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مقتل �سيدتني..  و 130 األف اإ�سرائيلي مبالجئ ع�سقالن
اإ�سرائيل تو�سع عملياتها يف 
غزة وت�ستدعي االحتياط

•• القد�س-غزة-وكاالت

ا�ستهدف  ال��ذي  ال�ساروخي  الق�سف  يف  اإ�سرائيليان،  قتيالن  �سقط 
اإيلي  الإ�سرائيلية،  الإ���س��ع��اف  خ��دم��ة  رئي�س  واأك���د  ع�سقالن.  مدينة 
بني، التقارير بالقول اإن امراأتني لقيتا حتفهما يف �سربات �ساروخية 

فل�سطينية على جنوب اإ�سرائيل.
وع�سقالن  اأ���س��دود  على  ال�����س��واري��خ  م��ن  زخ���ات  فل�سطينيون  واأط��ل��ق 
الطائرات  �سنتها  التي  ال��غ��ارات  على  ردا  الثالثاء،  اإ�سرائيل،  جنوبي 

احلربية على قطاع غزة.
8 �سواريخ �سقطت يف ع�سقالن،  اأن  اإ�سرائيلية  اإع��الم  وذك��رت و�سائل 
حيث ت�سررت عدد من املباين بينها مبنى مدر�سة خالية، كما اأتلفت 

عددا من املركبات.
هذا واأ�سدرت قيادة اجلبهة الداخلية تعليمات تدعو �سكان ع�سقالن 
م��غ��ادرت��ه��ا حتى  املح�سنة وع���دم  وال��غ��رف  امل��الج��ئ  اإىل  ال��دخ��ول  اإىل 
اإ�سعار اآخر. والتعليمات تعني اأن 130 األف ن�سمة من �سكان ع�سقالن 
اأن هذا الإ�سعار غري ماألوف  اإىل املالجئ، مربزا  مطالبون بالدخول 

ومل يعهد يف فرتات �سابقة.
الأركان  رئي�س  اأن  بيان،  الإ�سرائيلي، يف  اجلي�س  ذكر  �سابق،  وقت  ويف 
اأمر باإر�سال تعزيزات للقوات يف جنوب البالد مع ا�ستمرار املواجهات 

لليوم الثاين.
جندي   5000 بتعبئة  غانت�س  بيني  الإ�سرائيلي  الدفاع  وزي��ر  واأم��ر 
وتعميق  غ��زة  ق��ط��اع  ت��خ��وم  على  احلالية  احلملة  لتو�سيع  احتياطي 
الغارات  مبوا�سلة  اأوام���ر  الثالثاء،  واأ���س��در  الداخلية.  اجلبهة  دف��اع 
على قطاع غزة، يف وقت ت�ستمر الف�سائل الفل�سطينية يف ق�سف مدن 

جنوبي اإ�سرائيل بال�سواريخ.

غدا اأول اأيام عيد الفطر ال�سعيد يف الإمارات

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون قادة الدول العربية واالإ�سالمية

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:16            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:45   
املغرب.....   07:00  
الع�صاء......   08:21

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

يف  تفريط  ال  ال�ســي�سي: 
مل�ســـر املــائــيــة  ــوق  ــق احل

•• القاهرة-وكاالت:

ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  ق��ال 
احلقوق  التفريط يف  يتم  ل��ن  اإن���ه  ال��ث��الث��اء، 
ب�ساأن  امل�سريني  قلق  اأن  موؤكداً  مل�سر،  املائية 
التفاو�س  عملية  لكن  م�سروع  النه�سة  �سد 
هام�س  على  ذلك  جاء  ل�سرب.  وحتتاج  �ساقة 
حيث  ال�سوي�س  ق��ن��اة  لهيئة  ال�سي�سي  تفقد 

افتتح عددا من امل�سروعات القومية.
وتزامنا، قالت وزارة اخلارجية الإثيوبية، اإن 
اأدي�س اأبابا اأكدت للمبعوث الأمريكي مت�سكها 
مبفاو�سات دبلوما�سية يف ملف �سد النه�سة، 
عملية  ب�ساأن  لتفاق  التو�سل  باأهمية  واأي�سا 
�سددت  فيما  ف��ق��ط،  والت�سغيل  ال��ث��اين  امل���لء 
على اأن اإثيوبيا ما�سية يف عملية امللء الثاين 
والذي يعترب جزءاً ل يتجزاأ من عملية بناء 
ال�سد. واأ�سافت اخلارجية على ل�سان املتحدث 
با�سمها ال�سفري دينا مفتي اأن لقاءات املبعوث 
لنهاية  ون�سعى  جدا  ناجحة  كانت  الأمريكي 

جتعل الكل رابحا.
الكونغو  رئي�س  جهود  ت�سفر  اأن  ناأمل  وق��ال: 
النه�سة”،  ���س��د  م��ف��او���س��ات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ع���ن 
م�سيف اأن املوقف الإثيوبي حول �سد النه�سة 
باأننا  الأم���ريك���ي  امل��ب��ع��وث  واأب��ل��غ��ن��ا  يتغري  مل 
متم�سكون بقيادة الحتاد الإفريقي ملفاو�سات 

�سد النه�سة.
اأبابا  اأدي�����س  اأن  اأ���س��اف  مفتي  دي��ن��ا  ال�سفري 
اتفاق  اأي  اأن  الأم���ريك���ي  ل��ل��م��ب��ع��وث  ����س���ددت 
�سامل حول تقا�سم ح�س�س مياه النيل يجب 

اأن يكون مب�ساركة بقية دول احلو�س.

بتوجيهات رئي�س الدولة ودعم حممد بن زايد
حمدان بن زايد يد�سن م�سروع 
املغرية ال�سكني يف مدينة املرفاأ

•• املرفاأ-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  لتوجيهات �ساحب  تنفيذا 
حفظه اهلل ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .. د�سن �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة م�سروع املغرية ال�سكني يف مدينة املرفاأ مبنطقة 

الظفرة.
410 فيال �سكنية للمواطنني بتكلفة  وميتد م�سروع املغرية ال�سكني الذي ي�سم 
باإجنازه هيئة  206 هكتار وتقوم  264 مليون دره��م على م�ساحة  و  تبلغ مليار 
وفق  )م�ساندة(  العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  مع  بالتعاون  لالإ�سكان  اأبوظبي 
بطابع  متكاملة  اإ�سكانية  جمتمعات  اإقامة  اإىل  الهادفة  الإم��ارات��ي  احل��ي  معايري 

عمراين يعك�س الهوية والرتاث الإماراتيني.                             )التفا�سيل �س2(

�ص 02

�ص 11

�ص 19

�لإمار�ت تر�سل طائرة حتمل مو�د �إغاثية 
عاجلة �إىل �سانت فين�سنت و�لغرينادين

�أخبار �لإمار�ت

فرن�سا: �إميانويل ماكرون 
!... �لناجي �ملعينّ

عربي ودويل

�سان جرمان يو�جه خطر 
�إنهاء �ملو�سم  دون لقب 

�لفجر �لريا�سي
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•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، برقيات 
اإىل  ال�سعيد،  الفطر  عيد  مبنا�سبة  تهنئة 
اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو ملوك و 
روؤ�ساء و اأمراء الدول العربية والإ�سالمية.

واأع�����رب ���س��م��وه ع��ن مت��ن��ي��ات��ه ل��ه��م مبوفور 
املزيد  ول�����س��ع��وب��ه��م،  وال�������س���ع���ادة  ال�����س��ح��ة 

العربية  ولأم���ت���ن���ا  وال����رخ����اء،  ال��ت��ق��دم  م���ن 
والإ�سالمية العزة واملجد والرفعة.

ك��م��ا ب��ع��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
مماثلة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
اأ�سحاب  اإىل  ال�سعيد،  الفطر  عيد  مبنا�سبة 

اجلاللة والفخامة و ال�سمو ملوك و روؤ�ساء 
و اأمراء الدول العربية والإ�سالمية و روؤ�ساء 

الوزراء.
روؤية  ب��ت��ح��ري  املكلفة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت  وق���د 
1442 هجرية يف  هالل �سهر �سوال ل�سنة 
ل�سهر  املتمم  هو  الأرب��ع��اء  اليوم  اأن  ال��دول��ة 
�سهر  غ��رة  ه��و  غ��دا اخلمي�س  واأن  رم�����س��ان 

�سوال و اأول اأيام عيد الفطر ال�سعيد.
)التفا�سيل �س2(

نــار  بـــاإطـــالق  قــتــيــاًل   11
رو�سيا  يف  مــدر�ــســة  داخـــل 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

اإطالق  يف  الثالثاء  �سخ�ساً   11 ُقتل 
ن���ار داخ����ل م��در���س��ة يف ق����ازان بو�سط 
النار  اأحد مطلَقي  اأُردي  رو�سيا، حيث 
واعُتقل الثاين، بح�سب وكالت الأنباء 

الرو�سية.
واأف����ادت وك��ال��ت��ا ت��ا���س وري���ا نوفو�ستي 
ن��ق��اًل ع��ن اأج��ه��زة الإ���س��ع��اف، اأن 11 
�سخ�ساً ُقتلوا الثالثاء يف قازان بينهم 
ت�سعة تالميذ، فيما ذكرت وكالة تا�س 

اإ�سابة 32 �سخ�ساً بجروح.
ونقلت وكالة ريا نوفو�ستي عن م�سدر 
اآخر يف جهاز الإ�سعاف اأن قوات الأمن 
اأن����ه م�سدر  ُي�����س��ت��ب��ه يف  ف��ت��ى  اأوق���ف���ت 
اإطالق النار، م�سرية اإىل اأنه مّت اإر�سال 

املكان. اإىل  اإ�سعاف  فريق   21
واأف�������اد رو����س���ت���ام م��ي��ن��ي��خ��ان��وف قائد 
الرو�سية  اجل��م��ه��وري��ة  ت��ات��ار���س��ت��ان، 
امل�ستبه  اأن  ق��ازان،  وعا�سمتها  امل�سلمة 
19 عاماً. وقال  اأوق��ف يبلغ  به ال��ذي 
ميلك  ال�ساب  اإن  الر�سمي  للتلفزيون 

رخ�سة حمل �سالح.
نوفو�ستي  وري���ا  انرتفاك�س  وبح�سب 
ن مهاجم ثان يف املدر�سة  وتا�س، حت�سّ
واأُردته ال�سرطة خالل عملية نفذتها.

و���س��ب��ق اأن ق���ال ���س��اه��د ع��ي��ان جمهول 
�سمعنا  نوفو�ستي،  ريا  لوكالة  الهوية 
�سوت انفجار يف مبنى املدر�سة، وراأينا 

دخاناً كثيفاً.
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات رئي�س الدولة ودعم حممد بن زايد

حمدان بن زايد يد�سن م�سروع املغرية ال�سكني يف مدينة املرفاأ

 

مداخل  عند  امل�سلني  ت��زاح��م  ع��دم  على  التاأكيد  م��ع  ت��ع��اىل، 
وعقب �سالة  قبل  التجمعات  اإقامة  وع��دم  املُ�سلى،  وخم��ارج 
ال��ع��ي��د، م�����س��ددًة ع��ل��ى ����س���رورة الل���ت���زام ب��ك��اف��ة الإج������راءات 
واللتزام  الكمامات  كارتداء  �سابقاً،  بها  املعمول  الحرتازية 
ب����رتك امل�����س��اف��ات ب���ني امل�����س��ل��ني ح�����س��ب الإر������س�����ادات، وعدم 

امل�سافحة.
ومي��ك��ن الط����الع ع��ل��ى اأ���س��م��اء م�����س��ل��ي��ات ال��ع��ي��د م��ن خالل 
 www.iacad.gov.ae/ للدائرة  اللكرتوين  املوقع  زيارة 
احل�سابات  عرب  اأو   /  >>http://www.iacad.gov.ae

الر�سمية للدائرة على مواقع التوا�سل الجتماعي.
بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون  دائ��رة  وتوجهت 
بخال�س التهاين والتربيكات اإىل القيادة الر�سيدة واإىل �سعب 
واإىل  اأر�سها  على  واملقيمني  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
الفطر  عيد  حلول  مبنا�سبة  والإ�سالمية  العربية  الأم��ت��ني 
املبارك، داعني اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يدمي ال�سحة والعافية 

والأمن والأمان وال�سالم على اجلميع.

•• دبي - وام:

ا�ستعداداً لإقامة �سالة عيد الفطر املبارك يف دبي، اأو�سحت 
فتح  �سيتم  اأن��ه  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة 
15 دق��ي��ق��ة واإغالقها  ال��ع��ي��د مب���دة  ق��ب��ل ���س��الة  امل�����س��ل��ي��ات 
مبا�سرة عقب ال�سالة، و�ستبلغ مدة �سالة العيد مبا يف ذلك 
اخلطبة 15 دقيقة، يف حني �ستكون م�سليات الن�ساء ُمغلقة 
ال�سوابط  اأه��م  التو�سيح �سمن  ه��ذا  ج��اء  اآخ��ر.  اإ�سعار  حتى 
بخ�سو�س  ال��دائ��رة  بينتها  ال��ت��ي  الح���رتازي���ة  والإج������راءات 
اإقامة �سالة عيد الفطر يف اإمارة دبي، اإحياًء لل�سنة النبوية 
ال�سوابط  ج��م��ي��ع  تطبيق  م���راع���اة  ����س���رورة  م��ع  ال�����س��ري��ف��ة، 
الحرتازية التي مت العمل بها يف �سالة الرتاويح طوال �سهر 
�سوى  تهدف  الإج���راءات ل  تلك  اأن  املبارك، موؤكدة  رم�سان 

للحفاظ على ال�سحة وال�سالمة العامة.
وذكرت الدائرة يف بيان اأ�سدرته بهذا ال�ساأن اأنه �سيتم اإقامة 
اهلل  مب�سيئة  �سباحا   5:52 ال�ساعة  مت��ام  يف  العيد  �سالة 

االإمارات تر�سل طائرة حتمل 30 طنا من املواد االإغاثية العاجلة اإىل �سانت فين�سنت والغرينادين
والغرينادين  فين�سينت  �سانت  دول��ة  يف  ل�سوفريري  بركان 
ب��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي، وال����ذي ن��ت��ج ع��ن��ه ن����زوح ن��ح��و 15 األف 
�سخ�س. وقال �سعادة بدر عبد اهلل املطرو�سي �سفري دولة 
الإم�����ارات ل��دى ك��وب��ا ومم��ث��ل ال��دول��ة ل��دى راب��ط��ة الدول 
الكاريبية:” ت�سعى دولة الإمارات دائما اإىل تقدمي الدعم 
الظروف  هذه  مثل  يف  وال�سديقة  ال�سقيقة  للدول  املمكن 

•• اأبوظبي-وام:

 30 اأر�سلت دولة الإم��ارات ام�س طائرة حتمل على متنها 
طناً من املواد الغذائية العاجلة اإىل جزيرة �سانت فين�سنت، 
و�سي�ستفيد منها نحو 5 اآلف �سخ�س، للتخفيف من حدة 
التداعيات الإن�سانية التي تعر�س لها ال�سكان جراء ثوران 

امل�ستويات«.  كافة  على  والتعاون  الت�سامن  تتطلب  والتي 
واأ�ساف �سعادته:اإن اإر�سال طائرة املواد الغذائية اليوم اإىل 
بها  تقوم  التي  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  تعك�س  فين�سنت  �سانت 
دولة الإم��ارات يف توفري الحتياجات الأ�سا�سية للتخفيف 
تخلفها  التي  ال�سلبية  الآث��ار  ب�سبب  املت�سررين  كاهل  عن 

الكوارث البيئية.

•• املرفاأ-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ودعم 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
ال�سيخ  ���س��م��و  د����س���ن   .. امل�����س��ل��ح��ة 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
احلاكم يف منطقة الظفرة م�سروع 
“املغرية” ال�سكني يف مدينة املرفاأ 

مبنطقة الظفرة.
ال�سكني  امل���غ���رية  م�����س��روع  ومي��ت��د 
�سكنية  ف��ي��ال   410 ي�����س��م  ال����ذي 
و  مليار  تبلغ  بتكلفة  للمواطنني 
م�ساحة  على  دره���م  مليون   264
هيئة  باإجنازه  وتقوم  هكتار   206
اأب��وظ��ب��ي ل��الإ���س��ك��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
“احلي  معايري  وف��ق  “م�ساندة” 
اإقامة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الإماراتي” 
جمتمعات اإ�سكانية متكاملة بطابع 
وال���رتاث  ال��ه��وي��ة  ع��م��راين يعك�س 

الإماراتيني.
ال�سيخ  ����س���ع���ادة  ال��ت��د���س��ني  ح�����س��ر 
���س��ل��ط��ان ب���ن ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
مملكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  نهيان 
ال��ب��ح��ري��ن وم���ع���ايل ف����الح حممد 
البلديات  دائ���رة  رئي�س  الأح��ب��اب��ي 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والنقل 
حممد  ومعايل  لالإ�سكان  اأبوظبي 
علي ال�سرفاء رئي�س دائرة التنمية 
و�سعادة  ب��اأب��وظ��ب��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
الهاملي  را����س���د  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني 
اأحمد  و����س���ع���ادة  اأب���وظ���ب���ي  لإم������ارة 
الظاهري مدير مكتب �سمو  مطر 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
بو�سهاب  ح��م��د  ع��ي�����س��ى  و����س���ع���ادة 
م�ست�سار �سمو رئي�س هيئة الهالل 
الأحمر الإم��ارات��ي وع��دد من كبار 

امل�سوؤولني يف الدولة.
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  وا�ستمع 
التد�سني  خ���الل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
البناء  م��وا���س��ف��ات  ���س��رح ح��ول  اإىل 
امل���������س����روع وم����زاي����ا  امل���ع���ت���م���دة يف 
والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  الت�ساميم 
وتفا�سيل  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  واط���ل���ع 

منوذج اإحدى الفلل يف امل�سروع.
واأكد �سموه حر�س القيادة الر�سيدة 
على توفري كل �سبل العي�س الكرمي 
فيما  امل��واط��ن��ني  متطلبات  وتلبية 
يخ�س امل�ساكن والأرا�سي والرتقاء 

 5 وتتاألف من  م��رتا مربعا   543
وجمل�س  للرجال،  وجمل�س  غ��رف 
وغرفتني  للطعام  و�سالة  للن�ساء، 
ومطبخ،  ال���ع���ائ���ل���ي���ة،  ل��ل��م��ع��ي�����س��ة 
املالب�س،  لغ�سيل  وغرفة  وخم��زن، 
لل�سائق،  و�سكن  امل�ساعدة،  وغرفة 
وغريها من املرافق، كما ويت�سمن 
 1 4 م�ساجد، وع��دد  امل�سروع ع��دد 
م�سلي   1200 ل���  يت�سع  م�سلى 
منها  ك��ال  يت�سع  م�ساجد   3 وع��دد 
ل� 350 م�سليا وجممعات جتارية 
30 حم���ال جت���اري���ا موزعة  ل��ع��دد 
ومرافق  13 حديقة  و  امل�سروع  يف 
عامة  ح��م��ام��ات   4 وع���دد  �ساطئيه 
ب����الإ�����س����اف����ة اإىل  ال�������س���اط���ئ  ع���ل���ى 
تخدم  كهرباء  حمطة   13 تنفيذ 

امل�سروع.
وتوجه املحريبي بال�سكر اإىل �سركة 
“م�ساندة” على تعاونها وجهودها 
ال��دوؤوب��ة لإجن���از ه��ذا امل�سروع مبا 
عن  الر�سا  م�ستويات  اأعلى  يحقق 
خدمات الإ�سكان يف الإمارة، منوهاً 
�سركائها  مع  ت�سعى  الهيئة  اأن  اإىل 
من اجلهات املخت�سة بالإمارة اإىل 
تطبيق وا�ستحداث خدمات جديدة 
وم��ت��م��ي��زة ع��امل��ي��اً يف جم���ال خدمة 
اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  املواطنة  الأ�سر 
الهيئة  روؤي�����ة  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  ومب����ا 
ملواطني  امل��الئ��م  امل�سكن  توفري  يف 
لر�سالتها  اأبوظبي، وحتقيقاً  اإمارة 
الرت����ب����اط  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���رام���ي���ة 
بني  ال��ف��ردي  وال�ستقرار  الأ���س��ري 
املواطنني من خالل توفري برامج 
على  والإ���س��راف  املنا�سبة  الإ�سكان 
ت�سجيع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  تنفيذها، 
القطاع اخلا�س على ال�ستثمار يف 

جمال الإ�سكان.
الإماراتي”  “احلي  اأن  ي���ذك���ر 
مفهوم  يعزز  فريداً  اأ�سلوباً  يحمل 
الرتابط املجتمعي بكثافات �سكانية 
على  وي��ق��وم  وم��درو���س��ة  منخف�سة 
واآم��ن��ة ت�سم  بيئات ج��اذب��ة  ت��وف��ري 
متكاملة  جم���ت���م���ع���ي���ة  م������راف������ق 
التجارية  وامل���راك���ز  امل���دار����س  م��ث��ل 
وامل�ساحات  وامل�����س��اج��د  وامل��ت��ن��زه��ات 
املفتوحة الرتفيهية وممرات امل�ساة 

واحلدائق.
ويحقق “احلي الإماراتي” التوازن 
ب��ني ال��ن��م��اذج امل��ع��ا���س��رة والأمن���اط 
اخل�سو�سية  ومي��ن��ح  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الداخلي  ال��ت�����س��م��ي��م  يف  امل��ط��ل��وب��ة 
جمتمعية  بيئة  ويوفر  واخل��ارج��ي 
حمفزة على احلركة وامل�سي �سمن 
م�ساحات مغطاة واأخرى مك�سوفة.

ت�ساهم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
اأه���داف  حتقيق  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل 
التنمية  جم��ال  يف  اأب��وظ��ب��ي  خطة 
الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ���الل احلر�س 
ع����ل����ى ت�����وف�����ري امل���������س����ك����ن امل����الئ����م 
والبناء  الت�سميم  يف  للمواطنني 
برنامج  ن��ظ��ام  م��ت��ط��ل��ب��ات  وح�����س��ب 
يوفر  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ا�ستدامة 
بيئة  ال�����س��ك��ن��ي  امل����غ����رية  م�������س���روع 
تلبي  للمواطنني  مثالية  �سكنية 
ك���اف���ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وجت���م���ع بني 
والت�ساميم  الع�سرية  الت�ساميم 
الإماراتية  البيئة  م��ن  امل�ستوحاة 

الأ�سيلة.
�سركة  ب���ت���ع���اون  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اد 
اأب�����وظ�����ب�����ي ل����ل����خ����دم����ات ال���ع���ام���ة 

ال�سامية  وال����ق����رارات  ل��ل��ت��وج��ه��ات 
تقدمي  يف  ال����ر�����س����ي����دة  ل���ل���ق���ي���ادة 
ت�ساهم  التي  الإ�سكانية  اخل��دم��ات 
الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  ت��وف��ري  يف 
واإ���س��ع��اد ورف����اه امل���واط���ن يف اإم����ارة 

اأبوظبي.
توفري  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����ار 
امل�سكن املالئم للمواطنني يعد من 
اأولويات اهتمامات قيادتنا الر�سيدة 
ت�سعى  الأول��وي��ة  ه��ذه  مع  ومتا�سياً 
تطوير  اإىل  دوؤوب���ة  بجهود  الهيئة 
منظومة اإ�سكان ع�سرية م�ستدامة 
ينعم  م��ت��م��ا���س��ك  وب����ن����اء جم��ت��م��ع 
�سمن  الكرمية  احل��ي��اة  مب��ق��ّوم��ات 
على  وحمفزة  م�ستقرة  اآمنة  بيئة 

العمل والإنتاج.

املخت�سة  اجلهات  من  و�سركائهما 
ب����الإم����ارة يف اإجن�����از امل�������س���روع ويف 
ت���رج���م���ة ال���ت���وج���ه���ات وال�����ق�����رارات 
ال�����س��ام��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة من 
الإ�سكانية  تقدمي اخلدمات  خالل 
ال�ستقرار  ت��وف��ري  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
الج��ت��م��اع��ي واإ����س���ع���اد امل���واط���ن يف 

اإمارة اأبوظبي.
من جانبه قال معايل فالح حممد 
الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
اأب��وظ��ب��ي ل��الإ���س��ك��ان : ي��اأت��ي اإجناز 
لُيعرب عن  ال�سكني  املغرية  م�سروع 
حر�س واهتمام القيادة الر�سيدة يف 
توفري احلياة الكرمية وال�ستقرار 
للمواطنني  والجتماعي  الأ���س��ري 
ت��رج��م��ة حقيقية  اأن�����ه مي��ث��ل  ك��م��ا 

بالأحياء ال�سكنية التي يتم اإن�ساوؤها 
وت���ن���ف���ي���ذه���ا م�����ن ق����ب����ل اجل����ه����ات 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  اأو  احل��ك��وم��ي��ة 
حتى حتقق التوا�سل املطلوب بني 
عالية  ومب�ستويات  املجتمع  اأف���راد 
من الرفاهية يف خمتلف اجلوانب 

الجتماعية والعمرانية.
املغرية  م�����س��روع  اإن  ���س��م��وه  وق����ال 
ت���وف���ري حي  اإىل  ي���ه���دف  ال�����س��ك��ن��ي 
احتياجات  يلبي  متكامل  اإم��ارات��ي 
اأف�سل  الإم��ارات��ي��ة بح�سب  الأ���س��رة 

املعايري يف الت�سميم والتنفيذ .
واأ�����س����اد ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
هيئة  ب���ج���ه���ود  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
اأبوظبي  اأبوظبي لالإ�سكان و�سركة 
“م�ساندة”  ال���ع���ام���ة  ل���ل���خ���دم���ات 

ال�ساعية  جهودها  م��ن  ي��ع��زز  ومب��ا 
�سكنية  جم���ت���م���ع���ات  ت����وف����ري  اإىل 
وم�ستدامة  وم��ت��ن��وع��ة  م��رتاب��ط��ة 
متا�سياً  وذل��ك  الإماراتية  لالأ�سرة 
م����ع اأه���������داف خ���ط���ة اأب����وظ����ب����ي يف 
توفري امل�سكن املالئم ومع تطلعات 
توفري  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ق���ط���اع 
م�ستوى معي�سة لئق لكل مواطن 

يف الإمارة.
يطابق  امل�������س���روع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ال�سكنية  املجتمعات  دليل  معايري 
ال�سادر من هيئة اأبوظبي لالإ�سكان 
بن�سبة %99 ويتكون امل�سروع من 
حيث  للمواطنني  م�ساكن   410
 1،080 ق�سيمة  كل  م�ساحة  تبلغ 
امل�سكن  م�ساحة  وتبلغ  مربعا  مرتا 

اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  م���ع  “م�ساندة” 
اجلهات  من  و�سركائهما  لالإ�سكان 
املخت�سة بالإمارة يف اإجناز م�سروع 
بيئة  ي��وف��ر  ال���ذي  ال�سكني  امل��غ��رية 
ال�ستقرار  املواطنني  متنح  �سكنية 
الثقافة  مقّومات  وتر�سخ  وال��رف��اه 

املحلية لدى الأجيال امل�ستقبلية.
من جهته قال �سعادة ب�سري خلفان 
اأبوظبي  املحريبي مدير عام هيئة 
املغرية  م�سروع  يعترب   : لالإ�سكان 
التي  املهمة  امل�ساريع  م��ن  ال�سكني 
ت�����س��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة  حتقيق 
توفري احلياة الكرمية للمواطنني 
وفقاً  م��ع��ي�����س��ت��ه��م  م�����س��ت��وى  ورف�����ع 
العاملية  امل���ع���اي���ري  واأرق�������ى  لأع���ل���ى 

ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي: 

فتح امل�سليات يف دبي قبل �سالة عيد الفطر 
بـ 15 دقيقة ومدة ال�سالة مت�سمنة اخلطبة 15 دقيقة

غدا اأول اأيام عيد الفطر ال�سعيد يف االإمارات
فاإن  وعليه  هجرية   1442 ل�سنة  �س����وال  �س����هر  ه�����الل 
ل�سهر  املتمم  هو   2021 مايو   12 املواف����ق  الأربعاء  اليوم 
رم�سان واأن غ�������دا “اخلمي�س” املواف�����ق 13 ماي��و هو غرة 
الفطر  عيد  اأي�ام  اأول  هجري������ة   1442 ل�سنة  �سوال  �سهر 

ال�سعيد.
 ورفع معاليه واأع�ساء اللجنة بهذه املنا�سبة ال�سعيدة اأ�سدق 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
الإم���ارات  ل��الحت��اد ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سيوخ 

و�سمو اأولياء العهود ..
ي��ح��ف�����������ظ �ساحب  اأن  ع��������������ز وج�����������������������ل  امل�����������ول��������ى  ���س�����������������ائ��ل��ني   
ال�سح����ة  موف����ور  علي�������ه  ويدي�����م  الدول����ة  رئي�س  ال�س���مو 
العربي������ة  والأمتي�����ن  لوطن������ه  ذخ�������راً  ليظ�����ل  والعافي����ة 

والإ�س������المية.
 كما هناأ معاليه �سعب دولة الإمارات وامل�سلمني كافة بحلول 

عيد الفطر ال�سعيد.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة املكلفة بتحري روؤية هالل �سهر �سوال ل�سنة 
1442 هجرية يف الدولة اأن اليوم الأربعاء هو املتمم ل�سهر 
اأيام  اأول  و  �سوال  �سهر  واأن غدا اخلمي�س هو غرة  رم�سان 

عيد الفطر ال�سعيد.
وقال معايل �سلطان بن �سعيد البادي الظاهري وزير العدل 
رئي�س اللجنة - يف بيان �سدر م�ساء اأم�س - اإن اللجنة وبعد 
التحري ومراعاة طرق الثبات ال�سرعية والت�سالت التي 
روؤي����ة  الليل�����ة  لديها  يثبت  مل  امل��ج��اورة  ال���دول  م��ع  ج��رت 

راأ�س اخليمة تتزين 
ال�ستقبال عيد الفطر املبارك

•• راأ�س اخليمة- وام:

الفطر  عيد  ل�ستقبال  اخليمة  ب��راأ���س  العامة  اخل��دم��ات  دائ���رة  ا�ستعدت 
�سوئية  هند�سية  اأ�سكال  حتمل  التي  اخلا�سة  الإ���س��اءات  برتكيب  املبارك 
خمتلفة حتمل عبارة “عيدكم مبارك” على ال�سوارع واجل�سور والدوارات 

احليوية يف الإمارة.
حظيت  كما  مبتكرة  �سوئية  ت�سكيلة   150 اإىل  الإ����س���اءات  ع��دد  وي�سل 
هالل  اأ�سكال  وات��خ��ذت  املنرية  الت�سكيالت  من  مبزيد  وال����دوارات  الطرق 
العيد والهالت ال�سوئية ومت تركيب الإ�ساءة على 15 موقعا من ال�سوارع 

احليوية يف راأ�س اخليمة.

ـــي يــ�ــســدر  ـــوظـــب ــذي اأب ــي ــف ــن ت
ــام  قــــــرارا بــتــعــيــن مـــديـــر ع
املبكرة للطفولة  اأبوظبي  لهيئة 

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  املجل�س  اأ���س��در 
لإم���������ارة اأب����وظ����ب����ي ق�����رارا 
بتعيني �سعادة �سناء حممد 
مديرا  ح�سن  علي  �سهيل 
ع����ام����ا ل���ه���ي���ئ���ة اأب����وظ����ب����ي 

للطفولة املبكرة.
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•• اأبوظبي-وام:

دعت " �سرطة اأبوظبي " اجلمهور اإىل �سرورة اللتزام بالإجراءات 
وحذرت  "كوفيد19-"  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  للحد  الح��رتازي��ة 
الجتماعي،  التباعد  تعليمات  تطبيق  يف  ال��ت��ه��اون  خ��ط��ورة  م��ن 
�سحة  يعزز  مب��ا  الأ�سخا�س  م��ع  الآم��ن��ة  امل�سافة  على  واملحافظة 

و�سالمة اجلميع.
و اأكدت �سرطة اأبوظبي يف هذا ال�سدد اأهمية التقيد بقرار "منع 
و تقييد التجمعات" اأو الجتماعات اأو اإقامة الحتفالت العامة اأو 

"العزب"  املزارع اخلا�سة  اأو  اأو التجمع بالأماكن العامة  اخلا�سة 
باإمارة اأبوظبي.

و �سددت على اأهمية جتنب العادات الجتماعية التي ت�سكل خطرا 
خا�سة  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  اأي���ام  خ��الل  وال�سالمة  ال�سحة  على 
زي����ارة ك��ب��ار ال�����س��ن والأ���س��خ��ا���س ذوي الأم���را����س امل��زم��ن��ة يف ظل 
العيد  تهاين  تبادل  العائالت  "كورونا" ونا�سدت  فريو�س  انت�سار 
�سالمة  على  حر�سا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  و  الهاتف  عرب 

اجلميع.
و اأكدت عدم التهاون يف تطبيق اجلزاءات والغرامات املرتتبة على 

قام  ملن  دره��م  اآلف   10 تبلغ  والتي  احلفالت  واقامة  التجمعات 
بالدعوة و 5 اآلف درهم للم�ساركني.

ومتنت �سرطة اأبوظبي للجميع عيدا �سعيدا اآمنا داعية اجلمهور 
انت�سار  ملكافحة  املخت�سة  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  وم����وؤازرة  التكاتف  اإىل 
العدوى، من خالل امل�سارعة بالإبالغ عن اأي جتمعات اأو خمالفات 
مع  التوا�سل  و�سرعة  الر�سمية،  اجلهات  عن  ال�سادرة  للتعليمات 
"خدمة اأمان" على الرقم املجاين 8002626 والر�سائل الن�سية 
Aman@adpolice.gov. 2828 اأو الربيد الإلكرتوين

اأفراد املجتمع. جميع  �سالمة  على  حفاظا   ae

�سرطة اأبوظبي تدعو اجلمهور اإىل االلتزام باالإجراءات االحرتازية و جتنب »التجمعات« يف العيد 

•• دبي-وام:

قال معايل عبدالرحمن بن حممد 
ال���ع���وي�������س وزي������ر ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
العاملي للتمري�س  اليوم  اإن  املجتمع 
ال�سوء  ل��ت�����س��ل��ي��ط  م��ن��ا���س��ب��ة  مي��ث��ل 
ملهنة  ال�سرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  على 
التمري�س يف نظم الرعاية ال�سحية 
التغطية  دعم  ومكانتها احليوية يف 

ظل  يف  ل�سيما  ال�ساملة  ال�سحية 
"كوفيد19-"  ج���ائ���ح���ة  ان���ت�������س���ار 
للكوادر  الكبري  ال��دور  اأب��رزت  والتي 
الأول  ال��دف��اع  خ��ط  يف  التمري�سية 
ولفت  امل���ج���ت���م���ع.  ���س��ح��ة  حل���م���اي���ة 
اليوم  ل����ه  ت�����س��ري��ح  يف   - م��ع��ال��ي��ه 
للتمري�س  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
الذي ي�سادف 12 مايو من كل عام 
ج�سدت  الر�سيدة  القيادة  اأن  اإىل   -

التقدير  وتوجيهاتها  مواقفها  عرب 
الذين  الطبية  ل��ل��ك��وادر  وال��ع��رف��ان 
لبوا نداء الواجب والوطن بكل تفان 
واإخال�س موؤكدين احتاد �سعب دولة 

الإمارات اأمام التحديات.
واأع�����رب م��ع��ايل ال��ع��وي�����س ع��ن فخر 
الطبية  بالكوادر  واعتزازها  ال��وزارة 
تقديرا  ب���ال���دول���ة  وال��ت��م��ري�����س��ي��ة 
ومثابرتهم  ال��ع��ظ��ي��م��ة  جل��ه��وده��م 

املر�سى  و���س��الم��ة  �سحة  اأج���ل  م��ن 
وحت�����������س�����ني امل����ج����ت����م����ع م���ق���دم���ني 
منوذجا اإن�سانيا ملهما وملبني نداء 
ال��واج��ب يف ك��اف��ة الأوق����ات كم�سدر 
كوادرنا  اأثبتت  وثقة حيث  طماأنينة 
وقدرتها  ك���ف���اءت���ه���ا  ال��ت��م��ري�����س��ي��ة 
املهنية  م���ن  ع����ال  ب��ق��در  امل���ي���دان  يف 
الرعاية  اأف�سل  وتقدمي  والإن�سانية 

ال�سحية.

واأو������س�����ح اأن������ه يف ظ����ل ه�����ذا ال�����دور 
الأ�����س����ا�����س����ي ال�������ذي اأدت��������ه ال����ك����وادر 
�سحتها  ال�����وزارة  و���س��ع��ت  ال�سحية 
اأولوياتها من  راأ���س  و�سالمتها على 
امل�ستمر  وال��ت��دري��ب  التاأهيل  خ��الل 
م��ت��ط��ل��ب��ات احلماية  ك��اف��ة  وت���وف���ري 
املمار�سات  اأف�سل  ووفق  لهم  املهنية 
اأن  العوي�س  م��ع��ايل  واأك���د  ال��ع��امل��ي��ة. 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  م�����س��ارك��ة 

للتمري�س  العاملي  اليوم  املجتمع يف 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واإط����الق 
اأتت ثمرة  التي  للتمري�س والقبالة 
ل��ت��ع��اوٍن ب��ّن��اء ومثمر ب��ني ال����وزارات 
يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
املكانة  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��دول��ة 
املهمة التي بلغها الكادر التمري�سي 
ال�سحية  ال�سيا�سات  م�ستوى  على 
التطوير  اإىل  امل�����س��ت��ن��د  ال��وط��ن��ي��ة 

املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل�����س��ت��م��ر 
معايري  اأف�سل  واع��ت��م��اد  والأب��ح��اث 
التمري�سية  املمار�سات  يف  البتكار 
ال�سراكات  بناء  على  العمل  وتعزيز 
م���ك���ان���ة مهنة  ل��رت���س��ي��خ  ال���ف���اع���ل���ة 
ي�����س��اه��م يف تقدمي  ال��ت��م��ري�����س مب��ا 
مقومات الرعاية ال�سحية ال�ساملة 
وامل���ت���ك���ام���ل���ة ال���ت���ي ت���رت���ك���ز ال����روؤي����ة 
ما  مع  وتتما�سى  للدولة  امل�ستقبلية 

تطور يف جميع  الدولة من  ت�سهده 
القطاعات.

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  ت�����ويل 
كبرية  اأه���م���ي���ة  "�سحة"  ال�����س��ح��ي��ة 
خا�سة  ال���ت���م���ري�������س���ي���ة  ل�����ك�����وادره�����ا 
اأبناء  ال��ق��ط��اع م��ن  ال��ع��ام��ل��ني يف ه���ذا 
"�سحة"  ال���ذي���ن حت��ر���س  الإم�������ارات 
من�ساآتها  يف  للعمل  ا�ستقطابهم  على 
والتعلم  ال��ت��دري��ب  �سبل  ك��ل  وت��وف��ري 

والرتقي يف جمال عملهم.
دائرة  م��دي��ر  امل��ه��ري  عائ�سة  ق��ال��ت  و 
مبنا�سبة   - "�سحة"  يف  ال��ت��م��ري�����س 
ال����ي����وم ال����ع����امل����ي ل��ل��ت��م��ري�����س ال����ذي 
ي�����س��ادف 12 م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام - اإن 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س دورا 
ال�سحي من خالل  القطاع  حيويا يف 
واملبا�سر  امل�ستمر  املمر�سني  توا�سل 
للمن�ساآت  وامل���راج���ع���ني  امل��ر���س��ى  م���ع 
الناجح  التمري�سي  فالفريق  الطبية 
اإ�سهاما  ي�سهم  اكلينيكيا  املتمر�س  و 

فاعال يف جناح املن�ساأة ال�سحية.
"�سحة"  ���س��رك��ة  ل���دى  اإن  واأ����س���اف���ت 

عدده  ي�سل  متميزا  متري�سيا  ك���ادرا 
وممر�سا  مم���ر����س���ة   6963 اإىل 
اإذ  اإم���ارات���ي���ة  163 مم��ر���س��ة  ب��ي��ن��ه��م 
من�ساآتها  "�سحة" اأب��واب  �سركة  تفتح 
جل���م���ي���ع ال���������س����ب����اب امل�����واط�����ن�����ني من 
ال���ك���ادر  اإىل  ل���الإن�������س���م���ام  اجل��ن�����س��ني 
وتخ�س�س  "�سحة"  يف  التمري�سي 
لأبناء  التدريبية  والإمكانيات  امل��وارد 
لأعلى  وفقا  ل��ي��وؤدوا عملهم  الإم���ارات 
وليكونوا على اطالع  العاملية  املعايري 
دائم على اأحدث املمار�سات يف القطاع 

الطبي والتمري�سي.
و اأو���س��ح��ت اأن���ه خ���الل ف���رتة جائحة 
املبذولة  اجل���ه���ود  اإط�����ار  ويف  ك���ورون���ا 
�سركة  ق���ام���ت  ال���ف���ريو����س  مل���واج���ه���ة 
نحو  وت���اأه���ي���ل  ب��ت��وظ��ي��ف  "�سحة" 
يف  التمري�سية  الكوادر  من   1082
خالل  وم���ن  الخ��ت�����س��ا���س��ات  خمتلف 
والتطوير  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  ج���ه���ود 
التمري�س  ب��دائ��رة  العلمي  وال��ب��ح��ث 
عن  يزيد  ما  تنظيم  مت  "�سحة"  يف 
وتاأهيلية  تدريبية  دورة   21،600

منها  وال�سحية  التمري�سية  للكوادر 
ب����رام����ج ت����دري����ب ل���رف���ع ك����ف����اءة نحو 
2477 ممر�سا للتعامل مع احلالت 
املركزة  العناية  ل��وح��دات  امل�ستعجلة 
والوحدات التابعة لها ودورات ملمر�سي 

الطواريء ورعاية الكلى والعنابر.
و لفتت اإىل اأن املمر�سات الإماراتيات 
الأق�������������س������ام  خم����ت����ل����ف  يف  ي����ع����م����ل����ن 
واأثبنت  التمري�سية  والتخ�س�سات 
واكت�سنب  العمل  مواقع  يف  جدارتهن 

ث��ق��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع م��ن�����س��اآت �سحة 
التمري�سي  ال��ك��ادر  اأن  اإىل  منوهة   ..
ب��دور مهم خ��الل جائحة كورونا  ق��ام 
بكل  وعمل  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  �سمن 
�سواء  امل��واق��ع  وت��ف��ان يف خمتلف  ج��د 
اأو  ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  يف 
يف مراكز امل�سح الوطني التي اأقامتها 
اإم����ارات  خم��ت��ل��ف  "�سحة" يف  ���س��رك��ة 
الدولة وكذلك يف م�ست�سفيات حممد 
بن زايد امليدانية التي تخت�س بتوفري 

والتي   19  � ك��وف��ي��د  مل�����س��اب��ي  ال��ع��الج 
اإم����ارات  "�سحة" ك��ذل��ك يف  اأق��ام��ت��ه��ا 
الدولة. وتزخر من�ساآت �سركة "�سحة" 
الإم����ارات  ب��ن��ات  ب��ن��م��اذج م�سرفة م��ن 
التخ�س�س  ه������ذا  اخ�������رتن  ال����الئ����ي 
الكثري يف  يقدمن  زل��ن  وم��ا  وق��دم��ن 
الإمارات  اأبناء  جمال عملهن خلدمة 
�سكينة  ومنهن  اأر�سها  على  واملقيمني 
حممد علي الها�سمي ممر�س م�سوؤول 
يف اخلدمات الطبية يف مدينة ال�سيخ 
�سركة  من�ساآت  اإح��دى  الطبية  خليفة 
يف  الدكتوراة  تدر�س  والتي  "�سحة" 
يف  واجل��راح��ة  الباطنية   � التمري�س 
و  الأمريكية  وا�سنطن  ج��ورج  جامعة 
التمري�س  يف  ماج�ستري  على  حا�سلة 
� ال�سحة العامة من جامعة الإمارات 
والتطور  القيادة  يف  اآخ��ر  وماج�ستري 

املوؤ�س�سي من كلية اأبوظبي.
�سمن   " الها�سمي  �سكينة   " تعمل  و 
ل�سركة �سحة منذ  التمري�سي  الكادر 
12 عاما .. و اأعربت عن حبها لعملها 
اأبناء  م�����س��اع��دة  م���ن  ال�����ذي مي��ك��ن��ه��ا 

وعربت  اأر�سه  على  واملقيمني  وطنها 
ع��ن ف��خ��ره��ا ال��ك��ب��ري ك��ون��ه��ا ممر�سة 

ت�سارك يف نه�سة الإمارات.
و من الكادر التمري�سي لدى "�سحة" 
" ال��ت��ي تتمتع  ع���ون  " نينا  امل��م��ر���س��ة 
وهي  ع���ام���ا   35 اإىل  ت�����س��ل  ب���خ���ربة 
قانونية تعمل مديرة وح��دة يف  قابلة 
من�ساآت  اإح��دى  الكورني�س  م�ست�سفى 
اأهمية  اأك���دت  وال��ت��ي  "�سحة"  �سركة 
م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س وه����و م���ا جت��ل��ى يف 
الكوادر  لعبت  ح��ي��ث  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 
جانب  اإىل  ب�����ارزا  دورا  ال��ت��م��ري�����س��ي��ة 

الفرق الطبية والفنية.
اأب��ن��اء الإم���ارات من اجلن�سني  و حثت 
ع��ل��ى درا����س���ة ال��ت��م��ري�����س و ال��ع��م��ل يف 
ه����ذه امل��ه��ن��ة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة اإذ 
مهما  دورا  التمري�سية  الكوادر  توؤدي 
ال�����س��ح��ي��ة عالية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  يف 
اجل��ودة لأف��راد املجتمع. و من الكادر 
"�سحة" اأي�سا حترير  التمري�سي يف 
اإبراهيم الطل التي تعمل يف م�ست�سفى 
مدينة زايد التابعة مل�ست�سفيات الظفرة 

اإحدى من�ساآت "�سحة" والتي التحقت 
عملت  وال���ت���ي   2008 ع����ام  ب��ال��ع��م��ل 
 10 لنحو  اخل���دج  الأط���ف���ال  ق�سم  يف 
تدريب  مهمة  تتوىل  اأن  قبل  �سنوات 
م�ست�سفيات  يف  واملمر�سني  املمر�سات 
للممر�سني  ون��ق��ل خ��ربات��ه��ا  ال��ظ��ف��رة 

اجلدد. وقامت املمر�سة حترير الطل 
ب����ارز خ����الل م��واج��ه��ة جائحة  ب����دور 
الفريق  اختيارها �سمن  اإذ مت  كورونا 
الفرق  ع���ل���ى جت��ه��ي��ز  ي�������س���رف  ال������ذي 
ال��ط��ب��ي��ة اخل��ارج��ي��ة وجت��ه��ي��ز مراكز 

امل�سح الوطني ومراكز التطعيم.

•• دبي-وام:

دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
ع���ن حت��دي��ده��ا خ��م�����س م��ن��اط��ق يف 
م�سجد  وه��ي  العيد  ملدافع  الإم���ارة 
زعبيل،  منطقة  يف  الكبري  زعبيل 
منطقة  يف  ال���������س����الم  وم�������س���ج���د 
و�سارع  منخول،  وم�سلى  الرب�ساء، 

املمزر، ومنطقة برج خليفة.
ال��ل��واء عبد اهلل علي  ���س��ع��ادة  واأك���د 
الغيثي، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
الإدارة  مدير  بالوكالة،  العمليات 
والطوارئ  واملن�ساآت  الهيئات  لأمن 
ال�ستعدادات  ك��اف��ة  م���ن  الن��ت��ه��اء 
ل��ت��ج��ه��ي��ز امل����داف����ع ل����الإع����الن عن 
توزيعها  �سيتم  والتي  العيد،  ق��دوم 
اإم����ارة دبي  ع��ل��ى خم�س م��ن��اط��ق يف 

كما ج��رت ال��ع��ادة ك��ل ع��ام .. مهنئا 
جميع من على اأر�س دولة الإمارات 
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد، 

العربية  الأم���ت���ني  ع��ل��ى  اهلل  اأع�����اده 
والربكات.  ب��ال��ي��م��ن  والإ���س��الم��ي��ة 
العيد  اأو  الإف��ط��ار  م��دف��ع  اإن  وق���ال 

والتقاليد  ل��ل��ع��ادات  اإح���ي���اًء  يعترب 
مت�سكنا  م�����ن  وج���������زءا  امل���ح���ل���ي���ة، 
باملوروث الجتماعي الأ�سيل الذي 

الإماراتي  املجتمع  ذاك��رة  يف  تر�سخ 
تقليد  امل��دف��ع  اأن  ذل���ك  ووج���دان���ه، 
اعتاد عليه اأبناء الإمارات واملقيمني 
يف ال��دول��ة. واأو���س��ح ال��ل��واء الغيثي 
ي�ستدل  و�سيلة  مب��ث��اب��ة  امل��دف��ع  اأن 
بها ال�سائمون على موعد الإفطار 
وذل����ك  ال���ع���ي���د،  ع����ن  الإع���������الن  اأو 
اإمارة  لكن  ال�ساعات،  اخ���رتاع  قبل 
دب���ي حت��ر���س ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة هذه 
ع�سرنا  يف  حتى  الأ���س��ي��ل��ة،  ال��ع��ادة 
الرقمية  بالأجهزة  الزاخر  الراهن 
والتقنيات املتطورة. من جانبه قال 
العميمي،  طار�س  اهلل  عبد  ال��رائ��د 
اآم����ر وق���ائ���د ف��ري��ق اإط�����الق املدفع 
الهيئات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
اتخاذ  اإن��ه مت  وال��ط��وارئ،  واملن�ساآت 
ج��م��ي��ع ال��رتت��ي��ب��ات ل���الإع���الن عن 

اإىل  م�سريا  ال�سعيد،  الفطر  عيد 
ع��م��ل يف كل  ت�سكيل ط��اق��م  اأن���ه مت 
موقع من املواقع التي مت اختيارها 
ل���ت���وزي���ع م���داف���ع ال���ع���ي���د. واأو����س���ح 
وال��ع��ي��د يعترب  م��دف��ع رم�����س��ان  اأن 
م��ن ال��رم��وز امل��م��ي��زة، ن��ظ��را جلذبه 

اأن هذا  اإل  الأ�سر وال�سياح كل عام، 
العام ونظرا للظروف التي مير بها 
التدابري  اإط���ار  اأج��م��ع، ويف  ال��ع��امل 
الوقائية  والإج����راءات  الح��رتازي��ة 
الرامية  ال���دول���ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
العامة،  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

من  ال�سادرة  للتوجيهات  وتنفيذا 
تقت�سيه  ومل����ا  امل��خ��ت�����س��ة،  اجل���ه���ات 
جميع  و���س��الم��ة  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة 
تقرراإقامة  فقد  املجتمع،  ���س��رائ��ح 
العام   لهذا  العيد  م��داف��ع  فعاليات 

دون جمهور.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
التابع  اأبوظبي للغة العربية  امل�سلحة، ك�سف مركز  نائب القائد الأعلى للقوات 
لدائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، عن اأبرز الفعاليات والأن�سطة التي �ستقام 
الثالثني من  ل��ل��دورة  املتنوع  والتعليمي  وامل��ه��ن��ي،  ال��ث��ق��ايف،  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.
فّعاليات  ب��ني قائمة  بن�سخة ه��ج��ني، جتمع  امل��ع��ر���س  ال����دورة م��ن  وت��اأت��ي ه��ذه   
ت�سمن  احرتازية  وتدابري  اإج��راءات  و�سط  ُتقام  ح�سورية  واأخ��رى  افرتا�سية، 
ح�سول الزوار على جتربة �سل�سة وممتعة، مع احلفاظ على اأمنهم و�سالمتهم 

يف الوقت ذاته.
 و�ستنطلق الدورة الثالثون من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب مب�ساركة اأكرث 
من 800 عار�س من 46 دولة حول العامل، يف اأكرث من 104 جل�سات واقعية 
باللغتني  وتعليمية  ومهنية  ثقافية  جل�سات  الربنامج  و�سيت�سمن  وافرتا�سية، 
تنظيم  و�سيتم  الفنية،  العرو�س  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  والإجنليزية،  العربية 
حملية  ثقافية  وموؤ�س�سة  جهة   20 من  اأك��رث  مع  بالتعاون  العام  ه��ذا  فّعاليات 

ودولية.
 وقال �سعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية: "يوا�سل 
ج�سور  وم��د  الن�سر،  قطاع  دع��م  يف  م�سريته  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
التحديات  الرغم من  على  واحل�سارات،  ال�سعوب  بني  الثقايف  والتبادل  احل��وار 
التي تفر�سها جائحة كورونا على العامل. واإننا فخورون با�ست�سافة هذا احلدث 

الذي يعزز مكانتنا يف املنطقة كاأحد اأهم امللتقيات الفكرية والأدبية التي ن�سلط 
بها ال�سوء على النتاج الأدبي العربي ونحتفي برواد الثقافة والفنون من جميع 

اأنحاء العامل".
الأدب���ي يف  القطاع  على دوره يف توفري من�سة تعزز احل��وار بني رواد  وت��اأك��ي��داً   
املنطقة، وتربطهم باأقرانهم يف الدول الأخرى، ي�سمل الربنامج املهني للمعر�س 
اأهم الق�سايا التي ت�سغل النا�سرين  �سل�سلة من اجلل�سات احلوارية التي تطرح 
واملوؤلفني على حد �سواء ..وعلى راأ�س تلك الأن�سطة تقام جل�سة مع ال�سيخة بدور 
�ساركني،  وريت�سارد  للنا�سرين،  ال��دويل  الحت��اد  رئي�سة  القا�سمي،  �سلطان  بنت 
الربيطانيني،  النا�سرين  وجمعية  للنا�سرين  الدويل  لالحتاد  ال�سابق  الرئي�س 

حول التحديات التي تواجه القطاع فيما يتعّلق بحقوق الن�سر والقر�سنة.
 كما تناق�س اجلل�سات املهنية مو�سوعات متعددة حول اللغة وتطورها وتاأثرها 
باللغات والثقافات الأخرى، اىل جانب درا�سة تطوير اللغات الكال�سيكية لتواكب 
متطلبات الع�سر والعمل على مرجعيات وقوامي�س حديثة واإدخالها يف الإطار 

التعليمي، وغريها الكثري من احلوارات.
ليلى  الدكتورة  ت�سارك  املهمة،  املوا�سيع  ه��ذه  تناق�س  التي  الأ�سماء  اأب��رز  وب��ني 
ف��ام��ي��ل��ي��ار، حم��ا���س��رة ال��ل��غ��ة ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك-اأب��وظ��ب��ي، جتربتها 
ي�سمل  جديداً  قامو�ساً  ت�ستعر�س  حيث  املناهج،  وحتديث  تطوير  يف  التعليمية 
اأحدث 2000 متداولة يف الدب العربي، وتتطرق هي وجمموعة من املوؤلفني 
جمال  يف  ال��ق��ادم  اجليل  م��ه��ارات  تطوير  يف  الأدب  ل��دور  واملعلمني  والنا�سرين 

القراءة والكتابة باللغة العربية.
الر�سم  لتعليم  املهنية  الور�س  من  جمموعة  نف�سه  الإط��ار  يف   املعر�س  ويقّدم   

اجلدد  للكتاب  متخ�س�سة  ور���س��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ك��ت��اب��ة،  وف��ن��ون  واملو�سيقى 
واملخ�سرمني حول كيفية الو�سول اإىل مرحلة ن�سر اأعمالهم.

