
اإغالق وزارة املالية العراقية بعد مظاهرات احل�شد

ا�صتباكات بني اجلي�ش العراقي وداع�ش.. وق�صف تركي

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

   

حممد بن زايد يبحث مع ع�صو يف جمل�ش ال�صيوخ الأمريكي عالقات 
التحالف الإ�صرتاتيجية وعددًا من الق�صايا ذات ال�صلة بالأمن الإقليمي

•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
ق�شر  يف  �ل��ي��وم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�حلزب  عن  �لأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو  كونز  كري�س  �ل�شاطىء 

�لدميوقر�طي ير�فقه �ل�شناتور كري�س فان هولني.
دولة  بني  �لقائمة  �لإ�شرت�تيجية  �لتحالف  عالقات  �للقاء  وت��ن��اول 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية على �مل�شتويات 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لع�شكرية وغريها، و�شبل دعم هذه �لعالقات 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  يعزز  مبا  �ملجالت  خمتلف  يف  �لأم��ام  �إىل  ودفعها 

للبلدين و�شعبيهما �ل�شديقني.           )�لتفا�شيل �س2(

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�صتهداف خمي�ش م�صيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

ملحاولت  �ل�شديدين  و��شتنكارها  �إد�نتها  عن  �لإم��ار�ت  دولة  �أعربت 
ميلي�شيات �حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن، ��شتهد�ف �ملدنيني 
و�لأعيان �ملدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف مدينة خمي�س م�شيط 
مفخخة،  طائرة  خالل  من  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف 

�عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
و�أك��دت دول��ة �لإم��ار�ت يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �أن ��شتمر�ر هذه �لهجمات �لإرهابية جلماعة �حلوثي يعك�س 
�لقو�نني  بجميع  و��شتخفافها  �ل���دويل  للمجتمع  �ل�شافر  حتديها 

و�لأعر�ف �لدولية.               )�لتفا�شيل �س3(

ا�شتذكرا جه�د القادة امل�ؤ�ش�شني واأكدا ال�شري قدما على نهجهم وقيمهم 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يبحثان عددا 
من الق�صايا التي تهم �صوؤون الوطن واملواطن 

على  القب�ش  يلقي  لبنان 
�صقيقني لال�صتباه يف تهريبهما 
ال�صعودية  اإىل  خم���درات 

•• بريوت-رويرتز:

�لأعمال  ت�����ش��ري��ف  ح��ك��وم��ة  ق��ال��ت 
على  �لقب�س  �ألقى  لبنان  �إن  �م�س 
يف  ت��ورط��ه��م��ا  يف  ي�شتبه  �شقيقني 
حم���اول���ة ف��ا���ش��ل��ة ل��ت��ه��ري��ب حبوب 
لل�شعودية،  �مل��خ��درة  �لأمفيتامني 
�ململكة  �شلطات  دف��ع  �ل���ذي  �لأم���ر 
ل���ف���ر����س ح���ظ���ر ع���ل���ى �ل����������و�رد�ت 
�للبنانية. و�أعلنت �ل�شعودية �حلظر 
يوم 23 �أبريل ني�شان بعد �كت�شاف 
وهو  كبتاجون،  حبة  مليون   5.3
نوع من �لأمفيتامني )حبوب تعمل 
�لع�شبي(،  �جل��ه��از  تن�شيط  ع��ل��ى 
كانت خمباأة يف �شحنة رمان قادمة 

من لبنان.
تفاقم  يف  �خل��ط��وة  ه��ذه  و�شاهمت 

�مل�شكالت �لقت�شادية يف لبنان.
جاء ذلك يف مقابلة لوزير �لد�خلية 
يف ح���ك���وم���ة ت�����ش��ري��ف �لأع����م����ال، 
حممد فهمي، مع قناة )�إم.تي.يف( 
�ملنطقة  يف  جولة  خ��الل  �للبنانية 
�شهل  �إىل  �ل�شمال  م��ن  �حل��دودي��ة 

�لبقاع.

مقتل 3 عنا�شر من �لبي�شمركة، بينهم �شابط، يف هجوم �شنه 
تنظيم د�ع�س �لليلة �ملا�شية.

من جانب �آخر، �شّنت �ملقاتالت �حلربية �لرتكية �شربات جوية 
حمافظة  �شمايل  “�شيدكان”  بلدة  يف  مناطق  بها  ��شتهدفت 
حزب  عنا�شر  تو�جد  بذريعة  كورد�شتان  �إقليم  عا�شمة  �أربيل 

�لعمال �لكرد�شتاين فيها.
�إىل ذلك، تظاهر �لع�شر�ت من منت�شبي �حل�شد �ل�شعبي ممن 
مت ف�شخ عقود عملهم، �أمام وز�رة �ملالية �لعر�قية يف �لعا�شمة 

بغد�د، �لأحد، مطالبني باإعادتهم �إىل �خلدمة.
�لبو�بة  �قتحام  حاولو�  �ملتظاهرين  �إن  حملية  م�شادر  وقالت 
�إىل �إخالء  �لأمامية لوز�رة �ملالية، �لأمر �لذي دفع �ل�شلطات 
من  �لقريبة  �حلديدية  بو�باته  و�إغ��الق  �ملوظفني  من  �ملبنى 

�ملتظاهرين ملنع �قتحامها.
�لعبادي،  حيدر  برئا�شة  �ل�شابقة  �لعر�قية  �حلكومة  وك��ان��ت 
�ملوؤ�ش�شة  خ���ارج  �إىل  �حل�شد  منت�شبي  م��ن  �لعديد  �أح��ال��ت  ق��د 
�لأمنية، ب�شبب تخلفهم عن �خلدمة خالل �ملعارك �شد تنظيم 
�ل�شعبي  �حل�شد  ف�شائل  يف  قياد�ت  �لعبادي  وهاجم  »د�ع�����س«. 
»جمعت  �إن��ه��ا  وق��ال   ،2019 مايو  يف  �شحفية  مقابلة  خ��الل 

ثرو�ت على ح�شاب �ملال �لعام يف ظروف غام�شة«.
�لتي  و�لعقار�ت  �لأم��الك  �لعبادي حينها عن م�شدر  وت�شاءل 

متتلكها هذه �لقياد�ت.
�إدر�ج فالح  �أعلنت وز�رة �خلز�نة �لأمريكية  ويف يناير �ملا�شي، 
لإير�ن،  �ملو�لية  �ل�شعبي  �حل�شد  هيئة  �لذي يرت�أ�س  �لفيا�س، 

يف �لقائمة �ل�شود�ء.

•• بغداد-وكاالت:

ليل  �لعر�ق،  كرد�شتان  �إقليم  يف  �لإره��اب  مكافحة  �أعلن جهاز 
�لأح����د، ع��ن وق���وع ����ش��ت��ب��اك��ات ب��ني �جل��ي�����س �ل��ع��ر�ق��ي وتنظيم 
د�ع�س �شمايل �لبالد. وقال �جلهاز �إن م�شلحي ع�شابات د�ع�س 
�ملحمودية  قرية  يف  �لعر�قي  �جلي�س  قو�ت  هاجمو�  �لإرهابية 

�لتابعة لناحية قر�ج يف ق�شاء خممور مبحافظة نينوى.
وكانت هيئة �حل�شد �ل�شعبي يف �لعر�ق قد �أعلنت �أن مدفعيتها 
ق�شفت مو�قع تابعة لتنظيم د�ع�س يف حمافظة �شالح �لدين 

�شمايل �لبالد.
�لتابعة  �لب�شمركة  ق��و�ت  غ��رب كركوك يف  قائد حم��ور  و�أعلن 
�ل�شبت،  علي،  حمه  ن��وري  �ل��ع��ر�ق،  كرد�شتان  �إقليم  حلكومة 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

 400 نحو  جم��دد�  �لهند  �شجلت 
بكوفيد19-  يومية  �إ���ش��اب��ة  �أل���ف 
وح�شيلة وفيات قيا�شية، وتو��شل 
م�������ش���اع���د�ت طبية  ت��ل��ق��ي  �لأح�������د 
�ىل تخفيف  تهدف  ع��دة  دول  م��ن 
م�شت�شفياتها  ع����ن  �ل�������ش���غ���وط 
�نقطاع يف  و�شط  باملر�شى  �ملكتظة 

�لأك�شجني.
نيودلهي  يف  حّطت  �لأح��د  و�شباح 
فرن�شا  �أر���ش��ل��ت��ه��ا  ���ش��ح��ن  ط���ائ���رة 
ب�28 طنا من �لتجهيز�ت  حمّملة 
�لطبية وفق مر��شل وكالة فر�ن�س 

بر�س.
�لهندية  �لعا�شمة  وم�شت�شفيات 
مكتظة باملر�شى وتعاين من نق�س 
و�لأدوية  �ل�شاغرة  �لأ�شرة  يف  حاد 
و�لأك�شجني، يف �شح غالبا ما تكون 
تد�عياته فتاكة على �ملر�شى �لذين 
�مل�شت�شفيات  �أب����و�ب  على  مي��وت��ون 

لتعّذر معاجلتهم.
ت�شمل �مل�شاعد�ت �لفرن�شية ثمانية 

�لقدرة،  عالية  �أك�شجني  م��ول��د�ت 
خم�����ش�����ش��ة ل��ت��ح��وي��ل �ل���ه���و�ء �إىل 
�أك�شجني طبي للم�شت�شفيات، وفق 
يف  �لفرن�شية  �ل�شلطات  �أعلنته  ما 
على  قادرة  �لتجهيز�ت  بيان.وهذه 
ملء قو�رير �لأك�شجني بو�قع 20 
�لبيان  �ل�شاعة، وفق  �أل��ف ليرت يف 
�لذي �أو�شح �أن كل وحدة مركزية 
ب�شعة  تغذية م�شت�شفى  قادرة على 

�ل�شاعة  م���د�ر  على  ���ش��ري��ر�   250
ملدة �ثني ع�شر عاًما.

م�شانع  ت�������ش���ل���ي���م  �مل������ق������رر  م������ن 
ثمانية  �إىل  ه������ذه  �لأك���������ش����ج����ني 
�شتة  ب��ي��ن��ه��ا  ه��ن��دي��ة،  م�شت�شفيات 
م�شت�شفيات يف دلهي، وم�شت�شفى يف 
وم�شت�شفى  )�شمال(  هاريانا  ولية 
بناء  )و���ش��ط(،  تيالنغانا  ولي��ة  يف 
�لتي  �لهندية  �ل�شلطات  على طلب 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�ش الدولة يعتمد مر�صوما بتعيني هدى الها�صمي م�صاعدا 
لوزير �صوؤون جمل�ش الوزراء ل�صوؤون ال�صرتاتيجية

•• اأبوظبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« مر�شوماً �حتادياً بتعيني �شعادة هدى �لها�شمي م�شاعد�ً لوزير �شوؤون 

جمل�س �لوزر�ء ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية.
و�لبتكار  �ل�شرت�تيجية  رئي�س  من�شب  �لها�شمي  ه��دى  �شعادة  وت�شغل 
�حلكومي حلكومة �لإمار�ت، حيث تتوىل م�شوؤولية متابعة تطوير �لأجندة 
�لوطنية حلكومة دولة �لإمار�ت و�لتحقق من جاهزية �حلكومة وقدرتها 
على تنفيذ ومو�ءمة روؤية دولة �لإمار�ت و�أجندتها، وتن�شيق �ل�شرت�تيجية 
على �مل�شتوى �لوطني وتقدمي �مل�شورة حلكومة دولة �لإمار�ت ب�شاأن �مل�شائل 

�ملتعلقة با�شرت�تيجية �حلكومة و�لبتكار.
كما ت�شرف على مركز حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي، �لذي يهدف �إىل 
تفعيل ودعم �لبتكار�ت و�لنماذج �حلكومية �جلديدة يف �جلهات �حلكومة 
وت��ع��زي��ز �لب��ت��ك��ار �حل��ك��وم��ي يف دول���ة �لإم�����ار�ت، وت��ت��وىل ق��ي��ادة �مل�شرعات 

�حلكومية ومتابعة مبادر�ت وز�رة �لالم�شتحيل.   )�لتفا�شيل �س2(

العلماء �صيوف �صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة: ب�صمات 
ال�صيخ زايد اخلريية يف كل العامل اأك�صبته حب ال�صعوب

•• اأبوظبي-وام:

�ملوؤ�ش�س  �لقائد  �أن  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء  �أك��د 
ث��ر�ه من��وذج يف  �آل نهيان طيب �هلل  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�أك�شبته حب  �لعامل  �لعطاء و�لبذل و�لإنفاق له ب�شمات خريية يف كل 
�لإم��ار�ت منذ  �لكبري �لذي تفرده دولة  �ل�شعوب ..م�شيدين بالهتمام 
عهد �لقائد �ملوؤ�ش�س بالأ�شر ورعايتها وتاأهيل كل �أفر�دها حتى يتمكنو� 
من تخريج جيل و�ع ومتعلم ي�شاهم يف �حلفاظ على هويته قادر على 

�لنهو�س بوطنه وجمتمعه و�أ�شرته.            )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل لقائهما �لأخوي يف ق�شر �ل�شاطيء يف �أبوظبي   )و�م(

تفريغ حمولة م�شاعد�ت دولية يف مطار كولكاتا، �لهند. )رويرتز(

نو�جه �شعوبة يف �لتفكري يف هذ� �لوباء على �أنه قا�شم م�شرتك

رئي�شة �حلكومة �لإ�شكتلندية نيكول �شتورجون

400 األف اإ�شابة جديدة بك�فيد يف 24 �شاعة

الهند تت�صّلم م�صاعدات وت�صّجل ح�صيلة قيا�صية للوفيات

حريق هائل يف م�صنع للكيماويات و�صط اإيران 

جلنة اإدارة الط�ارئ والأزمات الناجمة عن جائحة ك�رونا يف اأب�ظبي:
للقادمني من الدول غري اخل�صراء .. مدة احلجر 

للمطعمني 5 اأيام فقط ولغري املطعمني 10
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت جلنة �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث �لناجمة عن جائحة كورونا يف �إمارة 
�أبوظبي عن حتديث �إجر�ء�ت �ل�شفر �خلا�شة باملطعمني من مو�طنني ومقيمني 

يف �لإمارة على �أن يبد�أ �لعمل بها �عتبار� من �ليوم �لإثنني 3 مايو 2021 .
ووفقا لالإجر�ء�ت �ملحدثة فيتطلب من �ملطعمني �لقادمني من �لدول �خل�شر�ء 
�إجر�ء فح�س PCR عند �لو�شول وفح�س �إ�شايف يف �ليوم �ل�شاد�س، دون �حلاجة 
للحجر �ل�شحي.. �أما بالن�شبة للمطعمني �لقادمني من �لدول �لأخرى، فيتوجب 
عليهم �إجر�ء فح�س PCR عند �لو�شول و �حلجر �ل�شحي ملدة 5 �أيام، ومن ثم 
�إجر�ء فح�س �آخر يف �ليوم �لر�بع من �لو�شول يف �لدولة. و يطبق �لربتوكول على 
جميع �ملطعمني من مو�طنني ومقيمني يف �إمارة �أبوظبي �لذين �أكملو� 28 يوما 

�أو �أكرث منذ تلقيهم �جلرعة �لثانية من �للقاح.           )�لتفا�شيل �س(

�ص 03

�ص 09

�ص 19

يف ذكرى تاأ�شي�شها:  قواتنا البحرية ت�شهد تطورا 
مت�شارعا يف منظوماتها وكفاءتها الدفاعية

اأخبار الإمارات

بيان نهاية اخلدمة.. كيف 
انقلب الإخوان على اأردوغان؟

عربي ودويل

الباب مفتوح اأمام رونالدو 
لالنتقال اإىل “ال�شياطني احلمر”

الفجر الريا�شي
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اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف ق�شر �ل�شاطئ يف 

�أبوظبي .. �أخاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .

وتبادل �شموهما خالل �للقاء �لأخوي �لأحاديث �لودية .. و تناول عدد� 
من �لق�شايا �لتي تهم �شوؤون �لوطن و �ملو�طن.  )�لتفا�شيل �س2(

مل يتم اإجراء اأي ا�شت�شارة دولية:
متى �صرنى ا�صرتاتيجية عاملية �صد كوفيد؟

•• الفجر - لوري دا�سينريي�س* -اأنطوان فالهولت**

�لوباء: من �ليونانية �لقدمية πᾶν -pãn كل، و δῆμος دومو�س �لنا�س.
من �لناحية �للغوية، تعني �جلائحة كل �لنا�س �أو �جلميع �أو �شيء ينت�شر يف �أو من خالل جميع �لنا�س، بغ�س 
�لنظر عن �حلو�جز �لقانونية �لتي تف�شل بينهم. وكما ت�شرح �لفيل�شوفة جوديث بتلر يف مقال ُن�شر موؤخًر� 
يف جملة تامي: يربط �لوباء بني جميع �لنا�س من خالل �إمكانات �لعدوى و�ل�شفاء و�ملعاناة و�لأمل و�ملناعة 
و�ملوت. ل توجد حدود متنع �لفريو�س من �ل�شفر �إذ� ما �شافر �لب�شر؛ كما �ن �لنتماء �إىل فئة �جتماعية ل 

ي�شمن �ملناعة �ملطلقة.              )�لتفا�شيل �س11(

�ملن�شاآت  ه���ذه  �ح��ت��ي��اج��ات  ���ش��ّن��ف��ت 
�لطبية بالطارئة.

�لتي  �لأخ����رية  �ل��ب��ي��ان��ات  وبح�شب 
�لهندية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ن�شرتها 
�ل�������ش���ب���ت، �أح�������ش���ت ن���ي���ودل���ه���ي يف 
و�لع�شرين  �لأرب���������ع  �ل�������ش���اع���ات 
�إ�شابة جديدة  �أل��ف   27 �لأخ���رية 

بكوفيد19- و375 وفاة.
وي�شكل و�شول �لطائرة �لفرن�شية 
مرحلة �أوىل من »عملية ت�شامنية« 
 28 توفري  �أي�شا  ت�شمل  فرن�شية 
�لتنف�س  ع���ل���ى  م�������ش���اع���دة  ج���ه���از 
قابل  كهربائي  حقن  جهاز  ومئتي 

للربجمة.
ع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن ه�����ذه �لأرق�������ام 
�أنها  ك��رث  خ��رب�ء  يعترب  �لقيا�شية 
�أدنى بكثري من �لإجمايل �لفعلي.

�أمريكية  م�����ش��اع��د�ت  و���ش��ول  ب��ع��د 
�شملت �أكرث من 400 �ألف قارورة 
لك�شف  فح�س  وم��ل��ي��ون  �أك�شجني 
�لإ�شابة بفريو�س كورونا �جلمعة، 
تلّقت �لهند م�شاعدة طبية �أر�شلتها 

�أملانيا. 

•• طهران-وكاالت:

��شتعلت �لنري�ن، �شباح �لأحد، يف 
من  بالقرب  للكيماويات  م�شنع 
مدينة قم بو�شط �إي��ر�ن، ح�شبما 
�إير�نية،  �إع�����الم  و���ش��ائ��ل  ذك����رت 
من  ع����دد  �إ����ش���اب���ة  �إىل  �أدى  م���ا 

�لأ�شخا�س.
ووقع �حلريق، �لذي �متد ب�شكل 
مولد�ن  �شركة  م�شنع  يف  و����ش��ع، 
�ل�شناعات  يعمل يف جمال  �لذي 
�ل�شناعية  و�ل��ك��ح��ول  �لكيماوية 
�ل�شناعية،  �شكوهية  م��دي��ن��ة  يف 
�إي�شنا  وك���ال���ة  �أع��ل��ن��ت  م���ا  ح�����ش��ب 

�لطالبية.
�أف���ادت وك��ال��ة فار�س  م��ن جهتها، 

�إىل  ت�شري  �لأول��ي��ة  �لتقارير  ب��اأن 
معامل  ع��دة  يف  �ل��ن��ري�ن  ��شتعال 
�متدت  �ل�شناعية، حيث  باملدينة 

�إىل �لطريق �لعام.
و�أ�شافت �أن �حلريق �أدى �إىل وقوع 
مت  وق��د  باملدينة.  وجرحى  قتلى 
و150  �إطفاء  �شيارة   20 �إر�شال 
�ملوقع.  �إىل  �لإط���ف���اء  رج���ال  م��ن 
�إير�نية  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  و�أ����ش���ارت 
حترتق  م�����ش��ان��ع  ع�����دة  �أن  �إىل 
ب�شكل مروع يف �لوقت �حلايل يف 
مدينة �شكوهية �ل�شناعية يف قم، 
�أنباء عن �شقوط عدد من  و�شط 
�لقتلى و�جلرحى مل يتم حتديد 

عددهم.
�أعد�د كبرية من  وتتو�جد حالياً 

�شيار�ت �لإطفاء و�لإنقاذ يف مكان 
�حل��ادث وحت��اول �إط��ف��اء �حلريق 

وتقدمي �لإغاثة.
دخاناًَ  م�شورة  مقاطع  و�أظ��ه��رت 
م�شنع  من  يت�شاعد  كثيفاً  �أ�شود 
بالقرب من  للكيماويات  مولد�ن 
�مل��دن �لدينية  �إح��دى  مدينة قم، 
�لبارزة يف �إير�ن. ومل يعرف على 

�لفور �شبب �حلريق.
�ملتحدث  ك���رمي���ي،  ح��م��ي��د  وق����ال 
با�شم منظمة �لإطفاء مبدينة قم 
�لإطفاء”  رج���ال  م��ن  “مئات  �إن 
�ل����ن����ري�ن،  �إخ�����م�����اد  �����ش����ارك����و� يف 
ب�شكل  دم��ر  �حل��ري��ق  �أن  م�شيفاً 
ل��الإط��ف��اء، و�أ�شاب  ���ش��ي��ارة  ك��ام��ل 

رجلي �إطفاء بحروق بالغة.

انتخابات ا�شكتلندا:
نيكول �صتورجيون متّهد الطريق ل�صتفتاء النف�صال...!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�حلزب �لنف�شايل )�حلزب �لوطني �لإ�شكتلندي(، �لذي يت�شدر 
 6 يف  �إج��ر�وؤه��ا  �ملقرر  �لعامة  لالنتخابات  �ل���ر�أي  ��شتطالعات 
�ململكة  مغادرة  على  للت�شويت  بحملة  �أخ��رى  م��رة  يقوم  مايو، 

�ملتحدة و�لبقاء يف �لحتاد �لأوروبي.
�شبتمرب  �ل�شتقالل؟ يف  على  ��شتفتاء جديد  �إج��ر�ء  �شيتم  هل 
�شد  ب��امل��ائ��ة   55 م��ن  ب��اأك��رث  �لإ�شكتلنديون  ���ش��ّوت   ،2014
ا بالبقاء  �لنف�شال. �ل �نهم يف ذلك �لوقت، كانو� يتم�شكون �أي�شً
يف �لحت��اد �لأوروب���ي. ك��ان ه��ذ� قبل �لربيك�شيت، �ل��ذي رف�شه 

�لإ�شكتلنديون جملة وتف�شيال.            )�لتفا�شيل �س13(

مقتل الع�صرات من طالبان يف 
معارك مع القوات الأفغانية 

•• كابول-اأ ف ب:

�حلكومية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  م��ع��ارك  �أن  �لأح���د  �لأفغانية  �ل��دف��اع  وز�رة  �أعلنت 
من  مقاتل   100 م��ن  �أك��رث  مقتل  �ىل  �أدت  طالبان  ومتمردي  �لأفغانية 
�حلركة �ملتطرفة خالل �ل24 �شاعة �ملا�شية، يف �لوقت �لذي و��شل فيه 
و�لقو�ت  طالبان  بني  مو�جهات  وج��رت  قو�ته.  �شحب  �لأم��ريك��ي  �جلي�س 
حيث  ق��ن��ده��ار،  �ل�شابق  ط��ال��ب��ان  معقل  بينها  ع���دة،  ولي���ات  يف  �حلكومية 
�لر�شمي  �لن�شحاب  بدء  مع  �ل�شبت  دقيقة  �شربة  �لأمريكي  �جلي�س  نفذ 

جلنوده.
وقالت �لوز�رة يف بيان �إن 52 من مقاتلي طالبان �أ�شيبو� يف �ل�شتباكات، 
بدون �أن تعطي تفا�شيل عن وقوع �أي خ�شائر يف �شفوف �لقو�ت �حلكومية.

�لأفغاين  �جلي�س  م��ن  ك��ال  �أن  علما  �لأن��ب��اء،  ه��ذه  على  طالبان  تعلق  ومل 
وطالبان يبالغ عادة بتقدير خ�شائر �لطرف �لآخر.

و�شهدت �لأ�شهر �لأخرية ��شتمر�ر� للمعارك يف �أفغان�شتان مع تعرث جهود 
�ل�شالم �لر�مية �ىل �إنهاء �ل�شر�ع �مل�شتمر هناك منذ 20 عاما.

�لبالغ عددهم  ر�شميا �شحب ما تبقى من جنوده  �لأمريكي  وب��د�أ �جلي�س 
�أو�مر �لرئي�س  �ل�شبت، بناء على  2،500 جندي على �لأر��شي �لأفغانية 
جو بايدن �ل�شهر �ملا�شي.وقال م�شوؤولون �أمريكيون يف �مليد�ن �إن �لن�شحاب 
�ملتفق عليه بني  �لنهائي  �ملوعد  �أي��ار مايو،  بد�ية  �أي��ام قليلة من  ب��د�أ قبل 

و��شنطن وطالبان �لعام �ملا�شي ل�شتكمال �لن�شحاب.

�صد  ب�صاأن  اإثيوبيا  تعنت  ال�صودان: 
املعتدي خانة  يف  ي�صعها  النه�صة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�نية  �خلارجية  وزي��رة  قالت 
�إثيوبيا  تعنت  �إن  �ل�����ش��ادق،  م��رمي 
وم�شر  �خلرطوم  ملطالب  ورف�شها 
ب�������ش���اأن ع�����دم م�����لء وت�����ش��غ��ي��ل �شد 
ي��ج��ع��ل��ه��ا يف  ب���ات���ف���اق  �إل  �ل��ن��ه�����ش��ة 
خانة �ملعتدي �لذي ي�شتنفد �لوقت 

لإنز�ل �ل�شرر بالآخرين.
ج��اء ذل��ك يف ب��ي��ان �أ���ش��درت��ه وز�رة 
�خلارجية �ل�شود�نية، �لأحد، عقب 
لقاء �لوزيرة مع �لرئي�س �لأوغندي 
يوري مو�شفيني يف عنتيبي، �ل�شبت، 
�مل�شتجد�ت  �آخر  على  �أطلعته  حيث 
فيما يتعلق مبفاو�شات �شد �لنه�شة 

بني �ل�شود�ن وم�شر و�إثيوبيا.
�لعالقات  م��ت��ان��ة  �ل���وزي���رة  و�أك����دت 
�ل�شود�ن  ب���ني  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�أوغ������ن������د� يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت، 
م�����ش��ي��دة ب��ن��ه��ج م��و���ش��ف��ي��ن��ي يف دعم 

جهود �ل�شالم.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نظم برنامج خليفة للتمكني “�أقدر” م�شاء �أم�س �لأول ملتقى غر�س ز�يد بن�شخته 
�لثانية �لفرت��شية حتت عنو�ن “على ُخطى ز�يد �لعطاء” بالتز�من مع يوم ز�يد 
ملهمون  متحدثون  فيها  �شارك  حو�رية  جل�شات  �مللتقى  ت�شمن  �لإن�شاين.  للعمل 
ممار�شات  على  خاللها  رك���زو�  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لإن�����ش��اين  �لعمل  جم��الت  يف 
كورونا.  جائحة  خ��الل  �ل��دول��ة  ُقدمتها  �لتي  �لإن�شانية  �لأع��م��ال  يف  فعالية  ذ�ت 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لدبل  �إبر�هيم  �لدكتور  �مل�شت�شار  �أك��د   .. �مللتقى  م�شتهل  يف  و 
لربنامج خليفة للتمكني �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل 
ثر�ه” �شخ�شية عاملية تاريخية ��شتثنائية �شنعت منوذجا رياديا عامليا يف �لأعمال 

�لإن�شانية ومبادر�ت �خلري و�لعطاء �لتي �متدت لت�شل �إىل معظم مناطق �لعامل.
و �أ�شار �إىل �أنه على �لرغم من رحيل �لقائد �ملوؤ�ش�س �إل �أن �لعديد من �لقيم �لفريدة 
تر�شخت يف نفو�س �شعبه و �أبنائه �أهمها �للتز�م بنهجه وم�شريته �ملتميزة مبفرد�ت 
�آثارها �ليجابية على  �أن تلك �ملعاين �نعك�شت  �خلري و�لعطاء �لإن�شاين .. موؤكد� 
روؤية ونهج قيادة دولة �لإمار�ت �حلكيمة �لتي �أ�شهمت يف تعزيز م�شريتها �لتنموية 
و�حل�شارية. و �شهدت �أور�ق �لعمل �ملقدمة عر�س جتارب عملية وخرب�ت متنوعة 
فيما  �لأج��ي��ال  نفو�س  ز�ي��د يف  �ل�شيخ  ومبادئ  قيم  تاأ�شيل  و  ح��ول مفاهيم غر�س 
�شهدت �جلل�شات حو�ر�ت بناءة ووفرت من�شًة وطنية لعر�س �جناز�ت ز�يد �لعطاء 
يف دعمه لالإن�شانية ومبادئ �لأمن و�لت�شامح و�ل�شالم و�لتعاي�س. و �أ�شاد �مل�شاركون 
بجهود دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�مل�شلحة يف جمالت �لعمل �لإن�شاين و�خلريي و �لعمل على ن�شر �لت�شامح و�ل�شالم 

تعزيز  على  وحر�شها  �ل��ع��امل  يف  و�لأم���ن 
�ل��ع��م��ل �ل����دويل �مل�����ش��رتك �ل���د�ع���م لن�شر 
ق��ي��م �ل���رت�ب���ط و�ل��ت��م��ا���ش��ك ب��ني خمتلف 

�لثقافات و�ل�شعوب و�لأديان. وعقدت �جلل�شة �لأوىل حتت عنو�ن “ز�يد 
و قال معايل زكي �أنور ن�شيبة �مل�شت�شار �لثقايف ل�شاحب �ل�شمو رئي�س  �لعطاء” ... 
�إن هذ� �حلدث يكت�شب  �لدولة �لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وتر�ِثه  �ملوؤ�ش�َس  �لقائَد  �ملُلهم”  “ز�يد  وروؤي��ِة  ب��رت�ِث  َيْحتفي  كونه  خا�شة  �أهمية 
�أنَّ  معاليه  َذك��َر  و  باأَ�ْشِره.  �لعامَل  �أذهْلت  �لتي  بالإجناز�ِت  �حلافِل  �لغنيِّ  �لإن�شاينِّ 
هذ� �مللتقى ي�شتح�شر �لتجربة �لفذة ملوؤ�ش�س �لدولة رحمه �هلل ِلغر�ِشها يف ُعقوِل 
�آل نهيان  �ُشلطان  �ل�شيخ ز�يد بن  �أبناِء �لوطن لأَنَّ  �لقاِدمة من  �ل�َشباب و�لأجيال 
“رحمه �هلل” قاَد �شعَبُه على �متد�ِد ُقر�بِة �شَتِة عقوٍد يف م�شريٍة حافلٍة َنَقَل ِخالَلها 
حر�ِء �إىل ِرح��اِب �لعامليِة. من جانبه قال حممد حاجي  �لإم��ار�ت ِمن �أط��ر�ِف �ل�شَّ
�خلوري �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية مبنا�شبة 
�نعقاد �مللتقى �إن �مللتقى يحمل ��شماً غالياً وعزيز�ً على كل مو�طن ومقيم على هذه 
�لأر�س �لطيبة وقال :” �جلميع ل يز�ل ي�شتظل بغر�س ز�يد و ياأكل من ثماره ول 
�أخ��الق �شامية وحب للخري و�لت�شامح  و  نن�شى ما غر�شه يف كل فرد منا من قيم 
“�ملجتمع  �لثانية حتت عنو�ن  و عقدت �جلل�شة  �ملجتمعي«.  �لندماج  و  و�لتالحم 
و �لتنمية �مل�شتد�مة” و �أكد خاللها �لدكتور حممد �أحمد بن فهد رئي�س �للجنة 
�لعليا ملوؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة �أن �لو�لد �ل�شيخ ز�يد “طّيب �هلل ثر�ه” �أر�شى 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �لأ�شا�س  حجر  �شكلت  وروؤى  مبادئ 
وكان تركيزه على �لتعليم و�لتمكني وحتقيق �لرفاهية ملختلف �أبناء �ملجتمع. وقال 
�إن �ل�شيخ ز�يد “رحمه �هلل” عمل دون كلل على حماية �لرت�ث �لطبيعي لالأر�س 
و�لبحر وحماية بيئتنا ومو�ردنا �لطبيعية و �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت �ليوم 
ت�شري على خطى ز�يد رحمه �هلل و نهجه من خالل �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة على 

م�شتوى �لإمار�ت وحول �لعامل من �أجل �شمان م�شتقبل �أف�شل لالأجيال �لقادمة. 
و �أكد �لدكتور �شيف حممد �لغي�س مدير عام هيئة حماية �لبيئة و �لتنمية يف ر�أ�س 
�أن يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين جت�شيد للقيم �لإن�شانية �لنبيلة �لتي غر�س  �خليمة 
حيث كان  “طيب �هلل ثر�ه”  �آل نهيان  مبادئها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
للمحتاجني  �لإغاثة  جهود  تقدمي  يف  �ل�َشباق  فكان  لنف�شه  يحب  ما  للنا�س  يحب 
و�لالجئني و�شحايا �لكو�رث �لطبيعية و�حلروب و�ملجاعات وقال :” بقى هذ� �لنهج 
�إنقاذ �لأرو�ح وتخفيف معاناة �لب�شر كانت  �أن  “ ونوه �إىل  تتبعه دولتنا �إىل يومنا 
�أولويات موؤ�ش�س �لدولة. و��شتعر�شت �جلل�شة �خلتامية جهود دولة �لإمار�ت  من 
�لإن�شانية خالل جائحة كورونا .. فمن جانبها قالت �شعادة �أمرية �حلفيتي نائبة 
�ملندوب �لد�ئم لدولة �لإمار�ت لدى �لأمم �ملتحدة �إن قيادة دولة �لإمار�ت �أدركت 
منذ �لأيام �لأوىل للجائحة �أنه ل �أحد يف ماأمن حتى نكون جميعا باأمان و�أنه يحب 
�لعمل ب�شكل وثيق مع �ل�شركاء من �أجل �لو�شول �إىل ��شتجابة دولية من�شقة خالل 
�لإن�شانية و�شاهمت  �مل�شاعد�ت  �لإم��ار�ت قدمت  دولة  �أن  .. موؤكدة  جائحة كورونا 
يف �جلهود �لدولية ملو�جهة �جلائحة. من جهته قال �شعادة حممد جالل �لري�شي 
مدير عام وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �إن توجيهات ومتابعة �لقيادة �لر�شيدة جعلت 
قطاع �لإعالم �لإمار�تي منارة للمعرفة و �لتنوير و �لتوعية و �أد�ة �إن�شانية و تنموية 
 - “كوفيد  بو�شوح خالل جائحة  ما جتلى  وهو  �لعامل  و  �ملجتمع  ق�شايا  خلدمة 
19” �لتي ي�شهدها �لعامل. و �أ�شاف �إن �لإعالم �لإمار�تي بو�شائله �ملختلفة قدم 
للعامل منوذجا ر�ئد� يف دعم م�شرية �لدولة �لإن�شانية و �خلريية عرب خم�شني عاماً 
من �لعطاء �لإن�شاين من خالل �إعالم �إمار�تي �إن�شاين م�شوؤول يتمتع بامل�شد�قية 
قادر على مو�كبة جهود �لإم��ار�ت �ملختلفة على م�شتوى �لعامل ل �شيما �لإن�شانية 

يف  “كورونا”  �أن �لإع��الم �لإم��ار�ت��ي جنح خالل جائحة  و�خلريية. و�أك��د �شعادته 
�إي�شال ر�شالة �لإمار�ت �لإن�شانية �إىل �لعامل و �إبر�ز �إجناز�تها �خلريية و�لتنموية 
مبا  قبل  من  �لعامل  ي�شهدها  مل  ��شتثنائية  ظ��روف  ظل  يف  �لدولية  �ل�شاحة  على 
يعك�س مبادئ �لإمار�ت �لر��شخة يف تعزيز قيم �لت�شامح و�ل�شالم و�لتاآزر و�لت�شامن 

�لإن�شاين بني بني �لب�شر خا�شة يف ظل �لظروف �لطارئة.
و على هام�س �مللتقى عقدت ور�شة تدريبية بعنو�ن �لتمكني �ملجتمعي يف �لأعمال 
�لإن�شانية قدمها �شامل �لهاجري م�شوؤول قيادة م�شاريع تكاتف يف موؤ�ش�شة �لإمار�ت 

ملعلمي موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم �ملدر�شي وموظفي وز�رة �لرتبية و�لتعليم.
�لتنمية  يف  �ل�شر�ئح  جميع  و�إ���ش��ر�ك  �ملجتمع  �أف����ر�د  متكني  على  �ل��ور���ش��ة  رك���زت 
�ملجتمعية، و�ل�شتثمار �لفّعال لطاقة �ل�شباب يف جمال �لأعمال �لإن�شانية عرب حزمة 
من �لرب�مج لتعزيز �لعمل �لإن�شاين و��شتحد�ث �آليات جديدة لتمكني فئات �ملجتمع 
يف جميع �ملجالت �لإن�شانية ومبا يخدم حاجة �ملجتمع ويحقق �لأهد�ف �لوطنية. و 
�أ�شدر ملتقى “غر�س ز�يد” يف ختام �أعماله عدد� من �لتو�شيات ت�شمنت �لدعوة 
�إىل �إطالق مبادر�ت لتمكني �ل�شباب �لإمار�تي يف جمالت �لعمل �لإن�شاين حملياً 
�لعمل  �لإم���ار�ت يف جم��الت  �لقياديني من �شباب  لإع��د�د جيل متميز من  وعاملياً 
�لربحية  وغري  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بني  �ل�شر�كة  خالل  من  �لإن�شاين 
�أهمية �لتز�م �ملوؤ�ش�شات �لوطنية  �أكد  يف منوذج مميز للعمل �لإن�شاين �مل�شرتك. و 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  �حلقيقية  �ل�شر�كة  وتفعيل  �ملجتمع  جتاه  مب�شوؤوليتها 
�إىل  دعا  و  و�لإن�شانية.  و�ملجتمعية  �لتطوعية  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  لتبني  و�خلا�س 
�لتاأ�شيل �لعلمي لفكر وروؤى �ل�شيخ ز�يد يف �لعمل �لإن�شاين و ن�شرها على م�شتوى 

�ملنظمات �لدولية و �لأممية �ملعنية بالرت�ث و�لعطاء �لإن�شاين .

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �لعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �أن �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
منوذج يف �لعطاء  “طيب �هلل ثر�ه”  له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�ل�شعوب  حب  �أك�شبته  �لعامل  كل  يف  خريية  ب�شمات  له  و�لإن��ف��اق  و�لبذل 
..م�شيدين بالهتمام �لكبري �لذي تفرده دولة �لإمار�ت منذ عهد �لقائد 
تخريج  من  يتمكنو�  حتى  �أفر�دها  كل  وتاأهيل  ورعايتها  بالأ�شر  �ملوؤ�ش�س 
جيل و�ع ومتعلم ي�شاهم يف �حلفاظ على هويته قادر على �لنهو�س بوطنه 

وجمتمعه و�أ�شرته.
�لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  نظمتهما  حما�شرتني  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لرم�شاين  �ل��ربن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  �مل��رئ��ي��ة  �لتقنية  ع��رب  و�لأوق�����اف 

�لإن�شانية �لفريدة �لتي جعلت من �لإم��ار�ت منار�ت هدى وعطاء ومنبع 
خري ورحمة ينعم بخريها �لفقر�ء و�ملحتاجني و�ملنكوبني يف بقاع �لكون 
على �ختالف �أجنا�شهم. كما قدم �لدكتور نظري عباد �لأمني �لعام ملجمع 
�لعربية  م�شر  بجمهورية  �ل�����ش��ري��ف  �لأزه����ر  م��ن  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ب��ح��وث 
دعا فيها �إىل ��شتثمار �لأوقات �ملباركة  “�آد�ب �ملناجاة”  حما�شرة بعنو�ن 
يف �لدعاء و�لتوجه �إىل �هلل بقلب �شادق، و�حلر�س على �لأعمال �ل�شاحلة 
و�لقيم �ملثلى �لتي تر�شخ للعالقات �لطيبة بني �أفر�د �ملجتمع و�شر�ئحه، 
وتدفع �إىل �لتعاون و�لتكاتف ونبذ �لختالف و�لتمييز �لتز�ما بنهج �لدين 

�لإ�شالمي وتعاليمه �ل�شمحة �لتي توؤكد على �لأخالق �حل�شنة.
وقال �إن �ملتاأمل يف �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية ويتعمق يف معانيها 
ي���رى م���دى ���ش��م��اح��ة ه���ذ� �ل��دي��ن وح��ر���ش��ه ع��ل��ى ط��ي��ب �حل��دي��ث وح�شن 

�ل�شنوي للعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لإثر�ء نفحات �شهر 
رم�شان �ملبارك بالدرو�س و�ملحا�شر�ت و�لندو�ت.

و�أحد  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  من  �لطريفي،  �شليمان  �لأ�شتاذ  وق��دم 
“�لعطاء  ح��ول  حما�شرة  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء 
�لآخر” �أكد خاللها �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب 
�لعطاء و�لبذل و�لإن��ف��اق له ب�شمات خريية يف  هو من��وذج يف  �هلل ثر�ه” 
وكرمه  ومكانته  ف�شله  له  حتفظ  �لتي  �ل�شعوب  حب  �أك�شبته  �لعامل  كل 

�لأ�شيل.
وقال �إن ربط �ملنا�شبة �لوطنية “يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين” با�شم �ملغفور 
ف��اأه��ل �خل��ري يقتدون  �لإم����ار�ت  �أ�شالة �شعب  ل��ه دلل��ة عميقة تبني  ل��ه، 
�مل�شرية  ه��ذه  م��ن  لال�شتلهام  تنبيه  فيها  وك��ذل��ك  وكرمائهم،  باأحبائهم 

باأدب �ملناجاة  �أن من كمال �لإميان �للتز�م  �خلطاب ولني �لقول، موؤكد� 
م��ع �مل��وىل ع��ز وج��ل، و�إظ��ه��ار �حل��اج��ة �إل��ي��ه، و�ل��دع��اء بكل م��ا فيه �خلري 
�شاأن  يعلى من  وم��ودة  دين رحمة  �لإ�شالمي  ديننا  لأن  عامة،  لالإن�شانية 
�لقيم �لأخالقية �حلميدة �لتي يجب �أن تزين حميا كل موؤمن حتى يكون 

�شفري� ح�شنا لالإ�شالم و�مل�شلمني.
م�شيد�  �أب��ن��ائ��ه��م،  نفو�س  يف  �لف�شائل  غ��ر���س  �إىل  �لأ���ش��ر  ف�شيلته  ودع���ا 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  عهد  منذ  �لإم���ار�ت  دول��ة  تفرده  �ل��ذي  �لكبري  بالهتمام 
بالأ�شر  ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�أفر�دها حتى يتمكنو� من تخريج جيل و�ع ومتعلم  ورعايتها وتاأهيل كل 
وجمتمعه  بوطنه  �لنهو�س  على  ق���ادر  هويته  على  �حل��ف��اظ  يف  ي�شاهم 

و�أ�شرته.

العلماء �صيوف �صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة: ب�صمات ال�صيخ زايد اخلريية يف كل العامل اأك�صبته حب ال�صعوب

حممد بن زايد يبحث مع ع�صو يف جمل�ش ال�صيوخ الأمريكي عالقات
 التحالف ال�صرتاتيجية وعددًا من الق�صايا ذات ال�صلة بالأمن الإقليمي

برنامج خليفة للتمكني ينظم
 ملتقى غر�ش زايد بن�صخته الثانية

ا�شتذكرا جه�د القادة امل�ؤ�ش�شني واأكدا ال�شري قدما على نهجهم وقيمهم للمحافظة على مكت�شبات ال�طن ورفعته

حممد بن را�صد و حممد بن زايد يبحثان عددا من الق�صايا التي تهم �صوؤون الوطن واملواطن 
�لدبلوما�شي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ق���رق���ا����س 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة و 
معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع�شو  �ل�������ش���وؤون  ج��ه��از 
حممد  �شعادة  و  �لتنفيذي  �ملجل�س 
م��ب��ارك �مل��زروع��ي وك��ي��ل دي���و�ن ويل 

عهد �أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شاطئ  ق�����ش��ر  يف  �م�����س  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ل�شمو  �شاحب  �أخ��اه   .. �أبوظبي  يف 

ملكافحة جائحة “ كورونا “ و �حلد 
من تاأثري�تها على خمتلف �ملجالت 
يف  �لطبيعية  �حل��ي��اة  �إىل  ول��ل��ع��ودة 

�أ�شرع وقت.
�ل�شهر  ه��ذ�  يف  �شموهما  ��شتذكر  و 
�لتي  �مل���ب���ارك���ة  �ل��ف�����ش��ي��ل �جل���ه���ود 
رحمهم   “ �ملوؤ�ش�شون  �ل��ق��ادة  بذلها 

�أحمد  �ل�شيخ  �آل نهيان و �شمو  ز�يد 
بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن 
طري�ن �لإمار�ت و �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  حمد 
و  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار�ت  �إد�رة  جمل�س 
م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن������ور ب���ن حممد 

�لكرمية  ب��ت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات �حل��ي��اة 
�ل�شتقر�ر  و  �ل�������ش���ع���ادة  حت��ق��ي��ق  و 
�لجتماعي للمو�طن يف ظل �لقيادة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�إ�شافة  �هلل”..  “حفظه  �ل���دول���ة 
�لدولة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  �إىل 

�لأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
و  �لدويل  و�لتعاون  وزير �خلارجية 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.
�للقاء  خ����الل  ���ش��م��وه��م��ا  ت���ب���ادل  و 
�لأخوي �لأحاديث �لودية .. و تناول 
�شوؤون  �لتي تهم  �لق�شايا  عدد� من 
يتعلق  ما  خا�شة  �ملو�طن  و  �لوطن 

�أرك������ان هذ�  �أر����ش���ت  �ل���ت���ي  “ و  �هلل 
و�أكد�   .. وتنميته  ونه�شته  �لوطن 
وقيمهم  نهجهم  على  قدما  �ل�شري 
للمحافظة على مكت�شبات �لوطن و 
رفعته. ح�شر �للقاء .. �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ طحنون 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س يف ق�شر �ل�شاطئ يف �أبوظبي .. 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخ���اه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 

دبي رعاه �هلل.
�للقاء  خ�����الل  ���ش��م��وه��م��ا  ت����ب����ادل  و 

�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن ر����ش��د 
و ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن ز�ي���د 
�لوطني  �لأم���ن  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�شمو  و  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل 
نهيان و �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 

من تاأثري�تها على خمتلف �ملجالت 
يف  �لطبيعية  �حل��ي��اة  �إىل  ول��ل��ع��ودة 
يف  �شموهما  ��شتذكر  و  وق��ت.  �أ���ش��رع 
هذ� �ل�شهر �لف�شيل �جلهود �ملباركة 
�ل���ت���ي ب��ذل��ه��ا �ل����ق����ادة �مل��وؤ���ش�����ش��ون “ 
�أركان  �أر���ش��ت  �ل��ت��ي  “ و  �هلل  رحمهم 

هذ� �لوطن ونه�شته وتنميته .. 
�ل�����ش��ري ق���دم���ا ع��ل��ى نهجهم  و�أك������د� 
مكت�شبات  على  للمحافظة  وقيمهم 
�ل��وط��ن و رف��ع��ت��ه. ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء .. 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حممد 

�لأخوي �لأحاديث �لودية .. و تناول 
�شوؤون  تهم  �لتي  �لق�شايا  من  ع��دد� 
�مل��و�ط��ن خا�شة م��ا يتعلق  �ل��وط��ن و 
�لكرمية  �حل���ي���اة  م��ق��وم��ات  ب��ت��ع��زي��ز 
�ل�شتقر�ر  و  �ل�������ش���ع���ادة  حت��ق��ي��ق  و 
�لجتماعي للمو�طن يف ظل �لقيادة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�إ�شافة  �هلل”..  “حفظه  �ل����دول����ة 
�لدولة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل���ه���ود  �إىل 
“ و �حلد  “ كورونا  ملكافحة جائحة 

�ل��رئ��ي�����س �لأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طري�ن 
ب��ن حمد  �ل�شيخ حممد  و  �لإم����ار�ت 
بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س 
معايل  و  �أب���وظ���ب���ي  م���ط���ار�ت  �إد�رة 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  �أن�����ور  �ل��دك��ت��ور 
ل�شاحب  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و معايل خلدون 
�ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة 
�لتنفيذية ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي و 
�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

ر��شد  ب��ن  حممد  لربنامج  �لعليا  �للجنة  يف  ع�شويتها  �إىل  �إ���ش��اف��ًة 
للتعلم �لذكي. كما ترت�أ�س جمل�س �لبتكار �لعاملي، وع�شو يف جمل�س 
�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، وهي �أي�شاً ع�شو ن�شط يف جمل�س �حلكومة 

�ملرنة يف �ملنتدى �لقت�شاد �لعاملي.
من  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �لبكالوريو�س  �شهادة  �لها�شمي  ه��دى  حتمل 
للتفوق  ر��شد  �ل�شيخ  جائزة  على  ح�شلت  كما  �لعليا،  �لتقنية  كليات 
�لعلمي، و�لتحقت بكلية لندن لإد�رة �لأعمال وبرنامج مركز حممد 

بن ر��شد لإعد�د �لقادة.

•• اأبوظبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�لها�شمي  ه���دى  ���ش��ع��ادة  بتعيني  �حت���ادي���اً  م��ر���ش��وم��اً  �هلل”  “حفظه 

م�شاعد�ً لوزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية.
وت�شغل �شعادة هدى �لها�شمي من�شب رئي�س �ل�شرت�تيجية و�لبتكار 
�لإم��ار�ت، حيث تتوىل م�شوؤولية متابعة تطوير  �حلكومي حلكومة 
جاهزية  م��ن  و�لتحقق  �لإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة  �لوطنية  �لأج��ن��دة 

باملكتب  �لرئي�شي  �لعمل  ف��ري��ق  �شمن  ف��اع��ل  دور  ل�شعادتها  وك���ان 
�لتنفيذي لإم��ارة دب��ي، و�ل��ذي �أ�شرف على �إع��د�د و�إط��الق ع��دد من 
�مل�شاريع  �ملايل وغريها من  دبي  �ل�شرت�تيجية مثل مركز  �مل�شاريع 
تطوير  �إد�رة  مديرة  من�شب  �لها�شمي  ه��دى  �شعادة  وتولت  �ملهمة. 
�لقطاع �حلكومي يف �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي، حيث �أ�شرفت على 

�إعد�د بر�مج تطوير �لقطاع �حلكومي.
�لرقمية”،  “�ملدر�شة  �إد�رة  �لها�شمي ع�شو يف جمل�س  و�شعادة هدى 
للمر�أة،  دب��ي  وموؤ�ش�شة  �جلن�شني  ب��ني  ل��ل��ت��و�زن  �لإم����ار�ت  وجمل�س 

�حل��ك��وم��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ وم���و�ءم���ة روؤي�����ة دول����ة �لإم������ار�ت 
وتقدمي  �لوطني  �مل�شتوى  على  �ل�شرت�تيجية  وتن�شيق  و�أجندتها، 
�مل�شورة حلكومة دولة �لإم��ار�ت ب�شاأن �مل�شائل �ملتعلقة با�شرت�تيجية 

�حلكومة و�لبتكار.
�لذي  �حلكومي،  لالبتكار  ر��شد  بن  حممد  مركز  على  ت�شرف  كما 
�إىل تفعيل ودعم �لبتكار�ت و�لنماذج �حلكومية �جلديدة يف  يهدف 
�جلهات �حلكومة وتعزيز �لبتكار �حلكومي يف دولة �لإمار�ت، وتتوىل 

قيادة �مل�شرعات �حلكومية ومتابعة مبادر�ت وز�رة �لالم�شتحيل.

رئي�ش الدولة يعتمد مر�صوما بتعيني هدى الها�صمي 
م�صاعدا لوزير �صوؤون جمل�ش الوزراء ل�صوؤون ال�صرتاتيجية
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات ت�صت�صيف دورات تدريبية حول مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب بالتعاون مع الوليات املتحدة

يف ذكرى تاأ�شي�شها الـ 53:

 قواتنا البحرية ت�صهد تطورا مت�صارعا يف منظوماتها وكفاءتها الدفاعية وفق اأحدث التقنيات العاملية
تدعو  �لتي  مببادئها  �لتم�شك  مع 
�ل�شلمية  ب��ال��ط��رق  �لق�شايا  حل��ل 
وهي يف قوتها �شند لل�شقيق وعون 

لل�شديق.
�لقو�ت  ط��م��وح  �أن  �لتقرير  و�أك���د 
�مل�شتوى  �إىل  �لبحرية يف �لو�شول 
�ملن�شود لتحقيق �ل�شيطرة �لبحرية 
ومياهنا  �لإق��ل��ي��م��ي  ب��ح��رن��ا  ع��ل��ى 
�لقت�شادية وم�شاحلنا �حليوية يف 
�لبحر ثابت يف �ل�شمري �لع�شكري 
ر��شخا  و�شيظل  �لبحرية  للقو�ت 
كما هو ر��شخ يف �ل�شمري �لع�شكري 

لقو�تنا �مل�شلحة عامة .

ا�شرتاتيجية �شاملة لتحديث 
الق�ات البحرية

�لتقرير تطور قو�تنا  ��شتعر�س  و 
منظوماتها  يف  �ملت�شارع  �لبحرية 
لأحدث  وفقا  �لدفاعية  وكفاءتها 
وذلك  �لعاملية،  و�لتقنيات  �لنظم 
�شاملة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ����ش���م���ن 
�لبحري  �أ����ش���ط���ول���ن���ا  ل���ت���ح���دي���ث 
وتعزيزه ب�شناعات وطنية متطورة 
�لقو�ت  �إم���ك���ان���ات  ���ش��ه��دت  ل��ق��د   .
�شريع  تطور�  �لإمار�تية  �لبحرية 
�ل��وت��رية يف �أع��ق��اب �ل��رب�م��ج �لتي 
على  لال�شتحو�ذ  م��وؤخ��ر�  نظمتها 
�لت�شليح  قطاع  يف  �مل��ع��د�ت  �أح���دث 
و�ل���زو�رق  �ل�شفن  و�أب���رز  �لبحري 

يف  �شفن  خم�س  ب��ن��اء  �شمل  �ل���ذي 
بال�شطول  �لتحاقها  مت  �ل�شابق 
�لبحري بقو�تنا �مل�شلحة ويحتوي 
على �أنظمة نري�ن متقدمة ومزود 
باأحدث �لأنظمة �لقتالية متنوعة 

�ملهام.

زورق حميم
د�شن زورق �لقيادة يف جهاز حماية 
يدخل  �ل���ذي  “ حميم”  �مل��ن�����ش��اآت 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح  �خل��دم��ة 
�مل��ن�����ش��ات �حليوية  ب��ج��ه��از ح��م��اي��ة 
ت�شنيعه وجتهيزه  و�ل�شو�حل ومت 
�شركة  ب��ني  ��شرت�تيجية  ب�شر�كة 
�أب��وظ��ب��ي ل��ب��ن��اء �ل�����ش��ف��ن و�إح����دى 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة �مل���رم���وق���ة يف 
جمالت �شناعة �ل�شفن �لع�شكرية 

.

» مركز التدريب حتت املاء “ 
يف مدر�شة التدريب البحري 

يف الط�يلة 
�لقت�شادي  ت���و�زن  جمل�س  �خ��ت��ار 
“ تالي�س”  جمموعة  مع  �لتعاون 
ب��خ��ربت��ه��ا يف جمال  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  و 
�حلربية  �ل����ت����دري����ب����ات  حم����اك����اة 
�إن�شاء مركز  �مل��اء من خ��الل  حتت 
مدر�شة  يف  �مل�����اء  حت���ت  �ل���ت���دري���ب 

�لتدريب �لبحري يف �لطويلة.

•• اأبوظبي - وام:

منذ  �لبحرية”  “�لقو�ت  م���رت 
1968 مبر�حل عدة  ن�شاأتها عام 
للقو�ت  �حلقيقية  �لطفرة  وكانت 
قام  �لتي  �ل��زي��ارة  خ��الل  �لبحرية 
ب��ه��ا �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
�شلطان �آل نهيان للقو�ت �لبحرية 
يف �ل��ث��اين م��ن م��اي��و ع���ام 1983 
لذ� �عترب هذ� �ليوم �لذي ي�شادف 
للقو�ت  ي���وم���ا  م���اي���و  م���ن  �ل���ث���اين 

�لبحرية حتتفل به كل عام.
�لإد�رة  �أع�����دت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  و 
�لدفاعي  ل��الت�����ش��ال  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
فيه  �أك���دت  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  تقرير� 
تعد  �ل���ت���ي  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ق���و�ت  �أن 
لقو�تنا  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �لأف�����رع  �أح����د 
من  بالغ  باهتمام  حظيت  �مل�شلحة 
�خلطط  �إط���ار  يف  ت�شمينها  حيث 
�لإ�شرت�تيجية للت�شلح فقد وفرت 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�ل�����ش��ف��ن و�ل����������زو�رق و�ل���ط���ائ���ر�ت 
تزويدها مبنظومات  �لبحرية مع 
حتقق  ع��ال��ي��ة  ك���ف���اءة  ذ�ت  ت�شليح 
ما  �أح��دث  وف��ق  �لعمليات  مطالب 
�لع�شكرية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���وف���ره 
�لت�شليح  ه��ذ�  يقوم  حيث  �لعاملية 
تاأخذ  عميقة  فنية  در�����ش���ات  ع��ل��ى 
قو�تنا  ت���ك���ام���ل  �لع����ت����ب����ار  ب���ع���ني 

�لبحرية مع �أفرع �لقو�ت �مل�شلحة 
معركة  �إط���ار  يف  و�لعمل  �لأخ���رى 

�لأ�شلحة �مل�شرتكة.
�لقو�ت  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  �أ����ش���ار  و 
حافلة  ب�شنو�ت  حتتفل  �لبحرية 
ب��ال��ع��دي��د م���ن �لإجن��������از�ت وذل���ك 
�أن ل  ن��ف�����ش��ه��ا  ع��ل��ى  �آل����ت  �أن  م��ن��ذ 
ي��ك��ون �ل��ت��ح��دي��ث و�ل��ت��ط��ور وقفا 
�أن  و  ب��ذ�ت��ه��ا  �أو م��ع��دة  ���ش��الح  على 
�لت�شليح  يف  �ل��ت��ط��ور  ه���ذ�  ي��و�ك��ب 
�ل�شتيعاب  و  �ل���ف���ك���ر  يف  ت���ط���ور 
وتطور يف �لأد�ء حتى تظل �لقو�ت 
�ل��ب��ح��ري��ة د�ئ���م���ا ع��ل��ى ق���در حجم 
�مللقاة  و�ملميزة  �لكبرية  �مل�شوؤولية 
�لبحرية  و�ل���ق���و�ت  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
وعزمية  ث���اب���ت���ة  ب��خ��ط��ى  ����ش���ائ���رة 
د�ئما  لتظل  �شلبة  و�إر�دة  �شادقة 
مو�كبة للحد�ثة متمتعة بالرعاية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ك��رمي��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
للقو�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  �ل���دول���ة 

�مل�شلحة “ حفظه �هلل ».
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  �أن طموح  �أك��د  و 
�ملن�شود  �مل�شتوى  �إىل  �لو�شول  يف 
يبقى ر��شخا يف �ل�شمري �لع�شكري 
ل��ل��ق��و�ت �ل��ب��ح��ري��ة ك��م��ا ه��و ر��شخ 
للقو�ت  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل�����ش��م��ري  يف 
�لهتمام  �أن  �أو���ش��ح  و  �مل�����ش��ل��ح��ة.. 
�لدفاع  وز�رة  من  �مل�شوؤولية  وهذه 

من  كبري  �هتمام  يو�كبه  �أن  لب��د 
خ�����الل �ل���ع���م���ل و�مل����ث����اب����رة و�جل����د 
�حلثيث  و�ل�������ش���ع���ي  و�لج�����ت�����ه�����اد 
متغري  �ل�����ي�����وم  ف����ع����امل  ل���ل���ت���ع���ل���م، 
و�أح�������د�ث�������ه ����ش���ري���ع���ة وم���ت���ط���ورة 
�شاحب  بقول  ملتزمني  با�شتمر�ر 
�ل�شمو رئي�س �لدولة “ �إن وطنكم 
�أم���ان���ة يف �أع��ن��اق��ك��م ف������ذودو� عن 
و��شحة  مقولة  وه���ذه   “ حيا�شه 
حيا�س  ع���ن  ف����ال����ذود  و���ش��ري��ح��ة 
�لوطن م�شوؤولية كبرية حتتاج �إىل 
جد وعمل و�جتهاد وتطور وطاعة 

�أويل �لأمر.

طم�ح الق�ات البحرية
و ذكر �لتقرير �أن �لقيادة �لع�شكرية 
وعلى  طريقها  يف  ما�شية  �لعليا 
�حلري�س  �ل��ر����ش��خ  نهجها  ن��ف�����س 
تعزيز خطط حتديث  و  دعم  على 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  ق���در�ت  وتنمية 
و�شمان ��شتمر�ر مو�كبتها لأحدث 
ما يف �لع�شر من �لأ�شلحة و�ملعد�ت 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات وك���ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه �أن 
يعزز قدر�تها للم�شاهمة يف تعزيز 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  �شيا�شة 
و�لوئام  لل�شالم  �لد�عية  �ملتحدة 
و�لعدو�ن  و�لإره����اب  �لعنف  ونبذ 
بني  و�لتاآلف  �لتعاون  ج�شور  ومد 
دول �لعامل، و�حرت�م حقوق �جلو�ر 

وت��اأم��ني نقل �ل��ق��و�ت و�لإم����د�د�ت 
ويبلغ  �لطبي،  و�لإخ��الء  �لبحرية 
ط��ول��ه��ا 71 م���رت� وع��ر���ش��ه��ا 14 

مرت�.

اأب�ظبي كال�س
ل�شناعة  �ل��ف��ت��ان  موؤ�ش�شة  �أع��ل��ن��ت 
حربية  �شفينة  ت�شليم  عن  �ل�شفن 
�لقو�ت  ل�����ش��ال��ح  ت�شنيعها  ت��ول��ت 
متعددة  ���ش��ف��ي��ن��ة  وه����ى  �مل�����ش��ل��ح��ة 
“�أبوظبي  ت�����ش��م��ى  �لأغ������ر��������س، 
 92 ن��ح��و  ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ  كال�س” 
م���رت�، ع���الوة ع��ل��ى ق��ي��ام �ل�شركة 
طول  �آخ��ري��ني  �شفينتني  بت�شنيع 
»فلج  ت�شمى  م���رت�   55 �ل���و�ح���دة 

.»2

�لزورق �ش�اريخ بين�نة فئة 
ك�رفت الهيلي

�إن �لزورق �شو�ريخ “ �لهيلي “ هو 
و�شو�عد  ن��رية  وطنية  عقول  نتاج 
�إمار�تية قوية وهو �شناعة وطنية 
�لبحار  �أ���ش��ي��اد  �أن��ن��ا  ت��وؤك��د  بامتياز 
�ل�شفن  ومهنة  طويلة  عقول  منذ 
و �ملر�كب هي مهنة �لأج��د�د �لتي 
ت��ظ��ل رم���ز� خ��ال��د� وت���ر�ث���ا عريقا 

تفخر به دولتنا جيال بعد جيل«.
مرت�   72 �ل���������زورق  ط�����ول  ي��ب��ل��غ 
ويعترب �ل�شاد�س يف م�شروع بينونة 

��شطولها  ���ش��م��ن  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
�لبحري .

الزورق �شجاع
“�شجاع”  �ل��زورق  تد�شني  مت  لقد 
�ملن�شاآت  ح���م���اي���ة  جل���ه���از  �ل���ت���اب���ع 
و�ل�����ش��و�ح��ل، يف معر�س  �حل��ي��وي��ة 
/نافدك�س/  �ل���ب���ح���ري  �ل�����دف�����اع 
و���ش��ي��ن�����ش��م �ل���������زورق، �ل������ذي يعد 
مثال مميز� على جودة �ل�شناعات 
�لأ�شطول  �إىل  �لوطنية  �حلربية 
�ل��ب��ح��ري م��ع��زز� قدر�ت  �ل��وط��ن��ي 

�لقو�ت �لبحرية �لإمار�تية.
ويبلغ طول “�شجاع” �لذي �شنعته 
“�لبو�ردي  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�������ش���رك���ة 
�شرعته  وت�شل  م��رت�   50 د�من” 

�إىل 22 عقدة بحرية.

