يف وجهات النظر امل�سرية والفرن�سية يف ملفات �سرق 
�سرق  غاز  ملنظمة  فرن�سا  ان�سمت  اإذ  وليبيا،  املتو�سط 
املتو�سط االإقليمية "مقرها القاهرة"، يف مار�ص املا�سي 
يف  القاهرة  اإع��الن  فرن�سا  دعمت  كما  مراقب،  ب�سفة 
يونيو 2020 والذي اأ�س�ص لعملية الت�سوية ال�سيا�سية 
االإع���الن  دف���ع  ب��ع��دم��ا  ليبيا  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة 
القوات  النار، وكبح حركة  اتفاق وقف اطالق  بتثبيت 

املتحاربة عن خط "�سرت - اجلفرة".

مقتل 5 اأ�شخا�ص بينهم 
برملاين يف انفجار مبيامنار 

•• رانغون-رويرتز

ملغوم  ط��رد  ناجمة عن  انفجارات  اأن  الثالثاء  اأم�ص  اإع��الم  و�سائل  ذك��رت 
بينهم  اأ�سخا�ص  خم�سة  مقتل  ع��ن  اأ�سفرت  ميامنار  يف  االأق���ل  على  واح��د 
اإىل حركة  ان�سموا  كانوا قد  ال�سرطة  برملاين معزول وثالثة من �سباط 

ع�سيان مدين تعار�ص احلكم الع�سكري.
ومنذ انقالب االأول من فرباير �سباط الذي اأطاح فيه اجلي�ص باحلكومة 
املنتخبة بقيادة اأوجن �سان �سو ت�سي احلائزة على جائزة نوبل، �سهدت ميامنار 
عددا متزايدا من التفجريات ال�سغرية يف مناطق �سكنية ا�ستهدفت اأحيانا 

مكاتب حكومية اأو من�ساآت ع�سكرية.
اأفاد تقرير ملوقع ميامنار ناو االإخباري نقال عن اأحد ال�سكان اأن االنفجارات 
االأخرية وقعت يف قرية يف اجلزء اجلنوبي االأو�سط من ميامنار يف حوايل 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساء االثنني.
ملغوم  طرد  انفجر  عندما  انفجارات  ثالثة  وقعت  فقد  التقرير  وبح�سب 
واحد على االأقل يف اأحد منازل القرية مما اأ�سفر عن مقتل نائب اإقليمي 
ت�سي  �سو  ب��زع��ام��ة  الدميقراطية  اأج���ل  م��ن  الوطنية  ال��راب��ط��ة  ح��زب  م��ن 

باالإ�سافة اإىل ثالثة من �سباط ال�سرطة واأحد ال�سكان.
يرد  ومل  م�ستقل  ب�سكل  التقرير  �سحة  من  التحقق  لرويرتز  يت�سن  ومل 

متحدث با�سم اجلي�ص على مكاملة هاتفية للح�سول على تعليق.

جتفيف املمر بالكامل وبدء امللء.. اآخر تطورات �شد النه�شة
•• عوا�شم-وكاالت

مغبة  ال�سودانية من  امل�سرية  التحذيرات  ت�ساعد  رغم 
مو�سم  خ��الل  النه�سة  ل�سد  ال��ث��اين  امل���لء  اإثيوبيا  ب��دء 
االأمطار القادم، ودون اتفاق اأو تن�سيق مع دولتي امل�سب، 

كثفت اأدي�ص اأبابا ا�ستعداداتها متهيدا لتلك اخلطوة.
ووفق معلومات ح�سلت عليها "العربية.نت" من خرباء 
منذ  وال��ع��ال��ق  ال�����س��ائ��ك  امل��ل��ف  ب��ه��ذا  معنيني  م�سريني 
االأول االثنني  اأم�ص  الو�سع احلايل وحتى  فاإن  �سنوات، 
املمر  بتجفيف  ب�����داأت  االإث��ي��وب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  ي���وؤك���د 
االإن�سائية،  االأع��م��ال  وبا�سرت  بالكامل،  لل�سد  االأو���س��ط 
اأن  متهيدا لتعليته، و�سب اخلر�سانة امل�سلحة، ما يعني 
املوعد املرتقب لبدء امللء الثاين �سيكون 2 يوليو املقبل 

تزامنا مع بدء مو�سم الفي�سان.

هل تنجح و�ساطة �أمريكا؟
ت��اأت��ي ت��ل��ك اخل��ط��وات ق��ب��ل اأي����ام قليلة م��ن ب���دء جولة 
جيفري  االإفريقي،  للقرن  االأمريكي  املبعوث  بها  يقوم 
يف  لقاءات  �سيجري  حيث  ال�سد،  اأزم��ة  لبحث  فيلتمان، 
م�سر وال�سودان واإثيوبيا، و�سط تاأكيد كل من اخلارجية 
امللء  عملية  رف�سهما  امل�سرية  وال�سلطات  ال�سودانية 
اأب��اب��ا بهذه اخلطوة  اأدي�����ص  ال��ث��اين، حمذرتني من قيام 

دون اتفاق معهما.
نزع  املرة يف  االأمريكية هذه  الو�ساطة  �ستنجح  لكن هل 
العودة لطاولة  االأزم��ة موؤقتا قبل  التوتر وتعليق  فتيل 

املفاو�سات؟
ال��دك��ت��ور عبد الفتاح  ال�����س��وؤال، راأى  ل��الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا 

الري  ب���وزارة  ال�سابق  النيل  مياه  قطاع  رئي�ص  م��ط��اوع 
امل�سرية اأن "اجلولة االأمريكية لن تنجح اإال اإذا التزمت 
احلاالت  ا�سرتجعنا  ما  اإذا  م�ستبعد  اأم��ر  وه��و  اإثيوبيا، 
ال�سابقة التي تو�سطت فيها اأمريكا واالحتاد االإفريقي، 
فيما مل تبد اإثيوبيا اأي مرونة اأو رغبة واإرادة يف الو�سول 

حلل" .
كما اأ�ساف يف ت�سريحات للعربية.نت اأن املوقف الراهن 
ال يختلف كثريا عما كان عليه قبل عامني، ما يفر�ص 
التي  الو�ساطات  غ��ري  اأخ���رى،  �سيناريوهات  يف  البحث 

اإثيوبيا من ورائها اإىل اإ�ساعة الوقت حتى تنفذ  ت�سعى 
امللء الثاين وتفر�سه اأمرا واقعا.

يف  وجنحت  املا�سي  ال��ع��ام  تدخلت  "اأمريكا  اأن  واأو���س��ح 
النهاية  يف  تن�سلت  اأب��اب��ا  اأدي�����ص  لكن  الت��ف��اق،  الو�سول 

ورف�ست التوقيع ومار�ست مراوغاتها املعتادة".

�ل�سيناريوهات �الأخرى
اأما عن ال�سيناريوهات االأخرى التي ميكن من خاللها 
"ال  امل�سري  اخلبري  فقال  االلتزام،  على  اإثيوبيا  اإجبار 

اأو م��وؤ���س��رات ت��دل على وج���ود رغبة  اإ���س��ارات  اأي  ت��وج��د 
بقرب  تتعلق  �سيا�سية  الأ���س��ب��اب  االل���ت���زام  يف  اإث��ي��وب��ي��ة 
االن��ت��خ��اب��ات ل��دي��ه��ا )م���ق���ررة ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل(، وم���ا قد 
يجب  ل��ذا  جديد،  وزراء  رئي�ص  اختيار  من  اإليه  تف�سي 

اإر�سال حتذيرات بلغة حادة اإىل اإثيوبيا.
الو�ساطات،  االإث��ي��وب��ي ت��اه  امل��وق��ف  اأن  م��ع��ت��رباً  وت��اب��ع 
لطاملا و�سل اإىل طريق م�سدود، الأن اأدي�ص اأبابا ت�ستخدم 
م��ي��اه ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ك���م���ادة ل���الب���ت���زاز ال�����س��ي��ا���س��ي املحلي 
خ��ارج��ي��ا يرتب�ص  ع���دوا  ه��ن��اك  ب���اأن  واإي���ه���ام مواطنيها 
عن  ف�سال  النهر،  م��وارد  ا�ستخدام  من  ومينعهم  بهم، 
اأبي  مفهوم  ح�سب  االآن،  ال�سد  ق�سية  يف  ال��ر���س��وخ  اأن 
اأحمد رئي�ص الوزراء االإثيوبي ويف ظل النزاع مع اإقليم 
تيغراي، باالإ�سافة اإىل الو�سع االقت�سادي ال�سعب، قد 

ي�سعف موقفه يف االنتخابات.

بارقة �أمل
اإىل ذلك، راأى اأنه يجب الرتكيز �سواء من قبل الو�سطاء 
االأف�سل  ال�سبيل  ه��و  التفاو�ص  على  امل�سب  دول��ت��ي  اأو 
للو�سول حلل، فيما عدم الو�سول التفاق �سيوؤدي حتما 
اإىل عدم ا�ستقرار اإقليمي، وقد يف�سي لنزاع م�سلح يهدد 
وال�سودان  م�سر  اأن  خا�سة  واأم��ن��ه��ا،  املنطقة  م�سالح 

تعتربان تلك الق�سية م�ساألة حياة ووجود.
كما اعترب اأن هناك بارقة اأمل اأخرى قد تخفف اأو توقف 
التوتر على االأقل خالل العام احلايل، وتتج�سد بتدخل 
الطبيعة، مبعنى اأن ياأتي الفي�سان مبكراً قبل موعده، 
عندئذ �ستتوقف تعلية ال�سد، وتتوقف معها عملية امللء 

الثاين حتى اإ�سعار اآخر.
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عربي ودويل
ا�شتئناف مفاو�شات احلدود بني لبنان واإ�شرائيل 

•• الناقورة-اأ ف ب

البحرية  احل���دود  تر�سيم  مفاو�سات  اأم�����ص  واإ���س��رائ��ي��ل  لبنان  ا�ستاأنف 
اأ�سهر عدة جراء �سجاالت حول  برعاية الواليات املتحدة بعد توقف دام 
م�ساحة املنطقة املتنازع عليها، وفق ما اأفادت الوكالة الوطنية الر�سمية 
عند  االأم��ريك��ي  الو�سيط  بح�سور  اجتماعهما  ال��وف��دان  ب��داأ  ل��الع��الم. 
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً )ال�سابعة بتوقيت غرينت�ص( يف نقطة حدودية 
تابعة لقوة االأمم املتحدة يف جنوب لبنان )يونيفيل( يف مدينة الناقورة 

التي اأجريت فيها جوالت التفاو�ص ال�سابقة العام املا�سي.
اأعلنت الواليات املتحدة ال�سهر املا�سي اأن فريقها برئا�سة جون ديرو�سر، 
الو�ساطة بني  ال�سابقة، �سيتوىل  املي�سر يف اجلوالت  الذي ا�سطلع بدور 

وفدي لبنان واإ�سرائيل بدءاً من الثالثاء.

حل  بانتظار  اإيجابية  خطوة  املفاو�سات  "ا�ستئناف  وا�سنطن  واعتربت 
طال انتظاره".

املفاو�سات  ا�ستئناف  اإىل  دع��ت  التي  ال��ظ��روف  او  االأ���س��ب��اب  تت�سح  ومل 
فقط،  ج��والت  ثالث  بعد   2020 االأول/نوفمرب  ت�سرين  منذ  املتوقفة 
املنطقة  ال��ط��رف��ني ح��ول م�ساحة  ب��ني  قائمة  زال���ت اخل��الف��ات  م��ا  فيما 

املتنازع عليها.
وكان من املفرت�ص اأن تقت�سر املفاو�سات على م�ساحة بحرية من حواىل 
خريطة اأر�سلت يف 2011 اإىل االأمم  على  بناء  مربعاً،  كيلومرتاً   860
املتحدة. لكن لبنان اعترب الحقاً اأن هذه اخلريطة ا�ستندت اىل تقديرات 
1430 كيلومرتاً مربعاً  خاطئة، ويطالب اليوم مب�ساحة اإ�سافية تبلغ 
وت�سمل اأجزاء من حقل "كاري�ص" الذي تعمل فيه �سركة يونانية ل�سالح 

اإ�سرائيل.

لبنان  اإ�سرائيل  واتهمت   .29 باخلط  احل��ايل  اللبناين  ال��ط��رح  ُي��ع��رف 
بعرقلة املفاو�سات عرب تو�سيع م�ساحة املنطقة املتنازع عليها.

"البحث  اأن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  اللبنانية  الرئا�سة  يف  م�سدر  واأو�سح 
بالن�سبة   29 اخلط  من  اأي  عندها،  توقفنا  التي  النقطة  من  �سينطلق 

لنا".
واأ�ساف "نحن لن نقبل باخلط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، 
بهدف  ورد  اأخ���د  ه��ن��اك  �سيكون  الو�سيط.  �سيقدمه  م��ا  ���س��رى  فلذلك 

التو�سل اإىل نقاط م�سرتكة".
اللبناين مي�سال  الرئي�ص  �سدد  االثنني،  املفاو�ص  الوفد  اجتماع مع  اإثر 
واالنظمة  للقوانني  وفقاً  البحرية  احل��دود  ت�سحيح  اأهمية  "على  عون 

الدولية".
واعترب اأن "تاوب لبنان مع ا�ستئناف املفاو�سات غري املبا�سرة ... يعك�ص 

رغبته يف ان ت�سفر عن نتائج ايجابية".
ووزيري  االأعمال  ت�سريف  حكومة  رئي�ص  من  كل  وقع  املا�سي،  وال�سهر 
اأن  اإال  البحرية.  احل���دود  بتعديل  يق�سي  مر�سوماً  واالأ���س��غ��ال  ال��دف��اع 
املر�سوم ما زال يحتاج توقيع عون حتى ي�سبح �سارياً، وهو ما مل يح�سل 

بعد.
يف 2018، وّقع لبنان اأول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط يف رقعتني من 
مياهه االإقليمية تقع اإحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، يف اجلزء املتنازع 

عليه مع اإ�سرائيل.
���س��ن��وات م��ن اجلهود  امل��ف��او���س��ات بعد  ب��دء  واإ���س��رائ��ي��ل على  ات��ف��ق لبنان 
املحادثات  من  جولة  اأول  وعقدت  وا�سنطن.  قادتها  التي  الدبلوما�سية 
التي ي�سر لبنان على طابعها التقني وعلى اأنها غري مبا�سرة يف ت�سرين 

االأول/اأكتوبر 2020.

الفقر يت�شلل للبنانيني.. هذه االأموال طوق جناتهم اليتيم

حاكم م�شرف لبنان.. تفا�شيل جديدة ب�شاأن الق�شية ال�شائكة

•• بريوت-وكاالت

اللبنانييون من  اأ�سهر يعاين  منذ 
ي�سهد  اقت�سادية خانقة، مل  اأزم��ة 
بعد  لها مثيال منذ عقود،  البالد 
املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  راك���م���ت  اأن 
االأهلية  احلرب  اأعقاب  يف  الديون 
و1990،   1975 ع���ام���ي  ب����ني 
تر�سيد  اأي موؤ�سر يذكر على  دون 

االإنفاق.
كما اأ�سيبت البنوك، ذات االأهمية 
لالقت�ساد  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل���ح���وري���ة 
القائم على اخلدمات، بحالة من 
امل���ودع���ون من  ال�����س��ل��ل، فيما م��ن��ع 
بالدوالر  ح�ساباتهم  اإىل  الو�سول 
ميكنهم  ال  ب����اأن����ه����م  اأب����ل����غ����وا  اأو 

احل�سول على مبالغ �سئيلة.
اإىل ذلك، دفع انهيار العملة قطاعاً 

كبرياً من ال�سكان نحو الفقر.
و���س��ط ك��ل ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات، باتت 
امل���غ���رتب���ني ح���اج���ة ملحة  اأم�������وال 
فتحويالت  بلدهم.  يف  للبنانيني 
االأم������وال م���ن اخل�����ارج ب��ات��ت تقي 
يف  ت�ساهم  اإذ  الفقر،  من  بع�سهم 
لبنان  ع��ائ��الت  م��ن  االآالف  اإب��ق��اء 

بعيداً عن حافة الهاوية.
وبح�سب التقديرات الر�سمية بلغت 

ال�سوق، يف بلد يعتمد ب�سكل كبري 
العام  واأن���ف���ق يف  اال���س��ت��رياد  ع��ل��ى 
دوالر  مليار   20 وح��ده   2019

على ال�سلع واملواد امل�ستوردة.
بداأت   2019 العام  اأواخ���ر  ومنذ 
االأ�سواق،  يف  ال���دوالر  �سح  ظ��اه��رة 
انهيار  م�سل�سل  ي��ت��واىل  اأن  ق��ب��ل 
اللرية، ثم احتجزت بعدها البنوك 

الودائع املوجودة بالدوالر.

برتول لبنان �حلقيقي
يف ال�سياق اأكد الباحث يف ال�سوؤون 
االقت�سادية زياد نا�سر الدين، اأن 
االأموال املحولة من املغرتبني هي 
احلقيقي  لبنان  "برتول  مبثابة 
املراحل  اإح���دى  يف  و�سلت  وال��ت��ي 
فرتات  يف  �سنوياً  مليار   12 اإىل 
ما قبل االأزمة، ثم تراجعت اإىل 7 

مليارات دوالر حالياً".
كما لفت اإىل حقيقة اأخرى تتعلق 
مبا ي�سمى "فري�ص دوالر" م�سرياً 
يف  ي��ح��ت��اج  ك����ان  امل���غ���رتب  اأن  اإىل 
 800 اإر����س���ال  اإىل  ال�����س��اب��ق رمب���ا 
لكن  ع��ائ��ل��ت��ه،  اإىل  ���س��ه��ري��اً  دوالر 
بتحويل  يكتفي  اأن  االآن  باإمكانه 
400 دوالر، الأن �سعرها يف ال�سوق 
ال�سوداء �سار اأكرب، برغم الت�سخم 

بكل نواحي احلياة، مبا فيها كلفة 
لها  ت��روج  التي  ال�سغرية  تارتها 

عرب "اإن�ستغرام".
بالن�سبة  االأك���رب  امل�سكلة  اأن  غ��ري 
ابنة طرابل�ص تتمثل يف اأن تراجع 
من  االآالف  م��ئ��ات  روات�����ب  ق��ي��م��ة 
اللبنانيني التي يتلقونها باللرية، 
اأج�������رب ك���ث���ريي���ن ع���ل���ى حم���اول���ة 
االك���ت���ف���اء ب��امل�����س��رتي��ات ال��ت��ي لها 
كال�سلع  ال���ق�������س���وى،  االأول������وي������ة 
واأ�سبحت  واالأدوي��������ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
االأك�س�سوارات التي ت�سنعها عايدة 
�سرورياتهم  الئ��ح��ة  خ���ارج  ي��دوي��اً 

اليومية.
ق�سة عايدة هذه لي�ست �سوى اأحد 
تداعيات م�سهد التدهور احلا�سل 
يف ل��ب��ن��ان ب��ع��د ���س��ن��وات م���ن �سوء 
الذي  امل�ست�سري  والف�ساد  احلكم 
اللبنانيني  ودائع  اأتت نريانه على 
يف البنوك، ثم جاء وباء "كوفيد-

�سوءاً. الو�سع  19" ليزيد 

�النتظار �سهرً� �أو �سهرين!
مبجال  تعمل  ال��ت��ي  ج��م��ال،  فلينا 
ال��ت��ج��م��ي��ل، وه���ي م���ن ب��ل��دة برجا 
بريوت  مدينتي  ب��ني  م��ا  ال��واق��ع��ة 
و����س���ي���دا، ت��ت�����س��ل��ح ه����ي االأخ������رى 

للمغرتبني  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��وي��الت 
اللبنانيني اإىل بلدهم عام 2020 

�سبعة مليارات دوالر.

�سريان حياة
يف هذا ال�سياق، قالت عايدة �سفر، 
بر�ص،  الأ�سو�سييتد  ت�سريحات  يف 
اإن��ه ل��وال املبلغ امل��ايل ال��ذي تتلقاه 
من اأقربائها املقيمني خارج لبنان 
متابعة  من  متكنت  ملا  لها،  كدعم 

حياتها ولو باحلد االأدنى.
اأ�سبحت  ه������ذه  ف���ال���ت���ح���وي���الت 
اآالف  م��ن  وغ��ريه��ا  ل��ه��ا،  بالن�سبة 
العائالت اللبنانية، مبثابة �سريان 
حياة زادت اأهميته مع فقد اللرية 
اللبنانية لنحو %90 من قيمتها 

خالل عام واحد..

خارج الئحة �سرورياتهم �ليومية
ك����ان����ت حتقق  اأن�����ه�����ا  واأو������س�����ح�����ت 
 500 ي���ت���ع���دى  ����س���ه���ري���اً  دخ�������اًل 
األ��ف لرية(   750 )ح���وايل  دوالر 
الدوالر  ���س��رف  �سعر  ك��ان  عندما 
االأم��ريك��ي ي��ع��ادل ق��راب��ة 1500 
لرية، لكن �سعره االآن يتعدى 12 
األ��ف ل��رية يف ال�سوق ال�����س��وداء، ما 
االأ�سعار  يف  هائل  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى 

ير�سله  ال�����ذي  امل�����ايل  ب��ال��ت��ح��وي��ل 
 300 بقيمة  �سهرياً  اإليها  زوجها 
كانت  م���ا  ل���واله���ا  وال���ت���ي  دوالر، 
الطعام  ت��اأم��ني  على  ق���ادرة  لتكون 
اأحياناً  "اأنتظر  وقالت:  لولديها. 
ات�سال  لياأتيني  �سهرين  اأو  ل�سهر 
ه��ات��ف��ي م���ن زب������ون. ع��م��ل��ي �سبه 
م��ت��وق��ف، م��ن��ذ ان��ه��ي��ار ال��ل��رية، ثم 
ج�����اء االإغ��������الق ب�����س��ب��ب ك����ورون����ا، 

ليوقف العمل نهائياً".
الهاتفي  خ��ط��ه��ا  ع���ن  ت��خ��ل��ت  ك��م��ا 
بخدمة  وا���س��ت��ب��دل��ت��ه  اخل���ل���ي���وي، 
اخلط املدفوع م�سبقاً، وكانت حتى 
قبل الثورة التي اندلعت يف اأكتوبر 
ال�سيا�سية،  الطبقة  �سد   2019
حت���ق���ق دخ��������اًل ي���������رتاوح م�����ا بني 
اأي ما يعادل  و500 دوالر   400
ل��الأج��ور يف لبنان.  االأدن����ى  احل���د 
تكتفي  واالآن،  ان��ت��ه��ى،  ذل���ك  ل��ك��ن 
زوجها  م��ن  ت�سلها  دوالر  ب�300 
يف اخلارج، الإعالة ولديها وت�سديد 
واملولد  والكهرباء  ال�سكن  نفقات 
الغذائية  واحل���اج���ات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

ال�سرورية.
مع  تت�سابهان  وع��اي��دة  لينا  حالتا 
املرتبط  اللبنانيني  اآالف  ع�سرات 
ا�ستمرار عملهم بقيمة الدوالر يف 

على  يطبق  اإليهم،  املوجهة  التهم 
ورد  م��ا  اأوال  لبنان  م�سرف  حاكم 
يف قانون النقد والت�سليف ال �سيما 
حددتا  ال��ت��ي  و20،   19 امل���ادت���ان 
اإقالة احلاكم بحاالت عدة،  كيفية 
منها اإخالله بواجباته الوظيفية، 
اأو امتالكه، اأو اأخذه منفعة خا�سة 

من املوؤ�س�سة.
�سالمة  �سقيق  ح�سول  ثبت  واإذا 
على بدل مادي، كما يرتدد، مقابل 
�سركة  ق��دم��ت��ه��ا  م��ال��ي��ة  خ���دم���ات 
Forry مل�سرف لبنان من اأبريل 
 2014 اأك���ت���وب���ر  ح��ت��ى   2002
�سنويا،  دوالر  مليون   20 بقيمة 
ف��اإن ه��ذا االأم��ر ي��دل على ت�سارب 
م�سالح وا�ستغالل وظيفي، ويوؤدي 
اإىل منفعة خا�سة للحاكم وبالتايل 

•• بريوت-وكاالت

طلبت  اأ�����س����ه����ر،   4 ح�������وايل  ق���ب���ل 
اللبناين  ال��ق�����س��اء  م���ن  ���س��وي�����س��را 
التعاون معها يف حتقيق جار حول 
�سبهة اختال�ص وتبيي�ص اأموال يف 
ريا�ص  لبنان  م�سرف  ح��اك��م  ح��ق 
�سالمة، و�سقيقه رجا، وم�ساعدته 

مريان حويك.
تدعى  ب�سركة  مرتبطة  الق�سية 
�سقيق  م����ن  مم���ل���وك���ة   Forry
احلاكم، ح�سلت من م�سرف لبنان 
ع��ل��ى م���دى 14 ع��ام��ا، ع��ل��ى مبلغ 
دوالر،  م��ل��ي��ون   20 ق����دره  ���س��ن��وي 
لقاء خدمات تتعلق ب��اأدوات الدين 
االأجنبية  ب��ال��ع��م��الت  ال�����س��ي��ادي��ة 
كانت  التي  اليوروبوند(  )�سندات 

ت�سدرها احلكومة اللبنانية.
وبح�سب ال�سبهة، فان جمموع هذه 
املبلغ الذي اودع يف بع�ص امل�سارف 
عمليات  يف  ا�سُتخدم  ال�سوي�سرية، 

تبيي�ص اأموال.
العام  ال���ن���ائ���ب  ا���س��ت��م��ع  وب���ع���دم���ا 
عويدات،  غ�سان  ال��ع��ام  التمييزي 
ب��االأ���س��ال��ة وب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن املدعي 
ال��ع��ام ال�����س��وي�����س��ري، الإف����ادة حاكم 
م�سرف لبنان حول ما ن�سب اإليه، 
ق���رر يف اخل��ام�����ص وال��ع�����س��ري��ن من 
مكتب  ختم  تامة،  وب�سرية  اأبريل، 
ثم،  االأحمر،  بال�سمع  �سالمة  رجا 

ويتم االكتفاء باإقالته فقط.

موقف م�سرف لبنان
"�سكاي نيوز  ويف حواره مع موقع 
امل�سريف  اخل���ب���ري  راأى  عربية"، 
واملايل، غ�سان �سما�ص، اأنه يف حال 
ق�����ررت امل�������س���ارف امل��را���س��ل��ة قطع 
لبنان،  م�������س���رف  م����ع  ال���ع���الق���ات 
االأم������ر مب��ث��اب��ة �سغط  ف�����س��ي��ك��ون 
املركزي  امل�����س��رف  اأن  اإذ  �سيا�سي، 
اأخطاء  اأي  ي��رت��ك��ب  مل  كموؤ�س�سة 
عالقة  ب��ق��ط��ع  ت�����س��ب��ب  اأو  ت������وؤدي 
وبح�سب  معه.  املرا�سلة  امل�����س��ارف 
�سما�ص، قطع كل من "دوت�سه بنك" 
و"ات�ص ا�ص بي �سي" عالقاتهما مع 
امل�سارف التجارية اللبنانية ب�سبب 
ال�سئيل للتداول، يف حني  احلجم 
احل�سابات  على  االإب��ق��اء  تكلفة  اأن 
كانت مرتفعة، ولذلك اأخذ القرار 
باإغالق ح�سابات امل�سارف اللبنانية 

لدى هذين امل�سرفني.
اإغ����الق  اأن  وي�����س��دد ���س��م��ا���ص ع��ل��ى 
املرا�سلة  امل�سارف  لدى  احل�سابات 
فقط  املرتفعة  التكلفة  ب�سبب  هو 
ال غري، اإذ اأن "لبنان بلد ال توجد 
افرادا  ه��ن��اك  امن��ا  ع��ق��وب��ات،  عليه 
العقوبات،  الئ��ح��ة  ع��ل��ى  اأُدرج�������وا 
االإدارة  ع����ن  ال���������س����ادرة  ال���س��ي��م��ا 
االأمريكية. ومت منعهم من الولوج 

اإىل النظام املايل العاملي".

داه����م امل��ح��ام��ي ال���ع���ام امل����ايل جان 
اأمنية  مب��������وؤازرة  امل��ك��ت��ب  ط��ن��و���ص 

و�سادر م�ستندات وكمبيوتر.
حاليا  امل���ع���ل���وم���ات  ف������رع  وي����ق����وم 
ب��ت��ف��ري��غ حم��ت��واه��ا، ح��ي��ث وقالت 
ملوقع  ل��ل��م��ل��ف  م��ت��اب��ع��ة  م�������س���ادر 
النيابة  اإن  عربية"  نيوز  "�سكاي 
ب��ات��ت ملزمة  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة  ال��ع��ام��ة 
اأنها  على  الق�سية  م��ع  بالتعاطي 
و�سقيقه  ���س��الم��ة  ب��ح��ق  "اإخبار 
�سوي�سرا  اأن  خا�سة  وم�ساعدته"، 
على  للح�سول  مرا�سالتها  تكثف 

املعلومات الالزمة يف هذا امللف.
اأن  م���ن  وال ي����رى امل�����س��در م��ان��ع��اً 
تر�سل �سوي�سرا وفداً من املحققني 
اإف���ادة  اإىل  لال�ستماع  ل��ب��ن��ان،  اإىل 

�سهود جدد يف الق�سية. 

اختال�ص وتبيي�ص اأموال"
وي�����س��دد امل��ح��ام��ي امل��ت��خ�����س�����ص يف 
علي  الدولية،  امل�سرفية  ال�سوؤون 
زبيب، خالل حديثة ملوقع "�سكاي 
�����س����رورة  ع���ل���ى  عربية"،  ن����ي����وز 
التمييزية  العامة  النيابة  متابعة 
�سالمة  مع  التحقيقات  اللبنانية، 
ب�سرف  وم�������س���اع���دت���ه،  و���س��ق��ي��ق��ه 
النظر عن الدعاوى املرفوعة �سد 
�سالمة يف كل من �سوي�سرا وفرن�سا 

وبريطانيا.
ثبتت  ح�����ال  يف  زب����ي����ب،  وب��ح�����س��ب 

اإقالته". "وجب 
الق�سية  ه����ذه  اأن  زب���ي���ب  وي�����رى 
ت���ت�������س���م���ن ع���������دداً م�����ن اجل����رائ����م 
م��ث��ل ج��رمي��ة تبيي�ص  اجل��زائ��ي��ة، 
ورد  مل���ا  وفقا"  وذل�����ك  االأم��������وال، 
االأم����������وال  ت���ب���ي���ي�������ص  ق�����ان�����ون  يف 
ومت���وي���ل االإره��������اب ال�������س���ادر عن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وه����و يحمل  ال����دول����ة 
اعترب  ال��ذي   2015/44 ال��رق��م 
مميزة  م��ع��ل��وم��ات  ا���س��ت��غ��الل  اأن 
ي��ع��د ج��رم��ا م���ن ج���رائ���م تبيي�ص 
االأموال"، وهو ما يكون قد ارتكبه 
معلومات  ق����دم  ع��ن��دم��ا  احل���اك���م 
بت�سهيل  ت��ت��ع��ل��ق  ���س��ق��ي��ق��ه  ل�����س��رك��ة 
"اليوروبوندز"  عملية بيع �سندات 

لتح�سل على عمولة مقابل ذلك.
اأم���ا اجل���رم اجل��زائ��ي ال��ث��اين، فهو 
االإثراء غري امل�سروع، "الذي يظهر 
جليا بعالقة احلاكم مع �سقيقه".

ال�سلطة  وتخوف زبيب من تدخل 
ال�سيا�سية يف لبنان، بعمل الق�ساء 
ال��ل��ب��ن��اين، خ��ا���س��ة يف ح���ال ثبتت 

التهمة على �سالمة واالآخرين.
للمحامي  وف���ق���ا  امل���م���ك���ن،  ف���م���ن 
امل�سرفية  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�ص 
ال�سلطة  ت�ساعدهم  اأن  ال��دول��ي��ة، 
ع��ل��ى االإف����الت م��ن ع��ق��وب��ة اجلرم 
االأمر  اإظهار  خالل  من  اجلزائي، 
فقط  وظيفي  ا�ستغالل  ان��ه  على 
ق��ب��ل ح��اك��م م�����س��رف لبنان،  م���ن 

والثمانينيات  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  يف 
بعد  فيما  اأو  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن 
املالية  التحويالت  على  انتهائها، 
اأو  امل���ه���اج���ري���ن  اأق���رب���ائ���ه���م  م����ن 
تعطل  لكن  اخل����ارج،  يف  العاملني 
بتوقف  االقت�سادية حالياً  ال��دورة 
العديد  وتعر  ال�سياحي  القطاع 
مبثابة  جعلتها  ال�������س���ادرات،  م��ن 

احلا�سل يف االأ�سعار، حيث ال تزال 
الر�سمي  ال�����س��ع��ر  ت��ط��ب��ق  ال���دول���ة 
)1500 لرية( فيما يتعلق ب�سلع 
اأ���س��ا���س��ي��ة م��ث��ل ال��ب��ن��زي��ن وامل����ازوت 
واالإنرتنت  وال���دواء  واال�ست�سفاء 

واجلمارك وغريها.
يذكر اأنه لطاملا اعتمد اللبنانيون، 
�سواء خالل �سنوات احلرب االأهلية 

لكثريين،  االأخ����ري  ال��ن��ج��اة  ط���وق 
يعادل  اأ���س��ب��ح  ال����دوالر  اأن  خا�سة 

اأكر من 12 األف لرية حالياً.
ي�سار اإىل اأن تدفقات ال��دوالر من 
اللبنانيني يف اخلارج، ت�ساهم لي�ص 
فقط يف اإعالة اأقربائهم يف لبنان، 
واإمنا اأي�ساً يف منع االنهيار الكامل 

للرية املرتبطة �سعريا به.

البنتاغون يقلل من تاأثري املعارك االأخرية يف اأفغان�شتان 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

الذي  القتال  اأهّمية  االأمريكّية من  الدفاع  وزارة  قّللت 
احلكومّية  ال��ق��ّوات  ب��ني  الفائت  االأ���س��ب��وع  نهاية  يف  دار 
تاأثري  اأّي  له  يكون  لن  اأّن��ه  موؤّكدًة  وطالبان،  االأفغانّية 

على ان�سحاب القّوات االأجنبّية من اأفغان�ستان.
لل�سحافّيني  ال��وزارة  با�سم  املتحّدث  وقال جون كريبي 
اإّن "ما �سهدناه كان م�سايقات �سغرية مل يُكن لها تاأثري 
كبري على رجالنا ومعّداتنا وقواعدنا". واأ�ساف "مل نَر 

حّتى االآن اأّي �سيء ميكن اأن يوؤّثر يف االن�سحاب".
بني  معارك  اأّن  االأح��د  االأفغانّية  الدفاع  وزارة  واأعلنت 
مقتل  اإىل  اأّدت  طالبان  وم��ت��م��ّردي  احلكومّية  ال��ق��ّوات 

اأكر من 100 مقاتل من احلركة املتطّرفة.
يف  احلكومّية  وال��ق��ّوات  طالبان  ب��ني  مواجهات  وج��رت 
واليات عّدة، بينها معقل طالبان ال�سابق قندهار، حيث 
نّفذ اجلي�ص االأمريكي "�سربة دقيقة" ال�سبت مع بدء 

االن�سحاب الر�سمي جلنوده.
�سّلم  اأفغان�ستان،  م��ن  االن�سحاب  ر�سمّياً  ب��دئ��ه  وغ���داة 
قاعدة  االأفغاين  اجلي�ص  اإىل  االأح��د  االأمريكي  اجلي�ص 
اجلنوبّية  ال��والي��ة  هلمند،  يف  الواقعة  اأنتونيك  كامب 

التي تعترب اأحد معاقل حركة طالبان.
"اأعتقد  االأمريكّية  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وتابع 
اأّن اجلرال  االأ���س��ب��وع  نهاية  راأي��ت��م خ��الل عطلة  اأّن��ك��م 
)اأو�سن( ميلر لديه بالتاأكيد خيارات يف ت�سّرفه للدفاع 
عن قّواتنا ومواطنينا"، يف اإ�سارة منه اإىل قائد القّوات 

االأمريكّية يف اأفغان�ستان.
من جهة اأخرى، قال كريبي اإّن الواليات املتحدة تدر�ص 
�ساعدوا  ال��ذي��ن  االأف��غ��ان  للمرتجمني  ت��اأ���س��ريات  منح 
ا�ستهدافهم  اأن يتّم  اجلي�ص االأمريكي والذين يخ�سون 

مبجّرد مغادرة القوات االأجنبّية البالد.
وبينما ينتظر االآالف من املرتجمني االأفغان ال�سابقني 
للواليات  ت��اأ���س��رية  ع��ل��ى  للح�سول  طلباتهم  ع��ل��ى  رًدا 
مناق�سات  يجري  البنتاغون  اإّن  املتحدث  ق��ال  املتحدة، 

اأجل  من  الق�سّية،  عن  امل�سوؤولة  اخلارجّية،  وزارة  مع 
اإحراز تقّدم يف هذا امللّف.