 و�سمن برناجمه الثقايف، يتناول املعر�س الأعمال الفنية والأدبية لعدد من اأملع 
من  تعد  والتي  جونز،  تياري  الأمريكية  كالكاتبة  املجالت  خمتلف  يف  الأ�سماء 
برينت  ال�سهري  والكاتب  رواياتها،  وتناق�س  لت�ستعر�س  الأديبات يف جيلها،  اأهم 
رتابة  القارئ من  اإخ��راج  العلمي يف  رواي��ات اخليال  اأهمية  ويك�س للحديث عن 
الكويتي طالب الرفاعي يف جل�سة حوارية  الكاتب  اليومية. كما ي�سارك  حياته 
مع الكاتبة الإماراتية اإميان اليو�سف، ملناق�سة دور اجلائحة يف زيادة الإقبال على 

القراءة.
هيوز  بيتاين  ال�سهرية  الربيطانية  وامل��وؤرخ��ة  التلفزيونية  املقدمة  و�ستن�سم   
حلوار حول تاأثري الطواعني واجلوائح على احل�سارات ..بينما يتناول الكاتب 
التنوع  اإث��راء  ودوره��ا يف  الق�سرية  الق�س�س  اأهمية  العميمي  �سلطان  الإماراتي 
الدبي. كما يطل جيلبري �سينويه للحديث عن روايته »ال�سقر«، والتي ت�سّلط 
ال�سوء على الكثري من الق�س�س يف حياة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
للحديث  جل�سة  يف  األبوم  ميت�س  الكاتب  ي�سارك  فيما  نهيان "طّيب اهلل ثراه"، 

حول اأهمية الكتابة يف بناء ثقافة عنوانها الت�سامح والرحمة.
 ومن جانبها، قالت موزة ال�سام�سي، املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي للغة العربية 
اأبوظبي  معر�س  "�سي�سهد  للكتاب:  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  ومديرة  بالإنابة 
الدويل للكتاب هذا العام تنظيم اأكرث من 100 فّعالية تتناول موا�سيع اأدبية 
ومهنية وتعليمية خمتلفة، وي�سرفنا ا�ست�سافة عدد من اأبرز ال�سخ�سيات يف �ستى 
املجالت حيث �ست�سيف م�ساركتهم قيمة كبرية وعمق ثقايف للربنامج هذا العام 

..ونتطلع ل�ستقبال زوارنا الذين نعدهم بتجربة ممتعة وثرية".
الربامج  من  �سل�سلة  املعر�س  يقدم  والتثقيفي،  التعليمي  برناجمه  اإط��ار  ويف   
الذين  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  لتخاطب  ت�سميمها  مت  ال��ت��ي  الف��رتا���س��ي��ة 
ترتاوح اأعمارهم من 5 �سنوات وحتى 18 �سنة، لت�سمل بذلك الفئتني املدر�سية 
واجلامعية ..كما �سيتم تنظيم عدد من الأن�سطة التعليمية وور�س العمل على 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجمع  ال��ف��ئ��ات العمرية  ل��الأط��ف��ال م��ن خمتلف  امل��ع��ر���س  اأر����س 

الثقايف.
املعر�س  زوار  �سي�ستمتع  والتعليمي،  وامل��ه��ن��ي،  ال��ث��ق��ايف،  املحتوى  ج��ان��ب  واىل   
املجالت  من  خمتلفاً  طيفاً  تغطي  التي  والفعاليات  اجلل�سات  من  مبجموعة 
�سيتحدث  التي  كونتالدو  جينارو  ال�سهري  ال�سيف  كجل�سة  والفنية،  الإبداعية 
والأم�سية  بريفيكتو"،  "با�ستا  كتابه  وع��ن  الإي��ط��ايل  ب��الأك��ل  �سغفه  ع��ن  فيها 
الب�ستكي،  و�سّمة  فيدز،  وم��ارك  عتيق،  وعفراء  الغامن،  جنوم  مب�ساركة  �سعرية 

وزينة ها�سم بيك، ودانابيل جوترييز، وكارلو�س اأندري�س جوميز.
 وتوؤّكد اإدارة املعر�س التزامها باأعلى املعايري ل�سمان �سالمة الزّوار والعار�سني 
والعاملني يف املعر�س، حيث يتوّجب على الزّوار الت�سجيل م�سبقاً للح�سول على 
واتباع  املداخل  �سيتم فح�س درجة احل��رارة عند  اإلكرتونية، كما  بطاقة دخول 

حزمة من اإجراءات ال�سالمة والتباعد الجتماعي.
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  زّواره  للكتاب  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  وي�ستقبل   
للمعار�س خالل الفرتة 23 – 29 مايو 2021، و�سيفتح اأبوابه من ال�ساعة 
10 لياًل من الأحد اإىل ال�سبت، ومن ال�ساعة 4 ع�سراً  9 �سباحاً وحتى ال�ساعة 

وحتى ال�ساعة 10 لياًل يوم اجلمعة.

العوي�س: كوادرنا التمري�سية اأثبتت كفاءتها وقدرتها يف امليدان بقدر عال من املهنية واالإن�سانية

دور بارز للكادر التمري�سي ب�سركة »�سحة« يف مواجهة كورونا

حتديد 5 مناطق يف دبي ملدافع عيد الفطر اإحياء للعادات والتقاليد

»اأبوظبي للغة العربية« يك�سف عن فعاليات وبرامج الدورة الثالثن من معر�س »اأبوظبي للكتاب«
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اأخبـار الإمـارات

••  دبي-الفجر

للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  حددت 
�سرطة  يف  والإ�سالحية  العقابية 
دب��ي، اأول وث��اين اأي��ام عيد الفطر 
النزلء  ل���زي���ارة  م��وع��دا  ال�����س��ع��ي��د 
الثامنة  ال�ساعة  م��ن  وال��ن��زي��الت، 
خالل  ظ��ه��را   12 وح��ت��ى  �سباحا 
اأوقات العمل الر�سمية عرب خدمة 
وذلك  ب��ع��د،  ع��ن  امل��رئ��ي  التوا�سل 
الحرتازية  ل���الإج���راءات  تنفيذا 
الإ�سابة  م���ن  ل��ل��ح��م��اي��ة  امل��ت��ب��ع��ة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ال�سمايل،  ع���ل���ي  ال��ع��م��ي��د  واأك�������د 
للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  مدير 
ا�ستمرار  والإ�سالحية،  العقابية 
تقدمي خدمة التوا�سل املرئي عن 
ب��ع��د ب��ني ال��ن��زلء وذوي��ه��م خالل 
ال�سعيد،  الفطر  عيد  ي��وم��ي  اأول 
داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، م�سريا 
ب���داأت  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  اأن  اإىل 

الفرتا�سية  اخل��دم��ة  يف  ال��ع��م��ل 
مذ بداأت الأزمة العاملية، مت�سببة 
بحظر يف حركة الطريان العاملية، 

واإغالق يف العديد من الدول. 
"حر�ساً  ال�سمايل  العميد  وت��اب��ع 
من �سرطة دبي على متكني النزلء 
من التوا�سل مع ذويهم يف خمتلف 
الأوقات واملنا�سبات، اأطلقنا خدمة 
التوا�سل املرئي عن بعد بني نزلء 

املن�ساآت العقابية وذويهم، كمبادرة 
من  متكينهم  اإىل  تهدف  اإن�سانية 
م��ع عائالتهم  ال��دائ��م  ال��ت��وا���س��ل 
اأو خارجها.  ال��دول��ة  داخ���ل  ���س��واء 
على  ح��ر���س��ن��ا  ج���ان���ب  اإىل  ه�����ذا 
الكامل  اللوج�ستي  الدعم  توفري 
بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء 
الأمر  يتطلب  ول  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال��ن��زلء بطلب  ت��ق��دم ذوي  ���س��وى 
اإل���ك���رتوين ل���زي���ارة اأق��ارب��ه��م عرب 
الهواتف  تطبيق �سرطة دبي على 
الذكية، ومن ثم يتم اإر�سال ر�سالة 
مزودة  الطلب  �ساحب  اإىل  ن�سية 
ب��ال��راب��ط اخل��ا���س ب��اإج��راء املكاملة 
وذلك  امل��ح��دد،  وتوقيتها  امل��رئ��ي��ة 
م���ن خ����الل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب���ي، 
النزيلة  اأو  النزيل  بذلك  ليتمكن 
م���ن اإج������راء امل��ك��امل��ة امل��رئ��ي��ة عرب 
الأجهزة اللكرتونية التي وفرتها 

لهم ال�سرطة."

•• ال�سارقة-الفجر:

القرائي  ال�����س��ارق��ة  "مهرجان  م��ن   12 ال����  ال����دورة  تخ�س�س 
للطفل" التي تنظمها هيئة ال�سارقة للكتاب خالل الفرتة من 
19 اإىل 29 مايو حتت �سعار )خليالك(، من�سة اإبداعية لفن 
 110 بني  تتوزع  فعالية   132 خاللها  "الكوميك�س" تنظم 
ور�سات و22 عر�ساً ترفيهياً فنياً، تقدم فيها مهارات وتقنيات 

�سناعة الكوميك�س ور�سوم املانغا اليابانية.
وت�ست�سيف املن�سة خالل املهرجان الذي يقام يف مركز اإك�سبو 

وبولندا،  لبنان  من  واملخت�سني،  الكّتاب  من  ع��دداً  ال�سارقة، 
واملجر، واإيطاليا، واأوكرانيا، يف جتربة م�سوقة تتيح لالأطفال 
التي  مهاراته  على  والتدريب  الفن،  هذا  على  التعرف  فر�سة 

تدمج بني الر�سم والكتابة الق�س�سية.
وم���ن ال��ع��رو���س امل�����س��وق��ة يف امل��ن�����س��ة، ع��ر���س م��رئ��ي بعنوان 
من  ور�سوم  الآ�سيوي  البوب  فن  اإىل  الف�ساء" ي�ستند  "بحارة 
ي�سعى  الذي  العظيم"،  "ال�سراع  بعنوان  وعر�س  املانغا،  عامل 
"باركور"  ع��ر���س  يتخلله  اح���رتايف   ب���اأداء  اجلمهور  لإده��ا���س 
واألعاب بهلوانية، يك�سف لل�سغار كيف بو�سع اجلميع اأن يكونوا 

اأبطاًل حقيقيني.

ور�س عمل احرتافية
ور�سة  تقام  املن�سة،  ت�ست�سيفها  التي  ال��ور���س  �سل�سلة  و�سمن 
واأ�سرار  ب��ق��واع��د  للتعريف  امل�����س��ورة،  الق�س�س  حبكة  ح���ول 
اإىل  القارئ،  انتباه  ولفت  لالهتمام  املثرية  احلكايات  �سياغة 
 5 يف  امل�سورة" ت��ت��ن��اول  ق�ستي  "اأكتب  ب��ع��ن��وان  ور���س��ة  ج��ان��ب 
باليد، ميكن لالأطفال  كتابة ق�سة مر�سومة  خطوات مراحل 
من خاللها اإجادة اإعداد الق�س�س امل�سورة وتعلم كيفية كتابة 

ال�سيناريو اخلا�س بكل ق�سة.
يف  ال�سريرة  ال�سخ�سّية  بناء  مو�سوع  تتناول  عمل  ور�سة  ويف 
مرجعّية  �سور  على  امل�ساركون  يّطلع  )الكوميك�س(،  ق�س�س 
ال�سهرية،  العاملية  الق�س�س  مطبوعة ملجموعة من �سخ�سيات 
من  امل��ب��ت��ك��رة  وامل���واق���ف  ال�سخ�سيات  ر���س��م  ع��ل��ى  لتحفيزهم 

خيالتهم.
كتابة  الأط��ف��ال  تعليم  ن�ساً"  تكتب  "كيف  ور���س��ة  وت�ستهدف 
���س��ي��ن��اري��وه��ات وح�����وارات م��ن وح���ي خ��ي��ال��ه��م مل��ق��اط��ع م�سورة 
الفني يتعرف  الإخ��راج  اأخرى حول  بالإ�سافة لور�سة  جاهزة، 

لإتقان  ال�سفحات  ور���س��م  تخطيط  على  امل�����س��ارك��ون  خاللها 
مبادئ الإخراج الفني للق�س�س، يف حني تبني ور�سة "ت�سميم 
اخللفيات" الطرق العديدة لت�سميم خلفيات م�ساهد الق�س�س 
امل�سورة، وتعرف باأ�سا�سياتها ال�سرورية. ويتعرف اجلمهور من 
خالل ور�سة عمل "تعبريات" على ر�سم م�ساعر خمتلفة على 
وجوه ال�سخ�سيات، �سمن مترينات خلطوات الر�سم التعبريي 
يتعلم  كما  املختلفة،  النفعالت  عن  تعرب  �سخ�سيات  وابتكار 
ور�سة  اخل��ارق��ني يف  الأب��ط��ال  �سخ�سيات  بناء  كيفية  الأط��ف��ال 

تفاعلية بعنوان "الأبطال اخلارقون".

 •• ال�سارقة -الفجر

اخلالدية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ب�����ارك 
تفوقها  ع��ب��ي��د  ف����رج  ���س��ه��د  لأ�����س����رة 
�ساحية  اأه���ايل  متثيل  يف  وجناحها 
امل�ساركة  خ������الل  م����ن  اخل����ال����دي����ة 
امل�سابقات  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ه��ا  امل��ت��م��ي��زة 
اإذاعة ال�سارقة  اأثري  اأذيع عرب  الذي 
ط��ي��ل��ة ���س��ه��ر رم�����س��ان وح���م���ل ا�سم 
املجل�س  واأع�������رب   . امل��ج��ال�����س  جن���م 
���س��ه��د والتي  ت���ق���دي���ره لأ�����س����رة  ع���ن 
ا�ستطاعت اأن تتوج يف نهاية امل�سابقة 
باملركز الثالث وما حتلت به ال�سرة 
واإثراء  للمناف�سة  اأهلتها  ثقافة  من 
اجل��م��ه��ور ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي قدمت 
طيلة الربنامج. واأ�ساد �سعادة خلفان 
�ساحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �سعيد 
برنامج  وروؤي������ة  ب��ف��ك��رة  اخل���ال���دي���ة 
املجال�س  جنم   ( الإذاع���ي  امل�سابقات 
( وال�����ذي ج����رى ت��ق��دمي��ه م���ن قبل 
والتلفزيون  لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة 

���س��وؤون ال�����س��واح��ي والقرى  ودائ����رة 
يف اإطار العمل امل�سرتك مع جمال�س 
لتعزيز  اجلهود  وتكامل  ال�سواحي 
ال����رتاب����ط ب����ني الأ�����س����ر م����ن خالل 
امل�سابقة  اأج�����واء  يف  وجت��م��ع��ه��ا  مل��ت��ه��ا 
والتقدير  بال�سكر  امل����ري  وت��ق��دم   .

لهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون 
باملجال�س  واهتمامها  جهودها  على 
لي�س  متيز  يف  للم�سابقة  وط��رح��ه��ا 
ب���ال���غ���ري���ب ع���ل���ى ال��ه��ي��ئ��ة يف اإث������راء 
امل�سابقات  ت���ل���ك  مب���ث���ل  امل���ج���ت���م���ع 
لل�سيخ  تقديره  عن  معربا  الهادفة 

رئي�س  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
جم��ل�����س ال�������س���ارق���ة ل����الإع����الم على 
توجيهاته واإدارته للهيئة واهتمامه 
ب��ال��ب��ال��غ م��ن خ���الل ال��ر���س��ال��ة التي 
يف  الهيئة  واإذاع�����ات  ق��ن��وات  حتملها 
بتتويج  وتف�سله  باملجتمع  الهتمام 

ال��ف��ائ��زي��ن يف ن��ه��اي��ة م�����س��اب��ق��ة جنم 
املجال�س. واأثنى على دور واأداء اأ�سرة 
اأهايل  مثلت  والتي  عبيد  فرج  �سهد 
امل�سابقة  تلك  يف  اخلالدية  منطقة 
وتفوقها من خالل مراحل الأ�سئلة 
النهائية  الأدوار  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
وت��ت��وي��ج��ه��ا ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ظل 
ت���ن���وع الأ���س��ئ��ل��ة امل���ط���روح���ة م���ا بني 
والجتماعية  الثقافية  املو�سوعات 
والريا�سية  وال��رتاث��ي��ة  وال��وط��ن��ي��ة 
اأهداف  على  امل��ري  واأك���د  والعلمية. 
يعك�سه  وم��ا  املجال�س  جن��م  م�سابقة 
م���ن روؤي�����ة اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة يف 
اآن واح��د وم��ا يخلقه م��ن مناخ بني 
التناف�س يف جمال  الأ�سرة يف  اأف��راد 
املعلومات العامة ل�سيما خالل �سهر 
املتجددة  وال��دع��وة  ال��ك��رمي  رم�سان 
اأفراد  لكافة  والط���الع  ال��ق��راءة  اإىل 
�سهد  اأ���س��رة  دور  على  مثنيا  الأ���س��رة 
اخلالدية  لأه��ايل  امل�سرف  ومتثيلها 

يف تلك امل�سابقة النوعية واملميزة .

•• ال�سارقة - احلمرية-الفجر:

ا����س���ت���ك���م���ل���ت ب����ل����دي����ة احل����م����ري����ة 
طاقاتها  وا���س��ت��ن��ف��ار  حت�����س��ريات��ه��ا 
الرتتيبات  ك���اف���ة  م���ن  والن���ت���ه���اء 
با�ستقبال  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
وتركيب  ال�����س��ع��ي��د  ال���ف���ط���ر  ع���ي���د 
ال���ل���وح���ات امل�������س���اءة يف ال�������س���وارع 

والطرقات ابتهاجا بحلول العيد.
فرق  وا����س���ل���ت  ال�������س���دد  ه�����ذا  ويف 
الإدارات  خم��ت��ل��ف  م����ن  ال���ب���ل���دي���ة 
والأق�سام خططها الت�سغيلية، التي 
تكللت باعتماد مدير البلدية لكافة 
الإج��راءات املتعلقة بتزيني املرافق 
العيد  ب��زي��ن��ة  ال��ع��ام��ة وال�������دوارات 
البلدي  التفتي�س  ال�سعيد، وخطط 
املدينة  ���س��اط��ئ  زوار  ل���س��ت��ق��ب��ال 
زيارات  وتنفيذ  العامة،  واحلدائق 

تفتي�سية على الأ�سواق واملطاعم.
احلمرية  بلدية  جهود  وت�سافرت 
خمتلف  من  املخت�سة  فرقها  عرب 
املباين  بتزيني  والأق�سام،  الإدارات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال�������س���وارع وال�����دوارات 
الهند�سية  ب��الأ���س��ك��ال  واحل���دائ���ق 

والأعمدة ذات الزخارف الإ�سالمية 
تت�سمن  التي  امل�سيئة  واملج�سمات 
عبارات التهنئة والتربيكات بالعيد 
ت��ع��ك�����س حر�س  وال���ت���ي  ال�����س��ع��ي��د، 
البلدية على تغذية الذائقة الفنية 
لدى م�ستخدمي وعابري الطريق، 
الحتفالية  الأج������واء  ع���ن  وت��ع��رب 
بالعيد،  وال���ف���رح���ة  وال��ك��رن��ف��ال��ي��ة 
خا�سة  اإ�سالمية  لت�ساميم  وف��ق��اً 
م�ستوحاة من روحانية عيد الفطر 

ال�سعيد.
����س���ع���ادة مبارك  اأف������اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
بلدية  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي،  را����س���د 

احلمرية  ب��ل��دي��ة  ب�����اأن  احل���م���ري���ة، 
وا�ستعداداتها  ج��اه��زي��ت��ه��ا  اأمت����ت 
ال�سعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ل���س��ت��ق��ب��ال 
الت�سغيلية  اخل����ط����ط  واع����ت����م����اد 
املتعلقة بت�ساميم اللوحات امل�سيئة 
لعبارات  وامل��ت�����س��م��ن��ة  وت��رك��ي��ب��ه��ا 
حلول  مبنا�سبة  وامل��ب��ارك��ة  التهنئة 
عند مداخل  وذلك  ال�سعيد،  العيد 

ال�سارع  وع��ل��ى  احل��م��ري��ة  م��ن��ط��ق��ة 
احليوية  امل���ب���اين  وت���زي���ني  ال���ع���ام 
وزوار  ال���ط���ري���ق  ع���اب���ري  ل��ت��ه��ن��ئ��ة 
ال�����س��ع��ي��د، م�سرياً  ب��ال��ع��ي��د  امل��دي��ن��ة 
املو�سوعة  اخل���ط���ط  اع��ت��م��اد  اإىل 
اإج��ازة العيد ال�سعيد،  خ��الل ف��رتة 
وت�سكيل فرق عمل عالية اجلاهزية 
والإجراءات،  الأعمال  كافة  ملتابعة 

وذلك لتحقيق الأريحية اخلدمية 
وزوار  ومرتادي  لالأهايل  املطلوبة 
لأعلى  وف���ق���اً  احل���م���ري���ة،  م��ن��ط��ق��ة 

املعايري واأرقاها.
خالل  �ستكثف  البلدية  ب��اأن  مبيناً 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����س��ع��ي��د ال����زي����ارات 
ومطاعم  اأ���س��واق  على  التفتي�سية 
ع��ل��ى منافذ  وال���رق���اب���ة  امل��ن��ط��ق��ة، 

ت��ط��ب��ي��ق خمتلف  ل�����س��م��ان  ال��ب��ي��ع 
خمتلف  على  ال�سحية  الإج���راءات 
وذلك  املنطقة،  يف  الغذائية  امل���واد 
الدورية  الرقابة  اإط��ار موا�سلة  يف 
الغذائية  املنتجات  بيع  منافذ  على 

للحفاظ على �سحة امل�ستهلكني.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال�����س��ع��ي��دة رفع 
التهاين  اآي�����ات  اأ���س��م��ى  ال�����س��ام�����س��ي 
والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو 
الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ 
الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حاكم لإمارة ال�سارقة "حفظه اهلل 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  واإىل  ورعاه"، 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، واإىل 
مبنا�سبة  وامل��ق��ي��م��ني،  امل���واط���ن���ني 
حلول عيد الفطر ال�سعيد، م�سرياً 
اإىل اأن بلدية احلمرية تدرك دورها 
وم�سوؤوليتها  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ن��م��وي 
اإدخال  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ب��الأع��م��ال 
البهجة وال�سرور يف نفو�س الأهايل 
ب��احل��م��ري��ة وزواره�������ا اأث���ن���اء فرتة 

العيد ال�سعيد.

يقدمها خمت�سون من اأوكرانيا ولبنان واإيطاليا واملجر وبولندا يف من�سة »الكوميك�س«

132 فعالية تقود �سغار »ال�سارقة القرائي للطفل« الحرتاف �سناعة الق�س�س امل�سورة »الكوميك�س«

جمل�س �ساحية اخلالدية يهنئ اأ�سرة �سهد فرج عبيد لنجاحها يف متثيل اأهايل ال�ساحية يف برنامج جنم املجال�س وفوزها باملركز 

بلدية احلمرية ت�ستكمل حت�سرياتها ال�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد 
وتركب اللوحات امل�ساءة يف ال�سوارع والطرقات ابتهاجا بحلول العيد

•• دبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  هناأت 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
العهود،  واأول��ي��اء  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
ال�سعيد،  الفطر  عيد  حلول  مبنا�سبة  الإم���ارات  دول��ة  يف  واملقيمني  املواطنني  وكافة 

اأعاده اهلل على الأمتني العربية والإ�سالمية باليمن والربكات.
ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  دع��ا  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 

اأفراد اجلمهور اإىل اللتزام بتطبيق الإج��راءات الحرتازية للوقاية من  دبي، كافة 
وال�سواطئ  ال�سياحية  الأم��اك��ن  يف  التواجد  19" خ��الل  "كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
واملراكز التجارية، واتباع اإر�سادات ال�سالمة العامة والتعليمات ذات ال�سلة من ارتداء 
مرحلة  اإىل  الو�سول  جهود  من  يعزز  مبا  اجل�سدي،  بالتباعد  والل��ت��زام  الكمامات 

التعايف.
الفطر من  العامة ل�سرطة دبي ل�ستقبال عيد  القيادة  ا�ستعداد  املري  الفريق  واأكد 
الأ�سواق  ويف  ل��الإم��ارة،  واخلارجية  الداخلية  الطرق  على  ال��دوري��ات  تكثيف  خ��الل 

واملناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.
القيادة  اأث��ن��اء  واحل��ذر  اأخ��ذ احليطة  على  الطريق  امل��ري م�ستخدمي  الفريق  وح��ث 
الزائدة  كال�سرعة  اخل��ط��رة  املخالفات  بع�س  وارت��ك��اب  امل��روري��ة  احل����وادث  لتجنب 

الأنظمة  اتباع  �سرورة  موؤكداً  الطريق،  كتف  من  والتجاوز  وتهور  بطي�س  والقيادة 
والتعليمات التي حتر�س �سرطة دبي على ن�سرها يف كل الأمكنة والأوقات وعرب كل 
ال�سواطئ والرحالت  الإعالم، والتي تخ�س م�ستخدمي الطرقات ومرتادي  و�سائل 
فرحة  �سفو  الطارئة  احل���وادث  بع�س  تعكر  ل  ك��ي  وذل��ك  والبحرية،  ال�سحراوية 

العيد.
اأعينهم وتوعيتهم ب�سرورة  اأبنائهم يبتعدون عن  اأولياء الأمور اإىل عدم ترك  ودعا 
التقيد باأنظمة ال�سالمة والأمان يف املنازل لتفادي حوادث احلرائق، والبتعاد عن كل 
ما قد ي�سلبهم بهجة العيد، والنتباه للطرقات لتجنب حوادث الده�س، وعدم ركوب 
اإجازة  وق�ساء  بالبتهاج  للجميع  اأمانيه  عن  معرباً  العامة،  ال�سوارع  يف  ال��دراج��ات 

�سعيدة مبنا�سبة عيد الفطر.

�سرطة دبي تهنئ القيادة الر�سيدة و�سعب االإمارات بعيد الفطر ال�سعيد

»عقابية دبي« حتدد مواعيد زيارة النزالء خالل عيد الفطر ال�سعيد

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 
 اعالن بالن�شر 

 اعالن �شحيفة الطعن رقم 2021/351 
بوكالة املحامي / عبداهلل مروان املطرو�شي 

2-ح�سيني فخر الدين بن مال فخر الدين  اأك��رب علي مال فخر الدين   اىل/1- 
3- حممد ح�سني فخر الدين  4- فخر الدين العقارية - ليكن معلوما لديكم بان 
احلكم ال�ستئناف رقم 2020/751 جتاري ال�سادر بتاريخ 2021/3/8 قد مت 
الطعن عليه بالنق�س من طرف الطاعن/ �سليمان اليادات بوتان فيتيل - يف الطعن 
املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم  مذكرة  اي��داع  وعليكم  اع��اله  اليه  امل�سار 
الدعوى يف موعد  ادارة  لدى مكتب  تقدميها  يرى  التي  وبامل�ستندات  عنكم  املوكل 

اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0001272 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابراج اخلور ل�سيانة املباين  
جمهول حمل الإقامة : عجمان -النعيمية - �سارع الكويت

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/5/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
9( �سخ�سيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/9

مدير اخلدمات الق�شائية      
�شلمى �شيف اهلل اأحمد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة –الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي���د  ب��ن 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة، اأع��ل��ن��ت جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
وال��رتاث��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ن اإطالق 
ل�سيد  ال���ك���ربى  ال��ظ��ف��رة  "بطولة 
خالل  والن�ساء"،  ل��ل��رج��ال  ال��ك��ن��ع��د 
مايو   16 ولغاية   14 م��ن  ال��ف��رتة 
امل��رف��اأ يف منطقة  اجل��اري يف مدينة 

الظفرة يف اإمارة اأبوظبي.
فار�س  طيار  ركن  اللواء  معايل  قال 
خ���ل���ف امل�������زروع�������ي، ال����ق����ائ����د ال���ع���ام 
اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي  ل�سرطة 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
" بطولة  اإن  اأبوظبي،  يف  والرتاثية 
الكنعد  ل�����س��ي��د  ال���ك���ربى  ال���ظ���ف���رة 
جت�سيداً  ت��اأت��ي  والن�ساء"  ل��ل��رج��ال 
لتوجيهات القيادة الر�سيدة بتطوير 
الن�سطة الرتاثية البحرية ملا ميثله 
البحر والعالقة املتجّذرة يف وجدان 
ال�سيد  اأه��ل الم��ارات وتعزيز مهنة 
واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا ل�����س��ون امل�����وروث 
اإىل جانب ت�سجيع ودعوة  الإماراتي 

فئات املجتمع على ممار�ستها.

املزروعي  خلف  فار�س  معايل  وثمن 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  الكرمية  ال��رع��اي��ة 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ممثل 
لكافة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م 
ت�ساهم  التي  والفعاليات  الأن�سطة 
يف تنمية منطقة الظفرة والتي تاأتي 
اأحياء  على  �سموه  حلر�س  جت�سيداً 
ل�سلتهام  والأج�������داد  الآب������اء  ت����راث 
التحمل  يف  املتمثلة  احلميدة  القيم 
وال�����س��رب وال��ت��ع��اون والع��ت��م��اد على 

النف�س. 
اإدارة  جل��ن��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأك�����د  ك��م��ا 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
على  حري�سة  باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة 
لأحياء  البحرية  م�سابقاتها  تطوير 
ت��راث الآب���اء والأج���داد واب���راز �سور 
امل���ا����س���ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وت�����س��ع��ى من 
تعزيز  اإىل  البطولة  تنظيم  خ��الل 
اجل�����ه�����ود  ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ال���ق���ي���ادة 
مع  احل�����س��اري  للتفاعل  ال��ر���س��ي��دة 
والفعاليات  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
للموروث،  �سوناً  الثقافية  الرتاثية 
جانب  اإىل  الأ���س��ال��ة،  لقيم  وتعزيزاً 
ت�سليط ال�سوء على منطقة الظفرة 
ال�سياحية  مبقوماتها  تتميز  ال��ت��ي 
الرتاثية  للمهرجانات  واحت�سانها 

اجلذب  عوامل  واإب���راز  والريا�سية، 
والتاأكيد  املنطقة،  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي 
�سياحية  ك���وج���ه���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
وع�ساق  ال�����زوار  ي��ق�����س��ده��ا  مف�سلة 

الرتاث والريا�سات البحرية.
وت���وج���ه م���ع���ايل ال���ل���واء رك����ن طيار 
فار�س خلف املزروعي، بجزيل ال�سكر 
والتقدير اإىل كافة الرعاة والداعمني 
للبطولة ويف مقدمتهم ديوان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة، وال�سريك 
ال�سرتاتيجي �سركة برتول اأبوظبي 
"دملا  وال��راع��ي   ،" "ادنوك  الوطنية 
)دائرة  من  املقدم  والدعم  مارين"، 
منطقة  بلدية   – والنقل  البلديات 
اأب���وظ���ب���ي، جهاز  ���س��رط��ة  ال���ظ���ف���رة، 
وال�سواحل،  املن�ساآت احليوية  حماية 
ي�ساهمون  وال���ذي���ن  ب��ي��ن��ون��ة(،  ق��ن��اة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  حتقيق  يف 
املوروث  على  باحلفاظ  يتعلق  فيما 

ال�سعبي واإحياء الرتاث الإماراتي.
واأو�����س����ح ع��ي�����س��ى ���س��ي��ف امل����زروع����ي، 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب 
اأن  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية  وال��ربام��ج 
خ�س�ست  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
20 جائزة قيمة موزعة على فئتني 
اإجمالية  وب��ق��ي��م��ة  ن�����س��اء(،  )رج�����ال، 

بواقع  دره����م،  م��ل��ي��ون   1،24 بلغت 
بقيمة  ال���رج���ال  لفئة  ج��وائ��ز   10
األف درهم، و10 جوائز لفئة   620
األ����ف دره���م،  ال��ن�����س��اء ب��ق��ي��م��ة 620 
ويح�سل الفائز باملركز الأول يف كل 
األف   200 وق����دره  مبلغ  ع��ل��ى  ف��ئ��ة 
درهم،  األ���ف   100 وال���ث���اين  دره����م، 
وتتوزع  دره�����م،  األ����ف   75 وال��ث��ال��ث 

اجلوائز و�سوُل اإىل املركز العا�سر.
اإدارة  اأن  اللجنة  رئي�س  نائب  واأك��د   
كافة  تطبيق  على  حتر�س  البطولة 
والوقائية  الح���رتازي���ة  الإج�����راءات 
خ�����الل ال���ب���ط���ول���ة، ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اجلهات املعنية للوقاية من فريو�س 
امل�ساركني  �سحة  حلماية  »ك��ورون��ا«، 
ال�����ظ�����روف  ظ������ل  يف  وال�����ع�����ام�����ل�����ني 
ال�ستثنائية ملواجهة حتدي فريو�س 

كورونا امل�ستجد "كوفيد – 19" .
خلفان  ع���ب���ي���د  ق�������ال،  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي، 
البطولة  اأن  اللجنة،  يف  وامل�����س��اري��ع 
ب�سواحل وجزر  التعريف  اإىل  تهدف 
منطقة الظفرة وخلق فر�سة لهواة 
التقليدي  ال�����س��م��ك  ���س��ي��د  ري��ا���س��ة 
البحرية  ال�سالمة  على  واحل��ف��اظ 
وتنظيم �سيد الكنعد وتن�سيط ون�سر 

ه��واي��ة �سيد الأ���س��م��اك واإح��ي��اء روح 
�سيد  ه���واة  ب��ني  ال�سريف  التناف�س 
على  احلفاظ  جانب  اإىل  الأ���س��م��اك، 
التي  الرتاثية  التقليدية  امل�سابقات 

تعرب عن تراث الإمارات.
باب  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  عبيد  واأ���س��ار 
الظفرة  "بطولة  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
مفتوح  الكنعد"  ل�����س��ي��د  ال���ك���ربى 
البطولة  م���ن  الأخ�����ري  ال���ي���وم  ح��ت��ى 
م���اي���و اجل�������اري، عرب   16 امل����واف����ق 
kingfish.( الإل��ك��رتوين  املوقع 
 )aldhafrafestival.com
وحل�������س���ول ع��ل��ى رق����م امل�������س���ارك���ة يف 
موقع املهرجان، خالل رم�سان بعد 
الإف���ط���ار م��ب��ا���س��رة )م���ن ال�����س��اع��ة 8 
الواحدة بعد منت�سف  م�ساًء ولغاية 
ال��ل��ي��ل(، وخ���الل اأي����ام امل�����س��اب��ق��ة من 
م�ساًء(،   6 اإىل  �سباحا   8 )ال�ساعة 
اأن����ه مت حت��دي��د موعد  اإىل  م�����س��رياً 
عيد  اإج����ازة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  امل�سابقة 
اأمام  امل��ج��ال  لفتح  ال�سعيد  ال��ف��ط��ر 

اأكرب عدد من الراغبني بامل�ساركة.
ال�سيد  ط��ري��ق��ة  اأن  امل���زروع���ي  واأك����د 
)الت�سخيط(  اللفاح  بطريقة  فقط 
التقليدي،  ب��اخل��ي��ط  اأو  ب��ال�����س��ن��ارة 
الألياخ  بطريقة  ال�سيد  ي�سمح  ول 

بري�سم،  )ه��ي��ايل،  اأن��واع��ه��ا  بجميع 
نايلون، امل�سد�س البحري، املن�سلة اأو 
الأخرى(،  الو�سائل  وجميع  البويه 
وي���ت���م ت�����س��ل��ي��م ال�����س��م��ك��ة ووزن����ه����ا يف 
مكتب اللجنة مبوقع املهرجان، من 

م�ساًء. ال�ساعة 8 �سباحا اإىل 6 
امل�سابقة  ���س��روط  اأن  امل��زروع��ي  وب��ني 
ت��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ق��ي��د ب�����س��روط الأم���ن 
واللوائح  النظم  ح�سب  وال�����س��الم��ة 
)ج���ه���از حماية  ال���دول���ة  امل��ت��ب��ع��ة يف 
ابوظبي(،  ال��ب��ي��ئ��ة  وه��ي��ئ��ة  امل��ن�����س��اآت 
وت�سوير فيديو يظهر مراحل �سيد 
وزنها،  حلظة  اإىل  و���س��وًل  ال�سمكة 
كجم   25 ه��و  للم�ساركة  وزن  اأق���ل 
لفئة  الرجال و15 كيلو غرام  لفئة 

الن�ساء.
الفيديو  ت�سوير  اآل��ي��ة  اأن  ب��ني   كما 
اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ي��د  بلحظة  اخل��ا���س 
)وا�سحاً  ال��ت��ايل  النحو  على  ي��ك��ون 

القارب  داخ����ل  م��ق��ط��ع وم����ن  وغ����ري 
ب����داي����ة �سيد  ف����ق����ط، وي����ك����ون م����ن 
عملية  ب���ان���ت���ه���اء  م��������روراً  ال�����س��م��ك��ة 
اإب�����راز  م���ع  ال�����س��م��ك��ة  ال�����س��ي��د ووزن 
ا�ستعمال  ب������دون  ال����ق����ارب  حم���ي���ط 
  Zoom ا�ستخدام و�سيلة التقريب
عدم  اأو  الت�سوير  انقطاع  ح��ال  ويف 
ال�سمكة �سوف  تثبيت الت�سوير على 
الفيديو  رف��ع  وي��ت��م  امل�����س��ارك��ة،  تلغى 
املت�سابق  ا�سم  وذكر  الإن�ستغرام  على 
وك���ت���اب���ة و�سم  وال����وق����ت  وال����ت����اري����خ 
عن  الفيديو  اإر�سال  ويتم  #تراثنا، 
اإىل  ت�سلميه  اأو   ال��وات�����س��اب،  ط��ري��ق 
املهرجان  م��وق��ع  يف  ال��ل��ج��ن��ة  م��ك��ت��ب 
 USB ع��ن ط��ري��ق ذاك���رة خ��ارج��ي��ة
واأ�ساف  م��ن��ا���س��ب��ة.  ط��ري��ق��ة  ب����اأي  اأو 
اأن����ه ي��ج��ب خ���الل عملية  امل���زروع���ي 
ال��ت�����س��وي��ر م���راع���اة ت�����س��وي��ر مل�سق 
املت�سابق  ا���س��م  ذك���ر  امل�������س���ارك،  رق���م 

ت�سوير  وال��وق��ت،  وال��ت��اري��خ  الكامل 
للقارب،  ال�سمكة  360 قبل حتميل 
ال�سفر  ح���ال���ة  يف  امل����ي����زان  ت�����س��وي��ر 
حميط  يف  ال�سمكة  اإب����راز  م��ع  كجم 
اأي  يلغى  فيما  ال��وزن،  قبل  الفيديو 
فيديو غري مكتمل لل�سروط ال�سابق 
الظفرة  "بطولة  وت��ه��دف  ذك���ره���ا. 
للرجال  ال��ك��ن��ع��د  ل�����س��ي��د  ال���ك���ربى 
ب�سواحل  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  والن�ساء" 
وجزر منطقة الظفرة، وخلق فر�سة 
�سيد  ري��ا���س��ة  ملمار�سة  ال��ه��واة  اأم���ام 
ون�سر  وتن�سيط  التقليدي،  ال�سمك 
ه��واي��ة �سيد الأ���س��م��اك واإح��ي��اء روح 
�سيد  ه���واة  ب��ني  ال�سريف  التناف�س 
ال�سالمة  على  واحل��ف��اظ  الأ�سماك، 
الكنعد،  ���س��ي��د  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ب��ح��ري��ة 
امل�سابقات  على  احل��ف��اظ  جانب  اإىل 
عن  تعرب  التي  الرتاثية  التقليدية 

تراث الإمارات.

حتت رعاية حمدان بن زايد

بطولة الظفرة الكربى ل�سيد الكنعد للرجال والن�ساء تنطلق 14 مايو اجلاري

»االإح�سان اخلريية« يف عجمان تطلق 
مبادرة »فرحتهم.. عيد«

•• عجمان-وام:

اأطلقت جمعية الإح�سان اخلريية يف عجمان مبادرة " فرحتهم.. عيد" �سمن �سل�سلة املبادرات وامل�ساريع التي 
تتبناها وذلك من خالل م�سروعي توزيع "ك�سوة العيد" و "عيدية اليتيم" الذي يعد من امل�ساريع الرئي�سية 

التي تنفذها اجلمعية لتمكني الأيتام والأ�سر املتعففة.
ورعاية  بدعم  وذل��ك  اجلمعية،  يف  املكفولني  من  يتيم   1000 والعيدية  العيد  ك�سوة  توزيع  من  وا�ستفاد 

املح�سنني الذين يدعمون م�سروعات اجلمعية على مدار العام.
الأوقاف  دائ��رة  راأ�سهم  وعلى  وامل�ساريع  املبادرات  دعموا  واملح�سنني ممن  اأهل اخلري  وثمنت اجلمعية جهود 
بال�سارقة التي تهتم بالأ�سر املتعففة ومتكني الأيتام، بهدف تلبية احتياجاتهم ورفع املعاناة عن كاهل ذويهم.

مدينة املرفاأ  يف  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  • تنظمها 
فئتي الرجال والن�ساء  على  موزعة  درهم  مليون   1,24 بقيمة  جائزة   20 •

•• اأبوظبي-الفجر

رفعه  ال���وط���ن���ي  الإ�����س����ع����اف  اأك�������د   
درج����ات ال���س��ت��ع��داد وات���خ���اذه كافة 
ل�ستقبال  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
�سمن  وذل���ك  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد 
متكاملة  ا�ستباقية  ط����وارئ  خ��ط��ة 
الطارئة  احل�������الت  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
ال�ساعة  م��دار  على  املتوقع حدوثها 
وتاأمني ال�ستجابة ال�سريعة لها يف 
اجلمهور  ودع��ا  ال�سمالية.  املناطق 
م�سددا  مب�سوؤولية،  الح��ت��ف��ال  اإىل 
بالجراءات  الل���ت���زام  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�سحة  واإر���������س��������ادات  ال����وق����ائ����ي����ة 
ال�����س��ادرة ع��ن اجلهات  وال�����س��الم��ة 
�سحة  على  يحافظ  مب��ا  املخت�سة 
امل��ج��ت��م��ع ويدعم  اأف������راد  و���س��الم��ة 
جهود الدولة يف دفع عجلة التعايف 
من اجلائحة.  وت�سمل ال�ستعدادات 
ال�ستباقية  ال��ط��وارئ  خطة  تفعيل 
اخلا�سة مبوا�سم الأعياد واملنا�سبات 
تكثيف  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ر���س��م��ي��ة 
امل�����������وارد الإ�����س����ع����اف����ي����ة م�����ن ق����وى 
وتوزيعها  وم��ع��دات  واآل��ي��ات  ب�سرية 
ال�سرتاتيجي على املواقع احليوية 
والتحرك  اخل��م�����س،  الإم�������ارات  يف 
الإ�سعاف  مل���رك���ب���ات  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي 
ال�سابقة  الح�سائيات  على  اعتمادا 
وال���ت���ح���ال���ي���ل اخل����ا�����س����ة ب����اأمن����اط 
ك��م��ا �سيتم  ال��ب��الغ��ات وم��واق��ع��ه��ا. 
ال�سركاء  م���ع  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني ل����رف����ع ك���ف���اءة 

ال���س��ت��ج��اب��ة امل�����س��رتك��ة مب���ا يحقق 
�سالمة واأمن اجلمهور.

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  واأو�������س������ح   
اأح��م��د �سالح  ال��وط��ن��ي  ل��الإ���س��ع��اف 
الإ�سعافية  ال���ف���رق  اأن  ال���ه���اج���ري 
اتخذوا  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ����رف  وك������وادر 
ال�ستباقية  الج�������������راءات  ك����اف����ة 
للتعامل  ال���الزم���ة  والح���ت���ي���اط���ات 
م���ع ال��ب��الغ��ات ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي قد 
ت��ط��راأ خ���الل ف���رتة ال��ع��ي��د، موؤكدا 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ كافة  ال���ت���ام���ة  اجل���اه���زي���ة 
الإ�سعافية.  اخل��دم��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
كما ذّكر اجلمهور ب�سرورة التحلي 
وعدم  الح��ت��ف��ال  اأث��ن��اء  بامل�سوؤولية 
الوقائية  ب������الإج������راءات  ال���ت���ه���اون 
والح�����رتازي�����ة ل��ت��ج��ن��ب الإ�����س����رار 
انت�سار  املبذولة للحد من  باجلهود 

الوباء وتخطي تداعياته.
كافة  ت�سافر  اإجن��اح  على  وحر�سا   
املعنية  اجلهات  جميع  من  اجلهود 
واحلفاظ  املجتمع  �سالمة  لتاأمني 
الإ�سعاف  دع���ا  اأف������راده،  ح��ي��اة  ع��ل��ى 
التحلي  اإىل  اجل���م���ه���ور  ال���وط���ن���ي 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة وال����ت����زام الج������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ���س��د ك���ورون���ا مب��ا ي�سمل 
ال�سادرعن  العيد  بروتوكول �سالة 
الطوارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
جانب  اإىل  وال����ك����وارث،  والأزم�������ات 
اتباع اإر�سادات ال�سالمة العامة التي 
جت��ن��ب��ه��م امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق���د تعكر 
�سفو العيد:       • اللتزام الدائم 
وبروتوكول  ال�سالمة  با�سرتاطات 
ال�سادرة  والتعليمات  العيد  �سالة 

من اجلهات الر�سمية.

الوقاية  اأ�ساليب  اتخاذ  موا�سلة   •
وتعقيمها  اليدين  كغ�سل  ال�سحية 
ولب�س الكمامة والتباعد اجل�سدي.

املنزل  يف  ال��ع��ي��د  ����س���الة  اأداء   •
 60 ال���  لكبار ال�سن مم��ن ه��م ف��وق 
والأطفال اأقل من 12 عاما، ومينع 
امل�ساجد  يف  ال��ع��ي��د  ���س��الة  ح�����س��ور 
املزمنة  الأم��را���س  اأ�سحاب  من  كل 
ويتلقون  م�����س��اب��ني  م��ع  وامل��ق��ي��م��ني 
ال��ع��الج، وامل��ق��ي��م��ني م��ع خمالطني 
ملر�سى كورونا. • التهنئة واملعايدة 
عرب تقنيات الت�سال احلديثة بدل 
من التزاور. • عدم توزيع العيدية 
وا�ستبدالها  ال��ه��داي��ا  اأو  ال��ن��ق��دي��ة 
جتنب   • الإل��ك��رتون��ي��ة.  بالو�سائل 
العائلية  وال��ت��ج��م��ع��ات  ال�����زي�����ارات 
الفئات  م���ن  الأ���س��خ��ا���س  وخ��ا���س��ة 

بالعدوى  لالإ�سابة  تعر�سا  الأك��رث 
والتهنئة  التحية   • بها.  التاأثر  اأو 
امل�سافحة  ع��ن  والم��ت��ن��اع  بعد  ع��ن 
اأو  وال����ع����ن����اق وت���ق���ب���ي���ل الآخ�����ري�����ن 
الهدايا  ت��ب��ادل  • ع���دم  امل��خ��ا���س��م��ة. 
• البتعاد  املنازل.  الأطعمة بني  اأو 
والتجمعات  املزدحمة  الأماكن  عن 
وامل��ج��ال�����س يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة اأو 
الأهل  مراقبة  تكثيف   • اخلا�سة. 
بالعيد  الحتفال  اأث��ن��اء  لأطفالهم 
ال�سقوط  ح�������وادث  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 
وال�����ده�����������س وال�������غ�������رق وخم����اط����ر 
امل��ف��رق��ع��ات والأل����ع����اب ال���ن���اري���ة.  • 
ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة والل��ت��زام بقوانني 
على  ال�سالمة  وا���س��رتاط��ات  امل���رور 
الطرقات واإعطاء الأولوية ملركبات 
ال�����ط�����وارئ والإ������س�����ع�����اف.  وي���ذّك���ر 
اجلمهور  اأف���راد  الوطني  الإ���س��ع��اف 
برقم  الت�������س���ال  ال������رتدد يف  ب���ع���دم 
ط����وارئ الإ���س��ع��اف ال��وط��ن��ي 998 
 NA998 التطبيق  ا�ستخدام  اأو 
الإ�سعاف يف احلالت  لطلب خدمة 
الإ����س���ع���اف  اأن  ي���ذك���ر  ال����ط����ارئ����ة.  
الإ�سعافية  خدماته  يقدم  الوطني 
املناطق  يف  ال�������س���اع���ة  م������دار  ع���ل���ى 
ال�سمالية )ال�سارقة وعجمان وراأ�س 
والفجرية(  ال��ق��ي��وي��ن  واأم  اخل��ي��م��ة 
موؤهلة  اإ�سعافية  وف��رق  ك���وادر  ع��رب 
وم���������زودة ب���اأ����س���ط���ول ح����دي����ث من 
مركبات الإ�سعاف واملعدات املتطورة، 
ملرحلة  التميز  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق 
جلميع  وي��ت��اح  امل�ست�سفى.  ق��ب��ل  م��ا 

م��واط��ن��ني ومقيمني  م��ن  ال�����س��ك��ان 
ط���ل���ب اخل����دم����ة م����ن خ������الل رق���م 
والتطبيق   998 الإ�سعاف  ط��وارئ 

.NA998 الإلكرتوين

حول الإ�سعاف الوطني 
ه������و جهة  ال�����وط�����ن�����ي  الإ�������س������ع������اف 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال����ط����ارئ����ة يف دول�����ة  الإ�����س����ع����اف����ي����ة 
الإم���������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة. 
وت��اأ���س�����س الإ����س���ع���اف ال��وط��ن��ي عام 
ا�سرتاتيجية  ب�����س��راك��ة   2010
ل���ي���ق���دم خ���دم���ات���ه الإ����س���ع���اف���ي���ة ما 
القطاعني  ل�سالح  امل�ست�سفى  قبل 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س يف الإم�����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة.  وب����دع����م من 
غرفة عمليات متخ�س�سة واأ�سطول 
ح����دي����ث م����ن �����س����ي����ارات الإ����س���ع���اف 
واملعدات  التقنيات  باأحدث  املجهزة 
الإ�سعافية، يوفر الإ�سعاف الوطني 
الدولة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  خدماته 
اإ�سعافية  وف���رق  طبية  ك����وادر  ع��رب 
الوطني  الإ���س��ع��اف  اأن  كما  موؤهلة. 
مهمة   2014 ع������ام  م���ن���ذ  ت������وىل 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات اإ���س��ع��اف��ي��ة على 
ال�سمالية  املناطق  يف  ال�ساعة  م��دار 
وفق اأعلى معايري التميز وذلك من 
 998 الإ�سعاف  خالل رقم طوارئ 
 .NA998والتطبيق الإلكرتوين
ال�ستجابة  يف  اأ�سا�سي  �سريك  وه��و 
من  والأزم�����ات  ل��ل��ط��وارئ  الوطنية 
التكاملي مع خمتلف  العمل  خالل 

العاملة يف قطاع  الهيئات واجلهات 
الطوارئ والأزمات بالدولة. 

التغطية  الوطني  الإ�سعاف  ويوفر 
اخلا�سة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  الإ���س��ع��اف��ي��ة 
وال��ع��ام��ة يف ال��دول��ة ب��الإ���س��اف��ة اىل 
الأجل  ط��وي��ل��ة  ع��ق��ود  �سمن  عمله 
متخ�س�سة  اإ�سعافية  ك��وادر  لتوفري 
ل���ت���ق���دمي ال����رع����اي����ة الإ����س���ع���اف���ي���ة 
خدمات  اأو  امل����وق����ع  يف  وال���ط���ب���ي���ة 
املر�سية  ل��ل��ح��الت  ال��ط��ب��ي  ال��ن��ق��ل 
احلرجة من واإىل املراكز الطبية اأو 
خدمات الإ�سعاف اجلوي. كما يقدم 
ذات  متخ�س�سة  ا�ست�سارية  خدمات 
عالقة بال�سحة وال�سالمة ودورات 
الإ�سعافات  جم����الت  يف  ت��دري��ب��ي��ة 
الأول�����ي�����ة وغ����ريه����ا م����ن ال�������دورات 

يلتزم  دول����ي����ا.  امل���ع���ت���م���دة  ال��ط��ب��ي��ة 
الإ�سعاف الوطني مبعايري احلوكمة 
ي�����س��م��ن تطبيق  ال�����س��ري��ري��ة، مم���ا 
اأف�سل املمار�سات العاملية التي تكفل 
رع���اي���ة ممكنة.  اأف�����س��ل  ل��ل��م��ر���س��ى 
من  التمّيز  معايري  اأع��ل��ى  ويتبنى 
وال�سالمة  وال�سحة  اجل���ودة  حيث 
كافة عملّياته وخدماته  والبيئة يف 
الوطني  الإ����س���ع���اف  الإ����س���ع���اف���ي���ة. 
الدولية  اللجنة  اعتماد  على  حائز 
اىل   )JCI( اآي  �سي  جي  امل�سرتكة 
جانب ح�سوله على �سهادات كل من 
 ،9001 اآي���زو  اجل���ودة  اإدارة  ن��ظ��ام 
 ،14001 اآيزو  اإدارة البيئة  ونظام 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  اإدارة  ون���ظ���ام 

.  OHSAS 18001

تدابري ا�ستباقية لتوفري خدمات الإ�سعاف على مدار ال�ساعة يف املناطق ال�سمالية

االإ�سعاف الوطني يوؤكد ا�ستعداده ال�ستقبال عيد الفطر ويدعو اجلمهور اإىل االلتزام باإر�سادات ال�سحة وال�سالمة

اتخاذ االإجراءات االحرتازية مب�سليات و 
جوامع ال�سارقة خالل �سالة عيد الفطر

•• ال�سارقة-وام:

اأعلنت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية بال�سارقة احتاذ الإج��راءات الحرتازية كافة خالل �سالة عيد الفطر املبارك يف 
م�سليات وجوامع اإمارة ال�سارقة . و من املقرر اأن تقام ال�سالة يف امل�سليات واجلوامع املعتمدة مع ا�ستمرار اإغالق 
املرافق اخلدمية و اأماكن الو�سوء على اأن تكون مدة ال�سالة مع خطبة العيد /15دقيقة/ و تفتح اجلوامع قبل 

ال�سالة ب�/15دقيقة/ وتغلق مبا�سرة بعد النتهاء من خطبة العيد.
و �سددت على �سرورة اللتزام بالإجراءات الحرتازية كافة املعمول بها و مينع منعا باتا ح�سور الأف��راد املقيمني 
مع اأ�سخا�س م�سابني و يتلقون العالج و الأ�سخا�س املخالطني ملر�سى كوفيد 19 والأ�سخا�س الذين يعانون من 
اأمرا�س مزمنة .. داعية اإىل عدم ذهاب كبار ال�سن ممن هم فوق 60 �سنة و الأطفال اأقل من 12 عاما اإىل �سالة 

العيد حفاظا على �سالمتهم و�سحتهم.
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تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيني�س لالإ�ست�سارات الهند�سية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3713231 
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تعديل راأ�س املال / من 30000 اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيني�س لالإ�ست�سارات الهند�سية

SENES ENGINEERING CONSULTING
اإىل / �سيني�س لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة حممد نور العلم للعطور وال�ساعات
 MOHAMMED NURUL ALAM PERFUMES & WATCHES EST  

 اإىل/ بالتينوم لبيع عطور وال�ساعات
PLATINUM PERFUMES & WATCHES SALES 
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 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع ال�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة  4773204

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
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العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
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تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�سكوك لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

AL MASHKOOKFOOD STUFF TRADING L.L.C

اإىل / مكتب حممد الكندي لالإ�ست�سارات والدرا�سات  الدارية ذ.م.م
MOHAMMED AL KENDI ADMINISTRATIVE AND STUDIES CONSULTANCY OFFICE L.L.C. 
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خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
ومعدات  املكيفات  لت�سليح  لين  ال�س�����ادة/بلو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التربيد   رخ�سة رقم:1504487 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو لين لت�سليح املكيفات ومعدات التربيد

BLUE LINE AIR-CONDITIONERS & COOLING EQUIPMENTS REPAIRING

اإىل/ موؤ�س�سة بلولين تكنيكل ل�سيانة التكيف املركزي
BLUE LINE TECHNICAL CENTRAL AIR CONDITIONER MAINTENANCE 

تعديل عنوان / من العني العني �سناعية العني بناية - ال�سيد/ خلفان حممد خلفان 
مليفه اخليلي اإىل العني املنطقة ال�سناعية العرا�س 202100598326 202100598326 

دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العني
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء  3312007
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
للتجارة  ال�س�����ادة/الندى  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة   رخ�سة رقم:2750877 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيف فا�سل �سعيد حممد الهاملى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف امني حممد يو�سف

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
جرانت  ال�س�����ادة/جالك�سي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال املطابخ
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1342812 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة يو�سف عبدالرحمن يو�سف احلمادى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عمار �سالح احمد �سيف اهلل امل�سعبى

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
الرواد  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العرب للنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1073950 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مطر على ن�سيب على البلو�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سامل خلفان احمد حممد املزروعى

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/1000870 

ال�ستثمارات
 رخ�سة رقم:CN 2756088 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/قوت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك لالك�س�سوارات
 رخ�سة رقم:CN 2518055 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13239 بتاريخ 2021/5/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليميتد 

ري�س لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 2714968 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
دولة االإمارات العربية املتحدةقطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�سن -الفجر:

دبا احل�سن عن  بلدية مدينة  اأعلنت 
ل�ستقبال  ا�ستعداداتها  كافة  اإك��م��ال 
ال�سعيد لتكون يف خدمة  عيد الفطر 
�سكان املدينة الفا�سلة وزوارها طوال 
اأيام العيد، حيث قامت اإدارة العمليات 
بالبلدية بو�سع اآلية للعمل من خالل 
الب�سرية،  ك����وادره����ا  ج���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف 
و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  بهدف 
امل�ستجد  كورونا  جائحة  من  املجتمع 
)كوفيد19(، وعملت اإدارة اخلدمات 
الهند�سية على تزيني املدينة بالأ�سكال 
الهند�سية امل�سيئة حتى تبث الفرحة 
ال�����س��ك��ان ولكي  ن��ف��و���س  وال��ب��ه��ج��ة يف 
اإىل معامل  اجلمال  �سيء من  ت�سيف 

املدينة الفا�سلة.