�شفينة ال�شعديات الإماراتية
“�ل�شعديات”  �شفينة  تد�شني  مت 
�إيذ�نا  �مل��ه��ام،  متعددة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
يف  �خل�����دم�����ة  �إىل  ب���ان�������ش���م���ام���ه���ا 

�أ�شطول �لقو�ت �لبحرية.
قامت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  وت���������وؤدي 
بت�شنيعها �شركة موؤ�ش�شة »�لفتان« 
ل�شناعة  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
منها  �لع�شكرية عدة مهام  �ل�شفن 
ت���ق���دمي �ل���دع���م �ل��ل��وج�����ش��ت��ي �إىل 
�لبحرية  و�لت�شكيالت  �مل��ج��ام��ي��ع 

وي�شعى �ملركز �إىل توظيف �إمكانات 
ر�ئ���دة  ���ش��رك��ة  ك��ون��ه��ا  تالي�س”   “
�ل�شونار  �أن��ظ��م��ة  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ا 
للقو�ت  �مل��خ�����ش�����ش��ة  و�مل���ن���ت���ج���ات 
�لبحرية لتوفري تدريب �أويل من 
خالل حماكي �شونار عام /�شفينة 
�شطح وطائرة هليكوبرت وطائر�ت 
����ش��ت��ط��الع ب���ح���ري وغ���و�����ش���ة/.. 
متاما  و�قعية  حماكاة  �إىل  �إ�شافة 
�حلقيقي  ب���ال���وق���ت  م��ع��اجل��ة  م���ع 
ومنذجة  ت�شغيلية  �شونار  و�أجهزة 
�شبق  �لتي  للمعد�ت  �لدقة  عالية 
�لقو�ت  �إىل  �ملجموعة  قدمتها  �أن 

�لبحرية �لإمار�تية.
و تهدف �لقو�ت �لبحرية من خالل 
تدريب  يف  دع��م��ه��ا  �إىل  ك��ل��ه  ذل���ك 
من  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لأجيال 
جمال  يف  �لعاملة  �لبحرية  ك��و�در 

�حلرب حتت �ملاء.

كلية را�شد بن �شعيد اآل مكت�م 
البحرية 

وم�شنعا  �أك��ادمي��ي��ا  �شرحا  تعد  و 
لإع���د�د وت��دري��ب وت��اأه��ي��ل �لكو�در 
�ل���ق���ادرة بالعلم  �ل�����ش��اب��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�مل���ع���رف���ة و�ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س على 
���ش��م��ن �شفوف  ب��و�ج��ب��ه��ا  �ل��ق��ي��ام 
�أكمل  قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة على 

وجه وبكل تفان و�إخال�س .

•• اأبوظبي-وام:

��شت�شافت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل خالل �شهري مار�س و�أبريل 
�ملا�شيني م�شوؤولني من �حلكومة �لأمريكية لعقد �شل�شلة من �لجتماعات 
وور�س �لعمل �لفرت��شية، و�لتي من �ملتوقع �أن ت�شتمر يف �لأ�شهر �لتالية 
لتغطية جمموعة من �لق�شايا �ملتعلقة مبكافحة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة 

متويل �لإرهاب.
وت�شكل هذه �لجتماعات جزء� �أ�شا�شيا من �مل�شاركات �لتقنية �جلارية لبناء 
�لقدر�ت �لتي تنظمها دولة �لإمار�ت مع �لعديد من �لدول ..وقد �شاركت 
فيها موؤ�ش�شات متعددة من خمتلف �أنحاء �لدولة �لتي ��شتفادت من تبادل 

�ملعارف و�لتقنيات و�ملهار�ت يف هذ� �ملجال.
فيها  �شاركت  �لتي  �لفرت��شية  �لعمل  وور����س  �لجتماعات  ه��ذه  ورك���زت 
وز�رة �خلز�نة ووز�رة �خلارجية ووز�رة �لعدل و�لأمن �لد�خلي �لأمريكية، 
�لإره���اب، مبا  �لأم���و�ل ومتويل  على جمموعة من ق�شايا مكافحة غ�شل 
و�إجر�ء  �لتجارة،  �لقائمة على  �لأم��و�ل  يف ذلك مكافحة خمططات غ�شل 
�لتحقيقات يف مكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، من خالل ��شتخد�م 
تقنيات حتليلية متقدمة للبيانات، و�أ�شاليب �لتحقيق �حلديثة يف ق�شايا 
مكافحة �لنت�شار. و�شلطت �لجتماعات �ل�شوء على �أهمية �لتعاون �لدويل 
و�لدور �حلا�شم للمعلومات �ملالية و�ل�شر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

و�لتن�شيق �ملحلي يف مكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.

بوز�رة  و�لتجارية  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مديرة  فكري،  �آمنة  وقالت 
�أ�شكر حكومة �لوليات �ملتحدة على  �أن  “�أود  �خلارجية و�لتعاون �لدويل: 
م�شاركة �أف�شل �ملمار�شات و�ملهار�ت �لفنية يف جمال مكافحة غ�شل �لأمو�ل 
�أ�شكال  تاماً مبنع جميع  �لتز�ماً  �لإم��ار�ت  دول��ة  ..تلتزم  �لإره��اب  ومتويل 
�لناجم عن جرمية  �إن تطوير فهم �شامل للتهديد  �ملالية، حيث  �جلر�ئم 
غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب ي�شكل حمور�ً رئي�شياً يف نهج �لدولة �لقائم 

على �لتقليل من �ملخاطر �لتي ت�شكلها هذه �جلرمية«.
و�أ�شافت: “�أن رفع م�شتوى �لوعي بجر�ئم غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، 
وما �لذي يجب �لبحث عنه يف �ملعامالت �ملالية، ودق ناقو�س �خلطر ب�شاأن 
هذ�  ملكافحة  �أف�شل  ب�شكل  تهيئنا  �أ�شا�شية  عو�مل  كلها  �مل�شبوه،  �لن�شاط 

�لتهديد. ونحن نتطلع �إىل مو��شلة �شر�كتنا �لفنية مع �لوليات �ملتحدة 
يف �مل�شتقبل«. وت�شكل �جلل�شات �مل�شرتكة �لتي ت�شت�شيفها �لوليات �ملتحدة 
جزء�ً رئي�شياً من �جلهود �لو��شعة �لتي تقوم بها دولة �لإمار�ت ملنع غ�شل 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، مبا يف ذلك مبادر�ت لت�شهيل �لتعاون و�لتن�شيق 
�لدويل  �ل�شدد. وكانت وز�رة �خلارجية و�لتعاون  و�ل��دويل يف هذ�  �ملحلي 
ووز�رة �خلارجية �لأمريكية ووز�رة �خلز�نة �لأمريكية قد عقدت يف �أكتوبر 
2020 �جلل�شة �لفنية �لأمريكية-�لإمار�تية حول �لعقوبات �لقت�شادية 
وغ�شل �لأمو�ل، حيث متت مناق�شة �لتو�شيات ملكافحة �لتهرب من �لعقوبات 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطنية  و�ل�شرت�تيجية  �ملتحدة،  �لوليات  عن  �ل�شادرة 

ب�شاأن مكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب /2023-2020/.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�صتهداف خمي�ش م�صيط بطائرة مفخخة
لوقف هذه �لأعمال �ملتكررة �لتي ت�شتهدف �ملن�شاآت �حليوية و�ملدنية 
�لعامليني،  �لقت�شاد  و����ش��ت��ق��ر�ر  �ل��ط��اق��ة  و�إم�����د�د�ت  �ململكة،  و�أم���ن 
�أن ��شتمر�ر هذه �لهجمات يف �لآون��ة �لأخ��رية يعد ت�شعيد�  موؤكدة 
خطري�، ودلياًل جديد�ً على �شعي هذه �مللي�شيات �إىل تقوي�س �لأمن 

و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
وجددت �لوز�رة ت�شامن دولة �لإمار�ت �لكامل مع �ململكة �إز�ء هذه 
�لإرهابية، و�لوقوف معها يف �شف و�حد �شد كل تهديد  �لهجمات 
�إجر�ء�ت  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  و��شتقر�رها،  �أمنها  يطال 

حلفظ �أمنها و�شالمة مو�طنيها و�ملقيمني على �أر��شيها.
و�أكد �لبيان �أن �أمن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية كل ل يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يو�جه �ململكة تعتربه 

�لدولة تهديد�ً ملنظومة �لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شديدين ملحاولت  و��شتنكارها  �إد�نتها  �لإم��ار�ت عن  �أعربت دولة 
ميلي�شيات �حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن، ��شتهد�ف �ملدنيني 
خمي�س  مدينة  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  �مل��دن��ي��ة  و�لأع���ي���ان 
طائرة  خ��الل  من  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  م�شيط 

مفخخة، �عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
و�أك��دت دولة �لإم��ار�ت يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �أن ��شتمر�ر هذه �لهجمات �لإرهابية جلماعة �حلوثي يعك�س 
�لقو�نني  بجميع  و��شتخفافها  �ل��دويل  للمجتمع  �ل�شافر  حتديها 

و�لأعر�ف �لدولية.
وحثت �لوز�رة �ملجتمع �لدويل على �أن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما 

اأمني عام الهالل الأحمر: ال�صيخ زايد اأر�صى دعائم �صرح الإمارات الإن�صاين واخلريي
“حفظه  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بقيادة �شاحب 
�هلل” ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، ومتابعة 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س 
�بتكار  ز�ي��د يف  �لو�لد  �لعزيز  ت�شري على خطى فقيدنا   ، �لأحمر  �لهالل  هيئة 
�حللول �لتي تخفف من وطاأة �ملعاناة �لإن�شانية، حتى �أ�شبحت �لإمار�ت ركيزة 

�أ�شا�شية يف �لت�شدي لتد�عيات �لكو�رث و�لأزمات �لإن�شانية.
و�أكد �أن دولة �لإمار�ت �شارت م�شدر� مهما لإطالق �ملبادر�ت و�لقيم �لتي تعلي 
من �شاأن �لإن�شان وحتفظ حقه يف �حلياة و�لعي�س �لكرمي، م�شري� يف هذ� �ل�شدد 
�إىل �لعديد من �ملبادر�ت �حليوية �لتي �نطلقت من �أر�س �لإمار�ت، وتركت �أثر� 

طيبا على حياة �ملاليني من �ملهم�شني و�لفقر�ء و�ملحتاجني.

•• ابوظبي-وام:

�أكد �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر ، 
�أن يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين يج�شد قمة �لوفاء لنهج �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ �لذي �أر�شى دعائم �شرح 
�أجلها، و�إعالء  �لإم��ار�ت �لإن�شاين و�خل��ريي، وعرفانا للمبادئ �لتي عا�س من 
�ملحتاج وجندة  �أج��ل م�شاعدة  بها من  ينادي  لها، وظ��ل  نف�شه  ن��ذر  �لتي  للقيم 
�مللهوف و�إغاثة �ملنكوب �إىل �أن رحل عن دنيانا تاركا �إرثا غنيا، ونهجا متفرد� يف 

ميادين �لعطاء �لإن�شاين.
وقال “ �إن تلك �ملبادئ و �لقيم �شتظل نور� �شاطعا ي�شئ عتمة �لطريق لل�شالكني 

دروب �خلري، و�ل�شاعني يف ق�شاء حو�ئج �لنا�س«.
و�أ�شاف �لفالحي يف ت�شريح مبنا�شبة يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين.. �إن �لإمار�ت 

اأجرت 205,625 فح�شا ك�شفت عن 1,847 اإ�شابة

ال�صحة تعلن �صفاء 1,791 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 24,743 جرعة من لقاح ك�فيد-19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية 

جلنة اإدارة الط�ارئ والأزمات الناجمة عن جائحة ك�رونا يف اأب�ظبي حتدث اإجراءات ال�شفر اخلا�شة باملطعمني

للقادمني من الدول غري اخل�صراء .. مدة احلجر للمطعمني 5 اأيام فقط ولغري املطعمني 10
•• اأبوظبي-وام:

�لناجمة عن جائحة  �لكو�رث  و  �لأزم��ات  و  �لطو�رئ  �إد�رة  “ جلنة  �أعلنت 
كورونا يف �إمارة �أبوظبي “ عن حتديث �إجر�ء�ت �ل�شفر �خلا�شة باملطعمني 
من مو�طنني ومقيمني يف �لإمارة على �أن يبد�أ �لعمل بها �عتبار� من �ليوم 

�لإثنني 3 مايو 2021 . ووفقا لالإجر�ء�ت �ملحدثة فيتطلب من �ملطعمني 
�لقادمني من �لدول �خل�شر�ء �إجر�ء فح�س PCR عند �لو�شول وفح�س 
بالن�شبة  �أم��ا  �ل�شحي..  للحجر  �حل��اج��ة  دون  �ل�شاد�س،  �ل��ي��وم  يف  �إ���ش��ايف 
�إج��ر�ء فح�س  �ل��دول �لأخ��رى، فيتوجب عليهم  للمطعمني �لقادمني من 
PCR عند �لو�شول و �حلجر �ل�شحي ملدة 5 �أيام، ومن ثم �إجر�ء فح�س 

�آخر يف �ليوم �لر�بع من �لو�شول يف �لدولة. و يطبق �لربتوكول على جميع 
�ملطعمني من مو�طنني ومقيمني يف �إمارة �أبوظبي �لذين �أكملو� 28 يوما 
�أو �أكرث منذ تلقيهم �جلرعة �لثانية من �للقاح، و�ملثبت يف تقرير �لتطعيم 
من تطبيق �حل�شن. �أما بالن�شبة لإجر�ء�ت �ل�شفر �خلا�شة بغري �ملطعمني 
�لقادمني  �ملطعمني  فيتطلب من غري   ، بالإمارة  من مو�طنني ومقيمني 

�ل��و���ش��ول دون �حلاجة  PCR عند  �إج����ر�ء فح�س  �ل���دول �خل�����ش��ر�ء  م��ن 
للحجر �ل�شحي بالإ�شافة �إىل �إجر�ء فح�شني �إ�شافيني يف �ليوم �ل�شاد�س 
و�ليوم �لثاين ع�شر. كما يتوجب على غري �ملطعمني �لقادمني من �لدول 
�لأخرى، �إجر�ء فح�س PCR عند �لو�شول و�حلجر �ل�شحي ملدة 10 �أيام 

و من ثم �إجر�ء فح�س �آخر يف �ليوم �لثامن.

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شحة  وز�رة  خ���ط���ة  م����ع  مت���ا����ش���ي���ا 
نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف 
�ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س 
 ”19  - “كوفيد  �مل�����ش��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
�أعلنت  وع���زل���ه���م..  ل��ه��م  و�مل��خ��ال��ط��ني 

�ل��وز�رة عن �إج��ر�ء 205،625 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي. 
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات 
بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة   1،847 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 

وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 523،795 
�إ�شابة وذلك من تد�عيات �لإ�شابة  �ل��وز�رة عن وفاة حالتي  �أعلنت  حالة.   كما 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،593 حالة. 
�أ�شفها وخال�س تعازيها ومو��شاتها    و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن 

باأفر�د  مهيبة  �مل�شابني..  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي 
بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات  �لتعاون مع  �ملجتمع 
�لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.   و�أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 1،791 
وتعافيها   ”19  - “كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة 
دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س  من  �لتام 

ي���ك���ون جمموع  وب����ذل����ك  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى، 
حالة.   504،251 �ل�����ش��ف��اء  ح����الت 
�ل�شحة  وز�رة  �أعلنت  �أخ��رى  جهة  من 
 24،743 �ملجتمع عن تقدمي  ووقاية 
“كوفيد19-” خالل  لقاح  جرعة من 
يبلغ  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات 
�ل��ت��ي مت تقدميها  �جل���رع���ات  جم��م��وع 
جرعة   10،634،693 �م�����س  ح��ت��ى 
ومعدل توزيع �للقاح 107.53جرعة لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع 
خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً �إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة 
�لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على 

فريو�س كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - الفجر 

ك�شفت جمعية �لإح�شان �خلريية عن 
4 ماليني  مالياً قدره  تلقيها دعماً 
�لإ�شالمي من  دب��ي  بنك  دره��م من 
دع���م م�شاريعها  ب��ه��دف  �مل����ال،  زك���اة 
ومل�شاعدة  �خل����ريي����ة  وب����ر�جم����ه����ا 
�ملتعففة  �لأ�����ش����ر  م���ن  �مل�����ش��ت��ح��ق��ني 
�جلمعية  تكفلها  �ل��ت��ي  و�مل��ح��ت��اج��ة 
خالل �لعام �جل��اري، وذلك يف �إطار 
»دبي  يقدمه  �لذي  �مل�شتمر  �لتعاون 
للم�شاريع  دع����م  م���ن  �لإ����ش���الم���ي« 

�خلريية و�ملبادر�ت �لإن�شانية. 
و�أكد �ل�شيخ حممد بن علي بن ر��شد 
�لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�ل�شر�كة  �أهمية  �خلريية،  �لإح�شان 
�ل�شرت�تيجية بني �جلمعية، و بنك 
�أحد  يعترب  �ل���ذي  �لإ���ش��الم��ي  دب���ي 
�أبرز �لد�عمني و�ملتربعني للم�شاريع 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  و�مل�����ب�����ادر�ت 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة لتقدمي 
وق�شاء  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني،  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ل�شرورية  ومتطلباتهم  حو�ئجهم 
�لتى تكفل لهم حياة كرمية، م�شري�  
�آلف   7000 �أن ما يقارب من  �إىل 
هذه  م��ن  �شت�شتفيد  م��ع��وزة،  �أ���ش��رة 
�مل�����ش��اه��م��ة مب���ا ي��خ��ف��ف �مل��ع��ان��اة عن 
ك���اه���ل �أرب�������اب ه����ذه �لأ�����ش����ر يف ظل 
�لناجتة  �ل�شعبة  �ملعي�شية  �لظروف 
كورونا،  جائحة  و�آث��ار  تد�عيات  عن 

ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ت���وزي���ع »�ل�����زك�����اة« على 
در��شة  بعد  متفاوتة  مببالغ  �لأ���ش��ر 
�أو�شاعها �ملادية وعدد �أفر�دها، بناًء 
�إ�شافة  �ل�شرعية،  �ل�����ش��و�ب��ط  على 
�مل�شتحقة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �حل���الت  �إىل 
�لأ�شر  و�شع  على  و�لوقوف  للزكاة، 
يحقق  مب���ا  �مل����ح����دود  �ل���دخ���ل  ذ�ت 
�ل����ه����دف �لإن���������ش����اين م����ن �لأع����م����ال 
�لتكافل  مفهوم  لرت�شيخ  �خل��ريي��ة 

�لجتماعي.  
ووجه �ل�شيخ حممد بن علي �لنعيمي 
�ل�شكر �إىل بنك دبي �لإ�شالمي على 
للجمعية،  �مل�شتمر  و�لعطاء  �لدعم 
�لإن���������ش����اين  �ل����ب����ن����ك   دور  م���ث���م���ن 
و�ملجتمعي  كل عام جتاه �جلمعيات 
�خلريية، خ�شو�شاً جمعية �لإح�شان 
على  �ل��زك��اة  �شتوزع  �لتي  �خل��ريي��ة، 
�ملعدة  �لك�شوف  ح�شب  م�شتحقيها 

لديها

•• اأبوظبي -وام:

�لدفعة  �ل���وزر�ء تخريج  ���ش��وؤون جمل�س  �ل��ق��رق��اوي، وزي��ر  ح�شر معايل حممد 
�لأوىل من "برنامج �لت�شال �لرقمي �حلكومي" و�لذي نظمه �ملكتب �لإعالمي 
حلكومة دولة �لإمار�ت بالتعاون مع �أكادميية �لإعالم �جلديد، وت�شمن �شل�شلة 
وم�شوؤويل  مديري  و��شتهدف  �فرت��شياً،  عقدت  �لتي  �لتفاعلية  �جلل�شات  من 
�لت�شال يف �حلكومة �لحتادية ومب�شاركة جمموعة من �خلرب�ء و�لأكادمييني 

�ملخت�شني يف �شتى جمالت �لت�شال �لرقمي حملياً و�إقليمياً وعاملياً.
و�أكد معايل حممد �لقرقاوي، وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء يف كلمته للخريجني 
مهار�ت  وتعزيز  �حلكومي  و�لإع����الم  �لت�����ش��ال  ومنظومة  ك��ف��اء�ت  تطوير  �أن 
�لقائمني على تنفيذ مبادر�ته يف حكومة �لإمار�ت ركيزة �أ�شا�شية من ركائز تقدم 

�لدولة ..لأنهم ميثلون �شورة �لإمار�ت وهويتها وهم رو�ة لق�ش�س جناحها.

كما قال معاليه: "مو�كبة �لتوجهات و�لتطور�ت �لرقمية يف �لت�شال و�لإعالم 
يعزز من مكانة �لإمار�ت عاملياً ..ويطور من قدر�تنا على �ل�شتجابة للتحديات 
و�لتعامل معها بكفاءة عالية ..ويحقق روؤية قيادتنا باأن نكون �شانعي لالأحد�ث 
ون�شتعد للم�شتقبل باأفكار جديدة توظف �لتكنولوجيا �حلديثة يف تو��شلنا مع 

�لعامل".
�لت�شال  "برنامج  ب��رن��ام��ج  م��ن  �لأوىل  �ل��دف��ع��ة  بخريجي  �ل��ق��رق��اوي  و�أ����ش���اد 
�لرقمي" و�لذي �شم �أكرث من 40 م�شوؤول من �جلهات �لحتادية، وهدف من 
خالل حماوره �إىل �لرتقاء بالكو�در �لت�شالية على م�شتوى �حلكومة �لحتادية 
ب�شكل عام، بالإ�شافة �إىل مو�كبة �أحدث �لتوجهات و�أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة يف 
بني  يدمج  متطور  �أ�شلوب  على  �لربنامج  يقوم  حيث  خا�شة،  ب�شورة  �لت�شال 
�لتدريبية  �جلانبني �لنظري و�لعملي ب�شكل فعال، وعرب �جلمع بني �جلل�شات 
على  �مل�شاركني  ق��درة  لتعزيز  وذل��ك  للم�شاريع،  �لعملي  و�لتنفيذ  و�لنقا�شات 

�لأهد�ف  يلبي  ومب��ا  عملياً،  لتطبيقها  �لآل��ي��ات  وو�شع  �ملطروحة،  �ملحاور  فهم 
�ل�شرت�تيجية للجهات �حلكومية و�أولويات �لت�شال.

وياأتي برنامج �لت�شال �لرقمي �حلكومي �شمن ��شرت�تيجية �ملكتب �لإعالمي 
حلكومة دولة �لإمار�ت �لهادفة �إىل متكني �ملخت�شني يف جمال �لت�شال، حيث 
تكمن �أهميته يف دعم �ملهار�ت و�خلرب�ت للمتخ�ش�شني يف �لت�شال يف �حلكومة 
�لت�شال  لعمليات  �حلديثة  و�ل��ت��وج��ه��ات  بامل�شتجد�ت  وت��زوي��ده��م  �لحت��ادي��ة، 
قنو�ت  على خمتلف  ف��ع��ال  ت��و�ج��د حكومي  ر���ش��م  م��ن  ومب��ا ميكنهم  �ل��رق��م��ي، 

�لت�شال.
ومتخ�ش�شني  خل���رب�ء  و����ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ة  �شهد  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج،  ت�شميم  ومت 
�لتطور�ت  ي��ر�ع��ي  مب��ا  �مل�شتوى،  رفيعة  �أك��ادمي��ي��ة  موؤ�ش�شات  م��ن  وحما�شرين 
�ل��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة، وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه��ا من 
وترفع  �جلديد،  �لو�قع  مع  تتنا�شب  �ت�شال  �شيا�شات  تطوير  تتطلب  متغري�ت 

من جاهزية بر�مج �لت�شال �شمن منظومة �لعمل �حلكومي على �لنحو �لذي 
ي�شمن �شياغة ر�شائل و��شحة تعك�س �لأهد�ف للجهات �لحتادية وتربز نهجها 
�لت�شال  �ل��ربن��ام��ج حم��اور عملية  ت��ن��اول  وق��د  �ل��ق��ادم��ة.  �ملرحلة  م��ع  للتعامل 
�لرقمي ب�شورة متكاملة، بدء�ً بالتخطيط �ل�شرت�تيجي، ومن خالل �لرتكيز 
�لحتادية  للجهات  �لرقمية  �ل�شرت�تيجية  لتطوير  �ل��الزم��ة  �لعنا�شر  على 
قدم  كما  �لأمثل،  �لنحو  على  بتحقيقها  �لكفيلة  �لعمل  خطط  �شياغة  وكيفية 
�لربنامج ور�س عملية حول �إنتاج �ملحتوى �خلا�س باملن�شات �لرقمية، و�لتعريف 
بالأنو�ع �ملختلفة للمحتوى و�لو�شائط �ملنا�شبة، بالإ�شافة �إىل �لن�شر و�مل�شاركة، 
�إىل خطط  �لرقمية، وكيفية حتويلها  �ملن�شات  �لبيانات على  �إىل جانب حتليل 
�أن  عمل ق��ادرة على حتقيق �لنجاح و�شياغة �لأه��د�ف على �لنحو �لأمثل، على 
يقوم �مل�شاركون يف �لربنامج مع ختامه باإعد�د "�مل�شروع �لنهائي" �أو در��شة حالة 

تت�شمن كافة �ملعلومات �لتي �كت�شبوها خالل �لربنامج.

•• اأبوظبي-الفجر:

يوم  �أن  �لإم�����ار�ت  كلنا  جمعية  �أك���دت 
ز�يد للعمل �لإن�شاين هو �ملنا�شبة �لتي 
نوؤكد من خاللها على �لوفاء لذكرى 
�لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وجتديد  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  �آل 
و��شتذكار  خطاه  على  بال�شري  �لعهد 
�أ�ش�شها  �لتي  و�لعطاء  �خل��ري  م�شرية 
وقيمة  وع��م��ال  ف��ك��ر�  �أ�شبحت  و�ل��ت��ي 

عليا يف جمتمع �لإمار�ت.
�لإن�شاين،  للعمل  ز�يد  يوم  ومبنا�شبة 
����ش��ت�����ش��اف��ت ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا �لإم������ار�ت 
�شيوف  �لف�شيلة  �أ�شحاب  م��ن  ع���دد�ً 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لدولة، حفظه �هلل،  رئي�س  نهيان،  �آل 
ز�يد  �ل�شيخ  ماآثر  �لذين حتدثو� عن 
�لتي �متدت باخلري  �لبي�شاء  و�أياديه 
�إىل كافة �شعوب �لعامل، و�إرثه �خلالد 
�لذي ما ز�ل ماثال يف م�شارق �لأر�س 

ومغاربها.
�لفرت��شي،  �ملتلقى  خ��الل  وحت���دث 
�ل�����ذي ب��ث��ت��ه ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا �لإم������ار�ت 
�لتو��شل  و�شائل  على  من�شاتها  عرب 
�لجتماعي، كال من �ل�شتاذ �لدكتور 
�ل�شوؤون  م��دي��ر  �أح��م��د  �شيد  �أت���ى  �أت���ى 
�لفنية �لعلمية و�لتعليمية يف م�شيخة 

�لعربية،  م�����ش��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة  �لأزه�����ر 
�أب��و ع��رق��وب، مدير  و�ل��دك��ت��ور ح�شان 
�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
ب���د�ئ���رة �لإف����ت����اء ب��امل��م��ل��ك��ة �لأردن���ي���ة 
م�شعب  و�ل�����دك�����ت�����ور  �ل���ه���ا����ش���م���ي���ة، 
�ملقارن  �ل��ف��ق��ه  �أ����ش���ت���اذ  �ل�����ش��ام��ر�ئ��ي، 
بغد�د،  يف  �لأع���ظ���م  �لإم������ام  ب��ج��ام��ع��ة 
�ملدير  خ��وري  حاجي  حممد  و���ش��ع��ادة 
�لعام ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد لالأعمال 
�لإن�شانية، ع�شو جمل�س �إد�رة جمعية 
بن  �شعيد  و�ل��دك��ت��ور  �لإم������ار�ت،  كلنا 
�إد�رة  �لعامري، ع�شو جمل�س  هوميل 

جمعية كلنا �لإمار�ت.
�شيد  �أت��ى  �أت��ى  �لدكتور  �لأ�شتاذ  وق��ال 
�لإن�شاين  ز�ي��د للعمل  ي��وم  �إن  �أح��م��د، 
دولة  حققته  م��ا  على  ت�شهد  منا�شبة 
�إجن���������از�ت يف جمال  م����ن  �لإم����������ار�ت 
�لعمل �خلريي و�لإن�شاين �لذي �أر�شى 
�لدولة  موؤ�ش�س  �أركانه  وثبت  دعائمه 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان، ط��ي��ب �هلل 
ثر�ه، ويعيد لالأذهان ما قام به �ل�شيخ 
ز�ي����د وم���ا ق��دم��ه م���ن �أع���م���ال �خلري 
�لتي ��شتهدفت �لإن�شانية جمعاء، فال 
ك��رمي ميجد  �أث��ر  م��ن  بلد  تكاد تخلو 
ذك��رى موؤ�ش�س دول��ة �لإم���ار�ت ويقف 
�لإن�شاين  عطائه  عظمة  على  �شاهد� 
�لالحمدود، �لذي مل يتوقف برحيله 

�أب����ن����اوؤه �لكر�م  ب���ل ���ش��ار ع��ل��ى ن��ه��ج��ه 
ي��ن�����ش��رون �خل����ري وي���ر����ش���خ���ون لقيم 
�لت�شامح و�لتعاي�س و�لرحمة و�لعدل 
�لذي  �حلنيف  ديننا  مببادئ  �لتز�ما 
ر�شول  �إن�شانية جت�شدت يف  ر�شالة  هو 
-�هلل ���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م -�ل���ذي 
يف  و�لقيم  �لأمثلة  �أروع  لأمته  �شرب 

�ملعاين �خللقية.
�أب����و عرقوب،  وق����ال �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ان 
 19 �لإن�شاين يف  ز�ي��د للعمل  ي��وم  �إن 
رم�شان ي�شري �إىل هوية دولة �لإمار�ت 
�ل�شيخ  م��وؤ���ش�����ش��ه��ا،  ودور  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د بن �شلطان 
�ل��ذي �متدت ي��د�ه باخلري �إىل  ث��ر�ه، 
ك��اف��ة ���ش��ع��وب �ل���ع���امل، ف��اأي��ن��م��ا ذهبت 
وم�شت�شفى  ز�يد،  �ل�شيخ  م�شجد  ترى 
ز�يد،  �ل�شيخ  وم��در���ش��ة  ز�ي���د،  �ل�شيخ 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  ز�ي���د..  �ل�شيخ  ومدينة 
�أ���ش��ب��ح��ت يف م�شاف  دول���ة �لإم������ار�ت 
و�مل�شاعد�ت  �مل��ن��ح  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �ل���دول 
ز�يد  �ل�شيخ  ��شم  ب��ني  ربطت  �أن  بعد 

و�لعمل �لإن�شاين.
م�شعب  �ل�����دك�����ت�����ور  ق�������ال  وب������������دوره 
للعمل  ز�ي�����د  ي����وم  �إن  �ل�������ش���ام���ر�ئ���ي: 
�لإن�����������ش�����اين ه�����و خ����ط����وة ع���ل���ى �آث������ار 
و�ملر�شلني  �لأن���ب���ي���اء  م���ن  �ل�����ش��اب��ق��ني 
و�لأول��������ني وم��ن��ا���ش��ب��ة ن�����ش��ت��ذك��ر من 

و�مل�شاريع  �ملباركة  �لإجن��از�ت  خاللها 
�لعظيمة �لتي �أطلقتها دولة �لإمار�ت 
�لأر�س  م�شارق  يف  �لب�شرية  مل�شاعدة 
�أ���ش�����س ل��ه��ا �ل�شيخ  وم��غ��ارب��ه��ا، و�ل��ت��ي 

ز�يد، طيب �هلل ثر�ه.
وق����ال ���ش��ع��ادة حم��م��د ح��اج��ي خ���وري، 
ز�يد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير 
ز�يد  �ل�شيخ  �إن  �لإن�شانية،  لالأعمال 
ث����ر�ه، ع��ل��م��ن��ا، ح��ب �لعمل  ط��ي��ب �هلل 
وكان  �لعمل �خل��ريي  �لإن�شاين وحب 
ميد وعلى �لدو�م يد �لعون و�مل�شاعدة 
�إىل جميع �لب�شر على م�شتوى �لعامل 
�ل���دي���ن و�جلن�س  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر  ب��غ�����س 
و�لعرق و�للون. وتوجه خوري بال�شكر 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�آل نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه  ز�يد 
�هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب 
على  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
جهودهم �ملباركة يف توفري كافة �شبل 
للمو�طنني  �لكرمي  و�لعي�س  �ل��ر�ح��ة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �أر����س  و�ملقيمني على 
حيث  �لعامل  م�شتوى  على  و�لب�شرية 
ووجهو�  ز�ي��د  �ل�شيخ  نهج  على  �شارو� 
�ملد�ر�س  وت�شييد  �مل�شت�شفيات  ببناء 
وم���د ي��د �ل��ع��ون جل��م��ي��ع �ل��ب�����ش��ر دون 
موؤ�ش�شة  يف  ن���ح���ن  وق�������ال:  ت���ف���رق���ة. 

�لإن�شانية،  لالأعمال  ز�ي��د  بن  خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شمو  ز�ي�����د، و���ش��اح��ب  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل�شيخ حممد بن ز�ي��د، و�شمو �ل�شيخ 
بتنفيذ  ن����ق����وم  ز�ي��������د،  ب����ن  م���ن�������ش���ور 
�ل�شحية  ���ش��و�ء  �مل�شاريع  م��ن  �لعديد 
�لعامل،  م�شتوى  ع��ل��ى  �لتعليمية  �أو 
�لتي  �ل�شحية  �مل�شاريع  �أب��رز  من  و�إن 
ن��ف��ذت��ه��ا �مل���وؤ����ش�������ش���ة )م����رك����ز �أب���ح���اث 
بالوليات  �ن��در���ش��ون  يف  �ل�����ش��رط��ان( 
�مل��ت��ح��دة �لأم���ري���ك���ي���ة، ب��ق��ي��م��ة 500 
ي��ع��د �لأف�شل  م��ل��ي��ون دره����م، و�ل����ذي 
م���ن ن���وع���ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل يف 
عالج مر�س �ل�شرطان، وكذلك مركز 
يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  با�شم  �لقلب  لأب��ح��اث 
�أف�شل  من  يعد  و�ل��ذي  كلينيك  مايو 
�ملر�كز على م�شتوى �لعامل، ويف نف�س 
�ل�شيخ  با�شم  مركز  هناك  �مل�شت�شفى 
�لأمر��س  لأب���ح���اث  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ملوؤ�ش�شة  م�شاريع  �أن  وب���نّي  �مل��ع��دي��ة. 
م��ن��ت�����ش��رة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل����ع����امل يف 
100 دول���ة وه��ي م�شاريع  �أك���رث م��ن 
وم�شاريع  وتعليمية  �شحية  متنوعة؛ 
�ملوؤ�ش�شة  دور  جانب  �إىل  حتتية،  بنية 
يف ت���ق���دمي �مل�������ش���اع���د�ت �ل��ع��اج��ل��ة يف 
ح��الت �ل��ك��و�رث و�لأزم����ات. ويف ختام 
ح��دي��ث��ه ت��وج��ه ���ش��ع��ادة حم��م��د حاجي 

خوري، بال�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ ذياب 
بن حممد بن ز�يد رئي�س دي��و�ن ويل 
ع��ه��د �أب���وظ���ب���ي، رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة كلنا 
�لإمار�ت، على دعم �شموه �لالحمدود 
يف �إجناح كافة �ملبادر�ت �لتي قامت بها 
�جلمعية على م�شتوى دولة �لإمار�ت. 
�ل��دك��ت��ور �شعيد بن  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
�إد�رة  �لعامري، ع�شو جمل�س  هوميل 
 19 ي���وم  �إن  �لإم������ار�ت،  كلنا  جمعية 
دولة  تاريخ  يف  خالدة  ذك��رى  رم�شان 
�لإم���ار�ت، ذك��رى رحيل موؤ�ش�س دولة 
ومهند�س  نه�شتها  وب���اين  �لإم�����ار�ت 
ح�شارتها، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه. و�أكد �أن �ل�شيخ 

ز�ي����د �أ���ش�����س �ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين بيده 
�ل�شاهد  و�أن  وج��ه��ده  وع��زم��ه  وف��ك��ره 
على ذل��ك م��ا �شهدته دول��ة �لإم���ار�ت 
م���ن ن��ق��الت ن��وع��ي��ة وت���ط���ور ك��ب��ري يف 
�ل�شيخ  ف��ك��ر  و�إن  �هلل،  رح��م��ه  ع��ه��ده، 
ز�يد ونظرته �لبعيدة كان لها �لأثر يف 
جناح �لكثري من �مل�شاريع. و�أ�شار �إىل 
�أن �ل�شيخ ز�يد، ركز على بناء �لإن�شان 
وتنمية �ملكان وكان عنده قاعدة ثابتة 
يف �لعمل �لإن�����ش��اين ب��اأن �لإن�����ش��ان هو 
ببناء  يبد�أ  فكان  �لأ�شا�شية،  �لركيزة 
و�ل�شحة  �لتعليم  حيث  من  �لإن�شان 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  بناءه  مت  ما  و�إن 
ز�يد  بناه  �ل��ذي  �لإن�شان  عمل  نتاجه 

�خلري، طيب �هلل ثر�ه...  كما �أ�شار �إىل 
ز�يد  �ل�شيخ  عند  �لإن�شاين  �لعمل  �أن 
مل يقت�شر على دول��ة �لإم��ار�ت و�أمنا 
و�لدول  �خلليج  دول  �إىل  ذل��ك  تعدى 
على  و�ل�شاهد  �لعامل،  ودول  �لعربية 
ذلك ما نر�ه �ليوم من �أعمال �إن�شانية 
ممثلة يف ي جميع �أجهزة �لدولة �لتي 
�لتي  �ملا�شية  �شنة   50 �ل�  نتاج  ج��اءت 
و�أكمل  وب��ن��اه��ا،  ز�ي���د  �ل�شيخ  �أ�ش�شها 
�لبناء و�مل�شرية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد، رئي�س �لدولة، حفظه 
�شاحب  �لأم�������ني  ع���ه���ده  وويل  �هلل، 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد و�إخو�نه 
حكام �لإمار�ت و�شعب �لإمار�ت �لويف.

•• اأبوظبي -الفجر

بعني  و�ل��ن��ق��ل،  �لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  تنظر 
وقائدي  م�شاة،  من  �لطرق،  م�شتخدمي  جميع  �حتياجات  �إىل  �لعتبار 
م���رك���ب���ات، وح���ت���ى ر�ك���ب���ي �ل����در�ج����ات �ل���ه���و�ئ���ي���ة، وت��ع��م��ل ���ش��م��ن خطة 
وتنفيذ  �لعاملية يف تخطيط  �ملعايري  �أف�شل  تر�عي  و��شحة  ��شرت�تيجية 
�لطرق ب�شكل ي�شمن �شالمة �جلميع و�ن�شيابية �حلركة �ملرورية و�ل�شري 

�لآمن، خ�شو�شاً للم�شاة.
وقد �أجنزت �لبلدية �ملرحلة �لأوىل من �أعمال �إن�شاء معابر م�شاة مرتفعة 
حلار�ت �لنعطاف لليمني يف غرب جزيرة �أبوظبي )غرب(، بتكلفة مالية 
�مل�شاة،  تخدم  �آمنة  مر�فق  توفري  بهدف  درهماً،   2،053،869 بلغت 
وتبدد خماوفهم من حو�دث �لده�س، وكذلك لت�شجيع �أفر�د �ملجتمع على 

ممار�شة �مل�شي �شمن بيئة �آمنة توفر كل �شبل �ل�شالمة.
معابر  �إىل  �أر���ش��ي  م�شاة  معرب   74 وحتويل  تطوير  �لأع��م��ال  وت�شمنت 
م�شاة مرتفعة من �لإ�شفلت على حار�ت �لنعطاف لليمني عند ما يقارب 
ملرتادي  حماية  �أعمدة  وتركيب  �أبوظبي،  جزيرة  �شو�رع  يف  تقاطعاً   45
ممر�ت  ب��الط  منا�شيب  �شبط  وك��ذل��ك  �لتقاطعات،  ه��ذه  عند  �لطريق 
�مل�شاة، ورفع من�شوب �لكريب�شتون ليتما�شى مع من�شوب �ملعابر، بالإ�شافة 
�إىل تركيب لوحات حتذيرية و�أعمال تخطيط �ملطبات �لإ�شفلتية للحفاظ 

على �شالمة م�شتخدمي ممر�ت عبور �مل�شاة عند �لتقاطعات.
للم�شاة  توفر  �لتي  �لإ�شفلت  �ملرتفعة من  �مل�شاة  معابر  �أن  بالذكر  جدير 
�لنتهاء من  و�خل�شو�شية، مت  �لآم��ن  و�ل�شري  �حلماية  من  كبري�ً  ق��در�ً 
يوماً،   48 تتعدى  ل  وجيزة  زمنية  م��دة  يف  لتنفيذها  �لالزمة  �لأع��م��ال 

حيث كانت تتطلب 105 �أيام لإجنازها. 

نظمه املكتب الإعالمي حلك�مة الإمارات بالتعاون مع اأكادميية الإعالم اجلديد

تخريج الدفعة الأوىل من »برنامج الت�صال الرقمي احلكومي« لتاأهيل قيادات وم�صوؤويل الت�صال يف احلكومة الحتادية
حممد القرقاوي: تط�ير كفاءات ومنظ�مة الت�شال والإعالم احلك�مي وتعزيز مهارات القائمني على تنفيذ مبادراته ركيزة اأ�شا�شية من ركائز تقدم الدولة

كلنا الإمارات: يوم زايد للعمل الإن�صاين جت�صيد ملعنى الوفاء للقائد املوؤ�ص�ش

بهدف ت�فري مرافق اآمنة تخدم امل�شاة وت�شجع اأفراد املجتمع على امل�شي

بلدية مدينة اأبوظبي حتّول 74 معرب م�صاة اإىل معابر 
مرتفعة عند 45 تقاطعًا بجزيرة اأبوظبي

راأ�ش  مبقا�صب  ذبيحة   8886
اخليمة يف رم�صان املبارك  

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

ذكرت �إد�رة �ل�شحة �لعامة يف د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة تنفيذ خالل �لع�شر 
�لأيام �ملا�شية من رم�شان �ملبارك عدد 8886 ذبيحة باملقا�شب �ملختلفة 
بالإمارة.   وقد بلغ �إجمايل عدد �لذبائح باملق�شب �ملركزي مبنطقة �لفلية 
�لغيل  مبق�شب  و457  �خليمة  ر�أ���س  مبق�شب  و762  ذبيحة   7667

مبجموع وقدره 8886 ذبيحة .
كما كان عدد �حليو�نات �حلية �لو�ردة من بد�ية �ل�شهر �لف�شيل وحتى �لآن 

ولبناين.  هندي  �أ�شل  من  وخروف  ماعز  مابني   10131

•• راأ�س اخليمة :الفجر

موؤ�ش�شة  ل�شالح  درهم  مليون   13 �لإ�شالمي  دبي  بنك  قدم 
و�لرب�مج  �مل�شاريع  لدعم  �خل��ريي��ة  لالأعمال  �خليمة  ر�أ����س 
ل�شالح  �جل��اري  �لعام  �ملوؤ�ش�شة خالل  تنفذها  �لتي  �خلريية 

�لأ�شر �لفقرية و�ملتعففة
وثمن حممد جكة �ملن�شوري �مني عام موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة 

لالعمال �خلريية �لدعم �ل�شنوي و�لكبري �لذي يقدمه بنك 
�لنهو�س  على  وم�شاعدتها  �ملوؤ�ش�شة  لدعم  �ل�شالمي  دب��ي 

بدورها �خلريي و�لن�شاين.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �ن��ف��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة لالأعمال 
�لول من  �لثلث  دره��م خ��الل  10.3 مليون  �خلريية مبلغ 
�لعام �جلاري على �مل�شروعات �خلريية �لتي تتفذها من بينها 
خالل �شهر رم�شان �ملبارك  نقدية  زكاة  درهم  مليون   7.9

�لنفقات  ه��ذه  �ن  و�أو���ش��ح   . �أ���ش��رة   4554 و����ش��ت��ف��ادت منها 
ت�شمنت م�شاعد�ت تنوعت بني �ملري �لرم�شاين  و�مل�شاهمة يف 
ر�شوم تو�شيل �لكهرباء  و�مل�شاهمة يف �شر�ء �ملكيفات لبع�س 
منازل  �حلا�شلني علي قرو�س ومنح �ل�شكان و�شد�د �يجار 
دعم  �إىل  بالإ�شافة  �لعاجلة  للحالت  مر�شى  وع��الج  منازل 
طلبة �لعلم يف �ملد�ر�س و�جلامعات مببلغ 2.4 مليون درهم 

��شتفادت منها 5421 �أ�شرة .

الإ�صالمي«  »دبي  من  درهم  مليون   4
جلمعية الإح�صان اخلريية 

خريية  لدعم  درهم  مليون   13
راأ�ش اخليمة 



االثنني   3    مايو   2021  م   -   العـدد   13231  
Monday    3   May   2021   -  Issue No   13231

05

اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

خليفة  جامعة  م��ع  بالتعاون  �لعامة  لل�شحة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �أط��ل��ق 
و�لذي  بعد  �لتطبيب عن  نظام  فعالية  بقيا�س مدى  ��شتبيانا خا�شا 
بعد"  ع��ن  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  "من�شة  �لإل���ك���رتوين  �لتطبيق  مي��ث��ل 
يف  �ل�شحة  د�ئ���رة  �شتقوم  �لتي  �ل�شحية  �خل��دم��ات  �أح��د  تعترب  �لتي 
�إمارة �أبوظبي بتفعيلها متا�شياً مع �لتد�بري �لحرت�زية و�لإجر�ء�ت 
وتعد  "كوفيد19-"  �مل�شتجد  كورونا  فريو�س  �نت�شار  ملنع  �لوقائية 
"من�شة �لرعاية �ل�شحية عن بعد" �لتي �شت�شم �أكرث من 80 من�شاأة 
�ل�شطناعي  �لذكاء  تقنية  طريق  عن  وخا�شة  حكومية  بني  �شحية 
�أحد �أهم �ل�شرت�تيجيات �لتي حتر�س حكومة �أبوظبي على تطبيقها 
"كوفيد19-" حيث متّكن  كورونا  �نت�شار عدوى فريو�س  للحد من 
م��ن �حل�شول  �ملجتمع  �أف���ر�د  م��ن  �لعديد  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�شة  ه��ذه 
على �خلدمات �ل�شحية مثل �لت�شخي�س و�لإر�شاد�ت �لطبية �ملبدئية 
�شليم  ب�شكل  �ل��زي��ار�ت  �لأدوي���ة وحجز مو�عيد  �إع��ادة �شرف  وطلبات 

و�آمن دون �حلاجة لزيارة �ملن�شاآت �ل�شحي.
ومت �ل�شتبيان حتت �إ�شر�ف �لدكتورة نور��لهاجري �لباحث �لرئي�شي 
لهذه �لدر��شة و �لربوفي�شور �وفيديو بالتاتو من كلية �لطب و�لعلوم 
�ل�شحية بجامعة خليفة بتقييم عمل هذه �ملن�شة �لإلكرتونية متمثال 
تفاعل  م��دى  جانب  �إىل  �لطبية  �لطو�قم  ��شتجابة  م��دى  قيا�س  يف 

�ملر�شى مع هذ� �لنوع من �لتقنية �ل�شحية.
فريو�س  �نت�شار  ملنع  �لوطنية  �جلهود  مع  متما�شياً  �ل�شتبيان  وج��اء 
و�للجنة  �ملركز  بني  للتن�شيق  وثمرة  "كوفيد19-"  �مل�شتجد  كورونا 
من  ج��زء�ً  ويعد  كوفيد19-  ب�  �خلا�شة  �لطبية  لالأبحاث  �لوطنية 

�جلهود �لبحثية �لتي تبذلها �للجنة يف هذ� �ملجال.
وقالت رئي�شة �للجنة �لدكتورة فريدة �حلو�شني �ن �للجنة ت�شعى من 

خالل هذه �لأبحاث و�لدر��شات �إىل توحيد �جلهود �لبحثية وت�شخري 
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  تتبعها  �لتي  �ل�شرت�تيجيات  لدعم  نتائجها 

�لعربية �ملتحدة للت�شدي جلائحة كورونا.
و�أو�شح �ل�شتبيان �لذي �شمل 623 طبيبا يف �لفرتة ما بني �أغ�شط�س 
ودي�شمرب 2020 عن �أن ما يقارب %71 موؤيد� لفكرة �لتطبيب عن 

بعد �إبان جائحة كورونا.
�أخرى مرتبطة قام بها فريق طبي  كما تز�من �ل�شتبيان مع در��شة 
�لدكتورة  ترت�أ�شه  - �شحة  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة  يتبع 
نظام  جتاه  �لطبي  �لطاقم  �أر�ء  معرفة  بهدف  وذل��ك  �لكتبي  لطيفة 

�ل�شت�شار�ت �لطبية عن بعد خالل جائحة كورونا.
و�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج �ل��در����ش��ة �أن م��ا ي��ق��ارب �ل���� 76 ب��امل��ئ��ة م��ن �لأطباء 

�مل�شاركني يف هذ� �ل�شتبيان يعتربون �أن نظام �ل�شت�شارة �لطبية عن 
بينما  �ل�شحية  �لرعاية  نظام  يف  �ملقبولة  �جل��دي��دة  �لطرق  من  بعد 
60 باملئة من �لأطباء �مل�شاركني �إىل �أهمية �ل�شتمر�ر يف نظام  �أ�شار 
�لتطبيب عن بعد حتى بعد �نتهاء جائحة كورونا ول �شيما يف �حلالت 
�لتي ل تتطلب زيارة طبية مثل متابعة �حلالت �ملر�شية غري �حلرجة 
وكذلك م�شاركة نتائج �لتحاليل �ملخربية و�إعادة �شرف �لأدوية وت�شري 
�لطبي  �لطاقم  باملئة من   78 �ل�  يزيد عن  ما  �إىل جاهزية  �لدر��شة 
�لطبية  �ل�شت�شارة  "�شحة" لتقدمي  �شركة  �لدر��شة من  �مل�شمول يف 

عن بعد للمر�شى و �ملر�جعني.
�لعامة  لل�شحة  �أبوظبي  �إطار حر�س مركز  �ل�شتبيان يف  وياأتي هذ� 
على  تاأثريها  وتقييم  �ل�شحية  �خلدمات  يف  �لتغري�ت  در��شة  �لد�ئم 
من  �ل�شحي  �لو�شع  وتقييم  �ملجتمع  خدمة  يف  ي�شهم  مب��ا  �ملجتمع 
جانب �ملر�شى و�لأطباء �إىل جانب قيا�س ن�شب �لتقدم و�لوقوف على 
�آخر �مل�شتجد�ت �ملتعلقة بجائحة كورونا وكيفية �ل�شتفادة ب�شكل �أكرب 

من �ل�شرت�تيجيات �لطبية �لتي مت تطبيقها خالل �جلائحة.

»مركز اأبوظبي لل�صحة العامة يبحث جدوى التطبيب عن بعد«

•• ال�سارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س 
ب�شاأن   2021 ل�شنة   1 رقم  �لقانون 
�إمارة  يف  �ل�شرطة  ق��وة  تنظيم  �إع���ادة 

�ل�شارقة.
�أن ق���وة �شرطة  �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى  ون�����س 
ُتلحق  �ل�شارقة هيئة مدنية نظامية، 
�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �لتنفيذية  �إد�رت���ه���ا 
�ل�����ش��ارق��ة، وي���ك���ون �شاحب  ل�����ش��رط��ة 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة رئي�شها �لأعلى، 
وتتاألف من " �لع�شكريني - �ل�شباط 
و�شف �ل�شباط و�لأفر�د -.. �ملوظفني 
�لقوة  منت�شبو  ويخ�شع  �مل��دن��ي��ني.. 
�لإمارة..  يف  بها  �ملعمول  للت�شريعات 

ويكون للقوة علم و�شعار خا�س بها.
�إىل  �ل��ق��ان��ون  �ل��ق��وة بح�شب  وت��ه��دف 
حتقيق ما يلي.. �ملحافظة على �لأمن 
�لعامة،  و�لآد�ب  �لعام  و�لنظام  �لعام 
وت���وف���ري �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة جل��م��ي��ع �أف����ر�د 
�لأرو�ح  حماية  �لإم����ارة..  يف  �ملجتمع 
و�ملمتلكات  و�لأم��������و�ل  و�لأع�����ر�������س 
�لعامة يف  و�ملر�فق  و�ملن�شاآت �حليوية 
�لإم��ارة.. تعزيز ون�شر ثقافة �حرت�م 
تفعيل  �ملجتمع..  �أفر�د  �لقانون لدى 
�لوقاية  على  للعمل  �ملجتمعي  �ل��دور 

من �جلرمية و�حلد من خماطرها.
حتقيق  ����ش���ب���ي���ل  يف  ل���ل���ق���وة  وي�����ك�����ون 

�لخت�شا�شات  مم���ار����ش���ة  �أه���د�ف���ه���ا 
" م��ك��اف��ح��ة �جل���ر�ئ���م ومنع  �لآت���ي���ة 
وفقاً  م��رت��ك��ب��ي��ه��ا  و���ش��ب��ط  وق���وع���ه���ا 
�لنافذة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ل����الإج����ر�ء�ت 
�ل�شري  ق��و�ع��د  تنظيم  �لإم�������ارة..  يف 
�لنافذة  ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات  وف���ق���اً  و�مل�����رور 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  ت��وع��ي��ة  �لإم������ارة..  يف 
و�لنظام  �لت�شريعات  �ح��رت�م  باأهمية 
�لقو�نني  تنفيذ  بها..  و�للتز�م  �لعام 
و�ل����ل����و�ئ����ح و�ل������ق������ر�ر�ت و�لأن���ظ���م���ة 
ُيناط  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت  و�لتعليمات 
بها تنفيذها.. �أية �خت�شا�شات �أخرى 
ُتكّلف بها �لقوة من �حلاكم �أو �ملجل�س 
�أن  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  �لتنفيذي" ون�����س 
تكون �لرتب �لع�شكرية ملنت�شبي �لقوة 

ح�شب �لت�شل�شل �لآتي..
مالزم  م������الزم..   " �ل�����ش��ب��اط  �أوًل: 
�أول.. نقيب.. ر�ئد.. مقدم.. عقيد.. 

عميد.. لو�ء.. فريق.. فريق �أول".
ثانيا: �شف �ل�شابط " رقيب.. رقيب 
كبري  �أول..  م�شاعد  م�شاعد..  �أول.. 
م�شاعدين..  رئ��ي�����س  م�����ش��اع��دي��ن.. 

م�شاعد �شابط".
م�شتجد..  " �شرطي  �لأف����ر�د  ث��ال��ث��اً: 
عريف..  �أول..  ���ش��رط��ي  ����ش���رط���ي.. 

عريف �أول".
�لع�شكرية  �لرتب  �لقانون  ينظم  كما 
للقوة ويخ�شع منت�شبوها ذوو �لرتب 
�لأق������ل ل�����ذوي �ل���رت���ب �لأع����ل����ى ف����اإذ� 
�ل��رت��ب خ�شع �لأح�����دث فب  ت�����ش��اوت 

�لرتبة لالأقدم فيها.
�لقائد  يتوىل  �أن  على  �لقانون  ون�س 
�لقوة  �إد�رة  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
و�جباته  �أد�ء  ع���ن  م�������ش���وؤوًل  وي���ك���ون 
ومهامه و�خت�شا�شاته �أمام �حلاكم �أو 
�ل�شلطات  ممار�شة  ول��ه  يفّو�شه،  من 
و�ل�شالحيات �لالزمة لإد�رة �شوؤونها 
و�ت��خ��اذ �ل���ق���ر�ر�ت �ل��الزم��ة لتحقيق 

�أهد�فها وله بوجه خا�س ما يلي..
�ل���ع���ام���ة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ة  �ق���������رت�ح   1-
�لالزمة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�خل���ط���ط 
�أه��د�ف �لقوة وعر�شها على  لتحقيق 
�ملجل�س �لتنفيذي لعتمادها �أو �تخاذ 

�لالزم ب�شاأنها.
�لقو�نني  م�������ش���روع���ات  �ق������رت�ح   2-
�لقوة  ب���اأه���د�ف  �ملتعلقة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
و�خت�شا�شاتها وعر�شها على �ملجل�س 
منا�شباً  ي����ر�ه  م���ا  ل��ي��ق��رر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

ب�شاأنها.
ع��ل��ى ���ش��ري �ل��ع��م��ل يف  �لإ����ش���ر�ف   3-
و�لأنظمة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  وف���ق  �ل���ق���وة 
�ل��ن��اف��ذة و�إ���ش��د�ر �ل��ق��ر�ر�ت �لإد�ري���ة 

�لالزمة ومتابعة تنفيذها.
�لقوة  على  �لإنفاق  و�إد�رة  �شبط   4-

من �ملو�زنة �ملعتمدة من �حلكومة.
�لتنظيمية  �لوحد�ت  ��شتحد�ث   5-
للقوة بناًء على مو�فقة �حلاكم �أو من 

يفّو�شه.
و�ملوؤقتة  �لد�ئمة  �للجان  ت�شكيل   6-
وحتديد  للقوة  �لتابعة  �لعمل  وف��رق 

�خت�شا�شاتها ونظام عملها.
�ملخت�شة  �للجان  �لقوة يف  -7 متثيل 
و�ل�����ل�����ق�����اء�ت �مل���ح���ل���ي���ة و�لحت�����ادي�����ة 
�ت�شالتها  ويف  و�لدولية  و�لإقليمية 
مع  ع���الق���ات���ه���ا  ويف  وم���ر�����ش���الت���ه���ا 

�لآخرين و�أمام �لق�شاء.
�أو  ���ش��ل��ط��ات��ه  ب��ع�����س  ت��ف��وي�����س   8-
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه ل��ل��ق��ي��اد�ت �ل��ع��ل��ي��ا من 
للت�شريعات  وف���ق���اً  �ل���ق���وة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 

�لنافذة يف �لإمارة.
�أخرى  �خت�شا�شات  �أو  مهام  �أي��ة   9-
�ملجل�س  �أو  �حل���اك���م  م���ن  ب��ه��ا  ي��ك��ّل��ف 

�لتنفيذي.
�لعام  �لقائد  ُيحدد  �لقانون  وبح�شب 
بقر�ر منه �شكل زي وعالمات �لرتب 
�عتماد  بعد  �لقوة  ملنت�شبي  �لع�شكرية 

�حلاكم �أو من يفّو�شه.
" نفقات  ياأتي  ما  �حلكومة  وتتحمل 
�لك�شوة و�لنتقال و�لتجهيز و�لت�شليح 
بتحديدهم  ي�����ش��در  مم��ن  و�لإع��ا���ش��ة 
�ل����ع����ام..و نفقات  �ل��ق��ائ��د  ق�����ر�ر م���ن 
منت�شبي  جل��م��ي��ع  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 

�لقوة".
�لقوة  ملنت�شبي  ف���اإن  للقانون  ووف��ق��اً 
تنفيذ  ���ش��ب��ي��ل  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني  م����ن 
و�جباتهم �ملنوطة بهم، حق ��شتعمال 
تلك  لتنفيذ  �ل�����الزم  ب��ال��ق��در  �ل���ق���وة 
�ل���و�ج���ب���ات ك��ل��م��ا دع����ت �حل���اج���ة �إىل 
ذلك، ويحق لهم حمل �ل�شالح �مل�شلم 
ويقت�شر  وظيفتهم،  مبقت�شى  �إليهم 

�لأح����و�ل  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��الح  ��شتعمالهم 
�لآتية..

�أو  �لنف�س  ع��ن  �ل�شرعي  �ل��دف��اع   1-
�لعر�س �أو �ملال �أو عن نف�س �لآخرين 

�أو �أعر��شهم �أو �أمو�لهم.
�شدر  �شخ�س  �أي  على  �لقب�س   2-
حاول  �أو  ق���اوم  �إذ�  قب�س  �أم���ر  بحقه 

�لهرب.
لهم  ���ش��خ�����س  �أي  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س   3-
ع��ل��ي��ه مبوجب  �ل��ق��ب�����س  ���ش��الح��ي��ة 
�أو حاول  �إذ� قاوم  �لت�شريعات �لنافذة 

�لهرب.
�شجني �إذ� قاوم  �أي  على  �لقب�س   4-

�أو حاول �لهرب.
م�شروع  غ��ري  جتمهر  �أي  ف�����س   5-
جرمية  �رتكاب  منه  �لغر�س  ك��ان  �إذ� 
�لعام  ت��ع��ري�����س �لأم����ن  ���ش��اأن��ه  �أو م��ن 
�إذ�  وذل���ك  للخطر،  �ل��ع��ام  �ل��ن��ظ��ام  �أو 
�إنذ�رهم  بعد  �ملتجمهرون  يذعن  مل 
يكون  �أن  ب�����ش��رط  �مل��م��ك��ن��ة  ب��ال��ط��رق 
�لأم������ر ب����اإط����الق �ل���ن���ار �����ش����ادر�ً من 

�شخ�س خمول بذلك.
ُي�شرتط  �أن  ع��ل��ى  �ل���ق���ان���ون  ون�������س 
ل����ش���ت���ع���م���ال �لأ����ش���ل���ح���ة �ل����ن����اري����ة يف 
 9 �حل��الت �ملن�شو�س عليها يف �مل��ادة 

من هذ� �لقانون �لآتي..
�أن يكون �إطالق �لنار هو �لو�شيلة   1-
�لوحيدة لدرء �خلطر بعد �لتثبت من 
�شده  �ملوجه  تعطيل  وبق�شد  قيامه، 
هذ� �ل�شالح من �لعتد�ء �أو �ملقاومة، 

و�أن يكون لزماً ومتنا�شباً مع �خلطر 
وفقاً لتقدير �شري �لأمور.

طريقة  �أو  و�شيلة  وج���ود  ع���دم   2-
�أخ�������رى مل���ع���اجل���ة �حل����ال����ة �ل���ت���ي يتم 

مو�جهتها.
�لنار،  باإطالق  بالتحذير  �لبدء   3-
ث��م �إط���الق �ل��ن��ار يف �ل��ه��و�ء كلما كان 

ذلك م�شتطاعاً.
يف  �لت�شويب  ي��ك��ون  �أن  م��ر�ع��اة   4-
و�لقب�س  �ل�شيطرة  لأجل  غري مقتل 

على �ل�شخ�س �ملطلوب.
يف  �لت�شويب  �إىل  �للجوء  ع��دم   5-
�لو�قعة  �حل��ال��ة  ك��ان��ت  �إذ�  �إل  مقتل 
جر�ح  �أو  �مل��وت  ح��دوث  منها  يتخوف 
�أ�شباب  �ل��ت��خ��وف  ل��ه��ذ�  ب��ال��غ��ة، وك���ان 

معقولة.
ومب����ر�ع����اة �ل���ق���ان���ون �لحت������ادي رقم 
قانون  باإ�شد�ر  1992م  ل�شنة   35
وتعديالته،  �جل���ز�ئ���ي���ة  �لإج��������ر�ء�ت 
يكون من ماأموري �ل�شبط �لق�شائي 
�شباط  �خ���ت�������ش���ا����ش���ه���م  دو�ئ���������ر  يف 
و�أفر�دها  �شباطها  و���ش��ف  �ل�شرطة 
دو�ئر  تقع يف  �لتي  للجر�ئم  بالن�شبة 
�خت�شا�شاتهم وتكون متعلقة باأعمال 

وظائفهم.
ويجوز بقر�ر من وزير �لعدل تخويل 
غري �ملذكورين يف �لفقرة �ل�شابقة من 
�ل��ق��وة �شفة  �مل���ادة م��ن منت�شبي  ه��ذه 
بالن�شبة  �لق�شائي  �ل�شبط  ماأموري 
دو�ئ����ر  ت��ق��ع يف  �ل���ت���ي  �جل����ر�ئ����م  �إىل 

باأعمال  متعلقة  وتكون  �خت�شا�شهم 
�ملتبعة  �لقو�نني  مبقت�شى  وظائفهم 

يف هذ� �ل�شاأن.
�لهيئات  �����ش���ت���ق���الل  م����ر�ع����اة  وم�����ع 
ُت��ن�����ش��اأ يف �لإم������ارة جلنة  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة، 
ت�شمى: "�للجنة �لعليا لقوة �ل�شرطة 
و�لأمن و�ل�شالمة يف �لإمارة"، ي�شدر 
وت�شمية  رئي�شها  و�خ��ت��ي��ار  بت�شكيلها 
�أع�شائها ونظام عملها و�خت�شا�شاتها 

قر�ر من �ملجل�س �لتنفيذي.
وي���������ش����در �ل����ق����ائ����د �ل�����ع�����ام �ل���ل���و�ئ���ح 
�أحكام  لتنفيذ  �ل���الزم���ة  و�ل���ق���ر�ر�ت 

ه���ذ� �ل��ق��ان��ون. وُي��ل��غ��ى �ل��ق��ان��ون رقم 
�لعاملني  ب�����ش��اأن  1996م  ل�شنة   1
�ل�شارقة،  ب�شرطة  �ملحلي  �ملالك  على 
على �أن ي�شتمر �لعمل بكافة �لأنظمة 
�لتنفيذية  و�ل������ق������ر�ر�ت  و�ل����ل����و�ئ����ح 
ُتعّدل  �أن  �إىل  مب��وج��ب��ه  �ل�������ش���ادرة 
�أو  �ل���ق���ان���ون  ُت��ل��غ��ى مب��وج��ب ه����ذ�  �أو 

�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.
تاريخ  م����ن  �ل����ق����ان����ون  ب����ه����ذ�  ُي���ع���م���ل 
�شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه 
وُين�شر يف �جلريدة  فيما يخ�شه،  كٌل 

�لر�شمية.