جّيًدا  "يدرك  اأو�سن  لويد  الدفاع  وزي��ر  اأّن  اىل  واأ�سار 
الع�سرين  ال�����س��ن��وات  م��دى  على  تلّقيناه  ال���ذي  ال��دع��م 
واأ�ساف  االأدوار".  اأفغان يف خمتلف  املا�سية من جانب 
اأنُه يدرك متاًما املخاطر التي تعّر�ص لها هوؤالء  "كما 
االأ�سخا�ص وما زالوا يتعّر�سون لها، وكذلك عائالتهم، 
املتحدة و�سركائنا يف حلف  الواليات  من خالل دعمهم 

ا". �سمال االأطل�سي والتحالف اأي�سً
وزير  م���ع  م��ن��اق�����س��ات  "يجري  ال���وزي���ر  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 
اخلارجّية )االأمريكي اأنتوين( بلينكن حول �سبل الوفاء 

بالتزاماتنا تاههم".
و���س��ه��دت االأ����س���ه���ر االأخ������رية ا����س���ت���م���راًرا ل��ل��م��ع��ارك يف 
اإنهاء  اىل  الرامية  ال�سالم  جهود  تعّر  مع  اأفغان�ستان، 

ال�سراع امل�ستمّر هناك منذ 20 عاًما.
وب����داأ اجل��ي�����ص االأم���ريك���ي ر���س��م��ًي��ا �سحب م��ا ت��ب��ّق��ى من 
االأرا�سي  على  جندي   2،500 ع��دده��م  البالغ  ج��ن��وده 
بايدن  جو  الرئي�ص  اأوام��ر  على  بناء  ال�سبت،  االأفغانّية 

ال�سهر املا�سي.
وقال م�سوؤولون اأمريكّيون يف امليدان اإّن االن�سحاب بداأ 
النهائي  املوعد  اأي��ار/م��اي��و،  بداية  من  قليلة  اأّي���ام  قبل 
امل��ّت��ف��ق ع��ل��ي��ه ب���ني وا���س��ن��ط��ن وط���ال���ب���ان ال���ع���ام املا�سي 

ال�ستكمال االن�سحاب.
االأمريكّية مع حلول  القّوات  ان�سحاب جميع  و�سينتهي 
وفق  اأيلول/�سبتمرب،   11 لهجمات  الع�سرين  الذكرى 

ما اأعلن بايدن.
وقال اجلي�ص االأمريكي ال�سبت اإّنه نّفذ "�سربة دقيقة" 
بعد تعّر�ص مطار يف قندهار فيه قاعدة اأمريكّية لنريان 

غري مبا�سرة مل ت�سّبب اأ�سراًرا.
وجاء الهجوم على القاعدة، مع حتذير طالبان من اأّن 
عدم اإنهاء اجلي�ص االأمريكي �سحب قّواته يف االأّول من 
العام  املوّقع بينهما  انتهك االّتفاق  اأّنه  اأّيار/مايو يعني 

املا�سي.

�شحف عربية: لودريان يف بريوت... فرن�شا تلجاأ اإىل الع�شا واجلزرة
•• عوا�شم-وكاالت

على  لل�سغط  اأخ����رية،  فرن�سية  حم��اول��ة  يف 
وزير  ي�����س��ل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  لت�سكيل 
اإىل  ل��ودري��ان  اي��ف  ج��ان  الفرن�سي  اخلارجية 
متابعون  اعتربه  ما  يف  االأربعاء،  اليوم  لبنان 
اآخر فر�سة للخروج من عنق الزجاجة، قبل 
اإقليمية،  ورمب��ا  دولية  عقوبات  اإىل  التعر�ص 
يبدو اأن��ه��ا اق��رتب��ت م��ن ب��ريوت اأك��ر م��ن اأي 

وقت م�سى.
وتعر�ست �سحف عربية �سادرة اأم�ص الثالثاء 
اإىل دخ��ول الق�ساء الفرن�سي خط االأزم��ة يف 
امل�سرف  حاكم  �سد  �سكوى  رف��ع  بعد  لبنان، 
���س��الم��ة، م��ا ميكن  امل��رك��زي اللبناين ري��ا���ص 
بعد  خا�سًة  مقبلة  ملالحقات  مقدمة  يعد  اأن 
اإعالن فرن�سا تقييد حركة ودخول مف�سدين 

ومعرقلني لت�سكيل احلكومة اأرا�سيها.

زيارة حا�سمة
الفرن�سية  اخلارجية  وزي��ر  و�سول  انتظار  يف 
اإىل بريوت قالت �سحيفة "القب�ص" الكويتية، 
ما  ترتقب  اللبنانية،  ال�سيا�سية  االأو�ساط  اإن 
التي  الزيارة  يف  لودريان  لوي  جان  �سيحمله 
عقابية  فرن�سية  اإج����راءات  ب��اإع��الن  ا�ستبقها 

�سد �سخ�سيات لبنانية مل ي�سمها.
وت���وق���ع م�����س��در ���س��ي��ا���س��ي م���ع���ار����ص، ح�سب 
يف  حا�سمة  لودريان  زي��ارة  "تكون  اأن  القب�ص، 
مو�سوع الدخول الفرن�سي على خط االأزمة"، 
الفرن�سية  الدبلوما�سية  "رئي�ص  اأن  مو�سحاً 
وقبل اإبالغ امل�سوؤولني امل�سمولني باالإجراءات 
�سيلتقيها  التي  املرجعيات  �سينذر  الفرن�سية، 
ب��اأن ب��الده تو�سك على نف�ص يدها من امللف 
ال��ل��ب��ن��اين، وال��ت��خ��ل��ي ع��ن امل���ب���ادرة ال��ت��ي كان 

عنوانها انقاذ لبنان قبل اأي �سيء اآخر".

فر�سة �أخرية
�سيا�سية يف  اعتربت م�سادر  اأخ��رى  من جهة 
اأخرية  فر�سة  للبنان،  لودريان  زي��ارة  ب��ريوت 
الرئي�ص  اأطلقها  ال��ت��ي  الفرن�سية  ل��ل��م��ب��ادرة 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ح�سب 

�سحيفة العرب.
التي  "العراقيل  اأن  امل�����س��ادر،  ه���ذه  وك�سفت 
و�سعها الرئي�ص مي�سال عون و�سهره جربان 
احلكومة  ه��ذه  مثل  ت�سكيل  وج��ه  يف  با�سيل 
دفعت ال�سلطات الفرن�سية اإىل التلويح بفر�ص 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ���س��خ�����س��ي��ات ل��ب��ن��ان��ي��ة حمددة 
ت�سكيل حكومة"،  ال��دف��ع يف ات���اه  اأج���ل  م��ن 
امل�سادر نف�سها،  "العرب"، نقاًل عن  واأ�سافت 

اأن العقوبات رمبا تطال ت�سمل �سعد احلريري 
اأو املقربني واملح�سوبني عليه، يف اإ�سارة  اأي�ساً 
"ال�سغط على  اأجل  اأن فرن�سا تعمل من  اإىل 
اأ�سرع  يف  حكومة  لت�سكيل  لبنان  اجلميع" يف 

وقت ممكن.

جزرة �مل�ساعد�ت وكرباج �لعقوبات
ويف �سحيفة "ال�سرق" قال خليل اخلوري اإن 
فرن�سا التي راهنت على تاوب اللبنانيني يف 
البداية، انتقلت اإىل التلويح بالعقوبات، قائاًل 
الفرن�سية  املبادرة  من  اجلديدة  "الطبعة  اإن 
الزيارة  لهذه  مهد  الذي  لودريان،  �سيحملها 
خطري،  �سّر  ُن��ذر  حملَت  ت�سريحات  ب�سل�سلة 
والذي قال اإن لبنان على حافة الهاوية، وبلَغ 

به االأمر حّد التحذير من اختفاء لبنان". 
واأو�سح الكاتب اأن لودريان �سياأتي "ويف اإحدى 
ال�سوط"،  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ي��د  ويف  اجل����زرة  ي��َدي��ه 
بامل�ساعدات  ف��ال��وع��د  اجل����زرة  "اأما  م�سيفاً 
امل�سروَطة. واأما الكرباج، فالتلويح بالعقوبات 
التي ال ُيعَرف بعد كل تف�سيل فيها واالأجوبة 
على االأ�سئلة الثالثة االآتية: االأّول هل تكون 
اأوروبية عامة؟  اأو  العقوبات فرن�سية وح�سب 
الثاين، نوعيتها، هل ُتقت�َسر على منع دخول 
اإىل  ذل���ك  تتخطى  اأو  ُت���ط���اول���ُه،  مل��ن  ف��رن�����س��ا 

���س��وؤون م��ال��ي��ة؟ ال��ث��ال��ث، م��ا ه��و ع���دد الذين 
�سُتطاولهم؟".

�لبد�ية ب�سالمة
لبنان، مع دخول  زي��ارة لودريان اىل  تزامنت 
االأزمة،  خط  على  ر�سمياً  الفرن�سي  الق�ساء 
بعد رفع  �سكوى ق�سائية �سد حاكم امل�سرف 
امل���رك���زي ال��ل��ب��ن��اين ري���ا����ص ���س��الم��ة و4 من 
امل��ق��رب��ني م��ن��ه، بتهمة ج��م��ع ث���ورة يف اأوروب����ا 
غري  "�سريبا"  م��ن��ظ��م��ة  وف����ق  ب���االح���ت���ي���ال، 
اأخ����رى متثل  ج��ان��ب جمعية  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 
مت�سررين وحمامني لبنانيني، وفق �سحيفة 

ال�سرق االأو�سط.
رمبا  امل��الح��ق��ة  اأن  اأي�����س��اً  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
لبنانياً  ���س��ي��ا���س��ي��اً   20 ن��ح��و  لت�سمل  ت��ت��و���س��ع 
وم�ساهمني  ب��ن��وك  مالكي  ج��ان��ب  اإىل  ك��ب��رياً 

وغريهم.
بعد  اأ�سدرته  ال��ذي  البيان  يف  �سريبا  وقالت 
رف���ع ال���دع���وى ال��ق�����س��ائ��ي��ة: "يف ن��ه��اي��ة هذا 
عودة  ���س��م��ان  ف��رن�����س��ا  ع��ل��ى  �سيتعني  االأم�����ر، 
م�سروعة  غ��ري  ب��ط��ري��ق��ة  املكت�سبة  االأم�����وال 
االأو�ساع  ال���ع���ام وحت�����س��ني  ال�����س��ال��ح  خل��دم��ة 
القانون  �سيادة  وتعزيز  للبنانيني  املعي�سية 

ومكافحة الف�ساد".  
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اجلرال البورمي مني اأونغ هالينغ، كان حا�سرا

قمة املتها ال�سرورة غاب ممثلو املعار�سة عن القمة

رئي�ص الوزراء التايالندي تعلل بالوباءالرئي�ص االإندوني�سي جوكو ويدودو يف موؤمتر �سحفي عقب قمة االآ�سيان حول بورما

فا�شو  بوركينا  ب�شرق  هجوم  يف  قتيال   30
•• واغادوغو-اأ ف ب

يقل عن ثالثني مدنياً  ما ال  ُقتل 
مفرت�سني  الإره��اب��ي��ني  ه��ج��وم  يف 
كومندجاري  مبقاطعة  كودييل  يف 
�سرق بوركينا فا�سو، هو بني االأكر 
دموية يف هذا البلد وفق ما ذكرت 

م�سادر اأمنية وحملية.
لوكالة  اقليمي  اأمني  وقال م�سدر 
ع���دد كبري  "هاجم  ب��ر���ص  ف��ران�����ص 
م���ن امل�����س��ل��ح��ني ب���ل���دة ك���ودي���ي���ل يف 
اأوقع  م��ا  �سباحا  ف��وت��وري  منطقة 

ع�سرات القتلى بني املدنيني".
واأكد م�سوؤول يف جمعية "متطوعي 
ت�سم  ال���ت���ي  االأمة"  ع���ن  ال����دف����اع 
الدفاع  ق����وات  ي�����س��ان��دون  م��دن��ي��ني 
لالإرهابيني،  الت�سدي  يف  واالم��ن 
"ح�سيلة  اىل  الهجوم، الفتا  وقوع 
بني  ع���م���ا  ت���ق���ل  ال  جدا"  ك����ب����رية 

قتيال". وثالثني  "ع�سرين 
نف�سها يف  وق��ال ع�سو يف اجلمعية 
ح�سيلة  "اإنها  ف���وت���وري  م��ن��ط��ق��ة 
من  ف���روا  النا�ص  الن  نهائية  غ��ري 
عن  ب�������دوره  م��ت��ح��دث��ا  القرية"، 
قتيال بني رجال ون�ساء"  "ثالثني 

"ع�سرين  ����س���ق���وط  اىل  والف����ت����ا 
ال��ع��دي��د منهم  اإ����س���اب���ات  ج��ري��ح��ا 

خطرية".
"كان ميكن تنب هذه  اأن���ه  واك���د 
قبل  املجزرة الن حتذيرات وجهت 
اإرهابيني  وج����ود  ع��ن  اأي����ام  ب�سعة 
"بع�ص  اأن  م�سيفا  املنطقة"،  يف 
القرويني  ه��ددوا  اأن  �سبق  االف���راد 

متهمني اإياهم بت�سجيع املتطوعني 
الذين يقاتلونهم".

"عملية  اإن  االم��ن��ي  امل�����س��در  وق���ال 
هوؤالء  ومالحقة  ال�سكان  حلماية 
توجيه  بعيد  اطالقها  مت  االف���راد 

التحذيرات".
جمعية  يف  امل�����������س�����وؤول  واو�������س������ح 
االمة"  ع���ن  ال���دف���اع  "متطوعي 

وقع  "الهجوم  اأن  ب��ر���ص  لفران�ص 
ال�����س��ب��اح فيما  ه���ذا  وق���ت مبكر  يف 
كان البع�ص ال يزالون يف منازلهم. 
وا�سرموا  القرية  الع�سرات  اقتحم 
اآخرون  ك��ان  فيما  م��ن��ازل  ال��ن��ار يف 
على  ال��ن��ار  اطلقوا  لقد  ي��راق��ب��ون. 

النا�ص ع�سوائيا".
ا�سابوا  "االإرهابيني  اأن  وا���س��اف 

اأي�سا نحو خم�سة ع�سر �سخ�سا نقل 
بع�سهم اىل م�ست�سفى" جماور.

وياأتي هذا الهجوم بعد ا�سبوع على 
ملكافحة  وح���دة  ل��ه  تعر�ست  كمني 
ال�����س��ي��د اجل���ائ���ر وان���ت���ه���ى مبقتل 
�سحافيان  بينهم  اأوروب��ي��ني  ثالثة 

ا�سبانيان.
البلد  ف���ا����س���و  ب���ورك���ي���ن���ا  وت�������س���ه���د 
الزراعي الغني باملناجم يف منطقة 
ال�����س��اح��ل ال���ذي ك���ان وج��ه��ة مهمة 
لل�سياح واملنظمات غري احلكومية، 
اأ����س���واأ اأوق��ات��ه��ا م��ن��ذ ا���س��ت��ق��الل��ه يف 
خم�ص  منذ  غارقة  فهي   .1960
مثل  العنف،  دوام��ة من  �سنوات يف 

جارتيها مايل النيجر.
اأدت الهجمات التي ت�سنها جماعات 
متطرفة بع�سها مرتبط بالقاعدة 
داع�ص،  بتنظيم  االآخ����ر  وال��ب��ع�����ص 
اأعمال  االأح��ي��ان  بع�ص  يف  ترافقها 
�سكانية،  جم���م���وع���ات  ب����ني  ع���ن���ف 
وقمعها بعنف من قبل قوات االأمن 
على  �سخ�ص   1200 م��ق��ت��ل  اإىل 
اأدت  االأقل معظمهم مدنيون. كما 
م��ل��ي��ون �سخ�ص  ح���وايل  ن���زوح  اإىل 

يتجمعون يف املدن الكربى.

 جمموعة ال�شبع تدعو اإىل الوحدة يف مواجهة التهديدات 
•• لندن-اأ ف ب

اأول  ال�سبع يف لندن يف  يلتقي وزراء خارجية جمموعة 
عامني،  من  اأك��ر  منذ  لوجه  وجها  يعقد  لهم  اجتماع 

لالتفاق على ردود م�سرتكة على التهديدات العاملية.
ورو�سيا  و�سوريا  وليبيا  وبورما  ال�سني  وحت�سر ملفات 
الدول  ن��ادي  خارجية  وزراء  بني  املحادثات  اأجندة  على 
الغنية قبل قمة روؤ�ساء الدول واحلكومات ال�سهر املقبل 

يف جنوب غرب اإنكلرتا.
وملفات  اإثيوبيا  يف  العنف  اأع��م��ال  ال���وزراء  يناق�ص  كما 
والبلقان  وال�ساحل  وال�سومال  ال�سمالية  وكوريا  اإيران 
الدميوقراطية  تقو�ص  ملحة  جيو�سيا�سية  و"م�ساكل 

واحلريات وحقوق االإن�سان"، بح�سب ما اأعلنت لندن.
وال��ت��ق��ى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين دوم��ي��ن��ي��ك راب 
اأن��ت��وين بلينكن االث��ن��ني، ودع��ي��ا اإىل  نظريه االأم��ريك��ي 

نهج موحد.
ملجموعة  الربيطانية  "الرئا�سة  اإن  بيان  يف  راب  وق��ال 
الدميوقراطية  امل��ج��ت��م��ع��ات  جل��م��ع  ف��ر���س��ة  ال�����س��ب��ع 
حاجة  هناك  تكون  عندما  ال��وح��دة  واإظ��ه��ار  واملنفتحة 
والتهديدات  امل�سرتكة  التحديات  ملواجهة  اإليها  ما�سة 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  املتزايدة". من جهته، جدد 
التزام الواليات املتحدة ب�"نظام دويل قائم على قواعد" 
ملواجهة ق�سايا تبداأ بتغري املناخ و�سوال اإىل التعايف يف 

مرحلة ما بعد اجلائحة.
وُتعقد االجتماعات بني امل�ساركني وفق بروتوكول �سارم 

وا�ستخدام  ���س��غ��رية  وف���ود  بح�سور  اجل��ائ��ح��ة،  ب�سبب 
كمامات وجدران �سفافة واالإبقاء على م�سافة اآمنة.

 127 من  اأك��ر  اأح�ست  التي  املتحدة  اململكة  وبا�سرت 
التخفيف  اجل��ائ��ح��ة،  ب���داي���ة  م��ن��ذ  وف����اة  و500  األ���ف���ا 
التطعيم  حملة  ت��ق��ّدم  م��ع  ت��زام��ن��ا  للقيود  ال��ت��دري��ج��ي 
وتراجع االإ�سابات، يف وقت ت�سّجل دول اأخرى ذروات يف 

اأعداد االإ�سابات.
وقد دفعت هذه التفاوتات اإىل اإطالق دعوات ملزيد من 
العمل ال��دويل، مبا يف ذلك زيادة فر�ص احل�سول على 

اللقاحات.
اإنه  وقال بلينكن االإثنني يف موؤمتره ال�سحايف مع راب 
ال ميكن الأي دولة اأن تعالج "مبفردها اأًيا من التحّديات 
اململكة  اأو  املتحدة  ال��والي��ات  حتى  وال  نواجهها،  ال��ت��ي 
وكندا  اأمل��ان��ي��ا  خارجية  وزراء  اإىل  و�سين�سم  املتحدة". 
واململكة  واليابان  واإيطاليا  وفرن�سا  املتحدة  والواليات 

املتحدة، ممثلون عن االحتاد االأوروبي.
كما ُوّجهت دعوات اإىل كل من الهند واأ�سرتاليا وكوريا 
اجلنوبية وجنوب اإفريقيا ورابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا 

)االآ�سيان(.
وم��ن��ذ خ��روج��ه��ا م��ن االحت���اد االأوروب�����ي ال��ع��ام املا�سي، 
واملحيط  اآ���س��ي��ا  منطقة  ن��ح��و  امل��ت��ح��دة  اململكة  ات��ه��ت 
ال��ه��ادئ. وه��ي ت��اأم��ل يف ال��ت��زام��ات عاملية اأو���س��ع واأقوى 
لناحية مكافحة تغري املناخ، يف وقٍت ت�ستعد ال�ست�سافة 
26( يف ت�سرين  املناخ )كوب  املتحدة لتغري  قمة االأمم 

الثاين-نوفمرب.

اخلا�سة  ال���ق���م���ة  ع���ق���دت  اذن،     
�سرق  جنوب  دول  رابطة  لالآ�سيان، 
اآ�سيا، واملخ�س�سة للو�سع يف بورما 
بح�سور  جاكرتا  يف  اأب��ري��ل   24 يف 
م��ن��ف��ذ االن����ق����الب، اجل�����رال مينه 
امل�سوؤولني من  وكبار  اأونغ هالينغ، 
الدول االأع�ساء الت�سعة االأخرى يف 
االحتاد االإقليمي. ومل تتم دعوة اأي 
ممثل عن حكومة االحتاد الوطني، 

الذي ي�سم معار�سي االنقالب.
خارج  ل��ه  ر�سمية  زي���ارة  اأول  ويف     
ي���ك���ن ه���ن���اك م����ا مييز  ب����ورم����ا، مل 
اجلرال مينه اأونغ هلينغ، يف بدلة 
لوؤلوؤة،  داك��ن��ة ورب��ط��ة عنق رم��ادي��ة 
عن امل�ساركني االآخرين. ومع ذلك، 
اأن  االإندوني�سي  ال��ربوت��وك��ول  رت��ب 
ال��ل��ي��م��وزي��ن رئي�ص  ال�����س��ي��ارة  ت��ق��ود 
طائرة  م����ن  ال���ع�������س���ك���ري  امل��ج��ل�����ص 
القمة  مكان  اإىل   320 اأ  اإي��رب��ا���ص 
عك�ص  ع���ل���ى  ع���ل���م���ه���ا،  رف������ع  دون 

ال�سيوف االآخرين.
"بيان  ����س���در  ال��ق��م��ة،  ن��ه��اي��ة     يف 
ين�ص على  نقاط،   5 جماعي" من 
دون  ي��ن��ت��ه��ي  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��ن��ف  اأن 
ت��اأخ��ري يف ب��ورم��ا. وم��ع ذل���ك، فاإنه 
ال ياأتي مع جدول زمني وال يوجد 
-على  ح��ال  يف  ب��ال��ع��ق��وب��ات،  تهديد 
االأرجح -مل يغري اجلي�ص البورمي 
حًقا �سلوكه املعتاد املتمثل يف ال�سحق 
اأ�سكال  م���ن  ���س��ك��ل  الأي  ال����دم����وي 
اأن هذا  ي��ب��دو  ل��ه��ذا ال  االح��ت��ج��اج. 
البيان ال�سحفي �سيدفع اجلراالت 
لن  كما  االنحناء،  اىل  االنقالبيني 
مفاو�سات  فتح  ال�سهل  م��ن  ي��ك��ون 
يقا�سونهم  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص  م��ع 

بتهمة "اخليانة العظمى".
الرئي�ص  ال��ق��م��ة،  م�سيف  ودع����ا     
االإن��دون��ي�����س��ي ج��وك��و وي�����دودو، اإىل 
جانب رئي�ص الوزراء املاليزي حمي 
الدين يا�سني ونظريه ال�سنغافوري 
�سراح  اإط��الق  اإىل  لونغ،  ه�سني  يل 
مطلب  وهو  ال�سيا�سيني،  ال�سجناء 
اخلم�ص  ال���ن���ق���اط  يف  م������درج  غ����ري 
للبيان اخلتامي. وبح�سب رويرتز، 
مع  النقطة  ه��ذه  ت�سمني  مت  فقد 
ذل����ك يف م�����س��ودة ال��ب��ي��ان ال���ت���ي مت 

اإعدادها يف اليوم ال�سابق للقمة.
التقريبية  ل��ل��ت��ق��دي��رات  وت��اأك��ي��ًدا    

قتاال  مبيامنار،  اليوم  يعرف  فيما 
ع��ن��ي��ًف��ا ل��ف��رتات ط���وي���ل���ة.     ومنذ 
ا�ستقالل بورما عام 1948، اأقامت 
انطالقا  ثم  اأواًل،  كارين  ع�سابات 
م��ن ان��ق��الب اجل���رال ين وي��ن عام 
اأخرى،  م�سلحة  حركات   ،1962
"حمررة".  مناطق  �سان،  �سيما  وال 
وقد ف�سلت ال�سلطات التايالندية، 
اإن�ساء  الغربية،  حلدودها  املتاخمة 
مناطق عازلة، ي�سيطر عليها هوؤالء 

املقاتلون.
مبرور  ب��ان��ك��وك  حكومة  �سمحت     
ال�سالح الالزم لبقاء هذه احلركات 
يف  وراأت  اأرا�سيها،  عرب  الوحدوية 
باالإ�سافة  املزايا:  من  العديد  ذلك 
اإىل نوع من الت�سامن العرقي )لغة 
التايالندية(،  م��ن  ف���رع  ه��ي  ���س��ان 
العدو  اإ����س���ع���اف  يف  ي�����س��اه��م  ف���ه���ذا 
بجني  وي�سمح  ال��ب��ورم��ي،  امل����وروث 
االأرباح الناتة عن عمليات االتار 

هالينغ.
بتوافق  بالعمل  االآ�سيان  تتباهى     
عن  دائ���م���ا  ام��ت��ن��ع��ت  وق����د  االآراء، 
الداخلية  ال���������س����وؤون  يف  ال���ت���دخ���ل 
عدم  اخلط  هذا  واأثبت  الأع�سائها. 
 ،2017 فعاليته ب�سكل خا�ص عام 
ع��ن��دم��ا ن��ف��ذ اجل�����رال م��ي��ن��ه اأون���غ 
الأقلية  ع���رق���ًي���ا  ت���ط���ه���رًيا  ه��ل��ي��ن��غ 
عن  اأ�سفر  مم��ا  امل�سلمة  الروهينغا 
خ�سائر فادحة: ع�سرات االآالف من 
القتلى، وعدد ال يح�سى من الن�ساء 
البورميون،  اجل���ن���ود  اغ��ت�����س��ب��ه��ن 
بنغالدي�ص  يف  الج���ئ  األ���ف  و800 
يف اأ���س��د ح���االت ال��ع��وز وق��د حرقت 
ثالث  ت�سم  التي  واآ�سيان،  قراهم. 
–االأكر  م�سلمة  اأغلبية  ذات  دول 
كثافة �سكانية، اإندوني�سيا وماليزيا 
علًنا  �سيًئا  حت���اول  –مل  وب���رون���اي 
احلد  اأو  لوقف  �سيًئا  حتقق  –ومل 
مما و�سفته االأمم املتحدة "بجرائم 

ال��ك��ربى ب��ال��ك��ه��رب��اء -ح����وايل 10 
ماليني �سخ�ص يف ذلك الوقت.

النفط  ���س��رك��ات  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة    
وال�����غ�����از يف م����ي����امن����ار، ف�������اإن ه���ذا 
وتديره  �سممته  ال����ذي  امل�������س���روع، 
����س���رك���ة ت������وت������ال، ان�������س���م���ت اإل���ي���ه 
اأونوكال  االأمريكية  النفط  �سركة 
الحًقا  ع��ل��ي��ه��ا  ا����س���ت���ح���وذت  -ال���ت���ي 
���س��رك��ة ���س��ي��ف��رون -و���س��رك��ة النفط 

التايالندية.
البلدين،  ت��اري��خ  يف  م���رة  والأول     
يفرت�ص  ث��اب��ت،  �سند  �سيوحدهما 
اأن يكون مفيًدا للطرفني. العواقب 
يعد  مل  ك���ب���رية:  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
ال�سلطات  ل����دع����م  جم�����ال  ه����ن����اك 
الطرف عن  اأو غ�سها  التايالندية 
املعادية  امل�سلحة  اجلماعات  اأعمال 
باتت  الأن هذه اجلماعات  ليانغون، 
اأنابيب  اإن�ساء خط  اأم��ام  االآن عقبة 
الغاز، وهو اأولوية وطنية للبلدين.

لهذا االإجماع املفرت�ص، دعا البيان 
البورمية  االأط����������راف  اخل���ت���ام���ي 
النف�ص"، كما  "�سبط  اإىل  املتنازعة 
كانوا  االن���ق���الب  م��ع��ار���س��ي  اأن  ل���و 
م�������س���وؤول���ني ب�����س��ك��ل م�������س���رتك عن 
مقتل 750 مدنًيا، واآالف اجلرحى 
مع  امل�ساواة  ق��دم  على  واملفقودين، 

اجلي�ص البورمي.
   والأ���س��ب��اب غ��ري وا���س��ح��ة، رئي�ص 
ال�����������وزراء ال����ت����اي����الن����دي ب����راي����وت 
يف  ب��الده  تعد  ال��ذي  ت�سا،  اأو  ت�سان 
امل�ستمر  للتدفق  املواجهني  طليعة 
ل��الج��ئ��ني م��ن ب��ورم��ا، مل ي���اأت اإىل 
وب���اء كوفيد  اإىل  م�����س��رًيا  ج��اك��رت��ا، 
قائًدا  ك��ون��ه  اىل  وب��ال��ن��ظ��ر   .-19
التايالندي،  للجي�ص  �سابًقا  ع��اًم��ا 
انقالب  يف  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  وو����س���ل 
اإنه  ي��ق��ال   ،2014 ع���ام  ع�����س��ك��ري 
وتارية  �سخ�سية  بعالقات  يتمتع 
مم���ت���ازة م���ع اجل�����رال م��ي��ن��ه اأون����غ 

املختلفة )الياقوت والياقوت االأزرق 
ي�سهلها  التي  وم�ستقاته(  واالأفيون 

هذا الو�سع غري امل�ستقر.

و�سول توتال يقلب �الأمور 
   وقد اأدى العقد املوقع عام 1992 
بني �سركة النفط الفرن�سية توتال 
وال�سركة البورمية اململوكة للدولة 
"�سركات النفط والغاز يف ميامنار" 
معادلة  يف  ع��م��ي��ق  ا����س���ط���راب  اإىل 

العالقات البورمية التايالندية.
   ين�ص هذا العقد على بدء ت�سغيل 
"يادانا"  ال���ب���ح���ري  ال����غ����از  ح���ق���ل 
)"الكنز"، باللغة البورمية( يف بحر 
مقاطعة  ���س��واح��ل  قبالة  اأن���دام���ان، 
عن  ونقله  ال��ب��ورم��ي��ة،  تينا�سريمي 
البحري،  الغاز  اأنابيب  خط  طريق 
ث���م ب����راً اإىل ب��ل��دة رات�������س���اب���وري يف 
بناء  و�سيتم  تايالند.  غ��رب  جنوب 
بانكوك  ت��زود  عالية  طاقة  حمطة 

�سد االإن�سانية".

�آ�سيان, جمموعة متنوعة
 10 التي ت�سم  اآ�سيان،  تاأ�س�ست      
اأع�����س��اء، ع���ام 1965 م��ن ق��ب��ل 5 
دول -تايالند والفلبني واإندوني�سيا 
مناخ من  و�سنغافورة -يف  وماليزيا 
-وكانت  ال�سيوعية  ���س��د  ال��ن�����س��ال 
على  فيتنام  االأم��ري��ك��ي��ة يف  احل���رب 
املنظمة  وت���و����س���ع���ت  و�����س����اق.  ق�����دم 
بروناي  �سلطنة  اإىل  اأواًل  تدريجياً، 
اإىل  ث����م   ،1984 ع�����ام  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

فيتنام عام 1995.
   مت ق��ب��ول ب��ورم��ا ع��ام 1997 يف 
�سياق خا�ص للغاية. يف الواقع، على 
�سيام  مملكة  خا�ست  ق���رون،  م��دى 
-التي اأ�سبحت مملكة تايالند عام 
التي  املختلفة  -واملمالك   1939
الربيطاين  اال�ستعمار  قبل  تتالت 
ع�سر  ال���ت���ا����س���ع  ال����ق����رن  ن���ه���اي���ة  يف 

   ان النظام البورمي الذي تعاقدت 
معه �سركة توتال، هو نتيجة مبا�سرة 
حلّمام الدم الذي ارتكبه اجلي�ص يف 
قتلوا  االف   5  :1988 اأغ�سط�ص 
يانغون.     ����س���وارع  يف  واح����د  ي���وم  يف 
"جمل�ص  اأط���ل���ق ع��ل��ى ن��ف�����س��ه ا���س��م 
الدولة ال�ستعادة القانون والنظام"، 
واعاد ت�سميته بعد اأربع �سنوات، مع 
ونف�ص  املمار�سات  بنف�ص  االحتفاظ 
اجلراالت تقريًبا، "جمل�ص الدولة 
التاأخري  وبعد  والتنمية".  لل�سالم 
اأنابيب  خ����ط  م����ن  ج�����زء  ب����ن����اء  يف 
ن���داءات  ب�سبب  ت��اي��الن��د،  يف  ال��غ��از 
امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، و�سل 
عام  رات�سابوري  اإىل  البورمي  الغاز 

.2000
   لذلك، عام 1997، مل يعد هناك 
بانكوك  ج��ان��ب  م��ن  اع���رتا����ص  اأي 

على قبول بورما يف االآ�سيان.
اجليو�سيا�سية  احل��ج��ة  وك���ان���ت     
هي  وت��اي��الن��د  ب��ورم��ا  ب��ني  لل�سلة 
القانونية  الرئي�سي للعملية  املحور 
نفذتها  التي  املحكمة"  "اأ�سدقاء 
بنجاح  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
خالل  من  للح�سول،   1997 ع��ام 
اأم��ري��ك��ي��ة كبرية  ���س��رك��ة حم���ام���اة 
ج�����ًدا وم��ك��ل��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة، ع��ل��ى عدم 
ت��وج��ي��ه االت���ه���ام ل�����س��رك��ة ت��وت��ال يف 
الدعوى التي رفعتها املنظمات غري 
احلكومية يف حمكمة لو�ص اأجنلو�ص 
يونوكال  ���س��رك��ة  ���س��د  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
النتهاكات خطرية ومتكررة حلقوق 
االإن�سان يف بناء اجلزء االأر�سي من 

خط اأنابيب الغاز يف بورما.
ع�سوة  ط����رح����ت   ،1998 ع������ام 
تنتمي  ال��ف��رن�����س��ي،  ال����ربمل����ان  م���ن 
ك��ت��اب��ي��ا على  ����س���وؤااًل  اىل اخل�����س��ر، 
حينها  الفرن�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
بند يف  اأي  ملعرفة  فيدرين،  هوبرت 
امل��ي��زان��ي��ة مت م��ن خ��الل��ه حت�سيل 
�سركة  الإع����ف����اء  امل���ح���ام���ني  اأت����ع����اب 
يف  الق�سائية  املالحقة  م��ن  ت��وت��ال 
كانت  اإذا  وم���ا  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات 
ال�سركة قد �سددت التكاليف الحقا. 
ع��ل��ى ع��ك�����ص ق��واع��د ال��ق��ان��ون التي 
ال�سلطتني  ب���ني  ال���ع���الق���ات  حت��ك��م 
تتلق  مل  والتنفيذية،  الت�سريعية 

ماري هيلني اأوبري اأي رد.