حمالت تفتي�سية مكثفة
اليحيائي  عبداهلل  طالب  �سعادة  قال 
دب����ا احل�سن  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  م���دي���ر 
قامت  بالبلدية  العمليات  اإدارة  اأن 
متخ�س�سة  وب��رام��ج  خ��ط��ط  ب���اإع���داد 
منها  ال��ع��ي��د،  اأي����ام  لإدارة  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
اإدارة  مراقبي  عمل  لتنظيم  برنامج 
خالل  من  والبيئة  العامة  اخلدمات 
ت��ك��ث��ي��ف اجل������ولت ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة على 
التجارية  والأ����س���واق  امل��ح��الت  جميع 
العاملة  والغذائية  ال�سحية  واملن�ساآت 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الفا�سلة،  امل��دي��ن��ة  يف 
ذلك اإجراء حمالت تفتي�سية مفاجئة 
التجميل  ال�����س��ال��ون��ات وم��راك��ز  ع��ل��ى 
اخلا�سة بالرجال والن�ساء، للتاأكد من 
الحرتازية  التدابري  بكافة  التزامها 

املعلن عنا �سابقاً.

تزيني املدينة الفا�سلة
اخلدمات  اإدارة  اأن  اليحيائي  وذك���ر 

بتزيني  ق��ام��ت  بالبلدية  الهند�سية 
العامة  وامليادين  وال��دوارات  ال�سوارع 
الرئي�سية  وال��ت��ق��اط��ع��ات  واحل���دائ���ق 
ذات  والأع��م��دة  الهند�سية  بالأ�سكال 
واملج�سمات  الإ���س��الم��ي��ة  ال���زخ���ارف 
امل�����س��ي��ئ��ة ال����ت����ي ت��ت�����س��م��ن ع����ب����ارات 
التهنئة والتربيك باملنا�سبة ال�سعيدة 
منها »عيد فطر �سعيد« و»ع�ساكم من 
يليق  ورون��ق��اً  لت�سف جماًل  ع���واده«، 
الفرح  تبث  وحتى  الفا�سلة،  باملدينة 
املدينة  ���س��ك��ان  ن��ف��و���س  يف  وال�������س���رور 

بقدوم العيد.

اأوقات عمل الأ�سواق بعد رم�سان 
"مق�سب"  اأن  ال��ي��ح��ي��ائ��ي  واأو�����س����ح 
البلدية يفتتح اأبوابه من يوم ال�سبت 
اإىل ي����وم اخل��م��ي�����س م���ن ال�����س��اع��ة 6 
�سباحاً وحتى ال�ساعة 6 م�ساء، ويعمل 
من  ال�سباحية  بالفرتة  اجلمعة  يوم 
ال�ساعة 6 �سباحاً وحتى 11 �سباحاً، 
ال�ساعة  يعمل من  امل�سائية  وبالفرتة 

2 ظهراً وحتى 6 م�ساء، حيث �سيكون 
ال��ذب��ح حت��ت اإ����س���راف ط��ب��ي م��ن قبل 

الأطباء البيطريني.
بالإ�سافة  ال�سمك  �سوق  يعمل  بينما 
يوم  م��ن  باملدينة  اخل�سار  �سوق  اإىل 
ال�سبت اإىل يوم اخلمي�س من ال�ساعة 
ال�ساعة 10 م�ساء،  وحتى  �سباحاً   7
ويوم اجلمعة بالفرتة ال�سباحية من 
ال�ساعة 7 �سباحاً وحتى 11 �سباحاً، 
وب��ال��ف��رتة امل�����س��ائ��ي��ة م��ن ال�����س��اع��ة 2 

ظهراً وحتى 10 م�ساء.
تقوم  البلدية  اأن  اليحيائي  واأ���س��اف 
ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ب��ج��ه��ود 
املق�سب  م��ن��اط��ق  وت��ع��ق��ي��م  ل��ت��ط��ه��ري 
اجلمهور  على  يجب  كما  والأ���س��واق، 
والتدابري  الإج��������راءات  ك��اف��ة  ات���ب���اع 
التباعد  اأه��م��ه��ا؛  ل��ع��ل  الح����رتازي����ة 
الجتماعي و�سرورة ارتداء الكمامات 
حر�س  �سبيل  يف  وذل���ك  وال��ق��ف��ازات، 
�سكان  و�سالمة  �سحة  على  البلدية 

املدينة الفا�سلة.

احلجز الإلكرتوين للذبح
املدينة  �سكان  كافة  اليحيائي  وح��ث 
"احلجز  خ����دم����ة  ا����س���ت���خ���دام  ع���ل���ى 
حفاظاً  وذل���ك  للذبح"  الإل���ك���رتوين 
العامة  وال�������س���الم���ة  ال�����س��ح��ة  ع���ل���ى 
املواطنون  ي�ستطيع  حيث  لل�سكان، 
الفا�سلة  امل���دي���ن���ة  يف  وامل���ق���ي���م���ون 
الل����ك����رتوين  امل����وق����ع  اإىل  ال����دخ����ول 
الرابط  بالبلدية من خالل  اخلا�س 
 ،www .dhmun .shj .ae
واخ��ت��ي��ار ه��ذه اخل��دم��ة ال��ف��ري��دة من 
نوعها ومن ثم اإجراء احلجز امل�سبق 
وذلك  ومرنة،  �سهلة  بطريقة  للذبح 
والختالط  الزدح����ام  ع��ن  لالبتعاد 

خالل فرتة اأيام العيد.

�سهر  خــــالل  ــديــة  ــل ــب ال جـــهـــود 
رم�سان

اليحيائي  عبداهلل  طالب  �سعادة  اأفاد 
دب���ا احل�سن،  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  م��دي��ر 

جولت  بتنفيذ  ق��ام��ت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن 
تفتي�سية م�سددة خالل �سهر رم�سان 
املبارك على خمتلف املحالت واملراكز 
ال���ت���ج���اري���ة والأ��������س�������واق وامل���ط���اع���م 
وامل��وؤ���س�����س��ات وامل���ن�������س���اآت ال��ع��ام��ل��ة يف 
منطلق  من  وذل��ك  الفا�سلة،  املدينة 
املن�ساآت  ه���ذه  ال���ت���زام  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا 
والإ�سرتاطات  والتعليمات  بالقوانني 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ك��ل يف 

جمال اخت�سا�سه.
اأن  ال��ي��ح��ي��ائ��ي  ق����ال  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
ق�����س��م رق���اب���ة الأغ����ذي����ة ن��ف��ذ 344 
جولة تفتي�سية على خمتلف املحالت 
التي  واملوؤ�س�سات  واملطاعم  وامل�سانع 
املدينة،  يف  ال���غ���ذاء  جم���ال  يف  ت��ع��م��ل 
بال�سرتاطات  التزامها  م��ن  للتاأكد 
العالقة  ذات  والقوانني  والتعليمات 
قدم  ذل��ك  اإىل  وبالإ�سافة  عملها،  يف 
يف  للعاملني  ت��وع��وي��ة  حملة  الق�سم 
غذاء  و���س��ول  ل�سمان  املن�ساآت،  ه��ذه 

اآمن و�سليم لكافة فئات املجتمع.

 100 ال�سحية  الرقابة  ق�سم  ونفذ 
ج���ول���ة ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة وج�����ه خ���الل���ه���ا 4 
اإن����������ذارات، ك��م��ا ن��ف��ذ ال��ق�����س��م حملة 
تدريبية توعوية ل�سالونات احلالقة 
وم�����راك�����ز ال���ت���ج���م���ي���ل، حل��ث��ه��م على 
الحرتازية  التدابري  بكافة  اللتزام 
امل�ستمر  ال���ت���ع���ق���ي���م  اأه����م����ه����ا؛  ل���ع���ل 
ونظافة  للمن�ساأة  العامة  والنظافة 

الأدوات املُ�ستخدمة.
 75 البيئية  الرقابة  ق�سم  نفذ  فيما 
تكثيف  ح��ي��ث مت  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة،  ج���ول���ة 
ج��ه��ود ط��واق��م ال��ع��م��ل يف اأي����ام �سهر 
امل�سائية  ال��ف��رتة  يف  امل��ب��ارك  رم�سان 
بهدف املحافظة على النظافة العامة 
للمواقع ول�سمان ال�سالمة وال�سحة 

املهنية للعاملني.
البيطرية  اخلدمات  ق�سم  نفذ  بينما 
ع����دد م���ن الإج���������راءات الإح����رتازي����ة 
املبارك  الالزمة خالل �سهر رم�سان 
م��ن��ه��ا؛ اإج�����راء ف��ح��و���س��ات )ك��وف��ي��د-

ال�سمك  ب�سوق  العاملني  لكافة   )19

املعنية  اجل�����ه�����ات  م�����ع  ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق 
النتائج  ت��ظ��ه��ر  حل���ني  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 
�سلبية، بالإ�سافة اإىل ذلك نفذ الق�سم 
حمالت تفتي�سية مفاجئة على جميع 
داخل  املحالت  على  واأي�ساً  العاملني 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن اللتزام  ال�����س��م��ك  ���س��وق 
بال�سرتاطات ال�سحية، حيث اأظهرت 

النتائج  التزامهم بذلك.
بتنفيذ  الآف����ات  مكافحة  ق�سم  وق���ام 
عدداً كبرياً من الفعاليات والأن�سطة 
الهادفة اإىل حماية �سكان املدينة من 
يتعر�سون  قد  التي  ال�سحية  الآف��ات 
حملة   246 الق�سم  نفذ  حيث  ل��ه��ا، 
مل��ك��اف��ح��ة احل�������س���رات داخ�����ل امل���ن���ازل 
وامل�����راف�����ق احل���ك���وم���ي���ة ب���امل���دي���ن���ة، و 
احل�سرات  مل��ك��اف��ح��ة  حملة   6797
خدمة  و63  ال��ن��ف��اي��ات،  ح���اوي���ات  يف 
مكافحة  ال��ط��ارئ��ة يف  احل�����الت  م���ن 
ثعابني-  غريبة-عقارب-  )ح�سرات 
وغريها  �سائبة-قوار�س(،  حيوانات 
ال��ك��ث��ري م���ن احل���م���الت ال��ت��ي هدفت 

اإىل ح��م��اي��ة ال�����س��ك��ان واحل��ف��اظ على 
�سحتهم.

اأما ق�سم التفتي�س البلدي فقد وجه 
باأق�سام  خ��ا���س��ة  م��الح��ظ��ات   105
مالحظة  و53  ال���ب���ل���دي���ة،  و���س��ع��ب 
خا�سة مبن�ساآت البلدية، ووجه اأي�ساً 
بال�سركات  خ��ا���س��ة  م��الح��ظ��ة   17
 313 نفذ  بينما  الأخ��رى،  والدوائر 
ونفذ  البلدية،  ملن�ساآت  تفقدية  زي��ارة 
بخ�سو�س  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  زي������ارة   58
ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة، وت��ل��ق��ى 154 
ور�سد  ال�ساخن،  اخل��ط  على  مكاملة 

�سكوتني، ووجه اإنذارين.
على مدار 24 �ساعة

البلدية  ط��واق��م  اأن  اليحيائي  ون���وه 
ت��ت��واج��د على  الأق�����س��ام  م��ن خمتلف 
24 �ساعة يومياً، وذل��ك لتلبة  م��دار 
اح��ت��ي��اج��ات ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة، ويف حال 
يرجى  ط����ارئ����ة  ح����ال����ة  اأي  ح�������دوث 
الطوارئ )993(  التوا�سل مع رقم 
امل�ساعدة  ل��ت��ق��دمي  ع��ن��ه��ا  ل����الإع����الم 
ال��ف��رق املخت�سة  ق��ب��ل  ال���الزم���ة م��ن 

ببلدية مدينة دبا احل�سن.

تهنئة القيادة الر�سيدة
�سعادة  تقدم  املباركة  املنا�سبة  وبهذه 
ال��ي��ح��ي��ائ��ي مدير  ع����ب����داهلل  ط���ال���ب 
التهاين  اآي��������ات  ب���اأ����س���م���ى  ال���ب���ل���دي���ة 
واإىل  الر�سيدة  للقيادة  والتربيكات 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى،  امل��ج��ل�����س 
املدينة  �سكان  واإىل  اهلل"،  "حفظه 
ومقيمني،  م��واط��ن��ني  م��ن  الفا�سلة 

مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد.

•• ال�سارقة-الفجر:

بقنواتها  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل��الإذاع��ة  ال�����س��ارق��ة  هيئة  ت�����س��ارك  ال�سنوية  كعادتها 
ف��رح��ة ح��ل��ول عيد الفطر  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  واإذاع��ات��ه��ا، جمهورها م��ن خمتلف 
وامل�سرحيات  التلفزيونية  ال��ربام��ج  م��ن  متنوعة  جمموعة  وت��ق��ّدم  امل��ب��ارك 
والأفالم ال�سينمائية ذات امل�سامني املتميزة التي ترثي معارف واأذواق جميع 

اأفراد العائلة. 

�سباح ال�سارقة.. �سباح العيد 
يطل تلفزيون ال�سارقة على متابعيه �سبيحة العيد عرب برناجمه املجتمعي 
حيث  اخل��ا���س��ة،  طريقته  على  جمهوره  ليعايد  ال�سارقة"،  "�سباح  الأ���س��ه��ر 
الإعالميات  تقدمها  العيد  اأي���ام  اأول  ا�ستثنائية  بحلقات  متابعيه  �سريافق 
جمموعة  عر�س  يتخللها  احلكمة،  بيت  م��ن  حممد،  واأم���ل  املن�سوري  عليا 
م��ن ال��ف��ق��رات امل��ت��ن��وع��ة وال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ت��ر���س��د اأج�����واء ال��ع��ي��د يف 
العديد  وت�ست�سيف  التقليدية،  والأزي���اء  احللوى  ب�سناعة  وت��ع��ّرف  الإم���ارة 
العام  القائد  ال�سام�سي،  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء  �سعادة  منهم  ال�سخ�سيات  م��ن 
واملتخ�س�سة  القبي�سي،  دروي�س  عزة  املجوهرات  وم�سممة  ال�سارقة  ل�سرطة 
العيد  اأي��ام  بالرتاث موزة خمي�س الدهماين.  وي�ست�سيف الربنامج يف ثاين 
الفنان الكويتي الكبري �سعد الفرج، الذي �سيفتح �سفحات من م�سريته املليئة 
بالإجنازات، اإىل جانب العديد من ال�سخ�سيات الفنية واملجتمعية، كما يقّدم 
"وقتك لطفلك للعيد" التي  املتنوعة مثل  الفقرات  الربنامج جمموعة من 
العيد  اإج��ازة  لق�ساء  الرتفيهية  الأماكن  من  العديد  ت�سوير  خاللها  �سيتم 

لالأطفال، واأخرى تعّرف باأحدث الأفكار اخلا�سة بت�سميم مداخن البخور. 
الفقرات  من  العديد  مع  العيد  اأي��ام  ثالث  يف  موعد  على  اجلمهور  و�سيكون 
التنفيذي  امل��دي��ر  خ���ادم،  ب��ن  �سلطان  ب��ن  اهلل  عبد  �سعادة  اأب��رزه��م  وال�سيوف 
�سليمان  الإم���ارات���ي مهند  وامل��غ��ام��ر  وال��رح��ال��ة  اخل��ريي��ة،  ال�����س��ارق��ة  جلمعية 
فنية  اأف��ك��اراً  تطرح  متنوعة  فقرات  القناة  �ستقدم  ذات��ه  الوقت  يف  اليحيائي، 

لتن�سيق الزهور، والتعريف بالأماكن ال�سياحية يف الإمارة.

الفرح مع اجلماهري.. �سحوبات وجوائز 
اجلمهور  م��ع  للتفاعل  امل��ج��ال  ويفتح  واخل�����س��وم��ات،  بالعرو�س  ي��ع��ّرف  ومب��ا 
ب�سكل حّي ومبا�سر، تعر�س القناة يف ثاين وثالث اأيام العيد برنامج "مهرجان 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مع  بالتعاون  للجمهور  يقّدم  ال�سارقة" ال��ذي  رم�سان 
" �سيتي �سنرت الزاهية"  " و  " �سحارى  ال�سارقة، ومن قلب املراكز التجارية 
طرح  خالل  من  الهدايا  وتوزيع  �سرائية  ق�سائم  على  ال�سحوبات  من  العديد 
خالل  �سيارة  على  ال�سحب  �سيتم  كما  واملتنوعة،  اخلفيفة  والأ�سئلة  امل�سابقات 

ثاين ايام عيد الفطر و�سيارتان يف ثالث ايام العيد. 

ال�سينما يف بيتك
حيث  العائلية،  الأجنبية  الأف��الم  من  نخبة  مل�ساهديها  ال�سارقة  قناة  وتقدم 
�سي�ستمتع اجلمهور بالفيلم The Adventures of Roborex الذي 
A little Game، الذي تدور  يروي ق�سة تعلق فتى بكلبه الآيل، وفيلم 
 A Sunday Horse اأحداثه حول فتاة متعلقة بلعبة ال�سطرجن، وفيلم
ال�سعاب  تتجاوز  ملت�سابقة  والتحّدي  الوفاء  معنى  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 
الأعمال  م��ن  طويلة  بقائمة  امل�����س��اه��دون  و�سي�ستمتع  طموحاتها.   لتحقيق 
 Theو  ،One chance ت�����س��ّم  ال��ت��ي  والأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سينمائية 
 Bekas و ،Adventurer The Curse of the Midas Box

وعنرت ابن ابن ابن ابن �سداد، وف�س ملح وداخ، وخري وبركه وغريها. 

م�سرحيات 
الكويتية  امل�سرحية  القناة  امل�سرح، تعر�س  ياأخذ اجلمهور نحو جماليات  ومبا 
ا�ستيقظوا  لأ�سخا�س  غام�س،  اأمر  عن  �ستك�سف  التي   "2021 "م�سرحية 
ووجدوا اأنف�سهم ياأكلون بع�سهم البع�س فما الذي ح�سل لهم؟ ويزّين العيد 
اجلمهور  �سي�ستمتع  حيث  القناة  يف  الرئي�سية  الربامج  من  العديد  باأجوائه 
املعرفة"،  و"كاأ�س  و"ورقات"،  "اأما�سي"،  برامج  خالل  العيد  مظاهر  مبتابعة 
الذي  ذوقك"  و"على  و"�سّمار"  اأ�سدقاء"،  "معاً  جانب  اإىل  ال�سارقة"،  و"يف 

�سيقدم العديد من الو�سفات ال�سهية خالل العيد. 

قّيمة  وجوائز  الريا�سية..  ال�سارقة  �سا�سة  على  احللم"  "النهائي 
بانتظار اجلماهري

و�سيكون جمهور الريا�سة على موعد مع مفاجاآت خالل العيد عرب �سا�سة قناة 
ال�سارقة الريا�سية، حيث �ستبّث القناة العديد من الربامج والتغطيات التي 
امل�ستديرة بفر�سة  ال�ساحرة  اإذ �سيحظى ع�ّساق  يتخللها تقدمي جوائز قيمة، 
"كاأ�س  الأغلى  البطولة  لنهائي  ال�ستثنائية  التغطية  مب�ساهدة  ال�ستمتاع 
رئي�س الدولة"، اإىل جانب العديد من الفقرات اجلماهريية التي متنح جوائز 
نقدية قّيمة عرب برنامج "مالعبنا" الذي �سيطل على جمهوره برفقة مذيعي 
برنامج "واحد من الثالثة" الذين يرافقون اجلمهور بجوائز نقدية وعينية 
من خمتلف الأماكن ال�سياحية يف الإمارة والدولة.  و�سي�ست�سيف الربنامج 
اإ�سافة  للكاأ�س،  النهائي  اللقاء  يف  املتواجدان  الفريقان  جنوم  اأمل��ع  من  نخبة 
اإىل تغطية جتهيزات الحتاد للحدث الكروي الذي �سي�سهد عودة اجلماهري 
للمدرجات بعد غياب عام كامل، كما �ستقوم القناة ببث اأكرث من 27 مباراة 
القناة احلدث حلظة بلحظة وتنقل عرب  اأوق��ات خمتلفة، لرت�سد  نهائية يف 

�سا�ستها نب�س اجلمهور وتفاعله. 

العيد يف "الو�سطى"
وتتزّين �سا�سة قناة الو�سطى من الذيد باأجواء العيد حيث �ستقدم مل�ساهديها 
وامل�سرحية  ال�سينمائية  الأعمال  ونخبة من  املتنوعة،  الربامج  جمموعة من 
من  خا�سة  حلقات  �ستعر�س  حيث  امل��ب��ارك،  الفطر  اأي���ام  طيلة  �ستبّث  ال��ت��ي 
مبارك"،  "عيدكم  ع��ن��وان  حت��ت  الو�سطى"  "يوميات  ال�سباحي  ال��ربن��ام��ج 
يتخلله لقاءات مع �سخ�سيات من اأبناء املنطقة الذين يتحدثون عن ذاكرتهم 
يف العيد ما بني املا�سي واحلا�سر. وتعر�س القناة برنامج "فرحة العيد" الذي 
ت�سرتجع من خالله ذكريات العيد وخ�سو�سيته لدى اأهل البادية وذلك عرب 
اأبناء املنطقة الو�سطى، اإ�سافة  ا�ست�سافة جمموعة من الرواة وال�سعراء من 
العيد  نب�س  خاللها  م��ن  تر�سد  التي  والتقارير  ال��ربام��ج  م��ن  �سل�سلة  اإىل 

واأجواءه يف املنطقة.

فرحة الفطر املبارك على �سا�سة ال�سرقية من كلباء
من  �سل�سلة  ع��رب  العيد  فرحة  جمهورها  كلباء  م��ن  ال�سرقية  قناة  وت�سارك 
الربامج الأعمال التلفزيونية، حيث تطل عليهم بربنامج "عيدكم مبارك"، 
املعامل  ب��اأه��م  ي��ع��ّرف  "وجهة" ال��ذي  ال�سياحي  وال��ربن��ام��ج  العيد"،  و"فرحة 
ال�سياحية والأثرية املهمة يف املنطقة رفقة نخبة من النجوم الذين ي�ست�سيفهم 
الفنان الإماراتي عبداهلل �سعيد بن حيدر، كما تقدم القناة برناجمها "ال�سوق 

القدمي" الذي يطرح م�سابقات من ال�سوق القدمي يف مدينة خورفكان.

اأثري العيد.. على اإذاعة ال�سارقة 
املتميزة  الربامج  من  بباقة  العيد  خالل  م�ستمعيها  ال�سارقة  اإذاع��ة  وترافق 
"فرحة العيد" التي �ستعايد من خالله الإعالمية عائ�سة احلمودي  اأبرزها 
وي�ساركها يف التقدمي الطفلة مزنه جنيب والطفل عبدالعزيز العامري على 
اأطفال الإمارات وت�سطحبهم يف جولة تطرح من خاللها العديد من الأ�سئلة 
امل�سابقات  برنامج  ج��ان��ب  اإىل  معلوماتهم،  وخم���زون  معارفهم  ت��رثي  ال��ت��ي 
اجلماهريي "ر�سيدك بيدك"، الذي يقدمه العالمي �سلطان ال�سام�سي، كما 
�ستقدم برنامج "ع�سرية العيد" الذي �سي�ستقبل فيه املذيعان يو�سف احلمادي 
وهزاع ال�سحي مكاملات املت�سلني وي�ساركوهم فرحة العيد، اإىل جانب برنامج 
امل�سابقات "العيد يانا" من تقدمي جمال ال�سميطي والفنان مرعي احلليان. 

بل�س "95" العيد بحّلة متميزة
اأيام  اأول  مل�ستمعيها  الإجنليزية  باللغة  الناطقة   "95 "بل�س  اإذاع���ة  وت��ق��دم 
 12 ال�ساعة  م��ن  متوا�سلة  ���س��اع��ات   4 م���دار  على  ا�ستثنائية  تغطية  العيد 
4 ع�سراً ي�سارك فيها جميع املذيعني العاملني لديها ليقدموا  ظهراً وحتى 
التهاين اخلا�سة بالعيد، ويناق�سوا اآلية الحتفالت هذه ال�سنة خا�سة يف ظل 
جهود الدولة ملكافحة فايرو�س كورونا، حيث �سيتم م�ساركة اجلمهور فرحة 
الإجراءات  تطبيق  �سرورة  على  والتاأكيد  توعوية  ر�سائل  بّث  يرافقها  العيد 
الحرتازية والتباعد الجتماعي ويتخللها بّث مو�سيقى خا�سة تتنا�سب مع 

اأجواء الحتفالت التي �ستمنح التغطية ايقاعاً خا�ساً للفرح. 

مفاجاآت تنتظر م�ساهدي قناة ال�سارقة الريا�سية واإذاعات الهيئة تنقل فرح اجلمهور

»ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون« يف العيد.. اأملع جنوم الفن وجمموعة خمتارة من االأفالم وامل�سرحيات 

بحزمة من الإجراءات الحرتازية 

بلدية دبا احل�سن تنهي ا�ستعداداتها ال�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد
اليحيائي: تكثيف اجلولت التفتي�سية على املن�ساآت العاملة باملدينة خالل اأيام عيد الفطر 
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العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التحكم  بالروبوتات؛  جهاز  الرقمي  التحكم  ال�سناعية؛  للروبوتات  الآيل  الت�سغيل  اأجهزة  لال�ستخدام يف 
ت�سغيل  اأنظمة  )الروبوتية(؛  الت�سغيل  اأنظمة  للروبوتات؛  الكرتوين  حتكم  جهاز  للروبوتات؛  الكهربائي 
باأجهزة  للتحكم  مف�سلية  ب��اأذرع  الروبوتات  الروبوتي؛  الكهربائي  التحكم  جهاز  ال�سخ�سية؛  للروبوتات 
الروبوتات  الأمنية؛  املراقبة  روب��وت��ات  املخترب؛  روب��وت��ات  ال�سطناعي؛  ال��ذك��اء  ذات  ال��روب��وت��ات  املخترب؛  

التعليم؛ روبوتات املثول عن بعد
الواق�عة بالفئة: 9

 i بحروف لتينية باللون ال�سود والنقطة فوق حرف  Robo ا�سفلها كلمة tuti و�سف العالمة: كلمة
باللون الرتكواز
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344444         بتاريخ: 2021/02/06
با�س��م: ام جي دبليو باك للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

وعنوانه: �سندوق بريد 182228، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  الأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان

الواق�عة بالفئة: 3
برفيوم  كلمات  اع��اله��ا  لتينية  ب��ح��روف   PERFUME MUSEUM كلمات  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
 PERFUME كلمات  وحولها  كريكاتريي  وج��ه  ر�سم  داخلها  دائ��رة  ر�سمة  واعالها  بالعربية  ميوزمي 

ال�سود باللون  مرات   3 مكررة  لتينية  بحروف   MUSEUM
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344445         بتاريخ: 2021/02/06
با�س��م: دوت�سريين بيدبرييم�ستفو "كونديتري�سكا كوربورات�سيا "رو�سن"

وعنوانه: فول. اإيليكرتيكيف، 9/26، كييف 04176، اأوكرانيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سوكولتة؛ حلويات  املقطرة؛ احللويات؛  الإ�سفنج؛ حلويات )حلوى(؛ احللويات  الكراميل )حلوى(؛ كعك 
اأو  اللوز  )حلوى  الربالني  الوفل؛  املقرم�س؛  الب�سكويت  الفطائر؛  اأو  معجنات  الكوكيز؛  حلوى؛  ال�سكر؛ 

اجلوز(؛ الكيك؛ الب�سكويت؛ حلويات الفول ال�سوداين؛ حلويات اللوز
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة FUDGENTA بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345664         بتاريخ: 2021/02/24
UK00003526509 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/08/25
البلد الأولوية:  اململكة املتحدة

با�سم: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد
وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجلاف؛  اجل��ل��د  ل��ع��الج  التجميل  م�ستح�سرات  ع��الج��ي��ة؛  غ��ري  اجل��ل��د  اأو  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات التجميل لال�ستخدام يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ 
غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  عالجية؛  غري  اجللد  مرطبات 
غ�سول  الوجه؛  منظفات  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأحبار  واجل�سم؛  للوجه  تنغيم/ان�سجم 
الوجه؛ كرميات الوجه؛ زيوت الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ جل العني؛ كرمي العني؛ 
للوجه؛  بالدعك  مق�سر  اجل�سم؛  فرك  م�ستح�سرات  اجللد؛  اأو  للب�سرة  كرمي  عالجي؛  غري  اجللد  م�سل 

مق�سر بالدعك للج�سم؛ جل الوجه؛ جل اجل�سم
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات SKIN CHANGER بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 345667         بتاريخ: 2021/02/24

UK00003526517 :رقم الأولوية
تاريخ الأولوية: 2020/08/25

البلد الأولوية:  اململكة املتحدة
با�سم: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد

وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اجلاف؛  اجل��ل��د  ل��ع��الج  التجميل  م�ستح�سرات  ع��الج��ي��ة؛  غ��ري  اجل��ل��د  اأو  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات التجميل لال�ستخدام يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ 
غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  عالجية؛  غري  اجللد  مرطبات 
غ�سول  الوجه؛  منظفات  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأحبار  واجل�سم؛  للوجه  تنغيم/ان�سجم 
الوجه؛ كرميات الوجه؛ زيوت الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ جل العني؛ كرمي العني؛ 
للوجه؛  بالدعك  مق�سر  اجل�سم؛  فرك  م�ستح�سرات  اجللد؛  اأو  للب�سرة  كرمي  عالجي؛  غري  اجللد  م�سل 

مق�سر بالدعك للج�سم؛ جل الوجه؛ جل اجل�سم
الواق�عة بالفئة: 3

باللون  لتينية  بحروف   SUPREME RESTRUCTURE كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344447         بتاريخ: 2021/02/06
با�س��م: دوت�سريين بيدبرييم�ستفو "كونديتري�سكا كوربورات�سيا "رو�سن"

وعنوانه: فول. اإيليكرتيكيف، 9/26، كييف 04176، اأوكرانيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سوكولتة؛ حلويات  املقطرة؛ احللويات؛  الإ�سفنج؛ حلويات )حلوى(؛ احللويات  الكراميل )حلوى(؛ كعك 
اأو  اللوز  )حلوى  الربالني  الوفل؛  املقرم�س؛  الب�سكويت  الفطائر؛  اأو  معجنات  الكوكيز؛  حلوى؛  ال�سكر؛ 

اجلوز(؛ الكيك؛ الب�سكويت؛ حلويات الفول ال�سوداين؛ حلويات اللوز
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة ROSH بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344971         بتاريخ: 2021/02/15
با�س��م: اونزا انرتنا�سونال ليمتد

وعنوانه: في�سرتا كوربوريت �سريفي�سز �سنرت، ويكهامز كاي تو، رود تاون، تورتول، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات لال�ستخدام على الب�سرة واجللد والوجه واجل�سم؛ م�سادات التعرق لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ رغوة التطهري؛ 
مق�سرات الوجه )غري العالجية(؛ مق�سرات لفرك اجل�سم؛ اأقنعة جتميل للج�سم؛ م�سحوق تنظيف الب�سرة )تونر( للوجه 
)م�ستح�سرات التجميل(؛ م�سحوق تنظيف الب�سرة واجللد؛ مزيل عرق؛ مرطبات؛ كرميات التجميل؛ كرمي الرقبة؛ كرمي 
ال�سدر؛ م�سل لال�ستخدام التجميلي؛ غ�سول الوجه؛ كرمي العني؛ اأقنعة التجميل؛ اأقنعة جتميل لل�سدر؛ مرطب ج�سم؛ 
غ�سول اليدين؛ بودرة املكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ احمر ال�سفاه للتجميل؛ ظالل العيون؛ طالء الأظافر؛ املا�سكارا؛ 
اأنثوية لغ�سيل الفرج والدو�س املهبلي )عدا الأغرا�س الطبية(؛ م�ستح�سرات لال�ستخدام  اأقالم احلواجب؛ م�ستح�سرات 
يف احلمام وال�ستحمام ؛ ال�سابون الرغوي لال�ستحمام؛ العطور وعطور اجل�سم على �سكل رذاذ؛ ال�سابون؛ زيوت اأ�سا�سية 
ال�سم�س  م��ن  واق��ي��ة  م�ستح�سرات  ال�سناعية؛  الرمو�س  ال�سناعية؛  الأظ��اف��ر  ا�سنان؛  معاجني  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام 
من  للحماية  التجميل  م�ستح�سرات  الطبي(؛  لال�ستخدام  )لي�ست  ال�سم�س  بعد  ما  منتجات  التجميل(؛  )م�ستح�سرات 
ال�سم�س؛ م�ستح�سرات التجميل امل�سنوعة من املياه احلرارية؛ رذاذ ملياه املعدنية لأغرا�س التجميل؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ 
بخاخ معطر اجل�سم؛ ال�سامبو؛ مكيفات ال�سعر؛ م�ستح�سرات ا�ستمالة ال�سعر؛ م�ستح�سرات ت�سفيف ال�سعر؛ م�ستح�سرات 
حلماية ال�سعر من ال�سم�س؛ م�سل ال�سعر؛ اأقنعة فروة الراأ�س؛ م�ستح�سرات غري دوائية للعناية بفروة الراأ�س؛ مق�سرات؛ 
مناديل  لل�سعر؛  مزيل  �سمع  ال�سعر؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  مزيالت  التجميل؛  لأغ��را���س  مق�سر  مق�سرة؛  كرميات 
الوجه امل�سبعة مب�ستح�سرات التجميل؛ مناديل ورقية م�سربة مب�ستح�سرات التجميل؛ مناديل ل�ستخدام احلمام م�سربة 
مب�ستح�سرات التجميل؛ مناديل م�سربة لو�سن التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل لتطهري الفم؛ امل�ستح�سرات غري الدوائية 
لأغرا�س نظافة الفم؛ م�ستح�سرات لنظافة الفم )معاجني ا�سنان غري طبية(؛ معاجني الأ�سنان؛ م�ستح�سرات اأ�سنان غري 
طبية؛ م�سم�سات الفم لي�س لال�ستخدام الطبي؛ بخاخات الفم غري طبية؛ م�ستح�سرات غري طبية للعناية بالفم؛ بودرة 
التلك ل�ستخدام احلمام؛ زيوت لأغرا�س التجميل؛ زيوت الأطفال؛ زيوت اجل�سم؛ زيوت ال�سعر؛ م�ستح�سرات الكولجني 

لأغرا�س التجميل
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة SAFI بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345662         بتاريخ: 2021/02/24
UK00003526522 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/08/25
البلد الأولوية:  اململكة املتحدة

با�سم: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد
وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجلاف؛  اجل��ل��د  ل��ع��الج  التجميل  م�ستح�سرات  ع��الج��ي��ة؛  غ��ري  اجل��ل��د  اأو  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات التجميل لال�ستخدام يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ 
غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  عالجية؛  غري  اجللد  مرطبات 
غ�سول  الوجه؛  منظفات  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأحبار  واجل�سم؛  للوجه  تنغيم/ان�سجم 
الوجه؛ كرميات الوجه؛ زيوت الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ جل العني؛ كرمي العني؛ 
للوجه؛  بالدعك  مق�سر  اجل�سم؛  فرك  م�ستح�سرات  اجللد؛  اأو  للب�سرة  كرمي  عالجي؛  غري  اجللد  م�سل 

مق�سر بالدعك للج�سم؛ جل الوجه؛ جل اجل�سم
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات ELECTRO-LITE بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345669         بتاريخ: 2021/02/24
با�س��م: اونزا انرتنا�سونال ليمتد

وعنوانه: في�سرتا كوربوريت �سريفي�سز �سنرت، ويكهامز كاي تو، رود تاون، تورتول، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات لال�ستخدام على الب�سرة واجللد والوجه واجل�سم؛ م�سادات التعرق لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ رغوة التطهري؛ 
مق�سرات الوجه )غري العالجية(؛ مق�سرات لفرك اجل�سم؛ اأقنعة جتميل للج�سم؛ م�سحوق تنظيف الب�سرة )تونر( للوجه 
)م�ستح�سرات التجميل(؛ م�سحوق تنظيف الب�سرة واجللد؛ مزيل عرق؛ مرطبات؛ كرميات التجميل؛ كرمي الرقبة؛ كرمي 
ال�سدر؛ م�سل لال�ستخدام التجميلي؛ غ�سول الوجه؛ كرمي العني؛ اأقنعة التجميل؛ اأقنعة جتميل لل�سدر؛ مرطب ج�سم؛ 
غ�سول اليدين؛ بودرة املكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ احمر ال�سفاه للتجميل؛ ظالل العيون؛ طالء الأظافر؛ املا�سكارا؛ 
اأنثوية لغ�سيل الفرج والدو�س املهبلي )عدا الأغرا�س الطبية(؛ م�ستح�سرات لال�ستخدام  اأقالم احلواجب؛ م�ستح�سرات 
يف احلمام وال�ستحمام ؛ ال�سابون الرغوي لال�ستحمام؛ العطور وعطور اجل�سم على �سكل رذاذ؛ ال�سابون؛ زيوت اأ�سا�سية 
ال�سم�س  م��ن  واق��ي��ة  م�ستح�سرات  ال�سناعية؛  الرمو�س  ال�سناعية؛  الأظ��اف��ر  ا�سنان؛  معاجني  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام 
من  للحماية  التجميل  م�ستح�سرات  الطبي(؛  لال�ستخدام  )لي�ست  ال�سم�س  بعد  ما  منتجات  التجميل(؛  )م�ستح�سرات 
ال�سم�س؛ م�ستح�سرات التجميل امل�سنوعة من املياه احلرارية؛ رذاذ ملياه املعدنية لأغرا�س التجميل؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ 
بخاخ معطر اجل�سم؛ ال�سامبو؛ مكيفات ال�سعر؛ م�ستح�سرات ا�ستمالة ال�سعر؛ م�ستح�سرات ت�سفيف ال�سعر؛ م�ستح�سرات 
حلماية ال�سعر من ال�سم�س؛ م�سل ال�سعر؛ اأقنعة فروة الراأ�س؛ م�ستح�سرات غري دوائية للعناية بفروة الراأ�س؛ مق�سرات؛ 
مناديل  لل�سعر؛  مزيل  �سمع  ال�سعر؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  مزيالت  التجميل؛  لأغ��را���س  مق�سر  مق�سرة؛  كرميات 
الوجه امل�سبعة مب�ستح�سرات التجميل؛ مناديل ورقية م�سربة مب�ستح�سرات التجميل؛ مناديل ل�ستخدام احلمام م�سربة 
مب�ستح�سرات التجميل؛ مناديل م�سربة لو�سن التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل لتطهري الفم؛ امل�ستح�سرات غري الدوائية 
لأغرا�س نظافة الفم؛ م�ستح�سرات لنظافة الفم )معاجني ا�سنان غري طبية(؛ معاجني الأ�سنان؛ م�ستح�سرات اأ�سنان غري 
طبية؛ م�سم�سات الفم لي�س لال�ستخدام الطبي؛ بخاخات الفم غري طبية؛ م�ستح�سرات غري طبية للعناية بالفم؛ بودرة 
التلك ل�ستخدام احلمام؛ زيوت لأغرا�س التجميل؛ زيوت الأطفال؛ زيوت اجل�سم؛ زيوت ال�سعر؛ م�ستح�سرات الكولجني 

لأغرا�س التجميل
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات SAFI HIJAB EXPERT بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345768         بتاريخ: 2021/02/27
با�سم: تريب3 انرتنا�سونال ليمتد

اململكة  ات�����س،  اي��ه   1 او 24  ي��و  ن��ورث يورك�سري،  ك���ورت، ورك،  وع��ن��وان��ه: ريفاولك�س ه��او���س، 1 �سانت م��اري��ز 
املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العالمة: كلمة TRIB3 باأحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345769         بتاريخ: 2021/02/27
با�سم: تريب3 انرتنا�سونال ليمتد

اململكة  ات�����س،  اي��ه   1 او 24  ي��و  ن��ورث يورك�سري،  ك���ورت، ورك،  وع��ن��وان��ه: ريفاولك�س ه��او���س، 1 �سانت م��اري��ز 
املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النوادي الريا�سية؛ خدمات مراكز الرتفيهي والنوادي ال�سحية ومراكز اللياقة البدنية و�سالت 
وبناء  الأث��ق��ال  وتدريب  باجلمباز  املتعلقة  املرافق  توفري  الرتفيهية؛  املرافق  توفري  الريا�سية؛  لالألعاب 
الأج�سام  والتمارين الريا�سية والتمارين البدنية؛ اخلدمات التعليمية املتعلقة باجلمباز وتدريب الأثقال 
البدين؛ خدمات احلمية غذائية  التاأهيل  واإع��ادة  البدنية  والتمارين  الريا�سية  والتمارين  الأج�سام   وبناء 

والتغذية وال�سحة واجلمال واخلدمات الن�سح وال�ست�سارية املتعلقة بها
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: كلمة TRIB3 باأحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 346660         بتاريخ: 2021/03/10
با�س��م: �سركة حممد �ساهر و اأمري حم�سية 

وعنوانه: حماة قرية جنان طريق حماة - �سلمية، �سوريا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�ساي وال�سكروالكاكاو والأرز والتابيكو وال�ساجور وما يقوم مقام النب، املتة والدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب اخلبز واملعجنات والكعك والكيك والفطائر واحللويات العربية والفرجنية والكيك 
والكاتو والبيتفور والكيك والكعك املح�سي وال�سادة واملغط�س؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ م�ساحيق غذائية؛ 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل  والبوظة؛  والثلج  واملثلجات  واحل��الوة  واحلبوب  ال��ذرة  من  غذائية  مقبالت 
وال�سوكول  والب�سكويت  واملغط�سات  وال�سل�سة  واخلل  والزعرت  والتوابل  والفلفل  واخل��ردل  امللح  والدب�س؛ 
وحبوب �سوكولتة ملب�سة؛ ال�سكاكر والعلكة والراحة وم�سا�س الأطفال وملب�س وق�سامة �سكرية و فوندان 

و�سكاكرالعرق�سو�س
الواق�عة بالفئة: 30

اأوريل  كلمة  ا�سفلها  �سريط  على  لتينية  ب��ح��روف   AORLY FAKHIR كلمات  العالمة:  و�سف 
�سكل  داخ��ل  واح��د  الرقم  يتبعها  فاخر  كلمة  الي�سار  ويف  لتينية  بحروف   Orlly كلمة  اعالها  بالعربية 
بي�ساوي مع ر�سمة قطعة حلوى على �سريط باللوان البي�س والحمر الفاحت والداكن والبني وال�سفر 

على خلفية باللون ال�سفر
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 346799         بتاريخ: 2021/03/11
با�س��م: يو- بيوميد انك.

وعنوانه: 149 - 6 يورام - رو، دوجن - جو، دايجو، جمهورية كوريا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حمفزات اجللد الطبية لمت�سا�س الدواء؛ حماقن اأو اإبرة طبية يف طبيعتها اأقالم؛ حماقن اأو اإبرة طبية 
حتت اجللد ميكن التخل�س منها لال�ستخدام الطبي؛ حماقن اأو اإبرة طبية حتت اجللد ميكن التخل�س منها 
اجللد؛ جهاز احلقن  على  دقيق لال�ستخدام  ك�سط  اجللد؛ جهاز  اإب��ر احلقن حتت  لال�ستخدام اجلراحي؛ 
حتت اجللد؛ جهاز احلقن حتت اجللد لال�ستخدام يف حقن املواد؛ الأجهزة والأدوات الطبية واملعنى بها الإبر 

الدقيقة؛ اأجهزة تو�سيل الأدوية حتت اجللد تباع فارغة
الواق�عة بالفئة: 10

و�سف العالمة: كلمات AQUAGOLD fine touch باأحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 347348         بتاريخ: 2021/03/20
با�س��م: دافين�س ا�س. بي. ايه.

وعنوانه: فيا رافازيني 9/ايه، 43126 بارما، اإيطاليا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأقنعة  بالب�سرة؛ كرميات اجل�سم والوجه؛ لو�سن للج�سم والوجه؛  للعناية  التجميل؛ حليب تطهري  م�ستح�سرات 
الوجه  مرطبات  واجل�سم؛  للوجه  زب��دة  وال��وج��ه؛  اجل�سم  زي��وت  واجل�سم؛  للوجه  م�ستحلبات  واجل�سم؛  ال��وج��ه 
احلالقة؛  بعد  ما  م�ستح�سرات  احلالقة؛  كرمي  احلالقة؛  رغ��وة  حالقة؛  جل  واجل�سم؛  الوجه  ملفات  واجل�سم؛ 
م�ستح�سرات  التجميل؛  لأغ��را���س  زي��وت  التجميل؛  ك��رمي��ات  التجميل؛  م�ستح�سرات  احل��الق��ة؛  م�ستح�سرات 
التجميل على �سكل مواد هالمية؛ امل�ستح�سرات لأغرا�س التجميل؛ مناديل جتميل مبللة م�سبًقا؛ اأن�سجة م�سربة 
مب�ستح�سرات التجميل؛ مكيفات اجللد؛ م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة؛ زيوت التدليك غري العالجية؛ 
كرميات التدليك غري العالجية؛ م�ستح�سرات املكياج؛ م�ستح�سرات واقية من ال�سم�س )م�ستح�سرات التجميل(؛ 
م�ستح�سرات  ال�ستحمام؛  امالح  العالجية؛  غري  ال�ستحمام  زيوت  ال�سم�س؛  من  الواقية  التجميل  م�ستح�سرات 
التجميل للحمامات؛ بودرة التلك ل�ستخدام التواليت؛ م�ستح�سرات مزيل ال�سعر؛ م�ستح�سرات العناية بالأظافر؛ 
التجميل  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  تكييف  م�ستح�سرات  �سامبو؛  بال�سعر؛  العناية  م�ستح�سرات  تواليت؛  ماء  عطر؛ 
لال�ستخدام على ال�سعر؛ م�ستح�سرات وعالجات ال�سعر؛ العطور؛ الزيوت الأ�سا�سية؛ زيوت التواليت؛ ال�سابون؛ 

ق�سيب �سابون؛ م�سادات التعرق )اأدوات النظافة(؛ �سابون مزيل العرق؛ زبدة الكاكاو لأغرا�س جتميلية
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات )comfort zone( باحرف لتينية مكتوبة ب�سكل خا�س باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344446         بتاريخ: 2021/02/06
با�س��م: دوت�سريين بيدبرييم�ستفو "كونديتري�سكا كوربورات�سيا "رو�سن"

وعنوانه: فول. اإيليكرتيكيف، 9/26، كييف 04176، اأوكرانيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سوكولتة؛ حلويات  املقطرة؛ احللويات؛  الإ�سفنج؛ حلويات )حلوى(؛ احللويات  الكراميل )حلوى(؛ كعك 
اأو  اللوز  )حلوى  الربالني  الوفل؛  املقرم�س؛  الب�سكويت  الفطائر؛  اأو  معجنات  الكوكيز؛  حلوى؛  ال�سكر؛ 

اجلوز(؛ الكيك؛ الب�سكويت؛ حلويات الفول ال�سوداين؛ حلويات اللوز
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LACMI بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345663         بتاريخ: 2021/02/24
UK00003526521 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/08/25
البلد الأولوية:  اململكة املتحدة

با�سم: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد
وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجلاف؛  اجل��ل��د  ل��ع��الج  التجميل  م�ستح�سرات  ع��الج��ي��ة؛  غ��ري  اجل��ل��د  اأو  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات التجميل لال�ستخدام يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ 
غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  عالجية؛  غري  اجللد  مرطبات 
غ�سول  الوجه؛  منظفات  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأحبار  واجل�سم؛  للوجه  تنغيم/ان�سجم 
الوجه؛ كرميات الوجه؛ زيوت الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ جل العني؛ كرمي العني؛ 
للوجه؛  بالدعك  مق�سر  اجل�سم؛  فرك  م�ستح�سرات  اجللد؛  اأو  للب�سرة  كرمي  عالجي؛  غري  اجللد  م�سل 

مق�سر بالدعك للج�سم؛ جل الوجه؛ جل اجل�سم
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات HYDRO-BOUND بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 347482         بتاريخ: 2021/03/22
با�س��م: ك�سواه كولتور �سانايي يف جموهرات ليمتد �سريكيتي

ينيبو�سنا،  دي:20،  كيه:1  ايه   2 ايه  ن��و:17  �سيت.  اإ�ستوي�ست  ديجريمينباه�سى جاد.  ماه.  وعنوانه: مركيز 
باه�سيليفلري، ا�سطنبول، تركيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة اأو الثمينة وكل خليط منها اأو �سبائكها؛ املجوهرات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية؛ اأدوات 

قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ �سبحة )م�سابح(
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: كلمة KISWAH بحروف لتينية فوقها ر�سمة دائرة متقطعة باللوان الذهبي والبني 
والربونز

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345668         بتاريخ: 2021/02/24
UK00003526512 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/08/25
البلد الأولوية:  اململكة املتحدة

با�سم: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد
وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجلاف؛  اجل��ل��د  ل��ع��الج  التجميل  م�ستح�سرات  ع��الج��ي��ة؛  غ��ري  اجل��ل��د  اأو  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات التجميل لال�ستخدام يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ 
غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  عالجية؛  غري  اجللد  مرطبات 
غ�سول  الوجه؛  منظفات  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأحبار  واجل�سم؛  للوجه  تنغيم/ان�سجم 
الوجه؛ كرميات الوجه؛ زيوت الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ جل العني؛ كرمي العني؛ 
للوجه؛  بالدعك  مق�سر  اجل�سم؛  فرك  م�ستح�سرات  اجللد؛  اأو  للب�سرة  كرمي  عالجي؛  غري  اجللد  م�سل 

مق�سر بالدعك للج�سم؛ جل الوجه؛ جل اجل�سم
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات YOUTH REFORMER بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 346525         بتاريخ: 2021/03/08
با�س��م: كري�سن�س فو�سالب

وعنوانه: 144 اأفينيو دي فران�س، 74000 اآن�سي، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س؛ مالب�س ريا�سية؛ معطف مع قبعة للتزلج؛ معطف مع قبعة )�سرتات(؛ الأحذية 
داخلها فرو؛ اأحذية للريا�سية؛ اأغطية راأ�س جلدية؛ اأغطية راأ�س من مواد ن�سجية حرارية؛ اأغطية راأ�س لالأطفال؛ املالب�س 
ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س للر�سع والأطفال ال�سغار؛ مالب�س واقية من الرياح؛ ع�سابات )مالب�س(؛ جاكيتات؛ اجلوارب 
للن�ساء؛ قبعات مزرك�سة للتزلج؛ الأبواط؛ اأبواط للكاحل؛ قناع لالأنف والفم وي�سل للعنق )قناع اجلراميق(؛ اغطية الراأ�س 
التزلج على  اأحذية  التنزه؛  اأحذية  اأحذية جبلية؛  النعال؛  القبعات؛ جوارب؛  الراأ�س؛  اأغطية  التي تكون  القبعات  للتزلج؛ 
تركيبات  الرياح؛  من  واقية  بدلت  تزلج؛  بدلت  �سيق؛  لبا�س  البلوزات؛  قم�سان؛  ريا�سي؛  حذاء  الثلج؛  اأحذية  اجلليد؛ 
مالب�س؛ غطاء لالأذن )مالب�س(؛ الأو�سحة؛ �سراويل تزلج قابلة للمط؛ قفازات )مالب�س(؛ �سرتة الفي�ست؛ �سرتة الفي�ست 
للريا�سية؛ التنانري؛ �سروال �سيق )بنطلون(؛ املعاطف؛ ميرتز )قبعات على هيئة تاج(؛ بنطال؛ بنطال التزلج؛ بنطال لوح 
ا لأحذية التزلج؛  الثلج؛ ال�سراويل الريا�سية؛ �سرتة فرائية لها قبعة؛ اأقنعة؛ البلوفرات؛ ف�ساتني؛ حقائب م�سممة خ�سي�سً
بدلت القفز للتزلج؛ �سورتات الريا�سية؛ �سورتات؛ مالب�س داخلية؛ تي �سريت؛ جاكيتات )مالب�س(؛ جاكيتات الريا�سية؛ 
مالب�س التزلج؛ اأحذية ريا�سية؛ معطف واقي من املطر؛ بدلت؛ اأقنعة مقدمة الراأ�س اأو الوجه تلب�س على الراأ�س؛ الياقات 
بدلت  احلمام؛  اأرواب  )مالب�س(؛  اأحزمة  الرتيكو؛  بلوزات  و  البلوفرات  ال�ستحمام؛  بدلة  ال��ف��راء؛  قبعات  الأو�سحة؛  و 
اأحذية  ال�ساطئ؛  قبعات  ال�ساطئ؛  ف�ساتني  ال�سم�س؛  حمامات  ف�ساتني  ال�ساطئ؛  ثياب  واح��دة؛  قطعة  من  رداء  ال�سباحة؛ 

ال�ساطئ؛ �سبا�سب )زنوبات(؛ �سنادل؛ قبعات ال�ستحمام
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: كلمة FUSALP باأحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345665         بتاريخ: 2021/02/24
UK00003599528 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/08/25
البلد الأولوية:  اململكة املتحدة

با�سم: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد
وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الربوتينبة؛  املكمالت  باحلمية؛  واخلا�سة  الغذائية  املكمالت  الفيتامينات؛  وم�ستح�سرات  الفيتامينات 
املكمالت الغذائية واملكمالت الفيتامينات واملعادن؛ امل�ستح�سرات طبية؛ املواد الغذائية للحمية، امل�سروبات 

واملنتجات لغايات الطبية؛ املياه حم�سنة معدنية اأو حم�سنة بالفيتامينات اأو حم�سنة غذائيا لغايات الطبية
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات SKIN CHANGER بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239
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جمموعة  ب��اأن  الأمريكية  التهامات  الثالثاء  اأم�س  رو�سيا   رف�ست 
ت�سبب يف  الكرتوين بربنامج فدية  مقرها رو�سيا تقف وراء هجوم 

اإغالق اأكرب خطوط اأنابيب النفط يف �سرقي الوليات املتحدة.
وقالت ال�سفارة الرو�سية يف الوليات املتحدة يف بيان "نرف�س رف�سا 
اأ�سا�س لها من �سحافيني ... ونكرر باأن  قاطعا الف��رتاءات التي ل 

رو�سيا ل متار�س ن�ساطا 'خبيثا' يف الف�ساء الفرتا�سي".
والإثنني قال الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإن لي�س هناك اأدلة على 
اأنابيب  على خط  اللكرتوين  الهجوم  الرو�سية يف  �سلوع احلكومة 
برنامج  اأن  على  موؤ�سرات  هناك  ب��اأن  اأ�ساف  لكنه  الأمريكي  النفط 

الفدية )ران�سوم وير( موجود "يف رو�سيا".
تقف  التي  اجلهة  اآي(  بي  )اإف  ال��ف��درايل  التحقيقات  وح��دد مكتب 
اأنها  على  بايبالين  كولونيال  �سركة  ا�ستهدف  ال��ذي  الهجوم  وراء 
"دارك �سايد"، وهي جمموعة غام�سة ظهرت العام املا�سي وت�سعى 
ل�سركات وجترب هذه  الكمبيوتر لدى  اأنظمة  اخ��رتاق وجتميد  اإىل 

ال�سركات على دفع مبالغ مالية لفتحها.
اإىل  م���رارا  دع��ت  مو�سكو  اإن  الرو�سية  الدبلوما�سية  البعثة  وق��ال��ت 

احلوار مع وا�سنطن فيما يتعلق بق�سايا اأمن املعلومات الدولية.