•• دبي– الفجر:

�مل�شوؤولية  جم��ال  يف  لقيمها  جت�شيد�ً 
بالتز�ماتها  ووف�����������اًء  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�لوطنية؛ ��شتكملت �شركة مو��شالت 
�لإم������ار�ت ت��دري��ب دف��ع��ة ج��دي��دة من 
�إطار  يف  وذل���ك  �جل��ام��ع��ي��ني،  �لطلبة 
و�ملتاحة  �لد�خلي  للتدريب  بر�جمها 
ل��ل��ط��ل��ب��ة �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ن��ت��م��ني لعدد 
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل��د�ر���س  �جلامعات  م��ن 

�لتعليمية.
كلية  �أكملت طالبتا  �لإط���ار؛  ه��ذ�  ويف 
�لتقنية �لعليا �ملتدربتان علياء �ملهري 

جمال  يف  مهنياً  تدريباً  �شرب  وم��رمي 
�لعامة  �لإد�رة  �ملالية يف مبنى  �لإد�رة 
خالل  �م��ت��د  و�ل����ذي  ب��دب��ي،  لل�شركة 
 2021 �ل����ف����رتة م����ن م��ط��ل��ع �ل����ع����ام 
�ملا�شي،  �أب���ري���ل  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  ول��غ��اي��ة 
ل���ق���اء ختامي  ت��ن��ظ��ي��م  ج�����رى  ح���ي���ث 
�لربنامج، وذلك  نهاية  للطالبتني يف 
بح�شور �شعادة فريال توكل، �لرئي�س 
�لتنفيذي  و�ملدير  بالإنابة  �لتنفيذي 
مبو��شالت  �مل�������ش���رتك���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
�لإمار�ت، و�ل�شيد خالد عبد�هلل مدير 
�إد�رة  وم���در�ء  �ملالية،  �لعمليات  �إد�رة 
�لدور  �لذين كان لهم  �ملالية  �ل�شوؤون 

�ملهني  �ل��ت��دري��ب  �إد�رة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
للطالبات يف �إد�رة �ملالية.

و�أك������دت ���ش��ع��ادة ف���ري���ال ت��وك��ل خالل 
حري�شة  �ل�شركة  �أن  �لتكرمي  مر��شم 
للفئة  �لتدريبية  �لفر�س  �إتاحة  على 
�جلامعات  طلبة  من  �ل�شابة  �ملو�طنة 
وثقافتها  قيمها  م��ن  �نطالقاً  وذل��ك 
و�لتز�ماتها، منوهًة باأهمية هذ� �لنوع 
من �لتدريب ل�شمان تطوير �لكفاء�ت 
�ل�����ش��اب��ة، وحتقيق  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ه��ن��ي��ة 
جمال  يف  �ل�شرت�تيجية  �مل�شتهدفات 
�إىل  نف�شه  �لوقت  يف  لفتًة  �لتوطني، 
�ل�شركة  على  �لعائد  �لإيجابي  �لأث��ر 

�لتدريب  ب���ر�م���ج  ج�����ر�ء  م���ن  �أي�������ش���اً 
�ل��د�خ��ل��ي ح��ي��ث ت��ع��زي��ز ح�����ش��وره��ا يف 
و��شتقطاب  �خل��ري��ج��ي��ني،  �أو�����ش����اط 
و�لرتويج  �ل��و�ع��دة،  �ملهنية  �لكفاء�ت 

للعالمة �لتجارية.
�لطالبتان  �أع�����رب�����ت  وب�����دوره�����م�����ا؛ 
�لفر�شة  ه���ذه  ب��ن��ي��ل  ���ش��ع��ادت��ه��م��ا  ع���ن 
�لكثري  لهما  �أ�شافت  �لتي  �لتدريبية 
�لعملية  و�مل������ع������ارف  �خل��������رب�ت  م����ن 
�لكفاء�ت  �ك��ت�����ش��اب  ل��ه��م��ا  و�أت����اح����ت 
�ملهنية �لنوعية يف جمال تخ�ش�شهما 
�لأكادميي، �إ�شافًة �إىل �طالعهما على 
مو��شالت  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ع��م��ل  بيئة 

�لإم��ار�ت ب�شفتها و�حدة من كربيات 
�ل�شركات �حلكومية يف �لدولة.

�لد�خلي  �ل��ت��دري��ب  برنامج  �أن  يذكر 
 8 يف م��و����ش��الت �لإم����ار�ت ميتد �إىل 
�أ�شابيع وي�شل يف بع�س فئات �لتدريب 
�أ�شهر، وقد ��شتقبلت   5 �إىل ما يقرب 
�ل�شركة على �متد�د �ل�شنو�ت �ملا�شية 
عدة دفعات من �ملتدربني من �لطلبة 
جمموعة  يف  �مل�شجلني  �لإم���ار�ت���ي���ني 
و�جلامعات  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
و�مل���د�ر����س و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ذ�ت 
�لعالقة مبجالت �لتدريب و�لتطوير 
وكلية  �لإم���ار�ت،  جامعة  ر�أ�شها  وعلى 

ويتيح  ز�ي��د،  وجامعة  �لعليا،  �لتقنية 
�لفئة  �أم��ام  �لفر�شة  �ملهني  �لتدريب 
بيئة  ع��ل��ى  للتعرف  �مل��و�ط��ن��ة  �ل�����ش��اب��ة 
مو��شالت  يف  �ل���ع���م���ل  وم���ت���ط���ل���ب���ات 

من  بالكثري  ي��زوده��م  كما  �لإم�����ار�ت، 
�خلرب�ت �ملهنية �ل�شرورية مل�شتقبلهم 
�مل��ه��ن��ي، وذل����ك يف ع���دد م��ن �ملجالت 
وظائف  �شيما  ل  و�ل��ف��ن��ي��ة،  �لإد�ري������ة 

�ل����دع����م م���ث���ل �مل���ال���ي���ة و�مل�������ش���رتي���ات 
و�لت�شالت  �لأع��م��ال  عمليات  و�إد�رة 
�ملوؤ�ش�شية، و�شوًل �إىل �ملجالت �لفنية 

قي ور�س �ل�شركة.

•• اأبوظبي-الفجر

�إحياء  يف  �ملتمثلة  ر�شالته  �شمن   
�مل��وؤ���ش�����س، وجت�شيد  �ل��و�ل��د  م��اآث��ر 
�لعمل  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����د  ن��ه��ج��ه 
�لإن�شاين، د�أب مركز جامع �ل�شيخ 
بالتعاون  م��ب��ادرة  يف  �لكبري  ز�ي���د 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي  من 
– �ل�شريك �ل�شرت�تيجي للمركز 
- على توزيع 15 �ألف وجبة �إفطار 
يومًيا طو�ل �شهر رم�شان �لف�شيل 
للم�شتفيدين يف عدد من �ل�شركات 
باملدن �لعمالية يف مناطق خمتلفة 
ب����اإم����ارة �أب���وظ���ب���ي، جم�����ش��ًد� قيم 
�خلري �لتي غر�شها �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لتي  و�لر�شالة  ث��ر�ه-  �هلل  -طيب 
ي��ق��دم �مل��رك��ز م��ن خ��الل��ه��ا للعامل 
�ل�شورة �لإن�شانية ل�شماحة �لدين 
�لإ�شالمي �حلنيف �لذي ل يفرق 
بني �لب�شر يف �لرحمة و�لإن�شانية.

حيث ترتجم مبادرة توزيع وجبات 
�لإف���ط���ار �ل��ي��وم��ي��ة، �ل��ت��ز�م �ملركز 
�ملتمثلة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لتي  �خل���ري  م��ف��اه��ي��م  جت�شيد  يف 
غ��ر���ش��ه��ا ز�ي������د يف جم��ت��م��ع دول����ة 
حتى  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�أ�شبحت مثاًل يحتذى يف �لعطاء 

من  وذل����ك  مت��ي��ي��ز،  دون  للجميع 
�ملمار�شات  م���ن  م��ن��ظ��وم��ة  خ����الل 
و�لرب�مج �لتي يقدمها على مد�ر 
�لعام، ل�شيما خالل �شهر رم�شان 
�مل��ب��ارك، ومن��وذًج��ا يف بث مفاهيم 
�خلري بني �أفر�د �ملجتمع مبختلف 

فئاته.
لوجبات  �مل����رك����ز  ت����وزي����ع  وي����اأت����ي 
�لإفطار �شمن تلك �ملبادر�ت، حيث 
ي��ت��م �إع���د�ده���ا وف���ق �أع��ل��ى معايري 
�لغذ�ئية،  و�ل�������ش���الم���ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لقو�ت  نادي �شباط  بالتعاون مع 

رئي�ًشا  د�ع��ًم��ا  يعد  �ل���ذي  �مل�شلحة 
ل���ل���م�������ش���روع، ح���ي���ث ي���ت���م ت���وزي���ع 
مع  �مل��ب��ا���ش��ر  بالتن�شيق  �ل��وج��ب��ات 
�ملتخ�ش�شة  �لقت�شادية  �ملناطق 
رف�������ًد�  وذل��������ك  "زونزكورب"، 
من  �مل��ب��ذول��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للجهود 
و�ملوؤ�ش�شات  �لر�شيدة  �لقيادة  قبل 
�خل���ريي���ة �ل���ه���ادف���ة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
�نت�شار  �لناجتة عن جائحة  �لآثار 
و�شماًنا  )كوفيد19-(.  فريو�س 
جل�����ودة �ل���وج���ب���ات �مل���ق���دم���ة، يتم 
جمهزة  �شاحنات  بو��شطة  نقلها 

�أبوظبي  جهاز  قبل  من  ومعتمدة 
وذل���ك يف ظل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  للرقابة 
�لالزمة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 
فريو�س  �ن���ت�������ش���ار  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 

)كوفيد19-(.  
�لرئي�س  �ل��ك��ع��ب��ي،  �شيخة  وق��ال��ت 
�لقو�ت  �شباط  ل��ن��ادي  �لتنفيذي 
�مل�شلحة يف �أبوظبي، جت�شد مبادرة 
نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة، �شور 
�لتعاون �لإن�شاين لتعزيز �لتقارب 
و�إثر�ء قيم �لتعاي�س و�لت�شامح يف 
�ل��دول��ة، من خ��الل �إع���د�د وجبات 

رم�شان  ���ش��ه��ر  ط������و�ل  �لإف�����ط�����ار 
بالتعاون  وت���ق���دمي���ه���ا  �مل�����ب�����ارك 
و�لتن�شيق �ملبا�شر مع مركز جامع 
للم�شتفيدين  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ 
من خمتلف �لثقافات يف عدد من 
�أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لعمالية  �مل��دن 
�إحياًء لقيم �لو�لد  وتاأتي �ملبادرة؛ 
�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان -طيب �هلل ث��ر�ه-، وعرفاًنا 
بدوره يف م�شرية �لعطاء �لإن�شاين 
�لالحمدود، و�لتي جتاوزت حدود 
�لدولة لتعم �لعامل �أجمع، وتعك�س 

و�لكرم،  ل��الأخ��وة  �ل�شامية  �مل��ب��ادئ 
ث���ر�ه-،  �هلل  -ط��ي��ب  غر�شها  �ل��ت��ي 
من  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ور�شختها 
�ملبادرة  ه���ذه  ت��ع��ك�����س  ك��م��ا  ب���ع���ده. 
ث��ق��اف��ة �خل���ري �ل��ت��ي ق��ام��ت عليها 
�لعربية  هويتها  م�شتندة  �لدولة، 

و�لإ�شالمية.
وي����ق����دم ن�������ادي ����ش���ب���اط �ل����ق����و�ت 
�جلاري،  رم�شان  خ��الل  �مل�شلحة 
15 �ألف وجبة �إفطار يومًيا، حيث 
90 طباخ  �مل����ب����ادرة  ف��ري��ق  ي�����ش��م 
و145 عاماًل، يعملون على مد�ر 

منتظمة،  ل��وردي��ات  وف��ًق��ا  �ل�شاعة 
لإع�����د�د �ل��وج��ب��ات �ل��ت��ي ت��ق��دم يف 
�لوجبات  وحت�شري   ، نف�شه  �ليوم 

�لتي �شتقدم يف �ليوم �لذي يليه.
ك��م��ا ق��ال��ت �أم���ل ب��ام��ط��رف، مدير 
�إد�رة �لتو��شل �حل�شاري يف مركز 
جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري: "�إن ما 
و�لتعاون  بالتن�شيق  �ملركز  ي�شخر 
�لقو�ت  �شباط  ن���ادي  م��ع  �ملبا�شر 
تقدمي  يف  ج���ه���ود  م����ن  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ملبادر�ت �خلريية و�لإن�شانية، �لتي 
�أفر�د  تعزز �لتقارب �لإن�شاين بني 

�لثقافات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
�نعكا�ًشا  ���ش��وى  لي�شت  و�ل��ف��ئ��ات، 
�أر���ش��ى ج���ذوره �ل��و�ل��د �ملوؤ�ش�س  مل��ا 
يف جم��ت��م��ع دول����ة �لإم��������ار�ت، من 
�لإن�شاين  و�لعمل  �خل��ري  مفاهيم 
و�أخرى،  ثقافة  بني  لمييز  �ل��ذي 
�إذ ن�شتذكر �ملاآثر �لإن�شانية  ونحن 
م�شرية  على  نقف  �ملوؤ�ش�س  للو�لد 
�أثمرت  و�خل�����ري  ب��ال��ب��ذل  ح��اف��ل��ة 
دولة  م��ن  جعل  وت��الح��ًم��ا  تعاي�ًشا 
�لإم��ار�ت مثاًل يحتذى يف �ملبادرة 

بالعطاء و�لبذل".
�ل�شيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  �أن  ي���ذك���ر 
�شوؤون  ل��وز�رة  �لتابع  �لكبري  ز�ي��د 
ومتابعة  برعاية  يحظى  �لرئا�شة 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
وتاأ�ش�س �ملركز ليكون نو�ة للحركة 
تتمحور  �لتي  و�لفكرية  �لثقافية 
و�لوطنية  �لثقافية  �لقيمة  ح��ول 
تعرب  و�ل��ت��ي  �جل��ام��ع  �لتي ميثلها 
ر�شخها  �لتي  و�لقيم  �ملفاهيم  عن 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�ملتاأ�شلة 
ت�شكل  و�لتي  و�لوعي  �لوجد�ن  يف 
�متد�ًد� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا �حلنيف.

�صلطان القا�صمي ي�صدر قانونا ب�صاأن اإعادة تنظيم قوة ال�صرطة يف اإمارة ال�صارقة

تعزيزًا خلططها يف جمالت الت�طني وامل�ش�ؤولية املجتمعية

دفعة جديدة من الطلبة اجلامعيني تنهي تدريبًا مهنيًا يف موا�صالت الإمارات
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•• عجمان-وام:

�شلط جمل�س ر��شد بن حميد �لنعيمي 
�لرم�شاين، �ل�شوء على نهج �خلري يف 
دولة �لإمار�ت، وماآثر �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
�لإن�شاين  �لعمل  تر�شيخ  يف  نهيان  �آل 
وم�شاهمة  �لإم�������ار�ت،  وخ����ارج  د�خ����ل 
�ل���دول���ة م���ن خ����الل م�����ش��اع��د�ت��ه��ا يف 
�لقوة  م���ن  ر���ش��ي��د  ب���ن���اء  �خل������ارج يف 

�لناعمة.
�لتي  �جل���ل�������ش���ة  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
�لتقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت 
وح�شور  برعاية  بالتو��شل  �حلديثة 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ر�����ش���د  �ل�����ش��ي��خ 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
بعجمان، رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت لكرة 
�خلرب�ء  من  نخبة  ومب�شاركة  �لقدم 

و�ملخت�شني و�أ�شحاب �لآر�ء �لنرية.
و�أكد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
�أن و�لدنا �ملوؤ�ش�س �أر�شى قو�عد �لعمل 
�لبي�شاء  �أي���ادي���ه  و�م��ت��دت  �لن�����ش��اين 
ف�شاند  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  ل��ك��ل  ل��ت�����ش��ل 
�مل���ظ���ل���وم ون�������ش���ر �ل�����ش��ع��ي��ف و�أغ������اث 
و�شعى  �لإن�������ش���ان  يف  وف���ك���ر  �مل���ح���ت���اج 

لإ�شعاده حيث عرف "طيب �هلل ثر�ه" 
بالقلب �لرحيم �لذي يت�شع للجميع.

وتابع �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
ع��ل��ى تقدمي  ل���ه ح��ر���س  �مل��غ��ف��ور  �أن 
لل�شعوب  �خل����ارج����ي����ة،  �مل�������ش���اع���د�ت 
للكو�رث  تتعر�س  و�ل��ت��ي  �ل�شعيفة 
و�مل��ج��اع��ات و�حل����روب وك��اف��ح مل��ا فيه 
بتطوير  و�آم�������ن  �لن���������ش����ان،  ����ش���ال���ح 
�مل��ج��ت��م��ع��ات وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ف��ت��ب��ن��ى ودعم 
كافة �مل�شاريع يف جميع �لدول ل�شمان 
حتقيق �ل�شعادة لل�شعوب ودفع عجلة 

�لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شتثمار.
وق���ال: "لقد ك��ان و�ل��د�ن��ا ز�ي���د رمز 
و�لإن�شانية فقد حر�س على  �حلكمة 
توطيد �لعالقات مع كافة دول �لعامل 
لثقافة  موؤ�ش�شاً  للجميع  ب��اب��ه  وف��ت��ح 
و�لتي  و�لع��ت��د�ل  و�حلكمة  �لت�شامح 

تتبناها �لدولة".
�شارت  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  وب����ني 
منهج  �خل��ري  ليكون  �لنهج  ذ�ت  على 
للرحمة  منارة  دولتنا  وت�شبح  حياة، 
و�لإن�������ش���ان���ي���ة و�ل���ت�������ش���ام���ح و�ل���ب���ذل 

باأبناء  ع��ن ف��خ��ره  و�ل��ع��ط��اء، م��ع��رب��اً 
ز�ي���د و�ل��ذي��ن ي��ع��ت��ربون خ��ري �شفر�ء 
فاخلري  وج��������دو�  �أي���ن���م���ا  ل���ب���الده���م 

بد�خلهم مغرو�س.
وت�������ش���م���ن���ت �جل���ل�������ش���ة �ل����ع����دي����د من 
�مل����ح����اور �مل��ت��ع��ل��ق��ة مب���و����ش���وع �خلري 
�ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  نهج  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
�لإن�������ش���اين د�خل  �ل��ع��م��ل  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
وخ����ارج �لإم������ار�ت وم�����ش��اه��م��ة �لعمل 
نه�شة  يف  �لإم���ار�ت  لدولة  �لإن�شاين 
�ملجتمعات عاملياً وم�شاهمة �مل�شاعد�ت 

�لإم��ار�ت��ي��ة يف �خل���ارج يف بناء ر�شيد 
و��شتمر�ر  للدولة  �لناعمة  �لقوة  من 
ن��ه��ج �خل���ري يف دول���ة �لإم������ار�ت حتى 
ق�ش�س  ل�شتعر��س  بالإ�شافة  �ليوم 
�أهايل �ملناطق �لتي و�شلتها  ومو�قف 

يد �خلري �لإمار�تية.
�لدكتور  م��ع��ايل  م���ن ج��ان��ب��ه حت���دث 
�ملجل�س  ع�شو   - �لنعيمي  ر��شد  علي 
�ملغفور  ماآثر  �لحت��ادي، عن  �لوطني 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د و�ل�����ذي ي��ع��د رم����ز�ً 
جميع  ح��ول��ه  تلتف  و�إن�شانياً  وطنياً 

�ل�شعوب وت�شتمد منه �لقيم و�ملبادئ، 
بالإن�شان  �هتم  �خلري  ز�ي��د  �أن  مبيناً 
بقلب رحيم  و�متاز  و�لنبات  و�لبنيان 

ومعطاء.
من جهته حتدث �شعادة �ل�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
�أمناء هيئة �لأعمال �خلريية بعجمان، 
�لهيئة ودوره��ا يف تقدمي  عن جتربة 
�لهيئة  �أن  مبيناً  و�ل��ع��ون،  �مل�شاعد�ت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  روؤي��ت��ه��ا  ت�شتمد 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان، و�شمو 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ 
عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
كافة  تقدمي  على  يحر�شان  و�للذين 

�أنو�ع �لدعم و�مل�شاندة.
وقال �إن �لهيئة عملت على بناء منازل 
وجم���م���ع���ات ���ش��ك��ن��ي��ة وم�����ش��اج��د كما 
دخل  م�شدر  ووف��رت  م�شاريع  د�شنت 
�لقرى بكافة مناطق  ثابتا لالأ�شر يف 
على  تعمل  �لهيئة  �أن  مبيناً  �ل��ع��امل، 
رفع �لوعي و�ملعرفة ون�شر �لعلم حيث 

�فتتحت �لعديد من �ملد�ر�س.
من جانبه قال �شعادة �لدكتور حممد 
لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفالحي  عتيق 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي: "نتذكر يف 
يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين ماآثر �ملغفور 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�لإن�شانية  �مل�شاريع  كافة  دعم  و�ل��ذي 
وبناء  و�ل�شند  �لعون  لتقدمي  و�شعى 
وتنميتها"،  وت��ط��وي��ره��ا  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�أن هيئة �لهالل �لأحمر ت�شعى  مبيناً 
لكافة  �مل�شاعد�ت  لتقدمي  توقف  بال 
وتتبنى  للم�شاندة  �لتي حتتاج  �لدول 

وتدعم �مل�شاريع �لتنموية.
م���ن ج��ه��ت��ه ب���ني �ل�����ش��ي��د ع��ب��ي��د �شيف 
مبخيم  �لإغ��اث��ة  فريق  قائد  �لكعبي 
�لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �لفهود  مريجيب 
�أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان �أر�شى قو�عد �لبذل فاأ�شبح 
و����ش��ح��ة ن�شري  منهج ح��ي��اة وق��و�ع��د 
ع��ل��ي��ه��ا. وحت����دث �ل��ك��ع��ب��ي ع��ن خميم 
م���ري���ج���ي���ب �ل�������ذي ي�������ش���م �لأ����ش���ق���اء 
من  كبري  ب��دع��م  ويحظى  �ل��الج��ئ��ني 
�لعون  تقدم  و�لتي  �حلكيمة  �لقيادة 
�ملخيم  م���ن خ���دم���ات  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 

وتوفر �لفر�س و�ملمكنات.

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت دب���ي �ل��ذك��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون مع 
ب����ن ر������ش����د للطب  ج���ام���ع���ة حم���م���د 
و�لعلوم �ل�شحية عن تطوير منوذج 
وبائي جديد للتنبوؤ بانت�شار فريو�س 
"كوفيد19-".  �مل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
ت�شور�ً  �جل����دي����د  �ل���ن���م���وذج  وي���ع���د 
 SEIR متطور�ً ومتخ�ش�شاً لنموذج
)�شرعة �لتاأثر - �لتعر�س - �لإ�شابة 
على  ي�شتخدم  و�ل����ذي  �ل��ت��ع��ايف(،   -
نطاق و��شع يف علم �لأوبئة للنمذجة 
�لريا�شية لنت�شار �لأمر��س �ملعدية 

خالل فرت�ت �حل�شانة.
 SEIR �لأويل  �ل��ن��م��وذج  وي��ع��ت��رب 
�أك������رث ع��م��وم��ي��ة وغ�����ري ق������ادر على 
�ل��ف��ري��دة جلائحة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  �إب�����ر�ز 
"كوفيد- م��ث��ل  ج��دي��دة،  ف��ريو���ش��ي��ة 
قام  �مل���ن���ط���ل���ق،  ه�����ذ�  وم�����ن   ."19

�ل��ب��اح��ث��ون يف دب��ي �ل��ذك��ي��ة وجامعة 
و�لعلوم  ل��ل��ط��ب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�إ�شد�ر  و�خ��ت��ب��ار  بتطوير  �ل�شحية 
 SEIR م����ن من������وذج  م��ت��خ�����ش�����س 
)�شرعة   SEAHIR ي�����ش��م��ى   ،
�أعر��س   ب��دون   - �لتعر�س   - �لتاأثر 
 - �مل�شت�شفى  – �لإدخ����ال يف  ظ��اه��رة 
عزل - تعايف( . حيث �أ�شبح �لت�شور 
على  �أف�����ش��ل  ب�شكل  ق�����ادر�ً  �جل��دي��د 
ر�شد �لديناميكيات �لفريدة لتف�شي 
ُن�شر  وق����د  كوفيد19-.  ف���ريو����س 
للبحوث  �لدولية  "�ملجلة  يف  �لعمل 
عدد  يف  �لعامة"  و�ل�شحة  �لبيئية 
�لأمر��س  "منذجة  ي�شمى  خ��ا���س 
�ملعدية يف ع�شر �لبيانات �ملعقدة" يف 

مار�س 2021.
 SEAHIR ل����ن����م����وذج  ومي����ك����ن 
�ل�شحية  �لرعاية  مبتطلبات  �لتنبوؤ 
ياأخذ  ح��ي��ث  تف�شياًل،  �أك���رث  ب�شكل 

يف �لع��ت��ب��ار ت��اأث��ري �ل��ت��دخ��الت غري 
�جل�شدي،  �لتباعد  مثل  �ل��دو�ئ��ي��ة، 
�ملختلفة  �لفح�س  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

على عدد حالت �لإ�شابة �ملوؤكدة.
وقد ��شتخدمت دبي �لذكية �لنموذج 
لأول مرة يف "لوحة �لتحكم �لذ�تية 
مت  �ل��ت��ي  –  كوفيد19"،  �ل��ذك��ي��ة 
"مركز  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  ت��ط��وي��ره��ا 
�لتحكم و�ل�شيطرة ملكافحة فريو�س 
كورونا" يف دبي، وذلك ملر�قبة �نت�شار 
فريو�س كورونا �مل�شتجد و�لتنبوؤ به.

�آل  يون�س  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جهته،  وم��ن 
لدبي  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  ن��ا���ش��ر، 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ذك��ي��ة، 
�لنموذج  تطوير  "يعد  دب��ي:  بيانات 
SEAHIR �إجناز�ً مهماً  �جلديد 
بعلوم  �لل����ت����ز�م  يف  ن��ه��ج��ن��ا  ي��ع��ك�����س 
كوفيد  جائحة  مو�جهة  يف  �لبيانات 
نوؤمن  �لإمار�ت.  ودولة  دبي  يف   19

�أد�ة  ب����اأن �ل��ب��ي��ان��ات  يف دب���ي �ل��ذك��ي��ة 
�ملدرو�شة،  �ل���ق���ر�ر�ت  لت��خ��اذ  فعالة 
�لوباء  م��ع  �لتعامل  يف  نهجنا  وه��و 
وت��د�ع��ي��ات��ه م��ن �أج���ل دف���ع �لتحول 
�لرقمي و�لتنمية �مل�شتد�مة يف دبي، 
حيث نعتمد با�شتمر�ر على �لبيانات 
خمططاتنا   ج���م���ي���ع  يف  �ل���دق���ي���ق���ة 

جلعل دبي  �ملدينة �لأذك��ى و�لأ�شعد 
على وجه �لأر�س".

بتطوير  فخورون  �شعادته:  و�أ�شاف 
م���ع جامعة  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  م�����ش��روع��ن��ا 
و�لعلوم  ل��ل��ط��ب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
و��شع  ن��ط��اق  على  ون�����ش��ره  �ل�شحية 
لأبحاث  �لدولية  �لعلمية  �ملجلة  يف 

�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة، وه���و ما 
يعزز �شمعة دبي و�لإمار�ت وي�شاعف 
م�شاهمتنا يف �حلد من تاأثري جائحة 

كوفيد 19".
وقد �شم �لفريق �لبحثي، �إىل جانب 
�لدكتور  ن��ا���ش��ر،   �آل  ي��ون�����س  ���ش��ع��ادة 
�ألك�شندرو�س ليونت�شي�س، و�لدكتورة 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م��ن دب���ي �لذكية،  �آم��ن��ة 
و�لأ�شتاذ �لدكتور علوي �ل�شيخ علي، 
�شينوك،  �أبيول  �لدكتورة  و�لأ�شتاذة 
و�لدكتور توم لوين من كلية �لطب 
للطب  ر����ش��د  ب��ن  حممد  جامعة  يف 

و�لعلوم �ل�شحية.
�شريف،  �أحمد  عامر  �لدكتور  وثمن 
ر��شد  ب����ن  ج���ام���ع���ة حم���م���د  م���دي���ر 
، رئي�س  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم  ل��ل��ط��ب 
ملكافحة  و�ل�شيطرة  �لتحكم  م��رك��ز 
�لتعاون  على  بدبي  كورونا  فريو�س 
�مل�شرتك بني �جلامعة ودبي �لذكية  

يف تطوير منوذج متخ�ش�س لر�شد 
�ل���وب���اء و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ه���ذه �لورقة 
�أي�شاً  ي��ع��ك�����س  م���ا  وه����و  �ل��ب��ح��ث��ي��ة، 
حر�س �جلامعة على خدمة �ملجتمع 
معرفية  كموؤ�ش�شة  دوره����ا  وت��اأك��ي��د 
حا�شنة لالأبحاث  من �أجل �لرتقاء 
�ل�شحية  �خل����دم����ات  مب�������ش���ت���وي���ات 
يف �مل��ج��ت��م��ع.  وق���ال �ل��دك��ت��ور عامر 
دبي  فريَقي  �أهنئ  �أن  " �أود  �شريف: 
�ل��ذك��ي��ة وج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ر��شد 
و�أ�شجع  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم  ل��ل��ط��ب 
ك��ل م��ن ���ش��ارك يف ه��ذ� �لإجن���از على 
و�ملعرفة  �خل�����رب�ت  ن�����ش��ر  ����ش��ت��م��ر�ر 
مو�جهة  رحلة  جمتمعاتنا.  خلدمة 
�لوباء تتطلب ت�شافر �جلهود ب�شكل 
�لأكادميية  �مل�شتويات  على  م�شتمر 
و�لطبية و�ملمار�شات �ملجتمعية، وهذ� 
ما ن�شعى لتحقيقه من خالل �لتعاون 
�ليوم  ف��خ��ورون  و�إن��ن��ا  �شركائنا،  م��ع 

بالتعاون  �إجناز  �إليه من  مبا و�شلنا 
�شيكون لذلك  وم��ا  �لذكية،  دب��ي  مع 
تعزيز �جلهود  ج��وه��ري يف  دور  م��ن 
من  و�حل���د  بال�شتجابة  �حلكومية 
�أ�ش�س  �إىل  �مل�شتندة  �ل��وب��اء  �ن��ت�����ش��ار 
ثابتة من �لعلوم وقو�عد �لبيانات." 
بيانات  جمموعة  �ل��ف��ري��ق  ��شتخدم 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  للجمهور  متاحة 
�لعنا�شر  لتح�شني  ح��ال��ة  ك��در����ش��ة 
مع  ومقارنتها  للنموذج  �لرئي�شية 
��شتخد�م  مت  وق����د  �حل������الت.  ع����دد 
قبل  م�����ن   SEAHIR من��������وذج 
ملكافحة  و�ل�شيطرة  �لتحكم  م��رك��ز 
�لوباء  لر�شد  بدبي  فريو�س كورونا 
ودع���م �ت��خ��اذ �لإج������ر�ء�ت يف �لوقت 
�ملنا�شب ب�شاأن تطوير ��شرت�تيجيات 
�لفح�س، وزيادة قدرة قطاع �لرعاية 
�ل�شحية، وتنفيذ �لتدخالت �ملنا�شبة 

لحتو�ء �نت�شار �لفريو�س.

•• ال�سارقة-الفجر:

ت��ن��اغ��م��اً م���ع ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ح��ا���ش��ن��ة لإب���د�ع���ات 
�لنا�شئة و�ليافعني من �لذكور و�لإناث �ملوهوبني فنياً؛ �أطلقت 
"ربع قرن" ل�شناعة �لقادة  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة"،  "نا�شئة 
يف  و�مل�شاركات  �لأع��م��ال  ل�شتقبال  �لأوىل  �ملرحلة  و�ملبتكرين، 
�ملعر�س �لفرت��شي "�لفن للجميع" �لذي تقام ن�شخته �لثانية 

حتت �شعار "عام �ل�شتعد�د للخم�شني".
للهو�ة  �ملختلفة  �ل��ف��ر���س  تهيئة  يف  �مل��ع��ر���س  ر���ش��ال��ة  وتتج�شد 

�إتاحة  �إىل  �مل��ع��ر���س  ي��ه��دف  ح��ي��ث  ب��ال��ف��ن،  للتعبري  �مل��ب��دع��ني 
عرب  �لفنية  مو�هبهم  تنمية  يف  و�مل�شاركني  للنا�شئة  �لفر�شة 
�لطالع على �أف�شل �ملمار�شات و�كت�شاف �لفن يف �ل�شارقة، مبا 
من  �لفنية،  �لإنتاجية  زي���ادة  على  وي�شجعهم  معارفهم  ي��رثي 

خالل عر�س �أعمالهم  �لفنية و�إبر�زها جمتمعياً.
يف  و�ليافعني  �لنا�شئة  �لثانية،  ن�شخته  يف  �ملعر�س  ي�شتهدف 
18 �شنة م��ن م��و�ط��ن��ي دول���ة �لإم����ار�ت  13 �إىل  �لأع��م��ار م��ن 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر���ش��ه��ا ذك����ور�ً و�إن���اث���اً، ويتم 
��شتقبال �لأعمال �لفنية �مل�شاركة خالل �لفرتة من 1 مايو �إىل 

WWW. 2021، وذلك عرب �ملوقع �لإلكرتوين يونيو   30
.Shjyouth.ae

و�لنحت،  �لر�شم،  �أع��م��ال  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  جم��الت  ت�شمل 
و�لت�شوير �ل�شوئي، �إىل جانب فنون �لو�شائط �ملتعددة، و�لفن 
�لرقمي، وذلك عرب ��شتثمار �لتقنيات �لفنية وتوظيف �لأدو�ت 
�ملتاحة للتعبري بالفن عن �ملو�شوع �لرئي�س �ملعر�س يف ن�شخته 
�لتي  �لثالثة  وحم���اوره  للخم�شني"،  �ل�شتعد�د  "عام  �لثانية 
تتج�شد يف �ل�شباب و�ل�شتعد�د للخم�شني، �لإمار�ت بني �ملا�شي 

و�حلا�شر، و�إمارة �ل�شارقة.

ي�ني�  30 اإىل  ماي�  يف الفرتة من 1 

»نا�صئة ال�صارقة« تبداأ ا�صتقبال م�صاركات املعر�ش الفرتا�صي »الفن للجميع« يف ن�صخته الثانية

جمل�ش را�صد بن حميد النعيمي ي�صلط ال�صوء على نهج اخلري يف الإمارات

ن�شرت يف »املجلة الدولية للبح�ث البيئية وال�شحة العامة«

دبي الذكية وجامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية تطوران منوذجًا جديدًا للر�صد الوبائي ل� »كوفيد 19«

•• اأم القيوين -الفجر

�أطلقت جمعية �لإمار�ت لرعاية وبر �لو�لدين يف يوم ز�يد 
للعمل �لإن�شاين حملة على مدى يومني ت�شمنت توزيع 
�لقيوين  �أم  �إم��ارة  �لعمال يف  �إف��ط��ار  �شائم على  وجبات 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية  و�ملبادر�ت  �خلريية وذلك  �إطار  يف 
م��دي��ر �جلمعية  �مل��ع��ال  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ خ��ال��د  مب�����ش��ارك��ة 
وح�شور عدد من �ملتطوعني. وقال �ل�شيخ خالد �ملعال �إن 
جمتمع �لإمار�ت  يتميز يف �لتكافل  و�لت�شامن و�لتالحم 

�لإن�شاين،  وت�شوده كل معاين �خلري و�لعون و�لعطاء.

يف »ي�م زايد للعمل الإن�شاين«

جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين 
توزع وجبات اإفطار �صائم 

•• دبي-الفجر

ب�����ن مت���ي���م مدير  ع���ي�������ش���ى  ك�������ش���ف 
للمنازعات  �ل��ودي��ة  �لت�شوية  مركز 
يف حم��اك��م دب���ي، �أن �مل��رك��ز جن��ح يف 
ت�شوية %86 من �مللفات �لنز�عات 
867 م��ل��ي��ون و  و�مل����ق����در ق��ي��م��ت��ه��ا 
عدد  وو���ش��ل   ،799 و  �أل��ف��اً   683
و109  �أل��ف   2 �ملف�شولة  �لنز�عات 
�لنتظار  زم��ن  متو�شط  وبلغ  ن��ز�ع، 
للجل�شة �لأوىل 5 �أيام، وبلغ معدل 
�لف�شل من تاريخ �جلل�شة �لأوىل 8 

�أيام.
�لودية  �لت�شوية  مركز  �أن  مو�شحاً 

جنح  دبي  ملحاكم  �لتابع  للمنازعات 
يف حت��ق��ي��ق �جن�����از�ت ك��ب��رية خالل 
�جل����اري،  �ل���ع���ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع 
متثلت يف حل �لعديد من �لنز�عات 
ق��ط��اع��ات م��دن��ي��ة وجتارية  يف ع���دة 
تخفيف  �إىل  �أدى  مم���ا  وع���ق���اري���ة 
�لعبء وتوفري �جلهد و�لوقت على 
لتحقيق  �ملتقا�شيني  وعلى  �ملحاكم 
ر�شالة حماكم دبي يف حتقيق عد�لة 
و�ل�شرعة  ب���ال���دق���ة  ت��ت�����ش��م  ن���اف���ذة 
مي�شرة  ق�شائية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
�إىل  للو�شول   " للجميع  �ل��و���ش��ول 

حماكم ر�ئدة متميزة عاملياً"
�لت�شوية  �أن مركز  م�شري�ً بن متيم 

�ل����ودي����ة ل��ل��م��ن��ازع��ات ي��ع��ت��م��د على 
و�لأدو�ت  و�ملبتكرة  �لذكية  �حللول 
منظومة  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  و�ل��و���ش��ائ��ط 
على  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  وت�شجيع  �ل��ع��م��ل، 
و�لتطبيقات  �ل���ق���ن���و�ت  ����ش��ت��خ��د�م 
�إمت���ام  �ل��ت��ي متكنهم م��ن  �ل��ذك��ي��ة، 
جميع معامالتهم يف �أي وقت ومن 
�أي مكان، مبا يوفر �جلهد و�لوقت 

على �ملتعامل.
�إد�رة مركز �لت�شوية  �أكد مدير  كما 
دبي،  حماكم  يف  للمنازعات  �ل��ودي��ة 
�لودية  �ل��ت�����ش��وي��ة  م��رك��ز  يف  ن�شعى 
للمنازعات ت�شهيل وت�شريع �إجر�ء�ت 
�لو�شول  �ملتعاملني، ومتكينهم من 

�لقانونية  �خل���دم���ات  �إىل  ب�����ش��رع��ة 
�إقامتهم،  م��ن��اط��ق  يف  و�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
و�لرت�����ق�����اء مب��ن��ظ��وم��ة �خل���دم���ات 
�لق�شائية �ملتخ�ش�شة �لتي توفرها 
و�لنمو  �ل��ت��ط��ور  مل��و�ك��ب��ة  �لإم�������ارة 
فاآلية  ف��ي��ه��ا،  �مل��ت�����ش��ارع �حل��ا���ش��ل��نْي 
�لعمل �ملعتمدة تقوم على �لتو��شل 
عرب  �لنز�ع  �أط��ر�ف  مع  و�لتفاو�س 
�لت�شال �ملرئي من خالل �لدخول 
�لر�شمي  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ع��ل��ى 
جدول  على  و�ل��دخ��ول  دب��ي  ملحاكم 
�لت�شال  بنظام  �لق�شايا  جل�شات 
�ملرئي، ويف  حال �لتفاق يتم �شياغة 
ب��ن��ود �لت��ف��اق��ي��ة وت��وق��ي��ع �لأط���ر�ف 

ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ة �ل�����ش��ل��ح م���ن خالل 
وجود  دون  �ل���و�ح���دة،  �مل����رور  كلمة 
ومن  للخدمة،  مبا�شرة  ر���ش��وم  �أي 
�ملخت�س  للقا�شي  �إر�شالها  يتم  ثم 
لالعتماد، وبعد  �إمتام �لت�شوية يتم 
للمتنازع  �ل��ر���ش��م  ن�شف  ����ش��رتج��اع 
بناء  �لبنكي  �ل��ت��ح��وي��ل  ط��ري��ق  ع��ن 
 2020 7ل�شنة  رق��م  �لقانون  على 
رقم  �لقانون  �أح��ك��ام  بع�س  بتعديل 
�لر�شوم  ب�شاأن   2015 ل�شنة   21
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة يف حم���اك���م دب�����ي، ويف 
�لتوقيع  ي���ت���م  �لت�����ف�����اق  مت  ح�����ال 
�إىل  �لت��ف��اق��ي��ة م��ن �شاعة  و�ع��ت��م��اد 
مركز  يعترب  موؤكد�ً  �شاعات،  ثالث 

�لت�شوية مركز�ً للتي�شري و�ل�شرعة، 
بخدمة  يتعلق  فيما  ل���دوره  وذل���ك 
و�شرعة  تي�شري  ب��ه��دف  �ملتعاملني 
تقدمي �خلدمة ملتلقيها، من خالل 
موظفني ذوي خربة وكفاءة عالية.

ق�شائية  جهة  �مل��رك��ز  يعد  و�أ���ش��اف 

�آليات  �إح���دى  مبثابة  وه��و  ر�شمية 
خ��ف�����س ت��ك��ال��ي��ف �ل��ت��ق��ا���ش��ي، وقد 
جمتمع  حلاجة  نظر�ً  �ملركز  �أ�ش�س 
�لأع���م���ال يف دب���ي م���ن �أج����ل توفري 
�شهلة  ل���ل���ن���ز�ع���ات  ت�����ش��وي��ة  �آل����ي����ات 
�إذ  �لتكاليف  ومنخف�شة  ومي�شرة 

�إعادة  �إطار دعم �ملركز �شيتم  �أنه يف 
�إذ�  �لتقا�شي  �ل��ر���ش��وم  مبلغ  ك��ام��ل 
مت���ت ت�����ش��وي��ة �مل���ن���ازع���ات ودي�����اً من 
�لت�شوية  ت�شبح  حيث  �ملركز  خالل 
و�جب  ق�شائي  حكم  مبثابة  �لودية 

�لنفاذ على طريف �لنز�ع.

مركز الت�صوية الودية للمنازعات يف حماكم دبي جنح يف ت�صوية %86 من النزاعات 
اجلاري العام  من  الأول  الربع  يف   799 و  األفًا  بقيمة 867 مليون و 683 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

بنت  لطيفة  �ل�شيخة  ج��ائ��زة  ك��رم��ت 
 2020 �لطفولة  لإب���د�ع���ات  حممد 
�ملنبثقة من جمعية �لنه�شة �لن�شائية 
بدبي هيئة كهرباء ومياه دبي تقدير�ً 
لدعم �لهيئة للجائزة بو�شفها �لر�عي 

�ل�شرت�تيجي.
�لطاير  حممد  �شعيد  معايل  وت�شّلم 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي درعاً تكرميياً 
من �جلائزة خالل ��شتقباله يف مركز 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي وف�����د�ً م���ن جائزة 
�ل�شيخة لطيفة بنت حممد لإبد�عات 
�لدبو�س  �أم��ي��ن��ة  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ط��ف��ول��ة 
وبح�شور  للجائزة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
زينب مو�شى من�شقة �لعالقات �لعامة 
حممد  �شعيد  معايل  و�أك���د  للجائزة. 
�ل���ط���اي���ر ح���ر����س �ل��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى دعم 
م�����ش��رية �لب��ت��ك��ار يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�مل��ت��ح��دة و�إم����ارة دب��ي و�إب���ر�ز  �لعربية 
�ل���ق���در�ت �مل��ت��م��ي��زة لأب���ن���اء �لإم������ار�ت 

وتر�شيخ توجهات �لقيادة �لر�شيدة يف 
من  �جلديد  و�لن�سء  �ل�شباب  متكني 

خالل �لإبد�ع و�لبتكار.
و�أ�شاف معاليه "ت�شعدنا رعاية جائزة 
�ل�شيخة لطيفة بنت حممد لإبد�عات 
جديدة  ترجمة  ت�شكل  �لتي  �لطفولة 

يقدمه  �ل�����ذي  �ل����الحم����دود  ل��ل��دع��م 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح��رم 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة �آل مكتوم رئي�شة جائزة �ل�شيخة 
لطيفة بنت حممد لإبد�عات �لطفولة 
بدبي لثقافة �لبتكار و�لإبد�ع حتقيقاً 
 2071 لأه������د�ف م��ئ��وي��ة �لإم�������ار�ت 

جلعل دول��ة �لإم���ار�ت �أف�شل دول��ة يف 
�ثبتت  �جلائزة  �ن  �ىل  م�شري�  �لعامل 
�ل�����ش��ن��و�ت دوره����ا �لفعال  ع��ل��ى م����د�ر 
�إل��ه��ام �جليل �جل��دي��د على تقدمي  يف 
مد�ركهم  وت��و���ش��ي��ع  �إب���د�ع���ي���ة  �أف���ك���ار 
وخيالهم �لذهني و�لفكري." و�أ�شاف 

معايل �لطاير "ل تدخر �لهيئة جهد�ً 
ل��دع��م �مل��ب��دع��ني و�مل��ب��ت��ك��ري��ن وتويل 
�هتماماً خا�شاً باملو�هب ورعايتها مبا 
وتطوير  مو�هبهم  تنمية  يف  ي�شاهم 
و�إك�شابهم  قدر�تهم وتعزيز مهار�تهم 
وتعمل  ج����دي����دة.  وم����ع����ارف  خ�����رب�ت 

�لبتكار  ث��ق��اف��ة  تر�شيخ  ع��ل��ى  �لهيئة 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وك��اف��ة  موظفيها  ب��ني 
ركيزة  بو�شفه  �لبتكار  على  وتعتمد 
�ملوؤ�ش�شي  ونهجها  عملها  يف  �أ�شا�شية 
ومت�شي بخطى و�ثقة نحو �ل�شتعد�د 
للخم�شني �شنة �لقادمة وبناء م�شتقبل 

�لقادمة." من  لأجيالنا  �إ�شر�قاً  �أكرث 
�لدبو�س  �أمينة  �شعادة  قالت  جانبها 
�ل�شويدي "يطيب يل �أن �أتقدم باأ�شمى 
كهرباء  لهيئة  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات 
وم����ي����اه دب�����ي ل���دع���م���ه���ا �ل����الحم����دود 
للمجتمع �ملحلي ب�شفة عامة وجائزة 
�ل�شيخة لطيفة بنت حممد لإبد�عات 
كافة  يف  خ���ا����ش���ة  ب�����ش��ف��ة  �ل���ط���ف���ول���ة 
على مد�ر  ودور�ت��ه��ا  �جل��ائ��زة  مو��شم 
عقدين من �لزمن و�لتي كانت حافلة 
و�لفعاليات  و�لأن�������ش���ط���ة  ب���ال���رب�م���ج 
و�إطالق  �لطفولة  لإبد�عات  �لد�عمة 
�لفكرية  و�مل����ه����ار�ت  �ل��ت��م��ي��ز  م��ل��ك��ات 
و�لبتكار  �لهو�يات  وتنمية  و�لذهنية 
و�������ش������وًل لأع�����ل�����ى م�����ر�ت�����ب �ل����ذك����اء 
�ل�شطناعي. لقد كانت هيئة كهرباء 
لن�شاطاتنا  و�لدعم  �ل�شند  دبي  ومياه 
ل  باأننا  يقني  على  ونحن  وب��ر�جم��ن��ا 
ن�شتطيع �أن نحّلق يف ف�شاء�ت �لإبد�ع 
باأجنحة  ول���ك���ن  مب���ف���ردن���ا  و�ل��ت��م��ي��ز 
و�ملعززة  �لد�عمة  �خل�شر�ء  �ل�شو�عد 

مل�شريتنا.

•• اأبوظبي-الفجر:

عن  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س  �لربملانية  �ل�شعبة  �شاركت 
بعد يف �جتماع �للجنة �لد�ئمة �لثالثة �لدميقر�طية وحقوق 
�ل�  �لعامة  �جلمعية  �جتماعات  �أجندة  �شمن  وذل��ك  �لإن�شان، 
و�شارك يف �لجتماع �شعادة  �لدويل،  �لربملاين  142 لالحتاد 
علي ج��ا���ش��م، و�ل��دك��ت��ورة م���وزة ب��ن ح��م��رور �ل��ع��ام��ري ع�شو� 

جمموعة �ل�شعبة يف �لحتاد.
"�لتغلب  ح��ول  لالجتماع  �لعام  �ملو�شوع  �ملجتمعون  وناق�س 
على �لوباء �ليوم وبناء غد �أف�شل: دور �لربملانات"، حيث مت 
تق�شيم �لجتماع �إىل جل�شتني، ناق�شت �جلل�شة �لأوىل مو�شوع 
وحقوق  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  ح��ال��ة  على  كوفيد19  جائحة  �أث���ر 

�لإن�شان، وتناولت �جلل�شة �لثانية مو�شوع �أثر �جلائحة على 
�لربملانات.

و�أكدت �شعادة د.موزة �لعامري يف مد�خلة لها خالل �لجتماع  
على �أهمية حق �ل�شحة، كحق �أ�شا�شي من حقوق �لإن�شان، و�أن 
و�أن  �أي وقت م�شى،  �أك��رث من  �أ�شبح ملحاً  �شمان هذ� �حلق 
م�شوؤوليات  و�حلكومات  �لربملانيني  من  تتطلب  �لأزم��ة  هذه 
على  كوفيد19  ج��ائ��ح��ة  �آث���اره���ا  م���ن  للتخفيف  م�����ش��اع��ف��ة 
�لدميوقر�طية وحقوق �لإن�شان، ومن �أهم خطو�ت �لتعايف من 
هذه �لأزمة �حلالية �لتوزيع �لعادل و�ل�شامل ومي�شور �لتكلفة 

للقاحات يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لنامية  �ل��دول  �إىل وجود فجوة كبرية بني  �شعادتها  و�أ�شارت 
و�لبلد�ن �ملتقدمة يف قدرتها على �حل�شول على �لتطعيمات، 

مما يهدد مبد�أ �أن لكل فرد حقوق مت�شاوية يف �لكر�مة و�ل�شحة 
و�ل�شتفادة من �لتقدم �لعلمي، م�شددة على �أهمية م�شاعفة 
�جلهود على �مل�شتوى �لدويل لت�شريع و�شول �للقاحات جلميع 

�لدول، ومد يد �لعون للتخفيف من �أثر �جلائحة.
و�أكدت �شعادتها على �لتز�م دولة �لإمار�ت بر�شالتها �لإن�شانية 
�ل�شحة  منظمة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  يف  �لفاعلة  وج��ه��وده��ا  �لعاملية 
�لعامل  ح��ول  دول��ة   128 ل���  م�شاعد�ت  قدمت  حيث  �لعاملية، 
من �لأدوية و�لإمد�د�ت و�ملعد�ت �لطبية، و�شاهمت باأكرث من 
�مل�شاعد�ت �لعاجلة، ودعمت �أكرث من 1.7  من  طناً   1742
مليون عامل يف جمال �لرعاية �لطبية حول �لعامل، بالإ�شافة 
لقاح  توفري  خ��الل  م��ن  �لوطني  �مل�شتوى  على  جهودها  �إىل 

كوفيد19- ب�شكل جماين جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني.

ال�صعبة الربملانية للمجل�ش الوطني الحتادي ت�صارك عن بعد 
يف اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل

•• ال�سارقة - وام:

د�شنتها  �لتي  و�ل�شريعة«  �ملتميزة  »�حل��ار�ت  حققت خدمة 
�إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�شائقني بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
بفح�س  �خلا�شة  »ت�شجيل«  قرية  مع  بالتعاون  �ل�شارقة 
وجتديد �ملركبات جناحاً ملمو�شاً ومت من خاللها فح�س 
�خلم�س  ي��ت��ع��دى  ل  قيا�شي  زم���ن  يف  م��رك��ب��ة   21341
"�حلارة �ل�شريعة"  �أق�شى منذ �طالق خدمة  دقائق كحد 
�لفح�س  ب���اأن  ع��ل��م��اً   2020 ي��ون��ي��و  يف  �مل��رك��ب��ات  لفح�س 
�أحدث  وم��ا هو   2015 ب��دء�ً من ط��ر�ز  للمركبات  خا�س 

ول ينطبق على �ملركبات ما دون ذلك. وقال �ملقدم حممد 
�أحمد �ملحرزي رئي�س ق�شم �لفح�س �لفني باد�رة ترخي�س 
جاءت  �خل��دم��ة  �إن  �ل�شارقة  ب�شرطة  و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  �حلثيثة  �مل�شاعي  �شمن 
�ملزيد  �إ�شفاء  و�إ�شعادهم من خالل  �ملتعاملني  تعزيز ر�شا 
�ملعايري  �أف�شل  وف��ق  �ملقدمة  �خل��دم��ات  على  �جل���ودة  م��ن 
ملتعامليها  و�ل��وق��ت  لتوفري �جلهد  وق��ت ممكن  �أ���ش��رع  ويف 
مبا يخدم م�شاحلهم ياأتي ذلك �ن�شجاماً مع ��شرت�تيجية 
�ملتعاملني  ر���ش��ا  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

باخلدمات �ملقدمة.

•• اأبوظبي-الفجر

 19 �لذي ي�شادف  �لإن�شاين،  للعمل  ز�يد  بيوم  �أبوظبي  �شرطة  �حتفلت  
رم�شان من كل عام  من خالل فعاليات جمتمعية خمتلفة، �إحياء لذكرى 
�ملغفور له "باإذن �هلل" �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، 
وما قدمته �أياديه �لبي�شاء من عطاء �أ�ش�س مل�شرية �لعمل �لإن�شاين يف دولة 
�لإمار�ت كما �حتفلت بيوم �لعمال و�لذي ي�شادف �لأول من مايو يف كل عام.  
فقد نظمت  مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي  فعالية بالتعاون 
 . �ملنا�شبة  بهذه  �لعمال  من  ع��دد  وكرمت   كلينيك   ميد  م�شت�شفيات  مع 
و�أو�شح �لعميد حممد �شاحي �حلمريي مدير مديرية �ملرور و�لدوريات 
للعمل  ز�ي��د  يوم  مع  بالتز�من  تاأتي  �ملبادرة  �أن  �ملركزية  �لعمليات  بقطاع 
�لن�شاين �لذي �أر�شى فيه  �ملغفور له ز�يد   �خلري دعائم   �لعمل �لتطوعي 

وترك ب�شمات و��شحة على �لعمل �لإن�شاين حملياً وعاملياً وعرفاناً باأولئك 
�لذين يوؤدون و�جباتهم �لإن�شانية يف جمال �لإغاثة وم�شاعدة �ملحتاجني.  
كما تاتي تز�مناً مع �ليوم �لعاملي للعمال �لذي توؤكد فيه �شرطة �أبوظبي 
كورونا،  جائحة  من  ووقايتهم  للعمال،  �لآم��ن  �لنقل  �أهمية  يف  �أولوياتها 
�أر�شلتها  �لتي  و�مل��ب��ادئ  و�لن�شانية،  �لعمل  قيمة  �إح���رت�م  ملبادئ  تطبيقا 
�لقيادة �لر�شيدة ونهجها يف �لت�شامح وتعزيز �أمن و�أمان �ملجتمع. و�أقامت 
�إد�رة طري�ن �شرطة �أبوظبي بقطاع �لعمليات �ملركزية يف �شرطة �أبوظبي 
�حتفاًل بيوم �لعمال  . و�أكد �لعميد طيار �إبر�هيم ح�شن �لبلو�شي، مدير 
�لأ�شا�شية  �خل��دم��ات  عمال  جم��ه��ود�ت  �أن   �أبوظبي  �شرطة  ط��ري�ن  �إد�رة 
حمل تقدير وتكرمي من �جلميع   يف كل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة 
لفتا �إىل �أن هذه �ملنا�شبة تعك�س �شيا�شة دولة �لإمار�ت يف �حرت�م �لإن�شان 

وتكرميه بغ�س �لنظر عن �نتماء�ته وجن�شيته ومن�شبه.

�صرطة اأبوظبي حتتفل بيوم زايد للعمل الإن�صاين واليوم العاملي للعمال 

جائزة ال�صيخة لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة تكرم »كهرباء دبي« تقديرا لدعم الهيئة للجائزة

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدرت وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي �لعدد 
ق��دم��ت وعرب  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية،  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن جم��ل��ة  �ل�����ش��اب��ع 
مو�شوعاتها �ملتنوعة روؤية معمقة لتميز �لعمل �لربملاين خالل 
�لإمار�ت،  دول��ة  برملانية يف  �شابقة  وتعد  بعد  �لعمل عن  فرتة 
وكيف متكن من و�شع �لآليات و�إطالق �ملبادر�ت �لتي �أ�شهمت 
و�أكد  و�مل��و�ط��ن.  �لوطن  خلدمة  �لربملاين  �لعمل  مو��شلة  يف 
ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س،  حممد  �لرحمن  عبد  معايل 
�لوطني �لحت��ادي - يف  �ملجل�س  �لدولة ل�شوؤون  �ملجتمع وزير 

�ملقال �لفتتاحي للمجلة - �أن منوذج �لعمل �لربملاين �لر�ئد، 
هو جزء ل يتجز�أ من منظومة �لتميز و�لتطور �لتي ت�شهدها 
دولة �لإمار�ت يف جميع �لقطاعات. و�أ�شار معاليه �إىل �أن �لعمل 
خلدمة �ملجتمع �لإمار�تي م�شرية ل تتوقف، وروؤي��ة متكاملة 
�بتكار  خ��الل  م��ن  ح��ول��ت  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  فيها جميع  تت�شارك 
�حللول �لعملية ملو��شلة �لعمل، روؤية �لقيادة يف �لعمل كفريق 
و�حد �إىل و�قع عملي جت�شد من خالل �لإجناز�ت و�لنجاحات 
ب��ع��د، و�ل��ت��ي �شكلت يف  �ل��ت��ي حتققت خ��الل ف��رتة �لعمل ع��ن 
يرتبط  �لعمل  يف  جديد  نهج  �إىل  توؤ�ش�س  جتربة  ذ�ت��ه  �لوقت 

بقدر�ت �لإن�شان �أكرث من �رتباطه باملكان.

فح�ش 21341 مركبة منذ اإطالق خدمة احلارة ال�صريعة لفح�ش املركبات ب�صرطة ال�صارقةالعوي�ش: منوذج العمل الربملاين الرائد هو جزء من منظومة التميز والتطور يف الإمارات
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج من�شور علم مليكانيكا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1129797 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة من�شور علم تا�شكري �حمد %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة حممد مبارك حممد دعفو�س �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك حممد دعفو�س �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

ريان  حممد  �مل��دع��و/  فقد 
�لهند     ، ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ���ش��ي��خ 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )7093008M( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0569053600

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و/ ������ش�����ال�����ح 
�فغان�شتان   ، ك�����رمي  حم���م���د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )P02445870(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �لف��غ��ان�����ش��ت��ان��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ت�����ريف�����ى 
�ثيوبيا   ، و�ك����ي����م����ا  ج���ي���م���ي 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4867108( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر فقدان �صهادة اأ�صهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة �ل����ش���ه���م رقم 
 ASMAK1712248
ب���ا����ش���م / ع���ل���ي ع����ب����د�ل����رز�ق 
ع��ل��ى �شادرة  �ب��ر�ه��ي��م  ط��ال��ب 
�لقاب�شة   �لعاملية  �ل�شركة  من 
وعلى  �شهم   1200 وع��دده��ا 
بالرقم  �لت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0507755077

فقدان �صهادة اأ�صهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة �ل����ش���ه���م رقم 
 ASMAK1712247
عبد�لرز�ق  ب�����ش��رى   / ب��ا���ش��م 
ع��ل��ى �شادرة  �ب��ر�ه��ي��م  ط��ال��ب 
�لقاب�شة   �لعاملية  �ل�شركة  من 
وعلى  �شهم   1200 وع��دده��ا 
بالرقم  �لت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0507755077

فقدان �صهادة اأ�صهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �ل���ش��ه��م رقم 
 ASMAK1712246
�شامل   ع��ل��ي  ل��ي��ل��ى   / ب��ا���ش��م 
���������ش��������ادرة م�������ن �ل���������ش����رك����ة 
وعددها  �لقاب�شة   �لعاملية 
من  وع���ل���ى  ���ش��ه��م   1200
بالرقم  �لت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا 

 0507755077
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العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
لقطع  عبد�هلل  �ل�ش�����ادة/ر��شد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لغيار رخ�شة رقم:1046457 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �مل �بر�هيم �شعيد �لعجال �ل علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف ر��شد عبد�هلل ر��شد هالل �لعليلي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة �شلو�شن

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1049045 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �ز�نه �حل�شري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شيد �شفدر ح�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاليو كلني خلدمات �لتنظيف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3657601 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عمر �حمد عبد�هلل �حمد �لكعبى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عمر �حمد عبد�هلل �حمد �لكعبى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة وي�شام جوهر %49

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ فاليو كلني خلدمات �لتنظيف 
VALUE CLEAN CLEANING SERVICES 

�إىل /فاليو خلدمات �ل�شيانة و�لتنظيف ذ.م.م 
VALUE MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين 4329901
تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �أجهزة �لتكييف �ملركزي 4329902

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شندباد �شوبرماركت ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3758095 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عي�شى جا�شم �شامل ربيع �لظاهرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد ر��شد مطر ر��شد �ل�شام�شى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مازن حممد خطيب

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �شندباد �شوبرماركت ذ.م.م 

SINDIBAD SUPERMARKET L.L.C

�إىل /�شندباد �شوبرماركت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
SINDBAD SUPERMARKET SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
لال�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/�شمان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:1011422 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �بر�هيم ح�شن �بر�هيم عبد�هلل �حلو�شني %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة ح�شن �بر�هيم عبد�هلل �حلو�شني %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف خليفة ح�شن �بر�هيم عبد�هلل �حلو�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�شن �بر�هيم عبد�هلل �حلو�شني
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�شت فجن لال�شتثمار 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3812853 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �حمد ر�شاد منا�شره %49
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد ثعلوب �شامل حمد �لدرعي من 51% �ىل %26
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عادل حممد �حمد �ل�شعدي من 49% �ىل %25
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

CN 2125942:لتوت للرجال رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شعب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملنال للو�شاطة �لعقارية و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 2828109 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عيون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2233501:لن�شر للنقليات  رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فويلتا  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

CN 2797969:فلور كافية رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بروموفيور لال�شت�شار�ت �لد�رية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة: طابق 3 مكتب 302 وحدة �ملالك �شمو �ل�شيخ مبارك بن 

حممد C2 جزيرة �بوظبي �شارع خليفة بن ز�يد �شرق 6
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2053876 

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

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/6/30  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005006750 

 تاريخ �لتعديل:2021/5/01
�مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:م�شر�با مليكانيك �ل�شيار�ت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح م 11 ق 72 مبنى �ملالك/ �شركة م�شر�يا �لتجارية 

ذ.م.م
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1017338 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 

- �ملحكمة �لتجارية بتاريخ:2020/05/04 للق�شاء يف �مارة �بوظبي
- تعيني �ل�شيد/عبد�ملجيد حممد �ملرزوقي كم�شفي ق�شائي لل�شركة   2

بتاريخ:2020/05/04 
 تاريخ �لتعديل:2021/05/02

�مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كلني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ما�شني لتلميع �ل�شيار�ت 
رخ�شة رقم:CN 2440530 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزميل 

 CN 1155805:لل�شيانة �لعامة  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بو زياد 

 CN 1063748:للخياطة و�لقم�شة  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمترب 

كومبا�س للفح�س �لفني و�ملعايره 
رخ�شة رقم:CN 1823588 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

حاليب للمقاولت �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 1127632 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لد�م�س لرتكيب 

CN �حلجر و�لرخام رخ�شة رقم:2725143 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة نا�شر عبد�هلل عي�شه عمر �ل�شيعري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ي�شلم �شامل وقا�س 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفنار للمقاولت �لعامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1022542 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على عالء �لدين على �شليمان �جلبيلى %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �إثمار �لقاب�شه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ETHMAR HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP .L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /حذف على عالء �لدين على �شليمان �جلبيلى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �أم يو �أت�س �لقاب�شة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MUH HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:�ل�شعي للمقاولت �لعامة-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة: جزيرة �بوظبي غرب 8، 0 مبنى �ل�شيخ حامد �حمد بن 

حامد و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1153253 

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

- تعيني �ل�شادة/�لحتاد للمحا�شبة و�ملر�جعة ذ.م.م ، كم�شفي قانوين   2
بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  وذلك  بتاريخ:2021/04/28  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2156004909 

 تاريخ �لتعديل:2021/5/02
�مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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�أن  �لأح���د  �أم�����س  ر�ب  دومينيك  �لربيطاين  �خلارجية  وزي��ر  �عترب 
�إير�ن لالإير�نية-�لربيطانية نازنني ز�غري-ر�تكليف �لتي  معاملة 

ُحكم عليها جمدد� �لثنني بال�شجن ملدة عام، ترقى �إىل �لتعذيب.
ُتعامل بها  �لتي  �أن �لطريقة  "�أعتقد  وقال ر�ب ل�شبكة بي بي �شي: 
ترقى �إىل �لتعذيب، و�لإير�نيون ملزمون ب�شكل و��شح ل لب�س فيه 

بالإفر�ج عنها".
�إير�ن  تكون  �أن  �ملقبول  غ��ري  "من  �شابق  وق��ت  يف  تغريدة  يف  وكتب 
ز�غري- نازنني  تع�شفية بحق  تعد  ثانية  �ختارت مو��شلة حماكمة 
�أ�شرتها يف بريطانيا دون  �إىل  �أن ي�شمح لها بالعودة  ر�تكليف، يجب 

تاأخر". و�أ�شاف "�شنو��شل جهودنا لدعمها باأي طريقة ممكنة".
�حلكومة  م��ن  وخم��زي��ة  قا�شية  ملحنة  تعر�شت  "لقد  �أ���ش��اف  ك��م��ا 

�لإير�نية.. وهذ� يجب �أن ينتهي".
�أتى ذلك بعد �أن مثلت نازنني ز�غري-ر�تكليف جمدد� �أمام حمكمة 
بعد  �إي����ر�ن،  جمهورية  "�لدعاية" �شد  بتهمة  �لأح���د،  ط��ه��ر�ن،  يف 
�أع��و�م يف ق�شية  �نق�شاء فرتة عقوبتها بال�شجن خم�شة  �أ�شبوع من 
�لتي تطالب بال�شماح  �نتقاد �ململكة �ملتحدة  �أخرى، يف م�شاألة تثري 

لها مبغادرة �إير�ن.