دعت �إىل �سبط �لنف�ش و�إنهاء �لعنف

قمة االآ�شيان حول بورما: اإجماع مغ�شو�ص...!
•• الفجر -فران�شي�س كري�شتوف 

ترجمة خرية ال�شيباين
دعت ر�بطة دول جنوب �سرق �آ�سيا �إىل �سبط �لنف�ش 
و�إنهاء �لعنف يف بورما, عقب قمة حول حمنة �لبالد 

منذ �نقالب �الأول من فرب�ير. "بيان نهائي باالإجماع", 
بدون جدول زمني �أو عقوبات, ويبدو �أنه ي�سع �جلي�ش 
�النقالبي على نف�ش م�ستوى �ملتظاهرين �لذين وقعو� 

�سحايا �لقمع �لدموي.

يف  �لع�سكري,  �ملجل�ش  زعيم  هلينغ,  �أونــغ  مني  كان     
للمعار�سة.  ممثل  �أي  ــوة  دع تتم  مل  لكن  جاكرتا, 
غياب حمرج �آخر هو غياب رئي�ش �لوزر�ء �لتايالندي 
بر�يوت ت�سان �أو ت�سا, وهو نف�سه مرتكب �نقالب عام 

تايالند  �لبورمي. وبني  من �جلرن�ل  وقريب   ,2014
�سركة  خــالل  من  �لطاقة  جمــال  يف  م�سالح  وبــورمــا 
�لدميقر�طية  طويلة  لفرتة  جتاهلت  �لتي  توتال 

وحقوق �الإن�سان.

من 5 نقاط, ين�ص على اأن العنف يجب اأن ينتهي دون تاأخري يف بورما جماعي  •  بيان 
ت�شان اأو ت�شا, بوباء كوفيد-  19 ليغيب عن القمة  برايوت  التايالندي  الوزراء  رئي�ص  •  تعلل 

• تتباهى االآ�شيان بالعمل بتوافق االآراء, وامتنعت دائما عن التدخل يف ال�شوؤون الداخلية الأع�شائها

حتليل �خباري
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اجلزائر.. ارتفاع عدد �شحايا �شيول والية املدية اإىل 4
•• اجلزائر-وكاالت

اأم�ص  �سباح   املدية  بوالية  املدنية  احلماية  اأع��وان  انت�سل 
ال�����وادي مبنطقة  ���س��ي��ول  ال��ث��الث��اء ج��ث��ة �سخ�ص ج��رف��ت��ه 
االأمطار  م��وج��ة  بعد  �سليمان،  بني  بلدية  يف  ال��زراوط��ي��ة 
عداد  لريتفع  ب��االأم�����ص،  املنطقة  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��غ��زي��رة 

�سحايا ال�سيول اإىل 4 اأ�سخا�ص.
واأف��ادت هيئة احلماية املدنية يف والية املدية اأن ال�سخ�ص 
عاما،   55 العمر  م��ن  يبلغ  لكنه  الهوية،  جمهول  م���ازال 

بح�سب ما اأفادت مرا�سلتنا.
وقد اأكد الدفاع املدين يف الوالية با�ستمرار عمليات البحث 

واالإنقاذ عن مفقودين حمتملني على م�ستوى كل املناطق 
التي �سهدت ت�ساقطا كبريا لالأمطار.

امل��رك��ب��ات جراء  م��ن  ع��دد  ج��رف  ال�سيول يف  ت�سببت  وق��د 
ارتفاع من�سوب مياه الوادي وتراكم االأوح��ال التي و�سلت 

اإىل و�سط مدينة بني �سليمان.
ومّت تعزيز الوحدات العملياتية للحماية املدنية باملدية من 
البحث واال�ستطالع عن مفقودين  اأجل موا�سلة عمليات 
اأر�سلت  حيث  �سليمان،  بني  بلدية  م�ستوى  على  حمتملني 
فرق دعم وتدخل وفرق للكالب املدّربة من طرف الوحدة 
ومديرية  اجلزائر  العا�سمة  يف  البي�ساء  بالدار  الوطنية 

احلماية املدنية لوالية البويرة.

�لواليات �ملّتحدة تعطي �للقاح لالأطفال �الأ�سبوع �ملقبل 

الو�شع ال�شحي يتعقد يف الهند وجدل يف اأ�شرتاليا حول اإغالق حدودها 

م��اي��ك��ل ���س��الي��رت ال��ع��ال��ق يف جزر 
املالديف "اإذا كانت حكومتنا تهتم 
�ست�سمح  االأ���س��رتال��ي��ني،  ب�سالمة 
اأمر  اإن���ه  ال��دي��ار.  اإىل  ب��ال��ع��ودة  لنا 
خم����ز!!! ���س��ي��دي رئ��ي�����ص ال�����وزراء، 

يداك ملطختان بالدماء".
وهناك العديد من العبي الكريكت 
العالقني  االأ���س��رتال��ي��ني  ب��ني  م��ن 
يف الهند حيث كانوا يتناف�سون يف 

البطولة الوطنية.
وال���������س����ب����ت، ح����������ّذرت اأ�����س����رتال����ي����ا 
ال��ع��ائ��دي��ن م��ن الهند  م��واط��ن��ي��ه��ا 
عرب رحالت توقف، اأنهم يواجهون 

خطر ال�سجن ملدة خم�ص �سنوات.
وتراجع رئي�ص الوزراء االأ�سرتايل 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ح���ظ���رت االإك��������وادور 
االثنني ت�سدير االأك�سجني الطبي 
امل�ستخدم ملعاجلة مر�سى كوفيد-

ل�سعره. �سقفا  وحددت   19
اللجنة  رئي�ص  زاب��ات��ا  خ���وان  وق���ال 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ع���م���ل���ي���ات ال����ط����وارئ 
االأولوية  نعطي  اأن  املنطقي  "من 
االإكوادوريني،  مواطنينا  حلاجات 
اأ�سا�سي  عن�سر  )االأك�سجني(  الأن��ه 

يف اإنقاذ االأرواح".
ومتكنت االأرجنتني من جمع اأكر 
ال�سريبة  م��ن  دوالر  م��ل��ي��اري  م��ن 
ع��ل��ى ال������روة ال���ت���ي ف��ر���س��ت ملرة 
واح��دة فقط بهدف تاأمني متويل 
ل�سراء االإمدادات الطبية وم�ساعدة 

التهديد  ع���ن  م��وري�����س��ون  ���س��ك��وت 
ب��ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن ال���ث���الث���اء لكنه 
ال��ع��ودة من  بقي على ق��راره مبنع 

الهند.
خالل  ح���دودن���ا  "�ساأحمي  وق����ال 
هذه الفرتة" راف�سا ادعاء "تلطخ 
ذلك،  غ�سون  يف  بالدماء".  يديه 
اللقاحات  ت�سليم  عملية  ت��اأخ��رت 
اأك���ر البلدان  ث��اين  ال���ربازي���ل،  يف 

ت�سررا بالوباء بعد الهند.
ب��رازي��ل��ي��ة كربى،  م���دن  ���س��ب��ع  ويف 
مبا فيها بورتو األيغري، مت تعليق 
م��ن لقاح  الثانية  اإع��ط��اء اجل��رع��ة 
نق�ص  ب�سبب  ال�سيني  كورونافاك 

اجلرعات.

•• نيودلهي-اأ ف ب

الهند  يف  ال�سحي  ال��و���س��ع  ي����زداد 
�����س����وءا م����ع ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا اأك������ر من 
ب��ك��وف��ي��د- اإ����س���اب���ة  م���ل���ي���ون   20
تزال  ال  وق���ت  يف  ال��ث��الث��اء   19
تختنق  ال���ب���الد  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
اإىل  اأ�سرتاليا  دف��ع  م��ا  بامل�سابني، 
مواطنيها  م��ن  االآالف  ع��ودة  منع 
ال���ذي���ن ت��ق��ط��ع��ت ب��ه��م ال�����س��ب��ل يف 

الهند.
و���س��ج��ل��ت ال��ه��ن��د اأك����ر م���ن 222 
األ����ف وف�����اة، وه���ي ح�����س��ي��ل��ة تعزى 
اإىل التجمعات الدينية وال�سيا�سية 
االأ�سهر  ب��اإق��ام��ت��ه��ا يف  ���س��م��ح  ال��ت��ي 
ت���راخ���ي  اإىل  وك����ذل����ك  االأخ���������رية 
ويعتقد  م���ودي.  ن��اري��ن��درا  حكومة 
اأعلى  الفعلية  االأرق����ام  اأن  خ���رباء 

من ذلك بكثري.
وي���واج���ه ال��ن��ظ��ام ال�����س��ح��ي الذي 
املهياأ  وغ����ري  امل�������وارد  اإىل  ي��ف��ت��ق��ر 
كبريا  نق�سا  الو�سع  ه��ذا  ملواجهة 
واالأك�سجني  واالأدوي����ة  االأ���س��رة  يف 
يف  الدولية  امل�ساعدات  تدفق  رغ��م 

االأيام االأخرية.
االأ�����س����رتال����ي����ني  اآالف  واأ�����س����ب����ح 
اأغلقت  اأن  منذ  الهند  يف  عالقني 
امل�سافرين  اأم���ام  ح��دوده��ا  كانبريا 
مواجهة  يف  الهند  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
فيهم  مبن  للوباء،  احل��اد  التف�سي 
موجة  اإىل  اأدى  م���ا  م��واط��ن��وه��ا، 

غ�سب يف البالد.
االأ�سرتايل  الكريكت  الع��ب  وغ��رد 

ال�سركات ال�سغرية املت�سررة جراء 
وب�����اء ف���ريو����ص ك����ورون����ا، وف����ق ما 

اأعلنت احلكومة االإثنني.
الفدرالية  ال�سرائب  هيئة  وقالت 
نحو  اإن  "اأفيب"  االرج���ن���ت���ني  يف 
الذين  االأث��ري��اء  من  املئة  يف   80
والبالغ  ال�����س��ري��ب��ة  ا���س��ت��ه��دف��ت��ه��م 
دفعوا  �سخ�ص  األ���ف   12 ع��دده��م 
العائدات  لتبلغ  ي�ستحق عليهم  ما 

نحو 2،25 مليار دوالر.
مر�سيد�ص  "اأفيب"  رئي�سة  وقالت 
التي  "املوارد  ب��ون��ت  دي���ل  م���ارك���و 
�سرورية  ���س��ت��ك��ون  ج��ب��اي��ت��ه��ا  ت��ت��م 
ال�سحية  ال��ط��وارئ  حالة  ملواجهة 
واالقت�سادية التي �سببها الوباء".

الفيليبيني  ال���رئ���ي�������ص  وت���ل���ق���ى 
رودريغو دوتريتي االثنني جرعته 
االأوىل من لقاح �سينوفارم ال�سيني 
ب��ع��دم��ا ����س���ّرح يف وق���ت ���س��اب��ق اأنه 
�سيرتك املجال لالأ�سخا�ص الذين 
يحتاجون اإىل املزيد من اللقاحات 
فيما يواجه االأرخبيل تف�سيا حادا 

يف الوباء.
الواليات  ت�سمح  اأن  امل��ت��وّق��ع  وم��ن 
لقاح  باإعطاء  جانبها  من  املّتحدة 
لكوفيد- امل�ساّد  فايزر/بايونتك 

19 لالأوالد الذين تبلغ اأعمارهم 
من  ب�����دءا  اأك������ر،  اأو  ع���ام���ا   12
و�سائل  اأف��ادت  كما  املقبل  االأ�سبوع 

اإعالم اأمريكّية االإثنني.
رف��������ع ح�����اك�����م والي����������ة ف����ل����وري����دا 
االأمريكية رون دي�سانتي�ص االثنني 
وب�سكل فوري كل قيود كوفيد19- 

كذلك، اأعلن حاكم والية نيويورك 
ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��اب��ق��ا ب����وؤرة تف�ص يف 
اأن�����درو كومو  ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
االث����ن����ني ع����ن رف�����ع ال���ع���دي���د من 
ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ف��ر���س��ت ل��ل��ح��د من 
ان��ت�����س��ار ف���ريو����ص ك���ورون���ا، مب���ا يف 
ذل�����ك ا���س��ت��ئ��ن��اف ع���م���ل امل������رتو يف 

املدينة على مدار 24 �ساعة.
وق���ال ك��وم��و اإن���ه اع��ت��ب��ارا م��ن 19 
ن�سب  اإل����غ����اء  ���س��ي��ت��م  اي����ار/م����اي����و 
االإ���س��غ��ال امل��ح��ددة يف ال��ع��دي��د من 
والثقافية  ال���ت���ج���اري���ة  امل���ن�������س���اآت 
املتاجر  ذل����ك  يف  مب���ا  امل���دي���ن���ة،  يف 

واملطاعم ودور ال�سينما واملتاحف.
بع�ص  يف  القيود  تخفيف  ويعك�ص 
التوجه  االأم����ريك����ي����ة  ال�����والي�����ات 
اأوروبا،  االأ�سبوع يف  ب��داأ هذا  ال��ذي 
رفعت  حيث  فرن�سا،  يف  خ�سو�سا 
ق���ي���ود ال��ت��ن��ق��ل يف ظ����ل ال���رتاج���ع 
التي  احل������االت  ع����دد  ال���ب���ط���يء يف 

حتتاج اإىل دخول امل�ست�سفى.

م�����س��ريا اىل فعالية  ب��ه��ا،  امل��ع��م��ول 
اللقاحات وتوافرها يف الوالية.

وقال احلاكم اجلمهوري يف موؤمتر 
البديهي  االأم��ر  هو  "هذا  �سحايف 
الذي يتوجب فعله"، يف اإ�سارة اىل 
والوفيات  االإ�سابات  اأع��داد  تراجع 

مع ا�ستمرار حملة التح�سني.
وتلقى نحو ت�سعة ماليني �سخ�ص 
يف فلوريدا التي يبلغ عدد �سكانها 
لقاح  ج��رع��ة  ن�سمة  م��ل��ي��ون   23

واحدة على االأقل.
وانتقد دي�سانتي�ص القيود ال�سارمة 
التي ال تزال �سارية يف دول اأخرى، 
يزالون  ال  الذين  اأولئك  اإن  قائال 
ال�سكان  مراقبة  ب�سرورة  ي��ن��ادون 
"ال  اإنهم  اآخ��ر  ب�سكل  امن��ا يقولون 

يوؤمنون باللقاحات".
املرحلة  ه��ذه  "يف  واأ���س��اف احلاكم 
تلقيحهم  يتم  مل  اأ�سخا�ص  هناك 
نق�ص  ب�سبب  لي�ص  بالتاأكيد  لكن 

االإمدادات اأو عدم توافر اللقاح".

تاريخ  اأي�������س���ا  ف��رن�����س��ا  واخ����ت����ارت 
التالية  للمرحلة  اأيار/مايو   19
م���ن ت��خ��ف��ي��ف ال���ق���ي���ود، م���ع اإع����ادة 
التجارية  للمحالت  حم��دود  فتح 
وامل�سارح  واملتاحف  ال�سينما  ودور 

و�سرفات احلانات واملطاعم.
مندوبو  ي���در����ص  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
االأع�ساء يف االحتاد  ال�27  ال��دول 
االأوروب�������������ي االأرب�������ع�������اء اق����رتاح����ا 
ي�سمح  االأوروبية  املفو�سية  قّدمته 
مب��وج��ب��ه ب��دخ��ول م�����س��اف��ري��ن من 
دول ثالثة تلقوا اجلرعات الالزمة 

من اللقاحات، اإىل الكتلة.
واأع���ل���ن االحت�����اد االي���ط���ايل لكرة 
الالعبني  اأن  االث�����ن�����ني  ال�����ق�����دم 
ا�ستدعاوؤهم  مت  ال��ذي��ن  ال��دول��ي��ني 
للم�ساركة  االول����ي����ة  ال��ق��ائ��م��ة  يف 
 2020 اأوروب����ا  ك��اأ���ص  نهائيات  يف 
اجلرعة  ت���ل���ّق���وا  امل���ق���ب���ل،  ال�����س��ه��ر 
االوىل من اللقاح امل�ساد لفريو�ص 

كورونا.

تركيا تف�شل يف حتقيق اأهدافها من التقارب مع الدول االإقليمية
•• عوا�شم-وكاالت

راأت املحللة كري�ستينا جوفانوف�سكي اأن تركيا ف�سلت يف حتقيق اأهدافها يف 
العالقات االإقليمية، بعدما واجهت حماوالت الرئي�ص الرتكي رجب طيب 
اأردوغان للرتاجع عن �سيا�ساته اخلارجية ال�سر�سة، فتوراً يف ظل االنح�سار 
ميديا  "ذا  موقع  يف  جوفانوف�سكي،  وكتبت  ال��داخ��ل.  يف  ل�سعبيته  امل�ستمر 
�ص يف اأخبار ال�سرق االأو�سط، اأن اأنقرة اأبدت علًنا  الين" االأمريكي واملتخ�سّ
اأن  اإ�سرائيل، وال�سعودية، بينما من املقرر  رغبتها يف حت�سني العالقات مع 
تكون هناك رحلة دبلوما�سية يف اأوائل مايو )ايار( اإىل م�سر لنف�ص الهدف. 

ومع ذلك، كانت لدول املنطقة ردود فعل متباينة على مبادرات تركيا.

ردود فعل
اأعلنت ال�سعودية اإغالق ثمان مدار�ص حكومية تركية يف اململكة، بعد يومني 
من اإعالن كبري م�ساعدي اأردوغان اأنه ياأمل اإ�سالح العالقات مع الريا�ص. 
كما عانت اأنقرة من اإحراج مماثل يف مار�ص )اآذار(، عندما اأعلنت ا�ستئناف 
املحادثات مع م�سر، لكن تقريراً من وكالة االأنباء امل�سرية قّلل من اأهمية 
اخلطوة. ونقل املوقع عن اأتيال ي�سيالدا، اخلبري االقت�سادي الرتكي البارز، 
قوله اإن "دول املنطقة ت�سعر باخلوف واالنزعاج من اأردوغان، بالن�سبة لها، 

فاإن اأردوغان ثوري خطري، يحب التدخل يف �سوؤون االآخرين".
وبالن�سبة مل�سر، يكمن اخلطر يف جماعة االإخوان االإرهابية وال�سحافيني 
امل�سريني الذين هربوا اإىل تركيا.  ورغم اأن اأنقرة طلبت من ال�سحافيني 
عمل  توقف  مل  "اأنقرة  اإن  ي�سيالدا  ق��ال  م�سر،  على  التهجم  عن  التوقف 
العربية �سئمت  امل�سلمني، واأن الدول  ال�سخ�سيات يف جماعة االإخ��وان  كبار 

افرتا�ص اأن اأنقرة �ستحد من نفوذ اجلماعة اإذا مّت التو�سل اإىل اتفاق".
اأن  قبل  ال�سيف،  يف  ال�سياحة  مو�سم  اأردوغ���ان  "ينتظر  اأن  ي�سيالدا  ورّج��ح 

يقرر اإذا كان �سيطرد اأع�ساء جماعة االإخوان امل�سلمني لك�سب ود م�سر".

تر�جع �سعبية �ردوغان
وقد تكون الدول العربية االأخرى، مثل م�سر، م�سدراً مربحاً لال�ستثمار 
االأجنبي املبا�سر، وهو االأمر الذي يتكل عليه االقت�ساد الرتكي بقوة لتحقيق 

النمو، ووهو الذي يفتقر اإليه حالياً.
اأُلقي  بعدما  لالقت�ساد  ال�سيا�سي  التاأثري  متاماً  الرتكي  الرئي�ص  وي��درك 
�سباق  يف  حزبه  هزمية  يف  للبالد،  املالية  امل���وارد  �سعف  على  جزئياً  باللوم 

رئا�سة بلدية ا�سطنبول يف 2019.
واأظهر ا�ستطالع اأجرته �سركة االأبحاث الرتكية Metropoll انخفا�ص 

�سعبية اأردوغان ب� %5 تقريباً.

العام.  ه��ذا  مكانته  ال�ستعادة  م��ا  ل�سيء  حقاً  يحتاج  "هو  ي�سيالدا:  وق��ال 
ا�سطراب اجتماعي، انتخابات مبكرة، انق�سام يف احلزب، اأي �سيء ميكن اأن 

يحدث".

ر�أ�ش �ملال
اإغالق البالد اعتباراً  اأردوغ��ان  اأعلن  حالة الطوارئ كانت وا�سحة، عندما 
من اخلمي�ص حتى 17 مايو )اأيار(. ويزيد عدد االإ�سابات بكورونا امل�ستجد 
القطاع احليوي  ال�سياحة،  تاأثري كبري يف  باحداث  وُيهدد  تركيا،  يف  يومياً 

من االقت�ساد.
مع  دافئة  عالقات  نحو  التحرك  على  تركيا  املتعر  االقت�ساد  اأج��رب  كما 
م�ستوياتها  اأدن��ى  اإىل  الطرفني  و�سلت عالقات  بعدما  االأوروب���ي،  االحت��اد 

ب�سبب املناف�سة مع اليونان على احلقوق البحرية يف البحر املتو�سط.

ح�سار وعزلة
التطبيقية  درا�سات تركيا  نائب رئي�ص مركز  اأك�سوي،  اأ�سلي  وقال هوركان 
يف املعهد االأملاين لل�سوؤون الدولية واالأمنية: "تعرف تركيا اأنها حتتاج اإىل 

تدّفق راأ�ص املال، وال يزال االحتاد االأوروبي اأكرب م�ستثمر يف تركيا".
وظهرت حاجة اأنقرة لتح�سني العالقات، بعد موافقة العديد من املناف�سني 

االإقليميني الأنقرة، مبا يف ذلك م�سر، واليونان، واإ�سرائيل، على التعاون يف 
ت�سدير الغاز اإىل اأوروبا. ويعتقد العديد من املحللني اأن تركيا �سعرت باأنها 
اأحادية  العدوانية  اخلارجية  �سيا�ستها  ب�سبب  عزلتها  تفاقم  مع  حما�سرة 
يف  امل��وج��ودة  تلك  دعمت  اأو  ق��وات  اأر�سلت  حيث  وليبيا،  �سوريا،  يف  اجلانب 

البالد.

�ل�سمت �ال�سر�ئيلي
فيما  العالقات،  على حت�سني  انفتاحاً  االأك��ر  تبدو  اإن م�سر  اأك�سوي  وقال 

قوبلت حماوالت االنفتاح على اإ�سرائيل بال�سمت.
التي  امل�سلمة،  االأغلبية  ذات  ال��وح��ي��دة،  ال��دول��ة  "كانت  تركيا  اأن  واأ���س��اف 
ما  اأع��داء،  الغالب  بها يف  التي يحيط  اإ�سرائيل،  تتمتع بعالقات جيدة مع 
تغرّي، مع  الواقع  اإىل جانبها مفيداً". لكن هذا  اإقليمية  يجعل وجود قوة 
اأنقرة، يف الوقت نف�سه، بدعم  اإ�سرائيل االتفاق االإبراهيمي، واتهام  توقيع 
حركة حما�ص الفل�سطينية. ويف نهاية العام املا�سي، قال اأردوغان اإنه يريد 
حت�سني العالقات مع تل اأبيب، وعني �سفرياً لدى اإ�سرائيل بعد �سحب كبري 
"وجود ميل مييني يف  اإن  قال  اأك�سوي  لكن   .2018 اأنقرة يف  دبلوما�سيي 
م�سيفاً  العالقات"،  حت�سني  احتمال  �سّعب  للبلدين،  الداخلية  ال�سيا�سة 

اأن نرى اأن تركيا مل تعد عن�سر جذب بالن�سبة الإ�سرائيل". "ميكننا 

االأمم املتحدة تدين اال�شتخدام 
املفرط للقوة يف كولومبيا 

•• جنيف-اأ ف ب

اأم�����ص الثالثاء  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع  االإن�����س��ان  اأدان مكتب ح��ق��وق 
"اال�ستخدام املفرط للقوة" من قبل قوات االأمن يف كولومبيا حيث 
املناه�سة  االحتجاجات  من  اأي��ام  م��دى  على  القتلى  من  ع��دد  �سقط 
با�سم مفّو�سية  الر�سمّية  املتحّدثة  الإ�سالح �سريبي مقرتح. وقالت 
االأمم املّتحدة حلقوق االإن�سان مارتا هورتادو لل�سحافيني يف جنيف 
بقلق بالغ حيال التطورات التي �سهدتها خالل الليل مدينة  "ن�سعر 
النار على متظاهرين.. ال  كايل يف كولومبيا، حيث فتحت ال�سرطة 

ميكن ا�ستخدام االأ�سلحة لنارية اإال كمالذ اأخري".

�أول �نتخابات حملية منذ �لربيك�سيت:

اململكة املتحدة: بوري�ص جون�شون يف العا�شفة...! 

ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ُت������رى فيه 
اخلمي�ص،  يوم  البلدية  االنتخابات 
ومان�س�سرت،  ل����ن����دن  يف  خ���ا����س���ة 
وتدد ويلز وا�سكتلندا الربملان يف 
انتخابات بعد فريو�ص كورونا  اأول 
 59 ي��ق��ول  الربيك�سيت،  بعد  وم��ا 
"ال  اإنهم  الربيطانيني  من  باملائة 
يثقون" برئي�ص وزرائهم املتورط يف 
ف�سائح ف�ساد، وح�سب م�سح اأجرته 
���س��رك��ة اإب�����س��و���ص م�����وري، ُن�����س��ر يف 
االأيام االخرية، من املتوقع اأن تظل 

اثنتان  ومان�س�سرت،  ل��ن��دن  ب��ل��دات 
ث���الث م���دن يف البالد،  اأك����رب  م���ن 
يف اأيدي العمال، لكن هذا ال مينع 
حزب املحافظني من احلفاظ على 
الراأي  ا�ستطالعات  يف  جيد  تقدم 
يف االماكن االخرى، مع 43 باملائة 
الوطني،  ال�سعيد  النوايا على  من 

مقابل 34 باملائة حلزب العمل.
ال��ن��ت��ائ��ج مفاجئة،  ه���ذه  ت�����س��ك��ل     
"بوجو"  م�����س��اك��ل  ت��راك��م��ت  ح��ي��ث 
خالل االأ�سبوعني املا�سيني. وكانت 

الربيطانيني.
اخلالفات،  ج��م��ي��ع  ب���ني  "من  و     
تعّد ه��ذه االخ��رية اأك��ر ما ي�سدم 
ال�����راأي ال���ع���ام، الأن��ه��ا مت�����ص تاريخ 
ط���ب���ق���ة اج���ت���م���اع���ي���ة، ك���م���ا ي���وؤك���د 
احل�سارة  اأ�ستاذ  ديفي�ص،  ريت�سارد 
ب�����وردو  ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف ج���ام���ع���ة 
مونتني، ومع ذلك ال عواقب لها يف 
ا�ستطالعات الراأي. فالربيطانيون 
على علم اأن جون�سون لي�ص مالكا، 
لكنهم ممتنون له لنجاحه يف حملة 
التطعيم ورفع احلجر يف مواجهة 
عنهم.  املتخلف  االأوروب���ي  االحت��اد 
��ا، انطلق  اأي�����سً ك��م��ا ان االق��ت�����س��اد، 
جمددا، هو الذي يتمتع باالأ�سبقية 

على كل �سيء".
اأخرى     وم��ع ذل��ك، هناك م�ساألة 
ب�سكل  املحافظني  ح��زب  تكّبل  ق��د 
اإيرلندا  وزراء  رئي�سة  اأعلنت  دائم. 
زعيمة  ف��و���س��رت،  اأرل���ني  ال�سمالية 
الدميقراطي،  االحت�����ادي  احل����زب 
�ستتنحى  اأن��ه��ا  امل��ت�����س��دد،  امل��ح��اف��ظ 
حيث  مايو،   28 يف  من�سبيها  عن 
حتتفل اإيرلندا ال�سمالية بالذكرى 

خا�سرته،  يف  االأخ�������رية  ال�����س��وك��ة 
االأوىل  ال�سفحات  ت�سدرت  والتي 
اجلمعة:  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ل��ل�����س��ح��ف 
احتاد خرباء ال�سحة العامة يحثه 
م���رة اأخ�����رى ع��ل��ى ب���دء حت��ق��ي��ق يف 
اإدارت�����ه ل��ل��وب��اء، وه���و االأم����ر الذي 

يعار�سه دائًما.

حتقيق يف جتديد �ل�سقة
    طلب ياأخذ مع ذلك حمتوى اآخر 
بعد مالحظات رمبا كان م�ستاأجر 
داونينغ �سرتيت قد ادىل بها خالل 
اأك���ت���وب���ر، ومت  اج���ت���م���اع يف ن��ه��اي��ة 
الك�سف عنها االثنني من قبل ديلي 
احلجر  ه���ذا  ن��وق��ف  "دعونا  م��ي��ل، 
ل���ن���دع اجلثث  ال���ل���ع���ني،  ال�����س��ح��ي 
 60 تويف  بينما  باالآالف"،  ترتاكم 
منذ  املر�ص  ب�سبب  بريطاين  األ��ف 

بداية الوباء.
   هذه احلالة لي�ست الوحيدة التي 
االأربعاء،  ي��وم  منذ  �سورته.  تلطخ 
ا مو�سوع  كان رئي�ص احلكومة اأي�سً
االنتخابية  اللجنة  اأطلقته  حتقيق 
يف  ي�سغلها  التي  ال�سقة  تديد  يف 

�سريكته.  داونينغ �سرتيت مع   11
واتهمه م�ست�ساره ال�سابق دومينيك 
كامينغز، االأ�سبوع املا�سي، بالرغبة 
اال���س��غ��ال م��ن مانحني  يف مت��وي��ل 
املبلغ  القطاع اخلا�ص. وو�سل  من 
األف  األ��ف جنيه )230   200 اإىل 
ي����ورو( وه���و اأك���ر بكثري م��ن 30 
االأموال  تغطيها  التي  جنيه  األ��ف 

العامة ...

م�ساكل يف بلفا�ست
ال����������وزراء، قد  رئ���ي�������ص  ان  وم�����ع     
داف������ع ع����ن ن��ف�����س��ه اأم�������ام ال���ربمل���ان 
"�سخ�سًيا"  دف�����ع  اأن������ه  ب���اإع���الن���ه 
م��ق��اب��ل اال����س���غ���ال، ل��ك��ن��ه مل يجب 
ح�سل  هل  الغا�سب.  ال�سوؤال  على 
اأو ترّبع �سي�سّدده فيما  على قر�ص 
بعد؟ الق�سية اأكر اإثارة لل�سدمة 
حيث مت اإجراء هذا التحديث ملحو 
ال�����ذي تركته  اآث�����ار االأ����س���ل���وب  ك���ل 
وال��ذي و�سفه  �سلفه، ترييزا ماي، 
اأث��اث جون  "كابو�ص  باأنه  الزوجان 
لوي�ص"، �سل�سلة متاجر اأثاث راقية 
من  الكثري  اق��ت��ن��اءه��ا  ي�ستطيع  ال 

بني  "من  ن���ي�������س���ان.  ب����داي����ة  م���ن���ذ 
ج��م��ي��ع امل�����س��ائ��ل امل���ط���روح���ة على 
ال��ط��اول��ة، ه��ذه ه��ي االأك���ر جدية، 
ولبوري�ص  ديفي�ص،  ريت�سارد  يوؤكد 
ج��ون�����س��ون ع��الق��ة ب��امل�����س��ال��ة. لقد 
وع���د ال��وح��دوي��ني ب��اأن��ه ل��ن تكون 
هناك حدود بني اإيرلندا ال�سمالية 

مو�سوع  ل���ت���اأ����س���ي�������س���ه���ا.  امل����ئ����وي����ة 
املفرو�سة  ال�����س��واب��ط  اخل�����الف: 
بريطانيا  م����ن  ال���ب�������س���ائ���ع  ع���ل���ى 
العظمى، التي اأحدثها الربيك�سيت 
واملرادفة عند الوحدويني للخيانة 

والغ�سب.
املحافظة  اال����س���ت���ب���اك���ات  وت���ه���ز     

وب���ري���ط���ان���ي���ا، ب��ي��ن��م��ا ك�����ان االأم�����ر 
لذلك،  ون��ت��ي��ج��ة  م���ن���ه...  م��ف��ر  ال 
الظهور،  اإىل  اال���س��ط��راب��ات  ع���ادت 
م��ع اح��ت��م��ال ان����دالع اأع���م���ال عنف 

مقلقة".
------------------------

عن لو جورنال دي دميان�ص

•• الفجر –خرية ال�شيباين

جون�سون  بوري�ش  �ملحافظ  ــوزر�ء  �ل رئي�ش  يخترب 
وهي  �خلمي�ش,  غدً�  حملية   �نتخابات  يف  �سعبيته 
�الأوىل يف �ململكة �ملتحدة منذ �لوباء و�لربيك�سيت. 
ر�أ�ش  على  يــز�ل  ال  حزبه  لكن  ترت�كم,  �لف�سائح 

��ستطالعات �لر�أي.
ميكن �أن نطلق على هذ� مفارقة بوري�ش جون�سون.

ولكن مالكا...  لي�ص  جون�شون  اأن  الربيطانيون  • يدرك 
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نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كوفيد- 19 
•• نيويورك-اأ ف ب

اأعلن حاكم والية نيويورك اأندرو كومو عن رفع العديد من القيود التي 
ا�ستئناف عمل  ذل��ك  ك��ورون��ا، مبا يف  انت�سار فريو�ص  للحد من  فر�ست 

املرتو يف املدينة على مدار 24 �ساعة.
املتحدة  ال��والي��ات  تف�ص يف  ب��وؤرة  �سابقا  كانت  االإع���الن يف مدينة  وه��ذا 

يوؤ�سر اىل املدى الذي و�سلت اليه يف ال�سيطرة على الفريو�ص.
االإ�سغال  ن�سب  اإلغاء  �سيتم  ايار/مايو   19 من  اعتبارا  اإن��ه  كومو  وق��ال 
املحددة يف العديد من املن�ساآت التجارية والثقافية يف املدينة، مبا يف ذلك 

املتاجر واملطاعم ودور ال�سينما واملتاحف.

الطاقة  م����ن  ب���امل���ئ���ة  و75   33 ب����ني  ح���ال���ي���ا  ال��ن�����س��ب��ة  ه�����ذه  وت��������راوح 
اال�ستيعابية.

و�سي�سمح لل�سركات با�ستقبال العدد الذي تريده من االأ�سخا�ص ب�سرط 
احرتام م�سافة ال�ستة اأقدام من التباعد االجتماعي، كما اأو�ست مراكز 

ال�سيطرة على االأمرا�ص والوقاية منها "�سي دي �سي".
وقال كومو لل�سحافيني "الفتح كامل لكن يخ�سع لل�ستة اأقدام". وميكن 
التخلي عن قاعدة ال�ستة اأقدام يف حال قّدم جميع العمالء اثباتات على 

تلقيهم اللقاح او اختبار كوفيد19- �سلبي.
اأن كل االأمور ذاهبة ب"االتاه ال�سحيح"، م�سريا اىل تراجع  واأ�ساف 
التي  امل�ست�سفيات  ودخ����ول  االي��ج��اب��ي��ة  كوفيد19-  ف��ح��و���ص  م��ع��دالت 

�سجلت اأدنى م�ستوياتها منذ ت�سرين االأول/نوفمرب، ا�سافة اىل ارتفاع 
معدل التطعيم.

و�ستتم م�ساعفة عدد الذين ي�سمح لهم بالتجمع يف الهواء الطلق من 
250 اىل 500 �سخ�ص، يف حني �سيكون بامكان 250 �سخ�سا التجمع 
التجمعات  اأم��ا  العدد حم��ددا ب100،  ك��ان  ان  بعد  املغلقة  االأم��اك��ن  يف 

الكبرية فهي م�سموحة ملن تلقوا اللقاح.
وميهد هذا االإعالن اي�سا الطريق اأمام م�سارح نيويورك ال�سهرية لفتح 

اأبوابها.
وقالت رابطة برودواي التجارية "نتطلع اإىل اإعادة الفتح بكامل الطاقة 
اال�ستيعابية ونعمل من اأجل ا�ستقبال اجلمهور واملوظفني جمددا باأمان 

يف م�سارح برودواي هذا اخلريف".ولفت كومو اىل ان خدمات املرتو يف 
نيويورك �ست�ستاأنف على مدار ال�ساعة يف 17 اأيار/مايو.