ت�سكيل" اجلمعّية  "اأعاد  اأّنه  �سلفا كري  ال�سودان  رئي�س جنوب  اأعلن 
الوطنّية التي كان قد حّلها م�ساء ال�سبت، والتي مّت التفاو�س على 
2018، بح�سب ما  لعام  ال�سالم  اّتفاق  اإطار  ت�سكيلتها اجلديدة يف 

اأفاد التلفزيون الر�سمي .
الذي وّقعه كري ورياك م�سار، خم�س  ال�سالم هذا،  اّتفاق  اأنهى  وقد 
�سنوات من احلرب الأهلّية الدموّية التي خّلفت اأكرث من 380 األف 

قتيل و4 ماليني نازح.
ووفًقا ملر�سوم اأ�سدره كري وُتلي عرب التلفزيون احلكومي، ارتفع عدد 

اأع�ساء اجلمعّية الوطنّية، كما كان متوّقعاً، من 400 اإىل 550.
وعنّي كري 332 ع�سواً، بينما عنّي م�سار الذي ي�سغل من�سب نائب 
 90 الأخ��رى  املوّقعة  الأط���راف  عّينت  فيما  ع�سواً،   128 الرئي�س 

ع�سواً.
ومل ياأت املر�سوم على ذكر جمل�س الوليات )جمل�س ال�سيوخ( الذي 
ا م�ساء ال�سبت والذي ُيفرت�س اأن يرتفع عدد اأع�ساوؤه من  ُحّل اأي�سً

اإىل 100.  50
�سباط/فرباير  يف  متوّقعًة  ه��ذه  الت�سكيل"  "اإعادة  خطوة  وك��ان��ت 
الوطنّية، لكّنها مل تتّم  الوحدة  ت�سكيل حكومة  مع  تزامناً   ،2020

اإّل الآن، رغم طلبات متكّررة من املعار�سة.

اأعلن امل�ست�سار �سبا�ستيان كورت�س، رئي�س وزراء النم�سا، اإزالة معظم 
القيود املعمول بها حالياً ب�سبب وباء كورونا، واإعادة فتح البالد ب�سكل 
19 مايو اجل��اري، وع��ودة عمل املطاعم واملقاهي  كامل اعتباراً من 
الرتفيهية  الأن�سطة  جميع  وممار�سة  الفعاليات  وتنظيم  والفنادق 

والثقافية والريا�سية يف ظل اإجراءات احرتازية جديدة.
املختلفة  الأماكن  اإىل  الأف��راد  الأ�سا�سي لدخول  ال�سرط  اأن  واأو�سح 
وامل�ساركة يف الأن�سطة والفعاليات، يعتمد خالل الفرتة املقبلة على 
3 حمددات، ت�سمل تقدمي اختبار كورونا �سلبي اأو التعايف من املر�س 
ال�سماح مبزيد  الفريو�س.. متوقعا  التطعيم �سد  اأو احل�سول على 
من الت�سهيالت، ذات ال�سلة بالحتفالت الكبرية وحفالت الزفاف 
والعامة يف مطلع  التجمعات اخلا�سة  املحددة لأع��داد  القيود  ورفع 
ال�سيف، وقال "�سنتخذ املزيد من اخلطوات بحلول اأول يوليو على 
نحو  كبرية  "خطوة  مايو ميثل   19 ي��وم  اأن  تقدير." واعترب  اأبعد 
التطعيم  التقدم يف عمليات  اإىل  الف�سل  واأرج��ع  احلياة الطبيعية"، 
امل�سابة،  احل��الت  لكت�ساف  املكثفة  الختبارات  اإج��راء  يف  والتو�سع 
ال�سيف"،  الطبيعية يف  ع��ودة احلياة  يعار�س حالياً  �سيء  "ل  وق��ال 

لكنه حّث على ا�ستمرار احلذر.

عوا�سم

مو�سكو

جوبا

فيينا

اإ�سرائيل تطلق حار�س الأ�سوار العملية الع�سكرية اجلديدة �سد غزة  

احلرب على القد�س م�ستمرة...من ال�سيخ جراح اإىل التوا�سل االجتماعي

•• عوا�سم-وكاالت

ت��ت��وا���س��ل امل���واج���ه���ات ال��دام��ي��ة يف ال��ق��د���س ب���ني �سكان 
والقوات  م��ن ج��ه��ة،  امل��دي��ن��ة  واأب���ن���اء  ال�سيخ ج���راح  ح��ي 
اآخر  خطري  ت�سعيد  يف  اأخ���رى،  جهة  م��ن  الإ�سرائيلية 
ي��ه��دد ال��ق��د���س وم��ع��ه��ا ك��ام��ل امل��ن��ط��ق��ة، ب��ع��د اأن اأطلقت 
اإ�سرائيل "حار�س الأ�سوار" العملية الع�سكرية اجلديدة 
وبلدات  م��دن  اإط��الق �سواريخ على  على  رداً  غ��زة،  �سد 

اإ�سرائيلية، و�سقوط اأحدها قرب القد�س.
تك�سف املواجهات يف باحات الأق�سى، ويف مدينة القد�س 
وغزة،  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  امل���دن  وبع�س 
مواجهات ت�سبه النتفا�سة اجلديدة، رغم تباين ميزان 
ال��ق��وى، وت��غ��ري امل��ع��ط��ي��ات ع��ل��ى الأر�����س م��ن��ذ انتفا�سة 

احلجارة، ثم النتفا�سة الثانية.

من ال�سيخ جراح اإىل في�س بوك
املواجهات  الثالثاء، ترافقت  اأم�س  ووفق �سحف عربية 
"يخو�س  اإذ  اف���رتا����س���ي���ة،  اأخ������رى  م���ع  الأر��������س  ع��ل��ى 
اجلي�س  مع  ميدانية  مواجهات  مب��وازاة  الفل�سطينيون 
الإ�سرائيلي يف القد�س معركة اأخرى �سر�سة على �سبكات 
املحتوى  �سد  ان��ح��ي��ازه��ا  ب�سبب  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
التي  ال��ع��رب،  �سحيفة  وف��ق  وحماربته"  الفل�سطيني 
تاأثري  م���دى  ن�سبياً  م��ب��ك��راً  اإ���س��رائ��ي��ل  "فهمت  ت�سيف 
العاملي.  العام  ال��راأي  على  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ومنذ 2016 ا�ستطاعت تروي�س الوح�س، اإذ منح في�س 
التي  املواد  الرقيب على م�سامني  اإ�سرائيل مكانة  بوك 
خوارزمية  ب��وك  في�س  وب��ن��ى  الفل�سطينيون.  ين�سرها 
اإذا  الفل�سطينيني  م��ن�����س��ورات  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً  حت��ذف 
اإىل  حتى  النظر  دون  معينة،  م�سطلحات  فيها  ج��اءت 

ال�سياق الذي ترد فيه هذه امل�سطلحات".
الوحيد  املوقع  لي�س  بوك  في�س  ف��اإن  ال�سحيفة  وح�سب 
اأن  اإذ  الفل�سطيني،  املحتوى  على  رق��اب��ة  يفر�س  ال��ذي 
واأف��اد موقع  ال�سبكات الجتماعية حتذو ح��ذوه،  معظم 

تويرت  على  ح�سابه  عرب  امل�ستقل  الأمريكي  موندوي�س 
اأن من�ستي "اإن�ستغرام وفي�س بوك تفر�سان رقابة على 
املن�سورات املتعلقة باأحداث ال�سيخ جراح يف القد�س منذ 

اجلمعة".
اإن  ت��غ��ري��دة  "نيو بر�س" الأم��ري��ك��ي ع��رب  وق���ال م��وق��ع 
يف�سح  ال���ذي  الفل�سطيني  امل��ح��ت��وى  ي��ح��ارب  "تويرت 

جرمية تهجري الفل�سطينيني من حي ال�سيخ جراح". 

عالقات يف خطر؟
داخلياً  خ��ل��ف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  الأ�����س����رار  ج��ان��ب  اإىل 
ولالإ�سرائيليني  اأن��ف�����س��ه��م  للفل�سطينيني  واإق��ل��ي��م��ي��اً، 
اأي�ساً، اإل اأن اأهم مت�سرر ح�سب ال�سرق الأو�سط، كانت 
اأن  ف��رغ��م  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة نف�سها،  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
القليل  اإل  ي�سرتع  مل  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال��ن��زاع 
ال�سيا�سة  بق�سايا  قيا�ساً  ب��اي��دن،  الرئي�س  اهتمام  م��ن 
امل�سوؤولني  اأن  اإل  اخلارجية الأخ��رى، ح�سب ال�سحيفة، 
لل�سيا�سات  النتقادات  من  م��زي��داً  "يظهرون  اإدارت���ه  يف 
بخالف  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلية 

النهج الذي اعتمده الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب".
لتجنب  ي�سعى  الأبي�س  "البيت  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح 
ال�سدام مع اإ�سرائيل يف �ساأن النزاع الفل�سطيني، لكن اأزمة 
واملنظمات  الكونغر�س  اأع�ساء  من  كثرياً  دفعت  القد�س 
التقدمية اإىل مطالبة بايدن بالتدخل، وظهر اخلالف 
م�ست�سار  اأج���راه  ات�سال  خ��الل  الإ�سرائيلي  الأم��ري��ك��ي 
�سوليفان،  جايك  الأبي�س،  البيت  لدى  القومي  الأم��ن 
عن  للتعبري  �سبات،  ب��ن  مئري  الإ�سرائيلي  ن��ظ��ريه  م��ع 
املواجهات  املتحدة م��ن  ال��ولي��ات  ل��دى  خم���اوف ج��دي��ة 
املحتلة".  الفل�سطينية  والأرا���س��ي  القد�س  يف  العنيفة 
ا�ستخدمتها  ال��ت��ي  امل��ت��وازن��ة  للغة  "وخالفاً  واأ���س��اف��ت 
الأمريكي،  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  ب��ا���س��م جم��ل�����س  امل��ت��ح��دث��ة 
�سوليفان  بني  املكاملة  اأن  الإ�سرائيلية  ال��ق��راءة  اأظ��ه��رت 
وبن �سبات كانت حادة. ونقل موقع اأك�سيو�س الأمريكي 
�سوليفان  اأبلغ  �سبات  بن  اأن  اإ�سرائيليني  م�سوؤولني  عن 

خالل املكاملة الهاتفية اأن اإ�سرائيل تعتقد اأنه يجب على 
اإدارة بايدن، وبقية املجتمع الدويل، البقاء خارج الأزمة 
اأن  اإ�سرائيل"، معترباً  يف القد�س، وجتنب ال�سغط على 
الفل�سطينيني،  للم�ساغبني  مكافاأة  ال��دويل  "التدخل 
على  دولية  �سغوط  اإىل  ي�سعون  الذين  يدعمهم،  وم��ن 

اإ�سرائيل".

تزوير ممنهج
اأب��و ح�سني، الذي  اأك��د املحامي ح�سني  اأخ��رى  من جهة 
يدافع عن عائالت حي ال�سيخ جراح يف القد�س وحقهم 
يف ال�سكن يف بيوتهم، ملوقع "اندبندنت عربية"، اأن "قرار 
جل�ستها  تعقد  اأن  املقرر  من  كان  التي  املحكمة،  تاأجيل 
الثنني، لإ�سدار قرارها حول طرد اأربع عائالت من حي 
اأخطر ما هو عليه  اأ�سهم يف منع ت�سعيد  ال�سيخ ج��راح، 
الفل�سطيني  ال��داخ��ل  يف  املناطق  وخمتلف  ال��ق��د���س،  يف 

واخلارج".
اأن القرار جاء يف اأعقاب طلب تقدم به مع زميله  واأك��د 
ح�سور  اإىل  املحكمة  فيه  يدعو  اأر�سيد،  �سامي  املحامي 
اأفيخاي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  للحكومة  الق�سائي  امل�ست�سار 
تظهر  وبينات  تف�سريات  وت��ق��دمي  اجلل�سة،  مندلبليت 
ال�ستيطانية  تدعيها اجلمعية  التي  القانونية  اخللفية 

ل�سيطرتها على البيوت.
واأ�ساف "يف مثل هذه اجلل�سات ل ميكن ح�سم املو�سوع 
املتمثلة  اإ���س��رائ��ي��ل  ل���دول���ة  ق���ان���وين  ت��ف�����س��ري  دون  م���ن 
ال�سلطات  حتويل  كيفية  ح��ول  ال��ق��ان��وين،  مب�ست�سارها 
ت�سجيل  دائ��رة  اإىل  البيوت  ملكية  ال�ساأن  ذات  الر�سمية 
الأرا�سي ودائرة ماأمور الأمالك، وهو اأمر يناق�س ما يف 
حوزتنا من اأدلة وم�ستندات ح�سلنا عليها من الأر�سيفني 
لهذه  الفل�سطينية  امللكية  وت��وؤك��د  والأردين  العثماين 

البيوت".
وح�سب اأبو ح�سني، فقد رد امل�ست�سار الق�سائي للحكومة 
املو�سوع،  لفح�س  اأ�سبوعني  منحه  بطلب  الإ�سرائيلية 
وتقدمي رد يظهر ما يف حوزة املوؤ�س�سات الإ�سرائيلية من 

اأدلة وم�ستندات توؤكد الدعاء الإ�سرائيلي، ومن ثم تعني 
من  اأ�سبوعني  بعد  جل�سة  العليا  الإ�سرائيلية  املحكمة 

تقدمي تف�سري امل�ست�سار الق�سائي للحكومة.
الإ�سرائيلية  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ح�سني  اأب���و  امل��ح��ام��ي  واأك����د 
"نحالت �سمعون"، التي حولت ملكية حي ال�سيخ جراح 
الغ�س  ع��رب  م�ستندات وجن��ح��ت  ب��ت��زوي��ر  ق��ام��ت  اإل��ي��ه��ا، 
الفل�سطينيني  اأ�سحابها  م��ن  امللكية  نقل  يف  وال��ت��زوي��ر 
اإىل العائالت اليهودية  اإليها، بالتايل نقلتها  الأ�سليني 

التي ا�ستوىل بع�سها على عدد من البيوت.

قدر فل�سطيني
عبدالوا�سع  ق���ال  خمتلف  ���س��ي��اق  ويف  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
"�سينت�سر  اأون��الي��ن:  اإي�ست  ميدل  موقع  يف  الفاتكي، 
ماذا  ق�سيتهم،  ب��ع��دال��ة  ث��م  اهلل،  ب��ع��ون  الفل�سطينيون 
فعلتم لهم �سابقا؟ غري البيانات والجتماعات، واحلديث 
بينما  الدولية،  املحافل  يف  باأوجاعهم  مت�سولني  عنهم 
اأطفال فل�سطني  اأنتم تقروؤون بيانات ال�سجب والإدانة، 
"قدر فل�سطني اأنها وجدت يف  ي�ستهزئون بها"، ُم�سيفاً 
حميط عربي. تخيلوا معي لو كانت فل�سطني يف اأر�س 

غري عربية، ويجري لها ما يجري الآن".
الأح����زاب  بع�س  ق���ادة  اأن  "امل�سحك  ق���ائ���اًل:  ومي�����س��ي 
جراح  ال�سيخ  ح��ي  تهجري  يف  راأى  العربية،  ال�سيا�سية 
املقد�سيني، فر�سة  بحق  ال�سهاينة  القد�س، وجرائم  يف 
�سد  ن��ق��اط  وت�سجيل  ل��ه��م،  ن�����س��ايل  ح�����س��ور  لت�سجيل 
بع�س  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ت��وج��ه  واحد"،  اآن  يف  خ�سومهم 
اأنف�سكم  "حرروا  ق��ائ��اًل:  باحلديث،  العربية  ال��ق��ي��ادات 
عقلياتكم  ح���رروا  وال��ظ��ل��م،  الف�ساد  م��ن  وجمتمعاتكم 
ابنوا  الداخلية،  النزاعات  وتنمية  ال�سراع  كهنوت  من 
والنتماء  وامل�ساواة  العدل  لقيم  خمل�ساً  عربياً،  جيال 
ال�ساملة فهو اجليل  الإنتاج والتنمية  لالإن�سانية، وقيم 
ميزان  و�سيقلب  فل�سطني  يف  اأه��ل��ن��ا  م��ع  �سيقف  ال���ذي 
يف  لكم  وق��ودا  جتعلوه  اأن  من  ب��دل  ل�ساحلهم،  املعركة 

معارككم مع بني جلدتكم، يف الو�سول لل�سلطة .

•• عوا�سم-وكاالت

عقدت م�سر وتركيا اأول لقاء بينهما منذ ثمان �سنوات، 
اإل اأن الباحث متني غوركان قال يف موقع "املونيتور" 
اإن اأنقرة مل تظهر اأي تراجع يف ليبيا، علماً اأن حماولتها 
اخل�سمني  تو�سل  رهن  تبقى  القاهرة  مع  للم�ساحلة 

الإقليميني اإىل اأر�سية م�سرتكة يف النزاع الليبي.
القاهرة،  م���اي���و)اأي���ار( يف   6 و   5 واأج���ري���ت حم��ادث��ات 
ب��رئ��ا���س��ة ن��ائ��ب��ي وزي����ري خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن، ب��ع��د وقت 
ق�سري ن�سبياً من بداية تركيا التعبري علناً عن رغبتها 
يف امل�����س��احل��ة يف م����ار�����س)اآذار(، وه���و م��ا ي���دل ع��ل��ى اأن 
اأي�ساً حري�سة على ك�سر اجلليد يف العالقات  القاهرة 

الثنائية.
وكانت و�سائل الإعالم الرتكية املوالية للحكومة هادئة 
اإىل حد ما يف تغطيتها لالجتماع، كما لو كانت جتهد 
لتغيري النغمة بعد �سنوات من حمالتها على الرئي�س 

امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي منذ 2013.
الرتكية  الع�سكرية  ال��ق��وات  وج���ود  ال��ق��اه��رة  وترف�س 
ومرتزقتها يف ليبيا، لكن غوركان، يرى اأنها تدرك اأنها 
يف حاجة اإىل بع�س التفاهم مع اأنقرة لتحقيق ا�ستقرار 

دائم يف جارتها الغربية.
وركز اجلانبان على التو�سل اإىل ت�سوية يف ليبيا حيث 
حاول قيا�س اخلطوط احلمر املتبادلة يف الفرتة التي 

ت�سبق النتخابات املقررة يف دي�سمرب )كانون الأول(.

�سرق املتو�سط
اليونان،  اإىل  م�����س��ر  ان�����س��م��ت  امل��ت��و���س��ط،  ����س���رق  ويف 
مع  تفاهم  واأي  واإ���س��رائ��ي��ل،  اليونانيني،  والقبار�سة 

تركيا �سيتطلب منها اإيجاد طريقة ل تنفر �سركاءها.

على  التناف�س  يف  كبري  حد  اإىل  معزولة  تركيا  وكانت 
املتو�سط،  الأبي�س  البحر  �سرق  يف  الغاز  عن  التنقيب 
وهو حمرك رئي�سي لتدخلها الع�سكري يف ليبيا الذي 
اأعقب توقيعها اتفاقيتني مهمتني مع حكومة طرابل�س 
واحدة   ،2019 الثاين(  نوفمرب)ت�سرين  يف  ال�سابقة 
حددت املناطق البحرية بني البلدين والأخرى التعاون 

الع�سكري.
اأم��ا عن الإخ���وان امل�سلمني، ف��اإن القاهرة ت��رى يف دعم 
اإىل  ال��ذي قدمته  اللجوء  ذل��ك  للحركة، مبا يف  اأنقرة 
اأع�ساء الإخوان الفارين من م�سر، تدخاًل يف �سوؤونها 

الداخلية.
ويقول غوركني اإن القاهرة قد ل ت�ستطيع حمل اأنقرة 

على قطع دعمها للحركة ب�سربة واحدة، لكنها تعتقد 
اأن يف اإمكانها تعطيل جماعة الإخوان املنفيني الذين ل 
يزالون حري�سني على التاأثري على ال�سيا�سة الداخلية 

يف م�سر.
القنوات  ع��ل��ى  اأن���ق���رة  ���س��غ��ط��ت  )اآذار(،  م���ار����س  ويف 
التلفزيونية التي تبث من اإ�سطنبول واملرتبطة بجماعة 
للحكومة  ان��ت��ق��ادات��ه��ا  ل��ت��خ��ف��ي��ف  امل�����س��ل��م��ني  الإخ������وان 
امل�سرية. ولكن ال�سوؤال يبقى مدى قبول تركيا بت�سليم 

القاهرة اأع�ساء اجلماعة املدانني.

اأر�سية م�سرتكة يف ليبيا
ويرى غوركني اأن ال�سراع الليبي واجلغرافيا ال�سيا�سية 

ذات ال�سلة يف �سرق البحر املتو�سط ت�سكل عقبات اأمام 
واخلالفات  "الإخوان"  ق�سية  م��ن  اأك���رب  امل�����س��احل��ة، 

الأيديولوجية بني اأنقرة والقاهرة.
ومن ال�سابق لأوانه القول اإذا كان باإمكان اأنقرة والقاهرة 
اإيجاد اأر�سية م�سرتكة يف ليبيا، لكن املرجح اأن  وجود 
املرتزقة ال�سوريني الذين جلبتهم تركيا،الختبار الأول 

لقدرة اجلانبني على الت�سوية.

املرتزقة
عدد  اأن  تركية مطلعة  "املونيتور" عن م�سادر  وينقل 
املقاتلني ال�سوريني، الأع�ساء يف ف�سائل اجلي�س ال�سوري 
يف  الع�سكرية  حمالتها  يف  تركيا  دعموا  الذين  احل��ر، 
�سوريا، ل يقل عن 2000 مقاتل ويتمركزون حالياً يف 

قاعدة ع�سكرية بني طرابل�س، وم�سراتة.
اأعيدوا  �سوري  700 مقاتل  اإن حوايل  امل�سادر  وقالت 
ببقائهم  البقية  واأخطر  اأبريل)ني�سان(،  �سوريا يف  اإىل 
يف ليبيا 5 اأ�سهر اأخرى على الأقل، و�سي�ستمر تدريبهم 

يف قاعدتهم احلالية.
يف غ�سون ذلك، ل يزال �سباط اجلي�س الرتكي الذين 
�ساركوا يف برامج التدريب والتجهيز واملهام ال�ست�سارية 
جوية  ق��اع��دة  اأك��رب  ال��وط��ي��ة،  يف  منت�سرين  الع�سكرية 
يف غ���رب ل��ي��ب��ي��ا، ويف م��ي��ن��اء ط��راب��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري، ويف 
ق��اع��دة اخل��م�����س ال��ب��ح��ري��ة ���س��رق ل��ي��ب��ي��ا،  وث��ك��ن��ة زوارة 
والأكادمييات  مب�سراتة  ق��واع��د  ويف  العا�سمة،  غ��رب 

الع�سكرية يف طرابل�س، وم�سراتة.
الأر�س  على  الآخ���رون  الأت���راك  اجل��ن��ود  مئات  ون�سط 
يف ط��راب��ل�����س وم�����س��رات��ة، و���س��ارك��وا يف م��ه��ام خمتلفة 
وال�ستخبارات،  والت�سالت،  وال�سيطرة،  القيادة،  مثل 

والدفاع اجلوي واحلرب الإلكرتونية واإزالة الألغام.

بكن تطالب باإلغاء اجتماع 
حول االأويغور يف االأمم املتحدة 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

طالبت ال�سني الوليات املّتحدة واأملانيا واململكة املّتحدة باإلغاء موؤمتر عرب 
الفيديو مقّرر عقده يف الأمم املّتحدة الأربعاء ويتعّلق بحملة القمع بحّق 
اأقّلية الأويغور امل�سلمة يف اإقليم �سينجيانغ، داعيًة اأع�ساء املنّظمة الدولّية 

اإىل مقاطعته.
وقالت البعثة ال�سينّية لدى الأمم املّتحدة يف بيان، اإّن هذا املوؤمتر "ي�ستند 

اإىل اأكاذيب حم�سة واأحكام �سيا�سّية م�سبقة".
الإلغاء  على  )امل��وؤمت��ر(  تنظيم  يف  امل�ساركني  "حت�ّس  بكني  اأّن  واأ���س��اف��ت 
وتدعو  الداخلّية،  ال�سني  ���س��وؤون  يف  يتدّخل  ال��ذي  احل��دث  لهذا  ال��ف��ورّي 

الدول الأع�ساء الأخرى اإىل رف�سه".
يوًما  يكن  مل  �سينجيانغ  يف  احل��ايل  "الو�سع  اأّن  ال�سينّية  البعثة  واأّك���دت 
جّيًدا بهذا القدر، مع ال�ستقرار والتنمية القت�سادّية ال�سريعة والتعاي�س 

ال�سل�س بني النا�س من املجموعات العرقّية كاّفة".
وكانت الوليات املّتحدة اعتربت اأّن قمع اأقّلية الأويغور يف �سينجيانغ، داخل 

مع�سكرات اعتقال، يرقى اإىل حّد "الإبادة اجلماعّية".
تهتّم  اأّن��ه��ا  ت��ّدع��ي  املتحدة  "الوليات  اأّن  ال�سينّية  البعثة  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
عاملّياً  املعروفة  احلقيقة  من  الّرغم  على  للم�سلمني  الإن�سانّية  باحلقوق 
املتحدة  الوليات  اإّن  و�سوريا.  والعراق  اأفغان�ستان  يف  م�سلمني  قتلت  باأنها 

واأن�سارها هم الذين قتلوا اأكرب عدد من امل�سلمني يف العامل".
واأملانيا  املّتحدة  املوؤمتر مداخالت ل�سفراء الوليات  اأن ي�سهد هذا  وُيتوّقع 
وبريطانيا لدى الأمم املّتحدة، وملمّثلني عن الأويغور وعن منّظمة هيومن 

رايت�س ووت�س التي ُت�سارك يف تنظيم هذا احلدث.

•• طهران-اأ ف ب

بداأت �سباح  اأم�س الثالثاء  يف وزارة الداخلية الإيرانية، عملية ت�سجيل 
ال�سهر املقبل، وفق  اأ�سماء الراغبني بالرت�سح اىل النتخابات الرئا�سية 

�سحايف يف وكالة فران�س بر�س.
�سيانة  جمل�س  اىل  الأ���س��م��اء  بعدها  ت��رف��ع  اأي����ام،  خم�سة  املهلة  ومت��ت��د 
لي�سبحوا  املوؤهلني،  على  امل�سادقة  �سالحية  اإليه  تعود  ال��ذي  الد�ستور 

مر�سحني ر�سميا لنتخابات 18 حزيران/يونيو.
الالئحة  املجل�س  يعلن  اأن  امل��ق��رر  م��ن  امل��ح��دد،  الر�سمي  اجل���دول  ووف��ق 
ر�سميا  ذل��ك  بعد  تنطلق  اأن  على  اأي��ار/م��اي��و،  و27   26 يومي  النهائية 

حملة انتخابية ت�ستمر 20 يوما.
و�ستقام النتخابات لختيار خلف للرئي�س املعتدل ح�سن روحاين الذي 

الرت�سح  د�ستوريا  ل��ه  يحق  ول  متتاليتني،  ولي��ت��ني  اإمت���ام  م��ن  يقرتب 
لولية جديدة.

وبداأت عملية ت�سجيل املر�سحني عند ال�ساعة الثامنة �سباحا )03،30 
الر�سمي  التلفزيون  وعر�س  ط��ه��ران.  يف  الداخلية  وزارة  مقر  يف  غ(  ت 

لقطات مبا�سرة من عملية ت�سجيل املر�سحني خالل اليوم.
وكان من اأبرز الذين تقدموا برت�سيحهم خالل ال�ساعات الأوىل، امل�سوؤول 

ال�سابق يف احلر�س الثوري العميد �سعيد حممد.
وتوىل حممد )53 عاما( لأكرث من عامني قيادة "مقر خامت الأنبياء"، 
وهو ذراع اقت�سادية للحر�س تعنى ب�سوؤون البناء والإعمار، قبل اأن يعلن 

ا�ستقالته مطلع اآذار/مار�س املا�سي خلو�س النتخابات.
ويندرج ا�سمه �سمن �سخ�سيات ذات خلفية ع�سكرية اأكدت عزمها الرت�سح 

اأو يتداول با�سمها لرت�سح حمتمل.

ومن الأ�سماء الأخرى التي تقدمت برت�سيحها، العميد ال�سابق يف اجلي�س 
حممد ح�سن نامي الذي �سغل لب�سعة اأ�سهر، من�سب وزير الت�سالت يف 

عهد الرئي�س ال�سابق حممود اأحمدي جناد.
ووفق �سحيفة "هم�سهري"، �سغل نامي �سابقا من�سب امللحق الع�سكري 
يف  دك��ت��وراه  �سهادة  ويحمل  ال�سمالية،  ك��وري��ا  يف  الإي��ران��ي��ة  ال�سفارة  يف 
"الإدارة العامة" من جامعة كيم اإيل-�سونغ. واأعلنت قرابة 20 �سخ�سية 
عامة عزمها على الرت�سح لالنتخابات، ال اأن العديد من الأ�سماء البارزة 
مل تك�سف بعد نواياها، مثل رئي�س ال�سلطة الق�سائية ابراهيم رئي�سي، 

ورئي�س جمل�س ال�سورى حممد باقر قاليباف و�سلفه علي لريجاين.
كاأحد  ظريف  ج��واد  حممد  اخلارجية  وزي��ر  با�سم  اأي�سا  ال��ت��داول  ويتم 
نيته  �سابقة،  لقاءات �سحافية  نفى يف  اأنه  رغم  على  تر�سحهم،  املحتمل 

القيام بذلك.

وخالل الأ�سهر املا�سية، ح�س املر�سد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية اآية 
اهلل علي خامنئي على م�ساركة وا�سعة يف عملية القرتاع تقرتن ب�"اختيار 

�سحيح" لرئي�س "فّعال".
انتخابات  كانت  الإ�سالمية  اجلمهورية  يف  اأجريت  اق��رتاع  عملية  واآخ��ر 
2020، و�سجلت فيها ن�سبة امتناع  جمل�س ال�سورى يف �سباط-فرباير 

قيا�سية عن امل�ساركة جتاوزت 57 باملئة.
واأتاحت النتخابات للمحافظني الهيمنة على الربملان، علما باأن جمل�س 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ذي��ن تقدموا  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  اأق�����س��ى يف  �سيانة ال��د���س��ت��ور 

برت�سيحاتهم وكانوا م�سنفني اإ�سالحيني اأو معتدلني.
وياأتي فتح باب الرت�سح اىل النتخابات، يف وقت تخو�س اإيران مباحثات 
مع القوى الكربى يف فيينا، �سعيا لإحياء التفاق حول برناجمها النووي 

الذي ان�سحبت منه الوليات املتحدة اأحاديا عام 2018.

بدء مهلة تقدمي الرت�سيحات لالنتخابات الرئا�سية يف اإيران 

املونيتور: ليبيا عقبة رئي�سية اأمام تقارب م�سري تركي



األربعاء  12    مايو   2021  م   -   العـدد   13239  
Wednesday    12   May   2021   -  Issue No   13239

10

عربي ودويل
اليابان تبداأ اأوىل مناورات لها مع الواليات املتحدة وفرن�سا 

•• طوكيو-اأ ف ب

الثالثاء  اأم�����س  والفرن�سية   والأم��ريك��ي��ة  اليابانية  ال��ق��وات  ب���داأت 
مناورات ع�سكرية م�سرتكة هي الأوىل لها يف جنوب غرب اليابان، 
املنطقة.  يف  ال�����س��ني  ن��ف��وذ  ت��ن��ام��ي  اإزاء  ال��ق��ل��ق  يت�ساعد  وق���ت  يف 
وت�سارك اأي�سا �سفينة حربية ا�سرتالية يف املناورات اجلوية والربية 
الدول  من  جندي   300 وت�سمل  اأ�سبوعا  ت�ستمر  التي  والبحرية 
عالقاتها  لتعزيز  طوكيو  ت�سعى  بينما  امل���ن���اورات  ت��اأت��ي  ال��ث��الث. 
الدفاعية اأبعد من حليفها الأمريكي فيما تر�سد حتركات بكني يف 

بحر ال�سني ال�سرقي والغربي.
بجامعة  ال��ع��امل  درا���س��ات  معهد  رئي�س  ك���اواك���اوي،  تاكا�سي  وق���ال 
تاكو�سوكو لوكالة فران�س بر�س اإن "التمارين دون �سك رادع ل�سلوك 

ال�سني املتزايد عدوانية يف املنطقة".
ال��ب��ع��ي��د يف منطقة  امل���دى  "اإن الل���ت���زام الأوروب������ي ع��ل��ى  واأ����س���اف 
املحيطني الهندي والهادئ ميكن اأن يوؤدي اإىل تعزيز العالقات بني 
اليابان وحلف �سمال الأطل�سي، وهو ما كان رئي�س الوزراء ال�سابق 

�سينزو اآبي قد دعا له".
عمليات  على  وت��دري��ب��ات  مقاتلة  ط��ائ��رات  ت�سمل  ال��ت��ي  وامل���ن���اورات 
برمائية، �ستجري يف منطقة كيو�سو ويف البحر، مع اتخاذ تدابري 
ملنع تف�سي فريو�س كورونا. و�سُت�ستخدم غوا�سة يابانية و10 �سفن 
اأمريكية  وواح��دة  فرن�سيتان  واثنتان  يابانية  منها  �ست   -- عائمة 

وواحدة ا�سرتالية -- ح�سبما اأعلن م�سوؤول فرن�سي يف البحرية.
على  بناء  اجلنوبي  ال�سني  بحر  م�ساحة  بغالبية  ال�سني  وتطالب 
ما ي�سمى "خط النقاط الت�سع"، وهو تر�سيم ف�سفا�س مبني على 

خرائط تعود اإىل اأربعينات القرن الع�سرين، لتربير ما تقول اإنها 
حقوقها التاريخية باملمر البحري التجاري املهم.

املوارد  اإن��ه��ا ت�سعر بالتهديد م��ن ج���راء  ال��ي��اب��ان  ت��ق��ول  وك��ث��ريا م��ا 
الع�سكرية ال�سينية الهائلة واخلالفات على اأرا�س.

وما يقلقها ب�سكل خا�س الأن�سطة ال�سينية يف حميط جزر �سينكاكو 
التي تديرها اليابان وتطالب بها بكني وت�سميها دياويو.

الهندي  امل��ح��ي��ط��ني  منطقة  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����س��ال��ح  ول��ف��رن�����س��ا 
البحر  ريونيون يف  لها مثل ل  تابعة  اأرا���س��ي  ي�سمل  وال��ه��ادئ مبا 

الهندي وبولينيزيا الفرن�سية يف جنوب الهادئ.
 2018 ع��ام  املنطقة  تلك  يف  ا�سرتاتيجيتها  عن  فرن�سا  وك�سفت 
بال�سركاء  املتحدة  وال��ولي��ات  والهند  وا�سرتاليا  اليابان  وو�سفت 

ال�سرتاتيجيني الرئي�سيني فيها.

هانز جورج ما�سن هدف �سهل للمعار�سةزعيم احلزب اأرمني ل�سيت يف موقف �سعب

يف عملية ك�سر للمحرمات

اأملانيا: اللعبة املربكة جلا�سو�س �سابق...! 

 وهو الآن املر�سح الر�سمي لالحتاد 
امل�������س���ي���ح���ي ال����دمي����ق����راط����ي، ح���زب 
دائرة  يف  مريكل،  اأجنيال  امل�ست�سارة 
تورينجيا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ان��ت��خ��اب��ي��ة 

)و�سط �سرق اأملانيا(.
   متجاهلني راأي الهيئات الوطنية 
للحزب، �سوت منا�سلو هذه املنطقة 
املعروف  "املتطرف"  ه���ذا  ل�����س��ال��ح 
للمهاجرين  امل��ن��اه�����س��ة  بتعليقاته 
اللجوء.  حق  �سد  القاتلة  واأحكامه 

روابط  لأي��ة  افتقاره  رغم  حجتهم؟ 
اأف�سل  هو  ما�سن  اأن  يبدو  حملية، 
انتخابية  ك���ارث���ة  ل��ت��ج��ن��ب  ط��ري��ق��ة 
اليمني  ف��ي��ه��ا  ���خ  ت���ر����سّ م��ن��ط��ق��ة  يف 
امل���ت���ط���رف الأك��������رث رادي����ك����ال����ي����ة يف 
حزب  �سجل  ت��وري��ن��ج��ن،  يف  اأمل��ان��ي��ا. 
بقيادة  اأمل���ان���ي���ا،  اأج�����ل  م���ن  ال��ب��دي��ل 
فا�سل   23 ه��وك��ي،  ب��ي��ورن  الفا�سي 
الإقليمية  النتخابات  يف  باملائة   4
الأخرية )2019( -اأعلى بنقطتني 

تورينجيا"،  ذل��ك  يف  "مبا  ال�سابقة 
حيث ح�سور حزب البديل من اأجل 
جريو  ي�سرح  للغاية"،  ق��وي��اً  اأمل��ان��ي��ا 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  نيوجباور، 

يف جامعة برلني احلرة.
2020، و���س��ف هانز     يف ف��رباي��ر 
ال�سيا�سي  الحت�����اد  م��ا���س��ن،  ج����ورج 
-غ�����ري امل�������س���ب���وق -حل������زب الحت�����اد 
واليمني  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����س��ي��ح��ي 
امل��ت��ط��رف لن��ت��خ��اب وزي���ر رئي�س يف 
كبري".  "جناح  ب��اأن��ه  ت��وري��ن��غ��ن   ...
ت�سّبب  لكنه  ال�سيناريو،  ان��ه��ار  لقد 
يف �سقوط و�سيفة مريكل على راأ�س 
حزب الحتاد امل�سيحي الدميقراطي، 

اأنغريت كرامب كارينباور.

ا�سطرابات داخلية
  هنا م��رة اأخ���رى، اأث��ار تعيني هانز 

امل�سيحي  الحت��اد  ح��زب  من  تقريًبا 
الدميقراطي.

ك�سر املحرمات
   ومع ذلك، يبدو اأن عالقة ما�سن 
بالثغرات.  مليئة  املتطرف  باليمني 
"املناه�س ملريكل"، يج�سد  لأن هذا 
امل�سيحي  لالحتاد  الهام�سي  اجلناح 
ال��دمي��ق��راط��ي امل���وؤي���د ل��ل��ت��ق��ارب مع 
هذا  اأن  و"رغم  امل��ت��ط��رف.  ال��ي��م��ني 
اأي  ال�سابق لي�س له  امل�سوؤول الكبري 
يفتح  تر�ّسحه  ف��اإن  �سيا�سي،  ت��اأث��ري 
التحالف  يظل  ولئن  النقا�س.  ب��اب 
اأملانيا  م��ع ح���زب ال��ب��دي��ل م��ن اأج���ل 
املحافظني،  ب����ني  امل����ح����رم����ات  م����ن 
وراء  امل�����س��األ��ة  يناق�س  البع�س  ف���ان 
مناطق  يف  خ���ا����س���ة  ال���ك���وال���ي�������س، 
الدميقراطية  اأمل���ان���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 

تف�سريه  اذ مت  ما�سن �سّجة،  ج��ورج 
على اأنه اإهانة من قبل جميع اتباع 
تتبناها  التي  ال�ستقبال"  "�سيا�سة 
الذي  "احلزب  اأن  م��ريك��ل.  اأجن��ي��ال 
ي��ك��ون حزبي  اأن  ي��ر���ّس��ح��ه ل مي��ك��ن 
ت�سكيل  "يف  يل  م���ك���ان  ل   ."..."
املحر�سني"،  يترّباأ من  �سيا�سي" ل 
ال�سابق  الزعيم  زمي��ر،  نيكول�س  رد 
برلني  ب��رمل��ان  يف  امل��ح��اف��ظ  لليمني 
يف  ع�سويته  بطاقة  يعيد  ان  -قبل 

احلزب.
الق�سة  ه��ذه  ُت�سعف  ال��واق��ع،     يف 
ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د للحزب  ���س��ل��ط��ة 
املهددة  اأرم����ني ل���س��ي��ت،  امل��ح��اف��ظ، 
ا�سال من قبل خ�سمني: فريدريك 
حزب  يف  الرئي�سي  مناف�سه  م���ريز، 
الدميقراطي،  امل�����س��ي��ح��ي  الحت�����اد 
ال�سعبي  الرئي�س  �سودر،  وماركو�س 

لبافاريا، الذي مل يتوقف اأبًدا على 
ال��ع��م��ل م��ن اج���ل اف�����س��ال��ه. "ق�سية 
م���ا����س���ن ل����ن ت���غ���رّي ت����اري����خ الحت�����اد 
لكنها  ال����دمي����ق����راط����ي،  امل�����س��ي��ح��ي 
يرى  �سورته"،  ت�سو�س  من  �ستزيد 

غريو نوجباور. 
   م��ت��ه��م ب��اإه��م��ال ت��ه��دي��د الإره����اب 
توّليه  اأث����ن����اء  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
ال�سابق  امل��خ��اب��رات  رئي�س  من�سبه، 
للخ�سر  امل������ث������ايل  ال������ه������دف  ه������و 
الدميقراطيني.  وال����س���رتاك���ي���ني 
خ�����الل احل���م���ل���ة الن���ت���خ���اب���ي���ة، لن 
يتاأخروا يف التاأكيد على عدم و�سوح 
برنامج  ب������دون  الأمل���������اين،  ال���ي���م���ني 
ان��ت��خ��اب��ي، ق��ب��ل خ��م�����س اأ���س��ه��ر من 

القرتاع.
---------------

عن لك�سربي�س

•• الفجر –خرية ال�سيباين

اأن  اإل  اأبريل...  كذبة  اأنها  اعتقدنا  البداية  يف     
الرئي�س  تر�ّسح  عن  اأبريل  من  الأول  يف  ــالن  الإع
جورج  هانز  الأملانية  العامة  للمخابرات  ال�سابق 
يكن  مل  �سبتمرب  يف  الربملانية  لالنتخابات  ما�سن 
املحافظ  "زميله"  ا�ستقالة  ما�سن  ا�ستغل  مزحة. 
ر�سوة  ت�سلم  بتهمة  يحاكم  )الذي  هاوبتمان  مارك 
عمالقة يف العقود العامة ل�سراء كمامات �سحية(, 

لياأخذ مكانه.

اجلناح الهام�سي حلزب مريكل املوؤيد للتقارب مع اليمن املتطرف ما�سن  • يج�سد 
زمير، الزعيم ال�سابق لليمن املحافظ يف برملان برلن يعيد بطاقة ع�سويته يف احلزب •  نيكوال�س 

 •  ق�سية ما�سن لن تغريرّ تاريخ االحتاد امل�سيحي الدميقراطي، لكنها �ستزيد من ت�سو�س �سورته

رغم فارق املوارد... كيف تفوق ال�سي�سي على اأردوغان؟
•• عوا�سم-وكاالت

حجبت تركيا م�سر خالل العقود القليلة املا�سية على م�ستويات عدة، وحان 
الآن دور القاهرة لت�ستعيد تفّوقها على اأنقرة، وهو م�سار بداأ يتبلور فعاًل. 
هذا ما يركز عليه الباحث البارز امل�سارك يف "مركز بيغن-�سادات للدرا�سات 
ال�سرتاتيجية" هيلل فري�س الذي اأ�سار اإىل اأن املد بداأ ينقلب ل�سالح م�سر. 
يروي فري�س يف بداية مقاله كيف �سبت املقارنات بني الدولتني يف الفرتة 

املا�سية ل�سالح تركيا وو�سعت م�سر يف خانة �سلبية. 
كتب املوؤرخون القت�ساديون عن منو القت�ساد الرتكي بعد احلرب العاملية 
القت�ساد  يف   1% مقابل  الفرد،  م�ستوى  على  �سنوياً  الثانية بن�سبة 2% 
امل�سرّي. واأ�ساروا اإىل اأنه رغم التقارب يف عدد ال�سكان وامل�ساحة اجلغرافية، 

كانت ال�سادرات الرتكية توازي �سعفي ال�سادرات امل�سرية.
�سادرات  كانت  بينما  �سناعية  كانت  اأن��ق��رة  ���س��ادرات  اأن  اإىل  اأي�ساً  ولفتوا 
الإنتاج  تفوق  كذلك،  طبيعية.  م��وارد  �سمولها  اإىل  اإ�سافة  زراعية  القاهرة 
العلمي الرتكي على الإنتاج امل�سري بفارق كبري يف العقد الأخري من القرن 
رعاية  على  ح�سلت  التي  اخلا�سة  الرتكية  اجلامعات  ب��روز  بفعل  املا�سي 

على  تفوقت  الرتكية  التلفزيونية  الإنتاجات  �سركات جتارية كربى. حتى 
امل�سرية. يذكر فري�س اأن بروز تركيا على جميع هذه اجلبهات تعزز اأكرث 
والتنمية،  العدالة  ح��زب  حكم  م��ن  الأول  العقد  يف  اأردوغ����ان.  حكم  خ��الل 
القت�سادات  اأ�سرع  من  وواح��داً  الأجنبي،  ال�ستثمار  تركيا حبيبة  اأ�سبحت 

منواً يف العامل.
عاملياً  اخلام�سة  املرتبة  يف  حلت  حيث  ك��ب��رياً  �سياحياً  ثقاًل  اأي�ساً  وب���رزت 
وجذبت اإليها عدد �سياح اأكرب من ذاك الذي جذبته م�سر بخم�سة اأ�سعاف. 
حتولت تركيا اأي�ساً اإىل مركز دويل للطريان حيث تبواأت اخلطوط اجلوية 

منهما. كل  فئة  يف  مرتبة  الرتكية ومطار ا�سطنبول اأف�سل 20 

عدوانية اإمربيالية واإ�سالموية
يف تلك الفرتة، مل يكن هنالك الكثري ليمنع الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان اجلامع بني املعتقدات الإمربيالية والإ�سالموية، من اإظهار عدائه 

مل�سر بقيادة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.
اأعطى اأردوغان املالذ لأع�ساء تنظيم الإخوان الإرهابي بعد �سقوط الرئي�س 

ال�سابق حممد مر�سي وق�ساء ال�سي�سي على الإخوان.

طرابل�س.  حلكومة  ع�سكرياً  ودع��م  لل�سي�سي  مهينة  اأو�سافاً  اأردوغ��ان  وجه 
حفرت.  خليفة  امل�سري  بقيادة  وجي�سها  بنغازي  حكومة  م�سر  دعمت  بينما 

واأ�ساف فري�س اأن املد بداأ يتحول ل�سالح القاهرة.

نقطة قوة ال�سي�سي
يف  الداخلية  امل�ساكل  على  تركز  والتي  توا�سعاً  الأك��رث  ال�سي�سي  �سيا�سة  اإن 
ال��ب��الد ع��و���س امل��غ��ام��رات اخل��ارج��ي��ة ت��وؤت��ي ث��م��اره��ا. اأم���ا اأردوغ����ان �ساحب 
الطموحات اخلارجية الإمربالية والذي وعد خالل �سنوات حكمه الأوىل 
يف  اأ�سبح  فقد  اجل���ريان،  م��ع  م�ساكل  �سفر  على  مبنية  خارجية  ب�سيا�سة 

مواجهة اجلميع خارج تركيا تقريباً.
وتنجح �سيا�سة ال�سي�سي اأكرث رغم الفارق امللحوظ يف املوارد مل�سلحة تركيا، 

مبا فيها ع�سويتها يف حلف �سمال الأطل�سي.
اأف�سل ما يج�سد انقالب املد هو اخلطوات املباِدرة التي اتخذتها اأنقرة  اإن 

للتو�سل اإىل ت�سوية مع م�سر.
املحلي  الإع���الم  اإىل  وا�سحة  ر�سالة  بتوجيه  لأردوغ����ان  خطوة  اأول  ب��رزت 
للتوقف عن مهاجمة م�سر ورئي�سها. واأغلقت اأنقرة مواقع عربية يديرها 

اأع�ساء من الإخوان وهدد غري املمتثلني للتوجيهات اجلديدة بالرتحيل.
هكذا تبددت الأوهام

يرى فري�س اأن موقف تركيا اجلديد ي�ستند اإىل اإدراكها اأن تف�سيل الإخوان 
ح�سان  على  الرهان  ت�ساوي  م�سر،ت�سرفات  �سد  قطر  ومتييز  امل�سلمني، 
خا�سر. واأن من احلكمة اأكرث العرتاف والتعاي�س مع م�سر وهي دولة ذات 

هيكل را�سخ وموقع جيوا�سرتاتيجي مهم.
واأ�ساف الكاتب اأن حما�س �ساهمت يف هذه النعطافة الرتكية.

�ستكون  الأخ��رية  اأن  وحما�س  تركيا  توهمت  رئي�ساً،  ال�سي�سي  اأ�سبح  بعدما 
قادرة على تخطي م�سر بالعتماد على الدعمني الرتكي والقطري.

ت��ب��ددت الأوه�����ام ح��ني ف��ر���س��ت ال��ق��اه��رة ع��ل��ى م�����س��وؤويل ح��م��ا���س اخل�سوع 
ملعامالت مذلة اأحياناً، من بينها مطالبتهم بلقاء خ�سومهم من حركة فتح 
اأنه لميكن لرتكيا احللول حمل النفوذ امل�سري  يف م�سر. ويوؤكد فري�س، 

يف ال�سوؤون الفل�سطينية.
العربة  ا�ستخال�س  على  الأمريكية اجلديدة  الإدارة  الكاتب ختاماً  وح�س 
واإعالمية  التحول وجتنب النخراط يف حرب قانونية و�سيا�سية  من هذا 

�سد ال�سي�سي.

اإ�سرائيل تعتقل 402 فل�سطينيا بينهم 61 طفال يف اأبريل 
•• رام اهلل-رويرتز

قالت موؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية اأم�س الثالثاء اإن اإ�سرائيل 
فل�سطينيا   402 املا�سي  ني�سان  اأبريل  �سهر  خ��الل  اعتقلت 
مواجهات  ت�سهد  ال��ت��ي  القد�س  مدينة  م��ن  ن�سفهم  ح���وايل 

م�ستمرة منذ ما يقارب ال�سهر.
واأ���س��اف��ت هيئة ���س��وؤون الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن ون���ادي الأ�سري 
وحقوق  الأ���س��ري  ل��رع��اي��ة  ال�سمري  وم��وؤ���س�����س��ة  الفل�سطيني 
الإن�سان ومركز معلومات وادي حلوة - القد�س يف تقرير اأن 

من بني املعتقلني ال�سهر املا�سي 61 طفال و�سبع ن�ساء.
واأو�سحت املوؤ�س�سات يف تقريرها اأن "عدد الأ�سرى واملعتقلني 
�سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ب��ل��غ  الح��ت��الل  ���س��ج��ون  يف  الفل�سطينيني 
اأبريل/ ني�سان 2021 نحو 4400 اأ�سري، بينهم 39 اأ�سرية، 
�سجون  يف  وال��ق��ا���س��ري��ن  الأط���ف���ال  املعتقلني  ع���دد  ب��ل��غ  فيما 
الإداري��ني نحو  املعتقلني  160 طفاًل، وعدد  الحتالل نحو 

430 معتقاًل".
اإ�سرائيل قانونا بريطانيا قدميا يتيح لها اعتقال  وت�ستخدم 
اأ�سهر  و�ستة  ثالثة  بني  ت��رتاوح  مل��دة  حماكمة  دون  اأ�سخا�س 

قابلة للتجديد بحجة وجود ملف �سري لهم.
وا�ستعر�س التقرير ق�سية املعتقل حممد احللبي )43 عاما( 
من قطاع غزة الذي "يواجه اأطول حماكمة يف تاريخ احلركة 

الفل�سطينية الأ�سرية".
وقال التقرير "واجه احللبي حتى تاريخ اإ�سدار التقرير، منذ 
159 جل�سة حماكمة،   ،2016 العام  يونيو من  اعتقاله يف 

اأمام ق�ساء الحتالل الإ�سرائيلي".
واعتقل احللبي خالل عودته اىل قطاع غزة يف العام 2016 
بعد م�ساركته يف اجتماع يف القد�س ملوؤ�س�سة )الروؤيا العاملية( 
التي يعمل بها ويجري التحقيق معه يف تهم تتعلق بتحويل 

اأموال ملنظمات فل�سطينية.
الأ�سري  وحم��اك��م��ات  اع��ت��ق��ال  ملف  "يفتح  التقرير  واأ���س��اف 

الق�ساء  مُيار�سها  التي  املحاكمات  على جرائم  الباب  احللبي 
الإ�سرائيلي بحق اآلف املعتقلني الفل�سطينيني".