�أّن  �لأح��د  �أم�س  فجر  �ل��ه��و�ري  فر��س  �لأردين  �ل�شّحة  وزي��ر  �أعلن 
�ل��ه��ن��دي ل��ف��ريو���س كورونا  ب��امل��ت��ح��ّور  �إ���ش��اب��ات  ب���الده �شّجلت ث��الث 

ي�شافرو�". مل  "لأ�شخا�س 
وقال �لوزير يف ت�شريحات لقناة "�ململكة" �لر�شمية �إنه "مت ت�شجيل 
ث���الث �إ���ش��اب��ات ب��امل��ت��ح��ور �ل��ه��ن��دي )ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا( يف �لأردن 

لأ�شخا�س مل ي�شافرو�".
و�أو�شح �أّن "�مل�شابني بال�شاللة �لهندية يف حالة �شحية جيدة".

و��شاف �لهو�ري �إّنه "مت ت�شجيل حالتني يف عّمان وو�حدة يف �لزرقاء 
)�ملدينة �لو�قعة على ُبعد 23 كلم �شمال �شرق �لعا�شمة( لأ�شخا�س 
مل ي�شافرو�، ما يوؤّكد �أّن ظهور �حلالت �ملتحّورة لي�شت بال�شرورة �أن 

تكون قد �أتت من �خلارج و�إمّنا نتيجة �لتكاثر �لنوعي".
وُيعتقد �أّن �ملتحّور �لهندي لفريو�س كورونا �لذي ُر�شد حتى �ليوم 
هو  و�أملانيا،  �ملّتحدة  و�ململكة  فرن�شا  بينها  �لأق���ّل،  على  بلد�ً   17 يف 
�أ�شّد عدوى وقد يوؤّدي �إىل خف�س فاعلية �لّلقاحات، لكّن �لأمور ل 
تز�ل مبهمة. وقّرر �لأردن �لأحد �ملا�شي وقف �لرحالت �جلوية مع 

�لهند.
�لهند. ففي  �لآت��ني من  �مل�شافرين  على  �أخ��رى قيود�ً  وفر�شت دول 
فرن�شا، يخ�شع هوؤلء حلجر �إلز�مي مّدته ع�شرة �أيام بعد و�شولهم، 

فيما قّررت بلجيكا �لثالثاء منع دخولهم.

قال م�شوؤولون  �أم�س �لأحد �إن �لنري�ن ��شتعلت يف �شاحنات حمملة 
عن  �أ�شفر  مما  �لليل  خالل  كابول  �لأفغانية  �لعا�شمة  يف  بالبنزين 
قطعت  �شخمة  ح��ر�ئ��ق  �ن���دلع  يف  وت�شبب  �لأق���ل  على  �شبعة  مقتل 

�لتيار �لكهربائي يف بع�س �أجز�ء �ملدينة.
كابول  �شمايل  متوقفة  كانت  �ل�شاحنات  �أن  �لد�خلية  وز�رة  وذك��رت 
�ل�شبت.  �أم�����س  م��ت��اأخ��ر م��ن م�شاء  �ل��ن��ري�ن يف وق��ت  و�ن��دل��ع��ت فيها 

و�أ�شيب 14 �شخ�شا.
ومل يعرف بعد �شبب ��شتعال �لنري�ن. وجاء ذلك يف وقت ت�شود فيه 
هجمات  وقوع  م�شوؤولون  فيه  �شديد" ويتوقع  تاأهب  "حالة  �ملدينة 
من حركة طالبان �ملتمردة ب�شبب ��شتمر�ر وجود �لقو�ت �لأجنبية يف 
�لبالد. وقال م�شدر�ن �أمنيان يف وقت �شابق لرويرتز �إنهما يعتقد�ن 
�أن �شبب �حلريق هو �إطالق طالبان �شاروخا يف �ملنطقة لكن �ملتحدث 

با�شم �حلركة ذبيح �هلل جماهد نفى �شلوعها يف �لأمر.
وقال طارق �أريان �ملتحدث با�شم وز�رة �لد�خلية �إن �ل�شلطات ما ز�لت 

حتقق يف �أ�شباب �حلريق.
وكانت حركة طالبان قد و�شفت قر�ر �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
 11 بحلول  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب  ��شتكمال  �ملا�شي  �ل�شهر 
�ملا�شي  �لعام  �إليه  �لتو�شل  مت  لتفاق  �نتهاك  باأنه  �أيلول  �شبتمرب 
�أيار  �إد�رة �لرئي�س �ل�شابق دونالد تر�مب يحدد �لأول من مايو  مع 

موعد� نهائيا لالن�شحاب.
ودفع �إطالق نار وقع قرب قاعدة جوية كربى يف قندهار �أم�س �لأول 
�شن  �أن  لأن يحذر من  �أفغان�شتان  �لأجنبية يف  �لقو�ت  قائد  �ل�شبت 
هجمات على �لقو�ت �لأجنبية �شيكون خطاأ م�شري� �إىل �أنها م�شتعدة 

للدفاع عن نف�شها وعن �لقو�ت �لأفغانية �إذ� �قت�شت �حلاجة.

عوا�سم

لندن

عمان

كابول

اأول تقرير خمابراتي بعهد بايدن.. �صهام على ميلي�صيات ويورانيوم اإيران 
•• وا�سنطن-وكاالت

"تقييم  با�شم  �ملعروف  �ل�شنوي،  �لأمريكية  �ل�شتخبار�ت  تقرير  �شّنف 
�إير�ن   Annual Threat Assessment �ل�شنوي"  �لتهديد 
�حلليفة  و�ل��دوِل  �ملّتحدة  �لوليات  مل�شالح  �لرئي�شي  �لتهديد  �أّنها  على 
�إي��ر�ن متلك خمزونا خميفا من  �أن  �إىل  �أ�شار  كما  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف 

�ليور�نيوم منخف�س �لتخ�شيب.
�إي��ر�ن تركز جهودها على تعزيز  باأن  �لأمريكية  �ملخابر�ت  و�أف��اد تقرير 
�ل�شرت�تيجية  �أن  م��وؤك��د�ً  و����ش��ن��ط��ن،  حلفاء  لتهديد  وك��الئ��ه��ا  ق���در�ت 

�لإير�نية تهدف ل�شمان بقاء �لنظام وحتقيق �لهيمنة �لإقليمية.
�مل��خ��اب��ر�ت مبجل�س �ل�شيوخ  �أ���ش��درت��ه جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  ج���اء ذل���ك خ���الل 

�لأمريكي، وهو �أول تقرير يف عهد �لرئي�س جو بايدن.
و�أفاد �لتقرير �لأمريكي بدعم �إير�ن للحوثيني بالأ�شلحة و�مل�شت�شارين 
لت�شهيل �شن هجمات على �ل�شعودية، م�شيفاً �أن �إير�ن توؤثر على وترية 
و�أن  �لعر�ق،  و��شنطن يف  �مليلي�شيات �شد م�شالح  ت�شنها  �لتي  �لهجمات 
�لع�شكري  �لعر�قية حفاظا على نفوذها  �إير�ن تدعم ميلي�شيات �حل�شد 
��شتمر�ر عنا�شر  �إىل �حلفاظ على  �إير�ن ت�شعى  �أن  و�أ�شاف  و�ل�شيا�شي. 

مو�لية لها باحلكومة �لعر�قية.
�لثوري  للحر�س  �لتابع  �لقد�س  فيلق  قائد  مقتل  �أدى  �لتقرير،  ووف��ق 

�لإير�ين قا�شم �شليماين �إىل تدهور حتالفات �إير�ن �لإقليمية.
كما �أ�شار �لتقرير �إىل �أن عقوبات و��شنطن على طهر�ن �أدت �إىل �رتفاع 

�لت�شخم و�نخفا�س قيمة �لعملة �لإير�نية.

ك��م��ا ذك���ر �أن ل���دى �إي�����ر�ن خم���زون���اً خم��ي��ف��اً م��ن �ل��ي��ور�ن��ي��وم منخف�س 
�لتخ�شيب، لفتاً �إىل �أن خمزون �إير�ن من �ليور�نيوم ت�شاعف 14 مرة 

عن ما حدده �تفاق 2015، بح�شب �شبكة "�إير�ن �إنرتنا�شيونال".
�إىل ذلك �أ�شار �إىل تز�يد تهديد�ت �مليلي�شيات �لعر�قية �ملدعومة �إير�نياً 

على م�شالح �لوليات �ملتحدة.
تقيم  لأنها  و��شنطن  مع  �لت�شعيد  �لتقرير،  بح�شب  طهر�ن،  وتتجنب 

�حتمالت �ن�شحابها �إقليمياً.
تز�من هذ� �لتقرير مع حماولت �لأوروبيني �إعادة �إحياء �لتفاق �لنووي 
 2015 عام  �تفاقية  �إغفال  ب�شبب  �إقليمية  معار�شات  و�شط  �إي��ر�ن  مع 
م��ث��ل �شو�ريخها  ل��ال���ش��ت��ق��ر�ر،  �مل��زع��زع  �إي����ر�ن  دور  م��ن  ج��و�ن��ب مهمة 

�لبالي�شتية وخو�س حروب بالوكالة باأكرث من منطقة.

قال قائد �لقيادة �ملركزية �لأمريكية �جلرن�ل كينيث ماكنزي، �إن "�إير�ن 
تريد ن�شر نفوذها يف �أفغان�شتان ل�شرب �مل�شالح �لأمريكية"...�جلرن�ل 
�أمريكا  م�شالح  ل�شرب  باأفغان�شتان  نفوذها  ن�شر  تريد  �إي��ر�ن  ماكنزي: 

�جلرن�ل ماكنزي: �إير�ن تريد ن�شر نفوذها باأفغان�شتان ل�شرب 
كما �أن �لأطر�ف �لأوروبية بعد ختام �جلولة �لثالثة من حمادثات فيينا 
�لتي تهدف لإقناع طهر�ن وو��شنطن بالعودة لالتفاق ل يز�لون يرون 
�لطريق طوياًل ويقولون �إنه "ل �شمانات" لنجاح تلك �ملفاو�شات �إل �أن 

حدوث �خرت�ق لي�س م�شتحياًل.
ويف حني تتم�شك طهر�ن برفع �لعقوبات دفعة و�حدة، ل تو�فق و��شنطن 
�إير�نية  كيانات  على  عقوبات  ف��رتة  قبل  فر�شت  ب��ل  �لطلب،  ه��ذ�  على 

ب�شبب �نتهاكات حقوق �لإن�شان.

بيان نهاية اخلدمة.. كيف انقلب الإخوان على اأردوغان؟
•• عوا�سم-وكاالت

ب��ع��د ���ش��اع��ات م��ن �إع����الن ك���رم �هلل �أوغ��ل��و رئ��ي�����س حزب 
�ل�شعادة �لرتكي �ملعار�س، لقاء وفد من جماعة �لإخو�ن 
"�نقالب  ب��اأن��ه  ُو���ش��ف  م��ا  وه��و  �إ�شطنبول،  يف  �ملقيمني 
�شارعت  �أردوغ����ان،  طيب  رج��ب  �لرئي�س  على  �إخو�ين" 
على  و�أك��دت  �شورتها  لت�شحيح  بيان  لإ�شد�ر  �جلماعة 
ل�شان مر�شدها �لعام �إبر�هيم منري "�حرت�مها للد�شتور 
حر�شها  و�أي�شا  �لرتكي،  للرئي�س  وتقديرها  و�لقانون 

على ��شتقر�ر �لو�شع �ل�شيا�شي د�خل �لبالد".
"�شوء  يعك�س  �جل��م��اع��ة  ب��ي��ان  �أن  �أك����دو�  م��ر�ق��ب��ني  لكن 
نف�شها،  ع��ن  �لتهمة  نفي  حت���اول  وه��ي  و�أن��ه��ا،  �لنية"، 
�حلكومة  ع��ل��ى  لل�شغط  منظمة  حم��اول��ة  ع��ن  ك�شفت 
�لرتكية �لتي ت�شري بخطى مت�شارعة نحو �لتقارب مع 
�لإعالم  ب��اإغ��الق  �ل��ق��اه��رة  ل�����ش��روط  م�شتجيبة  م�شر، 
من  �لق�شاء  جهات  ل��دى  �ملطلوبني  وت�شليم  �لإخ���و�ين 

�ملقيمني على �أر��شيها.

�أردوغان مل يعد حليفا
�ل�شيا�شي  ب��الإ���ش��الم  �ملخت�س  �مل�شري  �لباحث  وي��ق��ول 
طارق �أبو �ل�شعد، �أن �للقاء بني �لإخو�ن وحزب �ل�شعادة 
�لتنظيمية  �لعنا�شر  �أو���ش��اع  ترتيب  �إع���ادة  هدفه  ك��ان 
�أن  �مل���ت���و�ج���دة ع��ل��ى �لأر������ش����ي �ل���رتك���ي���ة، م�����ش��ري� �إىل 
لكن  د�ئم،  لهم حليف  لي�س  نفعي.  تفكريهم  "�لإخو�ن 

ح�شب �مل�شلحة ومن يقدمها لهم".

و�أو�شح �أبو �ل�شعد يف حديث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، 
يعد  "مل  للتنظيم  قويا  حليفا  ك��ان  �ل��ذي  �أردوغ����ان  �أن 
معهم، و�أ�شبح على �ل�شفة �لأخرى، ي�شعى �إىل �لتو��شل 
�ملن�شات  �إغ�����الق  م�����ش��ر، ول مي��ان��ع يف  م���ع  و�ل���ت���ق���ارب 
�لإعالمية �لإخو�نية، كما ل يرف�س ت�شليم �ملطلوبني، 
وجتاهل و�شع �لإخو�ن �شمن �ملناق�شات �لتفاو�شية مع 

�لقاهرة وهو �أمر يزعج �لتنظيم ب�شكل كبري".

البحث عن بدائل
�لوقت  "�جلماعة حت��اول يف  �أن  �مل�شري  �لباحث  وي��رى 
�ل���ر�ه���ن �إي���ج���اد ح��ل��ف��اء ج���دد ب���دل م��ن ح���زب �لعد�لة 
بد�أتها  �لتي  �خلطو�ت  بعد  تركيا،  يف  �حلاكم  و�لتنمية 
للتقارب مع م�شر، و��شتجابة �أردوغان ملطالب �لقاهرة"، 
لإعادة  كقربان  �لإخ���و�ن  قدمت  "تركيا  �أن  �إىل  م�شري� 

�لعالقات مع م�شر".
�لبحث عن  �إط��ار  "مت يف  �للقاء  �أن  �ل�شعد  �أب��و  و�أ���ش��اف 
�ل�شعادة ل ميثل بديال قويا لأن��ه ل  حليف، لكن حزب 
يحظى بتاأثري كبري، �إل �أنه ميكن ��شتغالله للم�شاعدة 
تركيا  خ���ارج  �إىل  �ملطلوبة  �ل��ق��ي��اد�ت  بع�س  تهريب  يف 

لتفادي ت�شليمهم للقاهرة".
و�أو�شح �أبو �ل�شعد �أن "�لإخو�ن على عالقة وثيقة بنجم 
�لدين �أربكان، وهو موؤ�ش�س �حلالة �لإ�شالمية �ل�شيا�شية 
تنظيميا  �م��ت��د�د�  لي�س  ك��ان  و�إن  ت��رك��ي��ا،  يف  و�حل��زب��ي��ة 
ف��ك��ري��ا، وك���ل �لأح����ز�ب  �م���ت���د�د�  ل���الإخ���و�ن لكنه يعترب 
حزب  م��ن  ب��د�ي��ة  �أرب��ك��ان،  �أ�ش�شها  �مل��وج��ودة  �لإ�شالمية 

�لف�شيلة �لذي هو �متد�د حلزب �لرفاه �لذي خرج منه 
حزب �ل�شعادة".

خطاب نهاية اخلدمة
وو�شف �أبو �ل�شعد �لبيان �ل�شادر عن �إبر�هيم منري باأنه 
�شكر  عبار�ت  ما حمله من  بكل  نهاية �خلدمة"،  "بيان 
لعنا�شر  ��شت�شافتها  على  �لرتكية  للحكومة  وتقدير 
�جل��م��اع��ة وت��ق��دمي �ل��دع��م و�مل�����ش��ان��دة ل��ه��م ع��ل��ى مد�ر 
�مل�شكالت  م��ن  �لكثري  "ور�ءه  لكن  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل�����ش��ن��و�ت 
و�أردوغ����ان وحكومته  و�خل��الف��ات بني جماعة �لإخ���و�ن 
على  �لإخ���و�ن  تو�جد  ��شتمر�ر  خطر  ت��درك  باتت  �لتي 
ملحاولة  �أق���رب  ك��ان  "�لبيان  �أن  �إىل  م�شري�  �أر��شيها"، 
�ل��ت��ه��دئ��ة و����ش��ت��ع��ط��اف �حل��ك��وم��ة و�ل��ت��ذك��ري مبو�قفها 

�لد�عمة للتنظيم خالل �ل�شنو�ت �لأخرية".
و�أك���د �ل��ب��اح��ث �مل�����ش��ري �أن ل��ق��اء ق��ي��اد�ت �لإخ����و�ن مبن 
�ملعار�شة  م��ن  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  ب��اأع��د�ء  و�شفهم  ميكن 
"�أثار بالطبع حفيظة �أردوغان ودفعه �إىل عدة قر�ر�ت"، 
جديدة  ت�شييقات  �شت�شهد  �ملقبلة  "�لأيام  �أن  مو�شحا 

على �لتنظيم، و�لبيان جمرد حماولة لتفاديها".
د�م��غ على  دليل  "ما يحدث  �أن  على  �ل�شعد  �أب��و  و���ش��دد 
�ن��ت��ه��ازي��ة �لإخ�����و�ن. ه��م �ع���ت���ادو� �خل��ي��ان��ة. يف �لبد�ية 
�أجل �لدعم  خانو� وطنهم م�شر وجل��اأو� لأردوغ��ان من 
حلمايتهم  ملعار�شيه  ي��ل��ج��اأون  ه��م  و�ل��ي��وم  و�حل��م��اي��ة، 

منه".
�أن  نيوز عربية"،  "�شكاي  �أو�شحت ملوقع  وكانت م�شادر 

�لأمني  تيار  �ملح�شوبني على  �لتنظيم  قياد�ت  عدد� من 
ع�شو�  و�أبرزهم  ح�شني،  حممود  �لقيادي  �ل�شابق  �لعام 
ومدحت  ي��و���ش��ف  ع��ل��ي  ه��م��ام  �لتنظيم  ���ش��ورى  جمل�س 
�ل�شعادة  رئي�س ح��زب  م��ع  �لج��ت��م��اع  �حل����د�د، ح�����ش��رو� 

�لرتكي قبل �أيام.

قبل �للقاء �ملرتقب
على  �ل�شغط  يحاول  "�لتنظيم  �أن  �مل�شادر  و�أو�شحت 
�لنظام �لرتكي قبيل �لجتماع �ملزمع عقده يف �لقاهرة 
ب��ني م�����ش��وؤول��ني يف �أج��ه��زة �لأم����ن و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت بني 
"�مل�شاحلة  و�شع  بهدف  �ملقبل"،  مايو  مطلع  �لبلدين 
عن  و�ل���رت�ج���ع  �لتفاو�س"،  ب��ن��ود  ك��اأح��د  �لتنظيم  م��ع 
�لق�شاء  ل��دى  �ملطلوبني  �جلماعة  قياد�ت  ت�شليم  ق��ر�ر 

�مل�شري.
ووفق معلومات ح�شل عليها موقع "�شكاي نيوز عربية"، 
�ملعار�س لأردوغ��ان بعد  �لتنظيم مع �حل��زب  ياأتي لقاء 
�أيام من رف�س يا�شني �أقطاي م�شت�شار �لرئي�س �لرتكي 
وم�شوؤول ملف �لإخ��و�ن، لقاء عدد من قياد�ت �لتنظيم 

مر�ت عدة.
�أبرز قياد�ت  �أحد  �أن حممود ح�شني  �مل�شادر،    و�أو�شحت 
�أقطاي  �لإخ��و�ن �ملقيمني يف تركيا، حاول �لتو��شل مع 
�لتنظيم ومنا�شدته عدم  �أيام لبحث و�شع عنا�شر  قبل 
مبغادرة  ل��ه��م  �ل�����ش��م��اح  �أو  ل��ل��ق��اه��رة،  �مل��ط��ل��وب��ني  ت�شليم 
تاأجيل  �أردوغ��ان طلب  تركيا دون عو�ئق، لكن م�شت�شار 

�ملحادثات ومل يبلغ قياد�ت �لتنظيم رد� و��شحا.

مغادرة اأول دفعة من 
م�صاعدات تايوان للهند 

•• تايبه-رويرتز

تايو�ن  �لأوىل من م�شاعد�ت  �لدفعة  �إن  �لتايو�نية  وز�رة �خلارجية  قالت 
للهند من �أجل دعمها يف مكافحة زيادة مت�شاعدة يف �إ�شابات كوفيد19- 
 500 150 مكثفا لالأك�شجني و  غادرت �إىل نيودلهي �لأحد وتتاألف من 

�أ�شطو�نة �أك�شجني.
�لأزمة.  تخفيف  يف  �لهند  مل�شاعدة  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  من  دول  وت�شارع 
للمرة  بكوفيد19-  جديدة  �إ�شابة  �أل��ف   400 من  �أك��رث  �لهند  و�شجلت 

�لأوىل يوم �ل�شبت مع ت�شديها ملوجة ثانية مدمرة.
منت  على  غ��ادرت  �مل�شاعد�ت  �شحنة  �إن  �لتايو�نية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
�ل�شليب  و�شي�شتلمها  �لأح��د  �شباح  �إيرلينز  لت�شاينا  تابعة  �شحن  طائرة 
�لأحمر �لهندي. وعلى �لرغم من �أن �لهند ، مثل معظم �لدول ، لي�س لديها 
عالقات دبلوما�شية ر�شمية مع تايو�ن �لتي تطالب �ل�شني بال�شيادة عليها، 
كر�هيتهما  بف�شل  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  يف  �لدولتني  بني  تقارب  ح��دث  فقد 

�مل�شرتكة لبكني.

مطبخ الفردو�ش الطوعي يف الرقة.. اإطعام 1400 يتيم يوميًا
•• الرقة-وكاالت

ب��ج��ه��ود ط��وع��ي��ة �أط��ل��ق��ت م��ت��ط��وع��ات م��ن مدينة 
مبطبخ  �شمي  خ��ريي��اً  م�شروعاً  �ل�شورية  �ل��رق��ة 
لتقدمي  رم�����ش��ان  �شهر  يغتنم  �ل���ذي  �ل��ف��ردو���س 
�أبناء  م��ن  و�ل��ي��ت��ام��ى  ل��الأر�م��ل  �ملجانية  وج��ب��ات��ه 
�مل��دي��ن��ة وك��ذل��ك ل��ل��ن��ازح��ني م��ن �مل���دن و�لبلد�ت 
�لف�شيل  �ل�شهر  �أي����ام  طيلة  �لأخ����رى  �ل�����ش��وري��ة 
 3 �ملجانية  وجباته  يقدم  حيث  �لعادية،  و�لأي���ام 

مر�ت �أ�شبوعياً طو�ل �لعام.
�لرقة وم�شاعدة  �أبناء  وبدعم من متربعني من 
�ل���ف���ردو����س خدماته  �أط���ل���ق م��ط��ب��خ  م��ت��ط��وع��ات 
�لإغاثية ل�شد وجبات �ملحتاجني من فئة �لأر�مل 

و�لأيتام لل�شنة �لر�بعة على �لتو�يل.
وتقف �ملتطوعات يف �ملطبخ يومياً يح�شرن طعام 
طيلة  �ل�شحور  لوجبة  غذ�ئية  و�شالل  �لإف��ط��ار 
�لرئي�شية  �لقائمة  �لف�شيل وتت�شدر  �ل�شهر  �أيام 
و�ل��ف��روج وتطبخ  �لغنم  �لطعام حل��وم  يف وجبات 
ت�شتهر  �ل��ت��ي  �ل�شعبية،  �مل��اأك��ولت  خمتلف  منها 
�مل�شروع  على  �لقائمون  ي��ق��ول  كما  �ملنطقة  بها 

عربية". نيوز  ل�"�شكاي 

��شتهد�ف 650 عائلة
عمار  ب��اأب��و  �مللقب  �خل��اب��ور  يا�شر  �مل�شروع  مدير 

�إن حملتهم  ل�"�شكاي نيوز عربية" قال  حتدث 
"ويطعمون  �����ش���م  ح��م��ل��ت  �ل���ت���ي  �لإن�������ش���ان���ي���ة، 
وتوزعها  �لرم�شانية  وجباتها  تقدم  �لطعام" 

�إفطار� للفئة �مل�شتهدفة.
لالأيتام  �لإغ��اث��ي  �ل��ف��ردو���س  "مطبخ  و�أ���ش��اف 
متويله  يف  ي��ع��ت��م��د  م�شتقل  �أه���ل���ي  م��ط��ب��خ  ه���و 
)�أ�شقائي  عائلتنا  م��ن  �شخ�شية  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
و�أ�شدقاء  و�أ���ش��دق��ائ��ي  �ملغرتبني  و�شقيقاتي( 
�إخ��وت��ي و�أب���ن���اء ح��ي �ل��ف��ردو���س و�أب���ن���اء �ملدينة 

�ملغرتبني".
�لفردو�س  �لعامالت يف  �أن  �إىل  �أبو عمار  و�أ�شار 
يعملن يف �ملطبخ منذ �ل�شاد�شة �شباحا ولغاية 
�ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر، وي��ب��ل��غ عددهن 
�أجر�ً عن جهودهن  18 متطوعة ل يتقا�شني 
ومديره  �مل��ط��ب��خ  و����ش���ائ���ق  وك���ذل���ك حم��ا���ش��ب 

يعملون ب�شكل تطوعي.
وو�شح يا�شر خابور �أن عدد �لأ�شر �مل�شتفيدة من 
عائلة   400 �لعادية  �لأي��ام  �لإغاثي يف  �ملطبخ 
و�أك��رث خالل �شهر رم�شان   650 �إىل  وترتفع 

ليتكفل �لفردو�س باإطعام 1400 يتيم يوميا.

حمالت �إن�شانية طيلة �لعام
حمالت  �ل��ع��ام  طيلة  �ل��ف��ردو���س  مطبخ  يطلق 
�أن بع�شها  ع��م��ار  �أب����و  ي��ق��ول  ك��ث��رية  �إن�����ش��ان��ي��ة 

"ل  بحملة  ت�شمى  �شهرياً  عائلة   100 تخ�س 
�لفردو�س  مي��ده��ا  �إحلافا"  �ل��ن��ا���س  ي�����ش��األ��ون 
ب�شالل غذ�ئية غري مطبوخة وتو�شلها لالأ�شر 
�خلا�شة  �حل��م��ل��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ي��ال،  �ملتعففة 
ب�شمة على  ب�"�زرع  ت�شمى  �لتي  �لعيد  مبالب�س 

وجه طفل يتيم" توزع على �لأطفال �لأيتام.
وحول و�جب مطبخ �لفردو�س حيال �لنازحني 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  �أن  ع���م���ار  �أب�����و  �أو����ش���ح  ل��ل��رق��ة 
�ملعي�شية �خلا�شة بالفردو�س و�لتي تديره �أحد 
و�ل�شتوية  �ل�شيفية  �ملالب�س  توؤمن  �ملتطوعات 
لعو�ئل نازحة و�لبطانيات و�ملفار�س �ل�شفنجية 

�شمن �لإمكانيات �ملتاحة.

ماأكولت تدخلها �للحوم
بحما�س و�ن�شجام تنهمك �ملتطوعات يف تقطيع 
�ل��ف��روج وحت��ر���ش��ن على طهي  �أو  �لغنم  حل��وم 
ماأكولت �شعبية ت�شتهر بها �لرقة تقول �إحدى 
يطبخن  �أنهن  ح�شني  هند  وتدعى  �ملتطوعات 
�لأرز و�لربغل و�خل�شرة �مل�شكلة مع حلم �لغنم 
�أثناء  و�حد من �خل�شار  وتقطعن حو�يل طن 

�إعد�د طبخة خ�شرة م�شكلة. 
عربية"  ن��ي��وز  ل�"�شكاي  حديثها  يف  و�أ���ش��اف��ت 
�للحم  يقدمو�  �أن  �ملطبخ  يف  يحر�شون  �أن��ه��م 
ي��وم��ي��اً لأن��ه��م ي���درك���ون م���دى ح��رم��ان �لأ�شر 
على  قدرتهم  وع��دم  �للحم  م��ادة  م��ن  �لفقرية 

توفريه لأولدهم.
�أنهم  هند  فبينت  �ل��وج��ب��ات  ل�شكل  وبالن�شبة 
على  �شخ�س  لكل  معلبة  تقدميها  يحر�شون 

حدة، وحتتوي على كميات م�شبعة.
�لفردو�س  �أن  �ل��ث��الث��ي��ن��ي��ة  �مل��ت��ط��وع��ة  ون��وه��ت 
ع��دي��دة خالل  م��ب��ادر�ت  �إط���الق  على  يحر�س 
�إن�شانية بني �ملدنيني  �ل�شنة تكون مبثابة لفتة 
فهي  بينهم  و�لرحمة  و�ل��ت��ودد  �لتقرب  بهدف 
حت���ث ع��ل��ى روح �لأل����ف����ة و�مل���ح���ب���ة ب���ني �أه����ايل 

�لرقة.
�خلريية  م�شريته  يف  �لإغاثي  �ملطبخ  وي�شتمر 
و�أزقة  قو�فل متطوعاته حار�ت  لتجوب  يومياً 
و�لإح�شان  �جلود  �أهل  عطاء�ت  يوزعن  �ملدينة 
ويو�شلن �مل�شاعد�ت �إىل م�شتحقيها من �لأيتام 
و�لأر�مل، و�لتي حتوي �شالت غذ�ئية ومالب�س 
�لعيد لالأيتام يف بادرة لتوطيد رو�بط �لتكافل 
وي���الت �حلرب  ع��ان��ى  �لج��ت��م��اع��ي يف جمتمع 

و�لإرهاب على يد تنظيم د�ع�س.

حمادثات يابانية اأمريكية يف لندن اليوم
•• لندن-وكاالت

تو�شيميت�شو موتيغي  �خلارجية  وزير  �أن  �ليابانية  وز�رة �خلارجية  �أعلنت 
�شوف يجري حمادثات مع نظريه �لأمريكي �أنتوين بلينكني، �ليوم �لثنني، 
يف لندن، ومن �ملتوقع �أن تكون �لق�شايا �ملتعلقة بال�شني وكوريا �ل�شمالية 
"كيودو" �ليابانية  �لأع��م��ال. وذك���رت وك��ال��ة  ر�أ����س ج���دول  وم��ي��امن��ار على 
ز�ر  �لأوىل منذ مار�س)�آذ�ر( عندما  �لوزيرين، وهي  �أن حمادثات  لالأنباء 
ل��وزر�ء خارجية  �أي��ام   3 ي�شتمر  �جتماع  تعقد قبل  �شوف  �ليابان،  بلينكني 

جمموعة �لدول �ل�شناعية �ل�شبع.
وقال م�شوؤولون �إنه "بناء على �لجتماع �لأول بني رئي�س �لوزر�ء �لياباين 
من  �أبريل)ني�شان(  يف  بايدن  جو  �لأمريكي  و�لرئي�س  �شوجا  يو�شيهيدي 
�ملتوقع �أن يناق�س وزير� خارجية �لبلدين �جلو�نب �لعملية لأف�شل �ل�شبل 
�لتحالف  لتعزيز  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  �إط���ار  ويف  �لثنائي.  �لتحالف  لتعزيز 
�لأرك���ان  هيئة  رئي�س  �أج���رى  لل�شني،  �لع�شكري  �ل�شعود  و���ش��ط  �لأم��ن��ي 
مع  حمادثات  ياماز�كي  كوجي  �ليابانية  �لذ�تي  �لدفاع  لقو�ت  �مل�شرتكة 

نظريه �لأمريكي مارك ميلي يف هاو�ي يوم �جلمعة، وفقاً لوكالة كيودو.
"�ملعار�شة  ���ش��وف ي��و����ش��الن  �ل��ب��ل��دي��ن  �أن  و�ت��ف��ق ي��ام��از�ك��ي وم��ي��ل��ي ع��ل��ى 
�ل�شديدة" لأي حماولت �أحادية �جلانب لتغيري �لو�شع �لر�هن بالقوة يف 
بحر �ل�شني �ل�شرقي، حيث توجد جزر �شينكاكو �لتي ت�شيطر عليها �ليابان 

وتطالب بها �ل�شني، وفقا لهيئة �لأركان �مل�شرتكة �ليابانية.
�لذي  �ل�شبع  جمموعة  �جتماع  �إىل  ك�شيف  �جلنوبية  ك��وري��ا  دع���وة  وم��ع 
�شي�شتمر حتى يوم �لأربعاء �ملقبل، تاأمل �ليابان و�لوليات �ملتحدة �أي�شاً يف 
ترتيب حمادثات ثالثية بني كبار �لدبلوما�شيني يف �لبلد�ن �لثالثة، لتكون 

�لأوىل منذ تويل �إد�رة بايدن �ل�شلطة يف يناير)كانون ثاين(.

حاملة الطائرات �صاندونغ اأجرت تدريبا يف بحر ال�صني 
•• بكني-رويرتز

قال �جلي�س �ل�شيني �أم�س �لأحد �إن جمموعة حاملة �لطائر�ت �شاندونغ 
�أجرت تدريبا يف بحر �ل�شني �جلنوبي يف �لآونة �لأخرية.

وت�شكو بكني مر�ر� من �قرت�ب �شفن �لبحرية �لأمريكية من جزر حتتلها يف 
بحر �ل�شني �جلنوبي حيث تتنازع �أي�شا كل من فيتنام وماليزيا و�لفلبني 

وبروناي وتايو�ن على �ل�شيادة على �أجز�ء منه.
و�أبحرت حامالت طائر�ت �أمريكية قرب �جلزر �لتي ت�شيطر عليها �ل�شني 
�أثار �نتقاد�ت �شديدة من  يف �ملياه �ملتنازع عليها عدة مر�ت هذ� �لعام مما 

جانب بكني.
للبحرية  �ل�شنوية  �لعمل  خطة  من  وج��زء  روتيني  باأنه  �لتدريب  ُوو�شف 
�ل�شينية. ودخلت �شاندونغ �خلدمة عام 2019 وهي �لأحدث بني حاملتي 

طائر�ت متلكهما �ل�شني.
�لتدريبات  هذه  مثل  �إن  �ملا�شي  �ل�شهر  قالت  قد  �ل�شينية  �لبحرية  كانت 
�شُتجرى بوترية �أكرث �نتظاما و�شط ت�شاعد �لتوتر مع جزيرة تايو�ن �لتي 

تعتربها �ل�شني جزء� ل يتجز�أ من �أر��شيها.



االثنني   3    مايو   2021  م   -   العـدد   13231  
Monday    3   May   2021   -  Issue No   13231

10

عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

لوك لليربتي
�ل�شابق  �لرئي�س  �أن  �إل  ت��وي��رت،  على  غيابه  رغ��م 
�لأخبار  ي��ز�ل حا�شًر� يف  تكّتمه، ل  تر�مب، ورغ��م 
�ل�شيا�شية و�أنتم تعلمون �أن �لعديد من �مل�شوؤولني 
ودعم  دعمه  على  �حل�شول  يف  يرغبون  �ملنتخبني 

موؤيديه حت�شبا لنتخابات منت�شف �ملدة 2022.
   و�إذ� كان �لرئي�س �خلام�س و�لأربعون يح�شل على 
تقريًبا  �أح��د  ل  �لإع��الم��ي��ة،  �لتغطية  م��ن  ن�شيبه 
�لأخالقي  ود�ع��م��ه  نائبه  ك��ان  �ل���ذي  ع��ن  يتحدث 
طيلة �أربع �شنو�ت. م�شاء �خلمي�س، عاد مايك بن�س 

ب�شكل لفت حيث �ألقى خطاًبا يف �شاوث كارولينا.
  قد تتذكرون �أنه عند �لهجوم على �لكابيتول هيل 
يف 6 يناير، تدهورت �لعالقات بني تر�مب وبن�س 
�لعديد  قبل  م��ن  ��شتهد�فه  وبعد  خطري.  ب�شكل 
م��ن �مل��ت��ظ��اه��ري��ن �إث���ر ���ش��غ��وط �ل��رئ��ي�����س ليجربه 
�نتخابات  نتائج  �شحة  على  �مل�شادقة  رف�س  على 
و�نقطعت  ب��ن��ف�����ش��ه  ب��ن�����س  م���اي���ك  ن�����اأى   ،2020

�لت�شالت بني �لرجلني.
كارولينا،  ���ش��اوث  ب��ي��ان  ت��در���س  ذل���ك، عندما  وم��ع 
ت�شعر وكاأن بن�س قد جتاوز �لزمة، �ىل درجة �أننا 
نت�شاءل عما �إذ� كنا مل نحلم بهذه �حللقة، �لتي مت 
ولية  حاكم  ذكر  بالكاد  و��شع.  نطاق  على  ن�شرها 
ل مدح  �إنديانا �ل�شابق ما يعترب �إرهاًبا حملًيا، وف�شّ

�شجّل رئا�شة من �شّوهه و�أهانه.
�أول من يعاين من  �أن مايك بن�س لي�س  بالتاأكيد، 
ف��ق��د�ن �ل���ذ�ك���رة يف �ل��ع��الق��ة ب��ف��رتة 6 ي��ن��اي��ر، �أو 
يقلل من نطاق هذ� �لهجوم غري �مل�شبوق. ف هذه 
�لذ�كرة �ملعطوبة �أو �لنتقائية لي�شت �شوى مظهر 
�لرئي�س  ز�ل  م��ا  �ل���ذي  �ل��ت��اأث��ري  �آخ���ر م��ن مظاهر 

�ل�شابق ميار�شه على حزبه �ل�شيا�شي.
كتبت يف وقت �شابق �أن �لعديد من �أع�شاء جمل�س 
�ل�شيوخ �شيلجوؤون �إىل �لرت�مبية على �أمل �حلفاظ 
على مقاعدهم يف �نتخابات �لتجديد �لن�شفي لعام 
ُين�شب �إليه  �لذي  بن�س،  مايك  �أن  ويبدو   .2022

 ،2024 لعام  �لرئا�شية  لالنتخابات  تر�ّشحه  نّية 
قد تو�شل �إىل نف�س �لنتيجة.

   وم��ع ذل���ك، ف���اإن ره���ان ه��ذ� �ل�شيا�شي �ملخ�شرم 
ي��ب��دو حم��ف��وًف��ا ب��امل��خ��اط��ر ب�شكل خ��ا���س. ب��ع��د كل 
���ش��يء، ل��ط��امل��ا ن��ظ��ر م���وؤي���دو دون���ال���د ت��ر�م��ب �إليه 
�أنه ج�شم غريب، وكان تر�مب نف�شه ينتقده  على 
باأن  �لتفكري  �ىل  ه��ذ�  يدفعنا  قد  قا�شية.  بكلمات 
��شتمالتهم بقدر ما يحاول  بن�س ل يحاول  مايك 

جتنب تنفريهم.
بعد �أن خرج من �شمته، �شيكون من �ملثري لالهتمام 
�لقليلة  بن�س لالأ�شهر  ��شرت�تيجية مايك  مر�قبة 
و�ل�شنتني �ملقبلتني. و�إذ� ل ميكن �إق�شاوؤه تلقائًيا، 
فهو ل ينطلق كالأوفر حظا يف �ل�شباق، وقد يكون 

�فتقاره �ل�شارخ للكاريزما عقبة خطرية.
ق��ب��ل �ل��ن��ظ��ر يف �مل��زي��د م��ن �ل��رت���ّش��ح��ات، �شيحتاج 
�جلمهوريون �إىل �لتاأكد من نو�يا �لرئي�س �ل�شابق. 
�أنه �شعيد بالت�شرف كاأب روحي ل مفر  ولئن بد� 

من دعمه، فانه مل يتخذ قر�ره ب�شكل نهائي.
ل يقت�شر �لأمر على �أن بن�س ل يز�ل يف ظل رئي�شه 
ومايك  دي�شانتي�س  ورون  ك��روز  تيد  لكن  �ل�شابق، 
ن�شيانهم.  عدم  من  يتاأكدون  هايل  ونيكي  بومبيو 
عرفت  وقد  �لوقت،  من  لفرتة  هايل  نيكي  ر�قبت 
معرفة  م��ع  ت��ر�م��ب  لدونالد  خمل�شة  تكون  كيف 

كيف تناأى بنف�شها يف �لوقت �ملنا�شب.
   ه��ذه �لأخ���رية ه��ي �لتي �شاأتابعها ع��ن كثب من 
من�شب  يف  خ���ربة  م��ع   .2024 ع���ام  وح��ت��ى  �لآن 
�أن  ميكنها  �ملتحدة،  �لأمم  يف  عمل  وف��رتة  ح��اك��م، 
ك�����اأور�ق ر�ب��ح��ة حقيقة ك��ون��ه��ا �م�����ر�أة ولها  ت��ق��دم 
�لنتخابي  �جل�����ش��م  ����ش���اأن  وم����ن  ه��ن��دي��ة.  �أ����ش���ول 
�أن ي�شاعد� يف تقريب  �لن�شوي ومنا�شدة �لأقليات، 
�لدميقر�طيني  يف�شلون  زبائن  من  �جلمهوريني 

عليهم.

ترجمة خرية ال�شيباين

مايك بن�ش ي�صعى للرئا�صة عام 2024...!

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني

يوم حداد يف اإ�صرائيل على �صحايا التدافع يف الحتفال الديني 
•• القد�س-رويرتز

ماتو�  �شخ�شا   45 على  �لأح��د  �أم�س  عاما  ح��د�د�  �إ�شر�ئيل  �شهدت 
�لإعالم  وُنك�شت  ي��ه��ودي  ديني  �حتفال  يف  �لأق���د�م  حت��ت  �ن�شحاقا 
�أنحاء �لبالد يف �لوقت �لذي ثارت فيه ت�شاوؤلت حول حما�شبة  يف 
�مل�����ش��وؤول��ني ع��ن و�ح���دة م��ن �أ���ش��و�أ �ل��ك��و�رث �مل��دن��ي��ة �ل��ت��ي �شهدتها 

�إ�شر�ئيل.
�ملوتى،  ب��دف��ن  �لتعجيل  مت  �ملتبعة  �ل��ي��ه��ودي��ة  بالتقاليد  و�ل��ت��ز�م��ا 
جبل  على  �جلمعة  ي��وم  كارثة  �شحايا  من   20 �أك��رث من  ُدف��ن  �إذ 
�لر�شمية للتعرف  �لإج��ر�ء�ت  ��شتكمال  �لليل عقب  �جلرمق خالل 

على �ل�شحايا.
�شقط �لقتلى عندما ز�رت �أعد�د كبرية من �ملتدينني �ليهود مقربة 

مت�شوف يهودي من �لقرن �لثاين هو �حلاخام �شمعون بار يوحاي 
ب�شمال �إ�شر�ئيل و�نتهى �لأمر بتد�فع �شقطت فيه �أعد�د كبرية حتت 

�لأقد�م.
وقال �شهود �إنهم ر�أو� هرما من �جلثث بينهم جثث عدة �أطفال يف 

ممر مزدحم زلق �أر�شيته معدنية.
�شخ�س  �أل���ف   100 ح���و�يل  �أن  �إ�شر�ئيلية  �إع���الم  و���ش��ائ��ل  وق���درت 
�لتي  �لقيود  تخفيف  على  �ل�شوء  ي�شلط  فيما  �لحتفال  ح�شرو� 
فر�شت لحتو�ء فريو�س كورونا يف بلد �شبق بقية �لدول يف تطعيم 

�أفر�د �شعبه.
وثارت ت�شاوؤلت عما �إذ� كانت �حلكومة و�ل�شرطة �متنعت عن تقليل 
�أعد�د �مل�شاركني حتى ل ُتغ�شب رجال �لدين و�ل�شا�شة من �أ�شحاب 

�لنفوذ.

وقالت وز�رة �لعدل �إن حمققني �شيدر�شون ما �إذ� كانت �ل�شرطة قد 
�أ�شاءت �لت�شرف.

وقالت �ل�شرطة وم�شوؤولون حمليون �إن موقع جبل �جلرمق تديره 
عليه  �لإ���ش��ر�ف  يجعل  مم��ا  منف�شلة  خا�شة  دينية  جماعات  �أرب���ع 

�شعبا.
ووعد رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو باإجر�ء حتقيق.

عليه  ح�شل  �لذي  �لرئا�شي  �لتفوي�س  �ملقبل  �لأربعاء  يوم  وينتهي 
نتنياهو لت�شكيل حكومة بعد �لنتخابات غري �حلا�شمة �لتي �أجريت 
عن  �مل�شوؤولني  بتحديد  �ل�شعبية  �ملطالب  لكن  �آذ�ر،  مار�س   23 يف 

�ملاأ�شاة �شتطارد �أي حكومة مقبلة على �لأرجح.
وقالت �ل�شفارة �لأمريكية �إن هناك مو�طنني �أمريكيني بني �لقتلى 

و�جلرحى لكنها مل تن�شر �أ�شماءهم.

�صحف عربية: اأزمة احلكومة اللبنانية بال نهاية
•• عوا�سم-وكاال

ي�����ت�����و�������ش�����ل ت�������اأث�������ري �لأزم�������������ات 

حياة  على  �ملتالحقة  �لقت�شادية 
تز�ل  لبنان، فيما ل  �ملو�طنني يف 
�حللول ب�شاأن حدوث �نفر�جة يف 
�لقت�شادي  �أو  �ل�شيا�شي  �لو�شع 
تعقيد�ً،  �مل�����ش��ه��د  ي�����زد�د  ح���ني  يف 
كثرية  �شيا�شية  معطيات  ظ��ل  يف 

د�خلية وخارجية.
ع��رب��ي��ة �شادرة  ���ش��ح��ف  و���ش��ل��ط��ت 
�أم�����س �لأح�����د، �ل�����ش��وء ع��ل��ى �آث���ار 
�ملتمثلة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  �لأزم����������ة 
على  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل  بتعطيل 
لبنان،  �لق��ت�����ش��ادي��ة يف  �لأو����ش���اع 
��شتمر�ر  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة  و�لآث������ار 
�ل�شيطرة  يف  �هلل  ح��زب  ميلي�شيا 
و�لت�شبب  �ل��دول��ة  مفا�شل  ع��ل��ى 

ل��ل��ب��ن��ان، خا�شة  دول���ي���ة  �أزم������ات  يف 
��شتري�د  ب�شاأن  �ل�شعودية  ق��ر�ر  بعد 
بعد  لبنان  م��ن  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملنتجات 
���ش��ب��ط ك��م��ي��ات م���ن ح��ب��وب خمدرة 

د�خل �شحنة فاكهة.

بطالة مزدوجة
و�أب��������رز ت���ق���ري���ر ل�����ش��ح��ي��ف��ة �ل������ر�أي 
�لكويتية تد�عيات �لأزمة �ل�شيا�شية 
بالتز�من  لبنان  على  و�لقت�شادية 
مع عيد �لعمال، لفتاً �إىل �أن لبنان 
يعاين من بطالتني عّمالية و�أخرى 
�شيا�شية بعد �لتعطل �لكبري و�لذلل 
�لذي �أ�شاب مفا�شل �لدولة، وعطل 

�لعمل يف كثري من مر�فقها.
مايو  من  "�لأول  �إن  �لتقرير  وق��ال 
كارثية  باألقاب  ُمْثَقاًل  حّل  �للبناين 
�لذي  �ل�شغري  �لوطن  على  تتو�ىل 
تلتهمه �ملوؤ�شر�ت �ل�شلبية �لتي حتفر 
لتعميقها  تتكاتف  �لتي  ِج��ر�ح��ه  يف 
�جلديدة  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل  �أزم�����ُة 
�ل��ت��ي ت��ق��ف �لأ����ش���ب���وع �ل��ط��ال��ع على 
لإنهائها  جديدة  حم��اولت  م�شارف 

على �أجنحة عقوباٍت فرن�شية".
و�أ�شار �إىل �أن معدلت �لبطالة بلغت 
ومر�شحة   2020 يف   37% نحو 
يف   %  41.4 �إىل  ت���رت���ف���ع  لأن 
2021 بفعل َتَدُحرج �لأزمة �ملالية 
وكرة ثلج �لإقفال �لكارثي ملوؤ�ش�شات 
و��شتمر�ر  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�ل���دولر حيث  �أم��ام  �للرية  �ن�شحاق 
���ش��ن��ة ون�شف  �أق�����ّل م���ن  خ�����ش��رْت يف 

�ل�شنة نحو 90 % من قيمتها.

�لأرقام  "هذه  �أن  �لتقرير  و�أ���ش��اف 
و�لدويل  �لعربي  �ملجتمعني  جعلت 
يدقان ناقو�س �خلطر حيالها و�شط 
�شاً  َتَوحُّ �أك����رث  ف�����ش��ول  م���ن  خ�����ش��ي��ة 
�لقليلة  �لأ�شابيع  يف  �ملايل  لالنهياِر 
موعد  باقرت�ب  توقعاٍت  مع  �ملقبلة 
��شرت�تيجية،  �شلع  عن  �لدعم  رف��ع 
�أق��ل��ه ح��ت��ى �لآن،  ول��ك��ن��ه��ا ل ت��ب��دو، 
ح���ا����ش���رًة يف �ع����ت����ب����ار�ِت �لأط������ر�ف 
�ل����و�زن����ني �ل���ذي���ن ي����دي����رون م�����اأزَق 

ت�شكيِل �حلكومِة �جلديدة".
وزي����ر  زي�������ارة  �أه���م���ي���ة  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�خل����ارج����ي����ة �ل���ف���رن�������ش���ي ل����ودري����ان 
�ملفاجئة لبريوت، بعد �إعالن باري�س 
دخول  تقييد  �إج�����ر�ء�ت  تنفيذ  ب��دء 
متورطني  ل��ب��ن��ان��ي��ني  م�������ش���وؤول���ني 
ب���ع���رق���ل���ة ت�����ش��ك��ي��ل �حل����ك����وم����ة �ىل 

�لأر��شي �لفرن�شية �أو بالف�شاد.

�حلريري يبتعد عن عون
ت�شكيل  �أزم����ة  ����ش��ت��م��ر�ر  ���ش��ي��اق  ويف 
يف  م��ق��ال  �أب���رز  �للبنانية،  �حلكومة 
للكاتب  "�جلمهورية"  ���ش��ح��ي��ف��ة 
���ش��ارل ج��ب��ور، �لأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي تدفع 
رئي�س �ل��وزر�ء �للبناين �ملكلف �شعد 
مع  �لتفاق  عن  لالبتعاد  �حلريري 

�لرئي�س �للبناين مي�شال عون.
�حلكومية  "�لعقد  مقاله:  يف  وق��ال 
�لظاهرة هي حقيقية ولكنها لي�شت 
خلفها  �ل��ت��ل��ط��ي  ي��ت��ّم  �أي  �أ���ش��ا���ش��ي��ة، 
�لتفاق  ب��ان��ت��ظ��ار  و�ق��ع��ي��ة  ك��ح��ج��ج 
و�لرئي�س  �ل��ع��ه��د  ب���ني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�ملكلف، وما مل يح�شل هذ� �لتفاق 
و�شتبقى  تت�شّكل  ل��ن  �حلكومة  ف��اإن 

�لذر�ئع نف�شها". 
�لتي  �لأ���ش��ب��اب  �أب���رز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ت���دف���ع �حل���ري���ري ب��ع��ي��د�ً ع���ن عون 
�حلكومة،  ت�شكيل  منع  يف  وتت�شبب 
حيث  �شخ�شية  �ع��ت��ب��ار�ت  يف  تتمثل 
من �لو��شح �ّن �جلّرة بني �حلريري 
�نك�شرت  با�شيل قد  و�لنائب جرب�ن 
ترميمها  �ل�����ش��ع��ب  وم���ن  ب��ال��ك��ام��ل، 
�إىل ت�شجيل  يف ظل �شعي كل طرف 
�إىل  و���ش��وًل  �لآخ���ر  نقاط يف ملعب 

ك�شره.
حيث  �شنية  �عتبار�ت  �إىل  لفت  كما 
ينعك�س  ب��ا���ش��ي��ل  م���ع  �ل���ت���ق���ارب  �ن 
د�خل  �حل��ري��ري  و�شعية  على  �شلباً 
لعتبار�ت  �إ���ش��اف��ة  �ل�شنية،  �لبيئة 
�أ�شبح  �ل��ع��ه��د  �أّن  ل��ن��اح��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
�لبيئة  �إىل  وي���ف���ت���ق���د  ����ش���ع���ي���ف���اً 
�للبنانية �حلا�شنة و�إىل �لتحالفات 
حكومية  ولع���ت���ب���ار�ت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
حيث �أن �حلريري �لذي �خترب على 
مدى حكومتني متتاليتني �لعالقة 
مع �لعهد، ُيدرك ��شتحالة �أن ي�شكل 
تاأليف �حلكومة خمرجاً من �لأزمة 

�ملالية.

عا�شمة دولية للمخدرات
�شحيفة  يف  �ل���ك���ات���ب  �أب������رز  ب������دوره 
�خلوري،  ر�جح  �لأو�شط"  "�ل�شرق 
ميلي�شيا  بها  ت�شببت  �ل��ت��ي  �لأزم����ة 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، بعد  ل��ل��دول��ة  ح���زب �هلل 
وقف �ل�شعودية �ل�شتري�د من لبنان 
�لفو�كه  م���ن  ���ش��اح��ن��ة  ���ش��ب��ط  ب��ع��د 

�ملحملة باملخدر�ت.
وح������ول ���ش��ب��ط ���ش��ح��ن��ة �مل����خ����در�ت 

�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  �إىل  �مل���ر����ش���ل���ة 
�ل�شعودية، قال �خلوري: �إنها "ميكن 
ت�شدير  عمليات  ن��ه��ائ��ي��اً  ت��دّم��ر  �أن 
�إىل  �للبنانية  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملنتوجات 
كل دول �خلليج، مبا �شيه�ّشم نهائياً 
�للبناين  �لقت�شاد  يف  متنف�س  �آخ��ر 

�ملتهاوي".
�ج��ت��م��اع يف  ع��ق��د  "ب�شاطة  و�أ����ش���اف 
مي�شال  �لرئي�س  م��ن  ب��دع��وة  بعبد� 
�ملجتمعني  �أن  �أع���ل���ن  ح��ي��ث  ع�����ون، 
يتمنون من �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�إع���ادة �لنظر يف ق��ر�ره��ا منع دخول 
�أو عرب  �للبنانية  �لزر�عية  �ملنتجات 
�أن  على  �لكثريون  و�أجمع  �أر��شيها، 
كلمات  �نتهى مبجرد  هذ� �لجتماع 
�إن�����ش��ائ��ي��ة مم��ج��وج��ة، ت���الزم���ت مع 
�لت�شدد  �ملتكرر عن  مز�عم �حلديث 

و�شبط �حلدود".
�لدولة  �أن  ي��ع��ل��م  "�جلميع  وت���اب���ع 
�شيء  ع��ل��ى  ت�����ش��ي��ط��ر  ل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�لتحقق  عملية  على  وحتى  تقريباً، 
من و�قع ت�شجيل �ل�شركات �لوهمية، 
ومنها تلك �لتي حاولت تهريب �أكرث 
كبتاغون  حبة  م��الي��ني  خم�شة  م��ن 
خمباأة �شمن �شحنة من �لرمان �إىل 
�ل�شعودية، ولبنان لي�س بلد�ً منتجاً 
�لرمان،  ل��ه��ذ� �حل��ج��م م��ن ح��ب��وب 
�شورية  �إنها  �لأغلب  �لتي يقال على 

�أو �إير�نية".
وقال: "�أمام كل هذ�، ما معنى دعوة 
يف  �لت�شدد  �إىل  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
م��ك��اف��ح��ة ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ه��ري��ب ومن 
�أننا يف حاجة  يقف ور�ءه��ا، يف حني 
�إىل دولة �أوًل لكي تقوم بهذ�، ولكن 

دول����ة مفككة  �لأ����ش���ا����س  �ل���دول���ة يف 
ور�ء  وم��ن  عملياً  تديرها  ومنهارة، 
حزب  دوي��ل��ة  �مل��زع��وم��ة  موؤ�ش�شاتها 

�هلل، كما هو معروف جيد�ً".
حبوب  ����ش���ن���اع���ة  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
يف  خا�س  ب�شكل  تنت�شر  �لكبتاغون 
�خلا�شعة  دم�����ش��ق  وري�����ف  م��ن��اط��ق 
ل�شيطرة حزب �هلل وجمموعات تابعة 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري، وي��وج��د يف هذه 
�أكرث من   2017 �ملناطق حتى عام 
بني كبري و�شغري، يتم  م�شنعاً   60
�لو�قع  �لأمر  �شلطة  ت�شويقها حتت 
�ل�شرعية  م��ع��اب��ر  ع���رب  و�مل�����ش��ي��ط��ر، 

وغري �ل�شرعية مع �شوريا.

حقيبة امل�شائب
ب����دوره ���ش��ل��ط �ل��ك��ات��ب ���ش��الح تقي 
�لدين، يف مقال ب�شحيفة "�لعرب"، 
�لعامة  �لأ�شغال  وزي��ر  على  �ل�شوء 
و�لنقل يف حكومة ت�شريف �لأعمال 
وز�رته  �ع��ت��رب  �ل���ذي  جن��ار  مي�شال 
مرفاأ  ح��ادث��ة  ع��ن  �لأول  �مل�����ش��وؤول 
�أن فرتة توليه �شهدت  ب��ريوت، كما 
�إياه  و����ش��ف��اً  ع���دة،  ح�شا�شة  ق�شايا 

باأنه حامل "حقيبة �مل�شائب".
وزير  "يقول  �ل���دي���ن:  ت��ق��ي  وق����ال 
حكومة  يف  و�لنقل  �لعامة  �لأ�شغال 
�إنه  جنار  مي�شال  �لأعمال  ت�شريف 
�أق���ل وزر�ء �لأ���ش��غ��ال ح��ظ��اً م��ن بني 
�حلقيبة  ه��ذه  على  تعاقبو�  �ل��ذي��ن 
�حليوية و�لتي يعتربها �ل�شيا�شيون 
فهو  وخدماتية،  د�شمة  �للبنانيون 
 21 يف  وزي���ر�ً  تعيينه  مر�شوم  ب��ني 
�حلكومة  و��شتقالة   2020 يناير 
نف�شه،  �لعام  من  �أغ�شط�س   10 يف 
�مللفات  م����ن  ك����ب����ري�ً  ع�������دد�ً  و�ج������ه 
توىل  "جنار  و�أ����ش���اف  �ل�شائكة". 
�ل���وز�رة يف وق��ت ك��ان لبنان قد بد�أ 
�لنقدية  �ل�شيا�شات  �آث��ار  من  يعاين 
�حلكومات  �نتهجتها  �لتي  �ل�شيئة 
طينها  وز�دت  �ملتعاقبة  �للبنانية 
بلة قر�ر�ت حكومة دياب �لع�شو�ئية 
غ����ري �مل����درو�����ش����ة وع������دم �إق�����ر�ره�����ا 
�لأدن���ى  �حل���د  تنفيذ  تتيح  م��و�زن��ة 
من �مل�شاريع �حليوية خ�شو�شاً تلك 
�مل�شوؤولة  �لتحتية  بالبنية  �ملتعلقة 

عنها وز�رة �لأ�شغال �لعامة".
�لوزير  ع��ه��د  يف  �أن�����ه  �إىل  و�أ�����ش����ار 
ذ�ت�����ه، وق����ع �ن��ف��ج��ار م���رف���اأ بريوت 
مبا�شر  ب�شكل  �مل��رف��اأ  يخ�شع  حيث 
حدث  �إىل  لف���ت���اً  وز�رت�������ه،  لإد�رة 
�آخ��ر هام متثل يف م�شاألة مباحثات 

ماليزيا تعلن ر�صد اأول اإ�صابة ب�صاللة كوفيد19- الهندية 

ايرلندا ال�صمالية حتتفل مبئويتها على خلفية حزينة 

•• كواالملبور-رويرتز

�إن  �أم�س �لأح��د  بابا   �أده��م  �ملاليزي  ق��ال وزي��ر �ل�شحة 
�لعدوى من  �شديدة  ب�شاللة  �إ�شابة  �أول  ر�شدت  بالده 
فريو�س كورونا �مل�شتجد ظهرت بالأ�شا�س يف �لهند، بعد 
�لقادمة  �جلوية  �ل��رح��الت  على  حظر  فر�س  من  �أي��ام 
من هناك. و�أ�شاف �أن �ل�شاللة �ملتحورة �ملعروفة با�شم 
)بي.617.1( ر�شدت لدى مو�طن هندي مت فح�شه 

يف مطار كو�لملبور �لدويل.
ومل يذكر �لوزير متى مت ر�شد �لإ�شابة.

وو�شفت منظمة �ل�شحة �لعاملية �ل�شاللة �لهندية باأنها 
حتورت  رمبا  �أنها  �إىل  ي�شري  مبا  �لهتمام"  "ت�شتحق 
ب�شورة جتعل �ملر�س �أكرث قدرة على �لنت�شار �أو ي�شبب 

�أعر��شا حادة �أو �أن �للقاحات قد ل تقي منه.

وق���ال �أده���م "نن�شح �مل��و�ط��ن��ني ب��ال��ت��ز�م �ل���ه���دوء... كل 
حلقة  ك�شر  �أج��ل  م��ن  �شت�شتمر  �لعامة  �ل�شحة  جهود 

�لعدوى و�شمان �ل�شالمة �لعامة".
باملر�س،  �لإ���ش��اب��ة  ح��الت  يف  �رتفاعا  ماليزيا  وت��و�ج��ه 
وحظرت يوم �لأربعاء �لرحالت �جلوية من و�إىل �لهند 
وم��ن��ع��ت �مل�����ش��اف��ري��ن م��ن �أي وج��ه��ة ه��ن��دي��ة م��ن دخول 

�لبالد ملنع �نت�شار �ل�شاللة �جلديدة.
و�أطلقت ماليزيا يف فرب�ير �شباط برناجما للتح�شني 
بهدف  �لبالد  م�شتوى  على  كوفيد19-  من  و�لوقاية 
�إعطاء �للقاح لثمانني باملئة من �شكانها �لبالغ عددهم 

عام. خالل  ن�شمة  مليون   32
�إ�شابة   3418 ت�شجيل  �لأح��د  �أم�س  ماليزيا  و�أعلنت 
جديدة باملر�س مما رفع �إجمايل �حلالت حتى �لآن �إىل 

.1500 �لوفيات  بلغت  فيما   415012

•• بلفا�ست-اأ ف ب

ت�شكل �أعمال �ل�شغب �لأخرية يف �إيرلند� �ل�شمالية �لتي 
غطى دخان �أ�شود خاللها �شماء بلفا�شت و��شتبك �شبان 
�ملئوية  للذكرى  حزينة  خلفية  �ل�شرطة،  مع  ملثمون 
�مل�شبوق منذ �شنو�ت،  �لعنف غري  �ندلع هذ�  لإن�شائها. 
�لربيطانية  �ملقاطعة  �شو�رع  ني�شان/�إبريل يف  �أو�ئ��ل  يف 
�لتي هزتها "��شطر�بات" ��شتمرت ثالثني عاما وكانت 
�شد�مات دموية بني �جلمهوريني �ملعار�شني ومعظمهم 

من �لكاثوليك، و�لوحدويني وغالبيتهم بروت�شتانت.
يف  �أب������رم  �ل�����ذي  �لعظيمة"  �جل��م��ع��ة  "�تفاق  �أن���ه���ى 
3500 قتيال  نحو  خلف  �ل��ذي  �ل��ن��ز�ع  ه��ذ�   1998
�لحتاد  بريطانيا من  لكن خروج  ه�شا.  �شالما  و�أر�شى 
�لأوروب����ي �أ���ش��ع��ف ه��ذ� �ل��ت��و�زن �ل��دق��ي��ق. و�ل�شبب هو 
فر�س �إجر�ء�ت مر�قبة جمركية و�شحية بني بريطانيا 

و�لإحتاد �لأوروبي.
�لربيطانية  �ملقاطعة  بني  مادية  ح��دود  ع��ودة  ولتجنب 
وجمهورية �أيرلند� �لع�شو يف �لحتاد �لأوروبي، تفر�س 
مبوجب  �ل�شمالية  �إيرلند�  مر�فئ  يف  �ل�شو�بط  ه��ذه 
�ل�شمايل"  �لإي���رل���ن���دي  "�لربوتوكول  ب����  ���ش��م��ي  ن�����س 

ويو�جه معار�شة �شديدة.
لكن �لوحدويني �ملتم�شكني بالنتماء �إىل �ململكة �ملتحدة 

�أي��رل��ن��د� �ل�شمالية وجزيرة  ي��رون يف ذل��ك ح���دود� ب��ني 
بريطانيا لذلك يعتربونه خيانة من جانب لندن.

يف �أعمال �ل�شغب �لأخرية جرح 88 �شرطيا على �لأقل 
يف ��شتباكات بد�أت يف �جليوب �ملو�لية لربيطانيا.