وكونيكتيكت  نيوجري�سي  واليتي  مع  بالتن�سيق  االثنني  اإع��الن  وج��اء 
املجاورتني، مع عودة 80 األف موظف حكومي يف املدينة اىل مكاتبهم، 

وفق رئي�ص بلدية نيويورك بيل دي بالزيو.
واأمل دي بالزيو اأن تتمكن نيويورك من "اإعادة الفتح بالكامل" بحلول 

االأول من متوز/يوليو.
القطاع  العمل يف  اأرب���اب  العديد من  ذل��ك، مل يحدد  الرغم من  وعلى 
"ميدتاون" و"وول  منطقتي  يف  واالأع���م���ال  ل��ل��ع��ودة،  م��وع��دا  اخل��ا���ص 

�سرتيت" ال تزال مغلقة حيث يعمل غالبية املوظفني من املنازل.

�شباب هنود ياأخذون زمام املبادرة ملكافحة الوباء بالتكنولوجيا 
•• بومباي-اأ ف ب

بعد االنتهاء من مراجعة درو�سها لالمتحان، تبداأ الطالبة 
العثور على االأك�سجني  �سوادا برا�ساد عملها الفعلي... وهو 
واالأدوية واأ�سّرة امل�ست�سفيات ملر�سى كوفيد19- فيما تتاح 

الهند موجة ثانية �سديدة من الوباء.
ويف الوقت الذي تكافح فيه حكومتهم ملواجهة الوباء، بادر 
وتقدمي  امل�����س��اع��دات  حل�سد  تطبيقات  باإن�ساء  ه��ن��ود  �سبان 
االإمدادات الرئي�سية وا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

لتوجيه املوارد اإىل املحتاجني.
اأعمارهم  ت��رتاوح  املتطوعني  من  ع�سرات  مع  برا�ساد  تعمل 
بني 14 و19 عاما كجزء من منظمة "اأنكات" التي يقودها 
�سباب، على بناء قواعد بيانات على االإنرتنت توفر معلومات 

حول املوارد الطبية املتاحة يف كل اأنحاء البالد.
اإنها عملية متوا�سلة على مدار ال�ساعة طوال اأيام االأ�سبوع 
التحقق  اأجل  با�ستمرار من  ال�سباب هواتفهم  ا�ستخدام  مع 
الفعلي  الوقت  املعلومات يف  االإم��دادات وحتديث  من توافر 

وتلقي مكاملات ميدانية من اأقارب قلقني.
اليوم  يف  �ساعة   14 تعمل  التي  عاما(   17( برا�ساد  قالت 
اإىل  ال��ل��ي��ل  منت�سف  م��ن  ن��وب��ات  يف  يعمل  م��ن��ا  "البع�ص 

ال�سباح، الأن املكاملات ال تتوقف عند الثالثة �سباحا".
واأ�سافت الطالبة املقيمة يف بومباي اأنه عمل طويل ومتعب 
امل�ساعدة  ب��اإم��ك��اين  ك��ان  اإذا  ")لكن(  االأح��ي��ان،  م��ن  كثري  يف 

اإن��ق��اذ ح��ي��اة �سخ�ص م���ا، ل��ن ي��رف�����ص ذل���ك اأي ج���زء من  يف 
كياين".

ت��وف��ري االأك�سجني  ال��ف��ري��ق م��ن  وذك����رت ح��ال��ة مت��ك��ن فيها 
انتظار  بعد  الليل  منت�سف  يف  بكوفيد19-  �سغري  ملري�ص 

�ساعتني.
واأو����س���ح���ت "ال ي��ت��ع��ل��ق االأم�����ر ف��ق��ط ب��ت��وف��ري امل��������وارد... يف 
اأنهم لي�سوا  اإىل معرفة  النا�ص فقط  بع�ص االأحيان، يحتاج 

وحدهم".
الذين  ال�سباب  م��ن  �ساحقة  اأغلبية  ذات  دول���ة  الهند  تعد 
ي�سكلون ثلثي �سكانها البالغ عددهم 1،3 مليار ن�سمة، وهم 
ممن تقل اأعمارهم عن 35 عاما، لكن مل ُيدع �سبابها مطلقا 

لتحمل مثل هذه امل�سوؤوليات ال�سخمة.
وفيما يزداد الو�سع ال�سحي �سوءا، مع امتالء حمارق اجلثث 
وموت مر�سى، مبن فيهم �سفري �سابق، يف مواقف ال�سيارات 

التابعة للم�ست�سفيات، تطوعت اأعداد كبرية للم�ساعدة.
يف االأحياء الفقرية يف بومباي، قدم �سانواز �سيخ االأك�سجني 

ب�سكل جماين الآالف االأ�سخا�ص.
واملعروف  عاما   32 العمر  من  البالغ  ال�ساب  ه��ذا  ب��اع  فقد 
يف  ال���دف���ع  ال��رب��اع��ي��ة  ���س��ي��ارت��ه  االأك�سجني"،  "رجل  ب��ا���س��م 
وف���اة قريبة  بعد  امل��ب��ادرة  لتمويل  امل��ا���س��ي  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
العثور  حماولتها  "ريك�سا" اأثناء  عربة  يف  احلامل  �سديقه 

على �سرير يف اأحد امل�ست�سفيات.
ت�ستطع  مل  الأن���ه���ا  "توفيت  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة  وق����ال 

احل�سول على االأك�سجني يف الوقت املنا�سب".
اأب����دا اأن���ه �سيتلقى ه���ذا ال��ع��دد ال��ك��ب��ري من  وه���و مل ي��ت��وق��ع 

الطلبات بعد قرابة عام.
وروى "كنا نتلقى حوايل 40 مكاملة يف اليوم العام املا�سي، 

اأما اليوم، فقد اأ�سبحنا نتلقى اأكر من 500".
نق�سا  اأي�سا  يواجه  20 متطوعا،  ي�سم  ال��ذي  �سيخ  وفريق 

هائال ازداد �سوءا ب�سبب م�ستغلني.
ي�سافر  كيف  لالإميان" وا���س��ف��ا  اخ��ت��ب��ار  "اإنه  ال�����س��اب  وق���ال 
االأك�سجني  على  للح�سول  ال��ك��ي��ل��وم��رتات  ع�����س��رات  اأح��ي��ان��ا 

ملر�سى يائ�سني.
اأ�سعر  اأمتكن من م�ساعدة �سخ�ص ما،  "ولكن عندما  وتابع 

برغبة يف البكاء".
ال��ع��بء االأك���رب حتى االآن،  ال��ك��ربى  امل���دن  ويف ح��ني حتملت 
انت�سار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وا���س��ح��ة م���ع  اأ���س��ب��ح��ت حم���دودي���ة 
مهند�ص  ق��ال  كما  االأ�سغر،  وال��ق��رى  البلدات  يف  الفريو�ص 

الربجميات اومانغ غااليا لوكالة فران�ص بر�ص.
امل�ست�سفيات  واأ�سّرة  ل��الإم��دادات  الطارئة  الطلبات  وت�سببت 
كبري  وع��دد  تويرت،  على  العرو�ص  من  ب�سيل  االحتياطية، 

منها غري موؤكد.
عثور  لت�سهيل  تطبيق  ب��اإن�����س��اء  االم���ر  ذل���ك  غ��االي��ا  وواج����ه 
اأن  ذل���ك،  م��ن  واالأه����م  ع��ن��ه،  يبحثون  م��ا  على  امل�ستخدمني 

يقت�سر البحث على موارد مت التحقق منها.
لكن رغم ذلك، من غري املرجح اأن ي�ساعد تطبيقه االأ�سخا�ص 

البالغ  ال�ساب  الكربى، كما قال  املدن  الذين يعي�سون خارج 
غوجارات  والي��ة  يف  الواقعة  بقريته  م�ست�سهدا  عاما،   25

االأكر ت�سررا حيث ن�سبة ا�ستخدام االإنرتنت منخف�سة.
�سيئا  اأج��د  لن  م��وارد يف جامناغار،  "اإذا بحثت عن  واأو�سح 

على تويرت".
واأ�ساف اأنه يف نهاية املطاف ال ميكن التغلب على اجلائحة 
من دون م�ساعدة احلكومة، م�سريا اإىل اإجراءات ب�سيطة كان 

من املمكن اأن تنقذ العديد من االأرواح.

ولفت هذا ال�ساب الذي يعي�ص يف بنغالور اإىل اأن اجلهود التي 
يقودها ال�سباب غري م�ستدامة، قائال اإنه من املرجح اأن تنفد 

طاقة املتطوعني املرهقني فيما الفريو�ص ي�سرب مدنهم.
وب��داأت ال�سدمة الناجمة عن مواجهة املر�ص واملوت يوميا 

بالظهور.
امراأة  مل�ساعدة  املبذولة  اجلهود  تتذكر  وهي  برا�ساد  وقالت 
تبلغ 80 عاما قبل وفاتها "نحن نبذل جهدا كبريا لكننا ال 

ن�ستطيع اإنقاذ اجلميع".

مواجهات يف القد�ص احتجاجًا على اإخالء منازل فل�شطينيني
•• القد�س-اأ ف ب

اآخرون خالل  اعتقل فل�سطينيان واأ�سيب ع�سرة 
م��واج��ه��ات ج��رت ليل االث��ن��ني اإىل ال��ث��الث��اء مع 
ال�����س��رط��ة وح���ر����ص احل������دود اال���س��رائ��ي��ل��ي��ني يف 
املحتلة،  ال�سرقية  القد�ص  يف  ج��راح  ال�سيخ  ح��ي 
االأحمر  وال��ه��الل  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  بح�سب 

الفل�سطيني.
ت���واج���ه عائالت  وق����ت  امل���واج���ه���ات يف  ان���دل���ع���ت 
فل�سطينية اأوامر باالإخالء من حي ال�سيخ جراح 
املتوا�سل  اال�ستيطانية  اجلمعيات  �سعي  اإط��ار  يف 

لتهويد املنطقة واإ�سكان م�ستوطنني يهود فيها.
و�سلت ال�سرطة اال�سرائيلية وحر�ص احلدود بعد 
تظاهرة ت�سامن مع �سكان احلي. وقالت ال�سرطة 
"اإن ع�سرات املتظاهرين تمعوا يف احتجاج غري 
والزجاجات  احلجارة  املحتجون  واألقى  قانوين، 

على قوات االأمن واأوقفوا حركة املرور".
واأ�سافت ال�سرطة اإنها اأعطت املتظاهرين "مهلة 

معقولة" ملغادرة املكان قبل تفريقهم.
ين�ساعوا  ومل  وطنية  هتافات  املتظاهرون  وردد 
واملياه  ا�ستخدمت اخليالة  التي  ال�سرطة  الوامر 
ال��ع��ادم��ة وق��ن��اب��ل ال�����س��وت ل��ت��ف��ري��ق��ه��م، بح�سب 

مرا�سل فران�ص بر�ص.
الغاز  تر�ص  "ال�سرطة  اأن  احل��ي  �سكان من  وق��ال 
البيوت وي�سيب االطفال  داخ��ل  اإىل  ال��ذي ي�سل 
اأيام.  اأك��ر من ع�سرة  تتكرر منذ  امل�ساهد  وه��ذه 
وال�����س��رط��ة ت��ق��وم ب��ح��م��اي��ة امل�����س��ت��وط��ن��ني الذين 

ي�ستفزون ال�سكان".
الفل�سطيني  االح���م���ر  ال���ه���الل  اإ����س���ع���اف  واف������اد 
ا�سابات خالل مواجهات مع قوات   10 "عاجلنا 
نقل  بالقد�ص مت  ج��راح  ال�سيخ  االحتالل يف حي 

ثالثة منهم اىل امل�ست�سفى".
يقع حي ال�سيخ جراح يف القد�ص ال�سرقية املحتلة 
ك�سائر  االأردن���ي���ة  ل��ل�����س��ي��ادة  تخ�سع  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اإ�سرائيل  حتتلها  اأن  قبل  الغربية  ال�سفة  م��دن 

بها  يعرتف  مل  خطوة  يف  وت�سمها   1967 ع��ام 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل. ي�����س��ت��وىل م�����س��ت��وط��ن��ون يهود 
جراح  ال�سيخ  يف  م��ن��ازل  على  املحاكم  م��ن  ب��دع��م 
بدعوى اأن عائالت يهودية عا�ست هناك وفرت يف 
حرب عام 1948 عند قيام دولة اإ�سرائيل. لكن 
ا�سرائيل التقوم باملقابل باعادة اأمالك وبيوت اإىل 

فل�سطينيني فقدوها وي�سكنها يهود.
باالأمالك  املطالبة  اليهودية  اجلمعيات  وت�سعى 
اآخرين،  فل�سطينًيا   58 اإخ��الء منازل  اإىل  حالًيا 
اأن  امل���ق���رر  وم����ن  االآن.  ال�������س���الم  مل��ن��ظ��م��ة  وف���ًق���ا 
ت��ع��ل��ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ك��م��ه��ا يف 
الفل�سطينية  العائالت  من  اأرب��ع  رفعتها  �سكاوى 

اخلمي�ص.
الإيواء  م�ساكن  ج��راح  ال�سيخ  االأردن يف حي  اأق��ام 
1948 ولديه  روا عام  الفل�سطينيني الذين ُهِجّ

عقود اإيجار تثبت ذلك.
وبح�سب وثائق ن�سرتها وزارة اخلارجية االأردنية 
ال�سيخ  ع��ائ��ل��ة يف ح��ي   28 ال��وث��ائ��ق تخ�ص  ف���اإن 

رت ب�سبب حرب عام 1948. جراح ُهِجّ
االأردنية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

"جرت حم��اوالت م�ستمرة  اإن��ه  الفايز  �سيف اهلل 
من جانب اإ�سرائيل الإخالء هوؤالء الفل�سطينيني 

من �سكناهم".
يتجمع معار�سو عمليات االإخالء بانتظام كل يوم 
جمعة يف حي ال�سيخ جراح لالحتجاج، مبن فيهم 
النائب اليهودي اإال�سرائيلي عوفر كا�سييف الذي 
ور ال�سهر املا�سي وهو يتعر�ص لل�سرب بايدي  �سُ

ال�سرطة.
ي��ق��ع ال�����س��ي��خ ج����راح ع��ل��ى ب��ع��د خ��ط��وات م��ن باب 
الذي  القدمية  للبلدة  الرئي�سي  املدخل  العامود، 
اأيام  الع�سرة  خ��الل  عنيفة  مواجهات  فيه  ج��رت 
مناو�سات  تري  زال��ت  وما  رم�سان  من  املا�سية 
وقوات  فل�سطينيني  �سبان  ب��ني  واآخ���ر  وق��ت  ب��ني 

ال�سرطة اال�سرائيلية.
رم�سان  يف  الليلية  االأخ��رية  االحتجاجات  وقعت 
اأي����ام م��ن اال���س��ت��ب��اك��ات ب��ع��د اأن منعت  يف اأع��ق��اب 
ال�سرطة االإ�سرائيلية الو�سول اإىل باب العامود. 
بالقنابل  ت��ل��ك االح��ت��ج��اج��ات  ال�����س��رط��ة  وق��م��ع��ت 
اأن  العادمة قبل  املياه واملياه  ال�سوتية وخراطيم 

تزيل احلواجز التي ن�سبتها.

مهلة نتنياهو لت�شكيل حكومة جديدة ب�شدد االنتهاء 
•• القد�س-رويرتز

ت���ن���ت���ه���ي م���ه���ل���ة رئ����ي���������ص ال�����������وزراء 
نتنياهو  ب���ن���ي���ام���ني  االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
اأن  دون  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة  لت�سكيل 
تظهر بعد دالئل على اأن بو�سعه حل 
االأزمة ال�سيا�سية امل�ستمرة منذ اأكر 

من عامني.
اأن  ي�سمن  م��ا  ك��ذل��ك  ه��ن��اك  ولي�ص 

ت��ت��م��ك��ن اأح�����زاب م���ن خ����ارج حكومة 
من  يقودها  التي  االأع��م��ال  ت�سريف 
حال  يف  به  لالإطاحة  خالفاتها  حل 

ف�سله يف ت�سكيل ائتالف جديد.
ع���ام���ا(   71( ن���ت���ن���ي���اه���و  وي�����ت�����وىل 
ال�سلطة منذ 2009 وتوالها كذلك 
لثالث �سنوات يف الت�سعينيات ليكون 
بذلك اأطول زعماء اإ�سرائيل بقاء يف 
البقاء  اأج���ل  م��ن  وي��ك��اف��ح  ال�سلطة. 

خالل  م��ن  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على 
اأرب����ع ان��ت��خ��اب��ات غ��ري ح��ا���س��م��ة منذ 
تتعلق  اتهامات  يف  وُيحاكم   2019

بالف�ساد ينكرها.

* �لقوى �ملرجحة
حتقيق  من  نتنياهو  يتمكن  مل  واإذا 
م��ف��اج��اأة يف ال��ل��ح��ظ��ة االأخ�����رية قبل 
الرئي�ص  فبمقدور  الليل  منت�سف 
ع�سوا  يكلف  اأن  ري��ف��ل��ني  ري��ئ��وف��ني 
ت�سكيل  مب���ه���م���ة  ب����ال����ربمل����ان  اآخ�������ر 
وا�سع  نطاق  على  وُيتوقع  ائ��ت��الف. 
اأن يكون املكلف هو يائري البيد "57 
الو�سطي  ح��زب��ه  ج���اء  ال����ذي  عاما" 
الثانية  املرتبة  م�ستقبل" يف  "هناك 

بعد حزب ليكود بزعامة نتنياهو يف 
انتخابات 23 مار�ص اآذار. ومل تتمكن 
كتلة نتنياهو من االأحزاب اليمينية 
اأغ��ل��ب��ي��ة كما  وال��دي��ن��ي��ة م��ن حتقيق 
تريد  اأخ���رى  كتلة  ذل��ك  ت�ستطع  مل 
اأن ت�سم  ب��ه، والتي يتعني  االإط��اح��ة 
اإىل  باالإ�سافة  اليمني  مناف�سيه من 
الي�سار  م��ن  ل��ه  تقليدين  معار�سني 
وال���و����س���ط ل�����س��م��ان احل�����س��ول على 
جانب  ك��ل  و�سعى  ب��رمل��ان��ي��ة.  اأغلبية 
االأقلية  مت��ث��ل  اأح������زاب  ود  خل��ط��ب 
باملئة   20 نحو  ون�سبتها  ال��ع��رب��ي��ة، 
من �سكان اإ�سرائيل، مما قد يعطيها 
�سوتا يف ت�سكيل احلكومة الأول مرة 
منذ عقود. وبرز نفتايل بينيت زعيم 
حزب يامينا القومي املتطرف كعامل 
اجلديد.  الزعيم  اختيار  يف  مرجح 
"49 عاما" تف�سيله  واأب��دى بينيت 
اإنه  ق��ال  لكنه  لنتنياهو  االن�����س��م��ام 
�سي�سعى ل�سراكة مع معار�سي رئي�ص 
انتخابات  اإج�����راء  لتجنب  ال������وزراء 
ت�ستاأنف  ال����ذي  ال��وق��ت  يف  خ��ام�����س��ة 
االقت�سادية  اأن�سطتها  اإ�سرائيل  فيه 
�سريعة  تطعيم  حملة  بعد  الكاملة 
حني  يف  كوفيد19-  م���ر����ص  ���س��د 
بربنامج  ت��ت��ع��ل��ق  حت���دي���ات  ت���واج���ه 

اإيران النووي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
التا�سعة م�ساءاً يوم االأربعاء املوافق 12 مايو 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ص مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 179255 Mitsubishi Pajero 2009 L 45663 JMYLRV93W9J706562 2381/2015  
2 179277 Mitsubishi Lancer 2011 F 55842 JMYSRCS3ABU713598 570/2017  
3 219151 Toyota Hiace 2014 H 58598 JTGJX02P8E0055221 6834/2019  
4 219152 Nissan Urvan 2007 E 16224 JN6FE54S37X438529 7408/2019  
5 219161 Toyota Hiace 2007 I 38052 JTFHX02P170019778 702/2017  
6 219164 Toyota Hilux 2006 D 14205 MR0EX12G562007011 5814/2019  
7 216778 Chevrolet Cruze 2014 O 17657 KL1PM6D57EK547572 4056/2017  
8 609976 TOYOTAHaice 2003 B 81009 RZh1137000542 2017/3702  
9 620279 TOYOTA HIACE F 31328 JT4ZA1195Y0035751 2017/4204   
10 622148 BMW 328i 1997 H 72473 WBABK8323VET97502 207\2019\7323
11 630605 ASHOK LEYLAND FALCON D 76591 MB1PBEJA884094168 2015/2381  
12 664223 MERCEDES C200 2011 N 63209 WDDGF4JB3BF608010 2015/1081  
13 618272 SUZUKI E 17915 JSAEGC31W00106387 2011\609  
14 216785 Mitsubishi Lancer 2013 J 13341 RKMGS41L6DY036287 72/2016  
15 182410 Mitsubishi Galant 2008 G 93017 4P3SRDJ1A8E805296 1514/2013  
16 185022 Tata Bus 2016 R 86195 MAT381228G7L00101 2322/2018  
17 601132 Toyota Hiace A 48362 JTB21UHB3V0024670 2002/2986  
18 615216 CORDOBA E 48479 VSSHC16L54R135623 2005 1129  
19 623707 Nissan Sunny 1999 C 55126 JN1BB41SOXW004280 2000 1510  
20 633294 SONATA C 71363 KMHEN41RBWA002417 2000 3662  
21 631804 LAND CRUIS D 78102 JTB11UJA0W9005132 2002 4769   
22 631737 CLARUS B 73917 KNAGC2292Y5529667 2001/3559  
23 628804 Mitsubishi Sigma D 47205 6MMAE4X42VT011694 2005\4458   
24 607475 BMW 535 WHITE 85983 WBAHD210X0BF28893 2002/1355  
25 617109 CITY D 45319 MRH3A2649XP030193 2003 2737   
26 607769 MERCEDES BENZ A 2436 A2205002904 12196/2010   
27 607850 Jaguar S Type H 4461 SAJAA51EX8WJ38695 2011\9747   
28 603915   N 11632 MHKBC31F0CK000213 2621\2015   
29 661281 Tata - Novus - 2007 Public Transportation 46909 KL4V3TVF17K004533 2011/8250   
30 632103 Ford LTD B 81013 YV1CZ595061239446 2007/3238   
31 645180 NISSAN TIDA P 10490 3N1BC1A61BK196151 2015/2833   
32 649749 KIA RIO 2014 J 92210 KNADM5128E6342493    59 2015 4372
33 652801 KIA Rio 2015 Q 96040 KNADN5125F6488297 2018/1   
34 659740 HONDA ACCORD M 48894 1HGCR2679DA603579 2014\1130   
35 635689 NISSAN J 54672 JN6DW12SX8Z022709 2010/4933   
36 252838 Honda Civic 2002 28365 JHMES86302S400727 1974/2008   
37 605953 TOYOTA HIACE M 46124 JTFPX22P1D0034896 356\2014   
38 605573 Mitsubishi Lancer J 37262 JMYSTCY4A8U722592 427\2012   
39 621633 HONDA Civic 2008 B 56372 JHMFD16248S408237 2017/242  
40 612920 CHEVROLET Spark F 78561 KL1MJ61426C153450 2009/144  
41 216827 Nissan Altima 2010 H 49142 1N4AL2AP5AN428109 49/2017  
42 229265 Pontiac Grand Prix 1983 A 71717 1G2AK37H8DB223509 20/1995  
43 615217 Toyota Camry C 48640 SXV100399955 2003/2302  
44 660250 DAEWOO FORKLIFT B 80214 1503336 2001/3271  
45 607336 HYUNDAI 100 E 72037 KMJFD27G64K564012 2005/2712  
46 607277 TOYOTA Corolla 2000 B 39115 JT2BA13E9Y3092263 2004/267  
47 631738 AVEO A 87279 KL1TM62Y46B578100 2012/954  
48 641754 N/A N/A K 78966 KMHCM31C29U104101 2013/283  
49 607834 Toyota Hiace A 97782 LH1130090774 2010/689  
50 645710 CHEVROLET Silverado 2002 A 48698 1GCEK14T12Z151597 2011/995  
51 664726 HYUNDAI H 1 2016 P 48873 KMJWA37R8GU775138 2018/9747   
52 617968 Toyota Pick Up H 14568 MAT37405459L01420 2008/1380  
53 608917 BMW 730 B 14658 NBAGF21030DF68937 2004/411  
54 650341 Toyota Camry C 57906 SXV100338827 1102/2010  
55 604040 RANGE ROVER HSE E 6920 SALLMAM347A247617 2191/2019  

ف��ق��د امل���دع���و/ ن���ور االمني 
بنغالدي�ص   ، احمد  مقبول 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EG0558910( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0569974891

فقدان جواز �شفر

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3988(

املنذر / اأطل�ص الأجهزة الطب واجلراحة واأدواتها )�ص ذ م م( 
CN - 2001240 املنذر اإليه / مركز االنامل الطبي - موؤ�س�سة فردية - رخ�سة تارية رقم

�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية باأبوظبي 
فاإنه  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��دىل  اإن���ذار   2021/ 63193 رق��م  االإن���ذار  مبوجب 
بذمته  واملرت�سدة  امل�ستحقة  املبالغ  ب�سداد  اإليه  املنذر  على  املنذرة  تنبه  االإن���ذار  ه��ذا  ومبوجب 
الف  وث��م��ان��ون  )�سبعة  دره��م   87،200 وق��دره��ا  اإجمالية  بقيمة  االإن����ذار  ب�سدرهذا  وال����واردة 
اأيام من تاريخ علمها بهذا االإنذار واإال �سن�سطر اإىل اتخاذ  ومائتان درهم( وذلك خالل خم�سة 
كافة االإجراءات القانونية الالزمة الإلزامه ب�سداد املبلغ املذكور، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 
باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  احلجز  عن  ف�ساًل   ، عليه  امل�ستحقة 
العلني باالإ�سافة اإىل حتميلهما م�سوؤولية التعوي�ص عن كافة االأ�سرار املادية واالأدبية التي حلقت 

باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حم������اكم    دب������ي

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 750/2021/300 ا�شتئناف مدين
مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 180/2020 مدين جزئي و 

الر�سوم و امل�ساريف و االتعاب.
طالب االعالن:  �سقر حممد غالب حبو�ص - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف

املطلوب اعالنهم:  1- جرج�ص بطر�ص معو�ص - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 
اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020 / 180 مدين كلي  مو�سوع االإع��الن :  قد 
بقاعة  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021-06-15 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم  التقا�سي عن 

�ستجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 2283/2021/60 امر اأداء

مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإ�سدار االأمر باإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 113970درهم والر�سوم 
وامل�ساريف

طالب االعالن:  هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدوده ذ . م . م - �سفته بالق�سية:  مدعى 
املطلوب اعالنهم:  1- هيل اند فورت لتجميل احلدائق )ذ.م.م( - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 

مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 04-8-
2021 اوال: بانفاذ العقد التجاري املربم بني طريف التداعي . ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي 

للمدعية مبلغ مائة وثالثة ع�سر األف وت�سعمائة و�سبعني درهم والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 11-1-2018 وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ 

الف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 
لن�سر هذا االإعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

روؤ�ساء ومدر�ء دو�ئر حكومية بال�سارقة: 

التحول الرقمي مل يعد جمرد خيار بل هو ا�شتثمار طويل االأجل ومنهاج عمل متوا�شل

 •• ال�شارقة-الفجر:

اأن روؤية  اإمارة ال�سارقة،  اأكد روؤ�ساء ومدراء الدوائر واجلهات احلكومية يف 
ال�سارقة مل�سرية التحول الرقمي تاوزت جمرد كونها خياراً اأو قراراً ينتظر 
الوقت املالئم حتى يتم البدء بتنفيذه فهي ا�ستثمار طويل االأجل يف احلا�سر 
وامل�ستقبل له نتائجه الرا�سخة والعميقة على جمتمعات ومنظومات الدول 
التي  التطوير  من  متوا�سلة  عملية  الرقمنة  اأن  اإىل  واأ���س��اروا  االقت�سادية، 

ت�سمل التقنيات واالأدوات وقواعد البيانات ووظيفتها على حد �سواء.  
الب�سري �سيظل  العن�سر  اأن  الدوائر احلكومية على  واأجمع روؤ�ساء وم��دراء 
اأن  واأو�سحوا  والتطور،  والتقدم  التنمية  يف  واحلا�سم  الرئي�ص  العامل  هو 
ال�سيا�سات  عرب  الب�سرية  والكفاءات  باملواهب  الدولة  توليه  الذي  االهتمام 
من  باملزيد  يت�سم  مل�ستقبل  را�سخة  قاعدة  ي�سكل  وامل��ب��ادرات،  والت�سريعات 
امل��ج��االت.  ج��اء ذل��ك خ��الل جل�سة حوارية  االزده���ار والتناف�سية يف جميع 
اأول  م�ساء  نّظمتها  الرقمي"،  التحّول  جناح  اأ�سباب   - تيك  "نك�ست  بعنوان 
من اأم�ص االأحد، �سركة �سحاب للحلول الذكية يف مركز اجلواهر للمنا�سبات 
�سخ�سية   50 نحو  ح��وار مفتوح جمع  وع��رب  فيها  ا�ستعر�ست  وامل��وؤمت��رات، 
ر�سمية من خمتلف اجلهات احلكومية يف االإم��ارة، راهن وم�ستقبل م�سرية 
اأهم  على  ال�����س��وء  و�سّلطت  وال��دول��ة،  ال�سارقة  اإم����ارة  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول 
التحديات والفر�ص التي تواجهها، كما ناق�ست العديد من املحاور مثل اأهمية 
احللول الرقمية، واالأمن ال�سيرباين، واآلية التحّول الرقمي، وكيفية حتقيق 
التكامل واالن�سجام بني القطاعات يف م�سرية التحوّل وغريها من املحاور.  
وح�سر اجلل�سة التي جاءت برعاية ودعم اللجنة العليا للتحول الرقمي يف 
ال�سارقة، وقّدمها اأمني الزرعوين، املدير التنفيذي ل�سركة �سحاب للحلول 
اللجنة،  رئي�ص  القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ  من  ك��ّل  ح�سور  الذكية، 
وال�سيخ �سعود بن �سلطان القا�سمي، و�سعادة اأ�سماء را�سد �سلطان بن طليعة 
اأمني عام املجل�ص التنفيذي الإمارة ال�سارقة، و�سعادة العقيد �سامي خمي�ص 

النقبي، مدير عام الدفاع املدين يف ال�سارقة.
دائرة  رئي�ص  الطنيجي،  م�سبح  خليفة  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  ح�سر  كما 
االإ�سكان يف ال�سارقة، و�سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، الرئي�ص التنفيذي 
املحمودي،  ح�سني  و�سعادة  "�سروق"،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
وعدد  واالبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  ملجمع  التنفيذي  الرئي�ص 
من  جمموعة  ق��ّدم��وا  ال��ذي��ن  واخل��ا���ص،  احلكومي  القطاعني  ممثلي  م��ن 
املداخالت املهمة التي اأ�ساءت على العديد من الق�سايا املتعّلقة باأ�سباب جناح 
عملية التحول الرقمي يف ال�سارقة، وو�سعت جملة من االأفكار واملقرتحات 

التي متهد نحو االرتقاء بواقع هذه امل�سرية. 

�ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�ش تدعم �لتحول 
مع  امل�سرتكة  اال�ستثمارات  تعزيز  ب�����س��رورة  باجلل�سة  امل�����س��ارك��ون  واأو���س��ى 

التي  القطاع اخلا�ص لتطوير الربامج واملن�سات وتقدمي احللول الرقمية 
ُتعنى باإيجاد بيئة متطورة واآمنة وم�ستقرة للخدمات التي تتيحها للجمهور، 
تتطلب  املعلومات  با�ستخدام  رقمية  حوكمة  اإىل  ال��و���س��ول  اأن  مو�سحني 
م�ساركة القطاع اخلا�ص الذي يلعب دوراً مبا يتعلق بتقدمي اال�ستثمارات، 
يف  ت�سهم  التي  ال�سيا�سات  وو�سع  القوانني  ت�سريع  احلكومة  تتوىل  بينما 
متطورة  وحماية  اأم��ن  اأنظمة  على  وت�ستمل  البيانات  حتمي  بيئة  توفري 

تواكب كّل هذه التطورات وتدعمها. 

�ل�سيخ فاهم بن �سلطان �لقا�سمي: م�سرية �لتحول مدعومة ب�سيا�سات 
حتفيزية وقطاعات نامية وتعاون بني �جلهات  

القا�سمي،  �سلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�سيخ  ق��ال  اجلل�سة  خ��الل  ل��ه  م��داخ��ل��ة  ويف 
خطة  ال��ي��وم  "منتلك  ال�سارقة:  يف  الرقمي  للتحّول  العليا  اللجنة  رئي�ص 
متنوعة  وقطاعات  حتفيزية  ب�سيا�سات  مدعومة  الرقمي  للتحول  طموحة 
نامية قابلة للمزيد من التطور الرقمي، اإىل جانب تعاون خمتلف اجلهات 
والقطاعات يف االإمارة وتوافقها على اخلطوط العامة التي ت�سكل م�ستقبلها 
العليا للتحّول الرقمي يف  اللجنة  االقت�سادي واالجتماعي".  وتابع رئي�ص 
جزءاً  ال�سارقة  اإم��ارة  تكون  الأن  املقبلة  ال�سنوات  وخ��الل  "ن�سعى  ال�سارقة: 
التي  قيادتنا  من  الطموحة  روؤيتنا  ن�ستمد  الأننا  للدولة،  رقمية  بوابة  من 
م�سوؤوليتنا  م��ن  ي�ساعف  م��ا  االهتمام  م��ن  الكثري  ال�سارقة  حكومة  ت��ويل 
نحو تعزيز اال�ستثمار يف جودة حياة النا�ص وم�ستوى العالقات بني املجتمع 
فاهم  ال�سيخ  ق��ال  الرقمية  ال�سارقة  من�سة  تاأ�سي�ص  وح��ول  وموؤ�س�ساته".  
القا�سمي: "بعد ما حققناه من منجزات مبا يتعّلق بالو�سول اإىل واقع رقمي 
متطور، وعندما اأطلقنا املن�سة التي تعترب هوية رقمية لالإمارة ت�ساءلنا هل 
نخدم من خاللها مواطني ال�سارقة وح�سب، وكانت االإجابة ال، فا�ستخدمنا 
اأخرى  اإم��ارات  الرقمية الأن لدينا مواطنون ومقيمون يف  الهوية  م�سطلح 
لهم ا�ستثماراتهم يف ال�سارقة، ومن املهّم اأن نعمل بت�ساركية ونو�ّسع حدودنا، 

الأن هذه املن�سة تخدم اجلميع."
لتاريخ  ننظر  الغد  اأج��ل  من  نعمل  "عندما  القا�سمي:  فاهم  ال�سيخ  وتابع 
وليد  النجاح  اأن  لندرك  قيا�سية،  زمنية  مدة  خالل  حققناه  وما  منجزاتنا 
املنجزات  هي  الرقمي  التحول  م�سرية  يف  ينتظرنا  وم��ا  واملثابرة،  الطموح 
االإيجابية على جودة احلياة االجتماعية  نتائجها  �ستعك�ص  التي  الرتاكمية 

واملمار�سات االقت�سادية يوماً بعد يوم." 

و�الرتقاء  �خلدمات  يف  حتول  �لقا�سمي:  �سلطان  بن  �سعود  �ل�سيخ 
بنوعيتها 

"التحول الرقمي يعزز  القا�سمي:  ال�سيخ �سعود بن �سلطان  من جانبه قال 
الروابط بني اجلهات احلكومية يف ال�سارقة ويوحد نوافذ اخلدمات املقدمة 
واملجتمعات  وامل��دن  الرقمية  الهوية  مفهوم  ير�سخ  ال��ذي  االأم��ر  للجمهور، 

الذكية ويجعل من دولتنا منوذجاً عاملياً لها". 
وتابع ال�سيخ �سعود بن �سلطان القا�سمي: "وّفرت مقومات الذكاء اال�سطناعي 
خدمات مل تكن موجودة من قبل ما يجعلنا اأمام امكانية متوا�سلة لتطوير 
اخلدمات التي كانت تقّدم يف ال�سابق، وال يجب اأن نتوقف عند حتويلها من 
ورقية اإىل الكرتونية وح�سب، فالتحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية اخلدمات 

وجودة حياة ال�سكان."