وقال التقرير اإنه ل عالقة مللف املحاكمات "مبعايري املحاكمة 
ال�سحيحة، والعادلة".

اعتقاله  ا�ستمر مع احللبي عقب  التحقيق  اأن  التقرير  وبني 
والنف�سي،  اجل�سدي  للتعذيب  فيه  "تعر�س  ي��وًم��ا،   52 مل��دة 
لنتزاع  عليه  لل�سغط  حماولة  يف  حماميه،  لقاء  من  وُح��رم 

اعرتافات منه بالقوة".
واأ�ساف اأن احللبي يعاين "نتيجة للتعذيب الذي تعر�س له، 
اأخرى،  �سحية  وم�ساكل   ،50% بن�سبة  لل�سمع  فقدان  من 
اأّن  اإل  ب����الإف����راج ع��ن��ه  ورغ����م م��ط��ال��ب��ات ح��ق��وق��ي��ة ودول���ي���ة 
�سلطات الحتالل ت�سر على ال�ستمرار يف جرميتها واعتقاله 

والتنكيل به".
على  املعنية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن  تعقيب  ي�����س��در  ومل 

التقرير.

بلومربغ: االختبار االأكرب ملاكرون هو 
حرب ال تنتهي يف منطقة ال�ساحل

•• وا�سنطن-وكاالت

عن التحديات التي تواجهها فرن�سا يف حربها على اجلماعات الإرهابية يف 
منطقة ال�ساحل باأفريقيا، كتب بوبي غو�س يف موقع بلومربغ الأمريكي، 
تت�سامح  فرن�سا  ف��اإن  اأفريقيا،  يف  تنتهي"  ل  التي  "حربها  مبوا�سلة  اأنها 
الرئي�س  لكن  الإره���اب،  مبكافحة  التزام  مقابل  يف  امل�ستبدين  احلكام  مع 

اإميانويل ماكرون بداأ يكت�سف اأن ال�ستبداد يقو�س هذا اللتزام.
"برخان" احلملة  عملية  تقلي�س  يف  م��اك��رون  فكر  ال�سنة،  ه��ذه  مطلع  يف 
جنوب  اإىل  تقع  ع��دة  اأفريقية  دول  يف   2013 يف  ب���داأت  ال��ت��ي  الع�سكرية 
العام  اأواخ��ر  بحلول  حققت  والتي  ال�ساحل،  مبنطقة  املعروفة  ال�سحراء 

املا�سي بع�س النجاحات املهمة �سد اإرهابيني ينتمون اإىل تنظيم داع�س.
الأمر  ودف��ع  القتال.  يف  امل�ساعدة  عر�س  على  اأوروب��ي��ة  دوًل  ذل��ك  و�سجع 
اإعادة، بع�س اجلنود الفرن�سيني امل�ساركني  اإىل التحدث علناً عن  ماكرون 

يف العملية والبالغ عددهم 5100 جندي، اإىل الوطن.
لكنه �سرعان ما تخلى عن الفكرة. ويف فرباير)�سباط(، بعد قمة مع زعماء 

دول ال�ساحل، اأقر ماكرون باأن �سحب القوات الفرن�سية "�سيكون خطاأً".
ويف حماولة لتجنب النتقاد يف الداخل حيث تعار�س غالبية الفرن�سيني 
اأ�ساف  انتخابه،  لإع����ادة  قا�سية  حملة  الرئي�س  يخو�س  وح��ي��ث  احل���رب، 
حتذيراً مهماً مفاده اأن اجلنود الفرن�سيني �سيبقون فقط اإذ تعهد نظراوؤه 
يف دول ال�ساحل ب�"العمل على امل�ساحلة ال�سيا�سية"، وعملوا على معاجلة 

املظامل التي تغذي التطرف لدى �سعوبهم.
ت��وؤدي مثل هذه اجلهود، معطوفة على  اأن  ياأمل  الفرن�سي  الرئي�س  وك��ان 
التزام بامل�ساعدة يف احلرب،  اإىل خف�س يف القوات الفرن�سية، اأو على الأقل 
حتديد  ماكرون  وحتا�سى  ال�سيف.  بحلول  الو�سع  مهم" يف  تطور  "اإىل 

مهلة.
اأ�سهر، يبدو اأن حتى اأدنى طموحاته بعيد عن التحقيق. ومل  وبعد ثالثة 
تبَق املجموعات الإرهابية وحدها طليقة يف منطقة ال�ساحل غري امل�ستقرة، 
م�ستتني  باتوا  الإره��اب،  لفرن�سا يف جهود مكافحة  املحليني  احللفاء  لكن 

نتيجة نزاعات �سيا�سية داخلية.
تزيد خطط ماكرون امل�ساعر املناه�سة لفرن�سا يف دول ال�ساحل التي كانت 
ورو�سيا،  تركيا  ذل��ك  على  الفرن�سي  الرئي�س  وي��ل��وم  ب��اري�����س.  ت�ستعمرها 
اللتان تناف�سان فرن�سا على النفوذ يف املنطقة، متهماً اإياهما باإثارة الغ�سب 
املناه�س لال�ستعمار، بينما جذور ال�ستياء كامنة يف �سلوك حلفائه، الذين 

جتاهلوا حتذيراته يف قمة فرباير)�سباط(.
وكل هذه ال�سرديات تلتقي يف ت�ساد، التي ا�ست�سافت القمة. وتتخذ "عملية 
العمود  الت�ساديون  اجلنود  ي�سكل  بينما  لها،  مقراً  جنامينا  من  برخان" 
الفقري حلملة القوات ال�ساحلية ملكافحة الإره��اب. ويهدد مقتل الرئي�س 
بانحالل  املتمردين،  اأي��دي  على  )ني�سان(  اأبريل  يف  ديبي  اإدري�س  الت�سادي 

اخلطط الفرن�سية يف املنطقة.
ويقول غو�س اإن ديبي كان م�ستبداً متتع بدعم مطلق من باري�س على مدى 
يف  الإرهابيني  �سد  القتال  يف  للتعاون  حما�سته  مقابل  ويف  عقود.  ثالثة 
الفرن�سية احلماية من  القوات  له  ال�ساحل، وفرت  اأخ��رى من دول  اأماكن 

اجلماعات املحلية املتمردة التي ل تنتمي اإىل احلركات اجلهادية.
وح�سر ماكرون �سخ�سياً جنازة ديبي، جمدداً القول اإن فرن�سا "لن ت�سمح 
لأحد باأي�سكك اأو اأن يهدد، ل اليوم ول غداً، ا�ستقرار ت�ساد ووحدة اأرا�سيها"، 
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اإميانويل ماكرون مي�سي وحيدا يف متحف اللوفر

ماكرون  الناجي املعني

مارين لوبان وريثة وناجية مثل ماكرونبايرو وكولومب من الذين دفعوا ثمن �سعود ماكرون

رئا�سية 2022, �سناعة انتخابات:

!... فرن�سا: اإميانويل ماكرون الناجي املعنرّ
ترنيمة الحت��اد الأوروب����ي. مل يكن 
البا�ستيل  فال  بريئا،  املوقع  اختيار 
بانت�سارات  الح���ت���ف���ال  ي��ت��م  ح��ي��ث 
�سة  املخ�سّ ال��ك��ون��ك��ورد  ول  ال��ي�����س��ار، 
للتاريخ،  نابليون  �ساحة  بل  لليمني، 
وهرم اللوفر للحداثة... اأجمل روؤية 
كان  "اجلميع  توقع.  كاأفق  لباري�س 
يقول لنا اأن ذلك م�ستحيل، لكنهم ل 
كلمات  يعرفون فرن�سا"، قال مردًدا 
باراك اأوباما عام 2008: "قالوا اإن 
لن  اليوم  ذل��ك  وان  م�ستحيل،  ذل��ك 
يحدث اأبًدا". ولتناول هذه اللحظة 
احلا�سمة يف التاريخ، اعتمدت جوقة 
ع����ف����وي، معجم  ب�����س��ك��ل  امل���ع���ل���ق���ني، 
ال����وح����ي: ال���ك���ل���م���ات الأ����س���ط���وري���ة، 
والنتخاب  الإلهية،  العناية  ورج��ل 

التاريخي.
وبونابرت،  باأوباما  مقارنته  متت     
ل  حما�سة  ب��ه  املعجبني  اأك���رث  ل��ك��ن 
ا�سم  عليه  اأطلقوا  �سابقة:  له  ي��رون 
غام�س" �سيا�سي، "ماكرون  "ج�سم 
بالإ�سافة  ع�سر  ال��راب��ع  ل��وي�����س  ه��و 
نف�س  يف  مّتحدين  با�سكال  بليز  اإىل 
باربييه  كري�ستوف  وذه��ب  الرجل"، 
اإىل حد  ام تي يف!  اف  بي  قناة  على 
اأحد توّقع فوزه.  التاأكيد على ان ل 
مر�سح خفي ظهر يف �سماء التخمني، 
رادارات  راوغ  ف��ق��ط.  ب��ل��غ��زه  م��ت��وًج��ا 
الرئا�سة،  دي��وان  امل�سريات يف  علماء 
فالتا من قوانني التج�سد ال�سيا�سي، 
ب��ال ج�سد،  وك��اأن��ه  ب�سكل غريب  ب��دا 
ي�ستوعب  م��راآة  بروفايل، رجل  ظّل، 
املعاين، الرئي�س ال�سفر كما يقولون 

للمري�س الأول للوباء.
   بحركته اىل المام! حطم النظام 
ال��دول��ة. لقد ا�سرتى  احلزبي وغ��زا 
اأجماد اجلمهورية اخلام�سة منزوعة 
راية  حتت  بتجنيدها  وق��ام  املخالب 
تغليف  عملية  اأو  اجلديد"،  "العامل 
على طريقة كري�ستو، اأو ب�سكل اأكرث 
عالمة  ت�سمية"  "اإعادة  ف��ج��اج��ة 

ُيطلق  ك�����ان  ال������ذي  ال�����س��خ�����س  ان   
اأرب����ع ���س��ن��وات " م���وزارت  عليه ق��ب��ل 
ومدى  جم��ال  وو���ّس��ع  ك��رب  املالية"، 
عامل  اأف�����س��ل  الآن  وه����و  م���ه���ارات���ه، 
منّوم  ا  اأي�سً ولكنه  فرن�سا،  يف  اأوبئة 
و�سينوغرافًيا،  وراوًي���ا  مغناطي�سًيا، 
خدمة  يف  ال����دول����ة  و����س���ائ���ل  ي�����س��ع 

ال�سردية الوطنية الكربى.
   "لقد طغى �سغف �سرد الق�س�س على 
جميع املهن الأخرى"، كتب غوغول 
واأ�سبح  احل�سابات"،  "مدقق  يف 
الدافع،  �سغفهم  ه���و  ال�����س��غ��ف  ه���ذا 
كل  "اأ�سبح  ال���وج���ود.  يف  وه��دف��ه��م 
�سيء عندهم زيارة"، كتب بخ�سو�س 
اآلن  ودوبت�سين�سكي،  بوبت�سين�سكي 
باربييه  وك���ري�������س���ت���وف  دوه����ام����ي����ل 
"مدقق  ي��و���س��ف  ل  ال����زم����ن.  ذل����ك 
رئي�سي،  متالعب  ب��اأن��ه  احل�سابات" 
يجذب  كمغناطي�س  بالأحرى  ولكن 
اأن  اأب��ًدا  نن�سى  األ  يجب  التعليقات: 
من  يخرج  ل  احل�سابات"  "مدقق 
به.  مهوو�سون  كلهم  اأب��ًدا،  روؤو�سهم 
"كل ما فيه هو مفاجاأة واندفاع ... 
له  يقدمها  حم��ادث��ات��ه  م��و���س��وع��ات 
اأولئك الذين ي�ساألونه؛ هم اأنف�سهم 

من و�سعوا الكلمات يف فمه، وخلقوا 
املحادثة ...".

ت�سخم التعليقات
   مي��ن��ح اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون نف�سه 
�سيا�سي  ك��م��و���س��وع  ل��ي�����س  ل���ل���ق���راءة 
ي��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى احل���رك���ة، بل 
اإنها  ���س��ف��رت��ه.  ك�����س��ط��ح مي��ك��ن ف���ك 
ظ���اه���رة ت�����س��وي��ه ���س��م��ع��ة ت��ل��ك التي 
التعليقات.  ت�����س��خ��م  يف  ت��ت��ج��ل��ى 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  ي�سري  ت�سخم 
ت�سويه �سمعة جميع اخلرباء الذين 
موثوقني.  غري  رواة  بحق  ُيعتربون 
اأ�سلحته  ال�سيا�سي  التحليل  ي�سّلم 
اىل نظرية علمية زائفة ت�ستعري من 
علم الأحياء، والل�سانيات، والتحليل 
الثقايف.  الج��ت��م��اع  وع��ل��م  النف�سي، 
هروب اخلطاب اىل الأمام يف ف�ساء 
قوة  تتحول  بينما  جم��وف  �سيا�سي 
اإرادي�����ة  ال���دول���ة ع��ل��ى احل���رك���ة اإىل 

عاجزة.
ان���ت�������س���اره، ظهر  ي����وم  م�����س��اء     يف 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون وح���ي���ًدا، ي�سري 
اللوفر،  هرم  باجتاه  الليل  يف  ببطء 
الفرح،  ن�����س��ي��د  اأغ���ن���ي���ة  اأن����غ����ام  ع��ل��ى 

ال�سيا�سية  ب��ال��ط��ب��ق��ة  ال���ق���ى  ح��ي��ث 
القدمية التي فقدت م�سداقيتها.

الناجي املعني
اإذا كان ل بد من العثور على منوذج 
فلن  ال�سيا�سية،  امل�سل�سالت  يف  ل��ه 
بارتليت  ال��و���س��ي��م  ال��رئ��ي�����س  ي���ك���ون 
فرانك  ول  الأبي�س"،  "البيت  يف 
اأندروود ال�ساخر يف "بيت من ورق"، 
م�سل�سل  يف  ك���ريك���م���ان  ت����وم  ول���ك���ن 

املعني". "الناجي 
د�ستور  يف  ب���ن���د  م����ن  م�����س��ت��وح��ى     
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ي��ن�����س ع��ل��ى اأن 
اإذا  ال�سلطة  املعني" ي�ستلم  "الناجي 
كان الرئي�س ونائب الرئي�س والطبقة 

انهيار النظام ال�سيا�سي للجمهورية 
وا�ستفاد  ���س��ّرع��ه  ال����ذي  اخل��ام�����س��ة، 
م��ن��ه... م��ن وجهة نظر رم��زي��ة، انه 
ي�سغل من�سب "الناجي املعني". لقد 
وهذا  ب��ه��ا.  ي��ف��ز  ومل  ال�سلطة  ورث 
لي�س  لكنه  ���س��رع��ي��ت��ه...  ي��ق��و���س  م��ا 
ا  اأي�سً ل��وب��ان ه��ي  ال��وح��ي��د: م��اري��ن 
ب�����س��ب��ب تاريخ  ولأ����س���ب���اب وا���س��ح��ة: 
من�سب  يف  ي�سعها  ال����ذي  ع��ائ��ل��ت��ه��ا 
��ا ب�سبب  وري���ث وال��ده��ا، ول��ك��ن اأي�����سً
التاريخي  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ع���داء 
يغرّي  اخل��ام�����س��ة، ومل  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
اأن  ومي��ك��ن  ���س��ي��ئ��ا.  ال�سيطنة  ال��غ��اء 
التموقع  يف  ال��ت��ن��ا���س��ق  ه����ذا  ي��ف�����س��ر 
ب�سكل  الثانية  اجلولة  يف  وجودهما 

على  ق��ادرة  غري  باأكملها  ال�سيا�سية 
حالة  امل�سل�سل  ي�ستك�سف  الت�سيري، 
الراأ�س،  مقطوعة  �سلطة  ق�سوى: 
كريكمان  توم  �سرعية.  بدون  رئي�س 
املتحدة بعد  ب رئي�سا للوليات  ُين�سّ
هجوم دمر الكابيتول خالل خطاب 
م�سل�سل  م��رة  ولأول  الحت���اد.  حالة 
���س��ي��ا���س��ي ل ي��ت��ن��اول ال���و����س���ول اىل 
ومل  الكارثي،  انهيارها  بل  ال�سلطة 
يعد تقلبات ممار�سة ال�سلطة العليا، 

بل �سللها وعجزها الوا�سحني.
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ان��ت��خ��اب  مت     
خ�سال  مي��ل��ك  وه���و  ق��ان��وين  ب�سكل 
ان��ت��خ��اب��ه كان  وم����وؤه����الت. غ���ري ان 
لول  م�����س��ت��ح��ي��اًل  ي���ك���ون  ان  مي���ك���ن 

ال�سابقون  ال����وزراء  ب��اه��ت��ة.  جت��اري��ة 
جلاك �سرياك، وروؤ�ساء ا�سرتاكيون، 
هولند،  لفران�سوا  �سابقون  ووزراء 
كولومب،  وج��ريار  بايرو  وفران�سوا 
دانيال   ،68 م��اي��و  اأي���ق���ون���ة  وح��ت��ى 
ك��وه��ن ب��ن��دي��ت، دف��ع��وا ف��ات��ورة هذه 
اأق�سى  اإىل  ان��دف��ع��وا  لقد  العملية. 
ح���د، وه���م ���س��ع��داء ب��ال���س��ت��ف��ادة من 
ب��ي��ن��م��ا كانوا  وال��ت�����س��ب��ي��ب،  ال��ت��غ��ي��ري 
اإىل مملكة  امل��وؤدي  الطريق  ي�سلكون 
ال�سيا�سيني املوتى. لقد فتح ماكرون 
ف��ي��ه الطبقة  ان��دف��ع��ت  اأ����س���ود  ث��ق��ًب��ا 
اإىل  وع���اد  واح���د.  ك��رج��ل  ال�سيا�سية 
الظهور م�ساء انت�ساره، وحده ب�سكل 
لفت، ي�سري، كبطل عاد من اجلحيم 

ا�ستطالعات  م����ن  ب��ك��ث��ري  اأف�������س���ل 
ك��ّل منهما، م��ن وجهة نظر  ال���راأي. 
رمزية، ناج من غرق �سفينة �سيا�سية. 
ولن حت�سم احلملة التي �ستجمعهما 
يف �سراع الربامج واملهارات فح�سب، 
بل يف التناف�س املحاكي بني "ناجيني 

معّينني".
----------------------

مليالن  م�ساعًدا  ك��ان  اأن  بعد  ك��ات��ب. 
 1993 ع������ام  اأ�����س���������س  ك�����ون�����دي�����را، 
الربملان الدويل للكّتاب و�سبكة مدن 
من  للعديد  موؤلف  وهو  الالجئني. 
الق�س�س  �سنع  اآل��ة   " منها  الكتب، 
و"طغيان  العقول"  �سياغة  واإع���ادة 

املهرجني". 

•• الفجر -كري�ستيان �ساملون –ترجمة خرية ال�سيباين

اإميانويل  وا�سل  �سنوات,  اأربــع  قبل  انتخابه  منذ 
ميزته  هــي  وهـــذه  التعليقات.  تغذية  ــرون  ــاك م
للتعليق" اإذا ا�ستطعنا القول  "قابل  اإنه  الأ�سا�سية, 
ظهوره  ــب  ــراق ُي للتمويل.  قابلني  الآخــريــن  اإن 
خطبه  م�سح  ويتم  واأفــعــالــه,  حركاته  وُتفح�س 
بوا�سطة موؤلفي املعاجم, وُتن�سب اإليه دوافع خفية, 
خارقة  قدرات  اإليه  ُين�سب  �سرية.  وا�سرتاتيجيات 
اإغواء  على  قادر  موهوب  �سخ�س  قدرات  للطبيعة, 

حماوريه الأكرث تردًدا.

املخالب، وقام بتجنيدها حتت راية العامل اجلديد منزوعة  اخلام�سة  اجلمهورية  اأجماد  • ا�سرتى 
باأوباما وبونابرت، لكن اأكرث املعجبن به حما�سة ال يرون له �سابقة مقارنته  • متت 

اليمن، بل �ساحة نابليون للتاريخ، وهرم اللوفر للحداثة �ساحة  الكونكورد  وال  الي�سار،  رمز  البا�ستيل  يخرت  • مل 

اإىل  بحركته   •
ــام... حطم  االأم
احلزبي  النظام 
ــة،  ــدول ـــزا ال وغ
وهو ومارين لوبان 
غرق  من  ناجيان 
�سيا�سية �سفينة 

انتخابه  ــان  ك  •
لــوال  م�ستحياًل 
النظام  انــهــيــار 
الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي 
ــة  ــوري ــه ــم ــج ــل ل
اخلــــامــــ�ــــســــة، 
عــه  ــررّ ــس الـــــذي �
منه ــاد  ــف ــت ــس وا�

جون�سون يعر�س اأولويات حكومته بعد تعزيز موقعه يف االنتخابات 
•• لندن-اأ ف ب

بوري�س  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  يعر�س 
اأزمة  ب��ع��د  مل��ا  ب��رن��ام��ج حكومته  ج��ون�����س��ون 
كوفيد19- يف "خطاب العر�س" التقليدي 
اأول  الثانية يف  اإليزابيث  امللكة  تلقيه  الذي 

ظهور علني لها منذ وفاة الأمري فيليب.
وحّتمت الأزمة ال�سحية احلّد من مرا�سم 
ي��ك��ون ع����ادة احتفاليا  ال����ذي  ه���ذا احل����دث 

ويفتتح دورة برملانية جديدة.
الجتماعي،  ال��ت��ب��اع��د  ب�����س��رورات  وع��م��ال 
���س��ي��ت��ّم ت��ق��ل��ي�����س م��وك��ب امل��ل��ك��ة ك��م��ا �سيتم 
خف�س عدد الربملانيني الذين �سي�سمح لهم 
لال�ستماع  اللوردات  اإىل جمل�س  باحل�سور 
كمامات  ي�����س��ع��وا  اأن  ع��ل��ى  اخل���ط���اب،  اإىل 
ويخ�سعوا لفح�س لك�سف الإ�سابة بكوفيد 

تكون نتائجه �سلبية.
ُي��ق��ب��ل ب��وري�����س ج��ون�����س��ون م���ن م��وق��ع قوة 
ع��ل��ى ت��ف�����س��ي��ل ب��رن��اجم��ه ال��ت�����س��ري��ع��ي، اإذ 
وا�سل حزبه املحافظ التقدم منذ فوزه يف 

 ،2019 نهاية  يف  الت�سريعية  النتخابات 
ففاز على حزب العمال يف انتخابات حملية 
اخل��م��ي�����س وان���ت���زع م��ن��ه ه��ارل��ت��ب��ول، املعقل 

العمايل التاريخي يف �سمال �سرق اإنكلرتا.
كبريا  حتديا  يواجه  نف�سه  الوقت  يف  لكنه 
اململكة  وح������دة  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ  ي��ق�����س��ي 
املتحدة، يف وقت تطالب غالبية ا�ستقاللية 
ا�ستفتاء  بتنظيم  الإ�سكتلندي  ال��ربمل��ان  يف 
ا�سكتلندا،  يف  امل�سري  تقرير  ح��ول  ج��دي��د 

يعار�سه جون�سون بحزم.
و�ستطرح امللكة البالغة من العمر 95 عاما 

يف خطابها اأولويات احلكومة للعام املقبل.
ويف وقت تعود احلياة تدريجيا اإىل طبيعتها 
تلقيح  ح��م��ل��ة  ����س���وء  ع���ل���ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
الت�سدي  يف  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  حققت  مكثفة 
النتعا�س  مواكبة  احلكومة  تنوي  للوباء، 
القت�سادي ما بعد كوفيد19-، ومكافحة 
املناطق  الأو�����س����اع يف  اجل���رمي���ة وحت�����س��ني 

الأكرث حرمانا.
م�سمم  "اإنني  ب��ي��ان  يف  ج��ون�����س��ون  واأع���ل���ن 

الأم������ام ومن�����س��ي يف  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  اأن  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ق��ط��ع��ن��اه��ا لل�سعب  ال���وع���ود  حت��ق��ي��ق 

الربيطاين".
الوباء،  تبعات  مبعاجلة  نكتفي  "لن  وتابع 
وننه�س  البالد  لنوحد  اأبعد  �سنم�سي  بل 

بها ونكافح اجلرمية ون�ستحدث فر�سا عرب 
بناء  اأج��ل  من  والعائالت  لل�سركات  البالد 
م�ستقبل م�سرق". وبني م�ساريع احلكومة 
ق��ان��ون ي��ر���س��ي اأه���داف���ا يف جم���ال امل��ن��اخ، يف 
ل�ست�سافة  امل��ت��ح��دة  اململكة  ت�ستعد  وق���ت 
موؤمتر الأمم املتحدة حول التغري املناخي 

الثاين-نوفمرب. ت�سرين  "كوب26" يف 
وتعهدت لندن بخف�س انبعاثاتها من ثاين 
اأك�سيد الكربون بن�سبة %78 بحلول العام 
 ،1990 ع����ام  ع��ن��ه  ك���ان���ت  ع��م��ا   2035
���س��اع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق احل���ي���اد ال���ك���رب���وين عام 

.2050
�سيا�ستها  ت�����س��دي��د  احل��ك��وم��ة  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا 
الأ�سا�سية  ال��وع��ود  اأح��د  بالهجرة،  املتعلقة 
 ،2016 ع��ام  بريك�ست  ح��ول  ال�ستفتاء  يف 
عبور  عمليات  خ��ا���س��ة  ب�����س��ورة  م�ستهدفة 
املان�س قادمني من فرن�سا  املهاجرين بحر 

يف زوارق متداعية.
اأث��ارت احلكومة الربيطانية جدل يف  فقد 
لنظام  اإ�سالحا  عر�ست  حني  اآذار-م��ار���س 

ال���ه���ج���رة غري  ث���ن���ي  اإىل  ي���رم���ي  ال���ل���ج���وء 
ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ن خ���الل ع���دم م��ن��ح احلقوق 
نف�سها لالجئني القادمني ب�سورة قانونية 
واأولئك الذين يدخلون البالد ب�سورة غري 

قانونية.
لالجئني  العليا  املفو�سية  ممثلة  وعلقت 
املتحدة  اململكة  يف  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
رو�سيال باغليو�سي لور اأن "هذه القرتاحات 
م�سيفة  التنفيذ"  و�سعبة  باهظة  �ستكون 
"اإنها لن تردع براأينا الأ�سخا�س اليائ�سني 
الراغبني يف الرحيل. والعواقب الإن�سانية 

�ستكون حقيقية وم�سّرة".
الثانية  اإليزابيث  امللكة  حت�سر  اأن  ويتوقع 
ب��رف��ق��ة ويل ال��ع��ه��د الأم����ري ت�����س��ارل��ز )72 

عاما(.
ال��ت��ا���س��ع من  م��ن��ذ وف����اة الأم����ري فيليب يف 
ا�سطلعت  ع��ام��ا،   99 ع��ن  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل 
واجباتها  ببع�س  الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة 
حدث  اأي  حت�سر  مل  لكنها  الفيديو،  ع��رب 

عام خارج ق�سر ويند�سور.

النم�سا حتث االحتاد االأوروبي على امل�سي قدما يف 
مفاو�سات ان�سمام األبانيا ومقدونيا ال�سمالية

•• فيينا - وام:

اأن دول غرب البلقان متثل  األك�ساندر �سالينربج وزير خارجية النم�سا  اأكد 
اجلار املبا�سر للكيان الأوروبي و دعا الحتاد الأوروبي اإىل الهتمام بتعزيز 
اقت�ساره على مفاو�سات  ع��دم  و  البلقان  ل��دى دول غ��رب  الأوروب���ي  الأف��ق 
الن�سمام، وقال : " يتعني جعل الأفق ملمو�سا ومتنوعا ب�سكل اأكرث فعالية". 
وزراء  اجتماع  يف  اأم�س  م�ساركته  عقب  له  ت�سريحات  يف  �سالينربج  حذر  و 
خارجية دول الحتاد الأوروبي بالعا�سمة بروك�سل من عدم الهتمام بدول 

غرب البلقان و اأكد �سرورة اإيالء اأوروبا هذه الدول مزيدا من الهتمام.

رو�سيا ت�سجل 8115 اإ�سابة جديدة بـ 
كورونا و329 وفاة خالل يوم واحد

•• مو�سكو -وام: 

اأعلنت رو�سيا الإحتادية اأم�س ت�سجيل 8115 اإ�سابة جديدة و329 حالة 
وفاة بفريو�س " كورونا " امل�ستجد خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية ما ميثل 
انخفا�سا يف عدد ال�سابات و ارتفاعا طفيفا يف حالت الوفاة مقارنة مع 

معدلت اأم�س الأول الذي �سهد "8465 اإ�سابة و 321 وفاة".

�سحيفة: اإيطاليا �ستطلب من االحتاد االأوروبي دفع اأموال لليبيا ملنع زوارق املهاجرين 
•• روما-رويرتز

احلكومة  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�������س  ري��ب��وب��ل��ي��ك��ا  ل  �سحيفة  ق��ال��ت 
الإيطالية �ستطلب من الحتاد الأوروبي دفع اأموال لليبيا ملنع 

زوارق املهاجرين من النطالق من ال�ساحل الليبي.
وذكرت ال�سحيفة اأن رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراجي قد 
يقرتح هذه اخلطة على قادة الحتاد يف قمة تعقد يومي 24 
و25 مايو اأيار اجلاري واإنها �ست�سبه �سفقة اأبرمت مع تركيا 

لوقف تدفق املهاجرين من دول البلقان يف 2016.
هذا  ع��ل��ى  للتعليق  دراج����ي  م��ك��ت��ب  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يت�سن  ومل 

التقرير.

املهاجرين  تدفق  الأخ��رية يف  الزيادة  بعد  التقرير  وياأتي هذا 
جزيرة  ا�ستقبلت  الأح���د،  ي��وم  فمنذ  اإيطاليا.  على  ليبيا  م��ن 
اإحدى نقاط  2000 مهاجر. واجلزيرة  اأكرث من  لمبيدوزا 
يحاولون  الذين  اأفريقيا  للمهاجرين من  الرئي�سية  الو�سول 

الو�سول اإىل اأوروبا.
وفاقت اأعداد املهاجرين، الذين ي�سلون يف زوارق �سغرية خطرة 
يديرها مهربون، اإمكانيات مركز ال�ستقبال يف اجلزيرة وتعمل 

ال�سلطات الآن على نقلهم اإىل مناطق اأخرى يف اإيطاليا.
وتبداأ الغالبية العظمى من املهاجرين الأفارقة املتجهني اإىل 

اأوروبا رحلتها البحرية انطالقا من ليبيا.
اأخرى  اأوروب��ي��ة  روم��ا على خطة مع دول  وافقت   2019 ويف 

لإعادة توزيع الالجئني بعد و�سولهم لكن اخلطة طوعية ومل 
توفر حال دائما.

تركيا  ح��ق  م��ن  اأ���س��ب��ح   ،2016 ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  وم��ن��ذ 
احل�سول على م�ساعدات مالية من بروك�سل مقابل ا�ست�سافة 
الالجئني ال�ساعني للو�سول اإىل اأوروبا عن طريق دول البلقان 

ومعظمهم من �سوريا.
الهجرة  ق�سية  ب�سبب  انق�ساما  الأوروب��ي��ة  احلكومات  وت�سهد 
يف  للمهاجرين  املناه�سة  الأح�����زاب  جن��م  ���س��ع��ود  غ���ذت  ال��ت��ي 
خمتلف اأنحاء القارة. ويف اإيطاليا ي�سارك حزب رابطة ال�سمال 
اليميني يف حكومة الوحدة الوطنية بزعامة دراجي ويطالبه 

بالتحرك ملنع تدفق الالجئني.

وزير �سوداين: لن نقف مكتويف االأيدي اأمام ملء �سد النه�سة
•• اخلرطوم-وكاالت

اإثيوبيا الثاين ل�سد النه�سة ب�سورة  اأن ملء  ال��وزراء ال�سوداين خالد عمر  اأكد وزير �سوؤون جمل�س 
اأحادية يهدد الأمن القومي لل�سودان، و�سدد على اأن بالده لن تقف مكتوفة الأيدي.

واأو�سح خالد يف حوار مع �سحيفة "ال�سرق الأو�سط" اللندنية، الثالثاء، اأن موقف ال�سودان مل يتغري 
يف ملف الف�سقة و�سد النه�سة. وقال: "مل تتغري مواقف ال�سودان من الق�سيتني، ففي مو�سوع �سد 
وهذا  ملزم،  قانوين  اتفاق  اإىل  التو�سل  وي�سرتط  ال�سد،  قيام  من  اإيجابياً  موقفاً  يتبنى  النه�سة، 
موقف ثابت. ما حدث هو تغري املوقف الإثيوبي، وتنفيذ امللء الأول ب�سورة اأحادية، وال�سروع الآن يف 
ملء ثاٍن يت�سرر منه ال�سودان دون اتفاق ملزم". وا�ستطرد "اأما مو�سوع الف�سقة، فموقفنا ثابت منذ 
1902 هي اأر�س �سودانية مت اغت�سابها واحتاللها، وال�سودان قائم بت�سحيح و�سعية خمتلة، م�سنوداً 
بالقانون الدويل وال�سرعية الدولية، وتثبت العالمات احلدودية على الأر�س �سودانية الف�سقة. ظل 
ال�سودان با�ستمرار يتم�سك باأر�سه، م�سمماً على عدم التفريط يف �سيادته عليها، من دون اأن يرف�س 

اأي �سكل من اأ�سكال التعاون مع اجلارة اإثيوبيا، مبا ل يخل ب�سيادته و�سيطرته على اأرا�سيه".



األربعاء  12    مايو   2021  م   -   العـدد   13239  
Wednesday    12   May   2021   -  Issue No   13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 347483         بتاريخ: 2021/03/22
با�س��م: اإيجمان د. د. كونييت�س

وعنوانه: دوجني بوجلي 42، 88400 كونييت�س، البو�سنة والهر�سك 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأ�سلحة النارية؛ الذخائر والقذائف؛ املتفجرات
الواق�عة بالفئة: 13

و�سف العالمة: عبارة i igman SINCE 1950 بحروف لتينية ب�سكل مميز وكتب حرف i  داخل 
دائرة على خلفية ب�سكل م�ستطيل باللوان البي�س وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 347639         بتاريخ: 2021/03/23
با�س��م: �سيف �سي�سون�س جيدا �سانايي يف تيجاريت ليمتد �سريكيتي.

وعنوانه: من�سور اأوغلو ماهالي�سي، 12/283 �سوكاك، نو: 1/5، كات: 2، دايره: 7، مانافكويو، بايراكلى - اإزمري / تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البا�ستا  ال�سوكولته؛  ا�سا�سها  التي  امل�سروبات  الكاكاو؛  اأو  القهوة  ا�سا�سها  التي  امل�سروبات  والكاكاو؛  القهوة  الب�سائع: 
)املعكرونة(، قطع �سغرية من العجني املح�سوة )الدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات املخابز اأ�سا�سها 
ال�سندوي�سات، فطائر  البيتا )خبز مدور �سغري(،  اللحم،  وال�سوكولتة؛ خبز؛ فطائر  الدقيق  اأ�سا�سها  الدقيق؛ احللويات 
)احللويات(، الكيك؛ احللويات اأ�سا�سها العجني املغلفة بال�سراب اأو الفطر؛ حلوى البودينغ، الكا�سرتد، بودجن الأرز؛ الع�سل، 
الغراء النحل لال�ستهالك الب�سري، العكرب لغايات الطعام؛ التوابل للمواد الغذائية، فانيال )منكهات(، بهارات، ال�سل�سات 
ال�سكر  ال�سكر،  مكعبات  ال�سكر،  للطعام؛  ن�سا  �سميد،  طحني،  اخلبيز؛  م�سحوق  اخلمرية،  الطماطم.  �سل�سة  )التوابل(، 
امل�سحوق؛ ال�ساي، ال�ساي املثلج؛ احللويات، ال�سوكولته، الب�سكويت، الب�سكويت اله�س، الب�سكويت على �سكل رقائق )ويفر(؛ 
البو�سار،  اأو  الف�سار  احلبوب،  ا�سا�سها  اخلفيفة  الأغذية  امللح؛  لالأكل؛  �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  امل�سغ؛  علكة 
م�سحوق ال�سوفان، رقائق الذرة، حبوب الإفطار، القمح املجهز لال�ستهالك الب�سري، ال�سعري امل�سحوق لال�ستهالك الب�سري، 

ال�سوفان املجهز لال�ستهالك الب�سري، حبوب اجلاودار املجهزة لال�ستهالك الب�سري، الأرز؛ دب�س لجل الطعام
الواق�عة بالفئة: 30

 tastier كلمات  وا�سفلها  لتينية  ب��اح��رف  خ��ا���س  ب�سكل  مكتوبة  �سي�سون�س  �سيف  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
والأخ�سر ال�سود  باللوان  خطني  بداخله  معني  ر�سمة  واعاللها  لتينية  باحرف   together

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 347640         بتاريخ: 2021/03/23 
با�س��م: جيزيا مودا تك�ستيل �ساناي يف دي�س تيكاريت ليميتد �سريكيتي.

وعنوانه: جري�سل ماهيلي�سي ايرزينكان �سوكاك رقم:1 كاجيذاين/ ا�سطنبول/ تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا يف ذلك املالب�س الداخلية واملالب�س اخلارجية ، بخالف املالب�س الواقية لالأغرا�س اخلا�سة؛ 
القدم  لبا�س  )املالب�س(؛  الأح��زم��ة  الأو�سحة،  الع�سابات،  ال�سالت،  )املالب�س(،  الرقبة  لفحات  اجل���وارب، 
م�ستديرة  )قبعات  برييه  اأق��ن��ع��ة؛  م��ع  القبعات  القبعات،  ال��راأ���س،  اأغطية  وال�����س��ن��ادل؛  وال��ن��ع��ال  والأح��ذي��ة 

م�سطحة(، قبعات لها امتداد واقي من ال�سم�س )اأغطية الراأ�س(، قبعات بحجم اجلمجمة
الواق�عة بالفئة: 25

ال�سود باللون  لتينية  بحروف  خا�س  ب�سكل  مكتوبة   MANI MANI و�سف العالمة: كلمات
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 347925         بتاريخ: 2021/03/28
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي.

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ب�سكويت مكون من رقائق )ب�سكويت  ب�سكويت؛  اله�س؛  الب�سكويت  الفطائر واحللويات؛ كيك؛  اأو  املعجنات 
ويفر(؛ ال�سوكولته؛ بوظة )اأي�سكرمي(؛ �سراب )مثلجات( ومثلجات اخرى �ساحلة لالكل

الواق�عة بالفئة: 30
ب���ال���ل���ون الح���م���ر ا���س��ف��ل��ه��ا كلمة  ULKER  ب���ح���روف لت��ي��ن��ي��ة  و����س���ف ال���ع���الم���ة: ع���ب���ارة ع���ن ك��ل��م��ة 

الخ�سر باللون  نبات  ورقة  �سكل  على   i حرف  فوق  النقطة  لتينية  بحروف    ZAATARIA
 ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348063         بتاريخ: 2021/03/25
با�س��م: كوجن لوجن باتاريز اند�سرتيال كو.، ال تي دي..

وعنوانه: نو. 244، نان كاجن 3 ار دي.، نان تو �سيتى، نان تو ه�سني، تايوان، جمهورية ال�سني ال�سعبية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراكمات كهربائية؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات كهربائية للمركبات؛ مراكمات كهربائية للمركبات؛ اأوعية 
بطاريات؛ اأوعية مراكمات؛ بطاريات لالإ�ساءة؛ لوحات للبطاريات؛ �سبكات للبطاريات؛ �سناديق بطاريات؛ 
الأنود؛  بطاريات  اجللفانية؛  اخلاليا  اجللفانية؛  البطاريات  اجللفانية؛  البطاريات  مراكمات؛  �سناديق 

بطاريات ذات جهد عايل
الواق�عة بالفئة: 9

باللغة  مميز  ب�سكل  مكتوبة   GLOBE Power your life كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
الجنليزية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348069         بتاريخ: 2021/03/25
با�س��م: كاراخوجا ماكينا كيميا امبالج �سانايي يف تيجاريت ليمتد �سريكتيي.

وعنوانه: كيلي�س اورجانايز �سانايي بوجلي�سي 19 نولو �سي جي. نو:7 كيلي�س / تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�سنيع  عمليات  يف  ا�ستخدامها  لأج��ل  هو  ما  عن  خمتلفة  املنظفات  والتبي�س،  التنظيف  م�ستح�سرات 
البقع؛ منظفات  الغ�سيل؛ مزيالت  القما�س لال�ستخدام يف  الغ�سيل؛ منعمات  الطبية؛ مبي�س  ولالأغرا�س 
غ�سالة �سحون؛ العطور؛ مواد التجميل غري الطبية؛ عبري العطور؛ مزيالت العرق لال�ستخدام ال�سخ�سي 
واحليوانات؛ ال�سابون؛ م�ستح�سرات العناية بالأ�سنان؛ معاجني الأ�سنان، ملمعات الأ�سنان ، م�ستح�سرات 
تبيي�س الأ�سنان، غ�سول الفم لي�ست لالأغرا�س الطبية؛ م�ستح�سرات جلخ؛ قما�س ال�سنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر اخلفاف؛ معاجني كا�سطة؛ م�ستح�سرات تلميع اجللود والفينيل واملعادن واخل�سب؛ ملمعات وكرميات 

للجلود وللفينيل وللمعادن وللخ�سب؛ ال�سمع للتلميع
الواق�عة بالفئة: 3

دائرتني  ر�سمة  بها  ب�سكل خا�س بحروف لتينية حولها ومتداخل  Diox مكتوبة  كلمة  العالمة:  و�سف 
النقطة فوق حرف i عبارة عن �سكل قطره باللوان الكحلي والبنف�سجي والوردي والزرق والزرق الفاحت 

والخ�سر والخ�سر الفاحت وال�سفر
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348095         بتاريخ: 2021/03/31
با�س��م: والتون انرتنا�سيونال ليمتد.

وعنوانه: �س. ب 1586، 24 �سيدين رود، جورج تاون، جراند كاميان، كيه واي 1 - 1110، جزر كاميان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي؛ عر�س ال�سلع؛ وكالت ال�سترياد 
ال�سراء لالآخرين )�سراء  بالتجزئة؛ خدمات  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  ال�سلع على  والت�سدير؛ عر�س 
الت�سويق؛ تزيني واجهات  الأزي��اء لغايات ترويجية؛  الأخ��رى(؛ تنظيم عرو�س  ال�سلع واخلدمات لالأعمال 

املحالت التجارية 
الواق�عة بالفئة: 35

باللون  ب�سكل خا�س بحروف لتينية  و�سف العالمة: عبارة عن حرف و كلمة G-MOTION مكتوبة 
ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

دايودبوتا انرتنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 157827

با�س��م: وات�ساب، انك

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�سجلة بالرقم )157827( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2021/05/29 وحتى تاريخ : 3031/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348005         بتاريخ: 2021/03/29 
با�س��م: ت�ساملري�س هولدينغ ليميتد.

وعنوانه: فري�ست نيم�س هاو�س، فيكتوريا روود، دوغال�س، جزيرة مان ، اأي اأم 2 4 دي اأف  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات اإ�سالح ال�سفن
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة: كلمات NICO INTERNATIONAL مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأ�سود 
 ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348006         بتاريخ: 2021/03/29 

با�س��م: ت�ساملري�س هولدينغ ليميتد.

وعنوانه: فري�ست نيم�س هاو�س، فيكتوريا روود، دوغال�س، جزيرة مان ، اأي اأم 2 4 دي اأف  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الهند�سة امليكانيكية وخدمات الهند�سة الكهربائية وخدمات ال�ست�سارة املتعلقة بها  

الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة: كلمات NICO INTERNATIONAL مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأ�سود 

 ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348039         بتاريخ: 2021/03/30
با�س��م: �سركة زهراء العاملية لالغذية وال�سترياد والت�سدير وال�سناعة والتجارة املحدودة.

وعنوانه: �سمرجيالر حملة �سي، زقاق رقم 785 رقم: 101/4 ادابازاري / �ساقاريا، تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املياه؛ م�سروبات الطاقة؛ م�سروبات الع�سري والفواكه؛ امل�سروبات الغازية؛ املياه املعدنية؛ امل�سروبات الغري 
كحولية؛  �سراب ال�سعري؛ املياه الغازية  

الواق�عة بالفئة: 32
كلمات  وا�سفلها  ت��اج  ر�سمة  فوقها  لتينية  ب��ح��روف   KING LEGEND كلمات  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
ا�سد يلب�س  راأ���س  بحروف لتينية مع ر�سمة درع يتخلله �سيفني وفيه ر�سمة   ENERGY DRINK

تاج باللوان الذهبي وال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348040         بتاريخ: 2021/03/30
با�س��م: �سركة زهراء العاملية لالغذية وال�سترياد والت�سدير وال�سناعة والتجارة املحدودة.

وعنوانه: �سمرجيالر حملة �سي، زقاق رقم 785 رقم: 101/4 ادابازاري / �ساقاريا، تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  باملفرق  البيع  اأن��واع  جميع  والت�سدير؛  ال�سترياد  وك��الت  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية  خدمات 
اجلملة

الواق�عة بالفئة: 35
كلمات  وا�سفلها  ت��اج  ر�سمة  فوقها  لتينية  ب��ح��روف   KING LEGEND كلمات  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
ا�سد يلب�س  راأ���س  بحروف لتينية مع ر�سمة درع يتخلله �سيفني وفيه ر�سمة   ENERGY DRINK

تاج باللوان الذهبي وال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338021            بتاريخ : 2020/10/23
رقم الأولوية: 8884553

تاريخ الأولوية: 2020/04/23
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 94104 ، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 36

اخلدمات املالية الإلكرتونية ، وهي اخلدمات النقدية لتلقي و�سرف املدفوعات والهدايا بالعمالت الورقية 
�سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعمالت  الورقية  العمالت  وتبادل  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعمالت 
والعمالت  الورقية  بالعمالت  والهدايا  املدفوعات  تلقي  وهي   ، الإلكرتونية  املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر 
عرب  للتبادل  افرتا�سية  عملة  توفري  اأي   ، املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  و�سرفها  الفرتا�سية 
�سبكة  الورقية والعمالت الفرتا�سية عرب  العمالت  تبادل  اأي   ، العمالت  �سبكة كمبيوتر ؛ خدمات �سرف 
؛ خدمات  اإىل وجهة  والهدايا من م�سدر  املدفوعات  ت�سليم  اأي   ، الدفع  التحقق من  ؛ خدمات  الكمبيوتر 
الإدارة املالية والإدارة املالية ، وهي ت�سهيل حتويل العملة الرقمية ، وحتويل العملة الرقمية عرب �سبكات 

الت�سالت الإلكرتونية ، والنقل الإلكرتوين للعملة الرقمية
باحرف   RIPPLE ON-DEMAND LIQUIDITY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 

لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338022            بتاريخ : 2020/10/23
رقم الأولوية: 8884553

تاريخ الأولوية: 2020/04/23
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 94104 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 38

�سبكات  ع��رب  املالية  للبيانات  الإل��ك��رتوين  النقل  اأي   ، نظري  اإىل  نظري  م��ن  ال�سبكي  الكمبيوتر  خ��دم��ات 
الت�سالت الإلكرتونية 

باحرف   RIPPLE ON-DEMAND LIQUIDITY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 
لتينية باللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340806                بتاريخ : 2020/12/09
با�س��م: انبلدينج تكنولوجي كوربوري�سن

وعنوانه: 4225 اكزاكتيف �سكوير، �سويت 600 ل جول، كاليفورنيا 92037، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 42
PAAS( وال�سبكة  ا���س  اي��ه  اي��ه  SAAS( و من�سة كخدمة )ب��ي  ا���س  اي��ه  اي��ه  الربجميات كخدمة )ا���س 
وال�ست�سافة  وال��ت��وج��ي��ه  والتحليل  ل����الإدارة  ب��ربن��ام��ج  تتميز  ال��ت��ي   )NAAS ا���س  اي��ه  اي��ه  )ان  كخدمة 
على  التقارير  واإع��داد  والتح�سني  والتاأمني  والتخزين  الفرتا�سية  واملحاكاة  والتح�سني  واملوازنة  والتبادل 
حركة البيانات وال�سوت على ال�سبكات الإلكرتونية والال�سلكية مبا يف ذلك ال�سبكات القائمة على ال�سحابة 

وال�سبكات الداخلية ومراكز البيانات و�سبكات الت�سالت وبيئات احلو�سبة
و�سف العالمة: كلمات FOG BANK باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344098          بتاريخ : 2021/01/30
با�س��م: ايت ج�ست، انك.

املتحدة  ال���ولي���ات   ،  94110 اي���ه  ���س��ي   ، فران�سي�سكو  ���س��ان  ���س��رتي��ت،  ف��ول�����س��وم   2000 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 29

بديل البي�س اأ�سا�سه نباتي؛ بديل البي�س ال�سائل؛ الأغذية املعاجلة اأ�سا�سه نباتي
و�سف العالمة: كلمات JUST EGG بحروف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344099           بتاريخ : 2021/01/30
رقم الأولوية: 90161003

تاريخ الأولوية: 2020/09/04
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ايت ج�ست، انك.
وعنوانه: 2000 فول�سوم �سرتيت، �سان فران�سي�سكو ، �سي ايه 94110 ، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 29

املخترب؛  يف  املزروعة  اللحوم  اخللوية؛  الزراعة  من  عليها  احل�سول  يتم  التي  اللحوم  امل�ستزرعة؛  اللحوم 
البحرية  وامل��اأك��ولت  وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  اخلنزير  وحل��م  البقر  حلم  بها  واملعني  امل�ستزرعة  اللحوم 
واملحار؛ اللحوم التي يتم احل�سول عليها من الزراعة اخللوية واملعني بها حلم البقر وحلم اخلنزير وحلوم 
وحلم  البقر  حلم  بها  واملعني  املخترب  يف  املزروعة  اللحوم  واملحار؛  البحرية  وامل��اأك��ولت  وال�سيد  الدواجن 

اخلنزير وحلوم الدواجن وال�سيد واملاأكولت البحرية واملحار
احرف  بطريقة  مكتوبة    GOOD كلمة  و  بالالتينية   GOOD MEAT كلمات  العالمة:  و�سف 

متقطعة داخل اطار م�ستطيل باللون البي�س وال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

دايودبوتا انرتنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 157828

با�س��م: وات�ساب، انك

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�سجلة بالرقم )157828( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2021/05/29 وحتى تاريخ : 3031/05/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 12 مايو 2021 العدد 13239
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عربي ودويل

   هل هي م�ساألة وق��ت فقط قبل 
اأن يتم ت�سوير ميليندا مع الرجل 
الأكرث �سهرة و�سعبية يف هوليوود 
ل،  "ل،  ديفيد�سون؟  بيت  ال��ي��وم، 
اإنه م�سغول جًدا مبمثلة ما، عادت 
جم����ددا، يف الآون����ة الأخ�����رية، اإىل 

عامل العزوبية".
ي��ك��ن مليليندا  ق��ب��ل احل����دث، مل     
خا�س  ب�سكل  كبري  ت��اأث��ري  غيت�س 
ال���ب���وب -ك����ان ُينظر  ع��ل��ى ث��ق��اف��ة 
اإل��ي��ه��ا يف ال��غ��ال��ب ع��ل��ى اأن��ه��ا امل���راأة 

 25 ع���اًم���ا، واأك����ربه����م ي��ب��ل��غ   18
ع��اًم��ا. كما ه��و م��ع��روف، ل��ن يرث 
الأ���س��د من ثروة  الأط��ف��ال ن�سيب 
من  ب���دًل  �ستذهب  وال��ت��ي  غيت�س، 
اأن كل  " رغ��م   املوؤ�س�سة  اإىل  ذل��ك 

واحد منهم �سيتلقى املاليني".

لأن�سطتهما  مــ�ــســتــقــبــل  اأي 
اخلريية؟

   ب��ي��ن��م��ا ك������ان ب���ي���ل ي��ب��ت��ع��د عن 
ال�سنني،  مب�����رور  م��ي��ك��رو���س��وف��ت 

1987، عندما كانت هي قد  عام 
تخرجت للتو من الكلية، وكان هو 
الرئي�س املدير العام لل�سركة، وهو 
يجذب  اأن  يحتمل  ال���ذي  ال��و���س��ع 
اأكرث  اليوم  الن��ت��ق��ادات  من  املزيد 
مما كان يف ذلك الوقت. ولكن، مع 
ح�سولها على درجة البكالوريو�س 
ال���ك���م���ب���ي���وت���ر ودرج�������ة  ع����ل����وم  يف 
مل  الأع���م���ال،  اإدارة  يف  املاج�ستري 
الديكور.  ال���زوج���ة  ميليندا  ت��ك��ن 
بيل  ي��ك��ن  مل  ذل�����ك،  ج���ان���ب  واإىل 
�سديقها ال�سهري الأول: يف جامعة 
 " الأم��ري��ك��ي��ة  "اجلامعة   دي����وك 
اإمرباطور  وريث  ميليندا  عا�سرت 
العلكة ويليام ريغلي جونيور، وفًقا 

املوؤ�س�سة.  ن�����س��ف  مت��ت��ل��ك  ال���ت���ي 
اأتذكر  ���س��ًن��ا،  اأ���س��غ��ر  وع��ن��دم��ا كنت 
اأن��ه ترك  "من اجليد  انني فكرت، 
ا". "باملنا�سبة،  ا�سمها موجودا اأي�سً
ترتيب  عك�سا  ال��ط��الق،  اإع���الن  يف 
غيت�س  "ميليندا  ووّقعا  ا�سميهما، 

وبيل غيت�س"."