"جمل�س  �لوحدوية  �ملنظمة  من  ماكناري  ديفيد  ق��ال 
�ملجتمعات �ملو�لية" �إن "�لنا�س من كل �لأجيال ي�شعرون 
و��شاف  يحدث".  م���ا  ب�����ش��ب��ب  و�لإح����ب����اط  ب��ال��غ�����ش��ب 
"هذ�  �أن  بتاأثر  بلفا�شت  و�شط  يف  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�أوروب��ي لتجريدي من  �لربوتوكول �للعني هو �خرت�ع 

هويتي �لربيطانية".
عام  مئة  مب��رور  �لإث��ن��ني  �لحتفال  من  �أ�شبوعني  قبل 
�لطرق  تقاطع  عند  �لعنف  تركز  �ملقاطعة،  �إن�شاء  على 
لربيطانيا،  �ملو�لية  �لوحدوية  �ملقاطعات  �لأحياء  بني 

و�جلمهورية �ملوؤيدة للوحدة مع جمهورية �إيرلند�.
�ملجموعتني  ه��ات��ني  ب��ني  �ل�شالم"  "جدر�ن  وت��ف�����ش��ل 
وتذّكر بالنق�شامات �لعميقة �لتي ما ز�لت قائمة منذ 

�نتهاء "�ل�شطر�بات".
مو�لون  �شبان  ��شتبك  �لأخ���رية  �لعنف  �أع��م��ال  وخ��الل 
بقطع  بر�شقهم  وق��ام��و�  �ل�شرطة  رج���ال  م��ع  لل�شرطة 
�أفر�د  ف�شل  �ل�شاخنة،  �ملناطق  يف  و�حل��ج��ارة.  �ل��ط��وب 
زجاجها  غطو�  �لتي  �شيار�تهم  يف  �لبقاء  �لأم��ن  ق��و�ت 

ب�شبكة معدنية حتميهم من �ملقذوفات.

اآلف املحتجني ينظمون م�صريات يف مدن مبيامنار
•• رانغون-رويرتز

م��ب��ك��رة من  ���ش��اع��ة  م�����ش��ري�ت يف  �ملحتجني  �آلف  ن��ظ��م   
���ش��ب��اح  �أم�����س �لأح����د يف م���دن م��ي��امن��ار �ع��رت����ش��ا على 
�حلكم �لع�شكري بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر من �نقالب 
�أوقف �لإ�شالح �لدميقر�طي و�لنمو �لقت�شادي و�أدى 

�إىل ��شطر�بات.
وجرى تن�شيق �حتجاجات �لأحد مع جاليات �ملغرتبني 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل ل��الح��ت��ف��ال مب���ا �أط���ل���ق عليه 

�ملنظمون "ثورة ربيع ميامنار �لعاملية".
وحدة  ب�شوت  �ل��ع��امل  "هزو�  ب��ي��ان  يف  �ملنظمون  وق���ال 
وقوع  عن  �لآن  حتى  تقارير  ت��رد  ومل  ميامنار".  �شعب 
�لحتجاجات  هذه  متثل  ول  �مل�شري�ت.  يف  عنف  �أعمال 
�مل�شاكل �لتي ت�شبب فيها �جل��رن�لت بعد  �إح��دى  �شوى 
�إطاحتهم يف �أول فرب�ير �شباط بحكومة منتخبة بقيادة 

�أوجن �شان �شو ت�شي �حلائزة على جائزة نوبل.

وت�شري تقدير�ت �لأمم �ملتحدة �إىل ت�شاعد حدة �حلروب 
مع متمردي �أقليات عرقية يف �ملناطق �حلدودية �لنائية 
�ل�شمال و�ل�شرق ب�شكل كبري خالل �لأ�شهر �لثالثة  يف 
�ملا�شية مما �أدى �إىل نزوح ع�شر�ت �لآلف من �ملدنيني.

بد�ئية مع  باأ�شلحة  ��شتبك مدنيون  �ملناطق  بع�س  ويف 
قو�ت �لأمن بينما تعر�شت من�شاآت ع�شكرية وحكومية 
ميامنار  بو�شط  مناطق  يف  طويلة  لفرت�ت  �آمنة  ظلت 
�ل�شغرية  �لنفجار�ت  من  وموجة  �شاروخية  لهجمات 

�لتي لي�س لها تف�شري.
�لإخبارية  ن�����ش��رت��ه��ا  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �لإذ�ع������ة  و�أع���ط���ت 
 11 ع��ن  يقل  ل  م��ا  تفا�شيل  �ل�شبت  م�شاء  �لرئي�شية 
�نفجار� خالل �ل�شت و�لثالثني �شاعة �ملا�شية معظمها 
عن  �لإذ�ع����ة  وحت��دث��ت  �لرئي�شية.  ي��اجن��ون  مدينة  يف 

بع�س �لأ�شر�ر لكن دون وقوع �إ�شابات.
ومل تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها. ومل يرد متحدث با�شم 

�ملجل�س �لع�شكري على �ت�شالت هاتفية طلبا للتعليق.

بيان فرن�صي بريطاين اأملاين: ل 
�صمانات لنجاح حمادثات فيينا

•• فيينا-وكاالت

�أكد دبلوما�شيون كبار من فرن�شا وبريطانيا و�أملانيا �أنهم ل يرون �شمانات 
باأي حال لنجاح مفاو�شات فيينا، لكن ل �شيء م�شتحياًل.

وقال �لدبلوما�شيون يف بيان �ل�شبت: "كنا ناأمل باإحر�ز تقدم يف مفاو�شات 
فيينا هذ� �لأ�شبوع". كما �أ�شافو� �أن �لتفاق يف فيينا يحتاج �لتفاهم حول 
�لق�شايا �لأكرث حرجاً مع �إير�ن. �إىل ذلك، �أو�شحو� �أن حمادثات فيينا حول 
�إير�ن حتتاج لعمل كبري يف وقت �شيق. يف �ملقابل �شرح �ل�شفري �لرو�شي يف 
عقب  لل�شحافيني  �أوليانوف،  ميخائيل  �لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
من  �لثالثة  �جلولة  ختام  يف  �ل��ن��ووي  بالتفاق  �ملتبقية  �لأط���ر�ف  �جتماع 
�ملحادثات  �أن  �إىل  لفتاً  �ملقبلة"،  �لأي��ام  يف  �نفر�جة  نتوقع  "ل  �ملحادثات: 

�شت�شتاأنف �جلمعة.
و�أ���ش��اف �أول��ي��ان��وف �ل��ذي يعد �أح��د �أك��رث �لأ���ش��و�ت ت��ف��اوؤًل يف �ملحادثات: 
وكل �ملوؤ�شر�ت  �ليومي،  �لدبلوما�شي  �لعمل  مو��شلة  �إىل  بب�شاطة  "نحتاج 
ب�شعة  خ��الل  و�شريعة  ناجحة  �شتكون  نهائية  نتيجة  ت��وق��ع  �إىل  ت��ق��ودن��ا 
�لتي ل تز�ل  �ل��دول  �لفائت، جتري  �أبريل  �أنه منذ مطلع  �أ�شابيع". يذكر 
�شالح  على  �ل�شتح�شال  من  �إي��ر�ن  منع  �إىل  �لر�مي  �لتفاق  يف  من�شوية 
يف  �أحادياً  �ملتحدة  �لوليات  منه  �ن�شحبت  بعدما  لإحيائه  حمادثات  ذري، 
�لعام 2018 يف عهد رئي�شها �ل�شابق دونالد ترمب، معيدة فر�س عقوبات 
قا�شية على طهر�ن، وعودة �لأخرية �إىل تطبيق �للتز�مات �لتي تر�جعت 

عنها يف �أعقاب هذ� �لن�شحاب.
ومنذ بدء �ملباحثات، يح�شر وفد �أمريكي يف �لعا�شمة �لنم�شاوية من دون 
�جللو�س �إىل طاولة و�حدة مع �لوفد �لإير�ين. ويتوىل �لأطر�ف �لآخرون، 

ل�شيما ممثلو �لحتاد �لأوروبي، �لتو��شل مع �لطرفني.
�لأ�شبوع  م��دى  على  وتخللتها  �ل��ث��الث��اء،  �جل��ول��ة  ه��ذه  �نطلقت  ذل��ك  �إىل 
�جتماعات للخرب�ء �لذين ي�شكلون جمموعات �لعمل �لثالث �ملنبثقة من 
رفع  هي  �أ�شا�شية  جم��الت  ثالثة  على  �ملجموعات  هذه  وتتوزع  �ملباحثات. 
و�لرتتيبات  �لنووية،  �لتز�ماتها  �إىل  �إي��ر�ن  وع��ودة  �لأمريكية،  �لعقوبات 
يف  �أ�شا�شي  ب�شكل  �لنقا�شات  تتمحور  كما  �لطرفني.  قبل  من  �لتنفيذية 
�لوقت �لر�هن، حول حتديد �لعقوبات �لتي تبدي �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي 
�شبل  �لأخ���رية  تو�شيح  مقابل  �إي���ر�ن،  ع��ن  لرفعها  ��شتعد�دها  ب��اي��دن  ج��و 
�ملعروف  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق  مبوجب  كاملة  �لتز�ماتها  تطبيق  �ىل  عودتها 

ر�شمياً با�شم "خطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شرتكة".
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نو�جه �شعوبة يف �لتفكري يف هذ� �لوباء على �أنه قا�شم م�شرتك�لت�شامن �لدويل �شرورة

�حلل لي�س قوميا�ختيار �ل�شرت�تيجية �لجنع

بيونغ يانغ: الدبلوما�صية الأمريكية "زائفة" ول تفاو�ش مع وا�صنطن 
•• �سيول-اأ ف ب

�لدبلوما�شية  ت�شتخدم  باأّنها  و��شنطن  �لأح��د  �أم�س  يانغ   بيونغ  �ّتهمت 
رف�شها  م��وؤّك��دة  "�لعدو�نية"،  نو�ياها  ور�ءه���ا  تخفي  ز�ئفة"  "لفتة 
�لتفاو�س مع �لوليات �ملّتحدة، يف موقف ياأتي بعد �إعالن �لبيت �لأبي�س 
تاأييده �نتهاج مقاربة دبلوما�شية "و�قعية" لإقناع نظام كيم جونغ-�أون 

بالتخّلي عن �شالحه �لنووي.
�لأنباء  �أوردت��ه وكالة  بيان  �ل�شمالية يف  �لكورية  وقالت وز�رة �خلارجية 
"لفتة  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  بالن�شبة  متّثل  �لدبلوما�شية  �إّن  �لر�شمية 

كاذبة" تهدف �إىل "�لتغطية على �أعمالها �لعدو�نية".
وحّذرت �خلارجية �لكورية �ل�شمالية يف بيانها من �أّن �لرئي�س �لأمريكي 

جو بايدن �رتكب "خطاأً فادحاً" باعتماده موقفاً "عفا عليه �لزمن" جتاه 
بيونغ يانغ. ويف بيان ثان ن�شرته �لوكالة نف�شها، �ّتهمت �لوز�رة �لرئي�س 
�لأمريكي باإهانة �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ-�أون، م�شيفة "لقد 
حّذرنا �لوليات �ملّتحدة مبا يكفي لتفهم �أّنها �شتتاأّذى �إذ� ما ��شتفّزتنا".

�أّن����ه �شي�شتخدم  �ل��ك��ون��غ��ر���س �لأرب���ع���اء  ب��اي��دن ق���ال يف خ��ط��اب يف  وك����ان 
بيونغ يانغ  طموحات  �شديد" لحتو�ء  ردع  مع  بالتو�زي  "�لدبلوما�شية 

�لنووية.
وياأتي موقف بيونغ يانغ بعد يومني من �إعالن �لبيت �لأبي�س �إّن بايدن 

يوؤّيد �نتهاج مقاربة دبلوما�شية "و�قعية" �إز�ء كوريا �ل�شمالية.
و�ملفاو�شات بني و��شنطن وبيونغ يانغ متوّقفة منذ ف�شلت �لقّمة �لثانية 
بني �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق دونالد تر�مب و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل 

كيم جونغ-�أون يف هانوي يف �شباط/فرب�ير 2019. ومنذ توّليه من�شبه 
قبل 100 يوم، مل يك�شف بايدن �لكثري عن �لطريقة �لتي �شتتعامل بها 

�إد�رته مع هذ� �مللف.
و�جل��م��ع��ة ق���ال���ت �مل��ت��ح��ّدث��ة ب��ا���ش��م �ل��رئ��ا���ش��ة �لأم���ريك���ي���ة ج���ني �شاكي 
لل�شحافيني �إّن "هدفنا يظّل �إخالء �شبه �جلزيرة �لكورية بالكامل من 

�لأ�شلحة �لنووية".
و�كتفت �شاكي بالإ�شارة �إىل �أّن �ل�شيا�شة �لأمريكية �إز�ء كوريا �ل�شمالية 
�شتنتهج "مقاربة دقيقة وعملية ومنفتحة على �لدبلوما�شية" بالت�شاور 
�إذ�  عما  �لإف�شاح  ر�ف�شة  و�ليابان،  �جلنوبية  كوريا  من  كّل  مع  �لوثيق 

كانت �لإد�رة تعّد مبادر�ت بهذ� �ل�شاأن.
لكّن �ملتحّدثة با�شم �لبيت �لأبي�س حر�شت على �لإ�شارة �إىل �أّن مقاربة 

�إد�رت��ا تر�مب  �نتهجتها  �لتي  �مللف �شتختلف عن تلك  �إد�رة بايدن لهذ� 
و�أوباما.

ل �إىل �تفاق كبري" على  وقالت �شاكي �إّن "�شيا�شتنا لن ترتّكز على �لتو�شّ
غر�ر ذلك �لذي �شعي �إليه تر�مب.

و�أ�شافت "لكّنها لن تعتمد �أي�شاً على �ل�شرب �ل�شرت�تيجي" يف �إ�شارة �إىل 
تعبري ��شُتخدم يف عهد بار�ك �أوباما.

وكان �لرئي�س �لكوري �جلنوبي مون جاي-�إن دعا قبل ع�شرة �أيام نظريه 
�لأمريكي �إىل ��شتئناف �ملفاو�شات مع بيونغ يانغ.

�لأبي�س قال  �لبيت  �أيار/مايو يف   21 بايدن يف  �شي�شتقبله  �لذي  ومون 
يف  رغبة  هناك  تكون  �أن  هو  للحكومتني  بالن�شبة  �شيء  "�أهّم  �إّن  يومها 

�حلو�ر و�جللو�س وجهاً لوجه يف �أقرب وقت ممكن".

مل يتم اإجراء اأي ا�شت�شارة دولية:

متى �صرنى ا�صرتاتيجية عاملية �صد كوفيد...؟

ت�����ش��ل��ط فيه  �ل������ذي  �ل����وق����ت     يف 
على  �ل�شوء  كوفيد19-  جائحة 
�لتفاوت �لجتماعي �أو �لقت�شادي 
فاإنها  �ل���ع���رق���ي،  �أو  �ل�����ش��ح��ي  �أو 
���ا ع��ل��ى �ل��ت��ف��ك��ري يف  جت���ربن���ا �أي�������شً
�أنف�شنا باعتبارنا جميًعا على نف�س 

�لقارب، كما �أننا جميًعا �شعفاء.
   ومع ذلك، وحتى �إذ� قمنا بدمج 
حقيقة �أن حالة كوفيد و�حدة على 
�جل��ان��ب �لآخ���ر م��ن �ل��ع��امل ميكن 
�ليومية،  �أن توؤثر علينا يف حياتنا 
جنونية  ���ش��ع��وب��ة  ن���و�ج���ه  ف���اإن���ن���ا 
هذ�  يف  �لتفكري  يف  )ومتناق�شة( 
�مل�شرتك  ن�شيبنا  �أن��ه  على  �ل��وب��اء 
كاأفر�د مرت�بطني وكجزء من كّل 

م�شرتك.
�أي  �إج��������ر�ء  ي���ت���م  مل  �لآن،  ح���ت���ى 
��شت�شارة دولية للتفكري يف خيار�ت 
من  ل��ل��خ��روج  عاملية  ��شرت�تيجية 
ه���ذه �لأزم����ة �ل�����ش��ح��ي��ة. ل يوجد 
�ج���ت���م���اع مل��ج��ل�����س �لأم������ن �ل����دويل 
�أزم�������ة  )�ل����������ذي ح�������دث يف وق�������ت 
�لإيبول(. وف�شلت منظمة �ل�شحة 
�لعاملية، �لتي رمبا غرقت يف تطوير 
�ألف تو�شية ب�شاأن كوفيد19-، يف 
�ل���ذي مل تطالب  �ل���دور  ه��ذ�  �أد�ء 
�ل���دول �لأع�شاء  �أي دول���ة م��ن  ب��ه 

�لبالغ عددها 194 دولة.
   مل ت��رغ��ب �ل����دول �لأع�����ش��اء يف 
�لحت�����اد �لأوروب�������ي، م��ن��ح��ه��ا دوًر� 
ا، لأن  حمدًد� يف جمال �ل�شحة �أي�شً
�شالحيتها  على  حكر�ً  يظل  ذل��ك 
�أن��ه��م مل  �ل��و����ش��ح  �لوطنية. وم��ن 
�إعادة �خرت�ع نف�شها  يطلبو� منها 
من �أجل ت�شور تعاون ��شرت�تيجي 
ح���ق���ي���ق���ي -ب����ا�����ش����ت����ث����ن����اء �حل����ال����ة 
�مل���ل���ح���وظ���ة ل���رتخ���ي�������س وت����وزي����ع 
 .2020 ع��ام  نهاية  يف  �للقاحات 
حبي�س  و�أ�شبح  قوميا،  �نكفاأ  �لكل 
تكون  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  �ملحلية،  �أف��ك��اره 
لقد  ع��امل��ي��ة،  م�شكلة  حل��ل  �شيقة 

فّوتنا يف قارب �لكونية.
   من هنا نرى، �أن ت�شامن �لدول 
�مل������و�رد  ذ�ت  �ل�������دول  م����ع  �ل��غ��ن��ي��ة 
يكن  مل  �إن  ���ش��ع��ي��ف،  �مل�����ح�����دودة 
م�شوًبا بالتعايل. عندما ننظر �إىل 
ما ور�ء حدودنا، لإج��ر�ء مقارنات 
وحماولة �إظهار تفوقنا –حتى لو 
�شقطنا يف �لتالعب، كما هو �حلال 
فرن�شا  وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���دم  ع��ن��دم��ا 
جان كا�شتك�س ر�شًما بيانًيا مقارًنا 
ت�شمني  دون  �لأوروب����ي����ة  ل���ل���دول 
ف��رن�����ش��ا )�ل���ت���ي ك���ان���ت ���ش��ت��ك��ون يف 
ت���رت���ي���ب �����ش����يء( خ�����الل م���وؤمت���ره 

�ل�شحفي يف 22 �أبريل.

�أف�شل،  �أي��ام  ولكن مع عدم ظهور 
�زد�دت ظلمة �ل�شماء، ومع و�شول 
�لعو��شف، كان لبد من ��شتخد�م 
�حل����ج����ر ك�������ش���الح �أخ�������ري يف ع���دة 
�حلجر  نهاية  يف  لأن���ه  منا�شبات. 
�ل�شحي �لأول، كان باإمكان �شانعي 
�ل���ق���ر�ر، يف ك���ل م��ك��ان يف �أوروب������ا، 
�ل�شعي �إىل فعل ما فعله �ل�شينيون 
يف  و�لأ�شرت�ليون  و�لنيوزيلنديون 
باإمكانهم  كان  موجاتهم...  نهاية 
�لو�شع،  على  �ل�شيطرة  يقررو�  �أن 
يتكرر  "لن  ل�شعوبهم  يقولو�  و�أن 

ذلك �أبًد�!"
   لكن ل، مل ينتهز �لأوروبيون هذه 
��شرت�تيجيتهم  لتغيري  �لفر�شة 
�أو  "�لز�لة"  و�شع  �إىل  و�ل��ت��ح��ول 
كوفيد"، فقد ف�شلو� دفن  "�شفر 
�ل�شاخنة  �ل��رم��ال  روؤو���ش��ه��م حت��ت 
ل�شيف 2020 وترك حركة مرور 
حتى  �أيديهم  من  تفلت  �لفريو�س 
�لأكرث  �خلريفية،  �لتالية،  �ملوجة 
فتًكا من �ملوجة �ل�شابقة. بعد ذلك، 
ت�شرفو� دون �شو�بط حتى �ملوجة 
يف   ،2021 ربيع  موجة  �لتالية، 
ت��وق��ف و�ن���ط���الق م��ره��ق��ني، لكنه 
�ل��وق��ت يف  ب��اأن��ن��ا كنا نك�شب  ي��وه��م 

�نتظار �آثار �للقاحات.
  �لآن، حتلم جميع �لدول �لغربية 
�لتطعيم  م���ع  كوفيد"  "�شفر  ب���� 
جمرد  لكنه  ل��ل�����ش��ك��ان...  �ل�����ش��ام��ل 
ح��ل��م. ل �أح����د ي��ع��رف ج��ي��ًد� كيف 
من  ب��امل��ائ��ة   70 �إىل   60 �شنقنع 
�ل�������ش���ب���اب �مل�������رتدد ب��ال��ت��ط��ع��ي��م يف 
تطعيم  مي��ك��ن  م��ت��ى  ول  ف��رن�����ش��ا، 
�ل��و�ل��د�ن ذلك،  �أر�د  و�إذ�  �لأط��ف��ال 
�ملتحورة  �ل�����ش��اللت  ك��ان��ت  �إذ�  ول 
من �لرب�زيل �أو �لهند �أو �أي مكان 
�جلهود،  ه���ذه  ك��ل  �شُتف�شل  �آخ����ر، 
ول���ك���ن���ن���ا ن��ح��ل��م ب���ع���امل خ������اٍل من 

كوفيد-دون جهد.
�ل�شحرية  �ل���ع�������ش���ا  ���ش��ت��ع��م��ل     
�ملتمثلة يف "�لتطعيم للجميع قبل 
لأنف�شنا  ون��ق��ول  �ل�شيف"،  نهاية 
مع".  و"�لعي�س  �لن��ت��ظ��ار  "يكفي 
و�لتايو�نيون  �ل�شينيون  ي��ق��ات��ل 
و�ل������ي������اب������ان������ي������ون و�ل�������ك�������وري�������ون 
و�لتايالنديون  و�ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ون 
باأ�شنانهم  �ل��ه��ادئ،  �ملحيط  ودول 

   حتى �ليوم، ل ننظر �إىل �لرب�زيل 
خز�نات  �أن��ه��م��ا  ع��ل��ى  �إل  �ل��ه��ن��د  �أو 
لل�شاللت �ملتحّورة، بينما يجب �أن 
نتعلم منها �لدر�س �لتايل: �ل�شماح 
له  بالنت�شار  لل�شار�س-كوف2- 

تاأثري يف �إن�شاء �شاللت متحورة.
�أو �لهندي     �ن �ملتغري �لرب�زيلي 
�لفرن�شية،  �لأر����ش��ي  على  �ل���ذي، 
متكن من �لنت�شار يف �ملجتمع من 
خ��الل �لأ���ش��خ��ا���س �ل��ع��ائ��دي��ن من 

�لبلد�ن �خلطرية.
   كيف و�شلنا �إىل هذ� �مل�شتوى من 
�مل�شتحيل  يبدو من  مل��اذ�  �لإن��ك��ار؟ 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا روؤي�����ة �أن����ه ح��ت��ى لو 
�لفريو�س  �لق�شاء على  متكنا من 
�لقليلة  �للوحات  ف��اإن  �أر��شينا،  يف 
�لتي �شن�شعها يف �لهيكل، لن تكون 
�لتي  �ل�شفينة  فتحات  ل�شد  كافية 

تغمرها �ملياه؟
�ملجتمع فرد�ين، �لطب �أبوي

�لتي  �لطريقة  �أن  �لو��شح  م��ن     
�لوباء  م���ع  �ل���غ���رب  ب��ه��ا  ي��ت��ع��ام��ل 
ع���ن �شماته  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ت��ك�����ش��ف 
�لعميقة  �لأن�����رثوب�����ول�����وج�����ي�����ة 
ب�شيا�شاته  �مل��رت��ب��ط��ة  و�ل��ت��ح��ي��ز�ت 

�حلالية.
حركة  ح����ري����ة  ت�������ش���ط���دم  �أوًل، 
بحقيقة  و�لأ���ش��خ��ا���س  �ل��ب�����ش��ائ��ع 
��ا حل��ال��ة �شار�س- �أي�����شً �أن��ه��ا ت���روج 

كوف2-.
�أو  ب���وع���ي  ث����ان����ي����اً، جم��ت��م��ع��ن��ا،     
حني  للغاية.  ف���رد�ين  وع��ي،  بغري 
�لفردية  �حل���ري���ات  ع���ن  ن��ت��ح��دث 
يتعلق  عندما  -خا�شة  وحرمانها 
-فاإننا  �ل�شحية  ب��ال��ق��ي��ود  �لأم����ر 
معزول،  ب��ال��ف��رد  ف��ق��ط  ن��رب��ط��ه��ا 
�ل��ذي ه��و ج��زء من  بالفرد  ولي�س 
�أخ��رى، نحن ل نربط  ك��ل. بعبارة 

فرن�شا  ي��ج��ع��ل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة(، مم���ا 
�لدول  ع��ل��ى  و����ش��ح  ب�شكل  تعتمد 
�ملخاطر  حت��م��ل��ت  �ل���ت���ي  �مل��ن��ت��ج��ة 

�لالزمة يف �لوقت �ملنا�شب.

للروؤية  وداعــــا  للمناف�شة,  وداعــــا 
ال�شتعمارية للم�شاعدات الدولية

ك��ل مكان من  �ل��وق��ت، يف  يف نف�س 
�لعامل تقريًبا، ن�شهد �نكفاء قومًيا 
و���ش��ع��ب��وًي��ا ك��ب��رًي� جل���زء ك��ب��ري من 
�أن هذ�  �ل��و����ش��ح  وم���ن  �ل�����ش��ك��ان. 
�ل����ذ�ت، وحماولة  ع��ل��ى  �لن���ط���و�ء 
�لدولة  م�شتوى  على  �ل��وب��اء  ح��ل 
ل  ينجحا.  �أن  مي��ك��ن  ل  �ل��ق��وم��ي��ة 
ميكنك �إخماد حريق �إذ� قمت بر�س 

�ملاء على جزء منه فقط.
    ل ي�شعنا �ليوم �عتبار مكافحة 
�لوباء على �أنها مناف�شة بني �لدول 
�ل�شماح  مي��ك��ن��ن��ا  ول  �لأوروب�����ي�����ة، 
�ل�شتعمارية  �ل���روؤي���ة  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
علينا  يجب  �لدولية.  للم�شاعد�ت 
�لأيديولوجية  �ل���ف���ر�م���ل  -رغ����م 
�ل��ت��ي ل��دي��ن��ا -�إع�����ادة دم���ج �ل�شني 
�لعاملي،  �لتفكري  يف  �أك��رث  ورو�شيا 
�للقاحات.  ينتجان  و�أنهما  خا�شة 
�لقيم  ن��ف�����س  ت��ق��ا���ش��م  ط��ل��ب��ن��ا  و�إذ� 
م�شار  نن�شى  �أن  فيمكننا  م�شبًقا، 

�لعمل �ملتعدد �لطر�ف.
   ه���ذ� ه��و �حل���ال �إىل ح��د م��ا مع 
م�����ب�����ادرة ك���وف���اك�������س، وه�����ي ن����ادي 
و�مل�شنعني  �مل��ان��ح��ني  م���ن  ���ش��خ��ي 
و�حلكومات بقيادة �لدول �لغربية 
�ل�شحة  منظمة  قبل  من  )ولي�س 
�لوقت  يف  ترف�س  و�لتي  �لعاملية(، 
�للقاحات  ع��ل��ى  �لن��ف��ت��اح  �حل����ايل 

بامل�شوؤولية  �ل���ف���ردي���ة  �حل����ري����ات 
نو�جه  �أن  ومب����ج����رد  �ل����ف����ردي����ة. 
�آخر،  �إىل  ف��رد  من  ينتقل  فريو�ًشا 
ت��ك��ون �مل�����ش��وؤول��ي��ة �ل��ف��ردي��ة طرفا 
مكافحة  يف  للم�شاعدة  بال�شرورة 
�لوباء: ل ميكننا �لتفكري يف حرية 
�رتد�ء �لكّمامة �أو عدمه، �أو حرية 
�لغالق / �حلجر �ل�شحي، �إلخ... 
دون ربطها مب�شوؤولية عدم �إ�شابة 

�لآخرين ...
�لبلد�ن  ��ا يف معظم  �أي�����شً ي��وج��د     
يف  برنار  كلود  منذ  وه��ذ�  �لغربية، 
�لطب  يف  للتفكري  تقليد  فرن�شا، 
من ز�وي��ة عالجية ووقائية ب�شكل 
ه��ام�����ش��ي. وه�����ذ� ب���ال ����ش���ك، �أح���د 
�لعو�مل �لتي تف�شر �ختيار �شيا�شة 
و�شع  يتم  ل  حيث  مع"،  "�لعي�س 
ت�����ش��ب��ح طاقة  ع��ن��دم��ا  �إل  �حل��ج��ر 
منتهية،  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ����ش��ت��ي��ع��اب 
�أعر��س  ت��ك��ون  حيث  ع���ام،  وب�شكل 
غ��ي��اب �ل���روؤي���ة ط��وي��ل��ة �مل����دى، لأن 
�ل��ف��و�ئ��د �ل��ن��اجت��ة ع��ن �ل��وق��اي��ة ل 

ترت�كم �ل بعد فرتة طويلة.
   بالتو�زي، يظل طّبنا �أبوًيا ن�شبًيا، 
�خل�شوع  ع������ادة  ع���ل���ى  ون���ح���اف���ظ 
ل���ت���د�ب���ري ���ش��ح��ي��ة ج��م��اع��ي��ة ب���دًل 
فيما  ����ش��ت��ب��اق��ي��ني  ن���ك���ون  �أن  م���ن 
�لدفاع  وي�شبح  ب�شحتنا.  يتعلق 
�لفردية )غري  �لثابت عن �حلرية 
�لفردية(  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  �مل��رت��ب��ط��ة 
�أمًر� ل ميكن �لدفاع عنه يف �أوقات 

�جلائحة.
   �ن ��شرت�تيجية "�لعي�س مع" �أو ما 
هو �أ�شو�أ، ��شرت�تيجية دون �شو�بط 
�لتي عرفناها منذ دي�شمرب، تقول 

بينما  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة،  �أو  �ل���رو����ش���ي���ة 
ت��ت�����ش��اق��ط �ل���و�ح���دة ت��ل��و �لأخ����رى 
�ختريت  �لتي  �لغربية،  �للقاحات 
�لبلد�ن  على  للتوزيع  �لبد�ية  يف 

�شعيفة �لدخل.
��شرت� زينيكا  و�إذ� �عتربنا لقاح     
تزيد  ل���ل���ذي���ن  ف���ق���ط  ��ا  خم�����ش�����شً
60 عاًما يف  �أو   55 �أعمارهم عن 
�ل�شحر�ء،  ج��ن��وب  �إف��ري��ق��ي��ا  دول 
ب��امل��ائ��ة فقط   5 ت��غ��ط��ي��ة  ف�����ش��ي��ت��م 
�ذن كيف  �ل�شكان من خالله.  من 
ميكننا �أن نقرتح لل�شباب �لأفارقة 
�لفرن�شيون  ي��رف�����ش��ه��ا  ل���ق���اح���ات 
�لفئات  ل��ه��ذه  �أنف�شهم  �لأمل����ان  �أو 

�لعمرية؟

ا�شرتاتيجية  ــع,  م التعاي�س 
ق�شرية املدى

ه�����ن�����اك ث�������الث �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
)للتذكري،  �ل��وب��اء  لهذ�  للت�شدي 
مع"  "�لتعاي�س  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و��شرت�تيجية  )�ل����ت����خ����ف����ي����ف(، 
�لفريو�س"  �ن���ت�������ش���ار  "تقلي�س 
"�شفر  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  )�ز�ل�������ة(، 
�إن  )�ل�������ق���������������ش�������اء(.  كوفيد" 
يالم�س  �ل��ذي  وعنادنا  غّماماتنا، 
وخ���ا����ش���ة عدم  �لأي����دي����ول����وج����ي����ا، 
ك���ل مكان  ق���ادن���ا، يف  ����ش��ت��ع��د�دن��ا، 
�إىل  �للجوء  �إىل  �لغرب،  تقريًبا يف 
تذكرة  كانت  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�ليها هي �لأرخ�س، وهي  �لدخول 

��شرت�تيجية "�لعي�س مع".
�ل�شرت�تيجية  ه�����ذه  �أت�����اح�����ت    
تاأتي  �أن  يف  �لأم���ل  �مل���دى  ق�شرية 
�أي�����ام �أف�����ش��ل ب���اأق���ل ج��ه��د ممكن. 

ذلك،  وم���ع  و�شاأنكم".  "�أنتم  ل��ن��ا 
ول  �لنظرية  �لأدو�ت  لدينا  لي�س 

�لو�شائل �ملادية للقيام بذلك.
�لفرن�شيون  ي��و�ج��ه  �ل��ن��ت��ي��ج��ة:     
عموًما �شعوبة يف فهم ودمج �نتقال 
�لعدوى عن طريق �لهباء �جلوي، 
و�لت�شتت �ملفرط للفريو�س، ولي�س 
لت����خ����اذ خيار  �مل���ف���ات���ي���ح  ل���دي���ه���م 
�ل�شرت�تيجيات  ب����ني  م�����ش��ت��ن��ري 
مع"  "�لتعاي�س  �مل����خ����ت����ل����ف����ة 
�ل�شعيف  "�لتو�شع  )�ل��ت��خ��ف��ي��ف(، 
�ل�شتئ�شال  �أو  للفريو�س" )�إز�لة( 
�لطبقة  ول  �لعاملي.  �مل�شتوى  على 
���ا، ب�����ش��ب��ب نق�س  �أي�������شً �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
طويلة،  ف��رتة  منذ  لأن��ه  �لتكوين، 
ك��ان��ت �ل��ق�����ش��اي��ا �ل�����ش��ح��ي��ة تعترب 
معقدة، ونادًر� ما تتم مناق�شتها يف 

�شاحات �لدميقر�طية.
   �أخرًي�، ل ميكننا �أن ننكر �أن دوًل 
�أو  �ملتحدة  �ململكة  �أو  فرن�شا  مثل 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، ل ت���ز�ل تعي�س 
رقعة  على  �لعتماد  �أ�شطورة  على 
على  و�ل��ت��اأث��ري  �لعاملية  �ل�شطرجن 
�أج����ن����دت����ه����ا.   ت�����ش��ت��م��ر ف��رن�����ش��ا يف 
�أر�س  �أنها  على  نف�شها  يف  �لتفكري 
�لغطر�شة.  بع�س  وتظهر  �لتنوير، 
من  نتعلم  "لن  ن�شمع  م��ا  وك��ث��ري� 
هذه  م���ث���ل  يف  ف��ي��ت��ن��ام  م���ث���ل  دول 
جزيرة  "ل�شنا  حتى  �أو   ، �لأزمة!" 
�لهادئ"  �مل��ح��ي��ط  و���ش��ط  ���ش��ائ��ع��ة 
�أن���ه مل يعد لدينا  ... وه���ذ�، رغ��م 
�ل�������ش���ن���اع���ات وحتى  م����ن  �ل���ع���دي���د 
ل  �لرئي�شية  �ل�شناعية  �شركاتنا 
تنتج لقاًحا �شد كوفيد19- )فقط 
ت��ع��ب��ئ��ة �جل���رع���ات ع��ل��ى �لأر�����ش���ي 

و�أظ������اف������ره������م، مل����ن����ع �ل����ف����ريو�����س 
على  �لن��ت�����ش��ار  �أو  �ل����دخ����ول  م���ن 
�أر����ش��ي��ه��م. ل��ق��د ���ش��رع��و� ب��ث��ق��ة يف 
�لق�شاء،  �أو  �لز�ل���ة  ��شرت�تيجية 
لكن  �ل��ت��ط��ع��ي��م.  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
فرن�شا يف هذه �لأثناء، بد�أت حتلم 
�إنها تعول  بخط ماجينو �جلديد. 
على حم��و ف��ات��ورة �ل��وب��اء ب��دء من 
�ن  ���ش��ب��ق  ك���م���ا   ،2021 خ���ري���ف 
ع��ول��ت ع��ل��ى ن��ه��اي��ة �ل��ل��ع��ب��ة خالل 
هوؤلء  ح��امل��ون   ...2020 �شيف 

�لفرن�شيني ...

ع�شر �شن�ات لتطعيم الك�كب كله
نحتاج �ليوم �إىل �أن تتفق �لبلد�ن 
مًعا  �ل��ت��ح��رك  ع��ل��ى  ت���اأخ���ري  دون 
مت�شامنة،  �ز�ل�����ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ن��ح��و 
لأننا ل ن�شتطيع �ل�شماح لأنف�شنا 
�ملتحورة  �ل�����ش��اللت  ن���رتك  ب���ان 
بالق�شاء  نحلم  كنا  و�إذ�  تتطور. 
على �لفريو�س يف فرن�شا، فلنتجر�أ 
على مر�س  بالق�شاء  �حللم  على 
لي�س فقط  �ل��ع��امل.  يف  �ل��ك��وف��ي��د 
ب��د�ف��ع �إن�����ش��اين و�أخ��الق��ي، ولكن 
�لتفكري  ن�شتطيع  ل  لأن��ن��ا  ا  �أي�شً
بفرن�شا يف �أم��ان، دون �لتفكري يف 

�أوروبا وحتى يف عامل �آمن.
   و�إذ� كانت �ل�شرورة �مللحة �ليوم، 
�ل�شحية  �لتد�بري  �إىل  بالإ�شافة 
�مل���درو����ش���ة ب�����ش��ك��ل م�����ش��رتك، هي 
ب��ك��م��ي��ات كبرية  ل���ق���اح���ات  �إن����ت����اج 
من  باملائة   80 �أو   70 لتغطية 
ن�شّمر  �أن  فعلينا  �ل��ع��امل،  ���ش��ك��ان 
�إنتاجها  يف  ونفّكر  �شو�عدنا  ع��ن 
�أمكن  حيثما  مي��ك��ن،  م��ا  ب��اأ���ش��رع 
ك���ل �لح�������و�ل، يف كل  ذل�����ك. ويف 
رف��ًع��ا موؤقًتا  يتطلب  وه��ذ�  ق���ارة. 
م�شحوًبا  �لخ�������رت�ع،  ل�������رب�ء�ت 
و�ملعرفة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ن��ق��ل 
�ل����ت����ي يجب  �ل�������ق�������در�ت  ون����ق����ل 
ومتويلها.  وتخطيطها  مر�عاتها 
�أدركت  قد  �لغنية  �ل��دول  �شتكون 
م�شلحتها �لذ�تية يف متويل ن�شر 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�لتطعيم  �ل��ل��ق��اح 

�لعامل.
   ل ي���وج���د ����ش���وى لع����ب و�ح���د 
�لعملية،  تن�شيق مثل هذه  ميكنه 
�لعاملية،  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  �ن��ه��ا 
يف �إط����ار ع��م��ل م��ت��ع��دد �لأط����ر�ف 
غ��ال��ًب��ا ما  و�ل����ذي  �مم���ي حقيقة، 
�لقدمية،  �لعظمى  �لقوى  يرعب 
ومن�شفة  �أف���ق���ي���ة  �إد�رت�����ه�����ا  لأن 
�شامو�  جل��زر  �شيكون  وم�شرتكة. 
�شوت له نف�س وزن �شوت فرن�شا 
�أو �لوليات �ملتحدة. قد ي�شتغرق 
تطعيم �لكوكب باأ�شره و�لتخل�س 
�شنو�ت...  ع�شر  كوفيد19-  من 
�لأمر  �لتفكري يف  ب��د�أن��ا  ل��و  م���اذ� 
�شنو�ت  ث��الث  ب��دًل من بعد  �لآن 

من �لآن؟
ترجمة خرية ال�شيباين
------------------------

-*�شحافية
�لعاملية  �ل�شحة  معهد  **م��دي��ر 

بكلية �لطب بجامعة جنيف

املوارد املحدودة, �صعيف اإن مل يكن م�صوًبا بالتعايل ذات  الدول  مع  الغنية  الدول  • ت�صامن 
• ل ميكن ال�صماح با�صتمرار الروؤية ال�صتعمارية للم�صاعدات الدولية 

جميع الدول الغربية ب�  �صفر كوفيد بالتطعيم ال�صامل لل�صكان... لكنه جمرد حلم • حتلم 

ا حلالة �صار�ش-كوف- 2 اأي�صً تروج  اأنها  بحقيقة  والأ�صخا�ش  الب�صائع  حركة  حرية  • ت�صطدم 
وحماولة حل الوباء على م�صتوى الدولة القومية ل ميكن اأن ينجحا الذات  على  • النطواء 

•• الفجر -لوري دا�سينريي�س* -اأنطوان فالهولت

و  كــل,   πᾶν / pãn القدمية  الي�نانية  من  الــ�بــاء: 
النا�س. دوم��س   /  δῆμος

اأو  النا�س  كل  اجلائحة  تعني  اللغ�ية,  الناحية  من    
النا�س,  اأو من خالل جميع  ينت�شر يف  �شيء  اأو  "اجلميع" 
التي تف�شل بينهم.  القان�نية  النظر عن احل�اجز  بغ�س 
وكما ت�شرح الفيل�ش�فة ج�ديث بتلر يف مقال ُن�شر م�ؤخًرا 
من  النا�س  جميع  بني  ال�باء  "يربط  "تامي":  جملة  يف 
خالل اإمكانات العدوى وال�شفاء واملعاناة والأمل واملناعة 
ما  اإذا  ال�شفر  من  الفريو�س  متنع  حدود  ت�جد  وامل�ت. ل 
ل  اجتماعية  فئة  اإىل  النتماء  ان  كما  الب�شر؛  �شافر 

ي�شمن املناعة املطلقة ".
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طالبو �للجوء، ومعظمهم من هندور��س، ي�شريون باجتاه حدود �لوليات �ملتحدة ر�شومات نيكروبوليتيكا موجهة �إىل جاير بول�شونارو، يف ولية ريو

�أو�شاع �جتماعية �شعبة يف �شانتياغو

جو بايدن �أهمل �مريكا �لالتينية

ظريف يطلب ال�صماح من عائلة �صليماين بعد ت�صجيله ال�صوتي 
•• طهران-اأ ف ب

�أم�س  طلب وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لإي����ر�ين حممد ج��و�د ظريف 
�شليماين،  قا�شم  �لر�حل  �للو�ء  عائلة  "�ل�شماح" من  �لأح��د 
له يتحدث  ت�شجيل �شوتي  بعدما "جرح م�شاعرها" ت�شريب 
فيه عن دور �ل�شابط �ل�شابق يف �حلر�س �لثوري يف �ل�شيا�شة 

�خلارجية، �أثار جدل و��شعا يف �جلمهورية �لإ�شالمية.
�لت�شجيل  �ملا�شي  �لأح��د  �إي��ر�ن  خ��ارج  �إع��الم  و�شائل  ون�شرت 
�ملمتد لثالث �شاعات، ويتحدث فيه وزير �خلارجية عن دور 
بغد�د  �أمريكية يف  ب�شربة جوية  �غتيل  �ل��ذي  �شليماين  �أد�ه 
�مليد�ن  و�أن  ل��ب��الده،  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  يف  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 

�ل��ع�����ش��ك��ري ي��ح��ت��ل �لأول���وي���ة ع��ل��ى ح�����ش��اب �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف 
�جلمهورية �لإ�شالمية.

ور�أى ظ��ري��ف يف م��ن�����ش��ور ع��رب ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى �ن�����ش��ت��غ��ر�م، �أن 
�لت�شريب "جرح �مل�شاعر �ل�شادقة ملحبي �ل�شهيد �لبارز �للو�ء 
�بنته زينب �لتي تعّز علّي  قا�شم �شليماين وعائلته خ�شو�شا 

كاأولدي".
�أن  و�آم��ل  �تهمني  �ن��ه  �أعتقد  �شاحمُت كل من  "لقد  و�أ���ش��اف 
�ل�شرد�ر  حمبي  وك��ل  �لعظيم،  �إي��ر�ن  �شعب  �أي�شا  ي�شاحمني 
�ل��ك��ب��ار يف �حل����ر�����س(، وخ�����ش��و���ش��ا عائلة  )ل���ق���ب �ل�����ش��ب��اط 
�شليماين �لنبيلة". وكانت زينب �شليماين ن�شرت عرب ح�شابها 
�غتياله  بعيد  و�لدها  يد  تظهر  �شورة  �لثالثاء،  تويرت  على 

قرب مطار بغد�د يف �لثالث من كانون �لثاين/يناير 2020 
"�لكلفة )�لتي  بتعليق  �إياها  �أمريكية، مرفقة  ب�شربة جوية 

دفعها( �مليد�ن من �أجل �لدبلوما�شية".
بعد  خ�شو�شا  �إي����ر�ن  يف  ع��ال��ي��ة  مب��ك��ان��ة  �شليماين  وي��ح��ظ��ى 
�غ��ت��ي��ال��ه. وه���و ت���وىل لأع����و�م ط��وي��ل��ة ق��ي��ادة ق���وة �ل��ق��د���س يف 
�أبرز  من  ويعد  �خلارجية،  �لعمليات  �ملوكلة  �لثوري  �حلر�س 

مهند�شي �ل�شيا�شية �لإقليمية للجمهورية �لإ�شالمية.
و�أكد ظريف �لذي ي�شغل من�شبه منذ 2013، �أن "�ملالحظات 
�أدليت بها ل تقلل من �ملقام و�ل��دور �ل��ذي ل غنى عنه  �لتي 
لل�شهيد �شليماين"، م�شيفا "لكن لو كنت �أعلم �أن كلمة منها 

�شيتم ن�شرها علنا، بالتاأكيد ملا كنت قلتها".

�أقل من �شهرين على  �لذي ياأتي ن�شره قبل  و�أث��ار �لت�شجيل 
�لدولية  �لقوى  مع  مباحثات  ظل  ويف  �لرئا�شية  �لنتخابات 
�ل���ك���ربى لإح���ي���اء �لت���ف���اق ح���ول ب��رن��ام��ج ط���ه���ر�ن �لنووي، 
�نتقاد�ت من �ملحافظني �ملعار�شني حلكومة �لرئي�س �ملعتدل 

ح�شن روحاين.
تاميز"  "نيويورك  �شحيفة  وفق  �لت�شجيل،  يف  ظريف  وقال 
�لع�شكري  �مل��ي��د�ن  �لإٍ���ش��الم��ي��ة  �جلمهورية  "يف  �لأم��ريك��ي��ة، 
�أجل �مليد�ن  هو �لذي يحكم لقد �شحيت بالدبلوما�شية من 

�لع�شكري، بدل �أن يخدم �مليد�ن �لدبلوما�شية".
"موؤ�مرة"  يف  �لتحقيق  روح���اين  �لرئي�س  حكومة  وطلبت 

ت�شريب �لت�شجيل.

رغم معرفته بال��شع يف اأمريكا ال��شطى

افتقار بايدن الرهيب لت�صخي�ش اأزمات اأمريكا الالتينية

�ل�����ي�����وم، ي���ج���د ب����اي����دن ن��ف�����ش��ه يف 
وهذه  �ل��ت��ح��دي��ات،  نف�س  م��و�ج��ه��ة 
�لكلفة  ت���ع���ت���رب  ك���رئ���ي�������س.  �مل�������رة 
كبرية  �حل��دود  لفو�شى  �ل�شيا�شية 
بالن�شبة للوليات �ملتحدة، لذ� فاإن 
�ل�شيطرة على �لأزمة ميثل �أولوية 
�لعمل  م��ا  ل��ك��ن  �لأب��ي�����س.  للبيت 
ومنطقة  �لالتينية  �أمريكا  لبقية 
م������اذ� تقول  �ل���ك���اري���ب���ي؟  �ل���ب���ح���ر 

�شيا�شة �لوليات �ملتحدة يف هذ�؟
    ظ��ل ه���ذ� �لإه���م���ال م��ن جانب 
�جلنوب  يف  جل��ري�ن��ه��ا  و����ش��ن��ط��ن 
ه��و �ل��ق��اع��دة ل��ع��ق��ود، ح��ي��ث تعترب 
�مل��ت��ح��دة د�ئما  �ل���ولي���ات  م�����ش��اك��ل 
و�إحل��اح��ا من م�شاكل  �أك��رث جدية 
�أم��ري��ك��ا �ل��الت��ي��ن��ي��ة. ل��ك��ن جتاهل 
�أمريكا �لالتينية قد يكون  �أزم��ات 

له عو�قب وخيمة هذه �ملرة.

دميقراطية يف خطر
   �إن �لقرن �حلادي و�لع�شرين لي�س 

�لالتينية.  لأمريكا  �شعيدة  حقبة 
-�لرب�زيل  �لإقليم  يف  �لعمالقان 
�شعبويون  -ي��ق��وده��م��ا  و�مل��ك�����ش��ي��ك 
�لنيكروفيليا  يف  ���ش��ع��ادة  ي��ج��دون 
ب�شكل  وي���دع���ون  �لأي��دي��ول��وج��ي��ة، 
�أعمى �إىل �أفكار �شبق �ختبارها ومل 

ت�شفر عن �أي �شيء.
   وم��ع ذب���ول �لأح����ز�ب �ل�شيا�شية 
�لقت�شاد،  و�ن��ه��ي��ار  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
خطر.  يف  �لدميقر�طية  �أ�شبحت 
مر�شحان  ���ش��ي��ت��ن��اف�����س  ب�����ريو،  يف 
�حالهما مر يف �جلولة �لثانية من 
�لنتخابات �لرئا�شية. يف �لإكو�دور، 
�ملنتخب،  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  �شيتعني 
�لتعامل  ع��ق��الن��ًي��ا،  ي���ب���دو  �ل�����ذي 
م��ع كونغر�س جم���ز�أ وف��ا���ش��د، مما 
ي��ج��ع��ل ح��ك��م��ه ���ش��ع��ًب��ا للغاية.  ق��د 
م�شتقرة  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ل��ي، 
مل  �لأخ�����رية،  �ل��ع��ق��ود  يف  �شيا�شياً 
تز�ل  ك��ذل��ك، و�لأرج��ن��ت��ني ل  تعد 
ه���ي �لأرج���ن���ت���ني، ب���ل �أ�����ش����و�أ. �أم���ا 

�ه��ت��م��ام �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة. وقد 
بتحذير  ب���اي���دن  ح��ك��وم��ة  �ك��ت��ف��ت 
تبني  �أن  �لإقليميني من  حلفائها 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ه������و�وي ك���ج���زء من 
�خلام�س  للجيل  �شبكاتها  تطوير 
�أمر غري مقبول. يف غ�شون ذلك، 
توزع �ل�شني ماليني �للقاحات يف 

�ملنطقة.
تتعر�س  �لالتينية،  �أمريكا  يف     

�لوليات  تفقد  �أن  ميكن  وبذلك 
�ملتحدة �أقوى حليف لها.

   يجب �أن يثري هذ� �لو�شع قلق 
و��شنطن. يف �لنهاية، �إذ� كان ف�شل 
ثالث دول �شغرية يف �أق�شى �شمال 
يلحق  �أن  ميكن  �لو�شطى  �أمريكا 
بحدودها  �ل�������ش���رر  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�ل�شعب  م���ن  ف��ل��ي�����س  �جل��ن��وب��ي��ة، 
تخيل ما ميكن �أن يحدث �إذ� حدث 

قا�س.  لخ���ت���ب���ار  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
غري  �مل�������ي�������ول  ذوو  �ل������زع������م������اء 
�لآن  يحكمون  ل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
فح�شب،  و�مل��ك�����ش��ي��ك  �ل�����رب�زي�����ل 
�لأرجنتني  ���ا  �أي�������شً ي��ح��ك��م��ون  ب���ل 
وب���ول���ي���ف���ي���ا وق����ري����ًب����ا ب��������ريو. يف 
كولومبيا، بعد مرور �أكرث من عام 
مر�شح  يت�شّدر  �لنتخابات،  على 
�لنتخابات،  م��ت��ط��رف  ي�������ش���اري 

هذين �لبلدين.
مبثابة الدر�س

   �إليكم �حلقيقة: تخلت و��شنطن 
عن �أمريكا �لالتينية �أثناء �لوباء. 
�إىل  �لأب��دي��ون  حلفاوؤها  و��شطر 
�لتفاو�س ب�شاأن �للقاحات �لرو�شية 
و�ل�شينية. من جانبهما، ت�شتفيد 
مو�شكو وبكني �إىل �أق�شى حد من 
�مل���ز�ي���ا �مل��م��ن��وح��ة ل��ه��م��ا م���ن عدم 

ل�شر�ع  ت�شتعد  ف��ه��ي  �ل���رب�زي���ل، 
بول�شونارو  �ل�شعبوية:  ج��ب��اب��رة 
�شد لول. ويف �لوقت �لذي تف�شل 
فيه �ل�شيا�شة ويتبادل �ل�شيا�شيون 
�لالتينية،  �أمريكا  ف��اإن  �ل�شتائم، 
باملائة من   8 �لتي ل متثل �شوى 
باملائة   28 ت�شجل  �ل��ع��امل،  �شكان 
بفريو�س  �ملرتبطة  �ل��وف��ي��ات  م��ن 

كورونا يف �لعامل.
�لوليات  يف  �أخ�����رى  ح��ق��ب��ة  يف     
�مل������ت������ح������دة، ح�������اول�������ت ح���ك���وم���ة 
تن�شيط  و���ش��ط��ي��ة  دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�لق����ت���������ش����اد�ت ووج��������دت ط���رًق���ا 
حلماية �لدميقر�طية. �إن حتفيز 
�لالتينية  �أم��ري��ك��ا  ب��ني  �ل��ت��ج��ارة 
�مل��ت��ح��دة، ع��ل��ى �شبيل  و�ل���ولي���ات 
�ل�شلة  وث���ي���ق���ة  ف����ك����رة  �مل�����ث�����ال، 
ب��امل��و���ش��وع. �ل���ي���وم، مل ي��ت��م حتى 
�لروح  وجيه:  ول�شبب  ذل��ك،  ذك��ر 
�ملناه�شة للعوملة �لتي ت�شود د�خل 

�حلزب �لدميقر�طي.
   ك�ّشر تقليد� عمره ثالثة عقود، 
حتى  ب��اي��دن  �ل��رئ��ي�����س  يطلب  مل 
�ل��ك��ون��غ��ر���س )�ل����ذي ي�شيطر  م��ن 
عليه حزبه( �شلطة �لتفاو�س على 
�أخرى.  دول  مع  جتارية  �تفاقات 
�لتجارة �حلرة  و�شيكون لتفاقية 
و�لرب�زيل،  �ملتحدة  �لوليات  بني 
دول  �إليها  تن�شم  �أن  و�لتي ميكن 
�أخرى، تاأثري �إيجابي كبري. ل�شوء 
�أن���ه ميكن  �أح���د يعتقد  �حل���ظ، ل 
�لقيام بذلك. مل ياأِت فريق بايدن 
ج��دي��دة بخ�شو�س  ب��اأف��ك��ار  ح��ت��ى 
ن���ي���ك���ار�غ���و� وف���ن���زوي���ال، رغ����م �أن 
�لدميقر�طية مل تعد موجودة يف 

�لبلد�ن.  �أك����رب  يف  �ل�����ش��يء  ن��ف�����س 
فنزويال،  ح��ال��ة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
�ل��ت��ي وّل����دت ح��ت��ى �لن م��ا يقرب 
6 م��الي��ني م��ه��اج��ر، مبثابة  م��ن 
للدميقر�طيات  مي��ك��ن  �ل���در����س: 
وتزعزع  تنهار  �أن  ��ا  �أي�����شً �ل��ك��ربى 
�ملوؤكد،  �ملنطقة.     بقية  ��شتقر�ر 
�أن هذه �لأزمة يف �أمريكا �لو�شطى 
�لتغّلب   ويجب  �لهتمام.  ت�شتحق 
ت��دف��ع عائالت  �ل��ت��ي  �ل��ق��وى  على 
�أو  ب��ل��د�ن��ه��ا  م��غ��ادرة  �إىل  باأكملها 
وحدهم  �ل�شغار  �أطفالها  �إر���ش��ال 
ل��ل��غ��اي��ة. ومع  يف رح���ل���ة خ���ط���رية 
�أمريكا  �أزم���ة  ف���اإن معاجلة  ذل���ك، 
على  ت��اأت��ي  �أن  ينبغي  ل  �لو�شطى 

ح�شاب �أمريكا �لالتينية.
-------------------------

---------------------
�أك����رب  �ل���ع���دي���د م����ن  ك���ات���ب يف   *
فخري  وع�شو  �لعاملية،  �ل�شحف 
لل�شالم  ك����ارجن����ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف 
رئ���ي�������س حترير  وك������ان  �ل��������دويل. 
عاما.   14 طيلة  بولي�شي  فورين 
�ل�شلطة،  �إىل  �شافيز  و�شول  قبل 
و�ل�شناعة  �ل���ت���ج���ارة  وزي�����ر  ك����ان 
ومدير �لبنك �ملركزي �لفنزويلي 
و�ملدير �لتنفيذي للبنك �لدويل. 
�ثني  وه�����و م����وؤل����ف لأك�������رث م����ن 
�لأ�شود  �لكتاب  منها  كتاًبا  ع�شر 
�ملهربون  �ل���ع���امل���ي:  ل��الق��ت�����ش��اد 
ونهاية  و�مل�������زورون،  و�مل���ت���اج���رون 
�لجتماعات  غ��رف  من  �ل�شلطة: 
�إىل �شاحات �ملعارك ومن �لكنائ�س 
�أن تكون م�شوؤوًل  �إىل �لدول، ملاذ� 

مل يعد كما كان من قبل.

•• الفجر -موي�سي�س نعيم -ترجمة خرية ال�سيباين

   يعي�س ما يقرب من 34 ملي�ن �شخ�س يف غ�اتيمال 
اأمريكا  بلدان  م�شاكل  اإن  وهندورا�س.  وال�شلفادور 
اأمريكا  بقية  م�شاكل  اإن  بــل  هــائــلــة,  ال��شطى 
الالتينية اأكرث ه�ل. وحتى الآن, عالج ج� بايدن 
م�جة  عن  الناجمة  احلادة  الهجرة  اأزمة  وفريقه 
اإىل  جلــاأوا  الذين  ال��شطى  اأمريكا  من  املهاجرين 

ال�ليات املتحدة.
   يدرك الرئي�س الأمريكي جيًدا ال��شع يف اأمريكا 
ال��شطى, منذ عام 2014, عهد اإليه الرئي�س باراك 
اأوباما باإدارة اأزمة الهجرة يف ذلك ال�قت. وقد اأدى 
ذلك اإىل قيام بايدن, نائب الرئي�س اآنذاك, باإجراء 
البيت  اإىل  و�شل  ان  وما  ال��شع.  يف  كامل  حتقيق 
الأبي�س, اأزاح دونالد ترامب جانبًا التقدم, ال�شئيل 
بالتاأكيد, الذي اأحرزه بايدن يف ذلك ال�قت, ورّكز 

على بناء جدار بني املك�شيك وال�ليات املتحدة.

املتحدة للوليات  بالن�صبة  كبرية  احلدود  لفو�صى  ال�صيا�صية  الكلفة  • تعترب 
وخيمة عواقب  اجلنوبيني  جريانها  وا�صنطن  لإهمال  يكون  • قد 

متثل اأمريكا الالتينية �صوى 8 باملائة من �صكان العامل, لكنها ت�صجل 28 باملائة من وفيات كورونا يف العامل • ل 

مو�صكو وبكني اإىل اأق�صى حد من الأ�صبقية املمنوحة لهما من عدم اهتمام الوليات املتحدة • ت�صتفيد 
الالتينية اأمريكا  ح�صاب  على  تاأتي  اأن  ينبغي  ل  الو�صطى  اأمريكا  اأزمة  • معاجلة 

•• لندن-وكاالت

مل يكن رون كالين، رئي�س �أرك��ان موظفي 
"�لرئي�س  نف�شه  ي�شمي  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
مكنت  �ل���ق���وي���ة  ق��ب�����ش��ت��ه  ل���ك���ن  كالين"، 
 78 �لعمر  من  �لبالغ  بايدن  جو  �لرئي�س 
100 يوم  �أول  �لإب���ح���ار خ���الل  م��ن  ع��ام��اً 
�شحيفة  وتقول  تعب.  دون  �ملن�شب،  يف  له 
يعرف  �جلميع  �أن  تاميز" �لربيطانية  "ذ� 
�لبلتو�ي،  و��شنطن، ولكن خارج  كالين يف 
�لطريق �لد�ئري �لذي يحيط بالعا�شمة، 
�إد�ري  وه��و  ب��ه.  �شمعو�  �لذين  هم  قليلون 
ق��وي وو�ث���ق وي��ع��رف �أع��م��ال �حلكومة عن 
�ل�شلطة  ب��ث��ق��ة يف مم��ار���ش��ة  ي��ت��م��ت��ع  ك��ث��ب. 
على  رئي�شه  يبقي  فهو  �ل��ق��ر�ر�ت،  و�ت��خ��اذ 

�طالع فيما يرفع عبء �ملن�شب عنه.

ت�يرت
�أطل كالين )59 عاماً( موؤخر�ً من �لظل 
ب��اع��ت��ب��اره �ل���وج���ه �مل��ف��اج��ئ ل�������الإد�رة على 
بايدن  لإجن������از�ت  ي����روج  ح��ي��ث  "تويرت"، 

بحما�شة با�شم رئي�س �أركان موظفي �لبيت 
خمتلف  �أ�شلوبه   .WHCOS �لأبي�س 
�إىل  تر�مب ولكنه مييل  دونالد  عن  متاماً 
�أحدث تغريد�ته،  �لتباهي مثله. ومن بني 
�إب�شو�س  �أج��رت��ه روي����رتز-  ����ش��ت��ط��الع  ك���ان 
�أظهر �أن %55 من �لأمريكيني يو�فقون 
يف   38 مقابل  �لوظيفي،  بايدن  �أد�ء  على 
على  �ل�شوء  �شلط  كما  ذل��ك.  رف�شو�  �ملئة 
بو�شت  و����ش��ن��ط��ن  �شحيفة  يف  ُن�����ش��ر  م��ق��ال 
�لرئي�س  ي���ك���ون  �أن  ع��ج��ب  "ل  ب���ع���ن���و�ن: 

ن�شطاً".

الرئي�س كالين
هذ� �لن�شاط، بر�أي �ل�شحيفة �لربيطانية، 
�لنهائي.  �لتمكني  عامل  كالين،  �إىل  يعود 
�حلجم  ي��ج��دون  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالن�شبة 
لبايدن)6  �لإن������ف������اق  خل���ط���ط  �ل����ه����ائ����ل 
�لن�شجام  �شعباً  �أم���ر�ً  دولر(  تريليونات 
�ل�شيا�شيني  م���ن  ق����رن  ن�����ش��ف  ب��ع��د  م���ع���ه، 
و��شنطن،  ب���اب  �ل��ذي��ن ط��رق��و�  �مل��ع��ت��دل��ني 
"�لرئي�س  م��ن  ب��اأب��ع��د  ي��ف��ك��رو�  �أل  عليهم 

مكان  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  م�شمم  ف��ه��و  كالين". 
م��ع فر�نكلني  �ل��روؤ���ش��اء،  ب��اي��دن يف جممع 
�أ�ش�شا  �للذين  جون�شون،  وليندون  روزفلت 

دولة �لرفاهية �لأمريكية.

ق�شط كبري من الراحة
�لأي����ام،  م��ع��ظ��م  يف  �إن����ه  �ل�شحيفة  وت��ق��ول 
يعمل بايدن من �ل�شاعة 9 �شباحاً حتى 6 
�إىل  ين�شرف  �أن  قبل  م�����ش��اًء،   7 �أو  م�شاء 
قدمها  �لتي  جيل،  زوجته،  �خلا�س.  مقره 
يوم  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ح��دي��ق��ة  يف  ب�شجاعة 
على  ح�شوله  على  �أي�شاً  حتر�س  �جلمعة، 

ق�شط كبري من �لر�حة.
غ��ال��ًب��ا م���ا مي�����ش��ي ب���اي���دن ع��ط��الت نهاية 
�لأ�شبوع يف ولية ديالوير �لتي يطري �إليها 
فور�س  "�إر  �لرئا�شية  �ل��ط��ائ��رة  م��نت  على 

و�ن" )طائرة �أ�شغر من �لطائرة �لرئا�شية 
�لعادية، لأن �ملدرج ق�شري جد�ً(.

وترك بايدن لفريقه حتمل �ل�شغط. وقال 
م�شوؤول �شابق يف �لبيت �لأبي�س: "�إنه در�س 
كان يجب على �لدميوقر�طيني تعلمه من 
د�خلي  كادر  �لرئي�س  يخدم  ريغان.  رونالد 
من �شتة موظفني يعرفونه ب�شكل جيد�ً". 
و�أ�شاف: "كلفة �لدخول �إىل هذ� �لنادي ل 
جو  م��ع  �لعمل  م��ن  �شنو�ت  ع�شر  ع��ن  يقل 

بايدن".
بجامعة  �حلقوق  كلية  خريج  هو  وكالين 
هارفارد وكان كاتباً يف �ملحكمة �لعليا عندما 
�ن�شم �إىل �حلملة �لرئا�شية �لأوىل لبايدن 
وبعد  مبتدئ.  خطابات  ككاتب   1988 يف 
للجنة  رئي�شياً  م�شت�شار�ً  �أ�شبح  بعام  ذل��ك 
تر�أ�شها  �لتي  �ل�شيوخ  �لق�شائية يف جمل�س 

بايدن لحقاً.
�ل�شيوخ  جمل�س  �أع�شاء  �أح��د  وب��خ  وعندما 
�شاباً  للتو  �أنك وظفت  "�أرى  قائاًل:  بايدن 
يبلغ من �لعمر 27 عاماً"، رد بايدن قائاًل: 
�نتخبت  �أنني  �أذك���رك  �أن  ميكنني  "ح�شناً، 

�شناتور�ً يف �شن �لتا�شعة و�لع�شرين".
مذذ�ك، مل ينف�شل �لرجالن تقريباً. وقال 
يكون  عندما  "حتى  �لرئي�س:  م��ن  مقرب 
رون خارج طاقم �لعمل، فاإذ� �أطل بايدن يف 
�أحد �لرب�مج �لتلفزيونية يوم �لأحد، يكون 
قد �أجرى مكاملة م�شبقة معه حول ما يجب 

�أن يقوله".