�لعقيد �سامي �لنقبي: ن�سعى نحو �ل�سبق ولي�ش �ملو�كبة
الدفاع  ع��ام  مدير  النقبي،  خمي�ص  �سامي  العقيد  �سعادة  اأك��د  ناحيته  وم��ن 
التقني  ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ورات  ت�����س��ارع  زم���ن  اأن يف  ال�����س��ارق��ة،  امل���دين يف 

والرقمي، يجب ال�سعي نحو ال�سبق ولي�ص املواكبة فقط. 
كافة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�سريعة  ب��ال��ت��ح��والت  احل��ي��اة  "تت�سم  النقبي:  وق���ال 
الذين  وامل��ب��دع��ني  املبتكرين  وع��ق��ول  بيد  تتم  ال��ت��ح��والت  ه��ذه  ال��ق��ط��اع��ات، 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  ون��ح��ن  تقليدي،  غ��ري  ب�سكل  يفكرون 
نحظى بقيادة و�سعت االبتكار واالإبداع على راأ�ص اأولوياتها و�سنت من اأجلها 
ال�سيا�سات والت�سريعات واأطلقت املبادرات والربامج، االأمر الذي يتطلب منا 
اال�ستثمار يف هذه البيئة املحفزة وتعزيز منجزاتنا من اأجل خدمة جمتمعنا 

اليوم واأجيالنا القادمة اأي�ساً".

مرو�ن بن جا�سم �ل�سركال: ��ستثمار طويل �الأجل بعو�ئد تر�كمية 
م�ستد�مة 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�سركال،  جا�سم  ب��ن  م���روان  �سعادة  ق��ال  ب���دوره 
جمرد  لي�ص  الرقمي  التحول  "�سروق":  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
العامل وت�سمل كافة  خيار بل هو منهج وممار�سة �سرورية يف خمتلف دول 
القطاعات بدون ا�ستثناء، وهو يف الوقت ذاته ا�ستثمار طويل االأجل بعوائد 
تراكمية م�ستدامة، الأنه يحدث تغيري نوعي يف بيئة العمل وم�ستوى احلياة 
املقدمة  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  و�سبكات  للمواطنني  امل��ق��دم��ة  واخل��دم��ات 

للم�ستثمرين واأ�سحاب االأعمال. 
وت��اب��ع ال�����س��رك��ال: "ك�سفت ل��ن��ا م��رح��ل��ة وب����اء ك���ورون���ا حت����واًل ك��ب��رياً نحو 
اأبرزها كان قطاع  التكنولوجيا واحللول الرقمية يف كافة القطاعات، ولعل 
التعليم الذي �سهد ا�ستجابة �سريعة من قبل املوؤ�س�سة والطلبة واملعلمني على 
احللول  من  املزيد  وتبني  الرقمي  التحول  اأن  ه��ذا  من  ن�ستنتج  �سواء.  حد 
الذكية يعني احلفاظ على كفاءة العمل يف القطاعات احليوية مثل التعليم 

كما ذكرنا وال�سحة واخلدمات وا�ستمرار منظومة العمل ". 

�الأكرث  �لتوّجه  هو  �لرقمي  �لتحّول  �لطنيجي:  م�سبح  خليفة 
حد�ثة يف جمتمعنا

من جانبه قال �سعادة املهند�ص الدكتور خليفة م�سبح الطنيجي، رئي�ص دائرة 

االإ�سكان يف ال�سارقة:" التحول الرقمي هو التوجه االأكر حداثة يف جمتمعنا 
والذي �سيوؤدي بالنتيجة اإىل تو�سع يف القطاعات القائمة وا�ستحداث املزيد 
منها وتوفري املزيد من الوظائف ذات املهارات غري التقليدية، اإىل جانب اأن 
اخلريطة االجتماعية �ست�سهد تو�سعاً وارتقاًء يف الوقت ذاته، وهو ما يوؤكد اأن 

عملية التحول قد تكون فكرة واحدة لكن نتائجها �ساملة". 
واأ�ساف رئي�ص دائرة االإ�سكان يف ال�سارقة:" لعل اأحد النتائج ال�ساملة لعملية 
تطوير  من  تفر�سه  ما  هي  هنا،  لها  االإ���س��ارة  يجب  التي  الرقمي  التحول 
م�ستمر لعملية التعليم واالرتقاء بالكفاءات الب�سرية، فالتقدم الذي نن�سده 

يتم على م�سارين ال ميكن ف�سلهما وهما امل�سار الب�سري وامل�سار التقني".

�أ�سا�سية  رو�فد  �لذكية  �لرقمي و�حللول  �لتحول  �لزرعوين:  �أمني 
لالقت�ساد �لوطني

الذكية  للحلول  �سحاب  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زرع��وين،  اأم��ني  وق���ّدم 
عر�ساً �ساماًل اأدار من خالله اجلل�سة، حيث تناول العديد من املحاور التي 
ال�سيرباين  واالأم��ن  التحّول واجلهوزية،  النقا�ص مثل  و�سعت على طاولة 
وحتقيق اال�ستدامة والتكامل واالن�سجام بني القطاعات يف م�سرية التحول 

وغلق الفجوات وغريها من املحاور املهمة. 
اجلل�سة  تنظيم  اأن  الذكية  للحلول  �سحاب  ل�سركة  التنفيذي  املدير  واأك��د 
يهدف اإىل م�ساندة القطاعات اخلا�سة واحلكومية ودعمها يف التوجه نحو 
اقت�ساد متطور يعزز من مكانته التناف�سية يف االأ�سواق العاملية، الفتاً اإىل اأن 
القطاعني احلكومي واخلا�ص �سركاء يف م�سرية التنمية ال�ساملة يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة احلا�سنة للكوادر الب�سرية املبدعة واملبتكرة.  
املوا�سيع،  التقدميي احلديث عن جملة من  العر�ص  الزرعوين يف  وتناول 
حيث قال:" ك�سفت الدرا�سات اأن فرق تكنولوجيا املعلومات تق�سي اأكر من 
التكامل الرقمي، وتكلف عمليات الدمج املخ�س�سة  ثلث وقتها يف م�ساريع 
للموؤ�س�سات الكبرية اإجمايل 3.5 مليون دوالر لكل منها يف العمالة ال�سنوية، 
ومع ت�سارع املبادرات الرقمية، ظهر التكامل كعامل حا�سم يف حتديد جناح 
التحول  اأن  تعني  االأرق��ام  وه��ذه  ال�سناعات،  الرقمي عرب  التحول  و�سرعة 
الرقمي واحللول الذكية تعترب روافد اأ�سا�سية لالقت�ساد الوطني، والدخل 
الوطني، وبالتايل فهي عامل رئي�سّي مل�سرية التنمية والتقدم االجتماعي". 
واأكمل املدير التنفيذي ل�سركة �سحاب للحلول الذكية: "ا�ستمرار التقّدم يف 
م�سرية التحول الرقمي ير�سخ مكانتنا على خريطة اقت�سادات وجمتمعات 
نظراً  ف��ق��ط،  للمناف�سة  ول��ي�����ص  للبقاء  ���س��رط��اً  ب���ات  ال��واق��ع  ف��ه��ذا  ال��ع��امل، 
التي  فاملوؤ�س�سات  ب�سكل عام،  العمل واحلياة  اأمن��اط  ال�سريعة يف  للتحوالت 
وهي  رئي�سة  �سمات  خم�ص  �ستكت�سب  الرقمي  ال��ع��امل  يف  النجاح  �سُتحقق 
واملواءمة  والتمكني  والرتكيز  واالن�سباط  التوا�سل  على  والقدرة  الذكاء 
اإ�سافة اإىل االنفتاح وال�سفافية، وهذه هي عوامل جناح وبقاء املوؤ�س�سات يف 

امل�ستقبل القريب".

اأ�شطول ميكو اجلديد من ال�شاحنات املربدة يعزز قدرات اأبوظبي يف اإي�شال اللقاحات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

لقاحات  ت���وري���د  ���س��ل�����س��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  يف 
)كوفيد19-( �سمن اإطار جهود "ائتالف االأمل"، اأعلنت 
ل�"القاب�سة"  التابعة  ال�سركات  اإح��دى  اأبوظبي،  موانئ 
عن  لالئتالف،  املوؤ�س�سني  ال�سركاء  واأح���د   )ADQ(
"ميكو" للخدمات  ال��ف��رع��ي��ة  ���س��رك��ت��ه��ا  اأ���س��ط��ول  دع���م 
متخ�س�سة،  م��ربدة  �ساحنة  ع�سر  ب��اإح��دى  اللوج�ستية 
خدماتها  نطاق  وتو�سيع  اللوج�ستية  قدراتها  لتطوير 

خا�سة يف مرحلة التو�سيل االأخرية للقاحات.
وت�����س��ك��ل ه����ذه اخل���ط���وة اإ����س���اف���ة ج���دي���دة ت���ع���زز جهود 
القطاعني  ب��ني  ���س��راك��ة  يعد  ال���ذي  االأمل"  "ائتالف 
له،  اأبوظبي مقراً  العا�سمة  العام واخلا�ص ويتخذ من 
تاريخنا  يف  لوج�ستي  حت��د  اأك��رب  مواجهة  اإىل  وي��ه��دف 
اللقاحات  باإي�سال كميات �سخمة من  واملتمثل  املعا�سر 

حملياً وعاملياً انطالقاً من اأبو ظبي.
قبل  م��ن  املُ��ج��ازة  اجل��دي��دة  ال�ساحنات  رب��ط  و�سيجري 
دائرة ال�سحة – اأبوظبي، مبن�سة "mUnity"، احلل 
الرقمي امل�ستند اإىل تقنية "بلوك ت�سني" الذي اأطلقته 
اأبوظبي، واملُطور  "بوابة املقطع" التابعة ملوانئ  موؤخراً 
اأعلى  و���س��م��ان  ال�سفافية  م�ستويات  لتعزيز  خ�سي�ساً 
معايري االأمان وال�سالمة يف نقل لقاحات )كوفيد19-( 
واإي�سالها اإىل اأي موقع. وتعمل هذه ال�ساحنات على دعم 
ا�سرتاتيجية �سركة "ميكو" الرامية اإىل تو�سيع وتنويع 
يف  قدراتها  وتعزيز  لها،  التابع  املتنامي  النقل  اأ�سطول 
تنفيذ عمليات مرحلة التو�سيل االأخرية، اإذ اأنها ت�سهم 
اإمارة  1.1 مليون جرعة لقاح �سمن  اأك��ر من  يف نقل 

اأبوظبي يومياً. 
لتتبع  متكاملة  بخ�سائ�ص  اجلديد  االأ�سطول  ويتمتع 

احلرارة  ل��درج��ات  متطورة  مراقبة  وق���درات  البيانات 
الطبية  وامل��ع��دات  اللقاحات  لنقل  االأم��ث��ل  احل��ل  تعله 
واالأدوي��ة من م�ستودعات التخزين املربد التابعة ملوانئ 
مربع  م��رت   19،000 م�ساحة  على  واملمتدة  اأبوظبي 
امل�ست�سفيات  اإىل  واإي�سالها  ال�سناعية،  يف مدينة خليفة 
وم���راك���ز ال��ت��ط��ع��ي��م وال���ع���ي���ادات يف ج��م��ي��ع اأرج�����اء دولة 
ال�ساحنات  ت��زوي��د  مت  كما  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم����ارات 
اإىل  حتتاج  التي  اللقاحات  نقل  تدعم  تربيد  مب��ع��دات 
2-8 درج����ات مئوية،  درج����ات ح����رارة ت����رتاوح م��ا ب��ني 
باالإ�سافة اإىل معدات خا�سة للتربيد الفائق يف درجات 

حرارة ت�سل اإىل 80- درجة مئوية.
واأ�سار روبرت �ساتون، رئي�ص القطاع اللوج�ستي – موانئ 
اأبوظبي اإىل اأن اال�ستثمار يف التكنولوجيا املتقدمة يتيح 
ملوانئ اأبوظبي تو�سيع نطاق اخلدمات التي تقدمها اإىل 
�سركائها يف قطاع الرعاية ال�سحية، كما ي�سهم يف حتقيق 
)كوفيد- جائحة  مواجهة  يف  االمل"  "ائتالف  ه��دف 

وي�ساعد يف ت�سريع تعايف العامل من تبعاتها.   )19
بتنويع  التزامها  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  "توا�سل   : واأ���س��اف 
اخلا�سة  املتطلبات  لتلبية  اللوج�ستية  حلولها  وتو�سيع 
اأ�سطولنا  اأن����واع ال��ل��ق��اح��ات يف ال�����س��وق م��ن خ���الل  ب��ك��ل 
واإننا  االأخ����رية.  التو�سيل  ملرحلة  املخ�س�ص  احل��دي��ث 
 – ال�سحة  دائ���رة  م��ع  الوثيق  تعاوننا  خ��الل  م��ن  نعمل 
"ميكو" الأكر  ���س��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ���س��م��ان ام��ت��الك 
ال�ساحنات املربدة تطوراً  مبا ي�سهم يف تعزيز االإمكانيات 

اللوج�ستية لالإمارة الأعوام عديدة قادمة".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ك��ل��ي��ف��ورد دي�����س��وزا، ال��ن��ائ��ب التنفيذي 
للخدمات  "ميكو"   – ال��ع��م��ل��ي��ات  ورئ��ي�����ص  ل��ل��رئ��ي�����ص، 
اللوج�ستية: "ي�ساعد هذا اال�ستثمار اجلديد يف تطوير 
اللقاحات  نقل  يف  "ميكو"  ل�سركة  االإجمالية  ال��ق��درات 

دولة  اأن��ح��اء  اإىل جميع  االأدوي����ة احليوية  م��ن  وغ��ريه��ا 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، م��ع ���س��م��ان اأع��ل��ى معايري 
م��ت��ن��وع��ة لدرجات  ن��ط��اق��ات  وال���ك���ف���اءة، ويف  ال�����س��الم��ة 

احلرارة".
واأ�ساف: "اإن قدرتنا على دمج اأحدث االأنظمة الرقمية 

ملراقبة وتتبع االإمدادات ب�سورة م�ستمرة توفر ملتعاملينا 
ومراكز  التطعيم  وم��راك��ز  وال��ع��ي��ادات  امل�ست�سفيات  م��ن 
الفح�ص اأق�سى درجات ال�سفافية وال�سالمة للمنتجات، 
وتدعم �سل�سلة التوريد يف اإمارة اأبوظبي وقدراتها على 

مواجهة هذا التحدي غري امل�سبوق يف ع�سرنا".

جددت  جتارية  عالمة   2600
ت�شجيلها يف االإمارات خالل 4 اأ�شهر 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع عدد العالمات التجارية التي مت اإعادة ت�سجيل ملكيتها اإىل 2600 
ع��الم��ة خ��الل االأ���س��ه��ر االأرب��ع��ة االأوىل م��ن ال��ع��ام 2021 وذل���ك بح�سب 

االإح�سائيات ال�سادرة عن اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد.
للعامالت  امللكية  ت�سجيل  اإع����ادة  ط��ل��ب��ات  ع���دد  اأن  االح�����س��ائ��ي��ات  وت��ظ��ه��ر 
ال��ع��ام اجلاري  م��ن  اأب��ري��ل  �سهر  خ���الل  512 طلبا  اإىل  و���س��ل  ال��ت��ج��اري��ة 
باملقارنة مع 500 طلب يف مار�ص من العام ذاته. وكان اإجمايل عدد طلبات 
اإعادة ت�سجيل ملكية للعالمات التجارية يف دولة االإمارات و�سل اإىل نحو 

.2021 العام  من  االأول  الربع  خالل  طلبا   2088
ويعد النمو املتوا�سل لعدد طلبات اإعادة تثبيت ملكية العالمات التجارية 
الن�ساط الذي ال زال يظهره القطاع منذ بداية  يف االإم��ارات موؤ�سرا على 

العام اجلاري.
وتتخذ العديد من ال�سركات العاملية التي حتمل عالمات تارية دولية من 
االإمارات مقرا اإقليميا ملمار�سة اأن�سطتها التي عادت للنمو بقوة يف االأ�سهر 
االأخرية بالتزامن مع زيادة وترية حركة االأن�سطة االقت�سادية والتجارية 

يف الدولة.
الكربى  التجارية  العالمات  �سركات  اأن  االح�سائيات  خ��الل  من  ويت�سح 
التي قامت باإعادة تثبيت ملكيتها متار�ص اأعمالها يف خمتلف االأن�سطة ويف 
مقدمتها التجارة وال�سناعة والطاقة واخلدمات اللوج�ستية والتكنولوجيا 

وغريها من القطاعات االأخرى.
عدد  اإج��م��ايل  اأن  امل��ا���س��ي  اأب��ري��ل  يف  اأع��ل��ن��ت  االقت�ساد  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 
بنهاية  5944 وكالة  بلغ  االم��ارات  اأ�سواق  امل�سجلة يف  التجارية  الوكاالت 
العام 2020 باالإ�سافة اإىل ت�سجيل 65 وكالة جديدة خالل الربع االأول 

من العام اجلاري 2021.
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املال والأعمال

�شراكة بني غرفة عجمان وزبوين لدعم رواد االأعمال
•• عجمان ـ الفجر 

"زبوين"  �سركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  عجمان  و�سناعة  ت��ارة  غرفة  وقعت 
ال�سغرية  للم�ساريع  خدماتها  وتوفري  عجمان  اإم��ارة  يف  عملياتها  لت�سغيل 
�سعادة حممد علي  واملتو�سطة.  وّقع مذكرة تفاهم يف مقر غرفة عجمان 
اجلناحي مدير عام غرفة عجمان باالإنابة، واأ�سرف عطية رئي�ص العمليات يف 
�سركة زبوين. ون�ست املذكرة على التعاون امل�سرتك خلدمة اأ�سحاب امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة وتعريف اأع�ساء غرفة عجمان باخلدمات التي توفرها 
�سركة "زبوين" املتخ�س�سة يف تقدمي احللول الأن�سطة التجارة يف امل�ساريع 
واإن�ساء  الدفع  الفواتري ومتكني  اإن�ساء  تقنيات  واملتو�سطة ومنها  ال�سغرية 
املتاجر الرقمية ودعم العمالء ب�سكل مبا�سر وزيادة املبيعات وتو�سيع قاعدة 

العمالء، اإىل جانب تنظيم ور�ص عمل تعريفية م�سرتكة لتعريف اأ�سحاب 
االعمال باأ�س�ص التجارة االإلكرتونية واآليات اال�ستفادة من مواقع التوا�سل 
االجتماعي يف الت�سويق وزيادة املبيعات. واأكد �سعادة حممد اجلناحي على 
الغرفة،  الأع�����س��اء  م�سافة  قيمة  م��ن  ت��وف��ره  وم��ا  ال�سراكة  م��ذك��رة  اأهمية 
اإىل حر�ص القيادة العليا يف غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع  م�سرياً 
املن�سات الداعمة لرواد االعمال وتوفري قنوات ت�سمن منو مبيعات اأع�ساء 
الغرفة ال�سيما يف ظل التحديات الراهنة التي يواجهها اأ�سحاب امل�ساريع. 
�سهدت  بحيث  م�ستمر،  ت��زاي��د  يف  االلكرتونية  التجارة  حجم  اأن  واأ���س��اف 
ال��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ة يف ال��دول��ة ط��ف��رات ك��ب��رية خ��الل ال��ف��رتة ال�سابقة 
على  القائم  االقت�ساد  واعتماد  املتكاملة  الرقمية  البنية  ظل  يف  وخا�سة 
البيانات، لتت�سدر االإم��ارات قائمة الدول االأ�سرع واالأكر  املعرفة وحتليل 

منواً يف حجم التجارة االإلكرتونية. واأكد على اأهمية التعاون وال�سراكة بني 
القطاعني احلكومي واخلا�ص يف توفري خدمات وبرامج مبتكرة ت�سب يف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  املوجهة  وخا�سة  االعمال  واإ�ستدامة  منو 
اأ���س��رف عطية  وج��ه  م��ن جانبه  االإم����ارات.   االقت�ساد يف  باإعتبارها ع�سب 
ال�سكر اإىل غرفة عجمان على اإتاحة الفر�سة للتعاون امل�سرتك، واأ�ساف ان 
التحوالت  تواكب  ت�سويقية مبتكرة  توفري حلول  اإىل  زبوين عمدت  �سركة 
بكلفة  املبيعات  زيادة  ال�سركات من  التجاري ومتكني  ال�سوق  ي�سهدها  التي 
اإلكرتوين متكامل الأ�سحاب  توفر تطبيق  ال�سركة  اأن  واأو�سح  اأقل،  وجهد 
االعمال وامل�ستهلكني بهدف متكينهم من اإمتام عمليات البيع وال�سراء عرب 
حتميل  من  امل�ساريع  اأ�سحاب  اإىل  الدعوة  ووج��ه  وم�سداقية،  بثقة  الدفع 

التطبيق واال�ستفادة من خدماته بدقائق معدودة.

�سمن حتٍد عاملي نظمه خمترب م�ستقبل �لطري�ن ال�ستقطاب �أف�سل �الأفكار و�البتكار�ت

�شركات نا�شئة يف منطقة 2071 تطور حلواًل لتخفي�ص االنبعاثات الكربونية بقطاع الطريان 
•• دبي-الفجر: 

اأعلن خمترب م�ستقبل الطريان يف 
"منطقة 2071" التابعة ملوؤ�س�سة 
اختيار  ع����ن  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل،  دب������ي 
الربازيلية  "زالينا"  ���س��رك��ت��ي 
�سمن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  و"�ساتافيا" 
اأف�������س���ل ال�������س���رك���ات امل�������س���ارك���ة يف 
املخترب  اأط���ل���ق���ه  ال�����ذي  ال���ت���ح���دي 
العاملية  االأفكار  اأف�سل  ال�ستقطاب 
امل��ب��ت��ك��رة يف جم����ال ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
ت��اأث��ري االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة يف 

قطاع الطريان.
ومت اختيار ال�سركتني من بني 41 
حلولها  ا�ستعر�ست  نا�سئة  �سركة 
املبتكرة وم�ساريعها النوعية خالل 
ا�ست�سافه  ب��رن��ام��ج  يف  م�ساركتها 
خم��ت��رب م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ط���ريان ملدة 
"طريان  مب�ساركة  اأ�سبوعاً،   12
االإمارات"، و"اإيربا�ص"، و"كولينز 
اإلكرتيك  و"جرال  اإيرو�سبي�ص"، 

للطريان"، و"تالي�ص".

تطوير حلولها وم�ساريعها املبتكرة 
وتو�سيع اأعمالها يف املرحلة املقبلة 

بال�سراكة مع �سركائنا العامليني".

�سعيد �لفال�سي: دعم �ل�سركات 
�بتكار�تها  لتطوير  �لنا�سئة 

و�أفكارها �لناجحة
الفال�سي  �سعيد  ق��ال  جهته،  م��ن 
ت�سميم  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
موؤ�س�سة  يف  امل�ستقبل  وم�سرعات 
دبي للم�ستقبل: "اإن تنظيم خمترب 
التحدي  لهذا  الطريان  م�ستقبل 
العاملي ين�سجم مع جهود موؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل لت�سميم م�ستقبل 
قطاع الطريان، من خالل درا�سة 
حتدياته وفر�سه الواعدة وا�ستباق 
التغريات املتوقعة واال�ستعداد لها، 
االحتياجات  تلبية  يف  ي�سهم  مب��ا 
اجلديدة والنا�سئة على امل�ستويني 

املحلي والعاملي".
املوؤ�س�سة  ح��ر���ص  الفال�سي  واأك���د 
ع��ل��ى دع����م امل�������س���اري���ع وامل����ب����ادرات 

خمترب لتطوير وتنفيذ �الأفكار 
�مل�ستقبلية

ويهدف خمترب م�ستقبل الطريان 
يف   )Aviation X Lab(
دع���م  اإىل   "2071 "منطقة 
االأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة وامل�������س���اري���ع 
على  ال�سوء  وت�سليط  الهند�سية، 
واالبتكارات  امل�ستقبلية  االأف���ك���ار 
الذي  الطريان  قطاع  يف  احلديثة 
بف�سل  م���ت���وا����س���اًل  من�����واً  ي�����س��ه��د 
مفاهيم  واب���ت���ك���ار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
باالعتماد  اجل��وي  للتنقل  جديدة 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على 

والروبوتات وغريها.
امل��خ��ت��رب ع��ل��ى جمموعة  وي�����س��رف 
م���ن ال���ت���ح���دي���ات ب��ال�����س��راك��ة بني 
واخلا�ص،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
العاملية  لل�سركات  الفر�سة  ويتيح 
والنا�سئة واملبتكرين واالأكادمييني 
من االإمارات والعامل للم�ساركة يف 
م�ساريع  واإط���الق  التحديات  ه��ذه 
ومناذج اأولية وتريبها وتطويرها 

ومت اختيار �سركة "زالينا" النا�سئة 
املتخ�س�سة يف جمال التكنولوجيا 
املبتكر  م�سروعها  بف�سل  احليوية 
الإنتاج  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
وق�����ود ح���ي���وي ل���ل���ط���ائ���رات وم����واد 
با�ستخدام  ح��ي��وي��ة  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة 
اأك�سيد  وث��اين  الدقيقة  الطحالب 
كمواد  ال�سم�ص  واأ���س��ع��ة  ال��ك��رب��ون 
و���س��ي��ط��ة رئ��ي�����س��ي��ة، وت��ت��م��ي��ز هذه 
التقنية بقدرتها على حتويل طنني 
الإنتاج  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  م��ن 
وال  الدقيقة،  الطحالب  م��ن  ط��ن 
من  ك��ب��رية  م�ساحة  ذل���ك  يتطلب 
القليل  ���س��وى  ي��ح��ت��اج  االأر�����ص وال 

من املياه.
"�ساتافيا"  �����س����رك����ة  وت�����وظ�����ف 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 
وحت����ل����ي����ل ال�����ب�����ي�����ان�����ات ل����درا�����س����ة 
الناجمة  الغيوم  ت�سكيل  ومعاجلة 
ارتفاع  فوق  الطائرات  حتليق  عن 
اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  ق����دم  األ�����ف   26
الغالف  ح��������رارة  درج�������ة  ارت�����ف�����اع 

اجل������وي ل�����الأر������ص. وت���ع���م���ل على 
خالل  م��ن  البيئي  ال��ت��اأث��ري  تقليل 
الطريان  عمليات  ك��ف��اءة  حت�سني 
ا�سطناعي  ذك��اء  ، وتطوير من�سة 
ت�ستخدم   )DECISIONX(
الإن�ساء  بالطق�ص  التنبوؤ  من��ذج��ة 
للغالف  ال����دق����ة  ع���ال���ي���ة  ن�����س��خ��ة 
الوقت،  ل���الأر����ص مب����رور  اجل����وي 
التغريات  للمن�سة حتديد  وميكن 
اجلوية من حيث احلرارة وال�سوء 

ال�سركات  مت��ك��ني  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
االإم�����������ارات  دول��������ة  ال���ن���ا����س���ئ���ة يف 
اإيجاد من�سة لعر�ص  والعامل من 
يف  الناجحة  واأف��ك��اره��ا  ابتكاراتها 
االبتكارات  اأح��دث  توظيف  جم��ال 
واإتاحة  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
ال���ف���ر����س���ة ل���ه���ا ل���ال����س���ت���ف���ادة من 
 "2071 "منطقة  �سركاء  �سبكة 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من 

وال�سركات العاملية واال�ستثمارية.

والغيوم  وال�����س��غ��ط  وال���رط���وب���ة 
و�سرعة الرياح وغريها.

�لتكنولوجيا  �لــر�ــســا:  �آمــنــة 
�ملتقدمة تدعم �جلهود �لعاملية 

للحد من �النبعاثات �ل�سارة
اآمنة الر�سا مدير خمترب  واأك��دت 
 Aviation( م�ستقبل الطريان
االنبعاثات  ن�سبة  اأن   )X Lab
ع���ن قطاع  ال���ن���ات���ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
الطريان تبلغ نحو %2 فقط من 
عاملياً،  ال�سارة  االنبعاثات  اإجمايل 
انخفا�ص  رغ���م  اأن����ه  اإىل  م�����س��رية 
ميكن  اأن��������ه  اإال  ال���ن�������س���ب���ة  ه�������ذه 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ل��ل��ق��ط��اع 
احلديثة  واالب���ت���ك���ارات  امل��ت��ق��دم��ة 
من  للحد  العاملية  اجل��ه��ود  ل��دع��م 

االنبعاثات ال�سارة. 
خمترب  "يهدف  واأ��������س�������اف�������ت: 
تقدمي  اإىل  ال����ط����ريان  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ال����دع����م ل��ل�����س��رك��ات امل�������س���ارك���ة يف 
يف  م�ساعدتها  خالل  من  التحدي 

يف "منطقة 2071". 

حتدي رفاهية �مل�سافرين 
الطريان  م�ستقبل  خم��ت��رب  وك���ان 
رفاهية  حت������دي  م������وؤخ������راً  ن���ظ���م 
اأ�سحاب  ال���س��ت��ق��ط��اب  امل�����س��اف��ري��ن 
امل�ساريع املبتكرة من خمتلف اأنحاء 
اأف���ك���ار جديدة  وت��ط��وي��ر  ال���ع���امل، 
ت�سهم بجهود تن�سيط قطاع ال�سفر 
ال�سحية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  وم���واك���ب���ة 
قطاع  يف  امل��ت�����س��ارع��ة  وال���ت���غ���ريات 
�سركة  ب��ه  وف���ازت  ال��ط��ريان عاملياً، 
نانوك�سي الفنلندية البتكارها اآلية 
التطهري  ذات��ي��ة  ط��ب��ق��ات  لت�سكيل 
ال�سوئي،  التحفيز  على  باالعتماد 
 98% ال��ق�����س��اء ع��ل��ى  ت�����س��ه��م يف 
�ساعتني  خ����الل  امل���ي���ك���روب���ات  م���ن 
احلل  ه��ذا  توظيف  وميكن  فقط، 
امل��ب��ت��ك��ر ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ثاين 
يف   ،)TiO2( التيتانيوم  اأك�سيد 
ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات م��ث��ل ال�سفر 

والرعاية ال�سحية.

متثيل 62 دولة للم�ساركة يف �ملعر�ش 

دبي ت�شت�شيف اأول حدث ح�شوري لل�شفر يف العامل منذ بداية جائحة كوفيد- 19
ي�سارك فيها 145 متحدًثا حملًيا و�إقليمًيا ودولًيا موؤمتر  جل�سة   67 •�نعقاد 

•• دبي-الفجر: 

اأكد معر�ص �سوق ال�سفر العربي 2021   جمدًدا اأن دبي �ست�ست�سيف اأكرب 
حدث ح�سوري لل�سفر وال�سياحة يف العامل، منذ بداية ظهور جائحة كورونا 

العام املا�سي.
االآن يف عامه الثامن والع�سرين، �سيتم انعقاد معر�ص �سوق ال�سفر العربي 
ب��ني يوم  م��ا  املمتدة  ال��ف��رتة  يف  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  يف   2021
االأحد 16 اإىل يوم االأربعاء 19 مايو 2021، حيث يتم االنتهاء من و�سع 

اللم�سات االأخرية النطالق املعر�ص. 
وبهذه املنا�سبة قال كلود بالن، مدير حمفظة معر�ص �سوق ال�سفر العاملي 
�سوق  معر�ص  من  العام  هذا  ن�سخة  "�ستقام  واالجتماعات:  احلوافز  و�سفر 
ال�سفر العربي حتت �سعار" بزوغ فجر جديد لل�سفر وال�سياحة"، حيث �سيتم 
خالل احلدث ت�سليط ال�سوء ب�سكل رئي�سي من خالل املناق�سات والندوات 
كوفيد19-  جائحة  ظل  يف  وال�سفر  ال�سياحة  لقطاع  الراهن  الو�سع  على 
ال�سفر،  على  املفرو�سة  القيود  وتخفيف  اللقاحات  اإط��الق  عملية  ومواكبة 

واالأهم من ذلك كله هو التطرق اإىل ما يخبئه امل�ستقبل لهذه ال�سناعة".
و�سيتم خالل املعر�ص انعقاد 67 جل�سة موؤمتر مع اأكر من 145 متحدًثا 
ال�سفر  �سوق  معر�ص  موؤمتر  برنامج  يت�سمن  كما  ودولًيا،  واإقليمًيا  حملًيا 
ال�سفر  ل�����س��وق  �ستيج(  )ج��ل��وب��ال  ال��ع��امل��ي  امل�����س��رح  فعالية   2021 ال��ع��رب��ي 
والذي �سي�ست�سيف قمة ال�سناعة الفندقية واملنتديات املخ�س�سة لالأ�سواق 
الرئي�سية امل�سدرة لل�سياح مثل: اململكة العربية ال�سعودية وال�سني وانعقاد 
على  تركز  خا�سة  جل�سة  اإىل  باالإ�سافة  واال�ستثمار  لل�سياحة  دويل  موؤمتر 

العالقات اخلليجية االإ�سرائيلية واأخرى على قطاع الطريان.
اإىل  باالإ�سافة  امل�ستوى  رفيعي  الرئي�سيني  املتحدثني  من  نخبة  و�سيجتمع 
اأيام  اأربعة  التكنولوجيا على م�ستوى العامل ملدة  اأبرز خرباء  جمموعة من 
على م�سرح ترافيل فورورد، حيث �ستتاح الفر�سة اللتقاء املوردين واملندوبني 
من خمتلف اأنحاء ال�سرق االأو�سط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا 
ال�سفر وتقدمي روؤى رائدة حول اأحدث التقنيات واالتاهات التي �ست�سكل 

بال �سك م�ستقبل ال�سفر وال�سياحة.
هذا و�سي�سارك يف الن�سخة احلية ملعر�ص �سوق ال�سفر العربي لهذا العام 62 
وت�سمل  وامل�ساركني،  الرئي�سيني  العار�سة  ال�سركات  من:  كاًل  ميثلها  دول��ة 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  كاًل من:  امل�ساركة  ال��دول  اأب��رز 
واإيطاليا  واالأردن  وم�سر  وتركيا  وق��رب���ص  واأمل��ان��ي��ا  والبحرين  ال�سعودية 
وجزر  اجلنوبية  وكوريا  وماليزيا  واإندوني�سيا  والهند  واليونان  واإ�سرائيل 

املالديف والفلبني وتايالند واملك�سيك والواليات املتحدة االأمريكية.
وبهذه املنا�سبة، قالت دانييل كورتي�ص، مديرة معر�ص �سوق ال�سفر العربي 
يف ال�سرق االأو�سط: "هذا ما يوؤكد مدى اأهمية معر�ص �سوق ال�سفر العربي 

يف ربط الوجهات باأ�سواقها امل�سدرة".
قاعات،  ت�سع  عرب   2021 العربي  ال�سفر  �سوق  معر�ص  فعاليات  �ستنعقد 
وذلك متا�سياً مع واإر�سادات ولوائح التباعد االجتماعي وال�سحة وال�سالمة 

العامة، و�سيتواجد هناك 11000 �سخ�ص يف القاعات خالل ذلك الوقت.
هذا و�سي�سكل مرة اأخرى معر�ص �سوق ال�سفر العربي 2021 جزءاً اأ�سا�سياً 
من اأ�سبوع ال�سفر العربي، الذي �سيقام على مدى 10 اأيام ويتم فيه انعقاد 

املعار�ص واملوؤمترات وجل�سات االإفطار واجلوائز واإطالق املنتجات وفعاليات 
التوا�سل، ومن الفعاليات االأخرى التي يت�سمنها اأ�سبوع ال�سفر العربي اإىل 
جانب الن�سخة احلية من معر�ص �سوق ال�سفر العربي هي: منتدى اأرايفال 
دبي الذي يجتمع فيه اأبرز املتخ�س�سني يف قطاع ال�سفر وال�سياحة وال�سيافة 
من جميع اأنحاء العامل ال�ستك�ساف اجليل القادم من االتاهات واالبتكارات 
تكنولوجيا  معر�ص  وكذلك  ال��واح��دة،  الوجهة  �سمن  ال�سياحية  لالأن�سطة 
ال�سفر "ترافيل فوروورد" وموؤمتر ال�سفر االفرتا�سي لرابطة �سفر االأعمال 
التي  االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سياحي  اال�ستثمار  وقمة  يوم  ن�سف  ملدة  العاملية 
يعقدها معهد تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، وفعاليات التوا�سل ال�سريع 
للموؤثرين الرقميني واملنتديات املخ�س�سة لالأ�سواق الرئي�سية للمنطقة مبا 
ال�سفر  �سوق  معر�ص  م��ن  االفرتا�سية  الن�سخة  وبالطبع  ال�سني  ذل��ك  يف 

العربي.
كما �ستكون هذه الن�سخة وللمرة االأوىل ن�سخة هجينة، حيث �سيتم اإطالق 
حدث افرتا�سي ل�سوق ال�سفر العربي بعد انتهاء احلدث الرئي�سي باأ�سبوع، 
حيث تهدف ال�سركة املنظمة من خالل ذلك اإىل الو�سول ل�سريحة اأكرب من 
املهتمني والعاملني يف هذه ال�سناعة، وذلك من خالل احلدث االفرتا�سي 
العام  م��ن  �سابق  وق��ٍت  يف  االأوىل  للمرة  اأق��ي��م  ال��ذي  العربي،  ال�سفر  ل�سوق 

املا�سي، واأثبت جناحه الكبري يف جذب 12،000 زائر من 140 دولة.
وتابعت كورتي�ص حديثها قائلة: "من ال�سروري جداً اأن نقوم باإدراج ن�سخة 
اأ�سبوع ال�سفر العربي الأن العديد من املتخ�س�سني واخلرباء  افرتا�سية يف 
ال��ع��امل ال ميكنهم حالياً ح�سور احلدث  اأن��ح��اء  م��ن جميع  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
قيود  تطبيق  ال�ستمرار  نتيجًة  العام  ه��ذا  �سيما  وال  ع��ام،  كل  يف  احل�سوري 

ال�سفر املفرو�سة الناجمة عن انت�سار جائحة )كوفيد19-(".
واأردفت كورتي�ص حديثها قائلة: "لقد ح�سلت دبي على ختم ال�سفر االآمن 
من املجل�ص العاملي لل�سفر وال�سياحة، وذلك اللتزامها بربوتوكالت ال�سالمة 

وال�سحة العامة واعتمادها اأعلى معايري النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها 
واإدارتها جلائحة "كوفيد19-".