ق�سة حب �سرية
بالتفا�سيل  مليئة  ق�ستهما  اإن    
بطريقتهما  رمب���ا،  -اأو  امل��ح��رج��ة 
على  لالإعجاب:  املثرية  اخلا�سة، 
ال�سابق،  ب��ي��زو���س  ال��ث��ن��ائ��ي  غ����رار 
التقى بيل وميليندا يف العمل. ويف 
حالتهما، كان ذلك يف ميكرو�سوفت 

و���س��ع��ه��ا ب��ي��ل ع��ل��ى ال�����س��ب��ورة، كما 
فيلم  يف  ت�����س��ح��ك  وه�����ي  ت���ت���ذك���ر 
وثائقي حديث.    مبرور ال�سنوات، 
على  وت�����س��وي��ره��ا  اك��ت�����س��اف��ه��ا  مت 
���س��خ�����س��ي��ة يف غاية  ال��ن��ح��و:  ه����ذا 
زوجها.  غرابة  تعّو�س  الإن�سانية، 
نعم،  ق��ول  اىل  الم���ر  بهما  انتهى 
���س��ري مب��ل��ي��ون دولر يف  يف ح��ف��ل 
احتفظت   .1994 ع����ام  ه������اواي 
م��ي��ل��ي��ن��دا ب��وظ��ي��ف��ت��ه��ا ح���ت���ى عام 
قبل  ا�سمها  "م�ستخدمة   1996
الزواج، الفرن�سي"، عندما توقفت 
اأ�سرة.  لتكوين  لتتفّرغ  العمل  عن 
قام الزوجان برتبية ثالثة اأطفال 
مًعا، يبلغ اأ�سغرهم الآن من العمر 

ل�سحيفة �سياتل تاميز.
اق���رتح  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة  يف      
رف�ست  مليليندا،  موعًدا  بيل  فيها 
حماولته  ت�����س��ت�����س��غ  مل  دع����وت����ه: 
اأ�سبوعني.  ق��ب��ل  امل���وع���د  حت���دي���د 
فرتة  بعد  معا  خرجا  النهاية،  يف 
�سنوات  ب�سع  طيلة  ولكن  وجيزة، 
ومنذ  ر�سمية،  عالقتهما  تكن  مل 
البداية حاول احلفاظ على �سرية 

عالقتهما الرومان�سية.
   يف الأث��ن��اء، كانت ميليندا تعمل 
وتقوم  م��ي��ك��رو���س��وف��ت  ���س��رك��ة  يف 
قبل  لنف�سها.  طيبة  �سمعة  ببناء 
ميليندا  وج��دت  ال���زواج،  يقررا  اأن 
الزواج  و�سلبيات  باإيجابيات  قائمة 

ميليندا مركز الهتمام
على  اأمريكا  ردت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
هذا اخلرب بطرح اأ�سئلة ل زمنية، 
واأخرى تتعلق بعام 2021: اأوًل، 
ك��ي��ف ���س��ي��وزع��ان ث��روت��ه��م��ا، التي 
ُيقال اإنها تبلغ حوايل 124 مليار 
نعرف حًقا حتى  دولر؟ )نحن ل 
اإب��رام اتفاق ما قبل  الآن(. هل مت 
الأمريكي  امل��وق��ع  )ذك���ر  ال�����زواج؟ 
ال���ن���ج���وم  اأخ�������ب�������ار  امل����خ����ت���������س يف 
لكن  ل،  زاد"  ام  "تي  وامل�����س��اه��ري 
تقول  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة 
�سيحدث  م���اذا  اتفاق"(.  "هناك 
اأوقافها  و�سلت  التي  ملوؤ�س�ستهما، 
اأن  املتوقع  )م��ن  ملياًرا؟   50 اإىل 
يوا�سال قيادتها مًعا(. الأهم: هل 
ميليندا جاهزة لق�ساء �سيف حار 

ما بعد كوفيد؟
ي��ت�����س��اءل اجل��م��ي��ع ع��ن ميليندا     
حًقا. ان الطالق ل يجعل، تلقائًيا، 
�ساكلة  على  ن��ذًل  ا  �سخ�سً بيل  من 
الزواج  ان��ت��ه��اء  يعني  ول  ب��ي��زو���س، 
ج���راب���ه  )يف  ����س���خ�������س���ًي���ا،  ف�������س���اًل 
ميليندا  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن  ال��ك��ث��ري(. 
اأ���س��ب��ح��ت بطلة  ان  ���س��ب��ق  غ��ي��ت�����س 
التناق�س  رغ��م  م�سهورة،  ن�سوية 

املتاأ�سل يف و�سعها كمليارديرة. 
   ب���ع���د الإع���������الن ع����ن ال���ط���الق، 
الطريقة  ح��ول  نكات  هناك  كانت 
التي اختارت بها ميليندا توقيتها 
تق�سي  اأن  مي���ك���ن  ل���الن���ف�������س���ال: 
ه��ي وم��اك��ن��زي ���س��ك��وت م��ًع��ا �سيًفا 
ميكنها  اأو  فقط،  فتيات  بني  ح��اًرا 
الحتبا�س  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
"ومَل ل الثنني؟" هل  احل���راري، 
من  م��ي��ل��ي��ن��دا  ت�ستلهم  اأن  مي��ك��ن 
اأجل  من  "�سنع  اجلديد  امل�سل�سل 
امراأة  ق�سة  يحكي  ال��ذي  احلب"، 
خانق  زواج  م���ن  ال����ه����روب  ت���ق���رر 
وترتك زوجها امللياردير يف جمال 

التكنولوجيا؟

اأن�����س��ط��ت��ه اخل���ريي���ة؛ ولكن  من���ت 
ع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي، قامت 
ا بدور اأكرث عمومية  ميليندا اأي�سً
املوؤ�س�سة،  يف  ع��م��ل��ه��ا  خ����الل  م���ن 
وال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق امل������راأة. عام 
بعنوان  ك��ت��اًب��ا  ن�����س��رت   ،2019
له  روجت  النهو�س"،  اأوان  "حان 
اعتمد  مكثفة.  اإع��الم��ي��ة  بحملة 
الكتاب والرتويج ب�سكل كبري على 
وبالطبع  غ��ي��ت�����س،  زف���اف  ق�س�س 
ب��ع�����س ت��ل��ك احل���ك���اي���ات، ال���ت���ي مت 
املثال،  �سبيل  على  بعناية،  �سردها 
كري�ستوف،  ل��ن��ي��ك��ول���س  ع��م��ود  يف 
قلياًل  ب�سكل خمتلف  قراءتها  تتم 
الآن: طيلة عدة �سنوات، تخا�سما 
الر�سالة  يكتب  اأن  حول من يجب 
ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، وه����و اأمر 
اإ�سراكها،  دون  مب��ف��رده  بيل  فعله 
اأر�سية  النهاية  يف  وج���دا  لكنهما 
م�����س��رتك��ة... ه���ذا م��ا ي��ب��دو، على 

الأقل.
التكهنات  ان��ت�����س��رت  الن،  وم���ن     
مليليندا،  اخل��ريي��ة  امل�ساعي  ح��ول 
اأن  مبجرد  تتغري  اأن  ميكن  والتي 
"قد  ببيل:  مرتبطة  غ��ري  ت�سبح 
تتحول ميليندا غيت�س اإىل مانحة 
مبفردها"،  بكثري  تقدمية  اأك���رث 
�سحيفة  يف  خ��ريي  م�سدر  ���س��ّرح 

نيويورك تاميز.
يتحول  اأن  ب���ال�������س���رورة  ل��ي�����س     
انتقام  ق�سة  اإىل  غيت�س  اآل  طالق 
الأول"  الزوجات  "نادي  ب�  جديرة 
"فيلم اأمريكي �سدر عام 1996، 
طالقهما  ي��ك��ون  ف��رمب��ا  املحرر"، 
ع�����ادًل ع��ل��ى غ����رار زواج���ه���م���ا كما 
الذي  ال��ط��الق  اأن  غ��ري  ي���ق���ولن. 
-اأي  �سكوت  ماكنزي  من��وذج  يّتبع 
مع  بالوكالة  معركة  على  ينطوي 
الق�سايا  اإىل  تذهب  التي  الأرب���اح 
اأن  امل�������س���ح���ك  ال���ت���ق���دم���ي���ة -م�����ن 

ا. نتخيله اأي�سً

�سيف حار للن�ساء فقطجيف بيزو�س وماكنزي �سكوت �سنعا ال�سابقةالزوجان يف 3 مايو 2021

كانا اأقرب اىل الثنائي تيم روبنز و�سوزان �ساراندون عيد زواج �سعيد، بيل غيت�س... بعد خم�سة وع�سرين عاًما وثالثة اأطفال، ما زلنا ن�سحك ب�سدة

طاملا قدما �سورة لال�ستقرار اخلريي والزوجي

لهذا فاجاأ طالق بيل وميليندا غيت�س اجلميع...!
•• الفجر -هيذر �سويدل –ترجمة خرية ال�سيباين

التكنولوجيا  اأبــاطــرة  مــن  نظرائه  بع�س  مــع  باملقارنة 
يعّر�سون  اأو  املــوت,  حتى  العاملة  يدهم  ي�سّغلون  الذين 
غالًبا  هــاواي,  �سراء  يحاولون  اأو  للخطر,  الدميقراطية 
�سخ�س  م�ستقيم,  رجل  اأنه  على  غيت�س  بيل  اإىل  ُينظر  ما 
تقاعد مبكًرا لي�ستقر ويوّزع ملياراته. خيار �ساهم ب�سكل 

بيل  ملوؤ�س�سة  وميليندا",  "بيل  اأ�سطورة  ظهور  يف  كبري 
وميليندا غيت�س, التي قدمت �سورة من ال�ستقرار اخلريي 
والزوجي.    كان ُينظر اإليهما على اأنهما عم وخالة اأمريكا 
مبالغ  ودفــع  للتدخل,  دائًما  وم�ستعدان  التكنوقراط, 
مفاجئة, وباملنا�سبة ي�سرحان ببع�س احلماقات. قبل ب�سع 
لالحتفال  تويرت  على  لهما  �سورة  بيل  ن�سر  فقط,  �سنوات 
مع  لزواجهما,  والع�سرين  اخلام�سة  ال�سنوية  بالذكرى 

وع�سرين  خم�سة  لق�ساء  متلّهف  "اأنا  التو�سيحي,  الهام�س 
عاًما اأخرى اأ�سحك معك".

   لذلك كانت �سدمة عندما األقى بيل وميليندا قنبلتهما: 
ما  الطالق.  قررا  الــزواج,  من  عاًما  وع�سرين  �سبعة  بعد 
كان مفرت�سا اأن يوؤول الأمر اىل هذا. �سحيح اأن الزوجني 
وماكنزي  بيزو�س  جيف  التكنولوجيا  جمال  يف  ال�سابقني 
ب�سع  قبل  النف�سال  خالل  من  �سابقة  و�سعا  قد  �سكوت 

التي  اجلاحمة  األفا  طاقة  ير�سل  ل  بيل  ان  ال  �سنوات, 
جور,  وتيرب  اآل  ي�سبهان  وميليندا  بيل  ان  بيزو�س.  عند 
اآخرين  زوجني  اأي  اأو  �ساراندون,  و�سوزان  روبنز  تيم  اأو 
انه ل ميكن حتى  الثقافة اىل درجة  متجذرين بعمق يف 
تاأثري  اأن  خطاأً  منا  البع�س  اعتقد  رمبا  انف�سالهما.  تذّكر 
ليندي �سينطبق: عندما نكون زوجني لفرتة طويلة, نبقى 

مًعا, األي�س كذلك؟

�سنوات، جتادال حول من يجب اأن يكتب الر�سالة ال�سنوية للموؤ�س�سة • لعدة 
ميليندا مع الرجل االأكرث �سهرة يف هوليوود اليوم، بيت ديفيد�سون ت�سوير  يتم  اأن  قبل  فقط  وقت  م�ساألة  هي  • هل 
انتقام جديرة بـ  نادي الزوجات االأول ق�سة  اإىل  غيت�س  اآل  طالق  يتحول  اأن  بال�سرورة  • لي�س 

يـــكـــن  مل   •
املتحدة  للواليات 
بــاأن  ــرة  ــك ف اأي 
�ستق�سي  ميليندا 
عزباء ال�سيف 

• انتهى بهما االأمر 
يف  نعم،  قول  اإىل 
حفل �سري مبليون 
هــاواي  يف  دوالر 
1994 ــــــام  ع

افتعال اأزمات.. هل ت�سعى امليلي�سيات الإخالء اجلنوب الليبي؟
•• عوا�سم-وكاالت  

اأزمة جديدة ت�ساف اإىل معاناة اجلنوب الليبي، ت�سببت بها 
جمموعات م�سلحة يف مدينة م�سراتة، حني منعت موؤخرا 
و�سول قافلة من النفط اإىل م�ستودع مدينة �سبها، وهو ما 
اإقليم  "اإفقار" اأهايل  ا�ستمرارا ملنهجية  يرى فيه مراقبون 
فزان، ودفعهم اإىل ترك مناطقهم اإىل اأماكن حتظى بفر�س 

حياة اأف�سل.
الوايف،  اأ���س��ام��ة  �سبها  البلدي  املجل�س  با�سم  الناطق  وق���ال 

 ،2014 عام  منذ  م�ستمر  اجلنوب  يف  املحروقات  نق�س  اإن 
م�سريا اإىل العتماد بن�سبة 99 باملئة على م�ستودع م�سراتة 
ت�سببت  النفط، وقد  والغاز وكل م�ستقات  الوقود  توفري  يف 
الإمدادات،  اإىل توقف  الأخ��رية  ال�سنوات  الأمنية يف  احلالة 
ال�سعف  م��ن  ب��اأك��رث  الأ���س��ع��ار  لرتتفع  حلول  اأي  تنجح  ومل 

مقارنة بباقي املناطق.
املواطن  اأن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  اإىل  حديثه  يف  واأ���س��اف، 
يتحمل تكلفة عمليات النقل، فمثال اأ�سطوانة الغاز تباع من 
2.5 اإىل 5 دنانري، بينما و�سلت يف ال�سوق ال�سوداء باجلنوب 

اإىل 350 دينارا يف بع�س الأحيان، ومن امل�ستودع تباع ب�20 
دينار، وكلما بعدت املدينة زادت التكلفة.

واأ�سار اإىل اأنه كان هناك اتفاق لتوريد الوقود من م�ستودع 
اإىل  قوافل  تخرج  لن  اأن��ه  توؤكد  الت�سريبات  لكن  م�سراتة، 
اجلنوب، ومل ي�سل لنا ر�سميا �سبب هذا الأمر، مكمال: "نحن 
7 �سنوات من غالء جميع الأ�سعار �سواء ال�سلع  نعاين منذ 
ال�سيولة  غياب  اإىل  اإ�سافة  وم�ستقاته،  الوقود  اأو  الأ�سا�سية 
النقدية، لكن حاليا وجهت حكومة الوحدة الوطنية ب�سرف 
املواطنني وم�ستحقاته، وتخ�سي�س حد معني لهم  مرتبات 

من اأجل ال�سحب، وذلك لأول مرة منذ فرتة طويلة".

الهجرة اإىل ال�سمال
وحذر من اأن هناك عملية هجرة وانتقال وا�سعة من اجلنوب 
اإىل مناطق ال�ساحل، خ�سو�سا طرابل�س، حيث اأ�سبح هناك 
الفزان  خلة  مثل  اجلنوب  اأ�سماء  عليها  تطلق  كاملة  اأحياء 
وغريها، منبها اإىل خروج الكوادر املهمة التي يفتقدها اإقليم 
واملعلمني  امل�ساعدة  والطبية  الطبية  العنا�سر  م��ن  ف���زان 

باملدار�س واأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة.
اللتفاف  ل��الأ���س��ف  ل��ك��ن  ج����دا،  ك��ب��رية  "امل�سيبة  واأردف: 
للمنطقة اجلنوبية �سعيف جدا، وبالفعل نحتاج اإىل م�ساعدة 
اإىل  لإع���ادة اجلنوب  ودع��م دويل  ق��وي  ب�سكل  من احلكومة 
�ساربا  للمواطنني"،  اخلدمات  تقدمي  يف  الأ�سلي  مو�سعه 
ع��ل��ى م��رك��ز �سبها  ب��اجل��ن��وب تعتمد  ب��ل��دي��ة   16 ب���اأن  م��ث��ال 
بني  طبي  عن�سر   600 به  يتواجد  اأن  واملفرت�س  الطبي، 
 90 زائ��ر، لكن ما لدينا نحو  وا�ست�ساري وطبيب  اأخ�سائي 

طبيب عام وبع�س اأخ�سائي اجلراحة.
وحيال اأزمة الوقود، نظم ن�سطاء �سمن جتمع �سباب اجلنوب 
ال��ل��ي��ب��ي وق��ف��ة ب��ت��وف��ري اإم�������دادات امل���ح���روق���ات م���ن املنطقة 
الغربية، داعني رئي�س احلكومة عبد احلميد دبيبة اإىل تلبية 
الحتياجات اخلدمية للمواطنني، لفتني "مماطلة" بع�س 

يف  الوقود  اأزم��ة  على  "تقتات"  التي  ال�سخ�سيات واجلهات 
املنطقة اجلنوبية، وهم "جتار اأزمة".

وطالب التجمع باإر�سال قوافل الوقود اإىل املنطقة اجلنوبية، 
وت�سكيل جلنة برئا�سة نائب رئي�س احلكومة ملتابعة توزيعها 
ح��ت��ى غ���ات و ال��ق��ط��رون، ول���ه احل��ري��ة يف اخ��ت��ي��ار م��ن يراه 
منا�سب يف ع�سوية هذه اللجنة، وتكليف اللجنة الع�سكرية 
�سائقي  ال���وق���ود وح��م��اي��ة  ن��ق��ل  "5+5" ب��ت��اأم��ني  امل�����س��رتك��ة 
طبيعي  ب�سكل  للمواطنني  و���س��ول��ه��ا  وت��اأم��ني  ال�����س��اح��ن��ات، 

وب�سعرها احلقيقي، والنظر يف حمطات التوزيع وتاأمينها.
اإىل تو�سيح �سبب مماطلة بع�س  كما دعوا حكومة الوحدة 
اجلهات اأو ال�سخ�سيات التي تعوق دون اإمداد الوقود والغاز 

للمنطقة اجلنوبية.

حماولة لـ"تركيع" اجلنوب
وقال الباحث ال�سيا�سي الليبي حممد ق�سوط اأن امليلي�سيات 
يف م�سراتة مازالت تهدد �سائقي �سهاريج الوقود ومتنعهم 
من التوجه من لتعبئة من م�ستودع �سركة الربيقة لت�سويق 
النفط يف املدينة اإىل م�ستودع �سبها، وذلك رفع املعاناة عن 
اجلنوب الذي يعاين من انعدام املحروقات، تنفيذا لالتفاق 
عن  احلكومة  رئي�س  ونائب  للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  بني 
اجلنوب رم�سان اأبو جناح، معقبا: "لكن امليلي�سيات م�ستمرة 
ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا وم���ن يقف  وال��رتك��ي��ع  الإذلل  ���س��ي��ا���س��ة  يف 

خلفها".
الداعمة  الإعالمية  الأب��واق  ت��ردده  ما  ونفى ق�سوط �سحة 
اإىل  ال��وق��ود  ق��واف��ل  و���س��ول  ع��دم  ترجع  التي  للميلي�سيات، 
ب��ي��ان غرفة  اأن  م��ردف��ا  ت��اأم��ي��ن��ه��ا،  ���س��ع��وب��ة  ب�سبب  اجل��ن��وب 
يدح�س  الليبي  الوطني  للجي�س  التابعة  اجلنوب  عمليات 
ه����ذا احل���دي���ث، م�����س��ي��ف��ا اأن ق�����وات اجل��ي�����س ا���س��ت��وف��ت كل 
اأرت��ال الوقود بعد التن�سيق مع موؤ�س�سة  الإج��راءات حلماية 

النفط، وبوجناح.

اإن جمموعات  ب��ي��ان،  ع��م��ل��ي��ات اجل���ن���وب، يف  وق��ال��ت غ��رف��ة 
قوافل  حلماية  ج��اه��زة  املعنية  الأط����راف  ك��ل  م��ن  احلماية 
م�ستحقيه،  اإىل  و�سوله  حتى  النطالق  نقطة  من  الوقود 
مو�سحة اأن التفاق الذي منعت تنفيذه امليلي�سيا ن�س على 
ا�ستمرار مرافقة جمموعات احلماية للقوافل خالل العودة 

كل ح�سب مكانه وحتى اإي�سالها اإىل جهتها باأمان.

موؤامرات دولية ت�ستهدف اجلنوب
وقال اخلبري ال�سرتاتيجي الليبي العميد حممد الرجبان 
اإن اجلنوب عانى من انت�سار الت�سكيالت امل�سلحة والإرهابيني 
خالل الأعوام املا�سية، فتواجدت على اأر�سه قوات مرتزقة 
من الت�ساديني وال�سودانيني، الذين حتالفوا مع امليلي�سيات 
ب�"قوة حماية اجلنوب"  واأي�سا ما ي�سمى  الليبي،  الغرب  يف 
ال�سراج،  ح��ك��وم��ة  �سكلتها  وال��ت��ي  ك��ن��ه،  ع��ل��ي  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
وارتكبت "جرائم" بحق املدنيني يف مرزق، اإ�سافة اإىل ن�ساط 
املجموعات  وبع�س  املناطق،  بع�س  يف  داع�س  تنظيم  خاليا 

القبلية اخلارجة عن القانون.
ول��ف��ت ال��رج��ب��ان اإىل امل���وؤام���رات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي حت��اك حول 
اجلنوب، لإبقائه يف حالة الفقر والتهمي�س والغياب الأمني، 
اإ�سافة اإىل تغيريه دميغرافيا وتبديل هويته، مبا ميكن من 
الليبي  اجلي�س  اأن  موؤكدا  الكثرية،  على مقدراته  ال�سيطرة 
الإره���اب  م��ن  تطهريه  بغية  املا�سية  الأع����وام  خ��الل  ق��ات��ل 

واملجموعات امل�سلحة الدخيلة عليه.
ن�سف  م��ن  اأك��رث  التاريخية  ف��زان  اإقليم  م�ساحة  وت��ت��ج��اوز 
توجد  اإذ  الطبيعية،  ب��امل��وارد  وه��و غني  م��رب��ع،  م��رت  مليون 
به احتياطات وا�سعة من النفط، خ�سو�سا يف حو�س مرزق 
ومبنطقة غات، اإ�سافة اإىل الرثوات املعدنية، واأي�سا الأرا�سي 
اجل��ي��دة ال�����س��احل��ة ل��ل��زراع��ة، ك��م��ا مي��ث��ل ح��و���س ال��ك��ف��رة به 
امل�سدر الرئي�سي للنهر ال�سناعي الذي يغذي بقية املناطق 

الليبية مبياه ال�سرب.
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احلر�س الثوري يوؤكد اأن بحريته حذرت قطعا اأمريكية 
•• طهران-اأ ف ب

اأك���د احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين اأم�����س ال��ث��الث��اء اأن���ه ح���ّذر قطعا بحرية 
اأمريكية بعد ما و�سفته بت�سرف "غري م�سوؤول" من قبلها، وذلك بعد 
قوارب  باجتاه  ن��ريان حتذيرية  اإط��الق  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اإع��الن 

اإيرانية يف م�سيق هرمز الثنني.
نيوز"،  "�سباه  ن�سره موقعه اللكرتوين  بيان  وقالت بحرية احلر�س يف 
"يف موا�سلة للت�سرف غري امل�سوؤول" لالأ�سطول الأمريكي يف اخلليج "ل 
الثوري خالل مهمتها  ال�سهر واجهت دورية بحرية للحر�س  �سيما هذا 
 10 يف  اإي��ران،  يف  الإ�سالمية  للجمهورية  الإقليمية  املياه  يف  الروتينية 

اأيار/مايو، �سبع قطع بحرية اأمريكية يف م�سيق هرمز".
واأو�سح اأن القطع الأمريكية نفذت خطوات عدة مثل "حتليق املروحيات، 
اإط�����الق ب���ال���ون���ات ح����راري����ة، واإط������الق ن����ار ب���ال ه�����دف، غ���ري ����س���روري، 

وم�ستفز".
امل�سافة  على  الإبقاء  "ومع  البحرية  قطعه  اأن  اىل  احلر�س  بيان  واأ�سار 
ال��ق��ان��ون��ي��ة يف اإط�����ار امل��ع��اي��ري وال���ق���واع���د ال��ب��ح��ري��ة، ح��ذرت��ه��ا )للقطع 
اأن تقوم  امل�����س��وؤول، قبل  امل��ت��ه��ور وغ��ري  الت�سرف  ه��ذا  الأم��ريك��ي��ة( م��ن 

مبتابعة طريقها من خالل ت�سحيح ت�سرفها".
ليل الثنني، �سرح املتحدث با�سم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" 
ن��ريان��ا حت��ذي��ري��ة حيال  اأط��ل��ق��ت  اأن البحرية الأم��ريك��ي��ة  ج��ون ك��ريب��ي 

امل�سيق  يف  اأمريكية  غوا�سة  م��ن  اقرتابها  بعد  �سريعة  اإي��ران��ي��ة  زوارق 
ال�سرتاتيجي.

واأو�سح اأن 13 زورقا هجوميا للحر�س الثوري اقرتبت مل�سافة تقل عن 
140 مرتا من �سبع �سفن اأمريكية، ما دفع اإحداها اىل اإطالق ثالثني 

عيارا حتذيريا على دفعتني.
اق��رتاب ثالثة  الأمريكية عن  البحرية  اأعلنت  ني�سان/اأبريل،  اأواخ��ر  يف 
زوارق هجومية ايرانية اىل م�سافة تقل عن �سبعني مرتا من �سفينتني 
اإطالق نريان  املياه الدولية �سمال اخلليج، ما دفعها اىل  اأمريكيتني يف 

حتذيرية.
كما ك�سفت البحرية الأمريكية ال�سهر املا�سي، اأن قطعا بحرية اإيرانية 

اأن  دون  ني�سان/اأبريل،  مطلع  يف  "عدواين"  ب�سكل  �سفنها  من  اقرتبت 
يوؤدي ذلك اىل اإطالق نار حتذيري من طرفها.

تاأتي هذه الأحداث البحرية مع خو�س اإيران والقوى الكربى مباحثات يف 
فيينا لإحياء التفاق حول برنامج طهران النووي املربم عام 2015.

وان�سحبت وان�سطن ب�سكل اأحادي من التفاق عام 2018، يف ظل اإدارة 
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب الذي �سهد عهده زيادة كبرية يف التوتر 

بني اجلمهورية الإ�سالمية والوليات املتحدة.
ويح�سر وفد اأمريكي املباحثات يف العا�سمة النم�سوية، دون اجللو�س اىل 
طاولة واحدة مع الوفد الإيراين. ويتوىل الأطراف الآخرون املن�سوون 

يف التفاق، اإ�سافة اىل الحتاد الأوروبي، التن�سيق بني اجلانبني.

توحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية يف ليبيا.. اأين تكمن املع�سلة احلقيقية؟
•• طرابل�س-وكاالت

بعد اأن متكنت حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا من توحيد 
دمج  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تبقى  ال��ب��الد،  موؤ�س�سات  اأغ��ل��ب 
الوقت  يف  والأ�سعب  الأه��م  هي  موحد  كيان  يف  الع�سكريني 
اأمنية داخلية واأخرى ترتب�س على  الراهن، و�سط حتديات 

احلدود.
احلميد  عبد  الوحدة  حكومة  رئي�س  اأك��د  املا�سي،  والأ�سبوع 
الدبيبة اأن هذا الأمر )توحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية( يجب اأن 
يتم اإجنازه "يف اأ�سرع وقت، وقبل النتخابات" املقررة يف 24 
"ن�سل اإىل انتخابات حقيقية وواقعية  دي�سمرب املقبل، حتى 

وفى اأف�سل اأجواء ممكنة".
�سل�سلة  يف  ليبيا  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  جهود  وتبزغ 
جنب  اإىل  جنبا  ع�سكرية،  قيادات  مع  الأخ��رية  الجتماعات 
الليبيون  يحب�س  بينما  املهمة،  ه��ذه  لإجن���از  دويل  دع��م  م��ع 
التي  املهمة  اخل��ط��وات  من  جملة  لتنفيذ  انتظارا  اأنفا�سهم 
اأقرها التفاق ال�سيا�سي، ومن �ساأنها متهيد الطريق جلي�س 

ليبي موحد.
وعلى راأ�س هذه اخلطوات، اإخراج املقاتلني الأجانب وتفكيك 
على  العمل  مع  واملتطرفة،  امل�سلحة  وامليلي�سيات  اجلماعات 
اإدارة  مدير  لتعبري  طبقا  منهم"،  ال�ساحلني  "الأفراد  دمج 

خالد  ال��ل��واء  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  يف  امل��ع��ن��وي  التوجيه 
تلك  اأن  خاللها  اعترب  ل��ه،  �سابقة  ت�سريحات  يف  املحجوب 

اخلطوات مهمة ورئي�سية لتوحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية.

امل�سكلة الأ�سا�سية
و�سديدة  ح�سا�سة  "م�ساألة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  ويعد 
التعقيد ما مل تخرج من اإطار ربطها باأفراد"، وفق ما يوؤكد 

ال�سيا�سي الليبي اأحمد ال�سويعي ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، 
م�سريا اإىل اأن "هناك �سعوبات جمة حتول دون ذلك".

من بني هذه ال�سعوبات بح�سب ال�سويعي "�سحب الأ�سلحة 
وتطبيق برنامج اإ�سالح اأمني لإنهاء اأدوار القوى اخلارجية 
يف دع���م ط���رف ���س��د اآخ����ر، م��ن اأج����ل مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق نحو 
للمرحلة  وللعبور  ال�سيا�سية  العملية  وتر�سيخ  ال�ستقرار 
وي�سيف  النتقالية".  امل��راح��ل  نفق  م��ن  واخل���روج  الدائمة 
اإخراج  وه��ي  نقطة  اأه��م  نر  مل  اليوم  اإىل  "لالأ�سف  امل�سدر: 
املرتزقة من دون ا�ستثناء من خمتلف اأنحاء البالد، وتقليم 
"من  اأن  مو�سحا  القانون"،  �سلطة  عن  اخل��ارج��ني  خمالب 
ب��ل��وغ ح��ل جذري  ال��ت��ي حت��ول دون  ال��ع��راق��ي��ل املفتعلة  اأك���رب 
حملية  وميلي�سيات  اأج��ان��ب  مرتزقة  وج��ود  الليبية  ل��الأزم��ة 
يوؤدي  اأي م�سار  �سيقفون �سد  ه��وؤلء  مدعومة من اخل��ارج. 
يقتاتون منها". ويقول  التي  العارمة  الفو�سى  لإنهاء حالة 
ال�سويعي: "ل اأعتقد اأن هناك م�سارا �سيا�سيا ما �سيح�سل. 
ال��دويل هو  املجتمع  الأف��ق.  يلوح يف  املواعيد هو ما  ترحيل 
دقيقا  ج��دول  ي�سع  ومل  املفخخات  مثل  مواعيد  و�سع  من 
اآليات حمددة لتنفيذ  ومدرو�سا، ومل ياأخذ يف اعتباره و�سع 
اإخراج املرتزقة ومعاقبة املعرقلني وتوحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية 
ال�سيا�سية".  ال��ت��ج��اذب��ات  يف  ثانية  م��رة  ال��دخ��ول  وجتنيبها 
و�سوف تكون النعكا�سات خطرية على خمتلف امل�ستويات يف 

اعتقاد ال�سويعي، و"خطرها �سيكون اأكرب على ال�سلم والأمن 
الجتماعي لأن ذلك مقرون بحالة ال�ستقرار. وجود ال�سلم 
يوؤدي  وفقدانه  ال�ستقرار  حالة  يرجح  املجتمعي  اأو  الأهلي 
اإىل عدم ال�ستقرار. نحن ل نريد اأن ت�سل بالدنا حلالة عدم 
ال�ستقرار، لذلك يجب اإعطاء اأولوية كربى مللف امل�ساحلة 
اأبناء  ج��راح  ت�سميد  يف  اأهمية  من  لها  ملا  ال�ساملة  الوطنية 
الوطن وتوحيد كلمتهم ورفع الغنب عن املظلومني؛ فبالدنا 
لتحقيق  الوطنية  الإرادة  لتوحيد  واأ�سا�سية  ما�سة  حاجة  يف 
ال�سالم واإعالء قيم اخلري، وبال �سك املجتمع الدويل و�سع 
ال�سعب  اح��رتام  وعليه  ليبيا  يف  و�سغرية  كبرية  كل  يف  اأنفه 
الليبي وعدم التدخل يف �سوؤونه مطلقا حتى يتمكن من ر�سم 

م�ستقبله وحتقيق اآماله وتطلعاته".

اجلنوب وت�ساد
نائب  ل�سان  على  الليبي  الرئا�سي  املجل�س  اأعلن  اأي��ام،  وقبل 
رئي�سه مو�سى الكوين، اأنه "مت اإجناز الكثري يف ملف توحيد 
توحيد  اأج����ل  م���ن  ج���ار  "العمل  واأن  الدولة"،  م��وؤ���س�����س��ات 
املوؤ�س�ستني الع�سكرية واملالية"، وذلك خالل لقاءات اأجراها 
العمل  اأن  خاللها  اأك��د  ع�سكرية،  قيادات  مع  البالد  جنوبي 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  بخطوة  اجلنوب  من  "�سيبداأ 

ل�ستعادة الثقة".

تقييد برنامج ال�سواريخ االإيراين اأ�سا�س منع التهديد بعيد املدى
•• عوا�سم-وكاالت

فيينا  يف  اجلارية  النووية  املفاو�سات  اآف��اق  عن 
ب��ني ال��ق��وى ال��ك��ربى واإي�����ران لإح��ي��اء الإتفاق 
جملة  موقع  يف  هيكي  �سموئيل  ق��ال  ال��ن��ووي، 
اإن الت�سالت  اإنرت�ست" الأمريكي،  "نا�سيونال 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  امل��ب��ا���س��رة يف فيينا  غ��ري 
وفرن�سا،  ال�س���ني،  النووي،  الإتف�����اق  واأط��راف 
املتحدة،  واململكة  ورو�سي���ا،  واإي�����ران،  واأمل��ان��ي��ا، 
ال�سيا�سي  التحدي  معاجلة  م��ع  تقدماً  حتقق 
املتمثل يف رفع العقوبات وم�ساعفاته، بطريقة 

مبا�سرة.
اأكد  اأن  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س  و�سبق 
بو�سوح اأنه �سيدعم العودة اإىل الإتفاق النووي، 
ذلك،  عن  وف�ساًل  اأو�سع.  اتفاق  يتبعه  منطلقاً 
الأمريكي  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  م�����س��ت�����س��ار  اق����رتح 
جيك �سوليفان اأن دوَل اإقليمية مثل ال�سعودية 
اإقليمي  ح��وار  اإىل  تن�سم  اأن  يجب  والإم����ارات، 
اأو�سع يتطرق اإىل مناق�سة الربنامج ال�ساروخي 

الإيراين.
خطوة  ي�سكل  اأن  مي��ك��ن  احل����وار  ه���ذا  م��ث��ل  اإن 

التي  الإقليمية،  ال��ت��وت��رات  لتخفيف  اإيجابية 
ميكن  كما  ال��ن��ووي،  الإت��ف��اق  اإليها  يتطرق  مل 
اأن ميثل خطوة اإيجابية ل�ستعادة التعاون عرب 

الأطل�سي يف ما يتعلق بالأمن الدويل.

زرع الفو�سى
وفيما مت�سي املحادثات قدماً، فاإن بايدن يواجه 
اإذا  يحدث  اأن  ميكن  ما  ح��ول  القدمية  احلجج 

رفعت العقوبات الأمريكية.
كانت  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  اإن 
التي  الأم�������وال  ا���س��ت��خ��دم��ت  اإي������ران  اأن  ت���وؤك���د 
لزرع  ال���ن���ووي  الت���ف���اق  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  تقا�ستها 
ن�ساطات  بتمويل  الأوىل  بطريقتني،  الفو�سى 
امل��ن��ط��ق��ة، وال��ث��ان��ي��ة ع���رب تطوير  وك��الئ��ه��ا يف 
اأن  تظهر  الوقائع  لكن  ال�ساروخي.  برناجمها 

هاتني امل�ساألتني كان مبالغاً فيهما.
ي���وٍم م��ن الأيام  اإي����ران يف  وب��اخ��ت�����س��ار، مل تكن 
يف  وكالئها  لدعم  كثرية  م�سادر  اإىل  حاجة  يف 

ال�سرق الأو�سط.
ال�سيا�سية يف  لل�سوؤون  وكياًل  تثبيته  ويف جل�سة 
"احلقيقة  اإن  ك��اه��ل،  كولن  ق��ال  ال��دف��اع،  وزارة 

املحزنة هي اأن دعم اإيران حللفائها يف املنطقة 
ل يكلفها كثرياً". ويف الواقع، فاإن اإدارة ترامب 
اأ���س��درت ت��ق��ومي��اً يفيد ب���اأن اإي����ران اأن��ف��ق��ت بني 
و2018 ما بني مليارين و3 مليارات   2012
ال�سرق  اأن���ح���اء  يف  وك��الئ��ه��ا  دع����م  ع��ل��ى  دولر 

الأو�سط.
 2012 ب��ني  اأي  ال��ف��رتة،  ه���ذه  وخ���الل ن�سف 
كانت  عقوبات  حملة  اإي���ران  واجهت  و2015، 
طاولة  اإىل  اجل��ل��و���س  ع��ل��ى  حملها  يف  ال�����س��ب��ب 

املفاو�سات.
وتبقى الأرقام ثابتة بني 2016 و2018 عند 
النووي  بالربنامج  املتعلقة  العقوبات  تخفيف 
ال�ساملة  العمل  ف��اإن خطة  ول��ذل��ك،  الإي����راين، 
امل�سرتكة، مل توؤثر على رعاية اإيران لوكالئها.

ال�سيا�سة اخلارجية
كما اأن الإتفاق النووي مل يغري ن�ساطات اإيران. 
الوليات  ���س��اع��ف��ت  و2020،   2017 وب���ني 
امل��ت��ح��دة ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى وك����الء اإي�������ران، لكن 
اإيران  �سيا�سة  تغيري  اأخفق يف  القا�سي  ال�سغط 

اخلارجية.

اأريان طباطبائي، وكولن كالرك،  اإىل  وا�ستناداً 
على  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  ل  املالية  "العقوبات  ف��اإن 
الكثري من نواحي العالقة بني اإيران ووكالئها، 
مبا يف ذل��ك التدريب، وامل���الذات الآم��ن��ة، ونقل 

الأ�سلحة، والتكنولوجيا".
وخالل هذه الفرتة، ح�سل احلوثيون يف اليمن 
�سد  ا�ستخدموها  ت��ط��وراً،  اأك���رث  اأ�سلحة  على 

اأهداف مدنية يف ال�سعودية.
اأن طهران  الت�سليل افرتا�س  ويبدو من قبيل 
ال���ت���ي ح�����س��ل��ت عليها  الأم���������وال  ا���س��ت��خ��دم��ت 
اأ�سلحتها  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ع��ق��وب��ات  ت��خ��ف��ي��ف  ب��ع��د 
فاإن  الإقليمية،  للتوترات  ونظراً  و�سورايخها. 
ت�سلحها  ل��الإن��ف��اق على  اأول��وي��ة  تعطي  ط��ه��ران 

اأكرث مما تفعل مع حاجاتها املحلية.
معاجلة  ف��اإن  املتحدة،  ال��ولي��ات  اإىل  وبالن�سبة 
خطوة  ه��و  الإي����راين  ال�س����اروخي  الب����رنامج 
امل���������دى  ع��ل��ى  ال��ت��ه��دي��د  ل���ت���ف���ادي  ����س���روري���ة 
البعيد، يجب اأن يت��زاوج مع العودة اإىل التفاق 

النووي.
اإن خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة عرقلت توجه 
ت��رك��ب على  ن��ووي��ة  اإي���ران نحو �سناعة روؤو����س 

�سواريخ بعيدة املدى، مبنعها من جتميع املواد 
الإن�سطارية الالزمة ل�سنع قنبلة نووية.

بعيد  نووي  اتفاق  م�ساألتي  معاجلة  فاإن  لذلك 

العمل  خلطة  مكمل  باتفاق  وال�سواريخ،  املدى 
للدول  ���س��م��ان��ات  �ستوفر  امل�����س��رتك��ة،  ال�ساملة 

الإقليمية.

 وا�سنطن جتيز لقاح فايزر لفئة 12-15 عاًما 

رة الهندية  ر من املتحورّ منظمة ال�سحة العاملية حتذرّ
•• وا�سنطن-اأ ف ب

���س��م��ح��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ا���س��ت��خ��دام ل��ق��اح ف��اي��زر/
تراوح  الذين  لالأطفال  لكوفيد19-  امل�ساّد  بايونتيك 
12 و15 ع��ام��اً، يف وق��ت يتفاقم تف�سي  ب��ني  اأع��م��اره��م 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ت�سنيف  م��ع  الهند  يف  ال��وب��اء 

متحّورة الفريو�س املكت�سفة يف الهند "مثرية للقلق".
�سبق اأن منحت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ت�سريًحا 
تبلغ  ملَ��ن  فايزر/بايونتيك  للقاح  ال��ط��ارئ  بال�ستخدام 

اأعمارهم 16 عاماً وما فوق.
وقال الرئي�س الأمريكي جو بايدن "هذا تطّور واعد يف 

معركتنا �سد الفريو�س".
يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  ح���ذرت  مت�سل،  ���س��ي��اق  يف 
الهند  يف  املكت�سفة  ال��ف��ريو���س  م��ت��ح��ّورة  اأن  م��ن  جنيف 
التف�سي"،  ع��ل��ى  ق���درة  "اأكرث  ت��ب��دو  "بي.1.617" 
م�سّنفًة اإياها باأنها "متحّورة مثرية للقلق على م�ستوى 

العامل".
وم��ا زا ل ال��وب��اء يتف�سى يف ع��دد كبري م��ن ال���دول وقد 
العامل  يف  �سخ�س  مليون   3،3 ي��ق��ارب  م��ا  بحياة  اأودى 
منذ اأواخر العام 2019، مت�سبباً ب�سل جمريات احلياة 

الطبيعية وبعرقلة عجلة القت�ساد العاملي.
اإل اأن حمالت التلقيح ال�سريعة اأتاحت لعدد من الدول 
اإىل  ال��ع��ودة  اجت��اه  اخل��ط��وات يف  بع�س  بتحقيق  الغنية 

احلياة الطبيعية.
اإن لقاح  الأوروب��ي��ة الثنني  الأدوي���ة  وق��ال رئي�س وكالة 
تراوح  ال��ذي��ن  لالأطفال  يرّخ�س  ق��د  فايزر/بايونتيك 
اأعمارهم بني 12 و15 عاماً يف الحتاد الأوروبي، رمبا 

اعتباراً من ال�سهر احلايل.
بعد  ال�سعداء  تنّف�س  اإيرلندا  �سكان  باإمكان  بات  كذلك 
داخليا  التنّقالت  باتت  اإذ  الإغ���الق،  م��ن  طويلة  اأ�سهر 
احل�سانة  دور  ع�����اودت  ال��ي��ون��ان  يف  ب��ي��ن��م��ا  م�����س��م��وح��ة، 
واملدار�س البتدائية واملتو�سطة فتح اأبوابها قبل اإطالق 

املو�سم ال�سياحي يف 14 اأيار/مايو.
الأوروبي  الحت��اد  من  قوية  دفعة  ال�سياحة  تتلقى  وقد 
الذي اأعلن اأنه "ي�سري على الطريق ال�سحيح" من اأجل 
اإن�ساء بطاقة �سحية خا�سة بكوفيد تكون �سارية املفعول 

يف حزيران/يونيو للت�سجيع على ال�سفر.
واأعلنت بريطانيا التي ت�سّجل اأعلى ح�سيلة وفيات جراء 
اإعادة فتح القاعات الداخلية للحانات  اأوروب��ا،  الوباء يف 

واملطاعم يف انكلرتا اعتباراً من الأ�سبوع املقبل.
اأية  اململكة  ت�سّجل  مل  وق���ت  يف  ال��ق��ي��ود  تخفيف  وج���اء 
وفيات جراء الفريو�س للمرة الأوىل منذ اأكرث من عام، 

و�سط حملة تلقيح ناجحة.
املفرو�سة  ال��ط��وارئ  ح��ال  رفعت  التي  اإ�سبانيا  اأطلقت 
املناطق،  بني  بالتنقل  و�سمحت جم��دداً  اأ�سهر  �ستة  منذ 
حتذيراً بعد اأن احتفلت ح�سود يف ال�سوارع بدون كمامات 

ول تباعد اجتماعي.
وك��ت��ب وزي���ر ال��ع��دل خ���وان ك��ارل��و���س كامبو يف �سحيفة 
يزال  ل  ال��ف��ريو���س  "تهديد  اأن  )ال��ب��ل��د(  "البايي�س" 

موجوداً"، داعياً املواطنني اإىل الت�سرف "مب�سوؤولية".
اإغ��الق جزئي  الثنني من  من جهتها، خرجت قرب�س 
ثالث مع نظام "ت�سريح اأمان" خا�س بفريو�س كورونا 

ملنح ال�سكان مزيدا من حرية التنقل.
يف ميالنو يف �سمال اإيطاليا، اأعاد م�سرح "ل �سكال" فتح 

�ستة  ا�ستمّر  اإغ��الق  بعد  الثنني،  اجلمهور  اأم��ام  اأبوابه 
اأ�سهر.

اللقاح،  اأكرث من �سبعة ماليني �سخ�س  اأملانيا، تلقى  يف 
ال�سحية  ال���ق���ي���ود  ت��خ��ف��ي��ف  م���ن  ي�����س��ت��ف��ي��دون  وب����ات����وا 

ال�سارمة.
و�سمحت برلني اأي�ساً بتلقي لقاح جون�سون اآند جون�سون 

ذي اجلرعة الواحدة جلميع البالغني الثنني.
احلكومة  �سكّلتها  خ��رباء  اأو���س��ت جلنة  ال���رنوج  يف  لكن 
جون�سون  اآند  وجون�سون  اأ�سرتازينيكا  لقاحي  با�ستبعاد 
م���ن ح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة خم����اوف م���ن اآث����ار 
بايونتيك  �سركة  واأعلنت  خ��ط��رية.  اإمن��ا  ن���ادرة  جانبية 
الأملانية التي طّورت لقاحها مع �سركة فايزر، م�سروعاً 
�سنغهاي  �سركة  مع  دولر  مليون  مئتي  بقيمة  م�سرتكاً 
فو�سون لالأدوية ال�سينية لإنتاج مليار جرعة يف ال�سنة. 
�سنغافورة لإنتاج  اإقامة م�سنع يف  تعتزم  اإنها  قالت  كما 
احلم�س النووي الريبي املر�سال الذي �سي�ستخل�س منه 

مئات املاليني من جرعات.
العامل،  يف  الوبائية  املوجات  اأ���س��واأ  اإح��دى  الهند  تواجه 

و�سّجلت الث��ن��ني ق��راب��ة 370 األ��ف اإ���س��اب��ة واأك���رث من 
جديدة. وفاة   3700

اأغ��رق��ت ال��ط��ف��رة ال��وب��ائ��ي��ة ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة ال�سحية يف 
الهند. ويعتقد اخلرباء اأن الأعداد الر�سمية املعلنة اأقل 

بكثري من الأرقام الفعلية.
وحاول خمترب بايونتيك الإثنني تهدئة املخاوف ب�ساأن 
الن�سخة املتحورة يف الهند، فقال"اإىل حد الآن ل �سيء 
ي�سري اإىل �سرورة تكييف لقاح بايونتيك احلايل ملواجهة 

املتحّورات الرئي�سية النا�سئة".
املجاورة للهند مبا يف ذلك يف  ال��دول  الوباء يف  وانت�سر 

نيبال.
و�ستقوم ال�سني، الدولة التي ظهر فيها الوباء اأول مرة 
يف نهاية عام 2019، بو�سع "خط لرت�سيم احلدود" يف 
اجلزء العلوي من قمة اإيفر�ست لتجنب اأي خطر عدوى 
بالفريو�س ياأتي من قبل مت�سلقي اجلبال القادمني من 

نيبال.
فقد  ال��وب��اء.  بعد  ما  حياة  عن  ملحة  على  العامل  ح�سل 
ا�ست�سافت طوكيو حدًثا جتريبياً قبل الألعاب الأوملبية 

ال�سيفية.
توما�س  المل��اين  الدولية  الوملبية  اللجنة  رئي�س  اأن  اإل 
باخ اأُرغم على تاأجيل زيارة اإىل اليابان بعد متديد حال 

الطوارئ جراء فريو�س كورونا يف البالد.
دول��ة مت�سررة جراء  اأك��رث  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��زال  ول 

الوباء يف العامل مع اأعلى ح�سيلة اإ�سابات ووفيات.
املعلنة  تلك  م��ن  اأع��ل��ى  تكون  ق��د  الوفيات  ح�سيلة  لكن 
)581 األفاً(، وقّدرت جامعة وا�سنطن يف درا�سة ن�سرتها 
 900 اأن ي��ك��ون ع��دد ال��وف��ي��ات جت���اوز  الأ���س��ب��وع املا�سي 

األف.
وتراجع عدد الإ�سابات منذ كانون الثاين-يناير يف وقت 
تلقى اأكرث من 114 مليون �سخ�س اللقاح ب�سكل كامل، 

�سمن حملة تطعيم طموحة جداً يف البالد.
اإنها  الثنني  قالت  الأمريكية  نوفافاك�س  �سركة  اأن  اإل 
للقاحها، يف  اأّخ��رت تقدمي طلب ح�سول على ترخي�س 
متاحاً  اللقاح  يكون  اأن  يف  اآملًة  النامية  للدول  انتكا�سة 
قريباً من خالل برنامج كوفاك�س الأممي لتاأمني توزيع 

عادل للقاحات للدول الفقرية.

بوريل: االحتاد االأوروبي �سيعتمد 
�سيا�سة "الع�سا واجلزرة" يف لبنان

•• بروك�سيل-وكاالت

اأعرب الحتاد الأوروبي عن ا�ستيائه اإزاء املراوحة ال�سيا�سية التي ي�سهدها 
لبنان، وبداأ التح�سري لفر�س عقوبات على م�سوؤولني �سيا�سيني يعتربهم 
م�سوؤولني عن العرقلة، وفق ما اأعلن وزير خارجية الحتاد جوزيب بوريل. 

وقال بوريل اإثر اجتماع لوزراء خارجية 
دول التكتل يف بروك�سل: "نعمل على 
كل  واجل�����زرة،  الع�سا  �سيا�سة  اّت��ب��اع 
اخليارات مطروحة من اأجل ال�سغط 
حتول  التي  ال�سيا�سية  الطبقة  على 

دون اخلروج من املاأزق".
وزير  اأب��ل��َغ��ن��ا  "لقد  ب���وري���ل  واأو����س���ح 
اخل����ارج����ي����ة ال���ف���رن�������س���ي ج�����ان اإي����ف 
اجلمعة  ي����وم  زار  ال�����ذي  ل�����ودري�����ان، 

املا�سي لبنان بالأو�ساع هناك".
ال��ف��رن�����س��ي يف بريوت  ال���وزي���ر  ول�����ّوح 
عن  م�سوؤولني  على  عقوبات  بفر�س 
جتّنب  ب��ه��دف  ال�سيا�سية،  امل���راوح���ة 

املنهار. جماعي" للبلد  "انتحار 
واأعلنت باري�س موؤخراً فر�س قيود على دخول �سخ�سيات لبنانية تعتربها 

م�سوؤولة عن العرقلة، الأرا�سي الفرن�سية، من دون اإعالن اأي اأ�سماء.
و�سدد دبلوما�سي اأوروبي على اأن فرن�سا كانت بغاية الو�سوح ب�ساأن ما يجب 
القيام به، واأن كل اخليارات طرحت واإذا �سارت الأمور على نحو جيد فاإن 

الحتاد الأوروبي م�ستعد مل�ساعدة لبنان.
وتابع الدبلوما�سي "لكن يف الوقت الراهن، املاأزق م�ستمر. ويبحث الحتاد 
الأوروبي ممار�سة �سغوط فردية على امل�سوؤولني ال�سيا�سيني الذين يعوقون 

ت�سكيل احلكومة وتبني الإ�سالحات".
بعد  خ�سو�ساً  لالإ�سالحات،  تاأييدهم  دوما  اللبنانيون  امل�سوؤولون  ويبدي 

النفجار املدّمر يف مرفاأ بريوت يف الرابع من اأغ�سط�س )اآب(.
لكن بعد ت�سعة اأ�سهر على النفجار حفلت بامل�ساومات وال�سجالت العقيمة 

يف ما بينهم، مل يتمكنوا من ت�سكيل حكومة جديدة.
وي�سهد لبنان انهيارا لقيمة عملته الوطنية، وبات اأكرث من ن�سف �سكانه 

حتت خط الفقر، وفق الأمم املتحدة.
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املال والأعمال

�سندوق النقد الدويل يوافق على خطة متويل لتخفيف عبء ديون ال�سودان 
•• القاهرة-رويرتز:

خطة  على  ال���دويل  النقد  ل�سندوق  التنفيذي  املجل�س  واف��ق 
متويل �ست�ساعد يف تعبئة املوارد الالزمة لكي يغطي ال�سندوق 

ح�سته يف تخفيف عبء ديون ال�سودان.
بيان  يف  النقد  �سندوق  م��دي��رة  جورجيا  كري�ستالينا  وق��ال��ت 
على جهد مو�سع للدول الأع�ساء  تعتمد  التمويل هذه  "خطة 
يف �سندوق النقد الدويل، مبا ي�سمل منحا نقدية وم�ساهمات 

م�ستقة من املوارد الداخلية ل�سندوق النقد الدويل."
م�ساعدة  يف  مهمة  خ��ط��وة  اإىل  ي��وؤ���س��ر  "هذا  ق��ائ��ل��ة  واأ���س��اف��ت 
الدويل  امل��ج��ت��م��ع  م��ع  ال��ع��الق��ات  تطبيع  عملية  يف  ال�����س��ودان 
وحتقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين يف ظل مبادرة الدول 

الفقرية املثقلة بالديون."
على  اتفاق  اإىل  تو�سل  اإن��ه  اجلمعة  ي��وم  النقد  �سندوق  وق��ال 
الثانية  املراجعة  اإكمال  ب�ساأن  ال�سودان  مع  اخل��رباء  م�ستوى 
ال�سندوق،  خ��رباء  يراقبه  ال��ذي  برناجمه  ظ��ل  يف  والأخ����رية 

وهي خطوة لالأمام نحو تخفيف ديونه.
واأداء قوي مبوجب برنامج لالإ�سالح القت�سادي مع �سندوق 
النقد مدته عام �سرط لأن ي�سل ال�سودان اإىل "نقطة القرار" 
اأع��ب��اء الدول  ال��دي��ون يف ظ��ل م��ب��ادرة تخفيف  لتخفيف ع��بء 

املثقلة بالدين.
م�ستعدة  فرن�سا  اإن  فرن�سي  دبلوما�سي  قال  ني�سان،  اأبريل  ويف 
ل�سداد  دولر  م��ل��ي��ار   1.5 اإىل  ي�����س��ل  جت�����س��ريي  ق��ر���س  مل��ن��ح 
البلد  وتقريب  النقد  ل�سندوق  امل�ستحقة  ال�سودان  متاأخرات 

خطوة من تاأمني تخفيف ملعظم ديونه.
اأزمة  انتقالية  مدنية  حكومة  تكافح  حيث  ال�سودان،  وي�سعى 
اقت�سادية خانقة، اإىل تخفيف ي�سمل ما ل يقل عن 50 مليار 
مالية  ملوؤ�س�سات  بها  يدين  التي  اخل��ارج��ي��ة  دي��ون��ه  م��ن  دولر 

دولية ودائنني ثنائيني ر�سميني ودائنني جتاريني.
وح�سل ال�سودان بالفعل على قرو�س جت�سريية من الوليات 
الدويل  للبنك  م�ستحقة  متاأخرات  ل�سداد  وبريطانيا  املتحدة 
الديون هي  باملئة من   85 الأفريقي. وح��وايل  التنمية  وبنك 

متاأخرات.
يف  والعزلة  القت�سادية  العقوبات  من  عقودا  ال�سودان  وعانى 
عهد الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري الذي اأطاح به اجلي�س بعد 

اأ�سهر من احتجاجات �سعبية يف اأبريل ني�سان 2019 .