عقل بايدن
جمرد  لي�س  كالين  �أن  "تاميز"  و�أ�شافت 
�أطول  وقتاً  �أم�شى  ولكنه  بايدن  "عقل" 

مم��ا ف��ع��ل رئ��ي�����ش��ه يف �حل��ك��وم��ة. خ���دم ملدة 
�آل غور،  مل��وظ��ف��ي  ك��رئ��ي�����س  ���ش��ن��و�ت  �أرب�����ع 
يتوىل  �أن  قبل  كلينتون،  بيل  رئي�س  نائب 
بار�ك  �أ�شبح  عندما  لبايدن  �ملن�شب  نف�س 

�ختلف  و�ح���دة فقط  وم��رة  رئي�شاً.  �أوب��ام��ا 
مع مع�شكر بايدن ، عندما �ن�شم �إىل حملة 
 2016 لعام  �لنتخابية  هيالري كلينتون 

دون ��شت�شارته.

من هو الرئي�ش الفعلي للبيت الأبي�ش؟
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�أمام �ملحاكم. "هذ� �لبديل يخاطر 
بالتعر�س �ىل حتّد قانوين، وعدم 
�ع��ت��ب��اره ���ش��رع��ًي��ا م���ن ق��ب��ل جميع 
نيكول  ت��ق��ول  �لنقا�س"،  �أط�����ر�ف 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذة  مكيوين، 

يف جامعة �إدنربة.
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  خ����روج  �ن  غ���ري    
من �لحت��اد �لأوروب��ي يعّقد �إقامة 
و�إجنلرت�،  ��شكتلند�  ب��ني  �حل���دود 

م�شتوى منطقتهم، وتوزيع �ملقاعد 
على �أ�شا�س ن�شبي. وباأغلبية مطلقة، 
�لإ�شكتلندي  �لوطني  �حلزب  ياأمل 
يف م��ف��اج��اأة ل��ن��دن ب��ق��وة، ه��ي �لتي 
جففت منابع �لنف�شاليني يف عدة 

منا�شبات منذ عام 2016.

بلد غني ن�شبًيا
تتعلق  �مل�شائل  �أن  �ىل  وبالنظر     

باملائة.
  من جانبه، يرى معهد �لدر��شات 
�ملالية، يف در��شة ُن�شرت �لثنني، �أن 
من  �ل�شريبية  �لتحويالت  فقد�ن 
عام  عجز  �إىل  �شيوؤدي  و�شتمن�شرت 
��شكتلند�  �أن  يعني  ل  "هذ�  كبري. 
م�شتقلة،  ت���ك���ون  �أن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل 
����ش��ك��ت��ل��ن��د� ب��ل��د غ��ن��ي ن�����ش��ب��ًي��ا، لكن 
�أن��ه��ا �شرتقى  م��ن  ت��ت��اأك��د  �أن  يجب 

�مل����رة �ل���ف���وز ب��ب��ع�����س �مل��ق��اع��د �لتي 
مطلقة،  �أغلبية  لتحقيق  تنق�شها 
وه���ي م��ه��م��ة م��ع��ق��دة ب�����ش��ب��ب نظام 
�لن�شبي  �لتمثيل  يعتمد  �نتخابي 
�لإ�شكتلنديون  ي�شوت  �ملختلط.    
�لنتخابية:  د�ئ��رت��ه��م  ملمثلي  �أوًل 
�لدو�ئر  ب��ع��دد  م��ق��ع��ًد�،   73 ه��ن��اك 
�ملجل�س،  ولإك����م����ال  �لن��ت��خ��اب��ي��ة. 
على  �حلزبية  �لقو�ئم  تقدمي  يتم 

وي���غ���ذي �حل��ج��ة �ل���وح���دوي���ة �لتي 
ت�شري �إىل عدم �ليقني �لقت�شادي 
�ملرتبط بال�شتقالل. قدرت در��شة 
لالقت�شاد  ل���ن���دن  ك��ل��ي��ة  �أج���رت���ه���ا 
�حلو�جز  �أن  ف��رب�ي��ر،  يف  ون�����ش��رت 
�لأ�شخا�س  ح��رك��ة  �أم���ام  �جل��دي��دة 
و�لب�شائع يف �جلزيرة -�ل�شتقالل 
دخل  -�شتقلل من  �لربيك�شيت  مع 
 9 �إىل  ب���امل���ائ���ة   6 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���ف���رد 

و�شتمن�شرت  على  يجب  بالد�شتور، 
ت��ف��وي�����س ���ش��الح��ي��ات��ه م��وؤق��ًت��ا �إىل 
للمادة  وفًقا  �لإ�شكتلندي،  �لربملان 
�ملوقع  ��شكتلند�،  قانون  من   30

عام 1998.
نيكول  تقرتح  �لرف�س،  ح��ال  ويف   
�ل�شتفتاء  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��ت��ورج��ي��ون 
يف ك��ل �لح�����و�ل، و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لغمو�س �لت�شريعي لدفع �لنقا�س 

   "لقد مر �أكرث من عام بقليل منذ 
�أن منح جزء كبري من ��شتطالعات 
�لر�أي �لفوز �إىل �لنف�شال... وهذ� 
ناتايل  ت���الح���ظ  م�شبوق"،  غ���ري 
�أ���ش��ت��اذة ج��ام��ع��ة تولوز  دوك��ل��و���س، 
بع�س  �أن  رغ�����م  ج����وري���������س،  ج�����ان 
��شتطالعات �لر�أي �لأخرية خففت 
ويبدو  �لنف�شاليني.  حما�س  م��ن 
�إىل  منق�شمون  �لإ�شكتلنديني  �أن 
م��ع�����ش��ك��ري��ن م��ت��ق��ارب��ني م���ن حيث 
�حل�����ج�����م. �حل��������زب �لن���ف�������ش���ايل، 
�لإ�شكتلندي،  �ل���وط���ن���ي  �حل������زب 
بقيادة رئي�شة �لوزر�ء منذ 2014، 
ن��ي��ك��ول ���ش��ت��ورج��ي��ون، وه���و �حلزب 
على  متقدًما  حظا،  �لوف��ر  �ملر�شح 
جزًء  يجمعون  �ل��ذي��ن  �مل��ح��اف��ظ��ني 
�ملناه�شة  �لأ������ش�����و�ت  م���ن  ك���ب���رًي� 
�لوحدويون  وي��ج��د  ل��ال���ش��ت��ق��الل. 
�لتقدميون يف حزب �لعمال )حزب 
 20 �ل���ع���م���ل( ���ش��ع��وب��ة يف جت������اوز 

باملائة من نو�يا �لت�شويت.
 

لمتنا" ممكنان  "خمططان 
"�لرهان يف هذه �لنتخابات،  �إن     
�لفر�شة  �لأ�شكتلنديني  �إعطاء  هو 
حمتملتني  خطتني  بني  لالختيار 
�ما دولة �شغرية م�شتقلة  لأمتنا"، 
�أو د�خل  �أوروب��ا،  حتاول �لعودة �إىل 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون ما 
باتريك  ي��ق��ول  �لربيك�شيت"،  بعد 
هاريف، مر�شح حزب �خل�شر، خالل 
�لقناة  �لعامة  �لقناة  على  مناظرة 
�أن�شار  �ل��ث��الث��اء.  م�����ش��اء  �ل��ر�ب��ع��ة، 
�حلزب  �نف�شاليي  حلفاء  �لبيئة، 
هولريود،  يف  �لإ�شكتلندي  �لوطني 
�ل���ربمل���ان  �غ��ل��ب��ي��ة  �لآن  ي�����ش��ك��ل��ون 
�إن���������ش����اوؤه عام  �ل�����ذي مت  �ل���وط���ن���ي 

�لالمركزية. بف�شل   1999
   وحت��اول نيكول �شتورجيون هذه 

من  ب��دًل  �إمكانياتها،  م�شتوى  �إىل 
�ن حت�شل على حتويالت �شريبية 
ي�شرح  �ملتحدة"،  �ململكة  بقية  من 
فيليب�س،  دي��ف��ي��د  م��دي��ري��ه��ا،  �أح����د 

ل�شحيفة ذ� نا�شيونال.

ملف داخلي
باأ�شابع  ي�����ش��ريون  �ل��ذي��ن  ع��ل��ى     
�ل����ع����و�ق����ب  ه��������ذه  �إىل  �لت�������ه�������ام 
�لق��ت�����ش��ادي��ة غ���ري �مل����وؤك����دة، يرد 
�لن���ف�������ش���ال���ي���ون ب���اأن���ه���م م����ا ز�ل�����و� 
�لحتاد  �إىل  لالن�شمام  يخططون 
�لأوروب���������ي ب���ه���دف �ل���و����ش���ول �إىل 
�ل�شوق �ملوحدة و�لتجارة مع �لدول 
لدي  �أن  "رغم  و�لع�شرين.  �ل�شبع 
�أك��رب يف  ب��اأن هناك تعاطًفا  �نطباع 
�لنف�شاليني  م��ع  �ل��ي��وم  بروك�شل 
�أعتقد  ل  لكنني  �لإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ني، 
�تخاذ  ينوي  �لأوروب����ي  �أن �لحت���اد 
م��وق��ف ب�����ش��اأن ه���ذ� �مل��و���ش��وع غري 
�لأمر  يعترب  �أن���ه  خ��ا���ش��ًة  �مل���وؤك���د. 
فيه،  �لتدخل  ل��ه  ينبغي  ل  د�خليا 
ت��الح��ظ ن��ي��ك��ول م��اك��ي��وي��ن، ويقر 
باأنه  �لإ�شكتلندي،  �لوطني  �حلزب 
هذه  و�أن  ب���ع���د،  �إج����اب����ة  مي��ل��ك  ل 
كيفية  ا على  �أي�شً �شتتوقف  �مل�شاألة 
تطور �لعالقة بني �ململكة �ملتحدة 

و�لحتاد �لأوروبي ".
�ل�شكوك،  ك��ل ه��ذه     ويف مو�جهة 
�إجابة  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني  ل���دى  ل��ي�����س 
دوكلو�س:  ن��ات��ايل  وت�����ش��ي��ف  ب��ع��د. 
"عندما نرى �ملدة �لتي ��شتغرقتها 
من  فكم  �لربيك�شيت،  مفاو�شات 
�لوقت �شي�شتغرق تفاو�س ��شكتلند� 
على �نف�شالها عن �ململكة �ملتحدة، 
ثالثمائة  منذ  �إليها  تنتمي  �ل��ت��ي 

عام؟".
--------------------------

عن ليرب��شيون

انتخابات ا�شكتلندا:

نيكول �صتورجيون متّهد الطريق ل�صتفتاء النف�صال...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

الإ�شكتلندي(,  ال�طني  )احلــزب  النف�شايل  احلــزب 
العامة  لالنتخابات  الــراأي  ا�شتطالعات  يت�شدر  الذي 
بحملة  اأخــرى  مــرة  يق�م  ماي�,   6 يف  اإجــراوؤهــا  املقرر 

يف  والبقاء  املتحدة  اململكة  مــغــادرة  على  للت�ش�يت 
الحتاد الأوروبي.

ال�شتقالل؟  على  جديد  ا�شتفتاء  اإجــراء  �شيتم  هل     
 55 باأكرث من  2014, �شّ�ت الإ�شكتلندي�ن  �شبتمرب  يف 
كان�ا  ال�قت,  ذلك  يف  انهم  ال  النف�شال.  �شد  باملائة 

ا بالبقاء يف الحتاد الأوروبي. كان هذا  يتم�شك�ن اأي�شً
جملة  الإ�شكتلندي�ن  رف�شه  الــذي  الربيك�شيت,  قبل 

وتف�شيال.
   ويف مملكة متحدة ما بعد الربيك�شيت, يجد النف�شال, 
لعا�شمة  العليا  الو�شاط  باإهمال  �شع�ر  يغذيه  الذي 

جدار  �شمال  م�اتية  ــداء  اأ�ــش الــ�اقــع,  عــن  منف�شلة 
انف�شال  ورهانات  جديد,  ت�ش�يت  تنظيم  ان  هادريان. 
انتخابات  حملة  تقريًبا  مبفردهما  يحركان  ا�شكتلندا, 
الإ�شكتلندي,  للربملان  ال�شاد�شة  الت�شريعية  الهيئة 

املقرر اإجراوؤها يف 6 ماي�.

العالقة بني اململكة املتحدة والحتاد  تطور  كيفية  على  يتوقف  الأوروبي  لالحتاد  ا�صكتلندا  •  ان�صمام 
�صيوؤدي اإىل عجز عام  و�صتمن�صرت  من  ال�صريبية  التحويالت  • فقدان 

الأ�صكتلنديني الفر�صة لالختيار بني خطتني حمتملتني اإعطاء  هو  النتخابات  هذه  • رهان 
الأوروبي يعّقد اإقامة احلدود بني ا�صكتلندا واإجنلرتا, ويغذي احلجة الوحدوية الحتاد  من  بريطانيا  • خروج 

رئي�شة �حلكومة �لإ�شكتلندية نيكول �شتورجون يف نورث بريويكنيكول �شتورجون يف ويغتاون ��شكتلند�

املعركة لتلقيح املتمنعني ل تزال يف بدايتها يف الوليات املتحدة 
•• تك�سا�س-اأ ف ب

بات  قيا�شية،  تلقيح  ن�شب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�شجيل  بعد 
من  جرعة  يتلقون  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  م��ن  �ليومي  �ل��ع��دد 
يرغم  م��ا  ح���اد،  ت��ر�ج��ع  يف  ك��ورون��ا  لفريو�س  �مل�شاد  �للقاح 
�إىل  للو�شول  �شعيا  �إ�شرت�تيجيتها  مر�جعة  على  �ل�شلطات 
�لتطعيم يف  �ملهتمني، متخلية عن عمليات  �مل�شككني وغري 

�ملالعب �لريا�شية لعتماد عياد�ت متنقلة.
وجرت حملة �لتطعيم حتى �لآن ب�شكل مكثف وبات �ملجال 
مفتوحا �أمام جميع �لذين هم يف �شن �لتلقيح لتلقي �حلقنة، 
يف وقت ح�شل حو�ىل %55 من �لأمريكيني �لبالغني على 

جرعة و�حدة على �لأقل.
يق�شي  جديد  بتحد  �ليوم  ت�شطدم  �جلهود  ه��ذه  �أن  غري 
بتلقيح �لن�شف �لثاين من �لأمريكيني، وهو �أمر ل بد منه 

من �أجل حتقيق �ملناعة �جلماعية وو�شع حد للوباء.
لكن بعد بلوغها حد� �أق�شى يف مطلع ني�شان/�أبريل، تباطاأت 
�لوطني.  �مل�شتوى  ب�شكل كبري على  �لتلقيح  وترية عمليات 
فكل �لذين كانو� على ��شتعد�د لتلقي �للقاح ح�شلو� عليه، 

ويتحتم �لآن تلقيح �لآخرين.
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  جنوب  يف  �لكربى  �لولية  تك�شا�س،  ويف 

ترت�جع وترية �لتطعيم ب�شكل حاد.
و�أغلق موقع فدر�يل كبري للتلقيح يف �آرلينغتون، بني د�ل�س 

وفورت وورث، لعدم وجود طلب كاف.
كبري�ن  تلقيح  موقعا  ت��وق��ف  �مل��و�ط��ن��ني،  لت�شجيع  و�شعيا 
مدعومان من �لدولة �لفدر�لية يف �مللعب �لريا�شي "�إن �آر 
جي �شتاديوم" يف هيو�شنت ومركز �ملعار�س يف د�ل���س، عن 

�إلز�م �لر�غبني يف تلقي �للقاح باأخد موعد م�شبقا.
كما مت متديد توقيت �لعمل يف مر�كز �لتلقيح للذين يعملون 
يف �مل�شاء، فلم يعد موقع هيو�شنت يغلق يف �ل�شاعة 17،00 
بل يف �ل�شاعة 21،00، وميكن للر�غبني تلقي �للقاح خالل 

ب�شع دقائق بدون �خلروج حتى من �شيار�تهم.
لكن رغ��م ذل���ك، ل ت���ز�ل ن�شف �جل��رع��ات ل��دى م��رك��ز "�إر 
تلقيها.  يف  ر�غبني  جتد  �أن  دون  �شتاديوم" خمزنة  جي  �آر 
و�أو���ش��ح��ت م��ارث��ا م��ارك��ي��ز م�����ش��وؤول��ة �لت�����ش��الت يف د�ئرة 
�شتة  تقارب  ق��درة  لدينا  "كان  هاري�س  منطقة  يف  �ل�شحة 
�آلف.  �شبعة  �إىل  ح��ت��ى  وو���ش��ل��ن��ا  �ل��ي��وم،  يف  �شخ�س  �آلف 
و�ليوم، تر�جعت �لأرقام �إىل متو�شط 2500"، م�شرية �إىل 

"�نخفا�س هائل".
�إ�شرت�تيجية جديدة  �عتماد  �لأو�شاع، مت  �شوء هذه  وعلى 
�أو  �جتماعيا  �شو�ء  عزلة  �لأك��رث  �لأ�شخا�س  �إىل  للو�شول 

جغر�فيا.
منطقة  �أنحاء  جتوب  جو�لة  تلقيح  مر�كز  خم�شة  و�أقيمت 

هاري�س حيث �ُشجل �أكرب عدد من �لإ�شابات.
�أحد هذه �ملر�كز لوكالة  �أ�شلي دو�شون �مل�شوؤولة عن  وقالت 
جدد،  متطوعني  ت��دري��ب  على  ت�شرف  وه��ي  بر�س  فر�ن�س 

عياد�ت" جو�لة. ع�شر  �شنن�شر  �ملقبل  "�لأ�شبوع 
وهي مدينة  با�شادينا،  مكتبة  �خلمي�س يف  فريقها  ومتركز 
�أمريكا  م��ن  �شكانها  غالبية  يتحدر  هيو�شنت  �شو�حي  يف 

�جلنوبية.
تلقو�  �لذين  عدد  يتخط  ومل  جد�  �شئيل  �لإقبال  �أن  غري 

�للقاح 27 �شخ�شا عند منت�شف �لنهار.
ومن بني �لذين ح�شرو� خو�شيه هريير� )55 عاما( �لذي 

�أق��م بذلك من قبل لأن �ملركز كان  "مل  �شرح بعد تلقيحه 
بعيد� جد�. كنت �أريد مكانا �أقرب �إىل منزيل. ل �أحد يدري 

ما �شيكون رد فعله" بعد تلقي �حلقنة.
وتعّد �ملدينة حو�ىل ع�شرين �شوبرماركت و�شيدلية تعر�س 
�أخ��ري� على  و�ف��ق  �لعمل  �لعاطل عن  �لرجل  لكن  �لتلقيح، 
�لتي  �بنته  بف�شل  �للقاح  لتلقي  ماريا  زوجته  مع  �لتنقل 

تعمل يف �ملكتبة.
جيف  كوفيد19-  ملكافحة  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  من�شق  و�أق����ر 
غالبية  ت��ل��ق��ي��ح  م��ه��م��ة  ح��ق��ق��ن��ا  "بعدما  �جل��م��ع��ة  زي��ي��ن��ت�����س 
ب�شكل  �لآن  نركز  )ل��الإ���ش��اب��ة(،  عر�شة  �لأك���رث  �لأ�شخا�س 
�لو�شول  �شي�شتغرق  �لتي  �لأخ��رى  �ملجموعات  متز�يد على 

�إليها وقتا".
من جهته، �أعلن مدير �ل�شحة �لعامة يف �لوليات �ملتحدة 
�للقاح  تلقي  �لنا�س  على  ن�شهل  �أن  "نريد  مورثي  فيفيك 
لدى طبيبهم"، و�عد� باإ�شد�ر �إعالنات قريبا بهذ� �ل�شدد.

و�أكد مدير معهد �ل�شحة �لعاملية يف يال �شعد عمر �أن جعل 
�للقاح يف متناول �لنا�س ب�شكل �أكرب ي�شكل عامال �أ�شا�شيا.

�أ�شهر،  منذ  كبري  ب�شكل  �للقاحات  يف  �لنا�س  ثقة  و�زد�دت 
و�ل���ع���دي���د م���ن �ل���ذي���ن مل ي��ت��ل��ق��و� �ل��ل��ق��اح ب��ع��د م�����رتددون 

بب�شاطة.
هو  ذل��ك  ملعاجلة  �لو�شائل  "�إحدى  �أن  عمر  �شعد  و�أو���ش��ح 
�شهال  �لأم���ر  جعل  ه��ي  �لأخ���رى  و�لو�شيلة  �لطلب.  زي���ادة 
�شيقولون  �ملرتددين  حتى  �أن  حد  �إىل  �جلميع  متناول  ويف 

+ح�شنا، لنقم بذلك+".
ي�شككون  ز�ل��و�  �لأمريكيني ما  �ل�شر�ئح من  �أن بع�س  غري 

ب�شدة يف �للقاحات.

ل  �إنهم  �جلمهوريني  �لناخبني  %30 من  ح��و�ىل  ويقول 
�لدميوقر�طيني(،  %5 من  �للقاح )مقابل  تلقي  يريدون 
فاوندي�شن"  فاميلي  "كاي�شر  معهد  �أج��ر�ه��ا  در����ش��ة  وف��ق 
ون�شرت نتائجها �أو�خر �آذ�ر/مار�س. وت�شجل �لن�شبة نف�شها 

�أي�شا بني �مل�شيحيني �لإجنيليني �لبي�س.
�ل�شغوط  من  �ملزيد  ممار�شة  �إىل  للدعوة  �أ�شو�ت  وترتفع 

كان  "�إن  ب��اأن��ه  ح��ذر  عمر  �شعد  لكن  �لفئتني.  ه��ات��ني  على 
يتحتم توبيخهم، فينبغي �أن ياأتي ذلك من �إجنيلّي �أبي�س، 

ولي�س من �شخ�س خارجي".
و�أ�شار بهذ� �ل�شدد �إىل زيادة ثقة �لأمريكيني �ل�شود ب�شكل 
كبري يف �للقاح بف�شل م�شاهمات قدمها �أطباء �شود وهيئات 

�شحية لل�شود.

الرئي�ش ال�صومايل يعمد اإىل التهدئة 
•• مقدي�سو-اأ ف ب

فتح  حممد  عبد�هلل  حممد  �ل�شومايل  �لرئي�س  �أع��اد 
�نتخابات  تنظيم  �إىل  ت��رم��ي  م��ف��او���ش��ات  �أم���ام  �مل��ج��ال 
باأ�شرع وقت ممكن، يف قر�ر لقي ترحيبا من �ملعار�شة، 
م���ن ���ش��اأن��ه ت��ه��دئ��ة �ل���ت���وت���ر�ت �حل�����ادة �ل��ت��ي ت�شهدها 

�لبالد.
ويف خطاب مقت�شب �أمام جمل�س �ل�شعب بثه �لتلفزيون 
�لبحث عن حل  �إىل  �ل�شومايل  �لرئي�س  دعا  مبا�شرة، 
عمليا  متخليا  �لر�هنة،  �ل�شيا�شية  لالأزمة  بالتفاو�س 
على  ين�س  ني�شان/�أبريل   12 يف  تبنيه  مت  ط��رح  ع��ن 

متديد وليته �لرئا�شية لعامني.
وك���ّل���ف �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��وم��ايل حم��م��د ع���ب���د�هلل حممد 
"فرماجو" رئي�س �لوزر�ء حممد ح�شني روبلي تنظيم 
مطالب  �أب���رز  �أح��د  بذلك  حمققا  �ملقبلة،  �لنتخابات 

�ملعار�شة للخروج من �لأزمة �حلالية.
وحت����دث �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��وم��ايل يف خ��ط��اب��ه ع��ن م�شاع 

�إثارة  وجت��ّن��ب  مفاو�شات  خ��الل  م��ن  ح��ل  ع��ن  للبحث 
�لعنف مل�شلحة من "يلعبون بدماء �ل�شعب".

وت�شهد �ل�شومال حاليا �إحدى �أ�شو�أ �أزماتها �ل�شيا�شية 
منذ �شنو�ت، بعدما �شهدت حربا �أهلية ومترد� حلركة 

�ل�شباب  �ملو�لية لتنظيم �لقاعدة.
وز�دت حدة �لتوتر منذ �نتهاء ولية �لرئي�س �ل�شومايل 
�نتخابات  تنظيم  دون  �شباط/فرب�ير  م��ن  �لثامن  يف 
جديدة. ويف 12 ني�شان/�أبريل، �أقر �لربملان �ل�شومايل 
بعد  �شنتني  �ل�����ش��وم��ايل  �لرئي�س  ولي���ة  ق��ان��ون��ا مي��دد 
�نتخابات عامة مبا�شرة  �إج��ر�ء  وين�س على  �نق�شائها 

عام 2023 ما �أثار غ�شب �ملعار�شة.
�إىل مو�جهات م�شلحة �لأحد  �ملاأزق �لنتخابي  وحتول 
للمعار�شة  م���و�ل���ون  م��ق��ات��ل��ون  �أق����ام  �مل��ا���ش��ي يف ح��ني 

حو�جز يف عدة �أحياء يف مقدي�شو.
�مل��ب��د�أ يف  �أج��ل ك�شر �جلمود مت �لتخلي عن ه��ذ�  وم��ن 
�تفاق �أبرم يف 17 �أيلول-�شبتمرب بني �لرئي�س وخم�شة 

من قادة �ملناطق.

 كارثة كورونا.. هل تت�صلل من الهند اإىل جريانها؟
•• عوا�سم-وكاالت

ك�شفت بيانات جديدة عن تاأثر �لدول �ملجاورة للهند باأزمة 
�لوباء �لتي يعي�شها �لبلد يف �لآونة �لأخرية، �لأمر �لذي �أثار 

�ملخاوف من تكر�ر �ل�شيناريو ذ�ته يف �أكرث من موقع.
فقد وجد حتليل �أجرته �شبكة "�شكاي نيوز" �لربيطانية، �أن 
�ملجاورة للهند، مثل  �لبلد�ن  �لإ�شابات بفريو�س كورونا يف 
�أن  �لرتفاع، يف حني  �آخ��ذة يف  و�شريالنكا،  ونيبال  باك�شتان 

�لإ�شابات يف بنغالد�س ترت�جع.
 14 بنحو  �رتفاعا  نيبال  يف  �لأ�شبوعية  �لإ�شابات  و�شجلت 
مرة مما كانت عليه يف بد�ية �أبريل �ملا�شي، كما ز�دت �حلالت 

يف �شريالنكا وباك�شتان، و�إن مل تكن على نف�س �مل�شتوى.
29 مليون ن�شمة،  �لزيادة يف نيبال، �لتي يبلغ عدد �شكانها 
�أق��ل من  هي �لأع��ل��ى من بني ج��ري�ن �لهند، لكنها ل ت��ز�ل 

ن�شف �لزيادة يف �لهند، وفق �ملعطيات �جلديدة.
�أق��ل بكثري من عدد  �إ�شابة  لكن �ل��دول �لأرب��ع بها معدلت 

و�أمريكا  �أوروب���ا  ذل��ك  بالعامل، مبا يف  �لأخ��رى  �ملناطق  من 
�جلنوبية.

ويتز�يد عدد �لأ�شخا�س �لذين ميوتون ب�شبب "كوفيد 19" 
يف باك�شتان ونيبال وبنغالد�س و�شريالنكا، ومع ذلك ل تز�ل 

�لوفيات �لأ�شبوعية من بني �لأدنى يف �لعامل.
�أ�شخا�س من بني مليون   5 �أق��ل من  وق��د مت ت�شجيل وف��اة 
لكن  �لأرب��ع،  �ل��دول  يف  ك����ورونا  بفريو�س  م�ش���اب  �شخ������س 
فمن  �لخ���ت���ب���ار�ت،  �إج����ر�ء  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  ملح�����دودية  ن��ظ��ر� 
�ملحتمل �أن يكون �لعدد �لفعلي لوفيات �ملر�س �أعلى من ذلك 

بكثري.
فهو  �لبلد�ن  تلك  �ملقدمة يف  �للقاح  ج��رع��ات  ع��دد  ع��ن  �أم��ا 
�لتي تتقدم يف  ث��ر�ء،  �لأك��رث  �ل��دول  باملقارنة مع  منخف�س 
على  ح�شلت  نيبال  �أن  علما  بها،  �خلا�شة  �لتلقيح  ب��ر�م��ج 

جرعات �أكرث من باك�شتان وبنغالد�س و�شريالنكا.
�لهادفة  "كوفاك�س"  مبادر  �شمن  �لأرب��ع��ة  �لبلد�ن  وتندرج 
على �إىل توفري �للقاحات ل�92 دولة يف �لعامل، تعد من بني 

�لأ�شد فقر�.
فقد  )يوني�شف(،  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  وح�شب 
عدد  يبلغ  �لتي  لبنغالد�س  لقاح  جرعات  ت�شليم  بالفعل  مت 
عدد  يبلغ  �لتي  و�شريالنكا  ن�شمة،  مليون   164.7 �شكانها 

�شكانها حو�يل 21 مليون ن�شمة.
حظرت  �لتي  �لهند،  جانب  من  �للقاحات  ه��ذه  توفري  ومت 
موؤقتا يف �لآونة �لأخرية ت�شدير �لتطعيمات للم�شاعدة يف 

�ل�شيطرة على �لوباء هناك.
�أ�شا�شي على �لهند، حيث �أبرمت  و�عتمدت بنغالد�س ب�شكل 
مليون   33.3 على  للح�شول  هناك  �ملخترب�ت  مع  �شفقة 
جرعة من �للقاح، وهو ما ي�شكل ثالثة �أرباع �جلرعات �لتي 

�شتتلقاها �إجمال مبا يف ذلك من مبادرة كوفاك�س.
وتعتمد �شريالنكا �أي�شا ب�شكل كبري على �لهند يف �للقاحات، 
حيث ياأتي حو�يل ن�شف جرعاتها �لإجمالية من �ملخترب�ت 
�ملتفق  باملئة من �جلرعات   12 بالفعل  تلقت  �لهندية، وقد 

عليها من خالل �ل�شفقات �لثنائية.
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املال والأعمال
اأبوظبي للجودة ينفذ حمالت تفتي�صية للتحقق من منتجات املري الرم�صاين

•• اأبوظبي - وام:

نفذ جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة حمالت تفتي�شية بالتعاون و�لتن�شيق 
مع وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة للتحقق من �شحة �أوز�ن و�أحجام 
وكمية �ملنتجات �ملعباأة م�شبقاً "�ملري �لرم�شاين" �لتي يتم بيعها عرب حمالت 
ومتاجر �لتجزئة �لكربى يف �أ�شو�ق �إمارة �أبوظبي �إ�شافة �إىل �مل�شانع وذلك 
حفاظاً على حقوق �مل�شتهلكني و �مل�شنعني و�ملوزعني و�مل�شتوردين مبا يعود 
خليفة  خلف  �شعادة  وق��ال  �ملجتمع.  وعلى  �لوطني  �لقت�شاد  على  بالنفع 
�ملزروعي �ملدير �لتنفيذي لقطاع خدمات �لأ�شو�ق و�مل�شتهلكني �إن �حلمالت 
�شعياً  �ملتز�منة  للحمالت  �لوطني  �لربنامج  �شمن  �شنوياً  تنظيمها  يتم 
للحفاظ على حقوق �مل�شتهلكني وتعزيز ثقة �مل�شتهلكني يف �لأ�شو�ق وتعزيز 
�لتناف�شية للمنتجات �لوطنية و�لتاأكد من عدم وجود عبو�ت معباأة م�شبقاً 

خمالفة يف �لأ�شو�ق، ل تلبي �ل�شرت�طات �لإلز�مية �خلا�شة بها.
�أن �حلمالت ��شتهدفت كافة مناطق �لإم��ارة ومتت تغطية مدينة  و�أ�شاف 
�أبوظبي ومدينة �لعني ومدينة �لظفرة ومت �لتحقق من 918 �شلعة متثل 
 ."98% مطابقة منتجات �ملري �لرم�شاين  ن�شبة  وبلغت  منتجات   108
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة تهدف �إىل تعزيز  �أن ��شرت�تيجية جمل�س  وذكر 
مع  م�شرتك  تعاون  منظومة  لبناء  �جلهات  من  �لعديد  مع  �لتعاون  �شبل 
عمليتها  يف  و�ملطابقة  �جل��ودة  م�شتويات  �أعلى  تطبيق  يف  ت�شاهم  �ل�شركاء 
�لإجر�ء�ت  مع  �ن�شجاماً  تنفيذها،  مت  �لتي  �حلملة  وت�شتهدف  �لت�شغيلية 
�لح���رت�زي���ة �مل��ت��خ��ذة يف �ل��دول��ة �ل��ت��اأك��د م��ن �أه��م��ي��ة �لن��ت��ب��اه �إىل �لأوز�ن 
�لعرو�س  م�شد�قية  م��ن  �ل��ت��اأك��د  و���ش��رورة  �مل��ع��ب��اأة،  �ل��ع��ب��و�ت  يف  و�لكميات 
و�لزياد�ت  �لأحجام  يف  �حلقيقية  �لزيادة  معرفة  كيفية  مثل  �لرم�شانية، 
بن�شب مئوية يف �لأوز�ن و�لتحقق من بطاقة بيان �ملنتج، و�لكميات �لفعلية 

للمنتجات يف �لعبو�ت �ملعباأة م�شبًقا.
و�أ�شار �ملزروعي �إىل �أن �ملجل�س ميار�س منذ عام 2013 �لرقابة �ملرتولوجية 
�لقانونية على �لعبو�ت �ملعباأة م�شبقاً يف �مل�شانع ولدى �لوكالء �لتجاريني 
�ملنافذ  يف  �ملعرو�شة  �ملعباأة  و�لعبو�ت  منها  �مل�شتوردة  �لتجارية  للعالمات 
باأعمال  �لتخويل للقيام  �ملجل�س و�تفاقية  �ن�شاء  بناء على قانون  �لتجارية 
�ملعباأة م�شبقاً،  �لقانونية و�لعبو�ت  �لقيا�س  �أدو�ت  �لتحقق �ملرتولوجي من 
وذلك وفقاً للمتطلبات �لإلز�مية و�لت�شريعات و�لالئحة �لفنية �لإمار�تية 
للرقابة على كمية �ملنتج، وذلك للتاأكد من مطابقة �شحة �لبيانات �ملذكورة 
على بطاقة �لبيان و�خلا�شة بالكمية �ل�شمية ووحد�ت �لقيا�س �ملعلن عنها 
على �ملنتج، بالإ�شافة �إىل �شحة كمية �ملنتج يف �لعبو�ت �ملعباأة م�شبقاً وت�شمل 
"�لوزن  �شائل  بو�شط  �ل�شلبة  و�لعبو�ت  �ل�شائلة  و�لعبو�ت  �ل�شلبة  �لعبو�ت 
�مل�شفى" و�لعبو�ت �لتي يتم قيا�س كمياتها بالعدد �ل�شحيح. ولفت �ملزروعي 

�إىل �أن �ملجل�س ي�شعى يف نهاية �لعام �حلايل للبدء بالرقابة على �لعبو�ت �لتي 
تقا�س كميتها بالطول و�مل�شاحة، ليكون �ملجل�س �جلهة �لوطنية �لر�ئدة يف 
�أف�شل �ملمار�شات �لدولية �لفنية  تقدمي خدمات �لتحقق �ملرتولوجي وفق 
�مل��وؤه��ل��ة للقيام  �ل��ك��و�در �لإم��ار�ت��ي��ة  �أف�����ش��ل  و�ملهنية م��ن خ��الل نخبة م��ن 
للمجل�س  �لتابع  �مل��رك��زي  و�ملخترب  �مل��ي��د�ن  يف  و�لتحقق  �لتفتي�س  باأعمال 
و�أحدث �لتجهيز�ت و�ملعد�ت. �جلدير بالذكر �أن �أعمال �لتحقق من �أدو�ت 
ذ�ت  �ملو�زين  �لتحقق من  ت�شمل  �ملجل�س  بها  يقوم  �لتي  �لقانونية  �لقيا�س 
يف  ت�شتخدم  �لتي  و�لم��ت��ار  �ل��ب��رتول  وع���ّد�د�ت  و�ملنخف�شة  �لعالية  �لدقة 
�خلا�شعة  �لطبية  و�لأجهزة  �لإط��ار�ت  �شغط  قيا�س  و�أجهزة  �لقم�شة  بيع 
من  �لتفتي�شية  �جل��ولت  خ��الل  من  �لتحقق  و�أي�شا  �ملرتولوجية  للرقابة 
�للتز�م بتطبيق وحد�ت �لقيا�س �لقانونية �لتي ن�س عليها �لنظام �لوطني 

للقيا�س يف �ملعامالت �لتجارية.

ح�شرها 638 م�شاركًا وا�شتعر�شت تعديل اأحكام معامالت ال�شيكات املرجتعة 

غرفة دبي تناق�ش اأمام جمتمع الأعمال التعديالت الأخرية لقانون املعامالت التجارية يف الإمارات 

الإمارات �صمن قائمة ال� 10 الكبار يف 28 موؤ�صرا تناف�صيا خا�صا بقطاع املالية وال�صرائب

•• دبي-الفجر:

مع  بالتعاون  م��وؤخ��ر�ً  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
�لتعديالت  حول  �إلكرتونية  ن��دوة  كو"  �ند  "ديفيد�شون 
�لأخرية لبع�س �أحكام قانون �ملعامالت �لتجارية يف دولة 
�لإمار�ت خا�شة �ملتعلقة بتعديل �أحكام �ل�شيكات �ملرجتعة، 
وذلك و�شط م�شاركة و��شعة من خمتلف قطاعات جمتمع 

�لأعمال و�شلت �إىل 638 م�شاركاً.
وهدفت �لندوة �لإلكرتونية �إىل م�شاعدة �أ�شحاب �ل�شركات 
و�مل�شتثمرين على فهم �أحكام قانون �ملعامالت �لتجارية يف 
�ل�شيكات  مبالغ  بتح�شيل  �ملتعلقة  خا�شة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�����ش��ي��ك��ات �مل��رجت��ع��ة و�لقيود  �مل��رجت��ع��ة، و�إل���غ���اء جت���رمي 
و�حلالت، و�ل�شمانات و�لعقوبات �لإ�شافية، بالإ�شافة �إىل 
�لتقا�شي و�لآليات و�لبد�ئل لتح�شيل �ل�شيكات �ملرجتعة. 

"ديفيد�شون  يف  �شريك  كي�شو�ين،  رمي��ون��د  �ل��ن��دوة  و�أد�ر 
�ند كو"، حيث �شارك �حل�شور بع�س �لبد�ئل بني تقدمي 

�لإجر�ء�ت �ملدنية و�جلنائية، وخطو�ت رفع ق�شية خا�شة 
هذه  مثل  يف  تنطبق  �لتي  و�ل��غ��ر�م��ات  مرجتعة،  ب�شيكات 
�حلالت، و�مل�شوؤولية عن �ل�شيكات �ل�شادرة عن �ملوؤ�ش�شات 
�لقانوين  �حلكم  مبوجب  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار  كما  �لتجارية. 
لل�شيك  �جلزئي  بالوفاء  ملزمة  �لبنوك  �شتكون  �جلديد، 

بعد خ�شم كامل �ملبلغ �ملتوفر لدى �مل�شتفيد.
�إ�شد�ر  و�عتمد جمل�س �ل��وزر�ء يف دول��ة �لإم��ار�ت موؤخر�ً 
�لقانون  �أح��ك��ام  بع�س  بتعديل  �حت���ادي  ب��ق��ان��ون  م��ر���ش��وم 
�لحتادي للمعامالت �لتجارية �شيتم �لعمل به مع بد�ية 
تعديل  �جل��دي��دة  �ل��ت��ع��دي��الت  �شملت  حيث   ،2022 ع��ام 
�ل�شيكات بدون ر�شيد  �إ�شد�ر  �أو  �ملرجتعة  �ل�شيكات  �أحكام 
�لو�رد يف قانون �لعقوبات، من خالل توفري �آليات مدنية 

متطورة و�شريعة لتح�شيل قيمته.
و�أ�شارت جهاد كاظم، نائب رئي�س - �خلدمات �لقانونية يف 
غرفة دبي �إىل �أن �لتعديالت على �لقو�نني �حلالية �ملتعلقة 
�لرئي�شية  �لإج�����ر�ء�ت  ب��ني  م��ن  ه��ي  �مل��رجت��ع��ة  بال�شيكات 

�أدخلتها حكومة دولة �لإم��ار�ت يف �ل�شنو�ت �لأخرية  �لتي 
�لدولة،  يف  �لتجارية  �لأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  لتح�شني 
�لأعمال،  بيئة  ل�شالح  ت�شب  �لتعديالت  ه��ذه  �أن  م��وؤك��دًة 

وتعزز مكانة وريادة �لدولة كوجهة جاذبة لال�شتثمار. 
و�أ�شافت كاظم �إىل �أن �لندوة �لإلكرتونية تغطي مو�شوعاً 
و�إبالغ  �ل��وع��ي  ن�شر  وي��ج��ب  �ل��ي��وم،  �لعمل  ���ش��وق  يف  ه��ام��اً 
�ل�شركات من جميع �لأحجام و�لقطاعات بالتغيري�ت �لتي 
تطر�أ على �لقو�نني �لتي توؤثر عليها، لفتة �إىل �ن يف حالة 
�ل�شيكات �ملرجتعة، �شتخلق �لإجر�ء�ت �جلديدة طرقاً �أكرث 

كفاءة وفعالية لل�شركات ل�شرتد�د �ملدفوعات. 
هذه  تنظيم  �أهمية  على  كي�شو�ين  رمي��ون��د  �أك���د  وب���دوره 
�لندوة �لفرت��شية حيث �أثارت �هتماماً كبري�ً بني جمتمع 
�كت�شبو�  �حل�شور  �أن  �إىل  كذلك  م�شري�ً  دب��ي،  يف  �لأعمال 
معرفة عملية حول كيفية �لتعامل مع �ل�شيكات �ملرجتعة 

مع مر�عاة �لت�شريعات �جلديدة.
�لتدريبية  �لور�س  �لعديد من  بانتظام  دبي  وتنظم غرفة 

�لإم��ارة، وت�شاهم  �لأعمال يف  �لتي تهم قطاع  و�لتعريفية 
�لقانونية  و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  باآخر  وعيهم  تعزيز  يف 

و�لت�شريعية �لتي تنظم بيئة �لأعمال وت�شاهم بخلق بيئٍة 
حمفزٍة لها.

•• اأبوظبي-وام:

�أدرجت خم�ٌس من كربيات �ملوؤ�ش�شات �لدولية �ملعنية بتقييم 
�لتناف�شية، دولة �لإمار�ت، �شمن �لع�شرة �لكبار على م�شتوى 
�لعامل يف 28 موؤ�شر� للتناف�شية يف قطاع �ملالية و�ل�شر�ئب 

خالل �لعام 2020.
�ملركز �لحتادي  ينفذه  �لذي  �لر�شد  ظهر ذلك من خالل 
لت�شنيفات  توثيقاً  ت�شمن  و�ل���ذي  و�لح�����ش��اء  للتناف�شية 
�لكتاب �ل�شنوي للتناف�شية �لعاملية ولتقارير موؤ�شر �لزدهار، 
وتقرير  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�مل��و�ه��ب  و�ل�����ش��ف��ر،  �ل�شياحة  وتناف�شية 
�لدولية  �ل��ت��ق��اري��ر  بع�س  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة   4.0 �لتناف�شية 

�لخرى �ملتخ�ش�شة.
كفاءة  على  �ملرجعية  �ملوؤ�شر�ت  ه��ذه  تقييمات  تو�فقت  وق��د 

�لتحتية  �لبنية  ملتانة  �لإم��ار�ت نظر�ً  �لأعمال يف دولة  بيئة 
�لقت�شادية يف �لدولة و�لتي يعززها عدم وجود �شر�ئب على 
�لدخل �خلا�س، �إ�شافة �إىل �لثقة باأن �ل�شيا�شات �ملالية �لتي 
تنتهجها �لإمار�ت تت�شم بقدر كبري من �ملرونة و�لتنوع يتيح 
تعزيز منوها �لقت�شادي وجاهزيتها ملو�جهة �لظروف �لتي 

فر�شتها جائحة كورونا بنهج ��شتد�مة �لتنمية �ل�شاملة.
 28 �لتناف�شية �لدولية �لتي مت ر�شدها،  و�شملت موؤ�شر�ت 
قطاعاً حيوياً يف جمال �ملالية و�ل�شر�ئب، حيث جاءت فيها 
�ل�شخ�شية  �ل�شر�ئب  �أب���و�ب  يف  �لأوىل  باملرتبة  �لإم����ار�ت 
�لفعلية، ويف معدل �أرباح �ل�شريبة /�لربح %/، وكذلك يف 
مبا�شرة  �لغري  و�ل�شر�ئب  �ل�شر�ئب  دفع  من  �لتهرب  قلة 
لة، وكذلك يف قلة �لتبذير يف �لنفاق �حلكومي وقلة  �ملح�شّ

�لوقت �مل�شتغرق لتقدمي �ل�شريبة.

حت�شيل  جم��ال  يف  عاملياً  �لثانية  �ملرتبة  �لإم���ار�ت  و�حتلت 
�ل�شتهالك  نفقات  �لفعلي يف  �لنمو  �ل�شركات، ويف  �شر�ئب 
..فيما  �لعقارية  و�ل�شر�ئب  �ملال  ر�أ���س  وحت�شيل  �حلكومي 
�لعامة  �لأم����و�ل  حت��وي��ل  جم��ال  يف  �لثالثة  باملرتبة  ج���اءت 
�شريبة  قلة  معدل  ويف  �ملحلي  �مل��رك��زي  �حلكومة  دي��ن  ويف 
يناير  مطلع  طبقت  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وك��ان��ت  �ل���ش��ت��ه��الك. 
2018 �شريبة �لقيمة �مل�شافة وهي �شريبة غري مبا�شرة 
بن�شبة %5 على معظم �ل�شلع و�خلدمات �لتي يتم توريدها 

يف كل مرحلة من مر�حل �شل�شلة �لتوريد.
وق��ب��ل ذل���ك ك���ان ج���رى يف �ل��رب��ع �لأخ����ري م��ن ع���ام 2017 
تطبيق �ل�شريبة �لنتقائية �لتي ت�شتهدف تقييد ��شتهالك 
ومنتجات  �لغازية  كامل�شروبات  �ل�شحة  على  �مل��وؤث��رة  �مل���و�د 

�لتبغ وم�شروبات �لطاقة.

وتاأتي ع�شوية �لإم��ار�ت يف نادي �لع�شرة �لكبار يف تناف�شية 
�ل�����ش��ر�ئ��ب و�مل��ال��ي��ة، نتيجة عدم  ب��ق�����ش��اي��ا  ب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال 
تركز  حيث  �لدخل،  على  �شر�ئب  لفر�س  خطط  �أي  وج��ود 
"�مل�شافة"،  �لدولة فقط على �ل�شر�ئب غري �ملبا�شرة وهي 
�إيجابية  �أهد�فا  �ل�شر�ئب حتقق  و"�لنتقائية"، لكون هذه 
تنعك�س باآثارها �ليجابية على �ملو�طنني و�ملقيمني وتتمثل 
��شتهالك  م��ن  �حل��ّد  ويف  �ل�شتهالكي  �ل�شلوك  حت�شني  يف 
�ل�شلع �مل�شرة بال�شحة. ويف �لوقت �لذي تتجه فيه �لعديد 
�ل�شخ�شية  �لأرب���اح  على  �ل�شر�ئب  ل��زي��ادة  �لعامل  دول  من 
و�ل�شركات، فاإن دولة �لإمار�ت، �حتلت �ملرتبة �لعاملية �لأوىل 
�لفعلية  �ل�شخ�شية  �ل�شر�ئب  م��ن  �مل���ايل  نظامها  خلو  يف 
وك��ذل��ك يف ق��ل��ة �ل��ت��ه��رب م��ن دف���ع �ل�����ش��ر�ئ��ب �لم���ر �لذي 
�لفرتة  يف  �لجنبية  �ل�شتثمار�ت  ل�شتقطاب  �أهليتها  يعزز 

عن  تقريره  يف  �لعاملي  �لقت�شادي  �ملنتدى  وك��ان  �لقادمة. 
عام 2020 �أدرج �لإمار�ت يف �ملرتبة �لعاملية �لثالثة يف قلة 
تاأثري  معدل �شريبة �ل�شتهالك، و�ملرتبة �خلام�شة يف قلة 
باملرتبة  �لدولة  ..فيما جاءت  �لعمل  �ل�شر�ئب على حو�فز 
�لثامنة عاملياً يف تاأثري �نت�شار �ل�شر�ئب على �ل�شتثمار، ويف 
تقرير  �ل�شتثماري ح�شب  �ملال  ر�أ�س  بتوفر  �ل�شابعة  �ملرتبة 

معهد ليجامت �لذي يقي�س موؤ�شر �لزدهار.
�لأعمال  لبيئة  و�لتناف�شية  �ل��ق��وة  عنا�شر  �أن  �ىل  ي�����ش��ار 
�لإمار�تية تظهر يف خلو �لنظام �ملايل من �أية �شر�ئب على 
�لدخل �خلا�س لل�شركات، مع �نخفا�س �شريبتي �لنتقائية 
بالن�شبة  م��ق��ارن��ة  ق��ل��ي��ل��ة  م���ع���دلت  �ىل  �مل�����ش��اف��ة  و�ل��ق��ي��م��ة 
موؤ�شر�ت  وثقته  م��ا  وه��و  �ل��ع��امل،  دول  جميع  يف  �ملفرو�شة 

�لتناف�شية �لدولية.

بور�صة دبي للذهب وال�صلع متنح الفر�صة لل�صركات 
الإ�صرائيلية التداول على من�صتها

ويز اإير اأبوظبي ت�صري رحالت جديدة اأ�صبوعيا اإىل اليونان

•• دبي-الفجر:

من  مو�فقة  على  �أم�س عن ح�شولها  و�ل�شلع  للذهب  دبي  بور�شة  �أعلنت 
�شلطة �لأور�ق �ملالية �لإ�شر�ئيلية يتيح لل�شركات �لإ�شر�ئيلية �ملوؤهلة و�لتي 
تتد�ول حل�شابها �خلا�س �لن�شمام �إىل قاعدة �أع�شاء �لبور�شة، ومتكنها 
�إىل  �إ�شافة  توفرها.  �لتي  �ل��ت��د�ول  ومن�شات  خدمات  من  �ل�شتفادة  من 
ذلك، �شيكون با�شتطاعة �لأع�شاء�لإ�شر�ئيليني �لقيام بدور �شانع �ل�شوق 

على من�شة بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع.
و�شتتيح هذه �خلطوة ملجموعة بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع فر�شة تقدمي 
منتجاتها وخدماتها �لعاملية �ملتنوعة، و�لتي ت�شمل �لعقود �لآجلة وعقود 
�خليار�ت �لتي تغطي عقود �ملعادن �لثمينة، و�لطاقة، وقطاعات �لعمالت 
– يف �لوقت �لذي تو��شل فيه تو�شعها  �إ�شر�ئيل  و�لأ�شهم  - �شمن دولة 

وتعزيز دورها كاأبرز من�شة تد�ول �مل�شتقات يف �ل�شرق �لأو�شط. 
للذهب  دبي  لبور�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ميل،  لي�س  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�لإمار�ت  �لأ�شو�ق بني دولة  �لثنائية وفتح  �لعالقات  "�إن توثيق  و�ل�شلع: 
�لعربية �ملتحدة و دولة �إ�شر�ئيل متثل حلظة فارقة يف م�شرية بور�شة دبي 
للذهب و�ل�شلع، يف �لوقت �لذي نو��شل فيه �لتو�شع على �ل�شعيد �لعاملي 
من خالل تزويد �مل�شتثمرين و�مل�شاركني يف �ل�شوق مبجموعة و��شعة من 
بالرتحيب  للغاية  �شعد�ء  ونحن  و�لقيمة.  �ملبتكرة  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
ي�شم  �ل��ذي  �لعاملي  جمتمعنا  يف  �لإ�شر�ئيليني  و�مل�شاركني  بامل�شتثمرين 

�أكرث من 100 ع�شو من جميع �أنحاء �لعامل". 
وكانت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قد عقدت يف 13 �أغ�شط�س 2020 

�ل��ع��الق��ات بني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل مت مبوجبها تطبيع  ���ش��الم م��ع دول���ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
�لدولتني. وتوفر هذه �لتفاقية فر�شاً جتارية و�قت�شادية هائلة لل�شركات 

و�مل�شتثمرين من كال �لبلدين. 
و�أ���ش��اف م��ي��ل: "متثل ه��ذه �خل��ط��وة �ل��ه��ام��ة ح��اف��ز�ً ملجتمع �لأع��م��ال يف 
�إ�شر�ئيل للقدوم �إىل دبي و�ل�شتثمار فيها، وفر�شة لقاعدة �أع�شائنا �جلدد 
من �إ�شر�ئيل للتحوط �شد �ملخاطر، و�ل�شتثمار يف �أ�شول �أكرث �أماناً يف هذه 
�لباب بالفعل  �لتي تت�شم بعدم �ل�شتقر�ر. لقد فتحت منتجاتنا  �لأوق��ات 
�أمام �مل�شتثمرين من كل �أنحاء �لعامل عرب �إتاحة �لفر�شة لهم للدخول �إىل 
عدد من �لأ�شو�ق �لإقليمية �ملحددة، وب�شكل خا�س �ل�شوق �لهندية، وهي 
�إحدى �أكرب �ملر�كز لتد�ول �ل�شبائك يف �لعامل. ونحن نتطلع قدماً لفتح 

�لأبو�ب على م�شر�عيها �أمام �مل�شتثمرين �لإ�شر�ئيليني". 
وكانت بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع قد �أعلنت يف وقت �شابق من هذ� �لعام 
عقد  مليون   12.73 بلغت  ت��د�ول  �أح��ج��ام   2020 �لعام  يف  �شجّلت  �أنها 
بقيمة 143.71 مليون دولر �أمريكي، كما �شجلت جمموعة بور�شة دبي 
220،504 عقود يف  بو�قع  �شنوي مفتوح  �هتمام  للذهب و�ل�شلع معدل 

عام 2020.

اإف�شاح: 
لإ�شر�ف  تخ�شع  ل  للمو�فقة  �حلاملة  باجلهة  �خلا�شة  �لعمليات  "�إن 
�شلطة �لأور�ق �ملالية �لإ�شر�ئيلية. كما ل يحتوي هذه �ملو�فقة على �أي ر�أي 
�أو  �ملو�فقة  قبل حامل  �ملقدمة من  بخ�شو�س جودة �خلدمات  م�شورة  �أو 

�ملخاطر �لتي قد تنطوي عليها هذه �خلدمات"

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت وي���ز �إي����ر �أب��وظ��ب��ي ع���ن ت�����ش��ي��ري رحلتني 
�ليونانية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل  �أ���ش��ب��وع��ي��اً  ج��دي��دت��ني 
�شهر  من  �عتبار�ً  و�جلمعة  �لثنني  يومي  �أثينا 
يونيو �ملقبل بدًل من رحلة �أ�شبوعية و�حدة يوم 
�جلمعة؛ �إ�شافًة �إىل رحلتني �أ�شبوعياً �إىل مدينة 
من  �ع��ت��ب��ار�ً  و�لأح���د  �خلمي�س  ي��وم��ي  �شالونيك 

�شهر يوليو، بدًل من رحلة و�حدة كل خمي�س.
وقال كي�س فان �شايك �ملدير �لعام ل�شركة "ويز �إير 
�أبوظبي": "تو��شل "ويز �إير �أبوظبي" �لتز�مها 
بتوفري جتارب ورحالت �شفر �آمنة ومميزة خا�شة 
مع �قرت�ب ف�شل �ل�شيف ..و�إ�شافًة �إىل �لتجارب 
�أثينا  مدينتا  توفرها  �لتي  و�لثقافية  �لتاريخية 
�ملجال  لإت��اح��ة  �ل��ي��وم  نتطلع  حيث  و�شالونيك، 
�ملميزة يف  �ملعامل  مل�شاهدة جميع  �مل�شافرين  �أم��ام 

�ليونان".
"نوؤكد على �مل�شافرين �شرورة �للتز�م  و�أ�شاف: 
ب���اإج���ر�ء�ت �ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي �ل��ت��ي حددتها 
�شر�ء  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل�شحية  �ل��ه��ي��ئ��ات 
�لتذ�كر عرب �لإنرتنت و�إمت��ام جميع �لإجر�ء�ت 
قبل �نطالق �لرحلة، مبا ي�شمل �إجر�ء�ت �لأمتعة 
وخدمة و"يز برويوريتي"، و��شتكمال �لإجر�ء�ت 

�لأم��ن��ي��ة ب�����ش��رع��ة �أث���ن���اء �ل�����ش��ف��ر، ب��ه��دف تقليل 
�لتما�س �ملبا�شر يف �ملطار.

�جلدير بالذكر �أن "ويز �إير �أبوظبي" تتمتع باأقل 

يف  �لأخ��رى  �ملناف�شة  �ل�شركات  بني  بيئية  ب�شمة 
�ملنطقة، بف�شل �عتمادها على �أ�شطوٍل مكون من 

طائر�ت �إيربا�س A321neo �جلديدة كلياً.

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري موؤ�ش�شة رفاه  CN بال�شم  رقم:1198720 
للعقار�ت ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رفاه  ��شو�ق  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1130713 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  للهد�يا 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
بال�س  حلو  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2985788 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب   ، �لعامة  لتجارة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

باأن/ �لبحرية(  )�لإد�رة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  تعلن 
�صركة القفاي للخدمات البحرية- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ قد 

تقدم بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة مر�جعة  على كل من له �عرت��س على ت�شجيل هذه 
�ل�شفن يف �لإد�رة �لبحرية خالل مدة �ق�شاها  مكتب ت�شجيل 

60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
                                            اإدارة �صوؤون النقل البحري    

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�ص والت�صجيل البحري

اإ�شم ال�شفينة
ADNOC M01
ADNOC M02
ADNOC M03
ADNOC M04
ADNOC M05

رقم الت�شجيل ال�شابق
--
--
--
--
--

العلم ال�شابق
--
--
--
--
--
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املال والأعمال

جمارك اأبوظبي جتري مقارنات معيارية مع موانئ اأبوظبي
••  اأبوظبي- وام: 

�ملتبعة  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �أبوظبي  جلمارك  �لعامة  �لإد�رة  �طلعت 
�إج��ر�ء مقارنات معيارية ل�عدة جمالت  �أبوظبي �شمن  يف �شركة مو�نئ 
�لكفاءة  حت�شني  يف  و�مل�شاهمة  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  وذل���ك  رئي�شية 

و�لفاعلية �لت�شغيلية يف �لوحد�ت �لتنظيمية.
�لعمل  وم��و�ق��ع  �لإد�ر�ت  خمتلف  م��ن  موظفا   120 م��ن  �أك���رث  وب��ح��ث 
بجمارك �أبوظبي خالل زيار�ت �فرت��شية عقدت عرب تقنيات �لت�شال 
�لتعاون وتبادل �خل��رب�ت بهدف توظيفها يف  �أبوظبي  �ملرئي مع مو�نئ 
�أمن  على  و�حلفاظ  �لتجارة  حركة  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  �لأد�ء  حت�شني 

و�شالمة �ملجتمع وفق �أرقى �ملمار�شات �لعاملية.

�ملتعلقة  �لعمل  ومنهجيات  �إج���ر�ء�ت  على  �أبوظبي  جمارك  وف��د  و�طلع 
�لعمال يف مو�نئ  و��شتمر�رية  �ملخاطر  �ملوؤ�ش�شية" و�إد�رة  ب�" �حلوكمة 
�لتقنية  �لرب�مج  عرب  �لأد�ء  تطوير  يف  منها  �ل�شتفادة  بهدف  �أبوظبي 
و�ل�شيا�شات  �لإج���ر�ء�ت  على  �لط��الع  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتخدمة  و�لذكية 
و�لقيمة  �لأد�ء  قيا�س  وموؤ�شر�ت  �ملوؤ�ش�شية"  �ملعرفة  ب�"�إد�رة  �ملتعلقة 

و�لأثر ذ�ت �لعالقة بها.
�ملتطورة  و�مل�شاريع  �خل��دم��ات  م��ن  ع��دد�  �أبوظبي  ج��م��ارك  و��شتعر�شت 
منها �لتفتي�س �لذكي و رقمنة جميع �خلدمات �جلمركية وغريها من 

�خلدمات �لتي �أ�شهمت يف �شهولة �إجناز �ملعامالت �جلمركية.
�لفرت��شية مقارنات  �لزيار�ت  �أبوظبي خالل  وفد جمارك  �أجرى  كما 
باجلو�نب  "�ل�شتد�مة  جم��ال  يف  �أبوظبي  م��و�ن��ئ  ممثلي  م��ع  معيارية 

�لأ�شاليب  على  �لتعرف  �إىل  و�لجتماعية" �إ�شافة  �لبيئية  �لقت�شادية 
�إد�رة  ن�شاطات  �شملت  و�ملباين" و�لتي  �ملمتلكات  "�إد�رة  �ملتبعة يف جمال 
�ل�شيانة �لوقائية و�لت�شحيحية و�لأثاث و�لتقنيات من معد�ت و�أجهزة 
وتقنية معلومات �إ�شافة �إىل �أجهزة �لفح�س �ل�شينية لتفتي�س �لب�شائع.

�مل�شاندة  لقطاع �خلدمات  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شام�شي  فهد غريب  وقال 
بجمارك �أبوظبي �إن �إجر�ء �ملقارنات �ملعيارية مع �شركة مو�نئ �أبوظبي 
من  و�ل�شتفادة  �جلمركية  للمنظومة  �مل�شتمر  �لتطوير  �إط��ار  يف  ياأتي 
تنعك�س  �ل��ت��ي  �لعمل  جم���الت  خمتلف  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات 
و�لعامليني  �ملحليني  و�ل�شركاء  �ملتعاملني  �إ�شعاد  يف  جلي  ب�شكل  نتائجها 
ن��ح��و موؤ�ش�شة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�����د�ف  ي��و�ك��ب  �ملجتمع مب��ا  وخ��دم��ة 

جمركية ر�ئدة عامليا.

تتبعها  �لتي  �ملتقدمة  و�ملمار�شات  �ملتطورة  بامل�شتويات  �ل�شام�شي  و�أ�شاد 
مو�نئ �أبوظبي و�آليات �لعمل �لتي تعتمد على �أحدث �لأ�شاليب و�لتقنيات 
يف خمتلف جمالت ومر�حل �إجناز �لأعمال م�شري� �إىل �أن �إجر�ء �ملقارنات 
�ملعيارية ياأتي يف �إطار �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �جلهات �لوطنية مبا 

يعزز مكانة �إمارة �أبوظبي �لر�ئدة عامليا.
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  رئي�س  �حل��وق��اين  مكتوم  �ل��ك��اب��نت  �أ���ش��اد  جانبه  وم��ن 
�أبوظبي بالتعاون �لوثيق مع �لإد�رة  – مو�نئ  �إد�رة �لت�شريعات  ورئي�س 
ف��اع��ل يف دع���م مو�نئ  �أب��وظ��ب��ي وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا ب�شكل  �ل��ع��ام��ة جل��م��ارك 
�أبوظبي و�شمان ��شتمر�رية حركة �لتجارة من خالل تطبيق �لإجر�ء�ت 
�جلمركية �لفعالة وحر�شها �لد�ئم على تبني �أحدث �حللول و�لتقنيات 

لتاأدية �لدور �ملنوط بها وفقا لأعلى معايري �لكفاءة.