وتعد دبي واحدة من اأكر املدن اأماناً على م�ستوى العامل، وذلك لتطبيقها 
�سحة  ل�سمان  الوقائية  والتدابري  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  من  جمموعة 
و�سالمة �سيوفها وال�سياح يف كل مرحلة من مراحل رحلة �سفرهم، منذ اأن 
تطاأ اأقدامهم اأر�سها وحتى املغادرة، حيث مت بالفعل اإعطاء اأكر من 10.6 

مليون جرعة ل�سكان االإمارات، وهو ما يعد اإجنازاً كبرياً للدولة اأي�ساً.
 ،2021 العربي  ال�سفر  �سوق  ل�معر�ص  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ومن بني 
لل�سياحة" ك�سريك وجهة،  "دبي  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة 
االإم����ارات  وط����ريان  ر���س��م��ي،  ف��ن��دق��ي  ك�سريك  لل�سيافة  اإع��م��ار  وجم��م��وع��ة 

ك�سريك طريان ر�سمي.
الن�سخة  اإق��ام��ة  على  تعليًقا  اال�سرتاتيجيون  املعر�ص  �سركاء  ���س��رح  وق��د 

االفرتا�سية ملعر�ص �سوق ال�سفر العربي 2021:
قال ع�سام كاظم، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للت�سويق ال�سياحي والتجاري: 
"توؤكد ا�ست�سافة دبي ملعر�ص �سوق ال�سفر العربي يف ظل التحديات الراهنة 
الذي  املهم  ال��دور  على  "كوفيد19-"،  جائحة  ب�سبب  العامل  يعي�سها  التي 
تلعبه االإم��ارة يف تعايف قطاع ال�سياحة العاملي، م�ستلهمني ذلك من الروؤية 
الثاقبة والتوجيهات ال�سديدة لقيادتنا الر�سيدة من اأجل تعزيز مكانة دبي 

لتكون اإحدى الوجهات االأكر اأماناً يف العامل".
واأ�ساف كاظم قائاًل: "لقد اأ�سبحت دبي مثااًل ناجحاً يحتذى به مع متكنها 
�سحتهم  ت�سمن  وب���اإج���راءات  اآم��ن��ة  بيئة  �سمن  ب�سيوفها  ال��رتح��ي��ب  م��ن 
اأنها  على  دليل  وه��و  مميزة،  بتجارب  اال�ستمتاع  من  ليتمكنوا  و�سالمتهم، 
"امللتقى" نخبة  ا�ست�سافة  وم��ع  فر�ص.  اإىل  التحديات  حتويل  على  ق��ادرة 
مل�ساركة  ال�سهر  ه��ذا  دب��ي  اإىل  �سياأتون  ال��ذي��ن  واملتخ�س�سني  اخل���رباء  م��ن 
ازدهاره،  ا�ستمرارية  اآرائهم واأفكارهم ال�ست�سراف م�ستقبل القطاع و�سمان 

يبقى التاأكيد على اأن �سحة و�سالمة امل�سافرين تاأتي دوماً على راأ�ص قائمة 
االأولويات ل�سمان منو قطاع ال�سياحة"

طريان  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعمليات  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ك��اظ��م،  ع��دن��ان  وق���ال 
االإمارات: "اإن معر�ساً مثل معر�ص �سوق ال�سفر العربي يعد حدثاً مهماً يف 
دعم �سناعتنا لتحديد اتاهاتها وم�ساركة التطورات اجلديدة والعمل معاً 
للم�ساعدة على تعزيز الثقة بال�سفر والقيام باالأعمال، و�سوف يلعب املعر�ص 
اإبراز مكانة دبي، التي توا�سل ا�ست�سافة االأح��داث ال�سخمة  دوراً حيوياً يف 
باأمان. كما اأ�سبحت دبي اأي�ساً مثااًل ُيحتذى يف اال�ستجابة حلماية ال�سحة 
توفري  م��ع  ال�ساملة،  وال�سالمة  ال�سحة  ب��روت��وك��والت  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام��ة 
خارطة طريق مدرو�سة لفتح االأعمال وحماية االقت�ساد على املدى الطويل. 
ونحن يف طريان االإمارات فخورون باأداء دورنا يف توفري روابط جوية حيوية 
لدعم �سناعة ال�سياحة يف دبي، وتعزيز جاذبية املدينة اأمام اأعداد اأكرب من 

الزوار املحتملني من جميع اأنحاء العامل".
من جهته قال مارك كريبي، مدير العمليات يف �سركة اإعمار لل�سيافة قائاًل: 
جزًءا ال غنى عنه يف عائلة ال�سفر  العربي  ال�سفر  �سوق  معر�ص  كان  "لطاملا 
وال�سعوبات  التحديات  مع  بالتزامن  العام  هذا  ن�سخة  وخا�سًة  وال�سياحة، 
اأ�سدقائي  عن  نيابة  اأحت��دث  اأنني  من  متاأكد  اأن��ا  ك�سناعة.  واجهناها  التي 
وزمالئي يف قطاع ال�سيافة، اإذ اأننا ا�ستطعنا فعاًل اأن نعود من جديد ب�سكل 
عام  ب��اأن  نوؤمن  ونحن  املا�سي،  العام  وا�ستثنائية  �سعبة  مرحلة  بعد  اأق��وى 
مرحلة التعايف واالنتعا�ص من جديد  اإىل  نتطلع  حيث  عامنا  هو   2021
التخطيط  بالتزامن م��ع  ال��ع��امل  اأرج���اء  اإىل بقية  دب��ي  م��ن  ان��ط��الق��اً  ب��ق��وة 
الفجرية وفندق  العنوان  الفتتاح من�ساآت فندقية جديدة فيها مثل: فندق 
يف  مرجان  روف  جزيرة  وفندق  اإ�سطنبول  العنوان  وفندق  البحرين  فيدا 
الربع الرابع وغريها الكثري يف عام 2022، كما مت تعييننا ك�سريك الفندق 
رائعة  فر�سة  بالتاأكيد  تعد  والتي   ،2020 دب��ي  اإك�سبو  ملعر�ص  وال�سيافة 
اإعمار لل�سيافة ذات امل�ستوى العاملي  بالن�سبة لنا لعر�ص خدمات جمموعة 
 2020 اإك�سبو  وو�سائل الراحة وغري ذلك الكثري، كما �سيكون فندق روڤ 
اأكتوبر القادم  هو الفندق الوحيد يف موقع احلدث الذي �سينطلق يف �سهر 

من العام اجلاري.
كما قال الدكتور علي بن زايد اأبو من�سر، موؤ�س�ص ورئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة 
فيجن الإدارة الوج�هات لل�سياحة: "لو اأتيحت لنا الفر�سة منذ اأكر من عام 
بقليل ملعرفة ما �سيحدث يف م�ستقبلنا الو�سيك، لكان رد فعلنا مده�ص وال 
ي�سدق، وبطريقة ما االآن فال يزال هو نف�سه، فلقد تاأثرنا جميًعا ب�سكل كبري 
بالو�سع اال�ستثنائي الراهن، وال �سيما قطاعنا، ولكن مرة اأخرى كان لدينا 
والفر�ص  االتاهات  للتعامل مع  و�سمانات ملمو�سة يف طريقنا  تطمينات 

والتحديات امل�ستقبلية.
وقد �سرعت �سركة فيجن الإدارة الوج�هات لل�سياحة منذ تاأ�سي�سها يف منوذج 
عمل مكون من مزيج متجان�ص من املرونة واالإب��داع واحللول املركزة التي 
ونقوم  ومتفائلون  م��رن��ون  ونحن  با�ستمرار،  املتغرية  امل��واق��ف  م��ع  تتكيف 
اإن  وخ��ربات��ن��ا.  وات�ساالتنا  مهاراتنا  على  ب��ن��اًء  م�ستقبلية  خ��ط��وات  ب��اإع��داد 
الرتحيب بزمالئنا الدوليني واملحليني من ال�سناعة مرة اأخرى هو ر�سالة 
االأطراف  العمل مع جميع  اإىل  نتطلع  الوقت، حيث  بنف�ص  واإيجابية  قوية 

املعنية من اأجل معر�ص �سوق �سفر عربي ناجح اآخر ".

بور�شة دبي للذهب وال�شلع ت�شجل منًوا يف عقود كوانتو الروبية الهندية وعقود الف�شة االآجلة يف اأبريل
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت بور�سة دبي للذهب وال�سلع عن ت�سجيل معدل اهتمام 
�سهري مفتوح بواقع 179،554 عقًدا خالل �سهر اأبريل. 

و�سجل عقد كوانتو الروبية الهندية االآجل منًوا �سنوًيا بن�سبة  
%562يف معدل حجم التداول اليومي خالل هذا ال�سهر، يف 
و�سط  املخاطر  بالتحّوط �سد  ال�سوق  امل�ساركني يف  رغبة  ظل 

ظروف ال�سوق غري امل�ستقرة.
ت����داول ال��ع��ق��د االآج����ل ل��ل��روب��ي��ة الباك�ستانية  ب��ل��غ ح��ج��م   ك��م��ا 
اأمريكي،  دوالر  مليون   2.35 بقيمة  ع��ق��ًدا   180 اجل��دي��د 
اأبريل  اأطلقت هذه العقود منت�سف �سهر  وكانت البور�سة قد 

لتكون العقود االأوىل من نوعها التي يتم تداولها يف اأي بور�سة 
مرخ�سة يف العامل. 

عام  يف  ال��ق��وي  اأدائ��ه��ا  على  للف�سة  االآج��ل��ة  العقود  وحافظت 
2021، حيث �سهدت بور�سة دبي للذهب وال�سلع زيادة كبرية 
يف تداول هذه العقود خالل �سهر اأبريل مع منو حجم تداوالتها 
بن�سبة %146 منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنًة بالفرتة 

نف�سها من العام املا�سي.
للذهب  دب��ي  لبور�سة  التنفيذي  الرئي�ص  م��ي��ل،  لي�ص  وق���ال 
وال�سلع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���س��ة  جم��م��وع��ة  "�سهدت  وال�����س��ل��ع: 
العديد من االإجن��ازات املهمة ال�سهر املا�سي مما يعزز و�سعها 
على  ال�سهر، ح�سلنا  هذا  وخ��الل  امل�ستقبل.  قدًما يف  للم�سي 

موافقة من �سلطة االأوراق املالية االإ�سرائيلية تتيح  لل�سركات 
االإ�سرائيلية املوؤهلة والتي تتداول حل�سابها اخلا�ص يف ال�سوق 
االن�سمام اإىل قاعدة اأع�ساء البور�سة، واال�ستفادة من خدمات 
ال�سوق،  يف  للطلب  وا�ستجابة  توفرها.  التي  التداول  ومن�سة 
من  االأول  االآج���ل  الباك�ستانية  ال��روب��ي��ة  عقد  ب��اإط��الق  قمنا 
العاملية  ال�سركة  مع  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  ال��ع��امل،  يف  نوعه 
للخدمات املالية االإ�سالمية لتطوير عقود وم�ستقات اإ�سالمية 
املبادرات  ه��ذه  ب���اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  ال�����س��وق.  يف  للم�ساركني 
املتنامية  االحتياجات  تلبية  يف  جهودنا  وتدعم  منونا،  �ستعزز 

لقاعدة اأع�ساء بور�ستنا".
وخالل �سهر اأبريل، ح�سول بور�سة دبي للذهب وال�سلع على 

موافقة من �سلطة االأوراق املالية االإ�سرائيلية  تتيح لها فر�سة 
العقود  ت�سمل  وال��ت��ي  املتنوعة،  وخدماتها  منتجاتها  تقدمي 
الثمينة،  امل��ع��ادن  التي تغطي عقود  وع��ق��ود اخل��ي��ارات  االآج��ل��ة 
ال�سوق  يف  للم�ساركني  واالأ�سهم  العمالت  وقطاعات  والطاقة، 

وامل�ستثمرين املوؤهلني �سمن اإ�سرائيل. 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  وال�سلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���س��ة  وق��ع��ت  كما 
ال�سركة العاملية للخدمات املالية االإ�سالمية للتعاون م�ستقباًل 
يف تطوير منتجات امل�ستقات وال�سلع االإ�سالمية، باالإ�سافة اإىل 
االإ�سالمية لدى  ال�سريعة  املتوافق مع  الذهب  لعقد  الرتويج 
امتالك  متطلبات  يلبي  وال��ذي  وال�سلع،  للذهب  دبي  بور�سة 

الذهب التي تن�ص عليها اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.



األربعاء   5    مايو   2021  م   -   العـدد   13233  
Wednesday    5   May   2021   -  Issue No   1323316

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233 العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

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

اال�سم التجاري:نلفت ولن�ص للريا�سة ذ.م.م
عنوان ال�سركة: تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 3788591 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

 ،  1 ابوظبي  فرع  احل�سابات-  ملراجعة  �سي  بي  ال�سادة/ام  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/1/24  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

تاريخ التعديل:2021/5/4  2245C5F834B0A638EFC:بالرقم
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

ق�سر حيدر اباد برداي�ص
 رخ�سة رقم:CN 1337888  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ارتيزانا لتجارة وا�سترياد الهدايا وال�ساعات
 رخ�سة رقم:CN 1012027  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغروم 

CN 3638106:كافيه  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 5 مايو 2021 العدد 13233 العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ارجنت كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2293426 
تعديل اإ�سم تاري من/ ارجنت كافيه 

URGENT CAFE

اإىل / رو�ستيكا كافيه 
RUSTIKA CAFE

تعديل ن�ساط / حذف مقهى 5630001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13233 بتاريخ 2021/5/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 8924/2020/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم " 851/2019 تاري كلي "، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 14778239.30 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب االعالن:  بنك ملي اإيران  - �سفته بالق�سية:  طالب التنفيذ 

املطلوب اعالنهم:  1- بهروز نا�سر حيدرى ن�سب ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية كى تى �سى 
اى �ص.م.ح ) كى تكنيرتونيك كوميونيكي�سن انرتنا�سيونال �ص.م.ح (  2- �سوده نا�سر حيدرى 
ن�سب ب�سفتها كفيل �سامن ملديونية كى تى �سى اى �ص.م.ح ) كى تكنيرتونيك كوميونيكي�سن 

انرتنا�سيونال �ص.م.ح (  - �سفتهما بالق�سية: منفذ �سدهما 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) دره��م   14778239.30  ( وق��دره  به 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اختتمت م�ساء يوم االثنني "بطولة 
الفرجان الرم�سانية التا�سعة لكرة 
القدم 2021" على ملعب جمعية 
 9.30 ال�ساعة  مت��ام  يف  االإم�����ارات 
بفوز  ال��رتاوي��ح،  ���س��الة  بعد  م�ساًء 
 )Brilliant Sport( ف��ري��ق 
الطبي(  احلياة  )ب�سمة  فريق  على 
بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها 
االأ����س���ل���ي ب���ال���ت���ع���ادل ب���ه���دف لكل 
اإ�سافيني  �سوطني  لعب  ومت  فريق 
ان��ت��ه��ى وق��ت��ه��ا ب���ه���دف ل��ك��ل فريق 

بالتعادل  ال���ل���ق���اء  ل��ي��ن��ت��ه��ي  اأي�������س���ا 
االحتكام  ومت  ف��ري��ق  لكل  بهدفني 
ل�������س���رب���ات اجل��������زاء حل�������س���م بطل 
فريق  وا�ستطاع  التا�سعة،  الن�سخة 
ح�سد   )Brilliant Sport(
ال��ل��ق��ب ال��غ��ايل ب��ع��د ���س��رب��ات جزاء 
ك��ل فريق  بلعب  اأي�����س��ا  م��اراث��ون��ي��ة 
���س��رب��ات ترجيحية   10 م��ن  اأك���ر 

لتحديد البطل.
 Brilliant( اأهداف فريق اأحرز 
الطائي  )نوفل  كاًل من   )Sport
� اأحمد ح�سن( واأحرز اأهداف فريق 
)ب�����س��م��ة احل��ي��اة ال��ط��ب��ي( ك���اًل من 

الزناتي(  حمزة   � اأكيو�ص  )يو�سف 
بعد مباراة قمة يف االإثارة والندية.

واأكد �سعادة / خلف �سامل اإ�سماعيل 
ب���ن ع��ن��رب ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص ومدير 
للتنمية  االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ع����ام 
على  اجلمعية  حر�ص  االجتماعية 
اجلن�سيات  ل��ك��ل  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة 
الدولة  يف  امل���ت���واج���دة  واجل���ال���ي���ات 
مميز  ريا�سي  ن�ساط  يف  للم�ساركة 
خ����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك يف 
ظل االأو�ساع الراهنة التي يعي�سها 
الفرجان  بطولة  ب��اإط��الق  ال��ع��امل، 
 16 التا�سعة مب�ساركة  الرم�سانية 

الدولة  اإم�������ارات  ك���اف���ة  م���ن  ف���ري���ق 
ب��ن��ظ��ام دور امل��ج��م��وع��ات ب��داي��ة من 

تاريخ 16 اأبريل اإىل 3 مايو.
ح�سن  �����س����امل  ال�������س���ي���د/  واأ�������س������ار 
البطولة  ع�����ام  م����دي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
خالل  ط��ب��ق��ت  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  اأن 
االإجراءات  معايري  اأعلى  البطولة 
�سالمة  على  للحفاظ  االح��رتازي��ة 
بتنظيم  واجل����م����ه����ور  ال����الع����ب����ني 
واإلزامية   ج��م��ه��ور  دون  ال��ب��ط��ول��ة 
وجود م�سحة �سلبية �سارية املفعول 

لكافة امل�ساركني.
 وح��ك��م امل���ب���اراة ك���اًل م���ن )حممد 

مروان � تركي الزعابي( وعلق على 
امل��ب��اراة ك��اًل م��ن )���س��امل احلب�سي � 

اأحمد الرفاعي(.
ال���ف���ردي���ة  اجل�����وائ�����ز  ت�����وزي�����ع  ومت 

كالتايل
ب��والدي من فريق  علي  حممد   �1
بجائزة   )Brilliant Sport(

اأح�سن العب يف البطولة.

)ب�سمة  ف��ري��ق  م��ن  اأودو  ع��زي��ز   �2
اأف�سل  ب���ج���ائ���زة  ال���ط���ب���ي(  احل���ي���اة 

حار�ص.
)ب�سمة  فريق  من  اأدمو  حل�سن   �3

احل���ي���اة ال���ط���ب���ي( ب���ج���ائ���زة ه���داف 
البطولة بر�سيد 6 اأهداف.

بجائزة  "امللك"  ف��ري��ق  وف����از   �4
الفريق املثايل.

ُمنيت اآمال اإ�سبيلية يف البقاء يف دائرة املناف�سة على لقب الدوري اال�سباين 
لكرة القدم بنك�سة كبرية ب�سقوطه بهدف قاتل اأمام �سيفه اأتلتيك بلباو 

�سمن ختام مناف�سات املرحلة الرابعة والثالثني.
وبعد اأن خرج ثالثي املقدمة بانت�سار يف هذه املرحلة، كان اإ�سبيلية مطالًبا 
بالفوز للبقاء يف املناف�سة املحتدمة على اللقب هذا املو�سم، اإال اأن البديل 
وليام�ص اإنياكي و�سع حًدا ل�سل�سلة من خم�سة انت�سارات متتالية وثماين 

مباريات من دون هزمية لفريق املدرب خولني لوبيتيغي يف الليغا.
وتمد ر�سيد الفريق االندل�سي عند 70 نقطة يف املركز الرابع بفارق 
اربع نقاط عن كل من بر�سلونة الثالث وريال مدريد الثاين و�ست عن 

اأتلتيكو املت�سدر.
املقبلة يف نهاية اال�سبوع مواجهتني ناريتني بني رباعي  وت�سهد املرحلة 
النادي  ي�ست�سيف  فيما  امللكي  النادي  على  اإ�سبيلية  يحل  حيث  املقدمة 

الكاتالوين القطب االآخر من العا�سمة مدريد.
وفر�ص اإ�سبيلية هيمنته على املباراة من دون اأن يرتجم فر�سه حيث هدد 
بكرة و�سلت من خي�سو�ص نافا�ص على الرواق االمين نحو اجلهة االخرى 

الطائر"  "على  رائعة  راكيتيت�ص  ايفان  الكرواتي  تابعها  املنطقة  داخ��ل 
بي�سراه مرت قريبة من القائم االي�سر )20(.

املغربي  راأ�سية قوية من  االندل�سي عرب  للفريق  اأخ��رى  واأتيحت فر�سة 
اأكونيا، ت�سدى  اإثر عر�سية من االرجنتيني ماركو�ص  يو�سف الن�سريي 

لها احلار�ص اأوناي �سيمون )24(.
وو�سلت  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  هيمنته   2020 ليغ  ي��وروب��ا  بطل  وا���س��ل 
املنطقة  داخ��ل  اأوكامبو�ص  لوكا�ص  االرجنتيني  اىل  نافا�ص  من  عر�سية 
تابعها مق�سية جميلة بجانب القائم )62(، قبل اأن تعلو ت�سديدة قوية 

من راكيتيت�ص من خارج املنطقة العار�سة بقليل )65(.
ووا�سل �سيمون تاألقه يف املباراة وت�سدى لت�سديدة قوية من اأكونيا من 

خارج املنطقة )76(.
االم���ام يف  اىل  وان��دف��اع��ه  امل��ه��درة  ال��ف��ر���ص  على  اإ�سبيلية  بلباو  وع��اق��ب 
ال��ف��وز و�سن م��رت��دة و�سلت على  ال��دق��ائ��ق االخ���رية يف حم��اول��ة خلطف 
تابعها يف  �سان�سيت  اأويهان  االآخ��ر  البديل  وليام�ص من  الكرة اىل  اإثرها 

ال�سباك )90(.

•• دبي-وام:

م�سابقاته  مو�سم  اأن  ال��ط��ائ��رة  للكرة  االإم����ارات  احت���اد  اأع��ل��ن 
اجل��دي��د 2021 – 2022 ل��ف��رق ال��رج��ال ���س��وف ي��ب��داأ يف 
العا�سر من �سبتمرب املقبل ببطولة كاأ�ص �ساحب ال�سمو نائب 
 12 تبداأ يف  �سوف  العام  ال��دوري  واأن بطولة  الدولة،  رئي�ص 
نوفمرب 2021، على ان تقام مباريات بطولة كاأ�ص �ساحب 

ال�سمو رئي�ص الدولة يف اأبريل من عام 2022.
واأكد االحتاد يف خطاب ر�سمي وجهه لكافة االأندية امل�ساركة 

ال�سابع  يف  تنطلق  �سوف  باالأندية  ال�سباب  فرق  م�سابقات  اأن 
اأما م�سابقات فئة النا�سئني ف�سوف   ،2021 اأكتوبر عام  من 
تبداأ يف 11 �سبتمرب، وفيما �ستكون م�سابقات فئة االأ�سبال/اأ/ 
يف يوم 10 �سبتمرب، واالأ�سبال/ب/ قبلها بيوم واحد لتكون يف 

التا�سع من ال�سهر نف�سه.
املت�سمن   2021 لعام   58 ال��ذي يحمل رقم  التعميم  واأك��د 
املو�سم  االأندية بجدول م�سابقات  على خماطبة االحتاد لكل 
يقام  �سوف  �سنوات   10 حتت  ال�سغار  مهرجان  ب��اأن  اجلديد 
يف �سهر اأكتوبر 2021، واأن م�سابقة ال�سيدات �سوف تقام يف 

ال�سهر نف�سه  ، على اأن تكون م�سابقة ال�سابات يف �سهر فرباير 
من 2022.

�سدر  للم�سابقات  املعتمد  اجل���دول  اأن  اإىل  التعميم  ول��ف��ت 
بناء على قرار ملجل�ص اإدارة االحتاد الذي عقد يف 29 اأبريل 
امل�سابقات  مو�سم  ب��داي��ة  مواعيد  بتحديد  ويق�سي  املا�سي، 
اجلديد، الإتاحة الفر�سة اأمام االأندية وال�سركاء يف اال�ستعداد 
ب�سكل جيد.. م�سريا اإىل اأنه �سيتم االأخذ باالعتبار م�ستجدات 
الظروف الراهنة اخلا�سة بفريو�ص" كوفيد 19"، والتن�سيق 

مع اجلهات املعنية بالدولة ب�ساأن الن�ساط الريا�سي.

انطالق مو�شم الكرة الطائرة اجلديد 10 �شبتمرب 
ببطولة كاأ�ص نائب رئي�ص الدولة 

فريق )Brilliant Sport( بطل الن�شخة 
التا�شعة لبطولة الفرجان الرم�شانية

 اإ�شبيلية ي�شقط.. ويبتعد 
عن ثالثي املقدمة 

•• دبي-وام:

ق�سى مركز االإمارات للتحكيم الريا�سي برف�ص الدعوى 
نادي  م��ن  وامل��ق��دم��ة  اال�ستئنافية،  ال��غ��رف��ة  اأم���ام  امل��ق��ام��ة 
الفالح �سد احتاد االإمارات لكرة القدم باملنازعة الريا�سية 
امل�ستاأنف بعدم قبول  احلكم  تاأييد  مع   ،2021  /131
ع�سوية النادي لدى االحتاد نظراً لعدم ا�ستيفاء �سروط 

الع�سوية املطلوبة.

للتحكيم  االإم��ارات  اليوم عن مركز  ال�سادر  البيان  واأك��د 
الريا�سي اأن هيئة التحكيم برئا�سة اأحمد جمعة ال�سويدي 
الرزاق  وعبد  النعيمي  حممد  بلقي�ص  من  كل  وع�سوية 
االإ�سهار  �سرط  اأن  ا�ستندت يف قرارها على  �سفلو،  ف��اروق 
الذي مل يتمكن امل�ستاأنف من حتقيقه يعد �سرطاً اإلزامياً، 
للريا�سة  العامة  الهيئة  ول��وائ��ح  قوانني  مبوجب  وذل��ك 
7 باملر�سوم بقانون احت��ادي رقم  التي جاءت �سمن امل��ادة 
7 ل�سنة 2008، باأن للهيئة العامة للريا�سة دون غريها 

حق اإ�سدار القرارات اخلا�سة باإ�سهار اجلهات العاملة اأو 
دجمها اأو تعليق ن�ساطها اأو اإلغائها .

و�سدد البيان اأن ما يعزز النتيجة التي تو�سلت اإليها هيئة 
التحكيم هو اإفادة الهيئة العامة للريا�سة رداً على خطاب 
االإ�سهار  �سرط  ب��اأن  الريا�سي  للتحكيم  االإم���ارات  مركز 
درجاتها،  بكل  خا�سة  اأو  حكومية  االأندية  لكافة  اإلزامي 
ال�سرط  هذا  بتطبيق  ملزمة  الريا�سية  االحت��ادات  وب��اأن 

وبقرارات الهيئة وتعليماتها.

»التحكيم الريا�شي« يرف�ص دعوى نادي 
الفالح �شد احتاد كرة القدم

فتح حتقيق يف حفل ع�شاء العبي بر�شلونة مبنزل مي�شي
تنظيمه  التحقيق وقد فر�ص عليه عقوبات على خلفية  ليونيل مي�سي،  االأرجنتيني  بر�سلونة،  نادي  قائد  يواجه 
اإ�سبانيا، وملزيد من االن�سجام  حفل ع�ساء يف منزله ح�سره العبو الفريق وزوجاتهم لالحتفال بلقب كاأ�ص ملك 
واحلما�سة، من اأجل ال�سراع على لقب الدوري االإ�سباين، وقبل لقاء القمة اأمام اأتلتيكو مدريد املت�سدر، ال�سبت 
ف��اإن خرق  االإ�سباين،  ال��دوري  رابطة  داخ��ل  خ��الل م�سدر من  وم��ن  االإ�سبانية،   ABC بح�سب �سحيفة  املقبل. 

القوانني �سيجعل الرابطة تفتح حتقيقاً يف حفل الع�ساء الذي نظمه ليونيل مي�سي يف منزله.
وتابعت: "رغم كون حفل الع�ساء نظم يف الهواء الطلق يف حديقة منزل ليونيل مي�سي، لكن بروتوكول فريو�ص 
مكان  يف  اأ�سخا�ص   6 اأكر من  كورونا املفرو�ص من رابطة الدوري االإ�سباين، وال�سلطات ال�سحية، مينع تمع 

واحد".
ويف مبادرة طيبة لقائد بر�سلونة االإ�سباين، النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي، قرر تنظيم ماأدبة غداء فى منزله مع 
زمالئه فى الفريق، قبل مواجهة اأتلتيكو مدريد، حيث ي�ست�سيف الفريق الكاتالوين نظريه اأتلتيكو مدريد، ال�سبت 

م�سري "الليغا". كبري  ب�سكل  حُتدد  مباراة  يف  االإ�سباين،  الدوري  من  املقبل، يف اجلولة 35 



األربعاء   5    مايو   2021  م   -   العـدد   13233  
Wednesday    5   May   2021   -  Issue No   13233الفجر الريا�ضي

1818

لالحتاد  ال�سابق  الرئي�ص  �سيعود 
ال�سنغايل  القوى  الألعاب  ال��دويل 
امل��ح��ك��وم يف باري�ص  الم��ني دي���اك، 
بالتن�سط  متعلقة  ف�ساد  بق�سية 
بعد  ب��الده  اإىل  املمنهج،  ال��رو���س��ي 
ت�سديد كفالة بقيمة ن�سف مليون 
بح�سب  الفرن�سي،  للق�ساء  ي��ورو 
ما علمت وكالة فران�ص بر�ص من 

م�سادر متطابقة.
وكان دياك )87 عاما( الذي طعن 
باحلكم ال�سادر بحقه حمتجزا يف 
ثانية  بق�سية  الت��ه��ام��ه  ف��رن�����س��ا، 
ملنح  اأ�سوات  �سراء  ب�سبهة  متعلقة 

حق ا�ست�سافة االألعاب االأوملبية.
متت  ال��ث��ان��ي��ة،  الق�سية  ه���ذه  ويف 
م�سادرة جواز �سفر رئي�ص االحتاد 
و2015،   1999 ب��ني  ال����دويل 
الق�سائية  امل��راج��ع��ة  م���ن  ك��ج��زء 

التي فر�سها ق�ساء التحقيق.
ل���ك���ن ال���ق���ا����س���ي امل�����������س�����وؤول عن 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات رف���ع اأخ����ريا احلظر 
ف��رن�����س��ا، �سرط  م���غ���ادرت���ه  ح����ول 
الف   500 ب��ق��ي��م��ة  ك��ف��ال��ة  دف����ع 
املفرو�سة  ال��غ��رام��ة  مقابلة  ي��ورو 
ال�����رد على  ع��ل��ي��ه وا����س���ت���م���راره يف 

ا�ستدعاءات املحكمة.

ندياي  ����س���ي���م���ون  اال�����س����ت����اذ  ق�����ال 
بر�ص  ل���ف���ران�������ص  اأح������د حم���ام���ي���ه 
االأ�سبوع  ي��ورو  األ��ف   500 "�سّدد 
املا�سي"، مو�سحا اأن دياك يتعنّي 
االإجراءات  بع�ص  "ا�ستكمال  عليه 
اإىل  ال����ع����ودة  ق���ب���ل  الق�سائية" 

ال�سنغال.
واأّك�����د رئ��ي�����ص ن���ادي ج����اراف لكرة 
بر�ص  لفران�ص  �سيك  �سيخ  القدم 
اأن ناديه امل�سارك يف دوري النخبة، 
لدفع  اأم��وال��ه  ج��زءا من  ا�ستخدم 
جاراف  كري  ن�سف  "بعنا  الكفالة 
 5700 مب�ساحة  ال��ن��ادي(  )مقّر 
االأموال  ج��زء  �ساهم  م��رب��ع.  م��رت 
االآخر  اجل��زء  الكفالة.  ت�سديد  يف 
التزامات  لت�سوية  ا�ستخدامه  مت 
الريا�سي  وللتمويل"  ال����ن����ادي 

والعقاري.
ل��ن��ادي جاراف  دي��اك رئي�سا  وك��ان 
االألفية  وم��ط��ل��ع  ال�سبعينيات  يف 

الثالثة.
اأف���راد عائلته لفران�ص  اأح��د  واأك��د 
بر�ص انه �سيعود اإىل دكار "بحلول 

اجلمعة".
وك���ان���ت حم��ك��م��ة ف��رن�����س��ي��ة اأدان����ت 
دياك،  املا�سي  اأيلول/�سبتمرب  يف 

بتهم ف�ساد والت�سرت على ف�سيحة 
التن�سط الرو�سي املمنهج، وحكمت 
بينها  �سنوات  اأرب��ع  بال�سجن  عليه 
وُغّرم  التنفيذ.  وق��ف  م��ع  �سنتان 
ي���ورو  األ�����ف   500 دي�����اك مب��ب��ل��غ 
بعد  دوالر(،  ال����ف   600 )ن���ح���و 
ادان���ت���ه ب��ت��ه��م��ة ال���ر����س���وة وا����س���اءة 

االأمانة.
احلكم  ق���راءة  بعد  �سراحه  اأُط��ل��ق 
واأعلن  ال�����س��ن،  يف  لتقدمه  ن��ظ��را 
على ل�سان حماميه انه �سي�ستاأنف 

القرار.
ويتهم دياك اأنه �سمح اإعتبارا من 
عقوبات  ف��ر���ص  ب��ت��اأخ��ري   2011

ت���اأدي���ب���ي���ة ���س��د ري��ا���س��ي��ني رو����ص 
املن�سطات،  تعاطيهم  يف  م�ستبه 
ر�سى  ع���ل���ى  احل���������س����ول  م���ق���اب���ل 

مباليني الدوالرات.
ومن بني املتهمني ال�ستة املدانني، 
ج����اء احل���ك���م االأ�����س����د ب��ح��ق جنله 
ب��اب��ا م��ا���س��ات��ا دي���اك ال���ذي ب��ق��ي يف 

دك������ار ب���ع���د رف�������س���ه امل����ث����ول اأم�����ام 
ح����زي����ران/ي����ون����ي����و،  يف  امل���ح���ك���م���ة 
خم�ص  ب��ال�����س��ج��ن  ع��ل��ي��ه  ُح���ك���م  اإذ 
مليون  قدرها  غرامة  مع  �سنوات 
يورو، واأبقت املحكمة على مذكرة 

توقيفه.
م�ست�سار  م��ن�����س��ب  جن��ل��ه  و���س��غ��ل 

الت�سويق النافذ يف االحتاد الدويل 
الألعاب القوى.