اأول معر�س عاملي ت�سارك فيه الهيئة منذ ظهور جائحة كورونا 

هيئة ال�سياحة املاليزية ت�سارك يف معر�س �سوق ال�سفر العربي 2021 
•• دبي-الفجر: 

قطاع  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف 
ال�سياحة يف ماليزيا يف ظّل العامل 
ال�سياحة  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ارك  امل��ت��غ��ري، 
 2021 ال��ع��ام  ن�سخة  يف  املاليزية 
العربي  ال�سفر  ���س��وق  معر�س  م��ن 
اأر�س  ع��ل��ى  دب���ي  ت�ست�سيفه  ال���ذي 
وذلك  العاملي،  التجاري  دبي  مركز 
اعتباراً من الأحد 16 مايو ولغاية 
وهو   ،2021 م��اي��و   19 الأرب���ع���اء 
ت�سارك  عاملية  فعالية  اأول  يعترب 
ف��ي��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة م��ن��ذ ب���داي���ة جائحة 
كورونا )كوفيد 19-(، الأمر الذي 
الإمارات  العالقة بني  اأهمية  يربز 
م�����س��ت��وى قطاع  ع���ل���ى  وم���ال���ي���زي���ا 

ال�سياحة يف ماليزيا.
ويف هذا ال�سياق، �سّرح �سعادة حممد 
ماليزيا  �سفري  ���س��ف��ي��ان،  ب��ن  ط���ارد 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ل���دى 
ماليزيا  ك���ان���ت  “لطاملا  ق����ائ����اًل: 
اأه����م ال�����دول ال��ت��ي قّدمت  اإح�����دى 
منذ  العربي  ال�سفر  ل�سوق  الدعم 
ي�ساطرون  ف��امل��ال��ي��زي��ون  اإط���الق���ه. 
���س��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة ع����دًدا ك��ب��رًيا من 
الروابط الثقافية والدينية، مبا يف 
ذلك تعزيز قيم الت�سامح والوحدة. 
ك���ذل���ك ف�����اإن ت��ع��زي��ز ال�����س��ي��اح��ة يف 
ي���ق���ّرب  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن  م���ال���ي���زي���ا 
ويعّزز  البع�س  بع�سهم  من  النا�س 
وفاقهم، وقد جتّلى ذلك من خالل 
البلدين  ل��ق��ادة  املتبادلة  ال��زي��ارات 
فقد زار جاللة امللك ال�سلطان عبد 
اهلل، م��ل��ك م��ال��ي��زي��ا، وال�����س��ي��د تان 

"بح�سب  ق��ائ��اًل:  دب��ي،  يف  املاليزية 
وقتنا  يف  ال�������س���ائ���دة  الع����ت����ب����ارات 
اأن القلب  اإل  احلايل ثمة خماطر، 
اإىل  ويدفعنا  اأمل  ب�سي�س  مينحنا 
املحاولة. فمن رحم ال�سعاب تولد 
الفر�س، ومن هذا املنطلق اّتخذنا 
�سوق  معر�س  يف  للم�ساركة  القرار 
واحل�سور   2021 العربي  ال�سفر 
"�سوف  ب�سكل �سخ�سي"  واأ�ساف: 
املاليزية  ال�سياحة  هيئة  ت�ستفيد 
املحتملة  الفر�س  من  ال��دوام  على 
ال�������س���وق  مل����ال����ي����زي����ا يف  ل����ل����رتوي����ج 
ال��دول��ي��ة. ف��ق��د اأط��ل��ق��ن��ا ه���ذا العام 
يف  امل��ع��ت��م��د  املتخ�س�س  ال��ربن��ام��ج 
بهدف   )MSCP( م���ال���ي���زي���ا 
تثقيف املعنيني بالقطاع يف ال�سرق 

ماليزيا  تفتح  "عندما  واأ����س���اف: 
بالزوار  ت���رّح���ب  ���س��وف  ح���دوده���ا، 
بالعتبار  الأخ���������ذ  م�����ع  جم���������دًدا 
ال�سيافة  لقطاع  اجل��دي��د  ال��واق��ع 
وبالتايل،  اجلائحة.  فر�سته  الذي 
���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق  اإج������راءات 
بجائحة  املتعلقة  املوحدة  الت�سغيل 
ل�سمان  )كوفيد19-(  ك���ورون���ا 
والزوار  املقيمني  ورفاهية  �سالمة 
على حد �سواء، ونتمنى اأن ن�ستقبل 
العامل  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن  ال�سيوف 
ق���ال حممد  قريباً"  وم���ن ج��ان��ب��ه 
القن�سل  احل��م��ي��د،  ع��ب��د  ه��ا���س��ري��ل 
وال��ذي يدعم  ملاليزيا يف دبي  العام 
هيئة  ف����ّع����ال حت�������س���ريات  ب�����س��ك��ل 
ال�����س��ي��اح��ة امل��ال��ي��زي��ة مل��ع��ر���س �سوق 

رئي�س  يا�سني،  ال��دي��ن  حم��ي  �سري 
العربية  الإم����ارات  ماليزيا،  وزراء 
ال�سمو  �ساحب  وزار  كما  املتحدة، 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
دولة  يف  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
الإم��ارات العربية املتحدة، ماليزيا 
موؤخًرا. ومن ناحية اأخرى، تنعك�س 
هذه العالقات الوطيدة من خالل 
م�ساركة ماليزيا يف معر�س اإك�سبو 
لتحقيق  امل��رت��ق��ب  دب����ي   2020
الرتويج  زي���ادة  يف  املتمّثل  هدفها 
لل�سياحة، وخلق املزيد من الفر�س 
ال�سياحية  ب���الأع���م���ال  امل��رت��ب��ط��ة 
وتعزيز العالقات الثنائية مع دولة 

الإمارات العربية املتحدة".

"على  امل���رت���ق���ب:  ال�����س��ف��ر ال��ع��رب��ي 
قّل�ست  ال�سفر  قيود  اأن  الرغم من 
ال�سياحية  وال�سركات  اجلهات  عدد 
فعالية  يف  امل�������س���ارك���ة  امل���ال���ي���زي���ة 
العربي  ال�������س���ف���ر  ����س���وق  م���ع���ر����س 
ل  ال�سخ�سي،  بح�سورها   2021
تزال معظم هذه اجلهات حمافظًة 
ع��ل��ى ت��واج��ده��ا واه��ت��م��ام��ه��ا بهذا 
بالطرق  ال���ه���ام  ال���ع���امل���ي  امل���ع���ر����س 
خالل  م��ن  ذل��ك  ويتجلى  املمكنة، 
ال�سفر  ���س��وق  معر�س  يف  امل�����س��ارك��ة 
 ،2021 لعام  الفرتا�سي  العربي 
ماليزيا  جناح  حت��ت  ت�سارك  حيث 

لل�سياحة".
خمتار،  ���س��اه��ري��ن  ع���ّل���ق  وب�������دوره 
ال�سياحة  ه���ي���ئ���ة  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 

املاليزية يف دبي التي اأب�سرت النور 
بعد جائحة كورونا )كوفيد19-(، 
#ا�ستقنا_اإليك  و�سم  جانب  اإىل 
لإعالم   )WeMissYou#(
لروؤيتهم  ن��ت��وق  ب��اأن��ن��ا  ال�����س��ائ��ح��ني 

جمدًدا يف بلدنا اجلميل ".
وب�سفتها دولة ذات اأغلبية م�سلمة، 
لطاملا كانت ماليزيا وجهة �سياحية 
ت�����س��ت��ق��ط��ب ال�����س��ّي��اح امل�����س��ل��م��ني اإذ 
ومنا�سبة  اآم��ن��ة  بيئة  لهم  ت�سمن 
متطلباتهم  ت���ل���ب���ي  ل����ل����ع����ائ����الت 
الثقافية والغذائية. وتعّد الإمارات 
العربية املتحدة �سوًقا بالغ الأهمية 
بالن�سبة اإىل ماليزيا ل �سّيما واأنها 
مب��ث��اب��ة م��رك��ز ل��ل��رح��الت يف �سوق 
ال�سرق الأو���س��ط، م��ع الإ���س��ارة اإىل 

الأو����س���ط مب��ع��ل��وم��ات م��ع��م��ق��ة عن 
ماليزيا،  يف  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات 
�سفر  خ������رباء  ل��ي�����س��ب��ح��وا  وذل������ك 
معتمدين متخ�س�سني يف ال�سياحة 
املاليزية. وي�سهم يف الربناج خرباء 
املاليزية من جمال�س  الوجهات  يف 
ال�سياحة يف وليات بيناجن وميالكا 
و���س��ي��الجن��ور و���س��ب��اح و����س���اراواك 
والهيئة العامة للتنمية يف لنكاوي، 
�ست  م��ن  �سل�سلة  م��ن  ي��ت��األ��ف  وه���و 
ن����دوات ع��رب الإن���رتن���ت، مت��ت��د كل 
جل�سة منها ل�ساعة واحدة بداية من 
 ،2021 مار�س   25 اإىل   9 تاريخ 
لوكالء  ا  خ�سي�سً م�سممة  وه���ي 
ال�����س��ف��ر. وي��اأت��ي ه���ذا ال��ربن��ام��ج يف 
ال�سياحة  هيئة  مبادرة مكتب  اإطار 

البلدان  م��ع��ظ��م  يف  امل��واط��ن��ني  اأن 
تاأ�سرية  اإىل  يحتاجون  ل  العربية 
الوقت  ويف  م��ال��ي��زي��ا.  اإىل  لل�سفر 
ممار�سات  ال��دول��ة  فيه  تّتبع  ال��ذي 
وامل�سوؤولة،  امل�����س��ت��دام��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ت�����س��ع��ى 
واملناظر  املاليزي،  ال�سيافة  ح�سن 
التي  وامل��ب��ه��رة  اخل��الب��ة  الطبيعية 
تتمّيز بها املدن املدرجة على قائمة 
لليون�سكو،  العاملي  ال��رتاث  مواقع 
ت��ت��ف��ّرد بطق�سها  ال��ت��ي  وامل��رت��ف��ع��ات 
اجل��م��ي��ل، وال��غ��اب��ات امل��ط��رية التي 
�سنة،  م��ل��ي��ون   130 اإىل  ت���رج���ع 
وال�سواطئ  امل���ع���ت���دل���ة،  واجل��������زر 
الوجهات  م��ن  وغ��ريه��ا  النظيفة، 
ال��رائ��ع��ة يف ال��ب��الد. و���س��وف تقدم 
عرو�سها  املاليزية  ال�سياحة  هيئة 
ال�سفر  ���س��وق  ف��رتة معر�س  ط���وال 
ال��ع��رب��ي م��ن الأح���د 16 م��اي��و اإىل 
الأربعاء 19 مايو و�سوف ت�ست�سيف 
��ا يوم  م���وؤمت���ًرا ���س��ح��ف��ًي��ا خم�����س�����سً
ال�ساعة  م���ن  م���اي���و   17 الث���ن���ني 
ال�ساعة  ح��ت��ى  ���س��ب��اًح��ا   10:30
العني  اأجنحة  يف  �سباًحا   11:30
العاملي،  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م��رك��ز  يف 
اجلناحني اأ،ب، طابق امليزانني فوق 

القاعة رقم 3.

االحتاد اإ�سكو وهيئة الطاقة امل�ستدامة البحرينية  تتعاونان  يف جمال كفاءة الطاقة واال�ستدامة
•• دبي-الفجر

اململوكة بالكامل  اإ�سكو(  اأعلنت �سركة الحت��اد  خلدمات الطاقة )الحت��اد   
من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطاقة امل�ستدامة، رائدة تطبيقات 
وم�ساريع ال�ستدامة يف مملكة البحرين، النخراط يف �سراكة ا�سرتاتيجية 

نحو حتقيق جمموعة من الأهداف الطموحة يف جمالت ال�ستدامة.
وخالل حفل افرتا�سي، وقعت كاًل من الحتاد اإ�سكو وهيئة الطاقة امل�ستدامة 
مذكرة تفاهم، وذلك بح�سور معايل �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعايل الدكتور عبداحل�سني 

بن علي مريزا – رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة. 
ومن خالل مذكرة التفاهم ، �سيتبادل الطرفان  اأف�سل التجارب واملمار�سات 
يف  ال�ستدامة  جهود  لدعم  املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  ح��ول  العاملية 

مملكة البحرين.
وتهدف مذكرة التفاهم اإىل دعم تنفيذ مبادرات الطاقة امل�ستدامة لتحقيق 
وتعاون  عمل  اإط���ار  ه��ذه  التفاهم  م��ذك��رة  ت�سكل  كما  امل�سرتكة.  الأه����داف 
م�سرتك يف جمال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف مملكة البحرين.  ومن 
املاأمول من خالل املذكرة اأن يقوم كال الطرفني بالتعاون ل�ست�سراف ودرا�سة 
القطاعات ذات العالقة بالطاقة يف مملكة البحرين، حيث  ت�سمل جمالت 

املت�سلة  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  ال��ط��اق��ة،  اأداء  ع��ق��ود  م�ساريع  امل��ذك��رة 
بال�سبكة واملنف�سلة عنها، خدمات اإدارة املرافق والأعمال الكهروميكانيكية، 
حلول تقنيات املعلومات والتي ت�سمل مراكز القيادة والتحكم، حلول اإنرتنت 
بناء  اإىل برامج  بالإ�سافة  ال�سبكات، هذا  الذكية وعمليات  الأمتتة  الأ�سياء، 

القدرات والدورات التدريبية. 
وقال معايل: �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي: "ي�سرنا اأن نوقع مذكرة التفاهم ال�سرتاتيجية هذه بني 
التعاون فر�سة فريدة  امل�ستدامة. وميثل هذا  الطاقة  اإ�سكو وهيئة  الحتاد 
لتبادل اخلربات اإقليمياً وعاملياً يف قطاع ال�ستدامة وكفاءة الطاقة. ونتطلع 

لتعزيز التعاون امل�سرتك وتبادل اأف�سل اخلربات واملمار�سات العاملية يف كفاءة 
الطاقة وال�ستدامة لتحقيق اأهدافنا امل�سرتكة وموا�سلة م�سرية التطوير، 

مل�ستقبل اأف�سل وم�ستدام". 
ومن جهته قال معايل الدكتور : عبداحل�سني بن علي مريزا – رئي�س هيئة 
م�ستقبل  نحو  التزامها  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  "توؤكد  امل�ستدامة:  الطاقة 
اأكرث ا�ستدامة وموا�سلة العمل بوترية مت�سارعة لتحقيق الأهداف الوطنية 
الطاقة  وت��وؤم��ن هيئة  ال��ط��اق��ة.  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  للمملكة ح��ول 
على عملية  ايجاباً  �سينعك�س  اإ�سكو  الإحت��اد  التعاون مع  باأن هذا  امل�ستدامة 

تطوير كفاءة الطاقة وال�ستدامة".  

االحتاد للطريان توفر خدمة اإمتام اإجراءات ال�سفر من املنزل
•• اأبوظبي-وام: 

�سراكة  توقيع  ع��ن  للطريان  الحت���اد  اأعلنت 
املتخ�س�سة  لدناتا،  التابعة  دوب��ز،  �سركة  مع 
يف ت���زوي���د ح��ل��ول خ����ارج امل���ط���ار وال���ت���ي تتيح 
واختيار  اأمتعتهم  حجز  اإمكانية  للم�سافرين 
م��ق��اع��ده��م وا���س��ت��الم ب��ط��اق��ات ال�����س��ع��ود اإىل 
ال��ط��ائ��رة وب��ط��اق��ات الأم��ت��ع��ة م���ن امل���ن���زل يف 
اأب��وظ��ب��ي ..ك��م��ا مي��ك��ن اأي�����س��اً اإج�����راء فح�س 
ل�سركة  ال��ط��ب��ي  ال�����س��ري��ك  ع���رب  "كورونا" 

.LifeDX الطريان
ل�سوؤون  الرئي�س  اأول  نائب  درو،  مارتن  وق��ال 
املبيعات العاملية وال�سحن يف الحتاد للطريان: 
"ت�سعى الحتاد للطريان دائماً اإىل البحث عن 
وت�سهم  ال�سفر،  جتربة  لتعزيز  مبتكرة  �سبل 
ه����ذه امل����ب����ادرة يف م��ن��ح ال�����س��ي��وف م��زي��د من 
اإمتام  اأن  واأ���س��اف  املريحة".  ال�سفر  خ��ي��ارات 

ي�ساعد يف احلد  امل��ن��زل  م��ن  ال�سفر  اإج����راءات 
جائحة  خ��الل  ل�سيما  املطار  يف  التقارب  من 
التوجه  ال�سيوف من  �سيتمكن  كورونا، حيث 
مبا�سرة اإىل بوابات ال�سفر وجتنب الوقوف يف 

ال�سفوف باملطار.
من جهته قال عمر اأبو فرج، الرئي�س التنفيذي 
مع  ال�سراكة  اإن  لدناتا  التابعة  دوب��ز  ل�سركة 
امل�سافرين  م��ن��ح  ب���ه���دف  ل��ل��ط��ريان  الحت�����اد 
خ��دم��ات اإمت����ام اإج������راءات ال�����س��ف��ر م��ن املنزل 
توفري  يف  بالطبع  �ست�سهم  وال��ت��ي  باأبوظبي، 
الراحة للم�سافرين على الحتاد، وم�ساعدتهم 
يف ال�ستمتاع بتجربة �سفر اآمنة و�سل�سلة. كما 
يتوافر فح�س كورونا من املنزل حيث �سيقوم 
ممر�س LifeDX باإجراء الفح�س، و�سوف 
ُتر�سل النتائج بالربيد الإلكرتوين والر�سائل 
الن�سية الق�سرية خالل فرتة ترتاوح من 24 

اإىل 48 �ساعة.

الطاقات املتجددة تتطور بوترية غري معهودة منذ 20 عاما 
•• باري�س-اأ ف ب:

�سهدت الطاقات املتجددة منًوا يف عام 2020 مل ت�سهده 
منذ اأكرث منذ عقدين، بف�سل اأن�سطة ال�سني يف املجال 
وطاقة الرياح، وهي وترية ُيتوقع اأن ت�سري "طبيعية" 
الطاقة  وكالة  ن�سرته  تقرير  وف��ق  املقبلة،  ال�سنوات  يف 

الدولية الثالثاء.
�سجل التقرير زيادة مبا يقرب من 280 غيغاوات من 
 ،2020 ع��ام  يف  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  الإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة 
اجلديدة  الإ�سافات  عن   45% بن�سبة  زي��ادة  ميثل  ما 

امل�سجلة يف عام 2019.
ويعادل هذا القدرات الإجمالية لدول جنوب �سرق اآ�سيا 
اآ���س��ي��ان، وف��ق وك��ال��ة الطاقة  ن���ادي  الع�سر الأع�����س��اء يف 
عام  م��ن��ذ  ُت�سجل  �سنوية  زي����ادة  اأك���رب  وه���ذه  ال��دول��ي��ة. 
114 غيغاوات  اإىل زي��ادة قدرها  وهي ُتعزى   .1999
يف قدرة طاقة الرياح تقارب �سعف ما كانت عليه يف عام 

%90(، وما اأنتجته ال�سني.  +(  2019
فال�سني م�سوؤولة مبفردها عن ن�سف النمو يف الطاقة 

امل��ت��ج��ددة يف جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل ال��ع��ام امل��ا���س��ي، بعد 
العام  الدعم  انتهاء  قبل  امل�ساريع  ل�ستكمال  الن��دف��اع 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب���ريول  ف���احت  وق���ال  ل��ه��ا.  املخ�س�س 
"يف  بالتقرير:  مرفق  بيان  يف  الدولية  الطاقة  لوكالة 
العام املا�سي، �سكلت الزيادة يف القدرات املتجددة 90% 

من النمو العاملي يف قطاع اإنتاج الطاقة".
ولدفع احلكومات ملوا�سلة هذه "الديناميكية امل�سجعة" 
النظيفة على م�ستوى  الكهرباء  "اإن تنمية  قال بريول 
اأهدافه  لتحقيق  ف��ر���س��ة  ال��ع��امل  مل��ن��ح  ���س��روري��ة  وا���س��ع 
ال�سفرية"، مبعنى التخل�س من انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون. فعلى الرغم من كل ذلك، تتوقع وكالة الطاقة 
الدولية زيادة يف انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون يف عام 

يف ا�ستخدام الفحم". موازية  زيادة  "ب�سبب   2021
وقدرت الوكالة اأن معدل النمو امل�سجل يف عام 2020 
 270 ح���وايل  اإ���س��اف��ة  م��ع  اجل��دي��د  املعيار  "�سي�سبح 
غيغاوات من الطاقة املتجددة يف عام 2021 وما يقرب 
ال��رغ��م من  2022، على  280 غ��ي��غ��اوات يف ع��ام  م��ن 

التباطوؤ يف ال�سني".

بور�سة وول �سرتيت تغلق منخف�سة حتت �سغط من خماوف الت�سخم 
•• نيويورك-رويرتز:

اأ�سهم  عن  لالبتعاد  امل�ستثمرين  الت�سخم  دفعت خماوف  اإذ  �سرتيت منخف�سة  وول  بور�سة  اأغلقت 
النمو التي تقود ال�سوق والتحول اإىل الأ�سهم املرتبطة بالدورة القت�سادية التي من املنتظر اأن تكون 
اأ�سهم قطاعي ال�سناعة والرعاية ال�سحية تراجع  اإعادة فتح القت�ساد. وكبحت  اأكرب م�ستفيد من 
داو جونز لكن موؤ�سر اأ�سهم ال�سركات القيادية ًغري م�ساره يف اأواخر اجلل�سة لريتد عن ثالث جل�سات 

متتالية �سجل فيها م�ستويات اإغالق قيا�سية مرتفعة.
ويت�سادم تعايف الطلب مع قيود على �سل�سلة اإمداد املوارد الأ�سا�سية وهو ما ي�ساعد يف تغذية خماوف 
الت�سخم التي �ستكون يف اأذهان امل�ستثمرين عندما تن�سر وزارة العمل الأمريكية اأحدث تقرير لها عن 
اأ�سعار امل�ستهلكني يوم الأربعاء. واأنهى املوؤ�سر داوجونز ال�سناعي جل�سة التداول منخف�سا 32.60 
 500 ب��ورز  ان��د  �ستاندرد  املوؤ�سر  هبط  حني  يف  نقطة   34745.16 اإىل  باملئة،   0.09 اأو  نقطة، 

القيا�سي 44.17 نقطة، اأو 1.04 باملئة، ليغلق عند 4188.43 نقطة.
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فقدان �شهادات اأ�شهم
 فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن ال�سركة العاملية لزراعة 

ال�سماك با�سم �سيد ا�سماعيل ال�سيد حممد الها�سمي �سهادة رقم 
�سهم و �سيد ابراهيم ال�سيد حممد   3000 بعدد   1713953

الها�سمي �سهادة رقم 1713952 بعدد 3000 �سهم و عبد 
الرحيم ال�سيد حممد الها�سمي �سهادة رقم 1713955 بعدد 

او  املذكوره  ال�سركة  اىل  ارجاعها  يجدها  على من  �سهم   3000
الت�سال على الرقم 0502962222.
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الفجر الريا�ضي

اختتمت بنجاح كبري مناف�سات "البطولة الرم�سانية لكرة ال�سلة لل�سيدات" 
التي نظمتها اأكادميية جام الريا�سية بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي يف 
مالعب عامل دبي للريا�سة مبركز دبي التجاري العاملي و�سهدت تناف�ًسا قوًيا 
5 فرق ن�سائية �سمت لعبات من خمتلف اجلن�سيات والأعمار، وهي:  بني 
فاليرز،  بي  اإك�س  ودي  ج��ام،  واأكادميية  لل�سيدات  ال�سارقة  ون��ادي  الفلبني، 

و�سوو�س.
"دي اإك�س بي فاليرز" بلقب البطولة بعد فوزه باملركز الأول  وحلق فريق 
– 35 يف املباراة   59 اأكادميي" بنتيجة  "جام �سبورت�س  وتغلبه على فريق 
املخ�س�سة  الأوىل من نوعها  البطولة  كاأ�س  الفريق على  النهائية ليح�سل 
لل�سيدات، فيما جاء فريق جام اأكادميية يف املركز الثاين، وحل فريق نادي 
ال�سارقة لل�سيدات يف املركز الثالث بعد فوزه على فريق �سوو�س بنتيجة 54 

.37 –

نقطة،   79 بر�سيد  م�سجلة  اأف�سل  بلقب  مقدم  لم��ا  الالعبة  تتويج  ومت 
حيث  البطولة  يف  األ��ق��اب  ث��الث��ة  على  بريكنز  جا�سمني  الالعبة  وح�سلت 
فازت بلقب اأف�سل م�ساعدة، كما ح�سلت على لقب اأف�سل دفاع بر�سيد 27 
وح�سلت  فيما  البطولة،  يف  لعبة  اأف�سل  بلقب  وت��وج��ت  للكرة،  اختطاف 
الالعبة كر�ستينا نيوتن على لقب اأف�سل �سانعة هجمات مرتدة، كما ح�سل 
اأف�سل مدرب  اإك�س بي فاليزر على لقب  الب�ستاين مدرب فريق دي  ع�سام 

يف البطولة.
واأقيمت مناف�سات البطولة يف مالعب عامل دبي للريا�سة وفق الإجراءات 
مت  كما  املخت�سة،  اجلهات  عن  ال�سادرة  ال�سحية  والإر���س��ادات  الح��رتازي��ة 
تطبيق الربوتوكولت التي و�سعها جمل�س دبي الريا�سي لتنظيم الفعاليات 

الريا�سية ل�سمان ممار�سة الريا�سة باأمان.
ملمار�سة  الريا�سة  ع�ساق  وا�ستقبال  ن�ساطه  للريا�سة  دب��ي  ع��امل  ويوا�سل 

هواياتهم يف املالعب املغطاة ومكيفة الهواء وحتت اإ�سراف خمت�سني طوال 
منت�سف  بعد   1:00 ال�ساعة  حتى  �سباًحا  الثامنة  ال�ساعة  من  العيد  اأي��ام 
الليل، و�سي�ستمر حتى يوم 22 �سبتمرب املقبل يف قاعات زعبيل 4 و 5 و 6 
يف مركز دبي التجاري العاملي، وي�سارك فيه العديد من اأكادمييات التدريب 
اإز  اإيه لكرة القدم" و"اإت  اأف  اأي  "اأكادميية  الريا�سي الح��رتايف من بينها 
ج�ست كريكت" و"اأكادميية بروفي�سنال �سبورت�س" و"�سوكور كيدز للخدمات 
الريا�سية" و"اأكادميية �سوتنج �ستار الريا�سية" و "تن�س 360" و"اأكادميية 

ديبيكا للري�سة الطائرة". 
ويهدف جمل�س دبي الريا�سي من تنظيم هذه البطولة اإىل تفعيل ال�سراكة 
اأهمية  على  تاأكيًدا  وذل��ك  اخلا�س  القطاع  مع  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  بني 
خلدمة  احلكومية  وغري  احلكومية  القطاعات  خمتلف  بني  الأدوار  تكامل 
جتمع  م�سرتكة  ريا�سية  فعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  بالريا�سة  املجتمع 

الريا�سيني من خمتلف اجلن�سيات التي تعي�س يف دبي والتي تزيد عن 200 
جن�سية، وتعزيز التنوع يف الريا�سات وذلك من اأجل توفري الفر�سة لع�ساق 
الريا�سية  البطولت  ومتابعة  للم�ساركة  املجتمع  اأف��راد  كافة  الريا�سة من 
ريا�ستهم  ملمار�سة  الفر�سة  ب��دب��ي  املقيمة  اجل��ال��ي��ات  متنح  كما  املختلفة، 
من  اأقرانهم  مع  عالقاتهم  �سبكة  وتعزيز  اأنف�سهم  عن  وال��رتوي��ح  املف�سلة 
خمتلف اجلن�سيات الأخرى وتوطيد العالقة بينهم عرب التناف�س ال�سريف 

يف جو من الألفة والتعارف بني كافة امل�ساركني.
متميز  ريا�سة  جمتمع  بناء  يف  املجل�س  روؤي��ة  حتقق  البطولة  ه��ذه  اأن  كما 
و�سعيد من خالل اإتاحة الفر�سة مل�ساركة خمتلف فئات املجتمع فيها، حيث 
يعمل املجل�س وفق خطة ا�سرتاتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحر�س 
ثقافة ممار�سة  ن�سر  ت�ساهم يف  التي  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  دعم  على 

الريا�سة والن�ساط البدين بني كافة �سرائح املجتمع وجعلها اأ�سلوب حياة. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�سعيد  حممد  دك��ت��ور  العميد  ك��رم 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
اهلل  عبد  الرائد  بح�سور  املركزية 
ق�سم  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن 
والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة 
ومنت�سبي  ����س���ب���اط  م����ن  وع�������دد 
ب���راأ����س اخليمة،  الأم���ن���ي  ال��ق��ط��اع 
ال�سرطة  ���س��ب��اط  ب���ن���ادي  وذل�����ك 
احلبل  �سد  م�سابقة  يف  الفائزين 
والأن�سطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن 
راأ�س  الأمنية  للمنطقة  الريا�سية 

اخليمة 
�سد  مناف�سات  نتائج  اأ�سفرت  حيث 
احلبل بتحقيق اإدارة الدفاع املدين 
حققت  فيما   ، الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة 

العامة  والإدارة  ال���ث���اين،  امل���رك���ز 
للموارد واخلدمات امل�ساندة املركز 
ال���ث���ال���ث، ���س��م��ن اأن�����س��ط��ة ال����دورة 

الريا�سية  للفعاليات  ال�����س��اد���س��ة 
اخليمة،  براأ�س  الأمنية  للمنطقة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ت�ست�سيفها  التي 

بالتعاون  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ل�سرطة 
مع احتاد ال�سرطة الريا�سي .

ع���ام  م����دي����ر  اأ������س�����اد  ويف اخل�����ت�����ام 

هذه  ب��اأه��م��ي��ة  امل��رك��زي��ة  العمليات 
وتنفيذها  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
خ���الل ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك ملا 

لها من دور بناء يف اإعداد وتكوين 
�سخ�سية منت�سبي ال�سرطة نف�سياً 
وج�������س���دي���اً وع���ق���ل���ي���اً م����ع ب����ث روح 

ال��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف    والرتابط 
�ساكراً  املنت�سبني  ب��ني  وال��رتف��ي��ه 
الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  ج��ه��ود 

والجتماعية لدعمها و�سعيها على 
الهتمام  على  املنت�سبني  ت�سجيع 

باجلانب الريا�سي .

•• دبي-وام:

اأعلن الهولندي فان مارفيك املدير 
الفني ملنتخبنا الوطني الأول لكرة 
"الأبي�س" للمع�سكر  القدم قائمة 
الذي يقام يف دبي خالل  الداخلي 
مايو   31 اإىل   15 م���ن  ال���ف���رتة 
للت�سفيات  ا����س���ت���ع���دادا  اجل�������اري 

الآ�����س����ي����وي����ة امل�������س���رتك���ة امل���وؤه���ل���ة 
ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س ال���ع���امل 2022 
التي   2023 اآ�سيا  كاأ�س  ونهائيات 
تقام يف الدولة اعتبارا من الثالث 

من �سهر يونيو املقبل.
ت�������س���م ال���ق���ائ���م���ة امل���و����س���ع���ة 34 
لع���ب���ا ه���م ع��ل��ي خ�����س��ي��ف ، وفهد 
 ، ال�سام�سي  وحممد   ، الظنحاين 

وعادل احلو�سني ، وبندر الإحبابي 
ووليد   ، ع��ب��دال��رح��م��ن  و���س��اه��ني   ،
عبا�س ، وحممود خمي�س ، وحممد 
برغ�س ، وخليفة احلمادي ، وح�سن 
و�سامل   ، جابر  ويو�سف   ، املحرمي 
را�سد ، وحممد العطا�س ، واحل�سن 
وعبداهلل   ، �ساملني  وع��ل��ي   ، �سالح 
رم�������س���ان ، وع�����ب�����داهلل ال���ن���ق���ب���ي ، 

وم���اج���د ح�����س��ن ، وي��ح��ي��ى ن�����ادر ، 
واأح��م��د ب��رم��ان ، وع��ب��داهلل حمد ، 
مبارك،  وخلفان  ليما،  دي  وفابيو 
احلمادي،  وخليل  ك��ان��ي��دو،  وك��اي��و 
�سالح،  وعلي  ال��زع��اب��ي،  وطحنون 
وح����ارب ع��ب��داهلل ���س��ه��ي��ل، وحممد 
الغ�ساين،  وي��ح��ي��ى  ع���ي���د،  ج��م��ع��ة 
و�سبي�ستيان  م����ب����خ����وت،  وع����ل����ي 

تيجايل وزايد العامري.
و ي����ب����داأ م��ن��ت��خ��ب��ن��ا جت���م���ع���ه ي���وم 
ناديي  لعبي  ب��دون  املقبل  ال�سبت 
اللذين  ال��ن�����س��ر  و  الأه���ل���ي  ���س��ب��اب 
�سيخو�سان املباراة النهائية مل�سابقة 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
يوم 16 مايو وكذلك لعبي نادي 
مباراة  �سيلعبون  ال��ذي��ن  ال��وح��دة 

ال���ف���ج���رية يف يوم  اأم�������ام  م���وؤج���ل���ة 
يلتحقوا  اأن  ع��ل��ى  نف�سه  التجمع 

مايو..   19 م��ن  اعتبارا  باملع�سكر 
فرتة  خ��الل  منتخبنا  و�سيخو�س 

اأمام  ودي���ة  دول��ي��ة  م��ب��اراة  املع�سكر 
نظريه الأردين يوم 24 مايو.

نظمتها جام اأكادميي بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 

جناح كبري للبطولة الرم�سانية لكرة ال�سلة لل�سيدات

ختام م�سابقة �سد احلبل للفعاليات واالأن�سطة الريا�سية للمنطقة االأمنية براأ�س اخليمة

»الأبي�س« يواجه منتخب الأردن وديا 24 مايو

لالأبي�س  املو�سعة  القائمة  يف  العبا   34
ا�ستعدادا للت�سفيات امل�سرتكة

عندما  والنجمة،  الأن�����س��ار  اللبنانية  ال��ق��دم  ك��رة  قطبي  طموحات  تتباين 
نحو  بعد  الأرب��ع��اء،  لبنان  كاأ�س  م�سابقة  نهائي  يف  مرتقبا  ن��زاًل  يخو�سان 
الأن�سار بلقبه  تّوج  ال��دوري املحلي  اأ�سبوعني على م�سهد ختامي بينهما يف 

الرابع ع�سر على ح�ساب غرميه.
1996 حني  الكاأ�س الذي يجمعهما، بعد  الرابع يف م�سابقة  النهائي  وهذا 
اإ�سايف، و1997 فاز النجمة -2�سفر،  4-2 بعد وقت  توج الأن�سار بفوزه 

و2012 ظفر بها الن�سار 2-1 يف الوقت الإ�سايف.
"فوؤاد �سهاب" يف مدينة جونية )�سمال ب��ريوت(، �سيكون اللقاء  على ملعب 
املواجهات  احت�ساب  دون  )م��ن  الفريقني  م��واج��ه��ات  ت��اري��خ  يف   100 رق��م 
الودية(، اإذ تواجها 99 مرة �سابقاً يف "دربي بريوت" حيث فاز الأن�سار 35 

مّرة بينما انت�سر النجمة يف 31 مواجهة وتعادل يف 33 مواجهة.
وي�سعى الن�سار اإىل حتقيق الثنائية )الدوري والكاأ�س( قبل اأن يتفرغ مل�ساركته 

القارية، حني يخو�س غمار دور املجموعات لكاأ�س الحتاد الآ�سيوي.
يف املقابل، ثمة اأهداف عديدة للنبيذي من خالل الفوز، اأولها ك�سر �سيامه 
مع اللقاب الر�سمية وم�ساحلة جماهريه. ميتلك الفريقان اإمكانات البطل، 
من ناحية الن�سار الذي يتطلع للظفر بلقب امل�سابقة للمرة اخلام�سة ع�سرة 
الذي حتقق يف ختام  ياأمل تكرار تفوقه  القيا�سي،  تاريخه وتعزيز رقمه  يف 
ال��دوري، بقيادة امل��درب المل��اين روب��رت يا�سربت ال�ساعي ب��دوره اىل حتقيق 
لقبه الثاين يف الرا�سي اللبنانية وبالتايل منح الفريق معنويات كبرية قبل 
ال�ستحقاق القاري. يعّول يف حتقيق هذا الأمر على جنومه املمّيزين ول �سيما 

واأحمد  لبنان ح�سن معتوق  قائد منتخب  ي�سم  اإذ  القوي،  الهجوم  يف خط 
حجازي وح�سن �سعيتو "موين" وحممود كجك )هداف امل�سابقة بر�سيد 5 
واملخ�سرم عبا�س عطوي  نادر مطر  الو�سط  بالإ�سافة اىل جنمي  اأه��داف( 
"اأونيكا" والظهري ن�سار ن�سار واحلار�س نزيه اأ�سعد. لكن خط دفاع الفريق 
�سيعاين ب�سبب غياب القائد معتز باهلل اجلنيدي بداعي الإيقاف، واأن�س اأبو 
�سالح ب�سبب الإ�سابة. وكان الأن�سار قد بلغ النهائي بعدما تخطى الأهلي 
النبطية )درجة ثانية( 6-1 يف الدور ثمن النهائي، ثم �سباب الغازية 1-2 
يف ربع النهائي فالربج -2�سفر يف قبل النهائي. ويدرك النجمة ان اللقب 
�سيكون تكرمياً ملجهود الفريق خالل هذا املو�سم ال�سعب وثاأراً خل�سارة لقب 
الدوري يف الدقائق الخرية، كما انه �سيكون اللقب الول منذ 2016 حني 

توج الفريق بلقب امل�سابقة عينها للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه.
من  مزيج  وه��م  الالعبني  م��ن  مميزة  جمموعة  النبيذي  الفريق  وميتلك 
بالقائد عبا�س عطوي وعلي حمام وال�سباب بوجود مهدي  املتمثلة  اخلربة 
واأن��درو �سوايا و�سواهم. و�سيكون  الزين وح�سن كوراين وم�سطفى قان�سو 
الغياب الوحيد عن الت�سكيلة النبيذية لالعب الو�سط علي طني�س "�سي�سي" 
بداعي الإ�سابة. كما �سيكون وقع اللقب غالياً لدى املدرب مو�سى حجيج اإذ 
�سيكون الر�سمي الول يف م�سريته التدريبية، وثاأراً خل�سارته نهائي امل�سابقة 
ب��دًل من �سائع، قبل  املحت�سب  الوقت  الفريق اىل  2012 حيث تقدم  عام 
يدرك الن�سار التعادل عرب حممد عطوي )تويف قبل ا�سهر ب�سبب ر�سا�سة 

طائ�سة(، ثم ح�سم النتيجة عرب حممد حمود يف الوقت الإ�سايف.

نهائي كاأ�س لبنان.. اإنقاذ املو�سم للنجمة اأم ثنائية لالأن�سار؟ 
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يحا�سر،  "اأوباما"  ال��ك��رة،  ي��غ��ازل  "بيكهام"  ي��رف��ع،  الون�س" 
"تريزيغيه" ي�سّجل هدفا ذهبيا و"كهربا" ي�سحن اجلماهري. 
على  ح�سلوا  م�سريني  ق��دم  ك��رة  لالعبي  خ��ي��ايل  م�سهد  ه��و 

األقاب الت�سقت مب�سريتهم وو�سل بع�سهم اإىل العاملية.
لي�ست املو�سة جديدة يف مالعب الفراعنة، فقد عرف امل�ستطيل 
الأخ�سر اأمثال، اإ�ستاكوزا، كفتة، بندق، بازوكا، عفروتو، �ساروخ، 

�سّطة وقّطة.
ال�سابق يف فرتة  الأهلي  تبلورت مع لعب  الظاهرة  لكن هذه 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ب���در رج���ب ال����ذي ع��م��ل م��ط��ل��ع الأل��ف��ي��ة مدرًبا 
على  عاملية  األقاب  اإط��الق  وق��ّرر  القاهري،  بالنادي  للنا�سئني 

عنا�سره.
يقول رجب لوكالة فران�س بر�س "عندما كنت مدرًبا يف قطاع 
على لعبي  األ��ق��اب  اإط���الق  ق��ررت  الأه��ل��ي،  بالنادي  النا�سئني 
فريقي لعدة اأ�سباب. حلمت اأن ي�سبحوا جنوًما عامليني واأردت 

حتفيزهم للعمل بقوة من خالل منحهم اأ�سماء النجوم".
وي�سيف "اأطلقت الألقاب بناًء على ال�سبه يف ال�سكل بالإ�سافة 
ك��رمي ول��ي��د لقب ندفيد،  اأط��ل��ق��ت على  ال��ك��روي��ة.  امل��ه��ارة  اإىل 
الإيطايل  ي��وف��ن��ت��و���س  جن��م  ن��دف��ي��د  ب��اف��ل  بالت�سيكي  ل�سبهه 
جنم  تريزيغيه  داف��ي��د  �سبيه  ح�سن  حممود  وك��ذل��ك  ال�سابق، 

املنتخب الفرن�سي ال�سابق".
اإىل  ع��ام��ا(   26( "تريزيغيه"  ح�سن  حممود  ي�سل  اأن  وقبل 
واأندرخلت  موكرون  بعد  فيال  اأ�ستون  مع  الإنكليزي  ال��دوري 
اجلناح  ال��الع��ب  ا�ستهل  ال��رتك��ي،  ب��ا���س��ا  وق��ا���س��م  البلجيكيني 
واأ�سّجل  �سعري  اأحلق  وكنت  احلربة،  راأ���س  مركز  "يف  م�سواره 
ملنتخب  ال��ذه��ب��ي  ال��ه��دف  �ساحب  تريزيغيه"،  مثل  ب��ال��راأ���س 

فرن�سا يف نهائي كاأ�س اأوروبا 2000.
مل يكتف رجب باإطالق اأ�سماء عاملية، بل عمد اإىل األقاب غريبة 
"كهربا"  املنعم  عبد  حممود  الأه��ل��ي  يف  ال���دويل  اجل��ن��اح  مثل 
كما  م�ساغبا،  طفال  "كنت  الت�سمية  �سبب  عن  يتحدث  ال��ذي 
اأنني كنت كثري احلركة �سواء يف امللعب اأو خارجه و+متكهرب+، 
وقتها قّرر رجب اأن يطلق علّي لقب كهربا وما زال معي حتى 

يومنا هذا".
اأ�سلوبه يحفز الالعبني كثرًيا ويجعلهم  اأن  وفيما يرى رجب 
املعّد  ب��رك��ات  رام���ي  يخالفه  اأنف�سهم،  يف  ك��ب��رية  ثقة  ميلكون 
ال�سخ�سية  الألقاب  اأن  ال�سابق ملنتخب م�سر، معتربا  الذهني 
املدى  على  مفيدة  غري  تكون  وق��د  للغرور  اإ�سباع  مبثابة  هي 

البعيد.
ي�سرح لفران�س بر�س "يعترب بع�س الالعبني اأن هذه الألقاب 
جمرد كلمات جوفاء ل تعني اأي �سيء ويتوجب عليهم العمل 
بقّوة من اأجل مالم�سة املجد، فيما يقع البع�س الآخر فري�سة 
لها ويعتقد اأنه و�سل للهدف املن�سود بدون بذل اجلهد. لذلك، 

ل اأف�سل منح الألقاب لالعبني ال�سغار".
اأحمد رم�سان  ال��دف��اع  قلب  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  يتواجد حاليا يف 
الدويل الإنكليزي ال�سابق )ديفيد(،  بالالعب  تيمنا  "بيكهام"، 
ف��ي��م��ا ع���اد ك���رمي "ندفيد" ل��ت��دري��ب��ات ح��ام��ل ل��ق��ب ال����دوري 
)خليل  نيمار  اأي�سا  الإ�سابة، وجند يف م�سر  عامني من  بعد 

حّجي(.
اأح����د اأك����رث ال��الع��ب��ني امل�����س��ري��ني م��وه��ب��ة ه��و جن��م الزمالك 
املخ�سرم حممود عبد الرازق "�سيكابال" )35 عاما(، و"اأخذت 
اأ�سوان ال�سابق عبد البا�سط("  هذا ال�سم من �سقيقي )لعب 

تيمنا بالالعب الزامبي الراحل ويب�سرت �سيكابال الذي حمل 
األوان ماريتيمو الربتغايل.

وي�سّم الزمالك اأي�سا يو�سف اإبراهيم املعروف ب�"اأوباما" على 
�سبب  وع��ن  اأوب��ام��ا.  ب���اراك  ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  غ���رار 
"عندما  عاماً   25 البالغ  الو�سط  لع��ب  يقول  الت�سمية  ه��ذه 
يل  ق��ال  النا�سئني،  �سفوف  م��ن  الأول  للفريق  ت�سعيدي  مت 
زميلي يف الفريق اأحمد �سمري اإنني اأ�سبه اأوباما، ومن هنا بداأت 

اجلماهري تعتاد على هذا اللقب".
اأما مدافع الزمالك ال�سلب حممود حمدي "الون�س"، فيقول 
لعبي  طريقة  ب�سبب  ال�سم  بهذا  اأم��ني  �سالح  زميلي  "لّقبني 

بقوة ورجولة".
اأح��م��د ح�سن  امل��ع��روف��ني بكنيتهم،  ال��دول��ي��ني  ال��الع��ب��ني  وم��ن 
كلمة  ي��ردد  ك��ان  ال��ذي  اليوناين  اأوملبياكو�س  مهاجم  "كوكا" 
واأ�سدقائه،  �سقيقه  �سخرية  يثري  ك��ان  ما  �سغره  يف  "كوكا" 

فانتقل معه اللقب عندما دخل جمال كرة القدم.
يغ�ّس الدوري امل�سري باألقاب الالعبني مثل حار�س الزمالك 
النتاج  من  "بازوكا"  حممد  "ِجن�س"،  الرحيم  عبد  حممود 
احلربي، هيثم "الفيل" لعب اأ�سوان، وحممد "�سو�ستة" لعب 
خالد  الرحمن  عبد  زميله  اإىل  بالإ�سافة  ال��ع��رب،  امل��ق��اول��ون 
الإ�سماعيلي،  "دونغا" لعب  العاطي  عبد  وحممود  "جبنة"، 

و�سريف "دابو" من فريق �سرياميكا كليوباترا.
لكن �سانع األعاب الأهلي واأحد جنومه حممد جمدي "اأف�سة" 
اك��ت�����س��ب ل��ق��ب��ا ف���ري���دا، ع��ن��دم��ا ك���ان ي�����س��اع��د وال���دت���ه ع��ل��ى بيع 
الدواجن يف حمل �سغري بقريتهم، وكان يقوم بالإم�ساك بها 

قبل ذبحها، وهو ما ي�سمى "اأف�س" باللهجة العامية امل�سرية.

•• عجمان-وام: 

التي  الريا�سية  الرم�سانية  فعالياتها  ل�سرطة عجمان  العامة  القيادة  اختتمت 
�سهر  خ��الل  تنفذها  التي  وال�سحية  املجتمعية  امل��ب��ادرات  �سل�سلة  �سمن  تندرج 
لوزارة  ال�سرتاتيجي  الهدف  لتحقيق  �سعيها  اإط��ار  يف  وذل��ك  الكرمي،  رم�سان 

الداخلية واملتمثل بتعزيز ر�سا اجلمهور باخلدمات املقدمة.

والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة  ف��رع  مدير  ف��ريوز  ث��اين  خمي�س  النقيب  وق��ال 
املحافظة  على  با�ستمرار  حتر�س  القيادة  اإن  عجمان  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
على تعزيز اللياقة البدنية ملنت�سبيها من خالل تنظيم فعاليات ريا�سية خمتلفة 

خالل اأيام �سهررم�سان املبارك.
واأ�سار اإىل اأن الفعاليات الريا�سية �سملت مبادرة �سحتي يف �سيامي والتي هدفت 
اإىل تعزيز اللياقة البدنية للموظفني من خالل تنظيم فعاليات متنوعة اإ�سافة 

اإىل تنظيم فعاليات "عن بعد" بجتنب تنظيم بطولة �سرطة عجمان الرم�سانية 
للبلياردو.

والفردية  اجلماعية  الأل��ع��اب  فعالية  عجمان  �سرطة  نظمت  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
وكرة  ال��ق��دم  ك��رة  �سملت  والإ���س��الح��ي��ة،  العقابية  املوؤ�س�سة  ل��ن��زلء  الريا�سية 
الطائرة، ودومنة، وكريم اإ�سافة اإىل ال�سطرجن، وذلك حر�سا منها على حتقيق 
لياقتهم  وتعزيز  �سحتهم  على  باحلفاظ  ال��ن��زلء  جت��اه  املجتمعية  امل�سوؤولية 

الريا�سية والبدنية.
واأكد النقيب خمي�س اأن ممار�سة الريا�سة ب�سكل يومي تعزز اللياقة البدنية و 
حتافظ على وزن مثايل يالئم املهام الوظيفية، وكذلك رفع اجلاهزية البدنية 
باأهمية  منوها  ال�سرطة،  لعنا�سر  الريا�سي  بامل�ستوى  والرت��ق��اء  والنف�سية 
الريا�سة يف احلياة العملية وامل�ستقبلية مما ينعك�س على �سحة البدن وخلوه من 

الأمرا�س والن�ساط واحليوية يف العمل.

اإىل  فريقه  جماهري  �سول�سار،  جونار  اأويل  يونايتد،  مان�س�سرت  م��درب  دعا 
اللتزام بالهدوء، والتخلي عن العنف، قبل مباراة النادي املوؤجلة يف الدوري 

الإجنليزي اأمام ليفربول، واملقررة اخلمي�س املقبل.
2 مايو )اآي���ار(، لكنها  اأول��د ت��راف��ورد يف  اإق��ام��ة املواجهة يف  ك��ان من املقرر 
تاأجلت بعد اأن اقتحم م�سجعون غا�سبون معار�سون لأ�سرة جليزر الأمريكية 

امللعب.
ووقعت ا�ستباكات بني ال�سرطة وم�سجعي النادي خارج امللعب اأي�ساً، اأ�سيب 

خاللها �ستة من �سباط ال�سرطة.
اأخرى  مظاهرات  لتنظيم  تخطيط  عن  بريطانية  اإع��الم  و�سائل  وحتدثت 

خالل املباراة اخلمي�س املقبل.
مان�س�سرت  م��ب��اراة  قبل  الأمنية  والإج����راءات  الرتتيبات  ال�سرطة  و���س��ددت 

يونايتد اأمام �سيفه لي�سرت �سيتي يف وقت لحق من اليوم الثالثاء.
وقال �سول�سار: "يتم حالياً مراجعة الإجراءات الأمنية، واأمتنى اأن تقت�سر 

املظاهرات اأن حدثت على الأ�سوات املرتفعة، واأن تكون خالية من العنف".
املباراة،  اأداء  يف  يرغبون  وال��الع��ب��ون  ال��ه��دوء  ي�سود  اأن  "نتمنى  واأ���س��اف: 
فاإننا  ول��ذا  �سيتي،  لي�سرت  وعلى  عليهم،  للفوز  ون�سعى  ليفربول،  �سنواجه 
اأر�س  على  به  نقوم  مبا  جمهورنا  يحتفل  حتى  م�ستطاع  جهد  كل  �سنبذل 

امللعب".

هذا ما طلبه �سول�سار من اجلماهري قبل لقاء ليفربول اأتلتيكو مدريد يكافئ يورينتي

كفنة, بندق, بازوكا, �سّطة وقّطة

األقاب العبي كرة القدم يف م�سر 
لي�ست مو�سة جديدة

�سرطة عجمان تختتم فعالياتها الريا�سية الرم�سانية

نوفاك  ال�����س��رب��ي  ال���ع���امل،  ع��ل��ى  الأول  امل�����س��ن��ف  اأك�����د 
الآونة  يف  ع��م��راً  اأ�سغر  لعبني  جن��اح  اأن  ديوكوفيت�س، 
الأخرية، هو موؤ�سر على تغيري حتمي منتظر يف املراكز 

الأوىل، لقائمة الت�سنيف الدولية ملحرتيف اللعبة.
ح�سل لع��ب��ون م��ن خ���ارج ال��ث��الث��ي الكبري امل��ك��ون من 
وال�سوي�سري  ن���ادال،  رفائيل  والإ���س��ب��اين  ديوكوفيت�س، 
لالأ�ساتذة  اأربع بطولت  اآخر  األقاب  روجر فيدرر، على 
بعد  الثانية  املرتبة  حتتل  التي  نقطة،   1000 فئة 

البطولت الأربع الكربى.
بلقب  ع��ام��اً(   25( ميدفيديف  دانييل  الرو�سي  وت��وج 
البطولة اخلتامية ملو�سم تن�س الرجال، وبلقب بطولة 
باري�س لالأ�ساتذة يف العام املا�سي، وبالفعل اأطاح بنادال 

من املركز الثاين على العامل.
تيتيبا�س،  و���س��ت��ي��ف��ان��و���س  ه���ورك���ات�������س،  ه���وب���رت  وف�����از 
التي  الثالث  الأ�ساتذة  ببطولت  زف��ريي��ف،  واألك�سندر 
اأقيمت هذا العام، وكان تيتيبا�س )22 عاماً( اأ�سغرهم 

عمراً.
وقال ديوكوفيت�س )33 عاماً( لل�سحافيني على هام�س 
جيل  هيمنة  ع��ن  تك�سف  "النتائج  ل��الأ���س��ات��ذة:  روم����ا 
جديد على امل�سهد قريباً، هناك لعبون مثل تيتيبا�س 
يحققون  روبليف  واأن��دري��ه  بريتيني  وماتيو  وزفرييف 
املباريات،  من  الكثري  ويخو�سون  جميعاً،  علينا  الفوز 

ويجمعون الكثري من نقاط الت�سنيف".
التن�س  بطولت  معظم  عن  ع��ام��اً(   39( فيدرر  وغ��اب 
يف  الركبة،  يف  م�سكالت  ب�سبب  �سهراً،   14 اآخ��ر  خ��الل 
التي  الأ�سابيع  ع��دد  يف  ديوكوفيت�س  عليه  تفوق  ح��ني 
الدولية يف مار�س  الت�سنيف  راأ���س قائمة  اأم�ساها على 

)اآذار( املا�سي.
18 لقباً يف  الذي ح�سد  ال�سربي  لكن تركيز الالعب 
الو�سول  على  الكربى، ين�سب حالياً  الأربع  البطولت 
وامل�سجل  البطولت،  ه��ذه  يف  للتتويج  القيا�سي  للرقم 

با�سم فيدرر ونادال )34 عاماً( وهو 20 لقباً كبرياً.