خالل �شهر رم�شان تقديرًا لدورهم يف تلبية احتياجات امل�شتهلكني

ال�صارقة لإدارة الأ�صول ُتوزع مكافاآت مالية لل�صيادين الإماراتيني يف الإمارة

�لقت�شادية  �ل��ت��اأث��ري�ت  ح��دة  م��ن 
للنهج  و��شتكماًل  و�لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �أر������ش�����اه  �ل������ذي 
�ل�شيخ �لدكتور �ُشلطان بن حممد 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أكرب  �جل��ب��ي��ل؛  ���ش��وق  �إد�رة  ق���ررت 
����ش���وق ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �ل���ط���ازج���ة يف 
م�شاريع  و�أح�����د  �لإم�������ار�ت،  دول����ة 
�لأ�شول،  لإد�رة  �ل�شارقة  �شركة 
�شهر  خالل  مالية  مكافاآت  توزيع 
�ل�شيادين  على  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
�إمارة  يف  �ملرخ�شني  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�ل�������ش���ارق���ة؛ ت���ق���دي���ر�ً ل����دوره����م يف 
�مل�شتهلكني،  �ح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن �مل��ح��اف��ظ��ة على 
مهنتهم لالأجيال �ملقبلة. و�شملت 
ه����ذه �مل���ك���اف���اآت ���ش��ي��ادي �لإم������ارة 
�مل����و�ط����ن����ني �مل���رخ�������ش���ني مل���ز�ول���ة 

تد�ولها  ويتم  �ل�شيادون  ي��ورده��ا 
يف م���ز�د �ل�����ش��وق، حيث ت��اأت��ي هذه 
�شركة  لل���ت���ز�م  ت���اأك���ي���د�ً  �مل���ك���اف���اأة 
�ل�شارقة لإد�رة �لأ�شول على دعم 
�ل�شيادين، وو�شع �حللول �لكفيلة 
ملعاجلة �أية م�شكالت قد تو�جههم 
�شيادي  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
على  ول���ت���ح���ف���ي���زه���م  �ل���������ش����ارق����ة، 

مو��شلة �لعمل يف هذ� �ملجال".
لل�شيادين  �ل�����ش��رك��ة  دع����م  وي��ع��د 
ل���ه���م على  �مل���و�ط���ن���ني ت�����ش��ج��ي��ع��اً 
وحتفيز  �مل���ه���ن���ة  يف  �ل����ش���ت���م���ر�ر 
�ل�شباب  �مل���و�ط���ن���ني  م���ن  غ��ريه��م 
للدخول يف هذ� �ملجال، لكونها تعد 
�لقت�شادية  �لقطاعات  �أه���م  م��ن 

�أع�شاء  من  �شو�ء  �ل�شيد،  ن�شاط 
غريهم  �أو  �ل�����ش��ي��ادي��ن  ج��م��ع��ي��ة 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  �ل�شيادين يف  من 
�ملعايري،  ع��ل��ي��ه��م  ت��ن��ط��ب��ق  مم����ن 
�جلبيل  �شوق  �إد�رة  و�شعتها  �لتي 

بال�شارقة.
�ل�شايغ،  ول����ي����د  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�ل�شارقة لإد�رة �لأ�شول:" مر�عاة 
للظروف �ل�شتثنائية �لتي مر بها 
جائحة  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  �ل�شيادين 
)كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  فريو�س 
لهذ�  �مل��ك��اف��اآت  ج���اءت  فقد   )-19
�ل���ع���ام ب��ق��ي��م��ة م���ادي���ة �أع���ل���ى من 
�لأعو�م �ل�شابقة، للتخفيف عليهم 

�لأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
�لدعم  ت��ق��دمي  يف  �ل�شارقة  ح��اك��م 
ل�����ش��ي��ادي �لأ����ش���م���اك يف �لإم������ارة 
وت�شخري كل �لإمكانيات للت�شهيل 
�حلياتية  �أمورهم  وتي�شري  عليهم 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م��ه��ن��ة �لآب������اء 

و�لأجد�د". 
و�أ�شاف �شعادته:" وقد مت حتديد 
قيمة �ملكافاآت وفق معيارين �ثنني، 
�لأ�شماك  مبيعات  بح�شب  �أولهما 
�إد�رة  قبل  م��ن  ���ش��ر�وؤه��ا  يتم  �لتي 
�ل�������ش���وق م���ن �أ����ش���ح���اب �ل���ق���و�رب 
�ل�����ش��غ��رية �أو م��ن خ���الل �مل����ز�د�ت 
�أم����ا �ملعيار  ب��ال�����ش��وق،  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
�لتي  �لكميات  على  يعتمد  �لثاين 

�ل��وط��ن وت��وف��ري �ل��غ��ذ�ء �لبحري 
�إ�شافة  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  يف جم��ال 
مهنة  فهي  �لرت�ثية  �أهميتها  �إىل 

من  �ل�شتفادة  لتعزيز  �ل��دول��ة  يف 
و�ملحافظة  �ل�����ش��م��ك��ي��ة  �ل�������رثو�ت 
�أبناء  ���ش��و�ع��د  ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ����الل 

لأبنائهم  �لأج�������د�د  م���ن  و�أم����ان����ة 
جميع  لتخدم  لتطويرها  ي�شعون 

فئات �ملجتمع.

املعهد الدويل لالأحجار الكرمية يح�صل 
على �صهادة جديدة من الأيزو 

•• دبي-الفجر: 

لالأحجار  �ل�����دويل  �مل��ع��ه��د  ح�����ش��ل 
�لر�ئد عاملياً يف   ،"IGI" �لكرمية 
�لأحجار  ج���ودة  وحت��دي��د  ت�شنيف 
�شهادة  على  و�ملجوهر�ت،  �لكرمية 
�لأيزو  17025 �خلا�شة بت�شنيف 
�لأمل��ا���س �ل�شناعي  وحت��دي��د ج��ودة 
�مل���زروع يف �ملخترب(. من  )�لأمل��ا���س 
خالل تلبية �ملعايري �ل�شاملة لهذة 
�لتز�مها   IGI ت��ث��ب��ت   ، �ل�����ش��ه��ادة 
جتاه توفري �ل�شفافية �لكاملة فيما 
�لت�شديق  ���ش��ه��اد�ت  بعملية  يتعلق 
ت�شنيف  نتائج  يف  �مل�شتهلك  وثقة 

خمترب�تهم. جميع  عرب   IGI
تعترب �شهادة �لأيزو  17025 �أهم 
و�إ�شد�ر  �لختبار  ملخترب�ت  معيار 
�ملخترب  �أن  وي����وؤك����د  �ل�������ش���ه���اد�ت. 
�إن����ت����اج نتائج  ع��ل��ى  ق�����ادر  �مل��ع��ت��م��د 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م بيانات  �خ��ت��ب��ار دق��ي��ق��ة 
�لقيا�شات  تتبع  و�إمكانية  �ملعايرة، 

لأف�شل معايري �جلودة.
�شوناك  ����ش���رح  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
للمعهد  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  ���ش��ا���ش��رتي، 
�لدويل لالأحجار �لكرمية، قائاًل: 
�لإجن���از كفاءتنا يف  ه��ذ�  ي��دع��م   "
ويعزز  �لكرمية  �لأح��ج��ار  خ��دم��ات 
�إ�����ش����د�ر  ق���ط���اع  يف   IGI م���ك���ان���ة 
بالأحجار  �خل���ا����ش���ة  �ل�������ش���ه���اد�ت 
م��ن خالل  و�مل��ج��وه��ر�ت.  �لكرمية 
ف��ح�����س تقنية  �ل�����ش��ه��ادة، مت  ه���ذه 
وفًقا  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  و�لأف������ر�د   IGI

�لتي  �ل�������ش���ارم���ة  مل��ع��اي��ري �جل������ودة 
ح����ددت����ه����ا �لآي������زو.ومت������ث������ل ه���ذه 
�ل�شهادة دليل على �لتز�منا �لد�ئم 
ب���اأن ن��ك��ون من��وذًج��ا يحتذى ب��ه يف 

�ملوثوقية". 
بيع  م��ن��ف��ذ   300 م���ن  �أك�����رث  م���ع 
جم���وه���ر�ت ���ش��ري��ك��ة يف �لإم������ار�ت 
تاريخ  ي���ب���د�أ   ، �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لثقة  غ��ر���س  يف  �ل��ط��وي��ل   IGI
�لعاملي  ب��ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  �مل��ت�����ش��وق��ني  يف 
�لفاخرة  للمجوهر�ت  وت�شنيفها 
و�لأح������ج������ار �ل���ك���رمي���ة و�لأمل�����ا������س 
قطعة  ك��ل  و�ل�����ش��ن��اع��ي.  �لطبيعي 
�ملعهد  م���ن  م��ع��ت��م��دة  جم����وه����ر�ت 
�ل���ذي   IGI ب��ت��ق��ري��ر  م�����ش��ح��وب��ة 
وي�شم  �ل��ق��ط��ع��ة،  تفا�شيل  ي��ح��دد 
و�لو�شوح  �لقطع  ج���ودة  �لتقرير 
وهي  �ل�����ق�����ري�ط،  ووزن  و�ل�����ل�����ون 
�لدولية  للمعايري  وف��ًق��ا  م�شنفة 
�ل�����ش��ارم��ة وم���ي���ز�ت �لأم������ان �لتي 

.IGI ت�شتهر بها

طاقة تطرح �صندات بقيمة 1.5 مليار دولر
•• اأبوظبي-وام:

جناحها  "طاقة"عن  للطاقة  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
 1.5 بلغت  �إجمالية  بقيمة  �ل�شند�ت  من  �شريحتني  باإ�شد�ر 
�شنة ب�شكل �شند�ت  مليار دولر �أمريكي، وملدة 7 �شنو�ت و30 

مقّدمة غري م�شمونة "�ل�شند�ت".
دولر  مليون   750 بقيمة  �شند�ت  باإ�شد�ر  �ل�شركة  وقامت   
 2028 �أب��ري��ل  يف  ت�شتحق  حيث  �شنو�ت  �شبع  باأجل  �أمريكي 
�أ�شدرت  ك��م��ا  ���ش��ن��وًي��ا.   2.0% ق���دره  ف��ائ��دة  وحت��م��ل م��ع��ّدل 
مليون   750 بقيمة  �ل�شند�ت  م��ن  �أخ���رى  �شريحة  �ل�شركة 
ت�شتحق يف  �شنة حيث  ث��الث��ني  وب��اأج��ل  ��ا  �أي�����شً �أم��ري��ك��ي  دولر 
�شنوًيا.    3.4% ق��دره  ف��ائ��دة  م��ع��ّدل  2051 وحتمل  �أب��ري��ل 
من  "فورموز�"  �إ���ش��د�ر  �أول  ع��اًم��ا   30 �ل���  �شريحة  وتعترب 
لال�شتفادة  وذل��ك  ل��ن��دن،  يف  كما  تايبيه  يف  م��درًج��ا  "طاقة" 
من �لطلب �لتايو�ين.  وبلغ معّدل �لكتتاب �لنهائي يف دفرت 
�لطلبات �أكرث من �أربعة �أ�شعاف قيمة �لطرح، عاك�ًشا �لقبول 
�لقوي من �مل�شتثمرين �لآ�شيويني مما مهد �لطريق ملزيد من 
�لطلبات من منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا و�أوروبا 
 6.1 �لبالغ  �لنهائي  و�لوليات �ملتحدة. و�أتاح دفرت �لطلبات 
بكثري  �أق��ل  فائدة  ِن�شب  حتقيق  لل�شركة  �أمريكي  دولر  مليار 

�ل�شند�ت  "طاقة" �حلالية. وقد مت ت�شنيف  ب�شند�ت  مقارنة 
بدرجة Aa3 من ِقبل وكالة "موديز" وAA- من ِقبل وكالة 

�لئتمانية لل�شركة. �لت�شنيفات  مع  يتما�شى  مبا  "فيت�س"، 
�ل�شند�ت  هذه  بيع  من  �ل�شافية  �لعائد�ت  ��شتخد�م  و�شيتّم   
�لديون  ����ش���د�د  ذل����ك  �ل���ع���ام���ة، مب���ا يف  �ل�����ش��رك��ة  لأغ����ر������س 

�مل�شتحّقة.
م��ن قبل جتمع م�شريف  �لإ����ش���د�ر وط��رح��ه  ترتيب  مّت  وق��د   
�لكتتاب،  ومديري  م�شرتكني  رئي�شيني  مديرين  من  مكّون 
مبا يف ذلك بنك �ل�شني، وجمموعة "�شيتي" �مل�شرفية وبنك 
و�شركة  �مل�شرق،  وبنك  �شي"،  بي  ����س  و"�إت�س  �لأول  �أبوظبي 

جي". �إف  يو  "�إم  وبنك  �ملالية  "ميزوهو" لالأور�ق 
 بالإ�شافة �إىل �إ�شد�ر �ل�شند�ت، عر�شت "طاقة" �إعادة �شر�ء 
�إىل   ،2021 عام  يف  �مل�شتحقة  �ل�شركات  �شند�ت  جميع  نقًد� 
يناير  يف  �مل�شتحقة  �ل�شند�ت  من  دولر  مليون   250 جانب 
ل�شر�ء  �لتقدمي  ومت  عرفية.  ل�شروط  وفًقا  وذل��ك   ،2023
 2021 ���ش��ن��د�ت  �أم��ري��ك��ي م��ن  712 م��ل��ي��ون دولر  �إج��م��ايل 
�إعادة �شر�ء �شند�ت  من قبل �مل�شتثمرين بينما ت�شتمر عملية 
ترتيب عملية  فيما مت  �لبيان  هذ�  �إ�شد�ر  وقت  يف   2023
�إعادة �شر�ء �ل�شند�ت من قبل �شركة "بي �إن بي باريبا" وبنك 
"�إت�س �إ�س بي �شي" وبنك "�أم يو �أف جي" و�شركة "�شوميتومو 

ميت�شوي" �مل�شرفية ب�شفتهم مديرين مد�ولني م�شرتكني.
للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ث��اب��ت،  ح�شني  جا�شم  وق���ال   
�لتمويل  عملية  بنتائج  "�شعد�ء   : لل�شركة  �ملنتدب  و�لع�شو 
�أبوظبي للطاقة  �لتحويلية مع موؤ�ش�شة  �ل�شفقة  �لأوىل بعد 
�لئتمان  �أ�شو�ق  من  �لقوي  �لطلب  �أن  ونعترب  �ملا�شي.  �لعام 
ثقة  ع��الم��ة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  و�مل�شتثمرين  �لعاملية 
باإ�شرت�تيجيتنا  كما  لل�شركة  و�مل��ع��زز  �ل��ق��وي  �مل��ايل  بالو�شع 
�ملعلنة لن�شبح �شركة ر�ئدة يف جمال �لطاقة و�ملياه منخف�شة 
�ملتحدة وخارجها.  ومن  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لكربون يف 
�مل���ايل ملجموعة  �ل��رئ��ي�����س  ري��دل��ي��ن��غ��ت��ون،  �شتيفن  ق���ال  ج��ان��ب��ه 
من حتقيق  متكنت  "طاقة" باأنها  �شركة  "تفخر   : "طاقة" 
معدلت متويل تناف�شية للغاية من �شاأنها �أن ت�شاعد يف خف�س 
تكاليف �لتمويل لدينا ودعم �لنمو �مل�شتقبلي. يوؤدي حتقيقنا 
عالو�ت �إ�شد�ر جديدة �شلبية لكال �ل�شريحتني �إىل و�شع �أ�ش�ًس 
قوية لل�شركة ولفر�س �لتمويل �مل�شتقبلية. عالوة على ذلك، 
فقد حققنا بع�س �لإجناز�ت �لبارزة كجزء من هذه �لعملية، 
ومن �شمنها حتقيق �أدنى ن�شبة فائدة ل�شند�ت متويل حققتها 
"طاقة" حتى �لآن بن�شبة %2. ومن جهة �أخرى، فاإننا نبقى 
ملتزمني باحلفاظ على ت�شنيفات �ئتمانية م�شتقلة قوية من 

�لدرجة �ل�شتثمارية."

اأ�صواق  اأرباح  درهم  مليار   5.4
الأ�صهم مع بداية تعامالت مايو

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت �أ�شو�ق �ملال �لإمار�تية تعامالت �ليوم �لأول من �شهر مايو على �رتفاع، 
و�لأجنبية  �ملحلية  للموؤ�ش�شات  �ملوؤ�ش�شي  �ل�شر�ء  عمليات  ��شتمر�ر  و�شط 
خا�شة يف �شوق �لعا�شمة، مما رفع �إجمايل قيمة �ل�شفقات �ملربمة �إىل نحو 

درهم. مليار   1.017
ربحت  مايو فقد  لتعامالت  �لأ�شو�ق  د�شنتها  �لتي  �لبد�ية �خل�شر�ء  ومع 
5.4 مليار درهم تقريبا  �ملتد�ولة نحو  �ل�شركات  �ل�شوقية ل�شهم  �لقيمة 

يف ختام �جلل�شة.
�لأك���رب من  ت��دف��ق �جل���زء  ����ش��ت��م��ر�ر  �ل��ي��وم��ي للتعامالت  �ل��ر���ش��د  ويظهر 
�ل�شيولة على �شريحة من �لأ�شهم �لقيادية خا�شة �ملدرجة �شمن قطاعات 
من  �أك��رث  على  ��شتحوذت  و�لتي  و�ل�شتثمار  و�لت�شالت  و�لبنوك  �لعقار 

%90 من �ل�شفقات �لتي جرى �إبر�مها يف �لأ�شو�ق.
بن�شبة  �ملالية  ل��الأور�ق  �بوظبي  ل�شوق  �لعام  �ملوؤ�شر  �رتفع  فقد  وتف�شيال 
عند م�شتوى 6077 نقطة تقريبا فيما �أقفل �ملوؤ�شر �لعام  مغلقا   0.5%
ل�شوق دبي �ملايل عند 2624 نقطة بزيادة ن�شبتها %0.71 مقارنة مع 

جل�شة يوم �خلمي�س �ملا�شي.
ول يز�ل �جلزء �لأكرب من �ل�شيولة يرتكز يف �شوق �بوظبي حيث و�شلت 
�ملتد�ولة  �لأ�شهم  بلغ عدد  فيما  دره��م  مليون   930 نحو  �ل�شفقات  قيمة 
يظهره  ما  بح�شب  �شفقة   1260 خ��الل  من  نفذت  �شهم  مليون   122

�لر�شد �ليومي للتعامالت.
وكان �شهم بنك �بوظبي �لأول �ملرتفع �ىل 14.36 در�هم �لأكرث ن�شاطا يف 
�شوق �لعا�شمة حيث بلغت قيمة �لتد�ولت عليه 341 مليون درهم تاله 
�شهم �ل�شركة �لعاملية �لقاب�شة �ملغلق عند م�شتوى 90.9 درهم بتد�ولت 
عند  �ملغلق  �لعقارية  �ل���د�ر  �شهم  ..�أم���ا  دره��م  مليون   226 قيمتها  بلغت 
�لتد�ولت عليه نحو 194 مليون درهم. ويف  قيمة  بلغت  فقد  درهم   3.5
�شوق دبي �ملايل فقد بلغت قيمة �لتد�ولت 87 مليون درهم وعدد �لأ�شهم 
�شهم  و�أغلق  1397 �شفقة.  نفذت من خالل  �شهم  مليون   84 �ملتد�ولة 
�عمار �لعقارية عند 3.84 درهم و�شط تد�ولت بلغت قيمتها 24 مليون 
درهم فيما �غلق �شهم �عمار مولز عند 1.90 درهم و�شهم �عمار للتطوير 

عند 2.85 در�هم، و�شعد �شهم �لت�شالت �ملتكاملة �ىل 6.60 درهم.

اأم�ش دبي  عقارات  ت�صرفات  درهم  مليون   759
•• دبي - وام: 

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك 
759 مليون درهم حيث �شهدت  �أم�س �أكرث من  بدبي 
442.9 مليون  252 مبايعة بقيمة  �لد�ئرة ت�شجيل 
 57.72 بقيمة  ل��الأر����ش��ي  مبايعة   19 منها  دره���م، 
بقيمة  و�ل��ف��ل��ل  لل�شقق  مبايعة  و233  دره���م  مليون 
مبايعات  �أه����م  وج�����اءت  دره�����م.  م��ل��ي��ون   385.18
�لأر������ش����ي ب��ق��ي��م��ة 12 م��ل��ي��ون دره����م يف م��ن��ط��ق��ة ند 
�حلمر تليها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة 
بقيمة  مبايعة  تليها  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ح��د�ئ��ق 
بن  �ل�شيخ حممد  درهم يف منطقة حد�ئق  5 ماليني 
من  �ملناطق  �لثالثة  �حلبية  منطقة  وت�شدرت  ر����ش��د. 
 16 بقيمة  مبايعات   8 �شجلت  �إذ  �ملبايعات  ع��دد  حيث 
بن  �ل�شيخ حممد  وتلتها منطقة حد�ئق  درهم  مليون 
درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعتني  بت�شجيلها  ر����ش��د 
 700 بقيمة  مبايعة  بت�شجيلها   3 �ليفره  يف  وثالثة 
�لف درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل 

20 مليون درهم مبنطقة نخلة  بقيمة  جاءت مبايعة 
جمري� كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون 
درهم يف منطقة و�دي �ل�شفا 3 و�أخري�ً مبايعة بقيمة 
10 ماليني درهم يف منطقة نخلة جمري�. وت�شدرت 
منطقة �لثنية �خلام�شة �ملناطق من حيث عدد مبايعات 
�ل�شقق و�لفلل �إذ �شجلت 30 مبايعة بقيمة 24 مليون 
 29 بت�شجيلها  �لأول  معي�شم  منطقة  وتلتها  دره���م 
�لرب�شاء  يف  وثالثة  دره���م  مليون   29 بقيمة  مبايعة 
 13 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   17 بت�شجيلها  �ل��ر�ب��ع��ة  ج��ن��وب 
مليون درهم. و�شجلت �لرهون قيمة قدرها 291.96 
 52.71 بقيمة  لأر�����س  رهنا   18 منها  دره��م  مليون 
مليون درهم و61 رهنا لفلل و�شقق بقيمة 239.25 
مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة �لثنية �لأوىل بقيمة 
91 مليون درهم و�أخرى يف منطقة بور �شعيد بقيمة 
39 مليون درهم. �أما �لهبات فقد �شهدت ت�شجيل 22 
24.47 مليون درهم كان �أهمها مبنطقة  هبة بقيمة 
مر�شى دبي بقيمة 6 ماليني درهم و�أخرى يف منطقة 

درهم. مالينب  �ليالي�س 1 بقيمة 6 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ��شبال�س جاردن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2240866 

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم ��شبال�س جاردن 

SPLASH GARDEN RESTAURANT

�إىل /مطعم ��شبال�س جاردن كو�شر كيت�شن 

SPLASH GARDEN RESTAURANT KOSHER KITCHEN

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة هماليا للمقاولت �للكرتوميكانيكيه 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2769367 
تعديل �إ�شم جتاري من/�شركة هماليا للمقاولت �للكرتوميكانيكيه ذ.م.م

 HIMALAYA ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING L.L.C L.L.C
�إىل /�شركة هماليا لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

HIMALAYA GENERAL MAINTENANCE L.L.C
تعديل عنو�ن / من �أبوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 6 274625 �ل�شيدة �آمنة بطي �أحمد 
خلف �لعتيبة و �خرين �إىل �أبوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 11 481865 481865 كي �م 

كي للعقار�ت - ذ م م
تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين 4329901

تعديل ن�شاط / حذف �ملقاولت �لكهربائية 4220904
 تعديل ن�شاط / حذف �ملقاولت �مليكانيكية  4220903

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�آر �يه �أم 

CN 2773951:لالزياء رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0003173 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / فهد �شلطان �شلطان علي علوي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/10 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 

ل�شالح / بنك م�شر )فرع �ل�شارقة( بالتايل :   
�آلف  وثمانية  مائة  وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   -  : �ملحكمة  قررت 
وخم�شمائة و�ربع وثمانون درهما على �لنحو �ملبني باأ�شباب هذ� �لقر�ر ف�شال عن فائدة قانونية 
على �ملبلغ �ملق�شى به بو�قع 5% �شنويا بدء من تاريخ �قامة �لدعوى حتى متام �لوفاء و�لزمته 

بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

القا�صي / اأحمد حممود حمدي عبدالعزيز 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

)جزئي(    مدين   AJCFICIREA2020 /0003452 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليها / �شر�ج بالويل �بر�هيم هندي �جلن�شية  

�ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد   2021/1/3 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
باد�ء  عليه  �ملدعي  بالز�م   : �ملحكمة  - حكمت  �له خد�بنده    / عبد�هلل ف�شل  ل�شالح  �أعاله  بالرقم 
مبلغ 206،967 درهم )مائتني و�شتة �لف وت�شعمائة و�شبعة و�شتني درهما( مع �لفائدة عليه بو�قع 
%6 �شنويا ت�شري من تاريخ قيد �لدعوى 2020/11/16 وبالز�مه ب�شد�د مبلغ 25.000 درهم 
%6 ت�شري من تاريخ �شريورة  )خم�شة وع�شرين �لف درهم( تعوي�شا للمدعية مع �لفائدة بو�قع 
�حلكم نهائيا و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �ألفي درهم �تعاب حماماة ورف�شت ما عد� ذلك.  

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�شتالمك هذ� �لتبليغ. 
مركز �شعادة �ملتعاملني 

حرر بتاريخ / 2021/4/28 - حرر بو��شطة �ملوظف 
القا�صي / احمد حممد ابراهيم ال�صقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICPOR2020 /0003665 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ني�شانت جيتيندر� بانديا  
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/1/31 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�ملذكورة بالرقم �أعاله 
ل�شالح / بنك م�شر )فرع دبي(  بالتايل :

 258،593.04( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   : �ملحكمة  قررت 
درهم( و�لز�مه بفائدة مقد�رها 5% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
متام �ل�شد�د على �أل تزيد على �أ�شل �لدين �ملق�شى به ، مع �لز�مه مب�شروفات �لدعوى 

ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 
القا�صي/ حممد اأحمد عبدول 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0001932 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �حمد عبد�لقادر حممد جابر  9245388  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�حلمادي    علي  حممد  طاهر  عمر   / ل�شالح  �أعاله  بالرقم  �لدعوى 
بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا  ناأمر  �لتايل : ن�س �حلكم 
بامل�شروفات.  حكما قابال لال�شتئناف  و�لزمته  وقدره )15620( درهم 

خالل �ملدة �لقانونية ...... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
القا�صي/ه�صام احمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003305 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �مانربيت �شينغ جورديب �شينغ   جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة - منطقة �لعزرة - �شارع 
�ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي - بناية �شكن �شائقي �جرة �ل�شارقة رقم �لهاتف : 0523939907  

�عالن بالن�شر باللغتني �لعربية و�لجنليزية 
، تطالب  �لهند  �ملدعي عليه / �مانربيت �شينغ �جلن�شية -  �ل�شارقة )ذ م م( - �شد  �ملدعية / �جرة  رفعت 
فيها بالتايل : - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )13592.99( ثالثة ع�شر �لفا وخم�شمائة و�ثنان 
%12 من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى تاريخ  ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع  99 فل�س  وت�شعون درهم و 

�ل�شد�د �لتام ، ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/19 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 4( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.      حرر بتاريخ  2021/5/2 م   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
حمدة حممد ح�صن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002952 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : تار� ملقاولت �لبناء / ميثلها �شاهيل جوبتا  - جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة �ل�شناعية 
  0506265818 هاتف  بيجو  وكالة  قرب  �ل�شويفات  مدر�شة  قرب   6
بناء على طلب �ملدعي - حممد عبد�هلل حممد ح�شن �لرئي�شي - �إمار�تي 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالبك فيها : 
�لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ )100.000( درهم 

�لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�شوم و�مل�شروفات 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/19 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية يف متام �ل�شاعة 9.00 �شباحا -  مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 5( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على  بها كافة  �لدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جو�بية على  معتمد 

ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.     
�عالن �ملدعي عليها بالن�شر وبلغتي �لعربية و�لجنليزية  - حرر بتاريخ  2021/4/28 م   

مكتب اخلدمات الق�صائية      
عاي�صه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001446 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : برند�ن �كت�شوكوو �ونه  
جمهول حمل �لإقامة : يعلن على حمل �قامته باإمارة �ل�شارقة منطقة �لعزرة �شارع �ل�شيخ �شامل بن 

�شلطان �لقا�شمي بناية �شكن �شائقني �جرة �ل�شارقة رقم �لهاتف 0565429688  
نعلمكم بان �ملدعي / �أجرة �ل�شارقة ذ م م يف �لدعوى رقم 1446/2021 �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 
- قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالب فيها : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 

)16996.55( درهم و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف. 
�لإبتد�ئية  �لإحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   )7( رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذ� 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك 
 ، 5/2021/9 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�شفك مدعي عليه  �ملو�فق  يوم �لأحد 
ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال  وكيل عنك فاإنه �شيتم ��شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية يف 

غيابك.  حرر بتاريخ  2021/4/29 م - حرر بو��شطة �ملوظف  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

فاطمة يعقوب الرم�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001558 يف  الدعوى رقم

�إمارة عجمان -  �إىل �ملدعي عليه : �ل�شفري لتوريد �ليدي �لعاملة - جمهول حمل �لإقامة : 
منطقة �لب�شتان - خلف مركز �شرطة �ملدينة - �لرقم �ملكاين 4082709358 - هاتف رقم 

  0552810881 - 055529901 - 0552233449 /
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/23 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
2 - د�ئرة �ليوم �لو�حد( �شخ�شيا �و  �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

�عاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/2 م   

مدير اخلدمات الق�صائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صيف عبيد خلفان عبداهلل الطنيجي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000957/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �شيف عبيد خلفان عبد�هلل �لطنيجي
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

�حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 33152 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي ح�صن علي حممد ال علي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001050/ 

�إىل �ملحكوم عليه : علي ح�شن علي حممد �ل علي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 37369 درهم بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 

�ل�شد�د.  متام  حتى   2020/5/10 تاريخ  من   5%
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ندمي �صجاد حممد �صجاد يون�ص   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000947/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  ندمي �شجاد حممد �شجاد يون�س  
�ل�شارقة - �لبحرية - بناية �ليمامة - �لطابق 13 - �شقة 1303 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع   يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 23612 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صوق حممد عقاب �صرور البدواوي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000961/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شوق حممد عقاب �شرور �لبدو�وي    
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 21891 درهم ، بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 

�ل�شد�د. متام  وحتى   2020/4/3 تاريخ  من   5%
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صعيب ريا�ص   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000952/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شعيب ريا�س 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 44642 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000966/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شبيت تا�شوبويل �ونريكوتي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 23929 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قانونا. 
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل طالب �صيف العبيدي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001048/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�هلل طالب �شيف �لعبيدي
�ل�شارقة - �خلان �جلديدة - بناية نور� حمدي - �شقة 502 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 37200 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - نا�صر ر�صا ر�صا ح�صني قادي    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001053/ 

�إىل �ملحكوم عليه : نا�شر ر�شا ر�شا ح�شني قادي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 27286 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - غالم عبا�ص بري بخ�ص   
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001656/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  غالم عبا�س بري بخ�س 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ عز�ن خالد �حمد بن خادم  
�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع  �أعاله  - ومبا  �مل�شار �ليها  يف �لق�شية 

�لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 133711 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي / احمد طلعت عبدال�صادر حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ور�صة املوهبة ل�صيانة ال�صيارات   
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000827/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  ور�شة �ملوهبة ل�شيانة �ل�شيار�ت 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ جمدي موفق �لبلعا  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 22000 درهم بالإ�شافة �ىل تذكرة 

�لعودة �ىل وطنه 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي / احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صلمان احمد حممد حنيف   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001057/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شلمان �حمد حممد حنيف 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 26814 درهم ، بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 

�ل�شد�د.  متام  حتى   2020/9/23 تاريخ  من   5%
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - نيت�ص كومار   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001046/ 

�إىل �ملحكوم عليه : نيت�س كومار 
�ل�شارقة - �لقا�شمة - �شارع �مللك في�شل - بناية �لقبي�شي - �شقة 404 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 43922 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد طيب نظري احمد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001054/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  حممد طيب نظري �حمد 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 26848 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اياز ب�صري ب�صري احمد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000950/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �ياز ب�شري ب�شري �حمد 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 49117 درهم ، بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 

�ل�شد�د.  متام  حتى   2020/4/3 تاريخ  من   5%
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صابر ح�صني جمعه خان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000954/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شابر ح�شني جمعه خان 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 48985 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
�ليوم �لتايل للن�شر.   ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقررة قانونا.  
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العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - بالل ب�صري حممد ب�صري   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000970/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  بالل ب�شري حممد ب�شري 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمموعة �إت�شالت( �س م ع  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 26120 درهم بالإ�شافة تلي �لفائدة �لقانونية بو�قع 

�ل�شد�د.  متام  وحتى   2020/9/23 تاريخ  من   5%
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
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حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           
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الفجر الريا�ضي

�مل�شري  �لأه�����ل�����ي  جن�����م  �ع�����ت�����ذر 
مرو�ن حم�شن م�شاء  �أم�س �لأول 
�ل�شبت  لزميله حممد �شريف بعد 

ت�شريحات و�لده �لأخرية.
وغّرد مرو�ن حم�شن عرب ح�شابه 
�أي  ل�����دي  ي���ك���ن  "مل  ت����وي����رت:  يف 
و�ل���دي وفوجئت  ق��ال��ه  ف��ك��رة عما 
ب����ه �ل�����ي�����وم. حم���م���د ����ش���ري���ف من 
حاليا  م�شر  يف  �ملهاجمني  �أف�شل 
و�شهادتي فيه جمروحة، �أنا بعتذر 
ل��ه وب��ع��ت��ذر ل��ك��ل زم��اي��ل��ي ع��ن �أي 

كلمة بت�شدر من و�لدي".
"برجو  �أخ��رى  و�أ�شاف يف تغريدة 
و�ل�شحفيني عدم  �لإعالمني  من 
����ش��ت��غ��الل ه���ذ� ل�����ش��احل��ه��م.. و�أي 
يتو��شل  معايا  م�شكلة  عنده  حد 
معايا ع��ن ط��ري��ق �ل��ن��ادي و�أرج���و 
ع���دم حم���اول���ة �ل��ت��و����ش��ل م���ع �أي 
�أخرى..  مرة  عائلتي  من  �شخ�س 

�شكر�".
�شريف  حم��م��د  ن�شر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ع���رب ح�����ش��اب��ه �ل�����ش��خ�����ش��ي مبوقع 
�إن�شتغر�م:  �لجتماعي  �لتو��شل 
"مرو�ن حم�شن �بن �لبلد �أخويا"، 
يف �إ�شارة �إىل قبوله �عتذ�ر مرو�ن 

عن ت�شريحات و�لده.
وك�����ان و�ل�����د م������رو�ن حم�����ش��ن قد 

�شريف  حممد  قّدمه  عما  ت�شاءل 
�أمام �جلونة، يف خ�شم دفاعه عن 
جنله، خالل مد�خلة هاتفية عرب 
�إذ�عة �ل�شباب و�لريا�شة يف خ�شم 
تعليفه على �إعالن تليفزيوين قام 
به جنم �لأه��ل��ي و�أث���ار �لكثري من 

�جلدل.
حم�شن:  م���������رو�ن  و�ل��������د  وق��������ال 
ومفيهو�س  ظريف  �بنى  "�إعالن 
م�شكلة، وليه جزء ثان �شوف يذ�ع 

قريباً، ومرو�ن ل ي�شارك و�لنا�س 
بت�شوف مهاجمى �لأهلى بي�شيعو� 
بيتكلم  حم���د����س  ح���ال���ي���اً  ف���ر����س 
ليه، م��رو�ن ملا بينزل م�س بيغلط 
ياخد  لزم  يبقى  كوي�س  وبيلعب 

فر�شة من �لبد�ية".
حم�شن:  م��������رو�ن  و�ل�������د  وت����اب����ع 
"عدم م�شاركة مرو�ن يف �ملباريات 
�أ���ش��ا���ش��ي يرجع  ب�����ش��ك��ل  �لأخ������رية 
�لفني،  �جل�����ه�����از  ن���ظ���ر  ل���وج���ه���ة 

�أم��ام �جلونة مل  �لأهلي  وم�شتوى 
�لإ�شابات  �أن  ع���ارف   ، ج��ي��د�ً  يكن 
و���ش��غ��ط �مل���ب���اري���ات �ل�����ش��ب��ب، ب�س 
حاجة  معملو�س  �لالعيبة  بع�س 
م��ث��ال حم��م��د ���ش��ري��ف ع��م��ل �إي���ه 
لي�شت  ه���ذه  �أن  ي��ذك��ر  �مبارح". 
�ملرة �لأوىل �لتي يظهر فيها و�لد 
للدفاع  �إع��الم��ي��ا  حم�شن  م����رو�ن 
ع���ن جن��ل��ه �أم������ام �لن����ت����ق����اد�ت، يف 
ح���ني ����ش���ارك م��ه��اج��م �لأه���ل���ي يف 

�ملو�شم،  ه���ذ�  ف��ق��ط  م���ب���ار�ة   13
�شجل خاللها هدفا وحيد� و�شنع 
جنم  يعي�س  �مل��ق��اب��ل،  يف  ه��دف��ني. 
مو�شما  ���ش��ري��ف  حم��م��د  �لأه���ل���ي 
ر�ئعا مع �ملارد �لأحمر بعد عودته 
قائمة  يت�شدر  �لإع���ارة، حيث  من 
�ملو�شم  �مل�����ش��ري  �ل������دوري  ه����د�يف 
�حل���ايل ب��ر���ش��ي��د 9 �أه�����د�ف، كما 
�أبطال  دوري  يف  �أه���د�ف   3 �شجل 

�إفريقيا.

•• دبي-وام:

�لإمار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  حدد 
بطولة  ��شت�شافة  موعد  للكار�تيه 
�ل���ع���امل ل��ت��ق��ام خ���الل �ل���ف���رتة من 
 ،2021 ن��وف��م��رب   21 �إىل   16
�لعليا  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وت�����ش��ك��ي��ل 
"م" ن��ا���ش��ر عبد  �ل���ل���و�ء  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لحتادين  رئي�س  �لرزوقي  �ل��رز�ق 
�لأول  �لنائب  و�لآ�شيوي  �لإمار�تي 
لرئي�س �لحتاد �لدويل. جاء ذلك 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  �ج��ت��م��اع  يف 
�ل����ذي عقد   2021 ل��ع��ام   1 رق���م 
طريق  ع����ن  �لأول  �أم���������س  م�������ش���اء 
برنامج �لت�شال �ملرئي عرب تقنية 

بح�شور  كونفر�ن�س"  "�لفيديو 
رئ��ي�����س �لحت�������اد، ون���ائ���ب���ه م����رو�ن 
�شنكل، و�لأع�شاء ر��شد عبد �ملجيد 
وحميد  �ل����ع����ام،  �لأم������ني  ع��ل��ي  �آل 
�مل�شاعد،  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ���ش��ام�����س 
�ملدير  �ل�����ش��ح��ي  وحم��م��د ح���رب���وك 

�ملايل، ومرمي �ل�شام�شي.
وعلى �شوء �ختيار �للو�ء �لرزوقي 
�لعليا  �مل���ن���ظ���م���ة  ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ش���ا 
ل��ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ف��ق��د ق���ام ب���دوره 
�مل��ه��ن��د���س م�����رو�ن �شنكل  ب��اخ��ت��ي��ار 
نائبا له يف �للجنة �لعليا للبطولة، 
عبد  ر��شد  �ختيار  �ملجل�س  و�عتمد 
�مل��ج��ي��د م��دي��ر� ل��ل��ب��ط��ول��ة، ومرمي 
�ل�شام�شي رئي�شة للجنة �لتنفيذية 

�شام�س  حميد  و�ملهند�س  �ملنظمة، 
م��ن�����ش��ق��ا ع����ام����ا، و�خل����ب����ري حممد 
لالحتاد  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  عبا�س 
م����دي����ر� ف���ن���ي���ا ل���ل���ج���ن���ة. و�أو�����ش����ى 
�لنتهاء  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  �لج��ت��م��اع 
من �ختيار روؤ�شاء �للجان �لطبية، 
و�لعالقات  و�ل�����ش��الم��ة،  و�لأم������ن 
و�لربوتوكول،  و�لإع�����الم،  �ل��ع��ام��ة 
و�لإقامة  و�ل��ن��ق��ل  و�ل���ش��ت��ق��ب��الت، 
�جلهات  م��ع  بالتن�شيق  و�لإع��ا���ش��ة، 
�ملقبلة،  �ل���ف���رتة  خ���الل  �مل��خ��ت�����ش��ة 
لختيار  �أمامهم  �لفر�شة  و�إت��اح��ة 
�ملهام  وت����وزي����ع  جل��ان��ه��م  �أع�������ش���اء 
�أب��ه��ى �شورة.  �حل����دث يف  لإخ�����ر�ج 
ور�شح جمل�س �إد�رة �لحتاد جممع 

ح�����م�����د�ن ب�����ن حم���م���د ب�����ن ر�����ش���د 
ل��ي��ك��ون �خليار  دب���ي  �ل��ري��ا���ش��ي يف 

�لأول ل�شت�شافة �حلدث.
و�شهد �لجتماع مناق�شة م�شاركات 
�ملنتخب �لوطني يف بطولة �لدوري 
�لعاملي مبدينة ل�شبونة �لربتغالية 
خالل �لفرتة من 30 �بريل �ملا�شي 
حتى 2 مايو �جلاري، و�مل�شاركة يف 
�ملع�شكر �لدويل للكار�تيه من 3 �إىل 
كاز�خ�شتان،  يف  �جلاري  مايو   23
وخو�س �لت�شفيات �ملوؤهلة لأوملبياد 
�لفرتة من  بباري�س خالل  طوكيو 

.2021 يونيه   13 �إىل   11
�أهمية تو�جد  و�شدد �لرزوقي على 
يف  �لحت����اد  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء 

�لتي  و�لفعاليات  �لبطولت  جميع 
و��شتعر�س  بالدولة،  تنظيمها  يتم 
�ملجل�س م�شودتي مذكرتي �لتفاهم 
�ملغربية  �مل���ل���ك���ي���ة  �جل���ام���ع���ة  م����ع 
�لإ�شر�ئيلي  و�لحت����اد  ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه، 
ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه، يف �جل���و�ن���ب �لإد�ري�����ة 
�ل�شد�قة  و�إقامة بطولت  و�لفنية 
لكت�شاب  �مل�����ش��رتك��ة  و�مل��ع�����ش��ك��ر�ت 
توقيع  ي���ت���م  �أن  ع���ل���ى  �خل��������رب�ت، 
�لت��ف��اق��ي��ات ب��ال��دول��ة �أو�خ����ر �شهر 
�أنطونيو  ب��ح�����ش��ور  �جل����اري  م��اي��و 

�شبينو�س رئي�س �لحتاد �لدويل.
وقرر �ملجل�س �إقامة بطولة �شنوية 
حتمل ��شم �ملغفور له �ل�شيخ حمد�ن 
�آل م��ك��ت��وم ..ودر������ش����ة  ر�����ش���د  ب���ن 

للتدريب  مركزين  لإن�شاء  م�شروع 
للكار�تيه  �لإم������ار�ت  �حت����اد  ب��ا���ش��م 
�لبنني  لتدريب  �أحدهما خم�ش�س 
و�لثاين للبنات للك�شف عن �ملو�هب 

�ل�شكر  �ل��رزوق��ي  ووج���ه  و�شقلها. 
وجميع  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س 
على  حتر�س  �لتي  �ل�شارقة  �ندية 
�مل�شاركة يف كافة م�شابقات �لحتاد، 

ك���م���ا وج�����ه ب��ت��ك��ث��ي��ف �ل���ع���م���ل على 
للتن�شيق  دب��ي  �أن��دي��ة  مع  �لتو��شل 
معها وت��ع��زي��ز ف��ر���س �ل��ت��ع��اون مبا 

ي�شهم يف تطوير �للعبة بالدولة.

•• اأبوظبي-وام:

باملر�كز  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ف����ازت 
�لرم�شانية  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �لأوىل 
رزنامة  ���ش��م��ن  ب��دب��ي  ل��ل��م��الك��م��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  �حت���اد 
ل��ل��م��الك��م��ة و�ل���ت���ي �أق��ي��م��ت يومي 
و30   29 و�جل���م���ع���ة  �خل��م��ي�����س 
جميع  مب�����ش��ارك��ة   2021 �أب���ري���ل 
�لأن����دي����ة و�مل����ر�ك����ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 

�لدولة.
�لأول  �مل������رك������ز  ع����ل����ى  وح���������ش����ل 
هز�ع  �لالعب  �لذهبية  و�مليد�لية 
و�شعب   ،"69 "وزن  �جل������الف 
باملركز  وف���از   ،"56 "وزن  م��ي��زر 
�لثاين و�مليد�لية �لف�شية عبد�هلل 
باملركز  وف��از  "وزن69"،  م��ب��ارك، 
�لربونزية  و�مل���ي���د�ل���ي���ة  �ل���ث���ال���ث 

حممد �مل�شعبي "وزن 81".
���ش��امل �شاهني مدير  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 
ب�شرطة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  ق��ط��اع 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  دع����م  �أب���وظ���ب���ي 
�لريا�شية  و�لبطولت  لالأن�شطة 
و��شتثمار  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  وت�����ش��ج��ي��ع 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  تطبيقاً  طاقاتهم 
�لريا�شة  ثقافة  ن�شر  يف  �لر�شيدة 
�شحيا  ح���ي���اة  �أ�����ش����ل����وب  ل��ت�����ش��ب��ح 
�حلالية  �ل�����ظ�����روف  يف  ل����ش���ي���م���ا 

ملو�جهة فريو�س كورونا .
و  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  بجهود  و�أ���ش��اد 
�لريا�شة  وع��ن��ا���ش��ر  و�أف�����ر�د  ُف���رق 
وممار�شي �ملالكمة للفوز �مل�شتحق 

�لإيجابية  و�ل��ن��ت��ائ��ج  و�مل���وؤ����ش���ر�ت 
وقدرتهم  �مل��ن��اف�����ش��ات  يف  و�مل��ب��ه��رة 
�جل���ب���ارة يف حت��وي��ل �مل��الك��م��ة �ىل 

ريا�شة م�شوقة وفن رفيع.

�أطلق جمل�س دبي �لريا�شي مبادرة "�جلميع م�شوؤول عن �جلميع" متنح من 
�أكمل جرعتي �للقاح �شد فريو�س كوفيد 19 �لتدريب يف عدد من �ل�شالت 
�لريا�شية باملجان، وذلك بالتعاون مع نخبة من �ل�شالت �لريا�شية ومر�كز 
فيتن�س  جيم،  جولد  ن��ادي  مقدمتها:  ويف  دب��ي  يف  �ملميزة  �لبدنية  �للياقة 
زعبيل  ون��ادي  ب��الي،  �شفن، ج�شت   ،360 فيتن�س  وي��ر هاو�س،  ذ�  فري�شت، 

لل�شيد�ت.
ويبد�أ تنفيذ �ملبادرة �ليوم �لثنني 3 مايو وت�شتمر لغاية 13 مايو �جلاري 
حيث �شت�شاهم هذه �ملبادرة �جلديدة �لر�ئدة �لتي جتمع �أهم �ملخت�شني يف 
عامل �للياقة �لبدنية بتح�شني �شحة ورفاهية �ملجتمع وحتفيز كافة فئات 
ممار�شة  ثقافة  ون�شر  �ل��ب��دين  و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملجتمع 

�لريا�شة.
�شر�ئح  خمتلف  من  �للقاح  تلقي  �أكمل  من  لكل  مكافاأة  �مل��ب��ادرة  تاأتي  كما 
�ملجتمع ومن كافة �لأعمار و�جلن�شيات للو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة 
عن �لتطعيم �لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على �لوباء، 
و�مل�شاهمة يف �حلفاظ على �شحة و�شالمة �جلميع وت�شجيعهم على ممار�شة 

�لريا�شة و�لن�شاط �لبدين.

�ملبادرة  يف  �مل�شاركة  �للياقة  ومر�كز  �لريا�شية  و�ل�شالت  �لأندية  و�شتفتح 
�ل��ي��وم لكل م��ن ي��ربز �شهادة معتمدة من  ب��د�ي��ة م��ن �شباح  �أب��و�ب��ه��ا جم��اًن��ا 
ليتمكن  �للقاح،  جرعتي  �أخ��ذ  باأنه  دب��ي  يف  �ل�شحة  هيئة  �أو  �ل�شحة  وز�رة 
ملدة  وذلك  �لأندية جماًنا  تقدمها  �لتي  كافة �خلدمات  �ل�شتفادة من  من 

�أ�شبوعني.
�خلا�س  �لقطاع  مع  �لتعاون  تعزيز  على  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ويحر�س 
�لتطوير و�لتنمية و�شحة  �لقطاع �خلا�س يف دعم جهود  �إمياًنا منه بدور 
�لهدف  م��ن  و�ن��ط��الًق��ا  �لريا�شة،  خ��الل  م��ن  �ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  و�شعادة 
�ل�شرت�تيجي �خلام�س للمجل�س يف �لتعاون و�ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س 

يف �ملجال �لريا�شي.
حياة  �أ�شلوب  وتبني  �لريا�شة  ممار�شة  ثقافة  ن�شر  �إىل  �ملجل�س  ي�شعى  كما 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع خمتلف  �ل��ع��م��ل  م��ن خ���الل  وذل���ك  ب��دن��ًي��ا،  ن�شط 
�إىل مبادر�ته  �لن�شمام  �ملوؤ�ش�شات على  �حلكومية و�خلا�شة وت�شجيع هذه 
�ملجتمعية ودعم روؤية �لقيادة �لر�شيدة لتحويل دبي �إىل �ملدينة �لأكرث �أماناً 
باحلياة  ناب�س  �ملجتمع  �ملجل�س يف جعل  روؤي��ة  �لعامل، وحتقيق  ون�شاًطا يف 

و�ل�شحة و�ل�شعادة.

حتت �شعار »اجلميع م�ش�ؤول عن اجلميع«

جمل�ش دبي الريا�صي يطلق مبادرة فتح مراكز اللياقة جماًنا للمطعمني

ت�صكيل اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
العامل للكاراتيه بدبي

�صرطة اأبوظبي حت�صد املراكز الأوىل 
يف املالكمة ببطولة دبي الرم�صانية

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم بتاأهل نادي �ل�شارقة �إىل دور �ل� 16 
11 نقطة، قبل  �لثانية بر�شيد  كاأول ملجموعته  �آ�شيا  �أبطال  من دوري 

جولة من نهاية �ملناف�شات.
و�شدد �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم يف موقعه �لر�شمي على متيز نادي 
�ل��وح��دة �لإم���ار�ت���ي �ل���ذي ت��اأه��ل ه��و �لآخ���ر ل���دور �ل 16 م��ن �لبطولة 
كاأف�شل فريق حا�شل على �ملركز �لثاين بن�شف �لقارة بر�شيد 13 نقطة 

يف جمموعته �خلام�شة.
و�كد �أن فرق دور �ل 16 يف منطقة غرب �آ�شيا قد �كتملت بو�قع 8 فرق 

�لإمار�تي  �أول للمجموعة �لأوىل، و�ل�شارقة  هي �ل�شتقالل �لطاجيكي 
�لثالثة،  �ملجموعة  �أول  �لإي���ر�ين  و�ل�شتقالل  �لثانية،  للمجموعة  �أول 
�أول  �لإي��ر�ين  وبري�شبولي�س  �لر�بعة،  �ملجموعة  �ول  �ل�شعودي  و�لن�شر 
�ملجموعة  ث��اين  �لإم��ار�ت��ي  �لوحدة  �إىل  بالإ�شافة  �خلام�شة،  �ملجموعة 
�شازي  وت��ر�ك��ت��ور  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  على  حا�شل  ف��ري��ق  كاأف�شل  �خلام�شة 
�ملركز  على  فريق حا�شل  �أف�شل  ثاين  �لثانية  �ملجموعة  ثاين  �لإي��ر�ين 
فريق  �أف�شل  ثالث  �لأوىل  �ملجموعة  ث��اين  �ل�شعودي  و�ل��ه��الل  �ل��ث��اين، 

يح�شل على �ملركز �لثاين.
بري�شيبولي�س  م��ع  �لطاجيكي  �ل�شتقالل  ن��ادي  يلتقي  �ل�16  دور  ويف 
�لإير�ين يف مو�جهة قوية ومثرية، يف حني يلتقي �ل�شارقة مع مو�طنه 

�لإير�ين  �ل�شتقالل  يتو�جه  �إمار�تية خال�شة، كما  �لوحدة يف مو�جهة 
مع �لهالل �ل�شعودي بطل ن�شخة عام 2019، ويلتقي �لن�شر �ل�شعودي 
مع تر�كتور �لإير�ين. و�شجل �ل�شتقالل �لطاجيكي م�شاركة تاريخية يف 
�لأوىل، يف حني  �ملجموعة  �لفوز ب�شد�رة  �لبطولة جنح من خاللها يف 
�ملركز  �أف�شل �حلا�شلني على  وتاأهل �شمن  ثانياً  �ل�شعودي  �لهالل  جاء 

�لثاين.
 11 بر�شيد  �لثانية  �ملجموعة  �شد�رة  على  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شارقة  وتربع 
نقطة عن جد�رة و��شتحقاق قبل �جلولة �لأخ��رية من دور �ملجموعات، 
..ويف  10 نقاط  �لذي ح�شل على  �لإي��ر�ين  ليتاأهل مبر�فقته تر�كتور 
�لذي  �لإي����ر�ين  �ل�شتقالل  ل�شالح  �ل�����ش��د�رة  د�ن���ت  �لثالثة  �ملجموعة 

جمع 11 نقطة، يف حني ودع �ملناف�شة فريقا �لدحيل �لقطري و�لأهلي 
�ل�شعودي.

ويف �ملجموعة �لر�بعة ت�شدر �لن�شر �ل�شعودي ترتيب �ملجموعة بر�شيد 
�لتاأهل ..ويف  �أخفق يف  �أمام �ل�شد �لذي  11 نقطة، وتقدم بفارق نقطة 
عامي  بطل  و�شيف  �لإي���ر�ين  بري�شيبولي�س  ح�شم  �خلام�شة  �ملجموعة 
2018 و2020 �ل�شد�رة بر�شيد 15 نقطة، وتاأهل مبر�فقته �لوحدة 

�لإمار�تي �لذي ح�شد 13 نقطة.
�ل�16 و�ل��دور ربع �لنهائي من جولة و�ح��دة خالل  وتقام مباريات دور 
�شهر �شبتمرب �ملقبل ..فيما يقام ن�شف �لنهائي بنظام �لذهاب و�لإياب يف 

�شهر �أكتوبر، على �أن يقام �لنهائي يف �شهر نوفمرب 2021.

»الآ�صيوي لكرة القدم«: ال�صارقة تاأهل عن جدارة يف دوري الأبطال والوحدة اأف�صل »ثان«  يف ن�صف القارة

مروان حم�صن يعتذر لزميله.. ويترباأ 
من ت�صريحات والده
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•• ال�سارقة- وام:
�أحرز �لفار�س عبد �هلل حميد �ملهريي بالفر�س "�شا �شا �شا 7" 
نهائي  يف  �لكربى  �لفئة  لقب  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  من 
لقفز  لوجنني  �لإم���ار�ت  ل��دوري  �لتا�شعة  �لن�شخة  مناف�شات 
باإ�شر�ف  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  ��شت�شافها  �لذي  �حلو�جز 

�حتاد �لإمار�ت للفرو�شية ورعاية لوجنني.
يومي  �أق��ي��م��ت  مناف�شة   14 ع��ل��ى  �ل�����دوري  ن��ه��ائ��ي  و����ش��ت��م��ل 
�ملغطاة  �ل�����ش��ال��ة  م��ي��د�ن  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ني  �خلمي�س و�جل��م��ع��ة 
و�مليد�ن �لرملي �خلارجي مبركز �ل�شارقة للفرو�شية تناف�س 
�لفرو�شية  ومر�كز  �أندية  من  وفار�شة  فار�شاً   187 خاللها 
�لدكتور غامن  �إح��رت�زي��ة بح�شور  �إج����ر�ء�ت  ب��الإم��ار�ت وف��ق 
�لهاجري �لأمني �لعام لحتاد �لفرو�شية وباتريك عون �ملدير 
و�شلطان  للحدث  �لر�شمي  �لر�عي  ل�شركة لوجنني  �لإقليمي 

حممد خليفة �ليحيائي مدير عام نادي �ل�شارقة للفرو�شية.
مبو��شفات  �ل��ك��ربى  للفئة  �ل����دوري  خ��ت��ام  مناف�شة  وج����اءت 
���ش��م وتناف�س   145 �رت��ف��اع��ه��ا  ب��ل��غ  �جل��ول��ت��ني ع��ل��ى ح��و�ج��ز 
6 منهم بجو�ئز مالية  وت��ّوج  وفار�شة  23 فار�شاً  �للقب  على 
�أل��ف درهم   315 �أل��ف دره��م من جملة   130 بلغ جمموعها 
�ليوم  مناف�شة  فار�شان  و�أكمل  �خلتام  مناف�شات  جو�ئز  جملة 
�ل��ف��ار���س عبد�هلل  �لتوقيت  ب��ف��ارق  �أول��ه��م��ا  �ل��ث��اين دون خ��ط��اأ 
حميد بالفر�س "�شا �شا �شا" من نادي �ل�شافة للفرو�شية و�أنهى 
و�ملركز  ثانية   46.11 بلغ  �شريع  زم��ن  يف  �لثانية  �جل��ول��ة 
"كار�للو" من  ب��اجل��و�د  ل��ون��د  تينا  �لفار�شة  �أح��رزت��ه  �ل��ث��اين 
زمن  �لثانية يف  �جلولة  و�أنهت  و�لفرو�شية  للبولو  دبي  ن��ادي 
بلغ 55.24 ثانية وتّوج بلقب �ملركز �لثالث �لفار�س عبد�هلل 
�ملري بالفر�س "�شما دبي" ومبجموع 4 نقاط جز�ء �رتكبها يف 

مناف�شة �ليوم �لأول.
وو��شل �لفار�س عمر عبد �لعزيز �ملرزوقي متيزه يف مناف�شات 
�أح���رز لقبها  ق��د  ك��ان  �ل�135 �شم و�ل��ت��ي  �لقفز على ح��و�ج��ز 

نادي  يف  �لثانية  �لرم�شانية  �ملناف�شات  يف  �ملا�شي  �ل���ش��ب��وع 
�ل�شارقة للفرو�شية ويف مناف�شة ختام �لدوري لفئة �لنا�شئني 
�لفر�س  ب�شحبة  باللقب  �مل��رزوق��ي  ت���ّوج  �لرت��ف��اع  نف�س  على 
"كور�ل بيت�س" من ��شطبالت �ل�شر�ع و دون خطاأ يف �ملناف�شتني 
باجلو�د  �لزبيبي  �أ�شامة  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  جائزة  وح��از 
للفرو�شية بر�شيد نقطة  مندرة  نادي  غوردون" من  "فال�س 
جز�ء و�حدة لتجاوزه �لزمن �مل�شموح يف مناف�شة �ليوم �لأول 
باجلو�د  �مل��ازم��ي  حممد  �شعيد  �لفار�س  �لثالث  باملركز  وت��وج 
 12 وبر�شيد  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  من  "�لكوماندوز" 

نقطة جز�ء يف مناف�شة �ليوم �لثاين.
وحقق �لفار�س عبد �لرحمن �حلب�شي باجلو�د "�شاريل بر�ون" 
وفر�شان  �لو�شطى  �لفئة  لقب  للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  من 
حيث  �شم   135 �رتفاعها  بلغ  ح��و�ج��ز  على  �لأول  �مل�شتوى 
�أكمل فار�شان �ملناف�شتني دون خطاأ �ملت�شدر �لفار�س �حلب�شي 
من  �لربّية"  "�إنريجي  ب��ال��ف��ر���س  �جلنيبي  خ��ال��د  و�ل��ف��ار���س 
�آل مكتوم  �لوحد�ت �مل�شاندة وحازت �لفار�شة �ل�شيخة لطيفة 
مركز  "�لباهي" م��ن  ب��اجل��و�د  و�أح��رزت��ه  �لثالث  �مل��رك��ز  لقب 
�لزمن  لتجاوزها  و�ح��دة  ج��ز�ء  وبنقطة  للفرو�شية  �لإم���ار�ت 

�مل�شموح يف �جلولة �لأوىل.
وح��ق��ق �ل��ف��ار���س حم��م��د ح��م��د �ل��ك��رب��ي ل��ق��ب ن��ه��ائ��ي �ل���دوري 
للفر�شان من فئة "�جلونيورز" على حو�جز 125 �شم وحاز 
خطاأ  دون  �ملناف�شتني  �إكماله  بعد  فار�شاً   26 بني  من  �للقب 
للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  م��ن  "دمفي�س"  �جل���و�د  ب�شحبة 
وج����اء ف���وز �ل��ك��رب��ي ب���ف���ارق �ل��ت��وق��ي��ت ع��ل��ى �ل��ف��ار���س حممد 
�شلطان �لكعبي و�جلو�د "كون �إنريغي" من منتجع �لفر�شان 
وذهب  �أي�����ش��اً  خ��ط��اأ  دون  �ملناف�شتني  �أك��م��ل  و�ل���ذي  �لريا�شي 
�أكملت  �لتي  �لفار�شة كري�شتينا ماري  �إىل  �لثالث  �ملركز  لقب 
نادي  من  �شي"  بي  �ت�س  تو�شكا  "غوين  بالفر�س  �ملناف�شتني 
4 نقاط جز�ء يف �جلولة �لأوىل  �ل�شارقة للفرو�شية بر�شيد 

من مناف�شة �ليوم �لثاين.

�ل��ث��اين على  �مل�شتوى  م��ن فئة  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��اً   45 و���ش��ارك 
�إكمال  يف  �شاو��س  يو�شف  �لفار�س  وجن��ح  �شم   120 ح��و�ج��ز 
�ل�شارقة  ن���ادي  م��ن  "�إلتون"  ب��اجل��و�د  خ��ط��اأ  دون  �ملناف�شتني 
�شيف  �أرحمة  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  بجائزة  وت��ّوج  للفرو�شية 
للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ن��ادي  م��ن  "كا�شيانا"  بالفر�س  �ل��ع��و�ين 
�لثانية  للمناف�شة  �لأوىل  نقاط جز�ء يف �جلولة   4 وبر�شيد 
�أمني  �أحمد  �لرحمن  �لفار�س عبد  �لثالث  �ملركز  ونال جائزة 
باجلو�د "دبي دو فيا" من ��شطبالت �ل�شر�ع وبر�شيد 4 نقاط 

جز�ء يف �ملناف�شة �لأوىل.
للفرو�شية  �ل�شارقة  ب��ن��ادي  �لقفز  فر�شان  م��ن  ثالثة  وحقق 
يف  �ملبتدئني  لفئة  �ل���دوري  نهائي  يف  �لأوىل  �لثالثة  �مل��ر�ك��ز 
مناف�شة من جولة مع متايز على حو�جز �رتفاعها 110 �شم 
�إكمال  يف  فر�شان   4 وفار�شة وجنح  فار�شا   43 فيها  وتناف�س 
منينا  �إل��ي��ز�ف��ي��ال  �لفار�شة  �للقب  ون��ال��ت  خ��ط��اأ  دون  �لتمايز 
�لفار�س  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة  و�أح���رز  "�إنوفيتور"  ب��اجل��و�د 
�هلل  عبد  �لفار�س  "�إلوي" و�لثالث  باجلو�د  �ل�شام�شي  خليفة 

�ل�شريف باجلو�د "�شيفالري".
وجنح �لفار�س �شربي بادنكي يف حتقيق نتيجة قّيمة باجلو�د 
و�أح��رز لقب نهائي  نادي مندرة للفرو�شية  من  �شتايل"  "�إن 
متايز  مع  جولة  من  مناف�شة  يف  �لأ�شبال  لفئة  �لقفز  دوري 
18 فار�شاً وفار�شة يف �أوىل  110 �شم مب�شاركة  على حو�جز 
�حلو�جز  قفز  ميادين  يف  و�لتناف�س  �مل�شاركة  طريق  خطو�ت 
وهي خطوة مهمة �شرت�شم مالمح جدية �لفار�س يف �لتعامل 
�لأعلى  �لفئات  فر�شان  �شفوف  بني  �أد�ء  من  ينتظره  ما  مع 
و�ل���ت���ي ي��ت��ط��ل��ع ل��ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��ا ون����ال ج���ائ���زة �مل���رك���ز �لثاين 
"بايي�س هوتيري" من نادي  �ل�شريف بالفر�س  �أحمد  �لفار�س 
"فرو�شية" ومت�شك �لفار�س �ل�شبل ليث غريب بتحقيق �أحد 
�ملر�كز �ملتقدمة ونال جائزة �ملركز �لثالث بالفر�س "كابيتول 
نقاط   4 وبر�شيد  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي  زد" من  �آر  ����س 

جز�ء يف جولة متايز مناف�شة �ليوم �لثاين.

�ملد�فع فريجيل فان  �أن فر�س م�شاركة  كلوب،  ليفربول، يورغن  �أكد مدرب 
تعافيه، وعودته  تتوقف على  �لعام،  �أوروب��ا هذ�  د�ي��ك مع هولند� يف بطولة 

للعب بجاهزية تامة، م�شدد�ً على �أنه ل ميكن �لتعجيل بعودته.
خ�شع فان د�يك )29 عاماً( جلر�حة يف �لركبة يف �أكتوبر )ت�شرين �لأول(.

وعن فر�س م�شاركة فان د�يك يف بطولة �أوروبا، قال كلوب: "ركبة فريجيل 
هي �لتي �شتحدد ول �أريد عرقلته، لكن ل ميكن �إجباره على �لعودة �أي�شاً".

و�أ�شاف: "بعد 10 �أ�شهر �أو 11 �شهر�ً من �لغياب، لي�س من �ملمكن �لتدريب 
�أي  �لنا�س يف هولند� ويف  و�أع��د  �أح��د مينعه،  �ل��ق��دم، ل  ك��رة  �أ�شبوعياً، ولعب 

لعب  ع��ن  نتحدث  فنحن  للعب  عليه  �ل�شغط  ميكن  ل  لكن  ب��ذل��ك،  مكان 
وم�شريته".

ومل يعد فان د�يك للتدريبات ب�شكل كامل مع ليفربول، لكنه �أظهر عالمات 
على �لتح�شن.

وو��شل �ملدرب �لأملاين: "يحاول �أن يكون جاهز�ً يف �أ�شرع وقت ممكن، يف �لوقت 
�حلايل ل يعرف �أحد موعد عودته لكن ميكن تخيل �شيق �لوقت مع بطولة 
�أوروبا، لأنه مل يتدرب مع �لفريق، ولن يفعل ذلك يف �لأ�شابيع �ملقبلة، لذ� ل 

�أعلم، لكنه قر�ر فريجيل يف �لنهاية، و�شيتعلق �لقر�ر ب�شعوره بركبته".