ت�سرين  يف  ال��ق�����س��ي��ة  وُف����ِت����ح����ت 
2015 من قبل  الثاين/نوفمرب 
الفرن�سية  الق�سائية  ال�سلطات 
اإ����س���ارة م��ن ال��وك��ال��ة العاملية  ب��ع��د 
واأوقف  "وادا"،  املن�سطات  ملكافحة 
اأم���واال  تلقيه  خلفية  ع��ل��ى  دي���اك 
يف  ا�ستخدامها  اأج���ل  م��ن  رو���س��ي��ة 
ال�سنغال  يف  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ح���م���الت 
وت�����س��ه��ي��ل خ���دم���ات امل��ن�����س��ط��ات يف 

االحتاد الدويل.
نارية  ملفات  ب��رزت  حينها،  ومنذ 
ات���ه���ام رو�سيا  اأخ�����رى ع��ل��ى غ����رار 
وا�سع،  بتن�سط ممنهج على نطاق 
الفرن�سي  ال��ق�����س��اء  ت���اب���ع  ف��ي��م��ا 
حق  م����ن����ح  يف  ف���������س����اد  �����س����ب����ه����ات 
 2016 ري��و  اأوملبيادي  ا�ست�سافة 
وم���ون���دي���ال   2020 وط���وك���ي���و 

الدوحة 2019.
دياك  فرن�سا  يف  ال��ق�����س��اء  وي��ت��ه��م 
بتلقي مبلغ 1،5 مليون دوالر من 
الرو�ص للم�ساعدة يف دعم احلملة 
�سال  ملاكي  الرئا�سية  االنتخابية 
�سدة  اإىل  الو�سول  ال��ذي جن��ح يف 
الرئا�سة يف ال�سنغال عام 2012، 

مكافحة  جل���ن���ة  ت�������س���رت  م���ق���اب���ل 
اأو  ال���دويل  االحت���اد  يف  املن�سطات 
ت��اأخ��ري ���س��دور ق����رارات بحق 23 

ريا�سيا من رو�سيا.
الفرن�سي  ال���ع���ام  االدع������اء  وراأى 
ال�سماح  ذل��ك ه��و  ال��ه��دف م��ن  اأن 
للرو�ص بالتناف�ص يف اأوملبياد لندن 
الألعاب  ال��ع��امل  وبطولة   2012

القوى 2013 يف مو�سكو.
واُتِهَم المني دياك اأي�سا بال�سماح 
على  بالت�سرت  يحاكم  ال��ذي  البنه 
وغ�سيل  والف�ساد  االأم��ان��ة  خيانة 
منظمة،  ع�سابة  �سمن  االأم����وال 
بنيل ماليني عّدة جراء مفاو�سات 
مع الرعاة، البنك الرو�سي "يف تي 
بي"، �سانع االلكرتونيات الكوري 
"�سي  ���س��ب��ك��ة  اأو  "�سام�سونغ"، 
عن  ���س��واء  يف" ال�سينية،  ت��ي  �سي 
كو�سيطة  �سركاته  ف��ر���ص  ط��ري��ق 
يف امل��ف��او���س��ات، اأو م��ن خ��الل نيل 
اأحيانا  و�سلت  "باهظة"  عموالت 
ب��امل��ئ��ة، وذلك   20 م��ن  اأك���ر  اىل 
يتقا�سى  كان  اأنه  الرغم من  على 
يوميا  دوالر   1200 ث��م   900
ت�سويقي  كم�ست�سار  وظيفته  م��ن 

لالحتاد الدويل.

االأم��ريك��ي��ة روبرت  املتحدة  ال��والي��ات  ال�����س��ي��ارات يف  �سباقات  اأ���س��ط��ورة  ت��ويف 
اإنديانابولي�ص يف ثالثة  ميل يف   500 ب�سباق  الفائز  اأن�سر  وليام  "بوبي" 

عقود خمتلفة، عن 87 عاماً.
�سبيدواي  موتور  اإنديانابولي�ص  حلبة  على  امل�سرفون  اأ�سدره  بيان  يف  وجاء 
1934، تويف يف منزله يف  20 �سباط/فرباير  اأن�سر، املولود يف  اأن  االإثنني 

نيو مك�سيكو االأحد.
وحقق ال�سائق اال�سطوري فوزه االأّول يف �سباق اإندي 500 يف عام 1968، 
مثري  �سباق  بعد  و1981   1975 ع��ام��ي  يف  م��رت��ني  ال��ك��رة  ي��ع��اود  اأن  قبل 
للجدل حيث جرد من اللقب برغم اجتيازه خط النهاية يف املركز االأّول اأمام 

االإيطايل - االأمريكي ماريو اأندريتي بعدما اعترب مفو�سو ال�سباق اأن اأن�سر 
اجتاز ال�سيارات ب�سكل غري قانوين بعد خروجه من من�سات التوقف بالرغم 

من حالة حذر.
غري اأن اأن�سر ا�ستعاد لقبه بعد خم�سة اأ�سهر من تقدمه با�ستئناف �سد قرار 
احلكام، وبات اأّول �سائق يفوز بال�سباق ال�سهري يف ثالثة عقود خمتلفة، قبل 
اأن يعادل اجنازه ريك رافون مريز الفائز اأعوام 1979 و1984 و1988 

و1991.
اأن�سر جزًءا من النجاحات الريا�سية التي حققتها عائلته يف عامل  كما كان 
ال�سباقات، حيث فاز �سقيقه االأ�سغر اآل ب�سباق اإندي 500 اأربع مرات اأعوام 

1970 و1971 و1978 و1987، كما تناف�ص اأربعة اأفراد من عائلته يف 
ال�سباق االأ�سهر يف بالد "العم �سام".

قال رئي�ص اإنديانابولي�ص موتور �سبيدواي جيه دوغال�ص بولز "عندما تذكر 
اأيقونات ال�سباقات، وحتديداً اإنديانابولي�ص موتور �سبيداوي، كان بوبي اأن�سر 

اأ�سطورة".
وتابع "كان بامكانه اأن يقود، ويفوز خلف مقود اأي طراز من ال�سيارات وعلى 
اأي نوع من احللبات. كان �ساحراً يف اإندي. لكن القيادة هي جمرد قطعة مما 

�سنع من بوبي اأيقونة".
والآرائ���ه  ال�����س��ي��ارات،  ل�سباقات  للرتويج  ال��دائ��م  ل�سغفه  "كان  ق��ائ��اًل  وخ��ت��م 

اأن عّلق خوذته،  احلما�سية التي مل تكن مغلفة بال�سكر والتي ا�ستمرت بعد 
تاأثرياً كبرياً".

بال�  اإي��اه  وا�سفاً  الراحل  بين�سكي مبزايا  بين�سكي، روجر  واأ�ساد مالك فريق 
احلقيقي". "�سائق 

ويت�سمن �سجل اإن�سر الذي حقق فوزه االخري يف بطولة اإندي كار يف �سباق 
500 مايل يف اإنديانابولي�ص يف عام 1981 قبل اأن يعلن اعتزاله، 35 فوزاً 

كما اأحرز لقب البطولة مرتني يف عامي 1968 و1974.
واعترب �سباق اإندي 500 مهد جناحات الراحل حيث متكن من احتالل احد 

م�ساركة.  19 اأ�سل  من  منا�سبات  املراكز الع�سرة االوىل يف خالل 10 

وفاة اأ�شطورة اإندي 500 بوبي اأن�شر عن 87 عامًا 

ف�شاد وتن�شط.. دياك يعود قريبًا اإىل ال�شنغال 

يعّول ت�سل�سي االإنكليزي على هدف ثمني �سّجله ذهابا خارج معقله يف ملعب 
مرة،   13 اأوروب��ا  اأبطال  دوري  لقب  )1-1(، حامل  االإ�سباين  ري��ال مدريد 
ي�ستقبل  عندما  ق��اري��ة،  م�سابقة  اأب��رز  يف  تاريخه  يف  الثالث  النهائي  لبلوغ 

�ساحب الرقم القيا�سي االأربعاء يف لندن يف اإياب ن�سف النهائي.
الذهاب، عندما  ر�سالة قوية مطلع مباراة  وّج��ه  وك��ان فريق غرب لندن 
اأن  قبل  بولي�سيك،  كري�ستيان  االأم��ريك��ي  ع��رب  ال�سباك  وه���ّز  �سيطر 
كرمي  الفرن�سي  ل��ه��داف��ه  مق�سية  ب��ك��رة  االأم����ور  ري���ال  ي�ستدرك 
القارية  امل�سابقة  يف  هدفا   71 اإىل  ر�سيده  راف��ع��ا  بنزمية، 

االأوىل.
علق بولي�سيك بعد تعادل الذهاب "نقبل التعادل 1-1 
املهمة  االإي��اب لكن  يف مدريد. نحن متفائلون ملباراة 

مل ُتنجز بعد".
من جهته، قال الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب 
زلنا على قيد احلياة، ونخو�ص مباراة  "ال  ري��ال 

الغياب بعقلية الفوز".
وبهذه النتيجة، �سيكون ت�سل�سي قادرا على بلوغ 
فوزه  اأو  �سلبا  تعادله  بحال  النهائية،  املباراة 
باأية نتيجة على الفريق امللكي الذي يخو�ص 
تاريخه  يف  الثالثني  للمرة  النهائي  ن�سف 

الزاخر.
���س��ائ��غ��ة يف هذه  ل��ق��م��ة  ُي���ع���د  ل��ك��ن ري�����ال ال 
الذي  البطولة، خ�سو�سا مع مدربه زيدان 
قاده اإىل ثالثة األقاب متتالية بني 2016 

و2018.
ويف امل����رات ال��ث��الث ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي و�سل 
النهائي، ذهب ريال  اإىل ن�سف  فيها زيدان 
حتى النهاية واأح��رز اللقب، ما يعّزز حظوظه 
يف مواجهة ت�سل�سي الطامح الإحراز لقبه الثاين يف 
بايرن ميونيخ  2012 على ح�ساب  عام  بعد  امل�سابقة 
مواطنه  اأم��ام   2008 نهائي  باأنه خ�سر  علما  االأمل���اين، 

مان�س�سرت يونايتد.
ريال  م��ن  ك��ل  ي����زال  ال  ال��ق��اري��ة،  معركتهما  ومب������وازاة 
باأهداف  ل��ك��ن  ن����زال حم��ل��ي،  م��ن��خ��رط��ا يف  وت�����س��ل�����س��ي 

خمتلفة.
يف الدوري االإ�سباين، يحاول ريال الدفاع عن لقبه 
حيث يحتل املركز الثاين بفارق نقطتني عن جاره 
غرميه  مع  ومت�ساويا  مدريد  اأتلتيكو  املت�سدر 

بر�سلونة، قبل اأربع مراحل على ختام الليغا.
لقب  ب��اح��راز  االأم���ل  فقد  ال���ذي  ت�سل�سي،  اأم���ا 
مان�س�سرت  ن��ح��و  ب��ق��وة  املتجهة  ال��ربمي��ريل��ي��غ 
اإىل  ع��ودت��ه  ي��وؤّك��د  راب���ع  مل��رك��ز  فيقاتل  �سيتي، 

دوري االأبطال ويحتله راهنا بفارق 3 نقاط عن و�ست هام.
الدويل  مدافعه  اإ�سابة  االثنني  تاأكيده  بعد  موجعة  ل�سربة  ري��ال  وتعّر�ص 
اأو�سا�سونا  امل���ب���اراة ���س��د  امل��ح��ال��ب يف  ف����اران يف ع�����س��الت  ال��ف��رن�����س��ي راف���اي���ل 
اإىل ترك مكانه يف بداية  ال��دوري املحلي، وا�سطراره  ال�سبت يف  )-2�سفر( 

ال�سوط الثاين لنات�سو.
وعانى ريال مدريد اأخرياً من اإ�سابات كثرية يف �سفوفه اأبرزها خط الدفاع 
وخ�سو�سا قطب دفاعه وقائده �سريخيو رامو�ص وداين كارفاخال والفرن�سي 
فريالن مندي وجناحه لوكا�ص فا�سكي�ص الذي ا�سطر زيدان مرات عدة هذا 

املو�سم اإىل ا�سراكه يف مركز الظهري االأمين.
لكن رامو�ص )ربلة ال�ساق الي�سرى وكورونا( ومندي )ربلة ال�ساق الي�سرى( 
عادا اإىل التدريبات نهاية االأ�سبوع املا�سي، و�سي�سكالن اإ�سافة يحتاجها زيدان 

اأمام ت�سل�سي الطامح لبلوغ النهائي.
امل�ساب  فالفريدي  فيديريكو  االأوروغ��وي��اين  الو�سط  بالعب  يتعلق  ما  ويف 
م�سحة  نتائج  االأخ���رية  ال�ساعات  يف  زي���دان  انتظر  اأ�سبوعني،  قبل  بكورونا 

اإ�سافية ت�سمح له بامل�ساركة.
ب�سبب اختياره  بالبعثة متاأخرا  االأي�سر الربازيلي مار�سيلو  ويلتحق ظهريه 
كمواطن اإ�سباين ملراقبة مراكز اقرتاع يف انتخابات اإقليمية، فيما ياأمل ريال 
مدريد يف عودة جنم ت�سل�سي ال�سابق، البلجيكي اإيدن هازار، اإىل فورمته بعد 

�سل�سلة من اال�سابات املتالحقة املحبطة.
الهجومية،   3-3-4 اإىل خطة  زي��دان  يلجاأ  قد  "ماركا"،  وبح�سب �سحيفة 
بعد تعر خطة 3-5-2 ذهابا اثر تفّوق الظهريين بن ت�سيلويل واالإ�سباين 

�سي�سار اأ�سبيليكويتا على كارفاخال ومار�سيلو.
يف امل��ق��اب��ل، غ���رّي تعيني االأمل�����اين ت��وم��ا���ص ت��وخ��ل ع��ل��ى راأ�����ص اجل��ه��از الفني 
لت�سل�سي، وجه الفريق، ما جعله مر�سحاً اأي�ساً للو�سول اإىل اأول نهائي منذ 

فوزه باللقب يف العام 2012.
وحقق توخل، املقال من تدريب باري�ص �سان جرمان الفرن�سي، �سل�سلة جيدة 

مع فريقه اجلديد خلفا لالعب الو�سط فرانك المبارد.
يغيب عن ت�سكيلته العب الو�سط الكرواتي ماتيو كوفات�سيت�ص، وبعدما اأراح 
اأ�سا�سييه خالل الفوز االأخري على فولهام )-2�سفر(، ي�ستعيد  العديد من 
والفرن�سي  جورجينيو  االإيطايل  الو�سط  العبي  غرار  على  االأربعاء  جنومه 
نغولو كانتي يف خط الو�سط، كما يبدو املدافع االأملاين اأنتونيو روديغر جاهزا 

بعد تعّر�سه ل�سربة ذهابا.
وقد يدفع توخل مبواطنه ال�ساب كاي هافريت�ص يف خط الهجوم بعد ثنائيته 
يف مرمى فولهام، عندما مت ابعاد راأ�ص احلربة االأملاين االآخر تيمو فرينر اإىل 

اجلهة اليمنى.
الو�سط ماي�سون ماونت بعد ا�سابته  ال�سك يحوم حول م�ساركة العب  لكن 
يف مباراة فولهام، ما دفع توخل اإىل القول "اآمل يف اأن تكون م�سكلة �سغرية 

بالن�سبة ملاي�سون، ويكون جاهزا ملباراة ريال مدريد".
وعن اخراجه من املواجهة االأخرية، اأ�ساف "كان قراري، مل يطلب مني اأي 
طبيب اأو معالج فيزيائي القيام بذلك. لكني راأيته ي�سقط بقوة وتزامن ذلك 

مع قرار م�سبق با�ستبداله".

دوري االأبطال.. ت�شل�شي ي�شعى للنهائي 
الثالث بلقاء الريال 

فون�شيكا يغادر روما نهاية 
املو�شم احلايل 

الربتغايل  اأن مدربه  الثالثاء،  اأم�ص  القدم   لكرة  االإيطايل  روم��ا  ن��ادي  اأعلن 
�سيغادر فريق   ،2019 الذي توىل مهماته يف حزيران-يونيو  باولو فون�سيكا 

العا�سمة مع نهاية املو�سم احلايل.
"نيابة  اإنه  وقال رئي�ص النادي رجل االأعمال االأمريكي دان فريدكني يف بيان 
عن جميع اأع�ساء روما، نود اأن ن�سكر باولو فون�سيكا على العمل اجلاد والقيادة 

اللذين اأظهرهما خالل العامني املا�سيني".
ذل���ك جائحة  ال��ن��ادي خ���الل حت��دي��ات خمتلفة، مب��ا يف  ب��اول��و  "قاد  واأ����س���اف 
�سحيحة  وبطريقة  بكرم  دائماً  ذل��ك  فعل  وق��د  املالكني،  وتغيري  كوفيد19- 

و�سخ�سية".
امل�ستقبلية،  ارتباطاته  يف  التوفيق  كل  له  "نتمنى  قائاًل  روم��ا  رئي�ص  واختتم 

ونحن على قناعة باأنه �سيمثل قيمة م�سافة رائعة اأينما ذهب".
و�سيوا�سل املدرب وطاقمه قيادة روما حتى نهاية املو�سم احلايل.

اأن  قبل  الربتغاليني،  وبراغا  بورتو  تدريب  على  اأ�سرف  اأن  لفون�سيكا  و�سبق 
ينتقل اإىل اأوكرانيا مع �ساختار دانييت�سك. وحقق قبل اأن ين�سم اإىل روما ثالثة 

األقاب للدوري وثالثة كوؤو�ص وطنية يف ثالثة موا�سم.
تقلبات،  �سهدنا  املا�سيني،  العامني  "خالل  اإن��ه  قوله  امل��درب  عن  البيان  ونقل 
لكنني لطاملا قدمت اأق�سى ما يف و�سعي لهذا النادي وهذه املدينة التي جعلتني 

مو�سع ترحيب كبري".
جداً  املهمة  املباريات  بع�ص  اأمامنا  ي��زال  "ال  قائاًل  حديثه  فون�سيكا  واختتم 
لنفوز بها هذا املو�سم، و�سنقدم اأق�سى ما لدينا كما هو احلال دائماً. �سكًرا لك 
روما". وقبل اأربعة مراحل من نهاية الدوري االإيطايل لكرة القدم، يقبع روما 
يف املركز ال�سابع، كما يلعب اخلمي�ص اإياب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام 

مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي الذي فاز ذهاباً 2-6.

 توجه نحو تاأجيل الت�شفيات 
االإفريقية املوؤهلة للمونديال 

ينوي االحتاد االإفريقي لكرة القدم تاأجيل اجلولتني االأولني من الت�سفيات 
اأيلول-�سبتمرب  اإىل  حزيران-يونيو  من   2022 قطر  مونديال  اإىل  املوؤهلة 
املقبل، الأن بع�ص املالعب امل�سيفة ال تلبي ال�سروط كما علمت وكالة "فران�ص 

بر�ص" من م�سادر داخلية يف احتادات وطنية عدة.
ل عدم الك�سف عن ا�سمه بان "جلنة  وقال رئي�ص اأحد االحتادات للوكالة ف�سّ
بانتظار  التاأجيل  ق��رار  االثنني على  وافقت  االفريقي  ال��ط��وارىء يف االحت��اد 
هذا  القدم  كرة  اآخ��رون يف  م�سوؤولون  اأك��د  وقد  له".  التنفيذية  اللجنة  تبني 

القرار.
بيد اأن االحتاد االفريقي اأكد باأنه "�سي�سدر بيانا اليوم" يتعلق بهذا املو�سوع.

وبح�سب القرار اجلديد، �ستوّزع اجلوالت ال�ست يف الت�سفيات االفريقية بواقع 
الثاين-نوفمرب،  االأول-اكتوبر وت�سرين  اأيلول-�سبتمرب وت�سرين  جولتني يف 
االمم  ك��اأ���ص  نهائيات  بعد  املقبل  ال��ع��ام  م��ن  اآذار-م���ار����ص  يف  امللحق  ُي��ق��ام  ث��م 
االفريقية املقررة يف الكامريون مطلع عام 2022، بعد ان تاأجلت من مطلع 

العام احلايل ب�سبب جائحة كوفيد19- بح�سب امل�سادر ذاتها.
وياأتي هذا القرار قبل اأربعة ا�سابيع فقط من بداية الت�سفيات ولذلك لعدم 
�سماح االحتاد القاري باإقامة مباريات يف 22 دولة من اأ�سل 54 منت�سبة اىل 
االحتاد االفريقي، ب�سبب عدم مالئمة املالعب مع ال�سروط املطلوبة بح�سب 

الئحة اطلعت عليها وكالة فران�ص بر�ص.
اأبيدجان حيث  وكانت جلنة الطوارىء التابعة لالحتاد القاري واملجتمعة يف 
اإنفانتينو، وافقت االثنني  ال��دويل )فيفا( جاين  اي�سا رئي�ص االحت��اد  تواجد 

على هذه الالئحة.
االخرية،  الن�سخة  و�سيفة  ال�سنغال  املثال،  �سبيل  على  ال��دول  ه��ذه  بني  وم��ن 
البيتية  مبارياتها  ت�ستطيع خو�ص  ال  التي  و�سرياليون  فا�سو  وبوركينا  مايل 

على اأر�سها يف حال اإقامة اجلولتني االولني يف حزيران-يونيو.
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امللقب  ليتي ريبريو،  اأدريانو  ال�سابق  الربازيلي  املهاجم  ا�سم  �سيتم تخليد 
ري��و دي  االأ���س��ط��وري يف  امل�ساهري مبلعب ماراكانا  قاعة  ب��االإم��رباط��ور، يف 

جانريو، وفقاً ملا اأعلنته احلكومة االإقليمية.
مت اختيار اأدريانو )39 عاماً(، لرتك ب�سمات قدمه يف قاعة امل�ساهري، التي 
اأ�ساطري  اإىل  باالإ�سافة  التاريخ،  يف  القدم  كرة  العبي  اأعظم  اأ�سماء  تخلد 

الريا�سات االأخرى منذ عام 2000.
يتم  ال���ذي   123 رق��م  ال��الع��ب  ه��و  ال�سابق  م��ي��الن  اإن���رت  و�سيكون الع��ب 
مثل  كبار  جن��وم  اأ�سماء  بالفعل  ت�سم  خمتارة  قائمة  اإىل  و�سمه  تكرميه 
واآخ��رون جدد مثل رونالدينيو  بيليه وغارين�سا وزاغالو وزيكو وروماريو، 

غاوت�سو، ورونالدو نازاريو، ومارتا.
"متحم�ص   :)ge( لبوابة  ت�سريحات  يف  ال�سابق  الربازيلي  املهاجم  وق��ال 

للغاية، كان حلمي دائماً، كنت اأود اأن يكون والدي هنا لروؤيته".
واأكدت املنظمة امل�سوؤولة عن الريا�سة يف ريو دي جانريو، الهيئة التي اأعلنت 
دخول ا�سم اأدريانو �سمن تلك املجموعة من االأ�ساطري، على ح�ساباتها على 
مواقع التوا�سل االجتماعي، اأن حفل ان�سمام االإمرباطور اإىل م�ساهريها 
لن يتم اإال عندما ُي�سمح بتواجد اجلمهور يف املالعب، وهو اأمر حمظور يف 

هذه االأثناء، ب�سبب وباء كورونا.
واأقر املهاجم الربازيلي ال�سابق، الذي نال �سهرة عاملية يف اإنرت ميالن، باأنه 
2004، وهي  اأ�سيب باالكتئاب قبل ب�سع �سنوات بعد وفاة وال��ده يف عام 

خ�سارة دمرته و�سكلت بداية تراجعه كالعب كرة قدم من النخبة.

ال�سابق  اأر�����س����ن����ال  م���ه���اج���م  اأق�������ر 
بتعاونه  ه���ري  ت��ي��ريي  ال��ف��رن�����س��ي 
التدفقي  البث  من�سة  موؤ�س�ص  مع 
ال�سوتية  اخل��دم��ات  يف  ال��ع��م��الق��ة 
"�سبوتيفاي" ال�سويدي  واملو�سيقى 
عملية  م�سروع  �سمن  اإي��ك  دان��ي��ال 
�سراء النادي االنكليزي، لكنه حّذر 
ت�ستغرق  اأن  مي��ك��ن  امل��ف��او���س��ات  اأن 

طويلة". "فرتة 
التاريخي  ال���ه���داف  ا���س��م  وارت���ب���ط 
زميليه  م��ع  "املدفعجية"،  ل��ن��ادي 
ال�������س���اب���ق���ني م����واط����ن����ه ب���ات���ري���ك 
ف��ي��ريا وامل��ه��اج��م ال��ه��ول��ن��دي دني�ص 
بيع  اإطار عملية  بريغكامب �سمن 
النادي، كدعائم �سريتكز عليها اإيك 
من اأجل اإعادة اأر�سنال اإىل الواجهة 

الكروية.
قناة  ع����ام����اً(   43( ه����ري  واأف�������اد 
"�سكاي �سبورت" ليل االإثنني "لقد 
اإليه"،  باال�ستماع  وقمنا  بنا،  ات�سل 

هدفه  اأن  تيقنا  "عندما  م�سيفاً 
اأحد  اأي  ق��ب��ل  اإن��غ��م��ا���ص اجل��م��اه��ري 
امل�سجعني  بجمعية  اإلتقينا  اآخ����ر، 

لنقول لهم باأن ما نريده القيام به 
هو اأن نعيدهم اإىل النقا�ص".

اأ�سار  ال�����س��وي��دي  امل��ل��ي��اردي��ر  وك����ان 

اال�سبوع املا�سي يف �سفحته اخلا�سة 
ب�سراء  اإهتمامه  "تويرت" اإىل  على 
من  وامل��م��ل��وك  "املدفعجية"  ن���ادي 

�ستان كرونكي  االأمريكي  امللياردير 
عرب جمموعته "كرونكي �سبورت�ص 

اأند اإنرتتاينمنت" )كاي اأ�ص اي(.
ن��ريان هذه  اأخمد  اأن كرونكي  غري 
ال�������س���ائ���ع���ات يف م���ه���ده���ا ب���ق���ول���ه يف 
الحظنا  املن�سرمة  االأي��ام  "يف  بيان 
تتعّلق  االإع���الم  و�سائل  يف  تكهنات 
اأر�سنال"،  ن���ادي  ا���س��ت��ح��واذ  بعر�ص 
بن�سبة  ملتزمني  زل��ن��ا  "ما  م��وؤك��داً 
اأر���س��ن��ال ولن  امل��ئ��ة ت��اه  يف   100
النادي. مل نتلق  ة يف  اأي ح�سّ نبيع 

اأي عر�ص ولن نقبل اأي عر�ص".
وب���ح�������س���ب ت�������س���ري���ح ه������ري، ف����اإن 
امللياردير ال�سويدي "يريد ا�ستعادة 
هويته  الأر�سنال،  النووي  احلم�ص 

ال�سائعة منذ فرتة طويلة".
اأن��ه جمع  اإي��ك  "قال  ق��ائ��اًل  واأردف 
االأموال من اأجل اأن ي�سمن تاأمني 
�سفقة جيدة. االآن عليهم اال�ستماع 

ومعرفة ما بامكانهم القيام به".

واأكد املهاجم الدويل ال�سابق الذي 
ق���اد اأر����س���ن���ال ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب مو�سم 
اأي  خ�سارة  دون   2004-2003
اال�ستحواذ  "عملية  اأن  م����ب����اراة، 
�ستاأخذ وقتاً طوياًل، ويف حال ح�سل 

ذلك، لن تكون االمور �سهلة".
يف  التا�سع  امل��رك��ز  اأر���س��ن��ال  ويحتل 
ال��دوري املمتاز وهو يف طريقه اىل 
العام  منذ  له  نتيجة  اأ���س��واأ  حتقيق 

.1995
اىل  للعودة  اأم��ام��ه  الفر�سة  اأن  اإال 
املو�سم  يف  اأوروب��������ا  اأب����ط����ال  دوري 
خم�سة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ق��ب��ل 
اأعوام، ت�سطدم بواقع خ�سارته اأمام 
1-2 يف ذهاب  االإ���س��ب��اين  ف��ي��اري��ال 
م�سابقة  من  النهائي  ن�سف  ال��دور 
الدوري االأوروبي يف "يوروبا ليغ"، 
الطاولة  قلب  عليه  يتوجب  حيث 
غداً  ل��ن��دن   يف  اإي��اب��اً  مناف�سه  على 

اخلمي�ص.

�ستايت  غولدن  ل�سالح   41 النقطة  عند  اإال  ك��وري  �ستيفن  يتوقف  مل 
 108-123 بفوزه  االإق�سائية،  االأدوار  اإىل  ال�سباق  واإبقائه يف  ووريرز 
بكرة  للمحرتفني  االأم��ريك��ي  ال����دوري  يف  بيليكانز  اأورل��ي��ان��ز  نيو  على 

ال�سلة.
30 نقطة واأكر يف  33 التي ي�سجل فيها كوري  املباراة رقم  واأ�سهمت 
يف  خ�سارة   32 مقابل  يف   33 رق��م  لالنت�سار  ووري��رز  بتحقيق  املو�سم، 

املركز الثامن للمنطقة الغربية.
اإىل  الو�سول  يف  اأورليانز  نيو  فر�ص  على  الفوز  ه��ذا  ق�سى  املقابل،  يف 

االأدوار االإق�سائية.
وتعني هذه الهزمية اأن بيليكانز يقبع االآن خارج مراكز التناف�ص مع 29 
فوزاً يف مقابل 36 هزمية يف املركز احلادي ع�سر، على بعد اأربع مباريات 

من �سان اأنتونيو �سبريز العا�سر.
والتي  املو�سم  ه��ذا  لكوري  جديد  تاألق  على  �سهدت  التي  امل��ب��اراة  وه��ذه 
ب��ي(، هي  )اأم يف  اأف�سل الع��ب  املر�سحني جلائزة  راأ���ص قائمة  ت�سعه يف 
التا�سعة التي ي�سجل فيها 40 نقطة على االأقل هذا املو�سم، ورقم 47 

يف م�سريته االحرتافية.
وقال كوري بعد ذلك "اأنا األعب بثقة فقط. يف كل مباراة اأحاول احلفاظ 

على القوة واجلهد والرتكيز".
واأ�ساف "لقد كانت �سنة ممتعة ورحلة ممتعة، ولكن ما زال 

اأمامنا الكثري لنفعله. اأنا �سعيد الأنني اأقوم بدوري".
و�سيطر ووريرز على غالبية فرتات املباراة، حتى اأنه 

تقدم 39-21 يف نهاية الربع االأول، ورفع الفارق 
اإىل 25 نقطة مع بيليكانز يف الربع الثاين.

وقال كوري ل�سبكة "اإي اأ�ص بي اأن" بعد املباراة اإنه 
من الربع االأول كما فعلنا  اخلروج  لنا  "بالن�سبة 
على  احل��ف��اظ  �ساعدنا يف  اإرادت��ن��ا،  وف��ر���ص  الليلة 

الزخم الهجومي طوال املباراة".
ي��وا���س��ل حت�سنه  اأن  ال��ف��ري��ق  ع��ل��ى  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
االإق�سائية  االأدوار  اإىل  ال��ت��اأه��ل  يف  ف��ر���س��ة  لنيل 

بالت�سفيات.
كنا  اإذا  اأن���ه  نتفهم  "نحن  واأ���س��اف 

االأدوار  اأو  الت�سفيات  �سنلعب 
االإق�������س���ائ���ي���ة، 

فعلينا اأن نلعب كرة �سلة اأكر ات�ساقاً، على اأر�سنا وخارجها".
مباراة  يف  منطقة  كل  من  والثامن  ال�سابع  املركزين  �ساحبا  ويتواجه 
االق�سائية، فيما  االدوار  اإىل  بها مبا�سرة  الفائز  يتاأهل  اأن  واح��دة على 
يخو�ص اخلا�سر مواجهة اأخرى �سد الفائز من مباراة �ساحبي املركزين 

التا�سع والعا�سر، والفائز من هذه املواجهة يكمل عقد البالي اأوف.
اأحرز  فيما  نقطة،  ب�26  ويغينز  اأن���درو  الكندي  من  دعماً  ك��وري  تلقى 
دراميوند غرين "تريبل دابل" بت�سجيله 10 نقاط و13 مرتدة و15 

متريرة حا�سمة.
 32 اأورليانز زايون وليام�سون يف مقدمة الهدافني مع  وكان جنم نيو 

نقطة، فيما �سجل براندون اإنغرام 19 نقطة لبيليكانز اأي�ساً.
اأداء  اإىل  اخل�سارة  م�سوؤولية  غوندي  فان  �ستان  بيليكانز  م��درب  وحّمل 

فريقه البطيء يف الربع االأول من املباراة.
حفرة  يف  كنا  االأول.  الربع  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ُح�سمت  "املباراة  اإن  وق��ال 

كبرية للغاية. ليلة حمبطة، ليلة خميبة لالآمال".
ويف مباراة اأخرى، انتزع دنفر ناغت�ص مكانه يف االأدوار االإق�سائية رغم 

خ�سارته 93-89 اأمام لو�ص اأجنلي�ص ليكرز.
وحجز ناغت�ص مكانه يف الت�سفيات بعد فوز اأتالنتا هوك�ص على بورتالند 

ترايل باليزرز 114-123.
يف غ�سون ذلك، و�سع ليكرز حداً ل�سل�سلة هزائمه يف ثالث 
مباريات متتالية، رغم غياب "امللك" ليربون جيم�ص 
الأوجاع يف كاحل قدمه اليمنى، بعد اأيام فقط من 

عودته من غياب طويل ب�سبب االإ�سابة نف�سها.
وقاد اأنتوين ديفي�ص ليكرز بت�سجيله 25 نقطة، 
ناغت�ص  تقلي�ص  م��ع  ح��ا���س��م��ة  ب�����س��دة  ق���ام  ك��م��ا 

للفارق اإىل اأربع نقاط يف الثواين االأخرية.
 24 اأخ��رى، حقق را�سل وي�ستربوك  ويف مباريات 
رقم  دابل"  ال�"تريبل  معها  �سجل  حا�سمة  متريرة 
وا�سنطن ويزاردز الذي  مع  احلايل  املو�سم  له   32

فاز 154-141 على �سيفه اإنديانا باي�سرز.
وت�سمنت الرتيبل دابل اأي�ساً 21 مرتدة و14 نقطة، 
"تريبل  معدل  املو�سم  نهاية  يف  �سي�سجل  اأن��ه  يعني  ما 

دابل" للمرة الرابعة يف م�سريته.
واأعرب مدرب ويزاردز �سكوت بروك�ص بعد الفوز 
املركز  يحتل  وي�ستربوك  ب��اأن  اعتقاده  عن 
ال���ث���اين ب��ع��د م��اج��ي��ك ج��ون�����س��ون يف 
ت�سنيفات الالعبني املوّزعني 

)بوينت غارد(.
كنت  "لقد  واأ����������س���������اف 
يكفي  مب�����ا  حم����ظ����وظ����اً 
ثماين  مل������دة  ل����روؤي����ت����ه 
الكثري  ي��ف��ع��ل  ���س��ن��وات 
م��ن االأ���س��ي��اء ال��ت��ي هي 
اإىل حد كبري خارقة يف 

بع�ص االأحيان".
"البوينت  اأن  وت����اب����ع 
ما  ي���ف���ع���ل���ون  ال  غ��������ارد 
مبنيني  لي�سوا  يفعله. 
ب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة. قد 
من  بع�ص  هناك  يكون 
اأف�سل  ب�سكل  ي�����س��وب 
)...( لكن هذا الالعب 
�سهده  م��ا  اأف�سل  ه��و 
ال��������������������دوري ع���ل���ى 

االإطالق".