ديوكوفيت�س: التغيري قادم ال 
حمالة يف قائمة الت�سنيف

الفريق،  اأتلتيكو م��دري��د خ��ط��وات م��ك��اف��اأة لع��ب  ن���ادي  ب���داأ م�����س��وؤول��و 
ماركو�س يورينتي، بعد امل�ستوى الرائع الذي يقدمه يف املو�سم اجلاري، 
"الليغا"  ترتيب  جل��دول  "الروخيبالنكو�س"  ت�سدر  على  وامل�ساعدة 

لأكرث من 5 اأ�سهر.
ب�ساأن  التفاو�س  ب��داأوا  اأتلتيكو مدريد  اأن م�سوؤويل  اآ�س،  اأكدت �سحيفة 
حت�سني عقد يورينتي بعد الأداء الرائع لالعب خط و�سط الفريق، وهو 
الذي دفع امل�سوؤولني اإىل تعديل بع�س �سروطهم التعاقدية، بعدما اأثار 
اهتمام اأكرب الأندية يف اأوروبا، يف مقدمتها مان�س�سرت يونايتد، وباري�س 

�سان جريمان، وبايرن ميونخ.
وذكرت ال�سحيفة اأن ماركو�س يورينتي لي�س لديه اأي نية لرتك اأتلتيكو 
الألقاب، كما يدرك  وربح  الفريق  ال�ستمرار مع  نيته هل  واأن  مدريد، 

لعب خط الو�سط اأزمة كورونا العاملية، ومل ي�سع اأي م�سكلة يف خف�س 
زم��الئ��ه يف  يفعله جميع  اأم��ر مل  وه��و  ال��ن��ادي،  مكافاآته عندما طلبها 

الفريق.
وعلى الرغم من ا�ستمرار الو�سع القت�سادي، يريد قادة اأتليتكو حت�سني 
و�سعية ماركو�س، ومعادلته على �سلم رواتب زمالئه مثل كوكي و�ساوؤول، 

لأنهم يعتربون اأنه على نف�س درجة اأهميتهما من خالل اأدائه.
ولي�س   ،2024 يونيو   30 حتى  اأتلتيكو  مع  عقداً  يورينتي  وميتلك 
اأنخيل  ميغيل  لكن  العقد،  حت�سني  ب�ساأن  املفاو�سات  يف  تعجل  هناك 
خيل يقود املحادثات �سخ�سياً، حيث التقى اأكرب م�ساهم ومدير تنفيذي 
يف  م��رات  ع��دة  يورينتي،  جوليو  عمه  ووكيله،  ماركو�س  مع  ال��ن��ادي  يف 

الأ�سابيع الأخرية ملكافاأة الالعب.
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الفجر الريا�ضي

اع�����رتف�����ت جن����م����ة ك�������رة امل�������س���رب 
باأنها  اأو����س���اك���ا  ن���اوم���ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
قدماً  امل�سي  حيال  واثقة"  "غري 
ال�سيف  طوكيو  اأوملبياد  تنظيم  يف 
امل��ق��ب��ل، وذل����ك ت��راف��ق��اً م���ع تزايد 
نتيجة  الأل����ع����اب  ح����ول  ال�����س��ك��وك 
متديد حالة الطوارىء حتى نهاية 
امل�ساعي  ���س��م��ن  احل�����ايل  ال�����س��ه��ر 
تف�سي  م���وج���ة  وج����ه  يف  ل���ل���وق���وف 

جديدة بفريو�س كورونا.
وق��ب��ل اأق���ل م��ن ث��الث��ة اأ���س��ه��ر على 
اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، املوؤجل  ان��ط��الق 
جائحة  ب�سبب   2020 �سيف  من 
كورونا، اأعلن رئي�س الوزراء الياباين 
اجلمعة عن متديد حالة الطوارئ 
يف طوكيو واأو�ساكا وكيوتو وهيوغو 
)غ��رب��ا( ويف اإدارت���ني اأخ��ري��ني هما 
)جنوب  وفوكوكا  )و���س��ط(  اأيت�سي 

غرب(.
واإزاء هذا الو�سع، ي�سكك الكثريون 
اأن  املقرر  الأل��ع��اب  اإقامة  باإمكانية 
وقد  مت��وز/ي��ول��ي��و،   23 يف  تنطلق 

عن  بالعالن  الإثنني  ال�سك  ازداد 
اإرجاء زيارة رئي�س اللجنة الأوملبية 
ال��دول��ي��ة الأمل����اين ت��وم��ا���س ب��اخ اىل 
ال���ب���الد ب�����س��ب��ب ح��ال��ة ال���ط���وارىء، 
التحرك  ب����دء  م���ع  ت���زام���ن���اً  وذل����ك 
تنديداً  الأر���������س  ع���ل���ى  امل���ع���ار����س 

بالألعاب.
املنظمون  احل����ك����وم����ة،  واأ�������س������ّرت 
املحليون واللجنة الوملبية الدولية 
"األعاب  اإقامة  اإمكانية  على  م��راراً 
اأغلبية  م���ع���ار����س���ة  رغ�����م  اآمنة"، 
وا�سحة من اليابانيني ذلك، حيث 
تطالب اإما بتاأجيل جديد اأو اإلغاء 
ا�ستطالعات  جلميع  وف��ق��اً  ك��ام��ل، 

الراأي على مدى عدة اأ�سهر.
ويف اآخر ا�ستطالع اأجرته �سحيفة 
نتائجه  و����س���درت  رائ�����دة  ي��اب��ان��ي��ة 
من  ب���امل���ئ���ة   59 اأي��������د  الإث������ن������ني، 
فكرة  ال���س��ت��ط��الع  يف  امل�����س��ارك��ني 

اإلغاء الأوملبياد.
باأربعة  الفائزة  اأو���س��اك��ا،  اأن  ويبدو 
�سالم،  الغراند  ب��ط��ولت  يف  األ��ق��اب 

متيل اأي�ساً اىل فكرة اإلغاء الألعاب 
كرة  يف  زميلها  اىل  بذلك  لتن�سم 
وقت  يف  ني�سيكوري،  ك��ي  امل�����س��رب 
اأن��ه ل يزال  ح��ذر �سيا�سي ب��ارز من 
"قرار  ات��خ��اذ  ال��ي��اب��ان  ع��ل��ى  يتعني 

متاأن" ب�ساأن اإقامة الألعاب.

ل�ست  "ب�سراحة،  اأو���س��اك��ا  وق��ال��ت 
�سوؤال  ع��ل��ى  رده���ا  حقاً" يف  واث��ق��ة 
عما اإذا يجب امل�سي قدماً يف اإقامة 
لهيئة  م�سيفة  الأومل��ب��ي��ة،  الأل��ع��اب 
الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي": 
"اأنا ريا�سية، والفكرة الأوىل التي 

ت��راودين هي اأين اأري��د امل�ساركة يف 
ف�ساأقول  كاإن�سان،  لكن  الأومل��ب��ي��اد. 
اإننا يف جائحة، واإذا كان النا�س غري 
بالأمان،  ي�سعروا  مل  واإذا  اأ�سحاء 

فهذا بالتاأكيد �سبب كبري للقلق".
"يجب  ل��ن��ي�����س��ي��ك��وري  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

اإج��راء مناق�سة" حول ما  بالتاأكيد 
امل�سي  طوكيو  على  ينبغي  ك��ان  اإذا 
الأوملبية، م�سيفاً  الألعاب  قدماً يف 
"ل اأعرف ما يفكرون به ول اأعرف 
ك��ي��ف��ي��ة �سنع  ت��ف��ك��ريه��م يف  م����دى 
ب�100  فقاعة لأن الأم��ر ل يتعلق 
�سخ�س مثل هذه الدورات )دورات 
اآلف   10 ي��وج��د  امل�����س��رب(.  ك���رة 
)الأوملبية(...  ال��ق��ري��ة  يف  �سخ�س 
�سهل،  الأم����ر  اأن  اأع��ت��ق��د  ل  ل��ذل��ك 
خ��ا���س��ة )م����ع( م���ا ي��ح��دث الآن يف 

اليابان. الو�سع لي�س جيداً".
امل�سرب  ك���رة  اأ����س���ط���ورة  ت����زال  ول 
وليام�س  �سريينا  الأم��ريك��ي��ة  عند 
غري ملتزمة مبا اإذا كانت �ستن�سم 
املتحدة  ال����ولي����ات  م��ن��ت��خ��ب  اإىل 
الأمريكية يف األعاب طوكيو، خا�سة 
الوقت  ق�ساء  يعني  ذل��ك  ك��ان  اإذا 
بعيداً عن ابنتها اأوملبيا البالغة من 

العمر ثالث �سنوات.
وق���ال���ت ���س��ريي��ن��ا ال���ف���ائ���زة ب���اأرب���ع 
م���ي���دال���ي���ات ذه��ب��ي��ة اأومل���ب���ي���ة، وهو 

�سقيقتها  مع  ت�ساركه  قيا�سي  رق��م 
�ساعة   24 اأم�������سِ  "مل  ف��ي��ن��و���س: 
ب��دون��ه��ا )اأومل���ب���ي���ا(، ل����ذا ف����اإن هذا 
ال����ن����وع م����ن الإج�����اب�����ات ي�����رد على 

ال�سوؤال نف�سه".
واأ�سافت الإثنني من اإيطاليا حيث 
"مل  ت�����س��ارك ح��ال��ي��اً يف دورة روم���ا 
اأف��ك��ر ك��ث��رياً يف ط��وك��ي��و، لأن���ه كان 
من املفرت�س اأن تكون العام املا�سي 
والآن هي هذا العام، ثم هناك هذا 
ال���وب���اء وه��ن��اك ال��ك��ث��ري مم��ا يجب 

التفكري فيه".
والتزم غالبية الريا�سيني ال�سمت 
حتى الآن بخ�سو�س اإقامة الألعاب 
ال�سيف املقبل، خالفاً للعام املا�سي 
ع��ن��دم��ا ك���ان ال��ت��ذم��ر ���س��ارخ��اً قبل 
بتاأجيل  التاريخي  القرار  اأن يتخذ 

احلدث يف اآذار/مار�س.
الأحداث  م��ن  �سل�سلة  اإل��غ��اء  ورغ��م 
اإقامتها  اأو  تاأجيلها  اأو  التجريبية 
خ����ل����ف اأب��������������واب م������و�������س������دة، مما 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ي����وؤك����د 

امل�سوؤولون  ي�سر  امل�����س��ي��ف،  ال��ب��ل��د 
اأن��ه م��ا زال ممكناً  الأومل��ب��ي��ون على 
اأ�سدروا  وقد  باأمان  الألعاب  اإقامة 
اإنها  كتيبات القواعد التي يقولون 
حدث  اأك���رب  يت�سبب  األ  �ست�سمن 
بانت�سار  ال���وب���اء  ب����دء  م��ن��ذ  ع���امل���ي 

الفريو�س.
نيكاي،  ل��ت��و���س��ي��ه��ريو  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الرجل الثاين يف احلزب الليربايل 
اليابان  اإن  احل��اك��م،  الدميقراطي 
"اخلرباء  م�������س���ورة  اىل  ب���ح���اج���ة 
اإذا  م��ا  ت��ق��رر  اأن  ق��ب��ل  الأوملبيني" 

كانت �ست�ست�سيف الألعاب.
"جيجي  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه  ونقلت 
املتاأين  "القرار  اإن  ق��ول��ه  بر�س" 

�سيكون �سرورياً يف امل�ستقبل".
رئي�س  اأ�سر  اأن  بعد  يتحدث  وك��ان 
الذي  ���س��وغ��ا  يو�سيهيدي  ال�����وزراء 
اأيلول/�سبتمرب،  يف  ال�سلطة  ت��وىل 
ع��ل��ى اأن����ه "مل ي�����س��ع الأومل���ب���ي���اد يف 
املقام الأول"، موؤكدا اأن اأولويته هي 

الياباين". ال�سعب  و�سحة  "حياة 

ال�  اإنيي�ستا بعيد ميالده  اأندري�س  الإ�سبانية  القدم  اأ�سطورة كرة  احتفل 
37 الثالثاء، بالعالن عن جتديد عقده مع فريقه احلايل في�سيل كوبي 
الياباين لعامني اإ�سافيني. وان�سم "ماي�سرتو" و�سط بر�سلونة ال�سابق 
يورو  مليون   30 ب��ح��وايل  ق��درت  �سفقة  يف   2018 ع��ام  يف  كوبي  اإىل 

�سنوياً، بعدما رف�س عدة عرو�س من بينها لأندية �سينية واأ�سرتالية.
وما زال اإنيي�ستا يف مرحلة تعايف من ا�سابة خطرة تعر�س لها يف كانون 

الأول/دي�سمرب 2020، حيث عاد ال�سهر احلايل اإىل املالعب.
وقال بطل مونديال 2010 يف موؤمتر �سحايف عرب الإنرتنت ومتحدثاً 
نادياً  كوبي  في�سيل  جلعل  �سعيي  "�ساأتابع  ي��اب��اين  مرتجم  خ��الل  م��ن 

اأقوى".
امللياردير هريو�سي  النادي  رئي�س  اإىل جانبه  الذي ظهر  اإنيي�ستا  وتابع 

هذا  ل��رف��ع  ممكن  ق��در  ب��اأك��رب  امل�ساهمة  على  م�سّمم  ميكيتاين"اأنا 
الفريق اإىل م�ستويات اأعلى".

بالبقاء  اإنيي�ستا  قرار  اأن  موؤكداً  التحية لالعبه  ميكيتاين  ورد 
�سي�ساعد طموح الفريق ليكون يف القمة اآ�سيوياً، يف حني �سريفع 

من م�ستوى كرة القدم اليابانية.
ب��ل طّور  م��ك��ان��ة في�سيل،  ف��ق��ط  اإن��ي��ي�����س��ت��ا  ي��ح�����ّس��ن  "مل  وت��اب��ع 

العرتاف العاملي بالدوري الياباين".
بالعالن  رئي�سه  اإنيي�ستا على كالم  عّلق  ذاته،  ال�سباق  و�سمن 

عن رغبته بالبقاء يف �سفوف النادي الياباين حتى بعد اعتزاله، 
على الرغم من عدم حتديده ماهية دوره اجلديد.

بداأ الالعب الدويل ال�سابق م�سريته مع كوبي يف متوز/يوليو 2018 
بالكاأ�س  الفوز  اإىل  يقوده  اأن  قبل  اأر���س��ه،  على  موؤملة  هزمية  وق��ع  على 

املحلية كاأول لقب يف تاريخ النادي، ولحقاً بالكاأ�س ال�سوبر يف 2020.
وحمل اإنيي�ستا �سارة القائد يف ني�سان/اأبريل 2019، قبل اأن يغيب عن 

املالعب اثر تعر�سه لتمزق يف وتر فخذه المين يف كانون الأول/
دي�سمرب املا�سي.

خ�سع لعملية جراحية ناجحة يف بر�سلونة، وعاد اإىل التمارين 
خالل  جم��دداً  املباريات  يف  و�سارك   ،2021 ني�سان/اأبريل  يف 

ال�سهر احلايل.
وُينظر اإىل اإنيي�ستا على اأنه اأحد اأبرز لعبي الو�سط يف تاريخ 
ل��ل��ف��وز مبونديال  ب���الده  ق���اد منتخب  ك��م��ا  امل�����س��ت��دي��رة،  ال��ك��رة 
يف  ال��غ��ايل  اللقب  ه��دف  بت�سجيله  اإفريقيا  جنوب  يف   2010

الإ�سايف،  الثاين  ال�سوط  116 من  الدقيقة  مرمى هولندا يف 
اأوروب���ا عامي  ك��اأ���س  بلقب  ا�سبانيا  ف��وز  يف  ب���ارزاً  دوراً  لعب  كما 

و2012.  2008
بر�سلونة  مع  م�سريته  اإنيي�ستا  توج  املحلي،  ال�سعيد  على 

اأبطال  بالفوز بلقب "الليغا" ت�سع مرات وبكاأ�س دوري 
اأوروب������ا 4 م�����رات، وب��ال��ك��اأ���س ال�����س��وب��ر الأوروب���ي���ة 

3 مرات، قبل  العامل لالأندية  مرتني وبكاأ�س 
اأن يغادر كاتالونيا كاأكرث الالعبني تتويجاً 

بقمي�سي  لقباً   30 ع��ن  يقل  ل  م��ا  م��ع 
"بالوغرانا" واملنتخب.

املالعب  اإىل  ان���ت���ق���ال���ه  واع����ت����رب 
عاماً   22 ب���ع���د  ال���ي���اب���ان���ي���ة 

بر�سلونة،  يف  ام�ساها 

اليابانية  للكرة  ال�سعد  كافة  ناجحة على  النخبة، �سفقة  16 يف  منها 
التي عانت لإغراء ال�سماء البارزة يف عامل كرة القدم، بعدما ا�ستمالتها 
اأموال روؤ�ساء الأندية ال�سينية. ويتمتع اإنيي�ستا ب�سعبية كبرية يف اليابان، 

اأنه  يف ح��ني ي��ق��در حم��ل��ل��ون 
ك���ان م�����س��در ع��ائ��دات مالية 

دولر  مليون   100 من  باأكرث 
وعائدات  ال��ت��ذاك��ر  م��ب��ي��ع��ات  م���ن 

من  العديد  يف  �سارك  كما  املبيعات. 
العالنات التلفزيونية.

يدرك باري�س �سان جرمان حني يحل �سيفاً اليوم الأربعاء على مونبلييه 
�سبح  اأم��ام  اإن��ه  القدم،  لكرة  كاأ�س فرن�سا  نهائي م�سابقة  ذه��اب ن�سف  يف 
2012، يف حال  الأوىل منذ  للمرة  الوفا�س  املو�سم خايل  اخل��روج من 
مل يقّدم كل ما لديه من اأجل الو�سول اىل النهائي للمرة الثانية توالياً 

وال�19 يف تاريخه.
بخ�سارته  النهائي  ن�سف  من  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  م�سابقة  وّدع  وبعدما 
اأمام مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي، تلقى �سان جرمان �سفعة  واإياباً  ذهاباً 
قا�سية الأحد بتعادله مع م�سيفه رين 1-1 يف الدوري املحلي، ما جعله 
ختام  على  مرحلتني  قبل  نقاط  ث��الث  بفارق  املت�سدر  ليل  عن  متخلفاً 

املو�سم.
يف  م��رات  �ست  لقبها  اأح���رز  التي  الرابطة  ك��اأ���س  م�سابقة  اإل��غ��اء  ونتيجة 
املباريات على الالعبني،  املا�سية، بهدف تخفيف �سغط  ال�سبعة  املوا�سم 
انح�سر طموح فريق املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو بالدفاع عن 

لقبي الدوري والكاأ�س.
ف���از مبباراتيه  ل��و  ي��دي��ه ح��ت��ى  ب��ني  ي��ع��د  1" مل  "ليغ  ل��ك��ن م�����س��ريه يف 
الأخريتني على رين�س وبري�ست، ما يجعل تركيزه م�ساعفاً على مباراة 
ال��ذي خ�سر مواجهاته الأرب��ع الأخ��رية مع  الأرب��ع��اء يف ملعب مونبلييه 

نادي العا�سمة )جميعها يف الدوري(.
وب����دا ب��وك��ي��ت��ي��ن��و حم��ب��ط��اً ب��ع��د ت���ع���ادل الأح�����د مع 

�سعوداً  متقلباً  املو�سم  ه��ذا  "كان  بالقول  ري��ن، 
لي�س  الأح��د  تعرث  اأن  على  م�سدداً  وهبوطاً"، 

لفريقه  املرتدية  املعنوية  بالروح  عالقة  له 
دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�سف  م��ن  اخل����روج  نتيجة 
�سان  ب��اري�����س  م��ث��ل  "فريقاً  لأن  الأب���ط���ال 

جرمان ل ميكن اأن يتاأثر بهذا الأمر".
وت��اب��ع "ل مي��ك��ن ال��ت��ف��ك��ري مب��ا ق��د ح�سل 

اأيام"، قبل اأن ي�ستطرد  قبل اأربعة اأو خم�سة 
"لكن اإذا كانت هذه هي احلالة )اأي اأن 

الفريق متاأثر باخلروج من 
الأب�����ط�����ال(،  دوري 

فيجب اإعادة التفكري بالأمور".
نادي  يف  ل��ه  اأف�سل  بو�سع  النف�س  ميني  ك��ان  بوكيتينو  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
العا�سمة بعد قرابة خم�سة اأ�سهر على توليه املهمة خلفاً لالأملاين توما�س 
توخل الذي قاد الفريق اىل نهائي دوري الأبطال املو�سم املا�سي، ثم كرر 

هذا الأمر حالياً مع فريقه اجلديد ت�سل�سي الإنكليزي.
بالن�سبة ملدرب توتنهام الإنكليزي ال�سابق، فهو يحاول اأخذ الِعرَب من اأجل 
"بعد اأربعة اأ�سهر يف النادي، قمنا بتخزين  املو�سم املقبل اأي�ساً، مو�سحاً 
القرارات  اأن  الوا�سح  �سي�ساعدنا. من  الأمر  املعلومات وهذا  الكثري من 

�ستتخذ يف نهاية املو�سم مع النادي باأكمله لتح�سني الفريق".
على  بالتاأكيد  املقبل  املو�سم  العتماد  جرمان  و�سان  بوكيتينو  وباإمكان 
ومن   ،2025 حتى  عقده  ال�سبت  م��دد  ال��ذي  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم 
املتوقع اأن يلحق به الأرجنتيني اأنخل دي ماريا واحلار�س الكو�ستاريكي 
النجم  الهداف  التزام  حول  يحوم  ال�سك  زال  ما  حني  يف  نافا�س،  كيلور 

كيليان مبابي مب�سروع نادي العا�سمة والإدارة القطرية.
فريو�س  تف�سي  تداعيات  فر�ستها  التي  ال�سعبة  املالية  الأو���س��اع  ورغ��م 
�سوق  ين�سط يف  اأن  ج��رم��ان  ���س��ان  ال�����س��روري على  م��ن  �سيكون  ك��ورون��ا، 
اأبطال  اأي الفوز بلقب دوري  اأراد حتقيق حلمه الأكرب  اإذا ما  النتقالت 
اأوروبا الذي اأفلت منه املو�سم املا�سي حني و�سل اىل النهائي للمرة الأوىل 

قبل اأن ي�سقط اأمام بايرن ميونيخ الأملاين.
وك���ان غ��ي��اب م��ب��اب��ي ع��ن م��ب��اراة ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع ���س��د ري���ن ب�سبب 
الإيقاف، ولي�س الإ�سابة التي اأبعدته عن الفريق قرابة اأ�سبوعني، 
موؤثراً بالتاأكيد على نادي العا�سمة، لكن بوكيتينو رف�س اأن يرّبر 
"ل يجب التفكري باأن غياباً  التعادل بغياب لعب واحد، م�سيفاً 
غرّي املباراة. نعلم جميعاً مدى اأهمية كيليان، لكن اإذا كنا نريد 

اأن ن�سبح اأبطاًل يجب الفوز بهذا النوع من املباريات".
و�سيعود مبابي اىل نادي العا�سمة الأربعاء �سد مونبلييه احلامل 
بالو�سول اىل النهائي للمرة الأوىل منذ 1994 واخلام�سة يف 
تاريخه املتوج بلقبني )1929 و1990(، لكنه �سيفتقد خدمات 
بري�سنل كيمبيمبي الذي ُطِرَد يف اأواخر املباراة �سد رين، 
والإيطايل ماركو فرياتي الذي �سيغيب نحو ثالثة 
اأ�سابيع بح�سب تقارير �سحافية ب�سبب اإ�سابة يف 
الركبة اليمنى، كا�سفة باأن ليفني كورزاوا قد 
الكاحل  اإ�سابة يف  ب�سبب  ذاته  امل�سري  يلقى 
اأمتاره  اىل  املو�سم  و���س��ول  وم��ع  الأي�����س��ر. 
األ ينتقل  �سان ج��رم��ان  ي��اأم��ل  الأخ���رية، 
م��ن الأم�����س��ي��ات احل��امل��ة ال��ت��ي اختربها 
الأب���ط���ال خارج  دوري  امل��و���س��م يف  ه���ذا 
الديار بالفوز على مان�س�سرت يونايتد 
الإنكليزي )3-1 يف دور املجموعات( 
وبر�سلونة الإ�سباين )4-1 يف ذهاب 
ميونيخ  وب���اي���رن  ال��ن��ه��ائ��ي(  ث��م��ن 
النهائي(،  رب���ع  ذه����اب  يف   2-3(
اإىل كابو�س بفقدان كل �سيء يف 

غ�سون ثمانية اأيام.
�سيكون  للدوري،  خالفاً  لكن 
بني  العا�سمة  ن��ادي  م�سري 
الكاأ�س  م�����س��اب��ق��ة  يف  ي���دي���ه 
اخلمي�س  ت�������س���ه���د  ال����ت����ي 
مواجهة غري متوازنة بني 
موناكو  املو�سم  هذا  املتاألق 
فاليري  روم��ي��ي  وم�سيفه 

من الدرجة الرابعة.

اأو�ساكا »غري واثقة« يف تنظيم اأوملبياد طوكيو 

اأكدت �سحيفة لو باريزيان الفرن�سية، تواجد جنم باري�س 
�سان جريمان، كيليان مبابي، يف القائمة الأولية للمنتخب 
)متوز(  يوليو  يف  طوكيو  اأوملبياد  يف  للم�ساركة  الفرن�سي، 
ا�سم  و�سع  ري��ب��ول،  �سيلفان  املنتخب،  م��درب  ق��رر  املقبل. 
لدورة  الأول��ي��ة  قائمته  يف  ج��ريم��ان  ���س��ان  باري�س  مهاجم 

الألعاب الأوملبية التي �ستقام يف طوكيو.
واأوقعت القرعة "الديوك" يف املجموعة الأوىل التي ت�سم 

يف  مبابي  وج��ود  لكن  اإفريقيا،  وجنوب  واملك�سيك،  اليابان 
هذه البطولة ي�سطدم بالعديد من العقبات.

مت بالفعل ا�ستدعاء ما يقرب من 90 لعباًَ ب�سكل مبدئي، 
وفقاً لطلبات اللجنة الأوملبية الدولية.

وعلى الرغم من وجوده يف القائمة الأولية ملنتخب فرن�سا 
يف الأوملبياد، فاإن الفر�سية الأكرث منطقية هي اأن اأحالمه 

الأوملبية �ستتاأجل اإىل عام 2024 يف باري�س.

مبابي يف قائمة فرن�سا 
الأوملبياد طوكيو

بعمر الـ37.. اإنيي�ستا يجدد 
عقده مع في�سيل كوبي 

يحل �سيفًا على مونبلييه يف ذهاب ن�سف نهائي الكاأ�س 

�سان جرمان يواجه خطر اإنهاء املو�سم  دون لقب 

فالكاو يغيب جمددًا عن غلطة �سراي
امل�ساركة يف مباراة فريقه  فالكاو، من  راداميل  الكولومبي  الرتكي،  �سراي  لن يتمكن مهاجم غلطة 
نهاية  حتى  اللعب  عن  غيابه  يف  تت�سبب  التي  الظهر  اآلم  ب�سبب  �سبور،  دنيزيل  اأم��ام  الثالثاء  اأم�س 

املو�سم.
ب�سبب  العالج  اليوم يف  اأم�سى  "راداميل فالكاو  الإلكرتوين:  بيان على موقعه  �سراي يف  ذكر غلطة 
الي�سار، وعقب فح�س لعبنا، ر�سد م�ستوى متو�سط من  اأعلى الظهر جهة  الآلم التي �سعر بها يف 
اإمري تا�سدمري، واملهاجم  اأ�سا�سيون يف الفريق مثل املدافع الرتكي  التعب". ويغيب لعبون اآخرون 

امل�سري م�سطفى حممد.
وياأتي غياب فالكاو قبل جولتني من نهاية املو�سم، وبينما يوا�سل �سراي )�ساحب املركز الثالث ب�78 
وفرنبخ�سة  نقطة(،  ب�81  )املت�سدر  ب�سكتا�س  مع  املحلي  ال��دوري  بطولة  لقب  على  ال�سراع  نقطة( 
الدوري  يف  مباراة   38 من  )الو�سيف ب�79 نقطة(. وغاب املهاجم الكولومبي هذا املو�سم عن 21 

الرتكي، ب�سبب عدة اإ�سابات.



 

يقتل والده حرقا لـ»خالفات عائلية«
اأقدم �ساب لبناين على قتل والده عرب ر�سه مبادة املازوت، واإ�سرام 

النريان فيه نتيجة خالفات عائلية.
اإن����ه  ويف م��دي��ن��ة زحلة  ب��ي��ان  اللبنانية يف  الأم����ن  اأج��ه��زة  وق��ال��ت 
1999، لبناين(  ع���ام  م��وال��ي��د  ����س.  امل��دع��و )ج.  اأق����دم  ال��ب��ق��اع��ي��ة، 
وب�سبب خالفات عائلية على �سرب والده املدعو )م. �س. مواليد 
عام 1965، لبناين( حيث قام بر�ّسه مبادة املازوت واأ�سرم النريان 
فيه وما لبث اأن فارق احلياة بعد مرور /3/ �ساعات نتيجة تعّر�سه 
اأنه  الداخلي  الأم��ن  ق��وى  واأف���ادت  الثالثة".  الدرجة  حل��روق من 
ا�ستدراج  مت  املعلومات،  �سعبة  قبل  من  احلثيثة  املتابعة  بنتيجة 
البن اإىل حملة �سهر البيدر وتوقيفه.  واأو�سحت اأنه بالتحقيق 
اإىل  واأنه ح�سر  املخّدرات،  اإليه وبتعاطيه  ُن�سب  معه، اعرتف مبا 
منزل والده و�سربه نتيجة خالفات مادية قدمية بينهما بعد وفاة 
اأ�سخا�س  2019 ثم لذ بالفرار بعد ح�سور عدة  والدته يف العام 

لدى �سماعهم �سراخ ال�سحية.

�ساب يلم�س املخلوق اخلطري دون وعي خلطورته
"تيك  تطبيق  على   "Alexa Reed" ا���س��م  يحمل  ���س��اب  ���س��ارك 
توك"، مقطع فيديو له، وهو يتعامل مع خملوق بحري جرفته 
قنديل  الكائن هو  ه��ذا  اأن  ي��درك  اأن  دون  ال�ساطئ،  الأم���واج على 
 Alexa" ق��ام  ال��ف��ي��دي��و،  مقطع  ويف  "اخلطري".  الأزرق  البحر 
البالون، والذي يبدو  ي�سبه  الذي  احليوان  وحفز  Reed" بوخز 
اأنه مليء ب�سائل اأزرق وله خمالب طويلة خيطية، وقال: "انظروا 
باإ�سبعه،  مل�سها  ووا���س��ل  هنا"،  ت��زال  ل  البحر  قناديل   ، �سباب  ي��ا 
واأ���س��اف: "يا اإل��ه��ي، اجل��و ب��ارد ج��دا ول��زج ج��دا، �ساألتقطه"، كما 
قام ال�ساب بقر�سها بني اأ�سابعه، وتابع: "نعم، اإنها قنديل البحر، 
األعقه"، يف  �سوف  اإلهي،  يا  زال يتحرك..  انظر كم هو كبري، وما 
 Alexa" القنديل به. وظهر  ال�ساب ل�سانه ويلم�س  حني يخرج 
املخلوق كان خملوق  اأن  حقيقة  عن  متاما  غافال  Reed" بدا 
بحري "خطري جدا"، يدعى "رجل احلرب الربتغايل" اأو "الرعب 
12 بو�سة  اأن ي�سل طول هذا القنديل اإىل  العائم"، حيث ميكن 
وعر�سه خم�س بو�سات، مع و�سول خمالبه اإىل 165 قدما، هذا 
فرائ�سه، وميكن  وقتل  ل�سل  �سمه  با�ستخدام  القنديل  هذا  ويقوم 
"اأملا �سديًدا" لأيام، وبالرغم من  اأن ت�سبب لدغته كدمات ت�سبب 

ندرته اإل اأنه من املعروف اأن "رجل احلرب" يقتل الب�سر.

مواجهة كورونا بف�سالت االأبقار.. ما راأي العلم؟
مع تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد يف اأنحاء الهند، جلاأ كثريون اإىل 
مراكز لإيواء الأبقار مرة اأ�سبوعيا لتغطية اأج�سادهم بف�سالتها، 

ظنا اأنها تعزز املناعة اأو ت�سهم يف ال�سفاء من "كوفيد 19".
لكن الأطباء حذروا ب�سدة من هذه املمار�سة، وقالوا اإنه ل يوجد 
اأمرا�س  ن�سر  يف  تت�سبب  قد  اإنها  بل  فعاليتها،  يثبت  علمي  دليل 

اأخرى.
حتى  البالد  �سجلت  حيث  بالهند،  كورونا  فريو�س  وب��اء  ويع�سف 
الآن 22.66 مليون اإ�سابة و246116 وفاة، ويقول خرباء اإن العدد 
الفعلي قد يكون اأعلى بواقع 5 اإىل 10 اأمثال ما هو معلن. ويعاين 
املواطنون يف �ستى اأنحاء الهند للعثور على اأماكن بامل�ست�سفيات اأو 
ا�سطوانات اأك�سجني اأو اأدوية، ويتوفى كثريون ب�سبب الفتقار اإىل 

العالج.
البع�س على احلظائر  ي��رتدد  البالد،  ويف ولي��ة جوجارات غربي 

طلبا للحماية اأو ال�سفاء عرب ف�سالت الأبقار.
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تاريخ كعك العيد يف م�سر.. هل هو فرعوين اأم اإ�سالمي؟
العادات  خلدتها  التي  احلكايات  من  العديد  وخبايا  اأ�سرار  منها  واح��دة  كل  تكتنز  التاريخ،  من  مرتاكمة  طبقات 
اإع��داده طق�سا �سعبيا حا�سرا يف الثقافة امل�سرية، على  "كعك العيد"، الذي ل يزال  والتقاليد، ومن بينها حكاية 

اختالف الباحثني حول اأ�سوله، وتاأرجح الآراء بني انتمائه مل�سر القدمية، اأو للتاريخ الإ�سالمي.
ارتبطت �سناعة املخبوزات مبائدة طعام امل�سري القدمي؛ اإذ كان اخلبز �سند احلياة، بح�سب و�سف عامل امل�سريات 
الراحل الدكتور عبد احلليم نور الدين، وقد تعددت اأ�سكال واأنواع اخلبز يف م�سر القدمية؛ حيث ورد ذكره يف قوائم 

القرابني التي كانت تزخر به.
اأن��واع يدخل يف �سناعتها مواد اأخرى غري  ومن بني املخبوزات التي كانت ت�سبه الكعك الذي ي�سنع حاليا، هناك 

القمح وال�سعري، لذا تندرج حتت بند الفطائر.
واأغلب  الفواكهة،  اأو  اللنب،  اأو  الع�سل،  اإليها  ي�ساف  اأن  ميكن  وال�سعري  القمح  من  ال��ع��ادي  الدقيق  جانب  ف��اإىل 
املخ�س�سات التي عربت عن تلك الفطائر ت�سورها فطائر �سغرية م�ستديرة تو�سع اإما منفردة اأو يف اأوان، والكميات 

املقدمة منها غالبا ما حت�سب بعدد الأواين التي تقدم فيها.
ويف اأيامنا هذه، ُتر�سم اأ�سكال هند�سية على الكعك؛ فيما ُيعرف ب�"نق�س الكعك". وبح�سب الدرا�سة التي اأعدها نور 
اأقدم الع�سور، واإن كانت  اأرغفة اخلبز منذ  اأي�سا الزخارف على  الدين عن اخلبز يف م�سر القدمية، فقد ُوجدت 

قليلة.
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متاثيل قط �سهري ت�سبح عامل جذب يف ال�سانزليزيه
للر�سام  البلجيكية  الكاريكاتريية  ال��ر���س��وم  يف  ظهر  ال���ذي  ال��ق��ط  اأ���س��ب��ح 
الكاريكاتريي ال�ساخر فيليب جيلوك عامل جذب �سياحي يف باري�س حيث 
متثال   20 هيئة  يف  ال�سانزلزيه  يف  الهزلية  ال��ر���س��وم  ك��ت��اب  اأي��ق��ون��ة  ظهر 

برونزي كبري يزن كل منها 1200 كيلوغرام.  
وحتت عنوان "لو �سا دويامبول" )القط يتجول(، ميكن روؤية متاثيل القط 

يف جادة العا�سمة الفرن�سية حتى التا�سع من يونيو )حزيران(.  
وب��ع��د ذل����ك، ���س��وف مت�����س��ي يف ج��ول��ة ع��رب ف��رن�����س��ا و���س��وي�����س��را واإيطاليا 
ولوك�سمبورج. ومن املتوقع اأن تنتهي رحلتها يف 2024 عند متحف القط 
اجلديد يف بروك�سل. ومنذ افتتاح املعر�س املقام يف الهواء الطلق يف نهاية 
مار�س )اآذار(، جذب الرمز الهزيل "لو �سا" الذي ابتكره جيلوك الآلف من 
الزوار اإىل ال�سانزليزيه.   وبيعت التماثيل �سريعا، بح�سب ما قاله الر�سام 
الكاريكاتوري واملمثل ل�سحيفة لوباريزيان. ويبلغ ال�سعر لكل عمل ما بني 
300 األف و400 األف يورو )363 األف اإىل 485 األف دولر(.    ياأمل جيلوك 
متويل متحفه بهذه املبيعات. وظهر "لو�سان" اأول مرة كرمز كاريكاتوري 

يف اأوائل ثمانينات القرن املا�سي يف �سحيفة لو�سوار البلجيكية اليومية.  

عناق احليتان.. فيديو مذهل ير�سد الأول مرة
مهددان  حوتان  خاللهما  بدا  "مذهلة"،  حلظات  ُم�سرّية  طائرة  التقطت 
بالنقرا�س كما لو كانا "يتعانقان" با�ستخدام زعانفهما، يف خليج كيب كود 

باملحيط الأطلنطي.
وكان م�سور احلياة الربية بريان �سكريي وعلماء من معهد "وودز هول" 
املتحدة،  ب��ال��ولي��ات  اإن��غ��الن��د  نيو  يف  الأ���س��م��اك  وح��و���س  املحيطات  لعلوم 
التقطوا هذه اللحظة يف 28 فرباير املا�سي، عندما تفاعل احلوتان، لكن 

الفيديو ن�سر اأم�س الأول الثنني.
وقال علماء "وودز هول" اإن مثل هذا ال�سلوك نادرا ما تتم مالحظته، وقد 

تكون هذه املرة الأوىل التي يتم فيها ت�سجيل عناق حوتني من الهواء.
"راأى الباحثون ما بدا وكاأنه حوتني  و�سرح فريق البحث يف بيان قائال: 

يتعانقان بزعانفهما. يف عر�س للمودة على ما يبدو وحماولة للتزاوج".
اإن  وق��ال  الرائعة،  الفيديو  جيوغرافيك" لقطات  "نا�سونال  موقع  ون�سر 

احلوتني ا�سميهما "فيدل" و"هايفن".
املهددة  احليوانات  اأك��رث  ال�سائبة" من  الأطلنطي  �سمال  "حيتان  وتعترب 
 360 بنحو  املعروف  �سكانها  عدد  ويقدر  الأر���س،  كوكب  على  بالنقرا�س 

فقط.
كما اأن هذه احليتان عر�سة ل�سفعات ال�سفن والت�سابك املحتمل مع معدات 

ال�سيد التجارية.
اإذ ولدت هذه احليتان خالل ال�ستاء  وقال علماء اإن هناك نقطة م�سيئة، 

املا�سي باأعداد اأكرب، الأمر الذي ي�سهده العلماء منذ عام 2015.

اأكرب حجر ياقوت من 
ك�سمري يف مزاد

���س��ي��ك��ون اأك�����رب ح��ج��ر ي���اق���وت من 
ك�سمري يعر�س يف مزاد وتاج ملكي 
"ان�ستغرام"  ع��رب  جت��رب��ت��ه  مي��ك��ن 
وحلي تزّينت بها ابنة المرباطور 
بونابارت  ن���اب���ول���ي���ون  ال��ف��رن�����س��ي 
ال��ق��ط��ع الأب������رز �سمن  ب��ال��ت��ب��ن��ي، 
و"كري�ستيز"  "�سوذبيز"  م���زادي 
املزمعة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ل��م��ج��وه��رات 
)اأيار(  11 و12 مايو  اإقامتهما يف 

اجلاري يف جنيف.
الك�سمريي،  الياقوت  حجر  وك��ان 
 55.19 وزن��ه��ا  يبلغ  وه��و ج��وه��رة 
�سمن جمموعة  قرياطاً، موجوداً 
وهي  غيني�س،  كون�ستان�س  مورين 
اأر�ستقراطية  عائلة  م��ن  ماركيزة 
اأن���غ���ل���و اإي����رل����ن����دي����ة ت���وف���ي���ت ع���ام 

.1998
التي  الك�سمريي  الياقوت  واأحجار 
نادرة  30 قرياطا  وزنها عن  يزيد 
جداً. و�سيباع هذا احلجر النفي�س 
م��ع ح��ج��ر ي��اق��وت ك�����س��م��ريي اآخر 
ي��زن 25.97 ق��رياط��اً، وي��رّج��ح اأن 
مليوين  ب��ني  مب��ا  القطعتان  ت��ب��اع 

دولر اإىل ثالثة ماليني.
التاريخية  ال���ق���ط���ع  ب�����ني  وم������ن 
مت  ت��اج  للبيع،  املعرو�سة  الأخ���رى 
الح���ت���ف���اظ ب���ه لأك�����رث م���ن 150 
امللكية  ���س��اف��وي  ���س��الل��ة  يف  ع���ام���اً 

الإيطالية.
وي��ع��ود ت��اري��خ ه���ذا الإك��ل��ي��ل الذي 
لوؤلوؤة طبيعية وما�سة،   11 يحوي 
القرن  م���ن  ال���ث���اين  ال��ن�����س��ف  اإىل 
التا�سع ع�سر ويقدر �سعره مبا بني 

مليون و1.5 مليون دولر.

تقرير طبي: تناول اجلزر 
والبندورة م�سر للمدخنن
البندورة  باأن  التغذية  اأف��اد خرباء 
الرئي�سية  امل�������س���ادر  م���ن  واجل�����زر 
مل�سادات الأك�سدة، ومن ال�سروري 
اجل�سم  �سحة  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ن��اول��ه��م��ا 
قبل  م��ن  لي�س  ول��ك��ن  ع���ام،  ب�سكل 

اجلميع.
طبي  تقرير  يف  اخل���رباء  ويو�سى 
فوريوم"  "ميديك  م��وق��ع  ن�����س��ره 
ال�����رو������س�����ي ب���ا����س���ت���ه���الك اجل�����زر 
ت���ت���اح خلاليا  ح���ت���ى  وال����ب����ن����دورة 
اجل�����س��م ف��ر���س��ة ال���ت���ج���دد، الأم����ر 
عملية  اإب����ط����اء  يف  ي�����س��ه��م  ال������ذي 
ذلك،  ال�سيخوخة يف اجل�سم، ومع 
النظرية ل تنطبق على  ف��اإن تلك 

املدخنني.
التي  الدرا�سات احلديثة  واأظهرت 
اأجراها العلماء اأن املواد امل�سرطنة 
متاما  تغري  ال�سجائر  يف  املوجودة 
ب��ن��ي��ة ال��ب��ي��ت��ا ك���اروت���ني امل���وج���ود يف 
العديد من اخل�سروات والفواكه، 
م��ن��ه��ا اجل����زر وال���ب���ن���دورة وجتعله 

خطريا على اجل�سم.
ول�����ه�����ذا الأم����������ر ي���ن�������س���ح خ�����رباء 
البندورة  ت��ن��اول  بتقليل  التغذية 
واجل������زر ق����در الإم����ك����ان م���ن قبل 
اأمكن،  واإن  املدخنني،  الأ�سخا�س 
يف�سل حذفهما متاما من النظام 
الغذائي. واأما بالن�سبة لالأ�سخا�س 
اخلرباء  فين�سح  امل��دخ��ن��ني،  غ��ري 
بتناول املزيد من البندورة واجلزر، 
لكون ذلك املركب الع�سوي البيتا 
كاروتني ي�ساعد على جتديد �سباب 
احليوية،  على  واحل��ف��اظ  اجل�سم 
ويقوي جهاز املناعة وكذلك يحمي 

من ال�سوارد احلرة.

اإن.بي.�سي تلغي بث حفل 
جولدن جلوب 2022 

بث  الأمريكية  التلفزيونية  )اإن.ب��ي.���س��ي(  �سبكة  األغت 
�سكاوى  بعد   2022 ل��ع��ام  حفل ج��وائ��ز ج��ول��دن ج��ل��وب 
عن �سقطات اأخالقية والفتقار للتنوع �سمن املجموعة 
ال�سينمائية  ل��الأع��م��ال  ال�سنوية  اجل��وائ��ز  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

والتلفزيونية.
وان�سم توم كروز اإىل حترك قادته من�سات البث الرقمي 
وا���س��ت��ودي��وه��ات الإن���ت���اج، واأع����اد ج��وائ��ز ج��ول��دن جلوب 
ماجواير(  )ج��ريي  اأدواره يف  عن  بها  فاز  التي  الثالث 
و)ماجنوليا( و)بورن اأون ذا فورث اوف جولي( "ُولدت 
فارايتي  ذك��رت��ه جملتا  مل��ا  وفقا  يوليو"،  م��ن  ال��راب��ع  يف 
ودي��دلي��ن ه��ول��ي��وود. ج��اء ق���رار )اإن.ب��ي.���س��ي( بعد اأن 
الأج��ن��ب��ي��ة، اجلهة  لل�سحافة  ه��ول��ي��وود  راب��ط��ة  واف��ق��ت 
من  مزيد  �سم  على  جلوب،  جولدن  جوائز  ت��وزع  التي 
الأع�ساء ال�سود واإجراء تغيريات اأخرى خالل الثمانية 
يف  التلفزيونية  ال�سبكة  ورحبت  القادمة.  �سهرا  ع�سر 
البداية باخلطة لكنها قالت لحقا اإنها �ستنتظر لرتى 

ما اإذا كانت الإ�سالحات فعالة.

املعجزة مايك.. عا�س دون راأ�س  
ع��ام، هي   200 اأك��رث من  اأفعى براأ�سني، �سلحفاة عمرها 
اأخبار اأ�سبحت عادية عند البع�س، ولكن ماذا عن طائر 

عا�س بال راأ�س ولأكرث من �سنة؟
مزارع  اإح���دى  يف  عا�س  اأب��ي�����س،  دي��ك  املعجزة"  "مايك 
 5 العمر  م��ن  بلغ  عندما  و  الأمريكية،  ك��ول��ورادو  ولي��ة 
اأ�سهر وحتديداً يف 10 �سبتمرب 1945، قرر مالك املزرعة 
تناوله على وجبة الع�ساء. بالفعل هّم الرجل بقطع راأ�س 
���س��يء، مل ي�سقط  ك��ل  ال��دي��ك وع��ن��د ه��ذه اللحظة تغري 
راأ���س��ه، ل بل وقف  بالرغم من قطع  واق��ف��اً  مايك وبقي 

ثابتاً مكانه وكاأن �سيئا مل يحدث.    

حتول والدتها اإىل اأيقونة مو�سة على اأن�ستغرام
والدتها  هوب  الهيب  لثقافة  عا�سقة  مغربية  �سابة  حولت 
ال�����س��ارع ع��ل��ى م��وق��ع ال�سور  اأي��ق��ون��ة م��و���س��ة لأزي�����اء  اإىل 
النا�س  م��ن  الكثري  يحتفظ  "اأن�ستغرام".  والفيديوهات 
الذي  الأم���ر  وال��دي��ه��م،  م��ع  اللعب  الطفولة يف  ب��ذك��ري��ات 
والدتها  مع  عاماً،   37 �سليماين،  م��رمي  فعله  يف  ا�ستمرت 
جناة ليكلي البالغة من العمر 68 عاماً بجعلها كعار�سات 
الأزياء على "اأن�ستغرام". حب "�سليماين" املقيمة يف مدينة 
ارتداء  على  والدتها  وت�سجيع  للمو�سة  بهولندا،  روت��ردام 
اأزي��اء ال�سارع املبهجة والت�سوير بها، حول الأم اإىل جنمة 
اأكرث من  على ح�سابها "meryemsfirst"، حيث يتابعها 
55 األف �سخ�س حول العامل، وفقاً ملوقع "بيزن�س اإن�سايدر" 
الأمريكي. ويبدو اأن ت�سجيع "ليكلي" لبنتها على ارتداء 
واختيار مالب�سها بنف�سها منذ �سغرها، وا�ستخدام املو�سة 
للتعبري عن نف�سها، كان م�سدر اإلهام "�سليماين" لتحويل 
حولت  "اأن�ستغرام".  ع��ل��ى  م��و���س��ة  جن��م��ة  اإىل  وال��دت��ه��ا 
"�سليماين" اهتمامها اإىل مدونات املو�سة واأمناط احلياة 
اأزيائها  لت�سوير  وال��دت��ه��ا  على  واع��ت��م��دت   2015 ع��ام  يف 
ال��ذي واف��ق��ت عليه الأم على  الأم���ر  ال��ف��ري��دة م��ن نوعها، 

الفور، لأنها كانت طريقة لدعم اإبداع ابنتها.
وعن فكرة حتويل اأمها اإىل اأيقونة مو�سة تلهم الكثريات 
حول العامل، قالت "�سليماين" اإن والدتها كانت دائماً اأكرب 

م�سجعة لها وكانت م�ستعدة لذلك بفرح كبري.

ورداين.. اأ�سغر م�سري يفوز بجائزة ت�سوير عاملية
يف الثالثة من عمره، كانت اأنامل ال�سغري عبد الرحمن 
ورداين تتح�س�س كامريا الت�سوير الفوتوغرايف اخلا�سة 
بوالده، مل يعرف اأنه بعد �سنوات ب�سيطة �سيكون حديث 
بالكامريا  متعلق  وقلبه  ن�ساأ  ال���ذي  فالطفل  اجل��م��ي��ع، 
يف  عاملية  بجائزة  يفوز  ال��ذي  ال��ع��امل  يف  الأ�سغر  اأ�سبح 
الذي  ورداين  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��ف��وت��وغ��رايف.  الت�سوير 
لت�سوير  املتحدة  اململكة  م�سابقة  يف  الثاين  باملركز  ف��از 
عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع  يحكي  ال�ساحرة،  الطبيعة 
كاأ�سغر  ا�سمي  وتدوين  بامل�سابقة  بالفوز  للغاية  "�سعيد 
ل��دي حلم  وك���ان  امل�سابقة  ق��دم��ت يف  ب��ه��ا.  ي��ف��وز  م�سري 
املركز  اقتنا�س  ا�ستطعت  هلل  واحل��م��د  ب��اجل��ائ��زة،  ال��ف��وز 
الثاين فيها ومناف�سه اأكرث من 3 اآلف مت�سابق من �ستى 
بقاع العامل". وتابع البالغ من العمر ت�سع �سنوات: "من 
حوايل �سهر توا�سلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين ليتم 
مرة  معنا  توا�سلوا  موؤخرا  ثم  الأ�سلية،  ال�سورة  اإر�سال 

ثانية واأعلمونا باأنني فزت باملركز الثاين".

�ساطور ونار.. ت�سريحة �سعر خطرية يف باك�ستان
ل يرتدد احلالق الباك�ستاين، علي عبا�س، يف 
ا�ستخدام اأدوات غري ماألوفة يف عمله، ومنها 
مثاًل موقد اللحام وال�ساطور وقطع الزجاج 
��ات �سعر  ق�����سّ ل��زب��ائ��ن��ه  وب��ه��ا ينجز  امل��ك�����س��ور، 

مميزة، رغم املخاطر املحدقة.
مقلقة،  ت��ب��دو  ال��ت��ي  التقنيات  ه���ذه  وحت��ظ��ى 
ب�سعبية كبرية لدى زبائنه رغم كون باك�ستان 
يف  كما  املو�سة  حيث  من  ج��داً  حمافظاً  بلداً 

�سواها من املجالت.
يف  البع�س  ي��رتدد  ل  بر�س،  فران�س  وبح�سب 
لأكت�ساف  كاأملانيا،  بعيدة  اأم��اك��ن  من  املجيء 
التقليدي يف �سالونه يف لهور،  اأ�سلوبه غري 

�سرقي باك�ستان.
ال�ساطور،  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��ع��ر  ع��ل��ي  ي��ق�����ّس 
ويخفف  تقطيع،  ل��وح  اأو  مبطرقة  م�ستعيناً 
زجاج  قطع  بوا�سطة  ج���داً  ال�سميك  ال�سعر 

حم��ّط��م، وي��ح��رق �سعر زب��ائ��ن��ه مب��وق��د حلام 
لإعطائها حجماً.

جلذب  خمتلف  ���س��يء  يف  "فكرت  ع��ل��ي  وق���ال 
البداية  "يف  واأ���س��اف  الزبائن".  م��ن  امل��زي��د 
وبعد  ا�سطناعي،  �سعر  على  طريقتي  جربت 
اأن تدربت عليها لبع�س الوقت، طبقتها على 

اأحد الزبائن واأحبها كثرياً".
 ،  2016 ع����ام  الأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  وب��ع��د 
بتجاوز  اآخ��ري��ن  زبائن  اإق��ن��اع  متكن علي من 
خماوفهم وبالإقالع عن ترددهم، ومنذ ذلك 
احلني حقق جناحاً منقطع النظري. وامتدت 
درجة  اإىل  له���ور،  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  علي  �سهرة 
�سغرية  فقرية  قرية  من  املنحدر  الرجل  اأن 
باك�ستان،  و���س��ط  يف  ال��ب��ن��ج��اب  م��ق��اط��ع��ة  يف 
يف  و�سارك  تلفزيونية  برامج  على  �سيفاً  حّل 

جل�سات ت�سوير اأزياء.

جمموعة كبرية من النا�س ي�ستمتعون بالطق�س امل�سم�س على �سفاف النهر, يف برلني باأملانيا,  مع ا�ستمرار جائحة فريو�س كورونا.    )رويرتز(

ويندي ويليامز تفاجئ 
اجلمهور مع متثالها ال�سمعي

لها  ���س��ورة  ويليامز   ال��ع��امل��ي��ة  ويندي  احل���واري���ة  ال���ربام���ج  م��ق��دم��ة  ن�����س��رت 
التوا�سل  م��وق��ع  على  اخل��ا���س  ح�سابها  على  وذل���ك  ال�سمعي،  متثالها  م��ع 
الجتماعي، وقد اأثارت ال�سورة جدل كبريا بني اجلمهور اإذ اأن بع�سهم مل 

يفرقوا بينها وبني التمثال ال�سمعي.
وكانت ويندي خالل ترويجها للفيلم الذي يروي �سريتها الذاتية، ك�سفت عن 
تعّر�سها لالعتداء اجلن�سي، وحتّدثت ويندي عن تعر�سها لالغت�ساب من 
قبل مغني الراب الراحل �سرييك، والذي كان م�سهوراً يف اأواخر الثمانينيات 
مني  وطلب  املتالألئة  بعيونه  فتنني  :"لقد  وقالت   .1999 ع��ام  يف  وت��ويف 
الذهاب برفقته اإىل حفلة اإطالق األبومه يف تلك الليلة، وقبل احلفلة 

تعّر�ست لالغت�ساب منه".