كلوب: ل ميكن التعجيل يف عودة فان دايك

الفار�ش عبداهلل حميد بطل دوري 
الإمارات لوجنني لقفز احلواجز 2021 

و��شل �لإ�شماعيلي �نت�شار�ته حمققا فوزه �لثاين تو�ليا 
نظيفني  بهدفني  �حلربي  �لإن��ت��اج  م�شيفه  ح�شاب  على 
�لتا�شعة ع�شرة  �ملرحلة  �ل�شالم، �شمن مناف�شات  مبلعب 

للدوري �مل�شري لكرة �لقدم.
�شجل ه���ديف ف���وز �لإ���ش��م��اع��ي��ل��ي ���ش��ك��ري جن��ي��ب ) 27 ( 

و�لأجنويل �آري بابل )84 (.
�لغائب  جالل  �يهاب  بقيادة  ر�شيده  �لإ�شماعيلي  ورف��ع 
نقطة   17 �إىل  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �مل��ب��ار�ة ل�شابته  ع��ن 
�لإنتاج  ر�شيد  وجتمد  ع�شر،  �خلام�س  للمركز  وت��ق��دم 
يف  �لرتتيب  ج��دول  بها  تذيل  نقطة   12 �حلربي عند 

�ملركز �لثامن ع�شر.
نظيفة  بثالثية  �أ���ش��و�ن  �شيفه  �جلي�س  ط��الئ��ع  و�شحق 

مبلعب جهاز �لريا�شة �لع�شكري.
هدف  لي�شجل   )  63  ( �لدقيقة  حتى  �جلي�س  و�نتظر 
�لول عن طريق مهاجمه عمرو جمال ) 63 ( ثم ��شاف 

عمرو مرعي �لهدف �لثاين ) 90 ( وعزز �إ�شالم حمارب 
.) فوز فريقه بهدف ثالث ) 90 + 2 

بهذه �لنتيجة رفع طالئع �جلي�س ر�شيده �إىل 20 نقطة 
يف �ملركز �لثاين ع�شر فيما جتمد ر�شيد �أ�شو�ن عند 20 

نقطة يف �ملركز �لثالث ع�شر.
�شيفه  ع���ل���ى   2-2 ث��م��ي��ن��ا  ت����ع����ادل  ���ش��م��وح��ة  وف����ر�����س 
مبلعب  بهدفني  تاأخره  حول  بعدما  �ل�شكندري  �لحت��اد 

�ل�شكندرية.
رز�ق  �لإي���ف���و�ري  ع��ن ط��ري��ق  �ل�شكندري  ت��ق��دم �لحت���اد 
�إميانويل  �لأوغندي  و��شاف   ،) �شي�شيه يف �لدقيقة ) 4 
�لنتيجة  وق���ل�������س   ،)  47  ( �ل����ث����اين  �ل����ه����دف  �أوك��������وي 
�أح��م��د عبد  ( وع���ادل   56  ( �ل��ب��دري  ل�شموحة حم��م��ود 

�لقادر )61 (.
ورفع �شموحة ر�شيده �إىل 28 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س، 

ورفع �لحتاد ر�شيده �ىل 29 نقطة يف �ملركز �خلام�س.

يخو�س �جلزيرة �ملت�شدر مبار�ة 
م�شيفه  �أم���ام  �ل���ورق  على  �شهلة 
وينتظر  ع�����ش��ر  �ل���ث���اين  ع��ج��م��ان 
�لأهلي  �شباب  م��ن  ثمينة  ه��دي��ة 
�ل���ث���ال���ث ل��ع��رق��ل��ة م����ط����ارده بني 
عليه  ي��ح��ل �شيفا  ع��ن��دم��ا  ي��ا���س، 
�ليوم �لثنني يف �ملرحلة �لر�بعة 
و�لع�شرين من �لدوري �لمار�تي 

لكرة �لقدم.
بعد  �نطالقها  �لبطولة  وت��ع��اود 
م�شاركة  ب�شبب  �شهر  مل��دة  توقف 
�شباب �لأهلي و�ل�شارقة و�لوحدة 
يف دور �ملجموعات لدوري �أبطال 
مباريات  جميع  و���ش��ت��ق��ام  �آ���ش��ي��ا، 
�مل��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن يف 
و�ح��د )�لثنني(، على غر�ر  يوم 

�ملرحلتني �لأخريتني.
�لرتتيب  �جل����زي����رة  وي���ت�������ش���در 
وب����ف����ارق  ن���ق���ط���ة   50 ب���ر����ش���ي���د 
نقطة عن بني يا�س، لذلك يرفع 
ممنوع  "�خلطاأ  �شعار  �لفريقان 
ختام  م��ن  م��ر�ح��ل  ث��الث  "قبل 
مبارياتهما  و�شتكون  �لبطولة، 
فقد�ن  لن  م�����ش��ريي��ة،  �ملتبقية 
�أي نقطة �شي�شعب تعوي�شها مع 

�لو�شول �ىل �لأمتار �لأخرية.
كايزر  مار�شيل  �لهولندي  و�ك��د 
حما�س  ع��ل��ى  �جل����زي����رة  م�����درب 
لعبيه �لكبري ل�شتئناف �لدوري 
ب���ع���د �ل���ت���وق���ف �ل���ط���وي���ل وع����دم 
ب��اأي نقطة، وح��ذر من  �لتفريط 
خ���ط���ورة ع��ج��م��ان �ل���ب���اح���ث عن 
حيث  �لأوىل،  دوري  يف  �ل��ب��ق��اء 
�ملبا�شرة  �ملو�جهات  فارق  يف�شله 
ع�شر  �لثالث  �لفجرية  فقط عن 

قبل �لأخري.
ليكون  ي�شعى  �ل��ذي  كايزر  وق��ال 
�جلزيرة  ي��ق��ود  ه��ول��ن��دي  ث����اين 
تني  هينك  م��و�ط��ن��ه  ب��ع��د  للقب 
 2017-2016 م��و���ش��م  ك����ات 
عجمان  مل��و�ج��ه��ة  "متحفزون 
�لنقاط  لك�شب  �م��ام��ه  وللقتال 
�ملهمة  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  م��ن  �لكاملة 
�شيخو�س  �ملناف�س  و�ل�شعبة لن 
قتالية  وروح  ب�����ش��ر����ش��ة  �ل��ل��ق��اء 
م�������ش���اع���ف���ة، لأن�������ه ي���ب���ح���ث عن 
�نت�شار يبعده عن �ملر�كز �ملوؤدية 

للهبوط".

وتابع "�لتوقف �لطويل للدوري 
و�إن  �ل��ف��رق،  جميع  على  �شيوؤثر 
فبني  خمتلف،  ب�شكل  ذل��ك  ك��ان 
يا�س مثال �شيو�جه �شباب �لأهلي 
�ل���ذي ي��ع��اين م��ن �لره�����اق، بعد 
خو�شه 6 مباريات �آ�شيوية قوية 

خالل فرتة زمنية ق�شرية".
و�����ش����ت����ك����ون م���ه���م���ة ب����ن����ي ي���ا����س 
تاريخه  يف  ل��ق��ب  لأول  �ل��ط��ام��ح 
�لأهلي  �شباب  مبو�جهة  ��شعب 
و�ل�شاعي  ن��ق��ط��ة(  �لثالث)42 
بدوره ملركز موؤهل للم�شاركة يف 
�ملقبل  �ملو�شم  �آ�شيا  �بطال  دوري 
بعدما ودع من دور �ملجموعات يف 

�لن�شخة �حلالية.
�ي�شايال  د�نيال  �ل��روم��اين  وق��ال 
�ن  "نريد  ي����ا�����س  ب���ن���ي  م�������درب 
ن��ق��دم م�����ش��ت��وي��ات ك��ب��رية يف �آخر 
فرتة  يف  فعلنا  كما  م��ر�ح��ل   3
ق��ب��ل �ل��ت��وق��ف، ون���رغ���ب يف عدم 
من  ب��د�ي��ة  �لنقاط  يف  �لتفريط 

مبار�ة �شباب �لأهلي".
�حلديث  م����ن  �ي�������ش���اي���ال  وق���ل���ل 
ب�شبب  �لأه��ل��ي  �شباب  �إج��ه��اد  عن 

م�������ش���ارك���ت���ه �ل����ق����اري����ة و�ك�������د �ن 
يف  ف��ري��ق��ني  "وجود  مي���ي���زه  م���ا 
لتاأمني  بقوة  و�شيلعب  ت�شكيلته، 
�ملو�شم  �لآ����ش���ي���وي���ة  م�������ش���ارك���ت���ه 

�ملقبل".
وي��ف��ت��ق��د ���ش��ب��اب �لأه���ل���ي لعبني 
م��ه��م��ني ب�����ش��ب��ب �لي����ق����اف هما 
�ملد�فع �لدويل �لمار�تي حممد 
مرزوق و�لرب�زيلي �يغور جيزو�س 
�شاحب هديف �لفوز على �لهالل 
�ل�شعودي يف ختام دور �ملجموعات 

لدوري �أبطال �آ�شيا.
�لر�بع)42  �ل�����ش��ارق��ة  وي�����ش��ع��ى 
بنف�س  �خلام�س  و�لن�شر  نقطة( 
نيل  �ىل  ب����دوره����م����ا  �ل���ر����ش���ي���د 
للم�شاركة  �مل��وؤه��ل��ة  �مل��ر�ك��ز  �أح���د 
�لأول  ي�شت�شيف  عندما  ق��اري��ا، 
نقاط   9 ب��ر���ش��ي��د  ح��ت��ا �لأخ�����ري 
�شعبا  م���وق���ف���ه  �����ش���ب���ح  و�ل�������ذي 
بالبقاء، و�لثاين �لظفرة �حلادي 

ع�شر)21 نقطة(.
 37( �ل�شاد�س  �لعني  و�شيحاول 
ن���ق���ط���ة( �ل������ع������ودة جم��������دد� �ىل 
�ل��ب��ط��ول��ة �لآ���ش��ي��وي��ة �ل��ت��ي غاب 

لأول  �حل��ال��ي��ة  �لن�شخة  يف  عنها 
خ�شارته  بعد   2012 منذ  م��رة 
فولذ  �م��ام  �لتمهيدي  �ل���دور  يف 
خوز�شتان �لإي��ر�ين، لكن مهمته 
لن تكون �شهلة بالنظر �ىل فارق 
�شاحبي  م����ع  �ل���ك���ب���ري  �ل���ن���ق���اط 

�ملركزين �لثالث و�لر�بع.
وق���ال م��درب��ه �ل��ربت��غ��ايل بيدرو 
فريقه  ح���ل���ول  ق���ب���ل  �مي���ان���وي���ل 

كلباء  �لحت����������اد  ع����ل����ى  ����ش���ي���ف���ا 
"مطالبون  نقطة(  �ل�شابع)35 
�ملباريات  يف  للفوز  قوتنا  باإظهار 
�ملو�شم  م����ن  �مل��ت��ب��ق��ي��ة  �ل����ث����الث 
و�شعنا،  لتح�شني  �شعيا  �حل��ايل، 
فاملباريات �ملتبقية متثل لنا ت�شع 
نقاط، وكل ما ميكننا قطعه من 
وعود هو �أن �لالعبني �شيقاتلون 

حل�شد �لنت�شار�ت".

اجلزيرة ينتظر هدية �صباب الأهلي  الإ�صماعيلي يوا�صل انت�صاراته 
واجلي�ش ي�صحق اأ�صوان 

ي�شتعد مدرب منتخب بلجيكا، �لإ�شباين روبرتو مارتينيز، للعودة 
و�شع  حيث  �ل��ي��ورو،  بطولة  بعد  �ملمتاز  �لإجنليزي  �ل���دوري  �إىل 

توتنهام وعدة �أندية �أخرى �ملدرب على ر�د�رهم.
�أن يتوىل قيادة  و�إيفرتون، قبل  �شنو�ت مع ويغان  �ملدرب  �أم�شى 

بلجيكا، �لتي حتتل �لآن �ملرتبة �لأوىل يف �لعامل.
مثري�ً  �شيكون  م��ارت��ي��ن��ي��ز،  روب��رت��و  بلجيكا،  م���درب  �أن  وُي��ع��ت��ق��د 

لالهتمام لتوتنهام.
�لد�ئم  �مل��درب  على  �لعثور  ب�شاأن  بال�شرب  ليفي  د�نيال  ويتحلى 

�لتايل لتوتنهام، حيث يعترب بريند�ن رودجرز مكلفاً للغاية.

وُيعتقد �أن �لإ�شباين مارتينيز مدرج يف قائمة توتنهام �لق�شرية، 
�أن يكونو� �ملهتمني �لوحيدين ل�شمه، لكن  لكن من غري �ملرجح 
بعد  �مل��غ��ادرة  عليه  �ل�شعب  م��ن  ي��ك��ون  ل��ن  مارتينيز،  عقد  �أث��ن��اء 

�ل�شيف. هذ�  نهائيات بطولة �أوروبا 2020 
�لذين  �خللفية  �ل��غ��رف  يف  �لعمل  ط��اق��م  يف  مارتينيز  وث��ق  وق��د 
�أثناء  توتنهام،  يف  �ملو�شم  قبل  ما  تدريب  على  �حل�شول  ميكنهم 

تو�جده مع بلجيكا.
ك�شخ�س يلعب �أ�شلوب �لتمرير �لذي يعجب به توتنهام، ميكن �أن 

يكون جيد�ً، حيث يبحث ليفي عن مدرب لإر�شاء �جلماهري.

مدرب بلجيكا مر�صح لتدريب توتنهام

•• اأبوظبي-وام:

جديد  من  ل��ل��دور�ن  �لعربي  �خلليج  دوري  عجلة  تعود 
�لبطولة  م��ن   /24/ �جل��ول��ة  ل��ق��اء�ت  با�شتئناف  �ل��ي��وم 
�لوحدة  با�شتثناء مبار�ة  و�حد  يوم  كلها يف  �شتقام  �لتي 
مع �لفجرية �لتي مت تاأجيلها على �شوء م�شاركة �لوحدة 
�أقيمت  �لتي  �آ�شيا  �أبطال  بدوري  �ملجموعة �خلام�شة  يف 
�ملعتمدة  �لح��رت�زي��ة  و�لإج����ر�ء�ت  �لهند،  يف  مبارياتها 
من �جلهات �ملخت�شة للقادمني من هناك. وتقام م�شاء 
�ليوم 6 مو�جهات 3 منها يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء 
�لن�شر مع �لظفرة، و�لو�شل مع خورفكان، و�حتاد  هي 
كلباء مع �لعني ..و3 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة هي 
عجمان مع �جلزيرة، و�ل�شارقة مع حتا، وبني يا�س مع 

�شباب �لأهلي.
نقطة،   50 بر�شيد  �مل�شابقة  �جل��زي��رة  ن��ادي  ويت�شدر 
ويناف�شه بقوة بني يا�س �شاحب �ل� 49 نقطة، ثم ياأتي يف 
�ملركز �لثالث �شباب �لأهلي بر�شيد 43 نقطة، وكل من 
�ل�شارقة و�لن�شر يف �ملركزين �لر�بع و�خلام�س بر�شيد 
42 نقطة ..فيما تتناف�س يف مر�كز �لهبوط �أندية حتا 
منهما،  لكل  نقطة   14 وعجمان  و�لفجرية  نقاط،   9

و�لظفرة وخورفكان بر�شيد 21 نقطة لكل منهما.
و�أق��ي��م��ت ه���ذ� �مل��و���ش��م يف دوري �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي 161 
 3.12 بن�شبة  ه���دف،   502 ت�شجيل  ���ش��ه��دت  م���ب���ار�ة، 
هدف يف كل مبار�ة، فيما ت�شابق حر��س �ملرمى للحفاظ 
على �شباك فرقهم نظيفة يف 75 منا�شبة ..ويحتل علي 
مبخوت قائمة �لهد�فني يف �لبطولة حتى �لآن بر�شيد 
ويليه فابيو دي ليما لعب �لو�شل بر�شيد  هدفا،   22
جو�و بيدرو �شانتو�س لعب بني يا�س يف  ثم  هدفا،   21
�ملركز �لثالث بر�شيد 17 هدفا، و�يجور كورنادو لعب 

�ل�شارقة بر�شيد 15 هدفا.
�أما عن �أكرث �لأندية ت�شجيال لالأهد�ف، يف �مل�شابقة فهو 
�لأهلي  �شباب  ويليه  هدفا،   56 بر�شيد  �جلزيرة  ن��ادي 

 44 بر�شيد  يا�س  بني  ثم  46 هدفا،  بر�شيد  و�لو�شل 
42 هدفا ..وعن قائمة �لفرق �لأكرث  هدفا، و�ل�شارقة 
��شتقبال لالأهد�ف فاإن �لفجرية يت�شدر �لقائمة بر�شيد 
51 هدفا، يليه عجمان بر�شيد 50 هدفا، و�لظفرة 48 
�لأكرث  �لفرق  قائمة  �لأهلي  �شباب  يت�شدر  فيما  هدفا، 
ت�شديدة،   280 بر�شيد  �ملناف�شني  على مرمى  ت�شديد� 
ويليه �لعني بر�شيد 275 ت�شديدة، ثم �لن�شر بر�شيد 
272 ت�شديدة. وتذهب �ل�شد�رة للجزيرة يف �إح�شائيات 
ع���دد م����ر�ت �ل��ت��م��ري��ر يف �ل��ب��ط��ول��ة ب��ر���ش��ي��د 13126 
ثم  متريرة،   12318 بر�شيد  �لأهلي  وبعده  متريرة، 
ن�شب  يخ�س  وفيما  10963 متريرة.  بر�شيد  �لن�شر 
�ملركز  يحتل  �لهلي  �شباب  ف��اإن  �ملباريات  يف  �ل�شتحو�ذ 
�لأول يف �ملعدل �لعام لال�شتحو�ذ على �لكرة بن�شبة 63 
%، ويليه �جلزيرة بن�شبة 61 %، ثم �لنرث بن�شبة 60 
%. ومن �لأرقام و�لح�شاء�ت �لالفتة �أي�شا يف م�شابقة 
�أكرث فرق �لدوري  �أن بني يا�س و�جلزيرة هما  �ل��دوري 
حفاظا على �شباكهما نظيفة بر�شيد 9 مر�ت، ويليهما 
�لو�شل  ن���ادي  يت�شدر  ..ف��ي��م��ا  م���ر�ت   8 �لن�شر  ف��ري��ق 
�لبطاقات  على  لعبيه  ح�شول  يف  �ل����دوري  �ن��دي��ة  ك��ل 
�ل�شفر�ء بو�قع 60 بطاقة، يليه نادي خورفكان بر�شيد 
فريق  يعد  بينما  بطاقة،   49 وعجمان  بطاقة،   50
لالعبيه  حمر�ء  بطاقات  على  ح�شول  �لأك��رث  �لظفرة 
بر�شيد 7 بطاقات حمر�ء وحالت طرد، ويليه عجمان 

مر�ت.  4 وحتا  مر�ت،   6
وكان دوري �خلليج �لعربي قد �شهد �أطول فرتة توقف له 
هذ� �ملو�شم �عتبار� من 3 �بريل �ملا�شي وحتى 3 �بريل 
�حلايل، و�شهد خالله م�شاركة 4 من �نديتنا يف ملحق 
وهذه  �آ�شيا،  �أبطال  دوري  يف  �ملجموعات  دور  ومباريات 
و�لوحدة،  �لأهلي  و�شباب  و�ل�شارقة  �لعني  هي  �لأندية 
�مللحق،  �لبطولة من  �لعني  �ل��ذي غ��ادر فيه  �لوقت  ويف 
حلق به �شباب �لأهلي من دور �ملجموعات، وتاأهل كل من 

�ل�شارقة و�لوحدة �إىل دور �ل� 16 من �لبطولة.

دوري اخلليج العربي .. عودة قوية 
غدًا بعد اأطول فرتة توقف هذا املو�صم
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الفجر الريا�ضي

نهاية  ع��ل��ى  قليلة  �أ���ش��اب��ي��ع  تتبقى 
�ملذهلة  �أغ��وي��رو  �شريجيو  م�شرية 
�ملهاجم  لكن  �شيتي،  مان�ش�شرت  يف 
�أعطى  ع���ام���اً(   32( �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�شيفتقده  �ل���ن���ادي  �أن  ع��ل��ى  دل��ي��اًل 

كثري�ً.
وخيار�ت  و�ملر�س  �لإ�شابات  ب�شبب 
كانت  غ������و�ردي������ول،  ب���ي���ب  �مل�������درب 
م�������ش���ارك���ات �أغ����وي����رو حم������دودة يف 
مت�شدر  م�����ع  �لأخ���������ري  م���و����ش���م���ه 
�ل�����دوري �لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از، بعد 

عقد من �لإمتاع.
نادرة  فر�شة  يف  �أ�شا�شياً  ب��د�أ  لكنه 
�أمام كري�شتال بال�س، و�شجل هدفاً 
�لفوز  يف  �ل�شيتي  لي�شاعد  ر�ئ���ع���اً، 
قو�شني  قاب  فريقه  و�أ�شبح   ،0-2
�ل��ت��ت��وي��ج باللقب �خل��ام�����س يف  م��ن 

�لدوري خالل ع�شرة مو��شم.
�لألقاب  ب��ق��وة يف  �أغ��وي��رو  و���ش��اه��م 
�ل�������ش���اب���ق���ة، ورغ������م دوره  �لأرب�����ع�����ة 
�ملحدود يف �للقب �خلام�س �ملنتظر 
�لأن�����ظ�����ار حول  ي����ج����ذب  ي�������ز�ل  ل 

�ملديح  غ����و�ردي����ول  �ل���ع���امل. وك����ال 
�لذي  لل�شيتي،  �لتاريخي  للهد�ف 
182 ه��دف��اً يف  �إىل  رف���ع ر���ش��ي��ده 

مبار�ة بالدوري �ملمتاز.  273
وقال غو�رديول: "يا له من هدف 

وحترك ويا له من لعب و�شخ�س، 
نحن �شعد�ء بعودته".

باملباريات  "�شن�شتمتع  و�أ����ش���اف: 
�أظ��ه��ر قيمته بهذ�  م��ع��ه،  �لأخ����رية 

�لهدف، و�أنا �أحبه �إن�شاناً ولعباً".

نتمكن  مل  ر�ئ���ع،  "�شخ�س  وت��اب��ع: 
م����ر�ت عديدة،  ����ش��ت��غ��الل��ه يف  م���ن 
�لوقت  يف  ����ش��ت��ع��دن��اه  رمب����ا  ل��ك��ن 
�ملنا�شب، ويعرف �أنه يتمتع بقدر�ت 

خا�شة".

بر�شلونة  م�����ش��اع��ي  ت�شتمر  بينما 
خالل  نيمار  ل���ش��ت��ع��ادة  �لإ���ش��ب��اين 
باري�س  �أن  ي��ب��دو  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شيف 
�شان جرمان �لفرن�شي �أغلق �لباب 
متاما يف وجه "�حللم �لكتالوين". 
"ماركا"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت  ف��ق��د 
�إد�رة  �أن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ب��ر���ش��ل��ون��ة ت��و����ش��ل��ت م���وؤخ���ر� مع 
جرمان،  �شان  باري�س  يف  نظريتها 
�لرب�زيلي  �ل��ن��ج��م  ���ش��م  �أج����ل  م��ن 

�شاحب �ل�29 عاما.
على  رد  �ل��ب��اري�����ش��ي  �ل��ن��ادي  �أن  �إل 
نيمار  �أن  على  بالتاأكيد  بر�شلونة 

للبيع". "لي�س 
�لرب�زيل  منتخب  قائد  يخف  ومل 
جو�ر  �إىل  للعب  �ل��ع��ودة  يف  رغبته 
�لأ����ش���ط���ورة ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي مرة 
حمببة  ت���ع���د  ���ش��ف��ق��ة  يف  �أخ��������رى، 
ل��رئ��ي�����س �ل����ن����ادي �ل���ع���ائ���د خ����و�ن 

لبورتا.
ت��ع��رث م���ف���او����ش���ات جتديد  ورغ�����م 
�شيف  يف  ي��ن��ت��ه��ي  �ل�������ذي  �ل���ع���ق���د 
جرمان،  و�شان  نيمار  بني   2022
ببقاء  متاما  متم�شك  �ل��ن��ادي  ف��اإن 
�إىل  ي�شكل  �ل���ذي  �مل��اه��ر،  مهاجمه 

ك��ي��ل��ي��ان مبابي  �ل��ف��رن�����ش��ي  ج��ان��ب 
ثنائيا مرعبا.

على  �ملو�فقة  نيمار  على  و�شيكون 
لرب�شلونة،  ع���اد  �إن  ر�ت��ب��ه  خف�س 
خانقة  مالية  ب�شائقة  مي��ر  �ل��ذي 
منذ �ملو�شم �ملا�شي، ب�شبب تد�عيات 

�أزمة كورونا وغياب �جلماهري.
�ن��ت��ق��ل م��ن بر�شلونة  ن��ي��م��ار  وك���ان 
�شان جرمان يف �شيف  باري�س  �إىل 
2017 مقابل 222 مليون يورو، 
�أكرب �شفقة عرفتها كرة �لقدم  يف 

بتاريخها.

على  �ل�شعب  فوزه  بعد  �لقدم  لكرة  �لإ�شباين  للدوري  �شد�رته  مدريد  �أتلتيكو  عزز 
�شيفه  على  ب��ف��وزه  �خل��ن��اق  ري���ال  "جاره"  ���ش��دد  فيما  -1�شفر  �إلت�شي  م�شيفه 

�أو�شا�شونا -2�شفر، �شمن مناف�شات �ملرحلة �لر�بعة و�لثالثني.
عن  نقاط   5 بفارق  متقدماً  نقطة   76 �إىل  �ل�شد�رة  يف  ر�شيده  �أتلتيكو  ورف��ع 
�إىل نقطتني، يف �شباق  �إع��ادة �لفارق  �أن ينجح �لخري يف  مدريد �لو�شيف، قبل 

رباعي على �للقب �لغايل ي�شم �أي�شاً بر�شلونة �لثالث و�إ�شبيلية �لر�بع.
ويخو�س �لنادي �لكاتالوين رحلة حمفوفة باملخاطر �أمام فالن�شيا �لأحد، فيما 

ي�شت�شيف �لنادي �لأندل�شي �أتلتيك بلباو �لإثنني يف ختام �ملرحلة.
يف �ملبار�ة �لأوىل، يدين "روخيبالنكو�س" بالنقاط �لثالث �إىل لعبه 
ماركو�س يورنتي �لذي �شجل هدف �لفوز يف �لدقيقة 23، فيما �شّد 

�لقائم ركلة جز�ء لقائد �إلت�شي فيديل ت�شافي�س )1+90(.
وعاد �أتلتيكو مدريد �إىل �شكة �لنت�شار�ت بعدما خ�شر �أمام �أتلتيك 
�ملو�شم  23 هذ�  �ل�  ف��وزه  ليحقق  �ل�شابقة،  �ملرحلة  1-2 يف  بلباو 
�أتلتيكو �لأرجنتيني  ل مدرب  مقابل 7 تعادلت و4 هز�ئم. وف�شّ
دييغو �شيميوين �لدفع باملهاجم �لأوروغوياين لوي�س �شو�ري�س، 
فيليك�س  ج��و�و  �لربتغايل  من  ب��دًل  كوريا  �أنخل  و�لأرجنتيني 
�أ�شرك �لفرن�شيني توما ليمار  و�لفرن�شي مو�شى دميبيلي. كما 
وج��ي��وف��ري ك��ون��دوغ��ب��ي��ا يف �ل��و���ش��ط ب���دًل م��ن ك��وك��ي و�شاوول 

نيغي�س.
مرمى  ف��ه��دد  �ل�شبق،  ه��دف  لت�شجيل  ب��اك��ر�ً  �ملت�شدر  �شغط 
و�شو�ري�س  �إي��رم��و���ش��و  م��اري��و  ب��ني  م�شرتكة  لعبة  بعد  م�شيفه 
�ل��ذي ت��رك �ل��ك��رة مت��ر �إىل ك��وري��ا، ليعيدها �لخ��ري بكعب قدمه 

لالأوروغوياين ف�شدد بجانب �ملرمى )12(.
��شتعان  �مل��ب��ار�ة  حكم  �أن  �إل  �شو�ري�س،  بف�شل  هدفاً  �أتلتيكو  و�شجل 
على  ت�شلل  ب�شبب  �ل��ه��دف  �آر" لإل��غ��اء  �أي��ه  "يف  �مل�شاعد  �لفيديو  بحكم 
�لهد�ف )17(، قبل �أن يفتتح �لت�شجيل �إثر جمهود فردي من �لبلجيكي 
يانيك كار��شكو على �جلهة �لي�شرى ليخرتق منطقة �جلز�ء وميرر كرة خلفية 
تابعها يورنتي بقدمه �ليمنى ��شطدمت بيد �ملد�فع دييغو غونز�لي�س وبالقائم 

و��شتقرت بال�شباك )23(.
وتدخل "يف �أيه �آر" مرة جديدة يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت بدل �ل�شائع لإلغاء 
�لأرجنتيني  �إلت�شي  و�شط  لعب  على  يد  مل�شة  بعد  �حلكم  �حت�شبها  ج��ز�ء  ركلة 

�إيفان ماركوين.
ومرة ثانية �شجل �شو�ري�س هدفاً يف �لدقيقة 63 من �ل�شوط �لثاين، �ألغاه �حلكم 
وكوريا  ليمار  فاأخرج  تبديلني  �إج��ر�ء  �إىل  �شيميوين  �لت�شلل، يف حني عمد  بد�عي 

و�أدخل فيليك�س وكوكي لتن�شيط فريقه.
82 خرج �شو�ري�س  �أتلتيك من دون جناعة تهديفية، ويف �لدقيقة  وتو�لت هجمات 
ودخل �شاوول لتعزيز �لو�شط، �إل �أن �إلت�شي حت�شل على ركلة جز�ء يف �لدقيقة �لأوىل 
من �لوقت �ملحت�شب بدل �ل�شائع �إثر مل�شة يد د�خل �ملنطقة على يورنتي، �شددها قائد 
�حلار�س  ناب عن  �لذي  بالقائم  لت�شطدم  �لي�شرى،  بقدمه  ت�شافي�س  فيديل  �إلت�شي 

�ل�شلوفيني يان �أوبالك �ملرمتي يف �لإجتاه �ل�شحيح.
يف �لثانية، حافظ "مريينغي" على �شجله خالياً من �خل�شارة منذ 30 كانون �لثاين/

تعادلت.  4 مقابل  �نت�شار�ت  يناير 2021 مع 10 
وح�شم ريال �لنقاط �لثالث يف �ل�شوط �لثاين حيث حمل �لفوز نكهة بر�زيلية بف�شل 

.)80( وكا�شيمريو  �إيدر ميليتاو )76( 
وكما كان متوقعاً، �أر�ح مدرب ريال �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن �لعديد من ��شا�شييه �أمثال 
م�شابقة  يف  �لوروبية  ملو�جهته  ��شتعد�د�ً  مودريت�س  لوكا  و�لكرو�تي  كرو�س  توين  �لأمل��اين 
دوري �أبطال �أوروبا �أمام ت�شل�شي �لنكليزي يف �إياب �لدور ن�شف �لنهائي )تعادل 1-1(، فيما 

وبالعب  �لإ���ش��اب��ة،  م��ن  �لعائد  ه���از�ر  �إدي���ن  بالبلجيكي  �أ�شا�شياً  دف��ع 
�لو�شط �ل�شاب �أنتونيو بالنكو وباملهاجم �لفرن�شي كرمي بنزمية.

مندي  ف��ريلن  و�لفرن�شي  ر�مو�س  �شريخيو  �لقائد  غياب  و��شتمر 
ولوكا�س فا�شكي�س ود�ين كارفاخال ب�شبب �ل�شابة، و�لوروغوياين 

فيديريكو فالفريدي ل�شابته بفريو�س كورونا.
وكاد �أو�شا�شونا �أن يفاجىء �أ�شحاب �لأر�س بعدما ��شتغل �لأرجنتيني 
ت�شيمي �أفيا متريرة خاطئة من بنزمية يف �لأمتار �لثالثني �لخرية 

�حلار�س  �شدها  ك��رة  �لي�شرى  بقدمه  وي�شدد  لي�شتدير  ل��ل��ري��ال، 
�لبلجيكي تيبو كورتو� على دفعتني )9(.

ومرة ثانية كاد ريال �أن يقع يف �ملحظور، فبعد كرة من كورتو� 
�إىل مد�فعه ميليتاو �أر�د �لخري �رجاعها حلار�شه �إل �ن قوة 
�لبلجيكي  يتدخل  �أن  قبل  �ل�شباك  تهز  �أن  ك��ادت  �لتمريرة 

.)19(
ت�شديدة  ل�شد  ه��ريي��ر�  �شريجيو  �أو�شا�شونا  ح��ار���س  وت��دخ��ل 

�ملنطقة  د�خ��ل  عر�شية  متريرة  بعد  لهاز�ر  �لطاير"  "على 
ر�أ�شية من ميليتاو يف  �لرب�زيلي مار�شيلو )26(، و�شربة  من 

�لدقيقة ذ�تها، وثانية من �لالعب ذ�ته يف �لدقيقة 29.
و�عتقد �ل�شيف قبل نهاية �ل�شوط �لأّول �نه �شجل هدف �ل�شبق 

بر�أ�شية من �أفيا، �إل �أن �حلكم �ألغاه بد�عي ت�شلل �لهد�ف )45(.
بدل  فرناندي�س  نات�شو  �ملد�فع  حّل  �لثاين،  �ل�شوط  بد�ية  ومع 
مرت  �أكروباتية  بت�شديدة  للو�جهة  ميليتاو  ليعود  ف���ار�ن  م��ن 
بجانب �ملرمى )56(، قبل �أن يتوج جهوده بهدف �ل�شبق بر�أ�شية 

بعد ركنية نفذها �إي�شكو )76(.
�إليه من  و�أ�شاف مو�طنه كا�شيمريو �لثاين بعدما و�شلت �لكرة 

بنزمية �ملحا�شر من خم�شة مد�فعني، لكنه ف�شل يف �ل�شيطرة عليها 
و�أهدر   )80( هريير�  �حلار�س  �شباك  يف  وت�شتقر  بقدمه  لت�شطدم 

ريال فر�شتني عرب بنزمية )84( و�إي�شكو )87( لزيادة غلته.
"كيكي" غار�شيا  �إنريكي  �ملهاجم  �إي��ب��ار  قائد  �شجل  ثالثة،  م��ب��ار�ة  ويف 

�لدرجة  يف  بالبقاء  �آم��ال��ه  و�أح��ي��ا  �ألف��ي�����س،  �شيفه  �أم���ام  فريقه  ثالثية 
�لأوىل.

ر�فعاً  و59،  و50   3 �ل��دق��ائ��ق  يف  ثالثيته  ع��ام��اً(   31( غار�شيا  وح��ق��ق 
ر�شيده �إىل 12 هدفاً هذ� �ملو�شم.

�لفوز يف  ي��ذق خاللها طعم  16 م��ب��ار�ة مل  ل�شل�شة من  �إي��ب��ار ح��د�ً  وو�شع 
"�لليغا" حيث تعر�س ل�12 هزمية وتعادل يف �أربع، وحتديد�ً منذ �نت�شاره 

على �أر�شه �أمام غرناطة بهدفني نظيفني يف �ملرحلة 17.
ورفع �إيبار متذيل �لقاع ر�شيده �إىل 26 نقطة، ومل يعد يتاأخر �شوى بفارق 

�ملنقذ من �لهبوط، علماً �أن  �لأخري  �ملركز  �لوليد �شاحب  بلد  4 نقاط عن 
�لأخري ي�شت�شيف ريال بيتي�س .

يف �ملقابل، جتمد ر�شيد �ألفي�س عند 31 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س ع�شر، حيث 
بات مهدد�ً بفقد�ن مركزه مع تتابع مباريات �ملرحلة.

وبدوره، عزز هوي�شكا حظوظه بالبقاء يف �لأوىل بعد فوزه على ريال �شو�شييد�د 
بهدف �شجله مهاجمه �شاندرو ر�مريي�س يف �لدقيقة 87.

و�أنهى هوي�شكا بهذ� �لفوز �شل�شلة من ثالث هز�ئم متتالية، ر�فعاً ر�شيده �إىل 
موقتاً. ع�شر  �ل�شابع  �ملركز  يف  نقطة   30

يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  يف  نقطة   53 عند  �شو�شييد�د  ر�شيد  جتمد  �ملقابل،  يف 
�ملو�شم  �شعيه حلجز مقعد يف م�شابقة �لدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ" يف 

�ملقبل.

غوارديول يعرب عن حبه للهداف 
اأغويرو قبل مغادرته

 باري�ش �صان جرمان ينهي 
»جدل نيمار« بكلمتني

قد يكون كري�شتيانو رونالدو يف حالة تنقل هذ� �ل�شيف، 
�لأندية  �أح��د  هو  يونايتد  مان�ش�شرت  �أن  �لتقارير  وتزعم 

�ملتاحة له.
�أ�شارت تقارير يف �إيطاليا، �إىل �أن رونالدو طلب من وكيل 

هذ�  ج��دي��د�ً  ن��ادي��اً  ل��ه  يجد  �أن  مينديز،  خ��ورخ��ي  �أعماله 
�ل�شيف، بعد �أن �أ�شبح غري �شعيد يف يوفنتو�س.

مان�ش�شرت  ظ��ه��ر  ف��ق��د  م���ارك���ا،  ذك��رت��ه �شحيفة  مل��ا  وف��ق��اً 
يونايتد كحل ووجهة حمتملة لرونالدو، وهو يقرتب من 

�لبتعاد عن دوري �لدرجة �لأوىل �لإيطايل.
�أمام  بعد  �ل��ب��اب  يغلق  مل  يونايتد  �أن  �ل�شحيفة  وت��زع��م 
�لقوية مع خورخي  �لنادي  ب�شبب عالقة  هذ� �لحتمال، 

مينديز.

الباب مفتوح اأمام رونالدو لالنتقال 
اإىل »ال�صياطني احلمر«

اأتلتيكو يعزز �صدارته وريال ي�صدد اخلناق 



 

اأبلغت عن فقدان حبيبها.. فاأخربتها ال�صرطة اأنه غري موجود اأ�صاًل
�أ�شيبت �مر�أة ب�شدمة �شديدة بعد �أن جلاأت �إىل �ل�شرطة للبحث 
�لذي  �ل�شخ�س  �أن  �إخبارها  ليتم  �لذي �ختفى فجاأة،  عن حبيبها 

تبحث عنه ل وجود له على �أر�س �لو�قع.
�إنها كانت على عالقة مع رجل ملدة عامني،  تقول كاثرين فريب 
و�عتقدت �أن هذه �لعالقة يكن �أن تكلل بالزو�ج و�إجناب �لأطفال، 
بد�ية  ومع  �ملا�شي.  �لعام  يف  كورونا  فريو�س  جائحة  تف�شي  حتى 
باأعر��س  ي��ك��ون م�شاباً  �أن���ه رمب��ا  �ل�����ش��اب ك��اث��ري��ن  �أخ���رب  �ل��وب��اء، 
�مل�شت�شفى لأنه كان  �إىل  �إنه يفكر بالذهاب  فريو�س كورونا، وقال 
يعاين من وعكة �شحية، لكنه بد�أ ي�شعر بتح�شن مع مرور �لوقت. 
يرد  يعد  ومل  كاثرين،  مع  �لتو��شل  عن  �ل�شاب  توقف  ذلك  ومع 
على �ت�شالتها �أو ر�شائلها، مما دفعها للخوف من حدوث �لأ�شو�أ.

بامل�شت�شفى،  �لت�شال  وب��د�أت  باخلوف  "�شعرت  كاثرين  وت�شيف 
و�كت�شف  هناك".  يكن  مل  لكنه  ل��ه،  ح��دث  م��ك��روه��اً  �أن  معتقدة 
�لت�شال  ف��ق��ررت  م�شت�شفى،  �أي  ي��ر�ج��ع  مل  حبيبها  �أن  كاثرين 

بال�شرطة لالإبالغ عن �ختفائه.
�لذي  �ل�شاب  �أن  �ل�شرطة  رج��ال  �أبلغها  عندما  �ل�شدمة  وك��ان��ت 
ذل��ك يف  على  وعلقت  م��وج��ود�ً،  يكن  باختفائه مل  ب��الغ��اً  ق��دم��ت 
"مل يخدعني بتزوير وفاته  مقطع فيديو ن�شرته على تيك توك 

ا ملدة عامني ب�شاأن هويته �حلقيقية". فح�شب، بل كذب علي �أي�شً

اآلف يح�صرون مهرجانا مو�صيقيا مبدينة ووهان 
�ملو�شيقى  ���ش��رتوب��ريي  م��ه��رج��ان  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �آلف  ح�شر   

مبدينة ووهان �ل�شينية يوم  �أم�س �لأول �ل�شبت.
ويف ظروف �شادها �لدفء يف �ليوم �لأول من عطلة عامة مبنا�شبة 
عيد ت�شتمر خم�شة �أيام رق�س �ملحتفلون وتعالت �شيحاتهم فرحا 
�ملف�شلني لديهم خ�شبة  �لفنانني و�لفرق  لدى �عتالء بع�س من 
�مل��ه��رج��ان ع���ودة �إىل ووه���ان بعد ��شطر�رها  �مل�����ش��رح. وم��ث��ل ه��ذ� 
للتو��شل عرب �لإنرتنت فقط �لعام �ملا�شي ب�شبب قيود كوفيد19-. 
وقال ممثل عن �ملنظمني لرويرتز �إنه مت فر�س قيود على �لأعد�د 
�ل�شبت.  يوم  �شخ�س ح�شرو�  �ألف   11 �أن نحو  �لعام م�شيفا  هذ� 
ي�شتخدمو�  مل  كثريين  لكن  ك��م��ام��ات  �ملتفرجني  بع�س  وو���ش��ع 
كمامات . وعا�س �لنا�س يف ووهان �لتي ظهر بها كوفيد19- لأول 
مرة �أكرث من �شهرين من �لقيود �ل�شارمة خالل �أول عزل عام يف 
�لعامل ب�شبب فريو�س كورونا. ومنذ ذلك �حلني ، وطبقا للبيانات 

�لر�شمية �أ�شبحت �ملدينة خالية متاما من �لفريو�س.

وفاة اأمريكية يف هجوم دب اأ�صود
قالت �ل�شلطات يف ولية كولور�دو �لأمريكية �إن �مر�أة )39 عاماً( 
توفيت �إثر هجوم دب �أ�شود على ما يبدو وذلك يف ر�بع حادث فتاك 

من نوعه يف �لولية منذ �شروعها يف �لت�شجيل عام 1960.
�إن  بيان  ك��ول��ور�دو يف  �لربية يف  و�حل��ي��اة  �ملتنزهات  وذك��رت هيئة 
�شديق �ل�شحية عرث على جثتها م�شاء �جلمعة قرب بلدة دور�جنو 

على بعد 563 كيلومرت�ً من مدينة دنفر.
وقال �لرجل لل�شرطة �إنه عاد للمنزل م�شاء و�كت�شف غيابها ووجد 
كلبيهما يف �خل��ارج. وفت�س �لرجل بعد ذلك منطقة ترتدد عليها 

مع �لكلبني و�أخطر �ل�شرطة فور عثوره على جثتها.
وقال م�شوؤولون بالهيئة �إن �ل�شلطات عرثت على �أثار فر�ء دب على 
�لعمر  تبلغ من  دب��ة  �لربية  �مل���ر�أة. وح��دد موظفو �حلياة  جثمان 
ع�شرة �أعو�م ودبني �شغريين �آخرين، بال�شتعانة بكالب بولي�شية، 
وقتلوها "بد�فع �ملزيد من �حلذر". وقال �ملتحدث با�شم �لهيئة �إن 

كولور�دو موطن ما يقدر بنحو 19 �ألف دب �أ�شود.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لعبة كورونا لك�صر امللل 
و�نعز�ل  ملل  من  بها  يرتبط  وم��ا  ك��ورون��ا،  بفريو�س  �ملرتفعة  �لإ���ش��اب��ات  ملحا�شرة  خانقة  قيود  من  �أملانيا  تعاين 

�جتماعي.
لكن عائلة �أملانية يف مدينة في�شبادن غربي �لبالد، �بتكرت لعبة �أطلقت عليها "كورونا"، للحد من �مللل يف �لفرت�ت 

�لطويلة د�خل �ملنازل.
ل�4 لعبني،  �شهرية يف م�شر، م�شممة  لوحية  لعبة  وهي  "بنك �حلظ"،  مثل  �ألعابا  ت�شبه  �لتي  �للوحية  و�للعبة 

و�بتكرتها لر� "14 عاما" و�شارة "20 عاما" من عائلة �شفيدرلب يف في�شبادن، وفق �شحيفة بيلد �لأملانية.
ويقول �لأب بنديكت "58 عاما": "كانت لر� و�شارة حمبطتني من �لقيود �ملرتبطة باإجر�ء�ت حما�شرة فريو�س 

كورونا".
وورق  �لطعام  مثل  �حتياجات  �شر�ء  هو  فالهدف  للجري�ن،  �لرئي�شية  �لحتياجات  �شر�ء  فكرة  على  �للعبة  وتقوم 

�لتو�ليت للجري�ن غري �لقادرين على �لذهاب لل�شوبر ماركت.
ومع رمي حجر �لرند، يتحرك �لأفر�د بني مر�حل معينة، لكن ميكن �أن يو�جه �لالعب عقابا يعيده خطو�ت للور�ء. 

ويف �لنهاية، من يو�شل �لحتياجات للجري�ن "�فرت��شيا" �أول يفوز.
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اأفهم قبل.. دراما كوميدية تك�صف معاناة الليبيني
�شا�شات  ع��ل��ى  ي��ع��ر���س  �ل����ذي  �ل��ك��وم��ي��دي،  قبل"  "�أفهم  م�شل�شل  جن���ح   
يعاين  �لتي  �مل�شرفية  �مل�شكالت  م��ن  ع��دد  على  ي��ده  و�شع  يف  �لتلفزيون، 
�لبنوك،  �أي معامالت مالية يف  �أثناء تو�جده لإنهاء  �لليبي  �ملو�طن  منها 
ب�شبب �لبريوقر�طية �ملتاأ�شلة يف نظام �لعمل �لإد�ري، كما ي�شع �مل�شل�شل 
جر�ء  من  �لدولة  يف  �ملوجود  �ل�شيولة  نق�س  م�شكلة  معاجلة  عينه  ن�شب 
وه��ادف �حللول  �إط��ار م�شوق  �مل�شل�شل يف  وي�شع  �لعجاف.  �حل��رب  �شنو�ت 
�لذكية لتلك �مل�شكالت من خالل �إر�شاد �ملتعاملني مع �لبنوك �إىل �لتعامل 
�لإلكرتوين وبطاقات �ل�شحب لت�شهيل �لإج��ر�ء�ت و�لتعامالت، يف �لوقت 
�لذي ل يز�ل بع�س �ملو�طنني يتخوفون �إىل �لآن من �ل�شرف من خالل 
ق��ال يف  �لليبي ع��الء �لأوج���ل���ي،  �ل��ف��ن��ان  �لأج��ه��زة �حل��دي��ث��ة. بطل �لعمل 
على  �إ�شبعه  ي�شع  �مل�شل�شل  �إن  عربية"،  نيوز  ل�"�شكاي  خا�شة  ت�شريحات 
بع�س �مل�شكالت �لتي يعاين منها �ملو�طنني يف �مل�شارف، من خالل حلقات 
منف�شلة، بحيث يقدم يف كل يوم م�شكلة بنكية، ويوجه �مل�شاهد �إىل تالفيها 
يف �إطار كوميدي م�شوق يجذب �ملتابع منذ �لدقيقة �لأوىل وحتى �لأخرية. 
�أ�شخا�س   3 على  وقائمة  �لعمل جماعية،  �لبطولة يف  �أن  �لأوجلي  وك�شف 
حمورين يف �شياق �لدر�ما، �ل�شخ�شية �لأوىل هي ملوظف متقاعد ي�شطر 
له  مالية  متتالية لإجن��از م�شالح  ف��رت�ت  خ��الل  �لبنك  �إىل  �ل��ذه��اب  �إىل 
�لبطل  �لبنك،  �إ�شر�ر موظف  ب�شبب  مل�شكالت كبرية  فيتعر�س  �لبنك،  يف 
�لثاين يف �لعمل، على توجيهه �إىل �إنهاء �إجر�ء�ته ب�شكل �إلكرتوين تي�شري�ً 

وت�شريعاً لالإجر�ء�ت وهو ما يوجد حالة جدلية د�خل �مل�شل�شل.

الزوار تهافتوا على ديزين لند يف كاليفورنيا 
ل ترتدد مومي يونغ ويلكنز وهي ت�شع �أذين "ميكي ماو�س" على ر�أ�شها يف 
�لقول �إنها مل ت�شعر "يوماً بهذ� �لقدر من �ل�شعادة"، وذلك خالل وجودها 
�شباح �جلمعة كما �لآلف غريها من �شكان كاليفورنيا، يف مدينة "ديزين 
عام  بعد  �ل��زو�ر  �أم��ام  �أبو�بها  فتح  �أع��ادت  �لتي  �ل�شهرية  لند" �لرتفيهية 
من �لإغالق �لهادف �إىل �حتو�ء جائحة كورونا. وقالت مومي �لبالغة 55 
عاماً لوكالة فر�ن�س بر�س "كنا هنا قبل 415 يوماً بال�شبط، يف 13 مار�س 
)�آذ�ر(، عندما �أقفل �ملتنزه �أبو�به. وقد وعدت بناتي باأننا �شنعود يف �ليوم 
�لو�قعة  �لرتفيهية  للمدينة  بوعدي".  �أيف  �أن��ا  وها  فتحه،  فيه  يعاد  �ل��ذي 
يف �أنهامي، جنوب لو�س �أجنلي�س، �رتباط وثيق بحياة �ملر�أة �خلم�شينية، �إذ 
كانت زيارتها �لأوىل لها وهي يف �شن �لعا�شرة عندما كانت ل تز�ل تعي�س يف 
هاو�ي، وفيها �أم�شت �شهر �لع�شل. �أما �بنتها ف�شعت �إىل �حل�شول على �أول 
وظيفة �شغرية لها عندما كانت يف �لر�بعة ع�شرة فح�شب لكي تتمكن من 
�شر�ء ت�شريح �لدخول �ل�شنوي مببلغ 1500 دولر. و�أ�شارت مومي �إىل �أن 
�بنتها "جاءت �إىل �ملتنزه �أكرث من 300 مرة منذ يونيو )حزير�ن( 2018"، 

و��شفة ديزين لند باأنها "ذكرى عائلية".

كيم كاردا�صيان تفاجئ 
متابعيها باإطاللة خمتلفة
فاجاأت جنمة تلفزيون �لو�قع  كيم 
ب�شورتني  متابعيها  كارد��شيان  
�شفحتها  يف  ن�شرتهما  جديدتني 
�لتو��شل،  م��وق��ع  ع��ل��ى  �خل��ا���ش��ة 
باإطاللة  ك���ارد�����ش���ي���ان  وظ����ه����رت 
وحو�جب  �أ���ش��ق��ر،  ب�شعر  خمتلفة 
م�����ش��ب��وغ��ة ب���ل���ون ف�����احت م����ا غري 
م���الحم���ه���ا ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري و�أث�������ار 

�إعجاب متابعيها.
وكانت كيم قد �أطلت على متابعيها 
موؤخر�ً ب�شورة ظهرت فيها برفقة 
�شقيقتها كايلي جيرن، يف �شفحتها 
�لتو��شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �خل���ا����ش���ة 
باملايوه  فيها  ظهرتا  �لجتماعي، 
حتت �أ�شعة �ل�شم�س بلقطة عفوية 
�شديقتها  ����ش���ارك���ت  ك��م��ا  لف���ت���ة، 
�ل�شابقة  �لأزي��اء و�لع�شو  م�شممة 
يف فرقة �شباي�س غريلز، فيكتوريا 
ميالدها  بعيد  �حتفالها  بيكهام، 
وجاءت  ف��ل��وري��د�.  ولي���ة  يف  �ل�47 
 The" ملنا�شبة خالل �فتتاج فندق�
Goodtime Hotel" يف ميامي 
ي���وم �جل��م��ع��ة �ل����ذي ح��ر���ش��ت كيم 
و�لتقطت  ف���ي���ه،  �ل���ت���و�ج���د  ع���ل���ى 
وزوجها  فيكتوريا  برفقة  �ل�شور 

وفاريل ويليامز مالك �لأوتيل.

مديحة كامل توفيت بعد 
اأداء �صالء الفجر يف رم�صان

�لفنية  �لأخ��ب��ار  متابعو  ي�شتذكر 
�ملمثلة  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان  �شهر  يف 
كامل  �ل��ر�ح��ل��ة  مديحة  �مل�����ش��ري��ة 

باأد�ء  قامت  �أن  بعد  توفيت  �لتي   ،
�شالة �لفجر يف �شهر رم�شان عام 

.1997
ع��ان��ت م��دي��ح��ة ك��ام��ل م���ن مر�س 
�لقلب طو�ل حياتها، و�أ�شيبت �ملرة 
خالل   1975 ع��ام  بجلطة  �لأوىل 
"�لأفعى"،  م�����ش��ل�����ش��ل  ت�����ش��وي��ره��ا 
ب���د�أت  �ل�شحية  م�شاكلها  �أن  �إل 
يف  وبقيت  و�ح��د  بعام  وفاتها  قبل 
ب�شبب  �أ���ش��ه��ر   10 مل���دة  �مل�شت�شفى 
�ملياه  وتر�كم  �لقلب  ع�شلة  �شعف 

على �لرئة.
 1997 ع��ام  كامل  مديحة  توفيت 
بالقلب  ب�شبب م�شاعفات مر�شها 
بعد  �شهر رم�شان،  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف 
مع  جماعة  �لفجر  �شالة  �أدت  �أن 
�بنتها وزوج �بنتها، ثم ذهبت للنوم، 

ورحلت يف ظهر �ليوم �لتايل.

روما ت�صتقبل اأول اآلة ل�صنع البيتزا 
حمبي  من  �لإيطالية  �لعا�شمة  �شكان  لكل 
�لبيتز�، و�شل �إىل روما �أول �آلة �أوتوماتيكية 
ل�شناعة مع�شوقتهم يف 3 دقائق فقط وبيعها 
يف �ل�شارع. بالإ�شافة �إىل �لوجبات �خلفيفة 
و�لع�شائر،  �ل��غ��ازي��ة  و�مل�����ش��روب��ات  و�لأدوي�����ة 
 "Mr.Go و�شلت �آلة حتمل ��شم "�ل�شيد جو
�إىل قلب روما ب�شارع كاتانيا 2. �إنها �ملاكينة 
�لبيتز�  ت���ق���دم  �ل���ت���ي  �لأح����م����ر  �ل���ل���ون  ذ�ت 
�ل�شاخنة يف علبة كرتونية للوجبات �ل�شريعة 
على مد�ر 24 �شاعة يومياً، وفقاً ملوقع "فان 
يف  ُت���ع���د..  ك��ي��ف  "�شاهد  بيدج" �لإي���ط���ايل. 
دقائق قليلة وميكنك �ل�شتمتاع بها"، عبارة 
بها  مدونة على ماكينة "Mr.Go" روجت 
�لأوتوماتيكية،  ل���الآل���ة  �مل�����ش��ن��ع��ة  �ل�����ش��رك��ة 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حت�شري وخ��ب��ز �ل��ب��ي��ت��ز� يف 3 
م��ت��وف��رة: هي،  ن��ك��ه��ات  وب�4  ف��ق��ط،  دق���ائ���ق 
�لكثري  من  )�مل�شنوعة  وديافول  مارجريتا، 
�لهالبينو(،  وخملل  �ل�شاخن  �ل�شالمي  من 
و4  �مل��ق��دد،  �للحم  مع  �حل��م��ر�ء  وبال�شل�شة 

�أنو�ع من �جلنب.

قالب �صكولتة مكافاأة طفلة ملن يعرث على كلبها  
�ملكافاأة قالب �شوكولتة، هذه هي �لهدية �لتي عر�شتها 
�ملف�شل  وحيو�نها  كلبها  على  يعرث  مل��ن  �إ�شبانية  طفلة 
�ملفقود. يبدو �أن تعلق �لطفلة ماري تريني �شاحبة �ل�12 
�لإ�شبانية  هويلفا  مقاطعة  يف  ليبي،  بلدية  م��ن  ع��ام��اً، 
�ملفقود جعلها تفكر يف  بكلبها  �أندلو�شيا،  �لتابعة ملنطقة 
على  �لعثور  يف  م�شاعدتها  على  �لنا�س  ي�شجع  �شيء  �أي 
ح��ي��و�ن��ه��ا �لأل���ي���ف، ح��ت��ى ول���و مل ي��ك��ن يف ق��درت��ه��ا �شوى 

تقدمي "�ل�شوكولتة" كمكافاأة لذلك.
�لتو��شل  مو�قع  على  �لنا�س  حديث  "تريني"  �أ�شبحت 
خطابها  بف�شل  وفي�شبوك،  تويرت  �شيما  ل  �لجتماعي، 
كلبها  لإي��ج��اد  بلدتها  �شكان  ملنا�شدة  كتبته  �ل��ذي  �مل��وؤث��ر 

�شتامبا" �لإيطالية. "ل  ل�شحيفة  وفقاً  "تر�بيتو"، 
�لدوبريمان  �شاللة  من  تر�بيتو  فقدت "تريني" كلبها 
�أن  �ل���ذي ع��ا���س معها مل��دة �شهرين ف��ق��ط، ل��ذل��ك ق���ررت 
كلبها  و�شفات  خ�شائ�س  عن  فيه  تتحدث  خطاباً  تكتب 

�ملفقود، موجهة ند�ًء �إىل �أي �شخ�س ر�آه �أو وجده".
�أ�شود  كلب  بين�شر،  "�شاللة  خطابها:  يف  تريني  وكتبت 
يبلغ من �لعمر �شهرين مبخالب بنية، لي�س لديه طوق 
على رقبته، �ل�شم: تر�بيتو، �إذ� وجدته من ف�شلك �ت�شل 
بي، �ملكافاأة: قالب �شوكولتة ميلكا، �أرجوكم �أعرثو� عليه 

من �أجلي، �أفتقده كثري�ً".

خالفات اأ�صرية تت�صبب يف جرمية مروعة
رئي�س  م�����ش��اع��دي  ك��ب��رية  رمي�����ش��ك��اي��ا،  �أورور�  ���ش��ّرح��ت، 
�لعالقات �لإعالمية يف �إقليم برميور�شكي �لرو�شي، باأن 
بها  م�شتبها  �م��ر�أة  �حتجزت  فالديفو�شتوك  يف  حمكمة 

بقتل طفليها وو�لدهما.
�ألك�شندر  �ل��رو���ش��ي��ة،  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة  وك����ان 
عن  باإبالغه  �لإقليميني  �ملحققني  �أم��ر  قد  با�شرتيكني، 
�شري �لتحقيق يف مقتل رجل وطفليه �لبالغني من �لعمر 

خم�س �شنو�ت يف فالديفو�شتوك.
"بناء على طلب  �إفادة باخل�شو�س:  وقالت رمي�شكايا يف 
�شكل  يف  �لنف�س  ل�شبط  �إج��ر�ء  �ملحكمة  �ختارت  �ملحقق، 
مركز  يف  �شتحتجز  ب��ه��ا  �مل�شتبه  �أن  م�شيفة  �عتقال"، 
�لتوقيف �ل�شابق للمحاكمة.   وجرى يف 29 �أبريل �لعثور 
على جثة رجل يبلغ من �لعمر 40 عاما وطفليه �لبالغني 
يف  بطعنات  م�شابني  )ت����و�أم(،  �شنو�ت  خم�س  �لعمر  م��ن 
���ش��ق��ة يف ف��الدي��ف��و���ش��ت��وك. وف��ت��ح��ت  ق�شية ج��ن��ائ��ي��ة يف 

جرمية �لقتل، ومت �عتقال و�لدة �لطفلني.

�صر الطائرات املهجورة.. لغز حمري �صمايل اإيطاليا
نعم هذ� �ملكان موجود، و�إن كنت من هو�ة �لأماكن �ملفقودة 
يف  بالتحديد  ويقع  مثاليا،  يعد  �ملكان  فهذ�  �ملن�شية،  �أو 
�إيطاليا..  �شمايل  فينيتو  منطقة  يف  فيالمارز�نا  قرية 

لكن ما �ل�شر ور�ء هذه �لطائر�ت؟
تقف �لطائرتان حتى تكاد مقدمتاهما تتالم�شان بجو�ر 
�ل��ق��ري��ة، وب��ي��ن��ه��م��ا م��ب��ن��ى ي�شبه برج  ط��ري��ق رئ��ي�����ش��ي يف 
حمر�ء  هيلكوبرت  مروحية  تظهر  �خللف  ويف  �ملر�قبة، 

جاهزة لالإقالع.
�لإيطايل  حقق  عندما   ،2000 ع��ام  �إىل  �لق�شة  وت��ع��ود 
�ل�شتثنائي  مطعمه  ميلك  �أن  يف  حلمه  �شتيكا  جيجي 

وغري �مل�شبوق، �إذ تخيل مطعم على �شكل مطار �شغري.

بني النار والتنوير.. تراث نابوليون املثري للجدل يف م�صر 
�ل�شام  وب��الد  م�شر  على  �لفرن�شية  �حلملة  طبعت 
ومهّدت  �ملنطقة،  تاريخ  بونابرت  نابوليون  بقيادة 
حل��ق��ب��ة �ل���ش��ت��ع��م��ار �حل��دي��ث��ة وت���رك���ت �إرث�����ا مثري� 
ل��ل��ج��دل ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �إ���ش��ه��ام��ات �أك��ي��دة لعلماء 

�شاركو� فيها.
�حلملة  �إن  �شلماوي  حممد  �مل�شري  �لكاتب  ويقول 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ر ك��ان��ت م��زي��ج��ا م���ن "�لنار 
و�لتنوير"، فهي من ناحية حملة ع�شكرية �إمربيالية، 

ومن ناحية �أخرى �أتت بالعلوم و�لتقدم.
نابوليون  ل���وف���اة  �مل��ئ��ت��ني  �ل���ذك���رى  �ق�����رت�ب  وم����ع 
بونابرت يف �خلام�س من �أيار/مايو، ي�شرح �شلماوي 
لفر�ن�س بر�س �أن "�حلملة كانت ع�شكرية بالتاأكيد، 
وكانت هناك مقاومة م�شرية �شد �لقو�ت �لفرن�شية 
، ولكنها كانت كذلك بد�ية ع�شر من �لتقدم �لفكري 

و�لتنوير".
ووّث����ق ع��ل��م��اء �حل��م��ل��ة يف ع��م��ل م��و���ش��وع��ي "و�شف 

�لطبيعي  و�لتاريخ  باملجتمع  يتعلق  ما  ك��ّل  م�شر" 
فرن�شيني  جنود  �كت�شاف  و�أدى  للبالد.  و�لإن�شاين 
حلجر ر�شيد يف ممفي�س يف م�شر، �لذي حفر عليه 
مر�شوم ملكي بثالث لغات، �للغة �مل�شرية �لقدمية 
و�ليونانية  و�ل��ه��ري�ط��ي��ق��ي��ة،  �ل��ه��ريوغ��ل��ي��ف��ي��ة،  �أو 
�لقدمية، �ىل فك �شيفرة �للغة �لهريوغليفية ون�شاأة 

علم �مل�شريات.
يف فرتة لحقة، كان موؤ�ش�س �لدولة �مللكية �حلديثة 
يف م�شر حممد علي، مبثابة "منفذ و�شية" بونابرت 
يف م�شر، لأنه ��شتخدم �لعلوم �لتي �أتت بها �حلملة 
لإق���ام���ة دول����ة ح��دي��ث��ة، ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ري �ل�شحايف 

�لفرن�شي ذي �لأ�شول �مل�شرية روبري �شوليه.
ويقول �شوليه "يف ع�شر �مللكية )1952-1804(، 
ب��ه �حلملة من  �أت���ت  م��ا  �ل��رتك��ي��ز من�شبا على  ك��ان 
فل�شفة  نتاج  باعتبارها  و�شيا�شية"،  علمية  �إ�شافات 

�لتنوير �لتي �أطلقتها �لثورة �لفرن�شية.

جينا جي ج�ف خالل ح�ش�رها عر�س »�شيني�ر م�منت« يف م�شارح كاميل�ت يف بامل �شربينغز , كاليف�رنيا. ا ف ب

جينيفر لوبيز تلتقي بن اأفليك 
يف منزلها

خطيبها   عن  موؤخًر�  �نف�شلت  �لتي  لوبيز ،  �لأمريكية  جينيفر  �لفنانة  �لتقت 
�أجنلو�س. وكان �خلطيبان  �أفليك  يف لو�س  �ل�شابق  بن  �أليك�س رودريغيز ، زوجها 
منذ  د�ئ���م  ت��و����ش��ل  على   ،"Bennifer" با�شم  �شابًقا  �مل��ع��روف��ان   ، �ل�شابقان 
مر�ت  ث��الث  �أفليك  بن  �شوهد   ،"Us" جملة  من  ملعلومات  وفًقا  �نف�شالهما. 
على �لأقل يف منزل جينيفر لوبيز يف لو�س �أجنلو�س.. وتقول �مل�شادر �إن �لثنائي 
جمرد �أ�شدقاء. وكانت لوبيز قد �نف�شلت موؤخًر� عن خطيبها �أليك�س بعد �أربع 
�آنا  �شديقته  عن  �ملمثل  �إنف�شل  �أخ��رى  جهة  من  بينهما.  �لعالقة  من  �شنو�ت 
�أن  و�أ�شبح كالهما عازب.يذكر  �إجناب طفل،  ب�شبب خالفهما حول  �أرما�س  دي 
2004. ولكن على �لرغم من ذلك  �أو�ئ��ل عام  �أنهو� عالقتهما يف  جينيفر وبن 

ظلو� على عالقة جيدة و على تو��شل على مر �ل�شنني.