تخليد ا�شم »االإمرباطور« اأدريانو 
يف قاعة امل�شاهري بالربازيل

هرني يقر بتعاونه مع دانيال اإيك �شمن اإطار م�شروع �شراء اأر�شنال 

ال�شباق  يف  ووريرز  تبقي  لكوري  نقطة   41

االإن��ك��ل��ي��زي ثقته مبهاجمه  ت�سل�سي  م���درب  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���ص  االأمل����اين  ج���ّدد 
ومواطنه تيمو فرينر على الرغم من غياب ال�سهية التهديفية لالأخري هذا 
املو�سم وا�ساعته اأكر من فر�سة �سهلة اأمام املرمى يف االأ�سابيع االأخرية، كان 
اآخرها اأمام ريال مدريد اال�سباين الذي يحّل �سيفا على الفريق اللندين 
االأربعاء يف اإياب ن�سف نهائي دوري ابطال اأوروبا بعد تعادل الفريقني 1-1 
يف مدريد. ومل ي�سّجل فرينر �سوى هدفني يف 31 مباراة لناديه ومنتخب 

غاية  ف��ر���س��ة يف  ا���س��اع��ت��ه  اأن  ك��م��ا  ب�����الده، 
ال�سهولة ملنتخب بالده جعل املان�سافت 

ي��ت��ع��ّر���ص ل��ه��زمي��ة ت��اري��خ��ي��ة يف 
 2022 م��ون��دي��ال  ت�سفيات 

ال�سمالية  م��ق��دون��ي��ا  اأم����ام 
اآذار/مار�ص  اأواخر   2-1

االأوىل  ه����ي  امل����ا�����س����ي، 
ل����ه����ا ع����ل����ى اأر�����س����ه����ا 
منذ  ال���ت�������س���ف���ي���ات  يف 

التاريخي  ال�سقوط 
انكلرتا  اأم���ام 

يف ايلول/�سبتمرب 2001. ذاتها  الت�سفيات  يف   5-1
ومل ي�سلم فرينر من االنتقادات وكان من بينها اإيزابيال دا �سيلفا زوجة قلب 
دفاع الفريق الربازيلي تياغو �سيلفا التي كتبت يف ح�سابها على ان�ستاغرام 

مّرة اأذهب مل�ساهدة الفريق، ثمة مهاجم يوا�سل اهدار الفر�ص". كّل  "يف 
وعلى الرغم من تواجد املهاجم الفرن�سي املخ�سرم اأوليفييه جريو واملهاجم 
االنكليزي ال�ساب تامي اأبراهام يف متناوله، فان توخل مل يلجاأ اإىل احدهما 

�سد ريال مدريد ذهابا اال�سبوع املا�سي.
ودافع توخل عن فرينر املنتقل يف �سفقة كبرية من اليبزيغ مطلع املو�سم 
االه��داف منذ  ي�سجل  ال�ساب  "هذا  بقوله  ي��ورو  65 مليون  بلغت  احل��ايل 
بلوغه اخلام�سة ومل يتوقف، وبالتايل فهو يثق باأن دماغه ال يزال يتذكر 

القيام بذلك الأنه امر طبيعي بالن�سبة اليه".
املباريات  التهديف يف  القلق ج��ّراء �سيامه عن  بعدم  ون�سح توخل فرينر 
انها  وي�سّجل،  "�سيعود  بقوله  ب���الده  ومنتخب  لفريقه  االأخ���رية  الع�سر 
قراءة  وال  التفكري  ع��دم  امل�ساألة  ه��ذه  يف  املهم  لكن  اإال.  لي�ص  وق��ت  م�ساألة 
منعه  املدرب  باأن  )االنتقادات( عنها وعدم القيام بتدريبات ا�سافية" علما 
ال�سعيفة  ذهنيته  اأج��ل حمايته من  اأي��ام من  قبل  بذلك  القيام  من 

يف الوقت احلايل.
وت��اب��ع م��ع��ّل��ق��ا ع��ل��ى ���س��ائ��ع��ة اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اق��د م��ع املهاجم 
امل��ت��األ��ق يف ���س��ف��وف بورو�سيا  اإرل��ي��ن��غ ه��االن��د  ال���روج���ي 
ي�ستطيع  اأي مدّرب يرف�ص مهاجم  "لن تد  دورمتوند 
ت�سل�سي  لكن  املو�سم.  يف  هدفا  الع�سرين  حاجز  تخطي 
اىل   20 ت�سجيل  ي�ستطيع  وه���و  ف��رين��ر  تيمو  ا���س��رتى 
30 هدفا يف املو�سم. االآن يعاين قليال للمرة االوىل يف 
م�سريته، لكن ل�ست قلقا وال داعي للقلق. يف كل �سفقة، 
ثمة خماطر للتاأقلم، تغيري الدولة، تغيري الذهنية. 

االأمر يف حاجة اىل الوقت".
"اإذا رف�����س��ت ام�����راأة دع��وت��ك اىل  واأ����س���اف م��ازح��ا 
الع�ساء، ال ميكنك اأن تفر�ص عليها هذا االمر، كل 
ما ميكن اأن تفعله هو القيام بخطوة اىل الوراء 
ورمبا تت�سل بك الحقا. وبالتايل فاإن االهداف 
يف  جن���ح  ت��وخ��ل  ك���ان  واإذا  حمالة".  ال  ���س��ت��اأت��ي 
من�سبه  ت��وىل  اأن  منذ  الدفاعي  ال��ت��وازن  ايجاد 
م��ط��ل��ع ال��ع��ام احل����ايل خ��ل��ف��ا ل��ف��ران��ك المبارد، 
قد  له قلقاً  ي�سّبب  ال��ذي  الهجوم هو  ف��ان خط 
يكلفه عدم بلوغ نهائي البطولة القارية. واالأمر 
يتعلق بالثالثي القادم هذا املو�سم اىل �سفوف 
باال�سافة اىل فرينر مواطنه  وهم  "البلوز" 
كاي هافريت�ص واجلناح املغربي حكيم زيا�ص 
علماً بان ت�سل�سي انفق مبالغ طائلة للتعاقد 
م��ع��ه��م. ال ���س��ك ب���ان ف��رين��ر ي��ح��ت��اج اىل ان 
والفر�سة  ه��ام��ة،  م��ب��اراة  يف  ب��ق��وة  ي�سرب 
وا�سكات  ب���ذل���ك  ل��ل��ق��ي��ام  ام���ام���ه  ���س��ان��ح��ة 
اذا  �سيما  ال  م��دري��د  ري���ال  �سد  منتقديه 
�ساهم يف بلوغ فريقه النهائي للمرة الثالثة 
وخ�سارة   2012 ع��ام  تتويجه  بعد  تاريخه  يف 
اأمام مواطنه مان�س�سرت يونايتد.   2008 نهائي 

اأن�سار ت�سل�سي ياأملون ذلك.

توخـل ال يـزال ي�شـع
 ثقتـه بفيـرنـر 

ك�سف لوكا مودريت�ص جنم ريال مدريد االإ�سباين �سبب 
م�ساهدته للمباريات التي يلعبها، موجهاً ن�سيحة مهمة 

لل�سباب.
قال مودريت�ص يف ت�سريحاته ملوقع النادي الر�سمي: "اأنا 
حتى  األعبها،  اأن  بعد  املباريات  اأ�ساهد  اأن  اأح��ب  �سخ�ص 
اأن  ميكن  وم��اذا  اأ�سحح،  اأن  ميكن  وم��اذا  اأخطائي،  اأرى 

ي�ساعدين على التطور يف املباريات التالية؟".
هادئاً،  تظل  اأن  عليك  يجب  االنت�سارات  "بعد  واأ�ساف: 
ال�سعور  يف  ت��ب��داأ  واأال  ���س��يء،  ك��ل  حققت  اأن���ك  تظن  واأال 
من  امل���زي���د  لتحقيق  ال��ع��م��ل  يف  ت�ستمر  واأن  ب���ال���غ���رور، 

االنت�سارات".
مودريت�ص:  اأج��اب  امل�ستقبل؟،  يف  تتمنى  م��اذا  وب�سوؤاله، 

فيمكننا  يحدث  اآخ��ر  �سيء  اأي  �سيء،  كل  قبل  "ال�سحة 
التعامل معه".

اأن تالحق حلمك، واأن  "ن�سيحتي لل�سباب هي  واختتم: 
تقاتل من اأجل حتقيق ما حتبه، واأال ت�ست�سلم اأبداً، دائماً 
حتلى بالثقة يف نف�سك خا�سة يف االأوقات ال�سعبة، قاتل 

لتحقيق حلمك، واأعمل بجد، لتح�سل على ما تريد".

مودريت�ص يك�شف �شبب م�شاهدته 
للمباريات التي يلعبها



 

لبنانية تعتدي على طفل �شوري بوح�شية
ت����داول ن��ا���س��ط��ون ل��ب��ن��ان��ي��ون ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االجتماعي 
ت�سجيالت تظهر �سيدة تعتدي على طفل بطريقة عنيفة وب�سعة، 
ال�سيدة،  قيام  الت�سجيالت،  وتظهر  عن�سرية.  عبارات  وت�ستعمل 
ت�سرب  وه��ي  لبنان،  جنوب  م��ن  مبدر�سة  معلمة  اإن��ه��ا  قيل  التي 
على  ن�سرها  ج��رى  اأخ���رى  ���س��ور  اأظ��ه��رت  فيما  وتعنفه،  الطفل 
مواقع التوا�سل، اآثار التعنيف والدماء ظاهرة بو�سوح على وجهه 
وج�����س��ده. والح��ق��اً بعد امل��ن��ا���س��دات، اأع��ل��ن��ت ق��وى االأم���ن الداخلي 

توقيف املعتدية والتحقيق معها حتت اإ�سراف الق�ساء املخت�ص.
واأعلن االإعالمي جو معلوف، يف تغريدات عرب "تويرت"، اأن مدعي 
عام اجلنوب، القا�سي رهيف رم�سان، تدخل وفتح حتقيقاً باحلادثة 
و�سيتم اتخاذ االإجراءات املنا�سبة والقانونية بحق املعتدية، موؤكداً 

اأن ال �سيء يربر هذه الوح�سية.
�سربت  ال�سيدة  ب��اأن  الطفل،  وال���دة  ع��ن  اإب��راه��ي��م  النا�سط  ونقل 
الطفل بطريقة همجية، بحجة اأنه �ستم ابنها، ورغم تاأكيد الطفل 
عليه،  ب��االع��ت��داء  ا�ستمرت  اأن��ه��ا  اإاّل  بتاتاً  البنها  يتعر�ص  مل  اأن��ه 

وهددت عائلته بالرتحيل من لبنان.

موجة ا�شتنكار لتعذيب اأب لطفله
ا�ستنكار  لبنان موجة  �سوري لطفله يف  وال��د  اأث��ارت ق�سية �سرب 
كبرية، خا�سة اأن اأثار العنف وا�سحة على ج�سده، ال �سيما واأنه مل 

يتجاوز عمره 3 �سنوات.
وكانت قوى االأمن الداخلي يف لبنان اأعلنت يف بيان لها، اأنها تلقت 
ات�ساال هاتفيا من اأحد امل�ست�سفيات يف منطقة جب جنني يف البقاع 
غزة  بلدة  يف  للتعنيف  ال�سورية  اجلن�سية  من  طفل  تعر�ص  حول 
املخفر  عنا�سر  تو�سل  املتابعة،  "بعد  اأن��ه  اإىل  ولفتت  البقاعية. 
اإىل حتديد هوية الفاعل وهو والد الطفل، ومتكنوا من توقيفه 
بالتن�سيق مع خمابرات اجلي�ص، ويدعى، ن. ع. مواليد عام 1996، 

�سوري اجلن�سية".
اأق���دم على �سرب  اأن��ه  اع��رتف  "بالتحقيق معه،  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
انزعاجه  ب�سبب  مياه  بخرطوم  �سنوات   3 العمر  من  البالغ  ابنه 
�سرعي،  طبيب  على  الطفل  عر�ص  بعد  اإن��ه  وقالت  البكاء".  من 
اأظهر التقرير الطبي وجود ك�سر يف فّكه ال�سفلي، وعالمات ناتة 
اأن  اىل  م�سرية  والظهر،  الوجه  على  �سلبة  باأج�سام  ال�سرب  عن 

التحقيق م�ستمرا باإ�سراف الق�ساء املخت�ص.

رحيل النوري.. الفنان اجلزائري تويف حلظة موته بامل�شل�شل
تويف الفنان اجلزائي بالحة بن زيان املعروف با�سم "النوري" عن 
عمر 68 عاما، تزامنا مع عر�ص م�سل�سله "عا�سور العا�سر" خالل 

�سهر رم�سان، وفقما ذكرت و�سائل اإعالم جزائرية.
اأجرى  ال��ذي  زي���ان،  ب��ن  بالحة  اأن  "ال�سروق"  �سحيفة  وق��ال��ت 
بوالية  الع�سكري  بامل�ست�سفى  القلب  �سرايني  يف  عملية  م��وؤخ��را 

وهران، تويف االأحد بعد معاناة مع املر�ص.
اأنه  "النهار" اجلزائرية،  ل�سحيفة  �سابق  وقت  النوري يف  وك�سف 
كان يعاين املر�ص خالل فرتة ت�سوير م�سل�سل "عا�سور العا�سر"، 

لكنه متكن من التغلب على اآالمه خالل العمل.
�سمال  مع�سكر،  والي��ة  �سيق يف  زي��ان، يف مقربة  بن  وي�سع جثمان 
الفنانني  م��ن  ع��دد  فيها  ي�سارك  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  اجل��زائ��ر،  غربي 

املحليني.
اإعالن  حلظة  اأن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  نا�سطون  وذك��ر 
وف��ات��ه يف م�سل�سله  م��ع  بال�سدفة  ت��زام��ن��ت  زي����ان،  ب��ن  وف���اة  خ��رب 

االأخري، خالل تناوله طعاما م�سموما وفق ال�سياق الدرامي.

   بانوراما
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وجيج 2.. �شجيج يدق ناقو�ص اخلطر حول ال�شباب الليبي
بطريقة �سل�سة وبدراما جاذبة للم�ساهد، جنح م�سل�سل "وجيج 2"، يف حجز مكانة متميزة له لدى امل�ساهد الليبي 

خا�سة من فئة ال�سباب.
ويتطرق العمل الذي يعر�ص خالل املو�سم الرم�ساين احلايل، الأكر من م�سكلة تواجه اجليل احلايل من ال�سباب، 
اإىل  الهجرة  الرغبة يف  ال�سنية، ف�سال عن  املرحلة  تواجه هذه  التي  املالية  واالأعباء  ال��زواج  م�سكلتي  راأ�سها  على 

اخلارج من اأجل حتقيق الذات واحل�سول على فر�سة اأكرب يف اأي دولة اأوروبية، ولو بطريقة غري �سرعية.
"وجيج" يعني يف  ا�سم  اختيار  اإن  نيوز عربية،  ل��سكاي  ت�سريحات خا�سة  العمل يف  ال��ري��اين، خم��رج  اأحمد  وق��ال 
العامية الليبية "�سجيج"، والهدف من تلك الت�سمية دق ناقو�ص خطر لالأ�سر وال�سباب حول امل�سكالت التي باتت 

تتاح املجتمع وحتتاج اإىل عالج فوري.
واأ�سار اإىل اأن العمل يتم عر�سه عرب 15 حلقة فقط، ويحتوي على دراما تعك�ص الواقع الليبي وحماكاة ملا يعاي�سه 
املواطن خالل تلك الفرتة، وخالل املرحلة ال�سنية لل�سباب الذي يفتقد اإىل البو�سلة الدقيقة يف التوجهات فيبقى 

يف حرية من اأمره ويحتاج على الدوام للن�سح واالإر�ساد من قبل الفئات العمرية االأكرب �سنا.
اأن يكون لديهم  ال��زواج دون  اأن العام يناق�ص م�سكلة انطالق ال�سباب من اجلن�سني، ورغبتهم يف  واأ�ساف الرياين 
االإمكانيات املالية لذلك، ف�سال عن عدم توافر موارد رزق كافية لعدم وجود عمل منتظم لل�سباب، ويطرح العمل 
حلوال لل�سباب للقبول باأعمال تتنا�سب مع هذه املرحلة العمرية، ثم االرتقاء يف املنا�سب، وعدم رف�ص اأي مهنة اأو 
التقليل منها بداعي اأنها ال تتنا�سب مع الوجاهة االجتماعية لل�ساب، كما يحر�ص العمل االأهايل على �سرورة عدم 

املغاالة يف متطلبات الزواج.
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االآالف يحتفلون يف بريطانيا دون كمامات 
التباعد  ال���ت���زام  وال  ك��م��ام��ات  و���س��ع  دون  �سخ�ص  اآالف  خم�سة  اح��ت�����س��د 
االجتماعي وا�ستمتعواً غناًء ورق�ساً �سمن مهرجان مو�سيقي اأقيم يف �سمال 
اأول حفلة مو�سيقية ح�سورية يوؤذن بها بعد احلجر  اإجنلرتا االأحد �سّكل 

كن�ساط تريبي.
بيعت التذاكر باأكملها للحفلة املو�سيقية التي �سهدها موقع �سيفتون بارك 
يف ليفربول يف اإطار خطة حكومية الختبار اإجراءات ال�سالمة التي تعتزم 
وهو  )ح��زي��ران(،  يونيو   21 م��ن  اع��ت��ب��اراً  تنفيذها  الربيطانية  ال�سلطات 

املوعد املحدد لرفع معظم القيود املفرو�سة الحتواء فريو�ص كورونا.
القيام  "اأخرياً!" على  ق��ادراً  اأ�سبح  بكونه  �سعادته  مات بريي عن  واع��رب 
يحت�سن  ك���ان  فيما  العاديون"،  ال��ن��ا���ص  يفعلها  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة  "باالأمور 

اأ�سدقاءه يف مكان لي�ص بعيداً من اخليمة التي ت�سم امل�سرح.
اأما فريا بيغلي فقالت "من اجليد اأن تعاَود )احلفالت( الختبار ما اإذا كان 

ميكن اأن ت�سري االأمور بهذه الطريقة يف ال�سيف".
و�سبق للحكومة الربيطانية اأن اأجازت ح�سور عدد حمدود من امل�سجعني 
ويعكف  بلندن.  وميبلي  ملعب  يف  القدم  كرة  كمباراة  الريا�سية  االأن�سطة 

الباحثون على تقومي خمتلف و�سائل التهوية والتباعد.
وكان على جميع امل�ساركني يف هذا املهرجان الذي ي�ستمر يومني اخل�سوع 
موقع  دخ��ول  قبل  بكوفيد  االإ�سابة  عن  للك�سف  امل�سادة  االأج�سام  الختبار 

احلفلة، على اأن ترى لهم فحو�ص بعد احلفلة اأي�ساً.

خمرج كله باحلب: واثق من جناح العمل رغم االأزمات
اأزمات عديدة واجهت م�سل�سل "كله باحلب" بداية من ان�سحابات �سهدها 
النقاد  راآه  ب�سكل  زينة  البطلة  ا�سم  حمل  ال��ذي  الترت  م�سكلة  اإىل  العمل 
مبالغا فيه، ورغم ذلك ا�ستطاع خمرجه ع�سام عبد احلميد ا�ستكماله دون 

تاأثر ال�سياق الدرامي.
ويك�سف عبد احلميد يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، عن اأهم اأ�سباب 
االأزمات ومدى تاأثريها على العمل، اإ�سافة اإىل اأعماله اجلديدة يف الفرتة 

املقبلة.
مبعرفة ردود الفعل ال�سلبية اأكر من االإيجابية"، هكذا بداأ  كثريا  "اأهتم 
اأنه يتابع كل ردود الفعل التي ت�سدر ب�ساأن  عبد احلميد حديثه، مو�سحا 
�سواء  باحلب"،  "كله  الرم�سانية  ال��درام��ا  م��اراث��ون  يف  امل�سارك  م�سل�سله 

كانت اإيجابية اأو �سلبية.
تفا�سيل  ق���راءة  على  ويحر�ص  فعل،  رد  اأي  م��ن  كثريا  ي�ستفيد  اأن��ه  واأك���د 
للعمل  وتقييمه  امل�ساهد  نظر  ملعرفة وجهة  انتقادا  التي حتمل  التعليقات 
بالفعل  اأن��ه  م��وؤك��دا  عليه،  يكون  اأن  ينبغي  ما  اأو  تنفيذه  لطريقة  وروؤي��ت��ه 
ي�ستفيد من هذه التعليقات ملعرفة اأذواق اجلمهور واتاهاتهم، اإ�سافة اإىل 

وفاة املطرب امل�شري 
ماهر العطار 

م�سر  يف  املو�سيقيني  ن��ق��اب��ة  ن��ع��ت 
تويف  ال��ذي  العطار  ماهر  امل��ط��رب 
ب��ع��د ���س��راع م��ع امل��ر���ص ع��ن عمر 
نقابة  وق����ال����ت  ع����ام����ا.   83 ن���اه���ز 
الراحل  اإن  ب��ي��ان  يف  امل��و���س��ي��ق��ي��ني 
الإ�سابته  اأيام  قبل  امل�ست�سفى  دخل 
بالتهاب يف ال�سعب الهوائية و�سيق 
يف التنف�ص. ولد العطار عام 1938 
القاهرة  يف  ال�����س��ع��ري��ة  ب���اب  ب��ح��ي 
التجارة  بكالوريو�ص  على  وح�سل 
ثم دبلوم املعهد العايل للمو�سيقى 
اللون  ب���غ���ن���اء  ا���س��ت��ه��ر  ال���ع���رب���ي���ة. 
اخلم�سينات  حقبتي  يف  ال�سعبي 
الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن  وال�ستينات 
ك���م���ا �����س����ارك يف ب���ع�������ص االأف�������الم 
وحرمان(  )حب  منها  ال�سينمائية 
و)اح��رت���س��ي م��ن احل���ب( و)بنات 

بحري( و)النغم احلزين(.
وم�����ن اأ����س���ه���ر اأغ����ان����ي����ه )ب���ل���غ���وه( 
الرملة(  على  منديلك  و)اف��ر���ص 
ل����ك م�����ني( )ورد  ي����اآم����ن  و)م������ني 
و)قلبي  اأن��ا(  و)ق��م��ري  اجلنانني( 
���س��األ��ت��ه ع��ل��ي��ك( و)احل���ار����ص اهلل( 

و)دوبوين الغمزتني(.

االإطاحة بـ »دارك ويب«.. 
الع�شابة االأكرب يف العامل

الق�سائية  ال�������س���رط���ة  اأع����ل����ن����ت 
االأملانية، تفكيك �سبكة ال�ستغالل 
اإب���اح���ي���ة على  االأط����ف����ال يف م����واد 

االإنرتنت املظلم "دارك ويب".
باأنها  الع�سابة  ال�سرطة  وو�سفت 
وت�سم  العامل"،  يف  االأك���رب  "من 
منت�سب،  األ�����ف   400 م���ن  اأك�����ر 
اأنه  ب��ي��ان  يف  ال�سرطة  واأو���س��ح��ت 
تاون"  "بويز  ة  من�سّ تفكيك  مت 
2019 يف  ال���ع���ام  م��ن��ذ  ال��ق��ائ��م��ة 

منت�سف ني�سان/اأبريل.
ع��ام��ل م�����س��ري ي��ذب��ح ح��م��ات��ه يف 

امل�ست�سفى.. يحب زوجته
واأوق����ف����ت ال�����س��رط��ة ث���الث���ة اأمل����ان 
ا���س��ت��غ��رق عدة  يف خ���ت���ام حت��ق��ي��ق 
اأ���س��ه��ر اأج���رت���ه وح����دة خ��ا���س��ة يف 
ال�سرطة  مع  بالتن�سيق  ال�سرطة 
وبالتعاون  "يوروبول"  االأوروبية 
م����ع ����س���رط���ة ك����ل م����ن ه���ول���ن���دا، 
والواليات  واأ�سرتاليا،  وال�سويد، 

املتحدة، وكندا.
توقيف  م�����ذك�����رة  ������س�����درت  ك���م���ا 
اأمل���اين راب���ع مقيم يف  دول��ي��ة بحق 
مبوجبها  ي��ف��رت���ص  ب�����اراج�����واي، 
االأملانية،  ال�سلطات  اإىل  ت�سليمه 
اأ�سماء  ال�������س���رط���ة  ت��ك�����س��ف  ومل 

املوقوفني واملطلوب.

طالق بيل ومليندا غيت�ص
غيت�ص  ومليندا  غيت�ص  بيل  امللياردير  قال 
اإنهما اتخذا قرارا باإنهاء  يف بيان م�سرتك 
زواج��ه��م��ا. وق���ال ب��ي��ل وم��ل��ي��ن��دا غيت�ص يف 
تويرت  على  غيت�ص  بيل  ح�ساب  ن�سره  بيان 
على  العمل  والكثري من  ملي  تفكري  "بعد 

عالقتنا، اتخذنا قرارا باإنهاء زواجنا".
باإمكاننا  اأن  ن���وؤم���ن  ن��ع��د  "مل  واأ����س���اف���ا 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ك���زوج���ني  اال���س��ت��م��رار 
واخل�سو�سية  امل�ساحة  نطلب  حياتنا.  من 
احلياة  لهذه  االنتقال  نبداأ  بينما  الأ�سرتنا 
اجلديدة". وكان االثنان رئي�سني م�ساركني 
غريالهادفة  جيت�ص  ومليندا  بيل  ملوؤ�س�سة 
ومتلك   .2000 ع��ام  ُد�سنت  وال��ت��ي  للربح، 
 51 قيمتها  اأ�سوالتتجاوز  حاليا  املوؤ�س�سة 
مليار دوالر، وفقا مللف �سريبي ا�ست�سهدت 

به)�سي.اإن.بي.�سي(.
اإعالن  م��ن  بعد عامني  التطور  ه��ذا  ي��اأت��ي 
موقعاأمازون  م��وؤ���س�����ص  ب���ي���زو����ص،  ج��ي��ف 
اآن����ذاك، ماكينزي،  اأن��ه وزوج��ت��ه  دوت ك��وم، 

انف�سال.

م�شافرة تلد يف اجلو: مل اأكن اأعلم بحملي 
يف واقعة نادرة لفتت االأنظار، و�سعت ام��راأة حملها على 

من طائرة، زاعمة اأنها مل تكن تعلم اأنها حامل.
ويف رحلة من مدينة يوتاه اإىل جزر ه��اواي يف الواليات 
وامل�سافرين  الطريان  �ساعد عدد من م�سيفات  املتحدة، 
اأ�سحاب اخللفيات الطبية، راكبة حامل يف االأ�سبوع  من 
اأ�سارت  ما  ح�سب  الطائرة،  حمام  يف  ال���والدة  على  ال�26 
على  مم��ر���س��ة  واأك�����دت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  "�سن"  �سحيفة 
اأنها  "في�سبوك"،  مب��وق��ع  ح�سابها  على  ال��ط��ائ��رة  م��ن 
جنحت مع اآخرين يف توليد "امراأة يف االأ�سبوع ال�26 من 
حتلق  الطائرة  كانت  وبينما  الطائرة".  حمام  يف  حملها 
وامل�سيفات،  ممر�سات  و3  طبيبان  متكن  املحيط،  ف��وق 
وقالت  الهبوط،  من  �ساعات   3 قبل  الراكبة  توليد  من 
فيديو  واأظهر  رائعني".  كانا  واالأم  "الطفل  اإن  ممر�سة 
املولود  و�سوت  ال��والدة  امل�سافرات حلظة  اإح��دى  �سورته 
اجل��دي��د، ث��م ان��خ��راط ال��رك��اب يف م��وج��ة م��ن الت�سفيق 
بعد جناح العملية. وادعت االأم اأنها مل تكن تعلم بحملها 
اأ�سهر  يف  للحوامل  ي�سمح  ال  حيث  الطائرة،  رك��وب  عند 
متقدمة عادة بال�سفر جوا. وكتبت �سقيقتها على ح�سابها 
مبوقع "في�سبوك": "مل تكن �سقيقتي تعلم اأنها حامل، 

لذا �سدمت مثلنا متاما عندما ولد ابن اأختنا".

ا�شطياد �شمكة يزيد عمرها على 100 عام 
مت���ك���ن ط���اق���م م����ن ه��ي��ئ��ة االأ�����س����م����اك واحل����ي����اة الربية 
االأمريكية من ا�سطياد �سمكة حف�سية يبلغ وزنها 108.8 
 100 على  يزيد  ما  اإىل  عمرها  ي�سل  وقد  كيلوغرامات 

عام، يف نهر ديرتويت االأ�سبوع املا�سي.
قالت الهيئة يف من�سور على "في�سبوك" اإن "وح�ص النهر 
الهيئة  واأ���س��اف��ت  م��رتي��ن.  على  طوله  يزيد  احلقيقي" 
اأنثى  اأن��ه��ا  يفرت�ص  وحجمها،  حميطها  على  "بناء  اأن��ه 
100 عام. ومت  اأكر من  واأنها كانت توب مياهنا منذ 
اإطالق �سراحها ب�سرعة مرة اأخرى يف النهر" بعد وزنها 
ال�ساللة  ه��ذه  لذكور  النموذجي  العمر  يبلغ  وقيا�سها. 
100 عام،  70 اإىل  55 عاما، ولالإناث من  من االأ�سماك 
اأن  اإىل  ي�سار  الطبيعية يف مي�سيغان.  امل��وارد  وفقا الإدارة 
ال�سمك احلف�سي يف البحرية مدرج باعتباره من االأنواع 
لل�سيادين  ومي��ك��ن  مي�سيغان.  يف  ب��االن��ق��را���ص  امل��ه��ددة 
االحتفاظ ب�سمكة واحدة فقط يف ال�سنة، ولكن فقط اإذا 
كانت ال�سمكة بحجم معني ويتم �سيدها يف عدد قليل من 
�سراح  اإط��الق  الوالية. كما يتوجب  املائية يف  امل�سطحات 

كل �سمك احلف�ص الذي يتم �سيده يف نهر ديرتويت.

اكت�شاف حفرية لطائر عمالق عا�ص مع الدينا�شورات
اكت�سف باحثون من اإ�سبانيا والربتغال واالأرجنتني للمرة 
على  م��رت   1.5 ارتفاعه  عمالق  لطائر  حفرية  االأوىل 
اأواخر  عا�سر  اأراج���ون،  اإقليم  يف  الربان�ص  بجبال  االأق��ل 
الكبري  االن��ق��را���ص  قبل  اأوروب���ا  يف  الدينا�سورات  حقبة 

بنهاية الع�سر الطبا�سريي.
واحل���ف���ري���ة ع���ب���ارة ع���ن اإح�����دى ف���ق���رات ال��رق��ب��ة تظهر 
خ�سائ�ص ا�ست�سف العلماء منها اأنها تخ�ص طائر عمالق 
احلجم يرتاوح ارتفاعه بني 1.5 و1.8 مرتاً واأنه ميتاز 

بعنق طويل ومرن.

�شوق �شراء الرتيندات.. خرباء يك�شفون حقيقة ال�شهرة املزيفة
ي�سهد �سباق االأعمال الدرامية يف رم�سان هذا العام 
امل�سل�سالت  بع�ص  اأن  واحلقيقة  وت�����س��ارع،  �سرا�سة 
واحرتاماً،  ت��ق��دي��راً  القبعة  ل��ه  ن��رف��ع  اأن  ي�ستحق 
االآخر ي�سعرك باحلرية، فغالبيتها قائمة  والبع�ص 
الدراما  �سناع  بع�ص  اعتقد  التي  ال��رتي��ن��دات  على 
الحتالل  للت�سارع  ودف��ع��ه��م  للنجاح،  مقيا�ساً  اأن��ه��ا 
"الرتيند" ، ولكن ظهر الكثري من التعليقات �سواء 
وبع�سها  الفنانني  اأو  النقاد  اأو  من جانب اجلمهور 

ي�سكك يف مدى واقعية تلك "الرتيندات."
يقول حممد عبد الرحمن الناقد الفني، ل� "�سكاي 
الرتيندات  ب��ظ��اه��رة  يتعلق  ف��ي��م��ا  عربية":  ن��ي��وز 
ميكننا  رم�سان  يف  عنها  احلديث  كر  التي  املزيفة 
اإنها لي�ست بجديدة وبداأت بالت�ساعد خالل  القول 
اخل��م�����ص ���س��ن��وات االأخ����رية ب��ع��د اإح�����س��ا���ص الفنانني 
باأهمية اأن يكون لهم ن�سري علي "ال�سو�سال ميديا" 

واإنها مقيا�ص جناح امل�سل�سالت.

تت�سدر  امل�����س��ل�����س��الت  اأن  الرحمن"،  "عبد  وت���اب���ع 
االإعالنات  و�سركات  الت�سويق  �سركات  الأن  الرتيند 
التي تتعاقد مع �سناع العمل الدرامي، بداأت ت�سع 
ه���ذا االأم�����ر يف اع��ت��ب��اره��ا وت���ق���وم ب��االت��ف��اق امل�سبق 

للرتويج للعمل.
تنجح  م�سل�سالت  هناك  اأن  الرحمن  عبد  واأ���س��اف 
"ال�سو�سال  على  �سدي  لها  يوجد  ال  ولكن  �سعبًيا 
ميديا" الأن جمهورها ال يتكلم عنها ولكن لالأ�سف 
اأك��ر، الأن هناك  اإط��ارا �سلبيا  ب��داأت تاأخذ  الظاهرة 
امل�ستوى  م��ن  اأق���ل  ب��ال��ف��ع��ل  ه��ي  امل�سل�سالت  بع�ص 
امل��ط��ل��وب ل����دى اجل��م��ه��ور ل����ذا ي���ب���داأ اجل��م��ه��ور يف 
�سناع  مع  للتعامل  الفنانني  دفع  مما  خما�سمتها، 
هذه الرتيندات حيث يوجد �سوق كامل �سري يقوم 
مع  باالتفاق  يقومون  االأ�سخا�ص  من  العديد  عليه 
�سركة االإنتاج اأو الفنانني اأنف�سهم للرتويج باأن هذا 

امل�سل�سل ناجح واجلمهور ي�ساهده.

زو�ر يحت�سدون بالقرب من برج يلو كرين خالل عطلة عيد �لعمال يف ووهان, مقاطعة هوبي, �ل�سني. رويرتز

اأجنلينا جويل بطلة فيلم 
 Eternals

  Eternals  طرحت �سركة مارفيل ال�سهرية االإعالن الدعائي االأول لفيلمها املرتقب
. ويك�سف االإع��الن عن الظهور االأول للنجمة االأمريكية ال�سهرية  اأجنلينا جويل  
االأ�سل  �سلمى حايك   املك�سيكية  النجمة  اإىل جانب  الفيلم  بطولة  ت�سارك يف  التي 
هارينغتون،  وك��ي��ت  مادن"  ريت�سارد   "  Game of Thrones م�سل�سل  وبطلي 
ومن اإخراج كلوي ت�ساو والتي ح�سلت على جائزة االأو�سكار منذ عدة اأيام. واأعلنت 
مارفيل �ستوديوز اأن الفيلم �سيطرح يف دور العر�ص يف اخلام�ص من �سهر نوفمرب 
املقبل. ويروي الفيلم ق�سة جن�ص من الكائنات اخلالدة الذين يحمون االأر�ص من 
االأ�سرار الذين يطلق عليهم املنحرفون. لي�ص ذلك فح�سب ، بل جاءت اللقطات يف 
االإعالن الدعائي كجزء من نظرة م�ستقبلية على قائمة اأفالم املرحلة الرابعة ، مبا 

.Captain Marvel و Black Panther 2 �يف ذلك العناوين الر�سمية ل


