
غوتريي�ش يحّذر من اأزمة اإقليمية ال ميكن احتوا�ؤها

ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا غزة وبايدن ي�ؤكد العمل لتحقيق التهدئة

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

   

دعت م�ضر �ال�ضودان �اإثيوبيا ل�ضرعة ا�ضتئناف مفا��ضات �ضد النه�ضة 
اأمريكا تتحرك لك�ضر اجلم�د 

وتفادي ال�ضدام الع�ضكري
•• وا�شنطن-وكاالت:

يف  و�إثيوبيا،  و�ل�سود�ن  م�سر  من  كاًل  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  دعت 
بيان مطول، ل�ستئناف مفاو�سات �سد �لنه�سة على وجه �ل�سرعة، يف �أول 
رئا�سة  بايدن  جو  �لرئي�س  �إد�رة  تويل  منذ  ومبا�سر  جاد  �أمريكي  حترك 
�لبيت �لأبي�س، مطلع �لعام، متعهدة بتقدمي دعم �سيا�سي وفني لت�سهيل 

�لتو�سل �إىل نتيجة ناجحة.
�لأمريكي  �مل��ب��ع��وث  �أج��ر�ه��ا  مكوكية  ج��ول��ة  عقب  و��سنطن  دع���وة  و�أت���ت 
و�ل�سود�ن  �إىل كل من م�سر  �لإفريقي جيفري فيلتمان،  للقرن  �خلا�س 
��ستهدفت ك�سر جمود  13 مايو �جل��اري،  �إىل   4 و�إثيوبيا يف �لفرتة من 
�ملفاو�سات، ووقف �لت�سعيد �لر�هن يف ظل �إ�سر�ر �إثيوبيا على ملء خز�ن 

�ل�سد يف يوليو �ملقبل، ب�سرف �لنظر عن �إبر�م �تفاق مع م�سر �ل�سود�ن.
وو�سف �لنغما�س �لأمريكي �لر�هن يف �لأزمة، باأنه حتول كبري يف موقف 
�إد�رة بايدن، بح�سب مر�قبني يرون �أن و��سنطن ت�سعى �إىل جتنب مو�جهة 
ع�سكرية باتت تلوح يف �لأفق مع تاأزم �ملوقف، �لأمر �لذي قد يهدد م�سالح 
�أمريكية يف �ملنطقة، موؤكدة �أن �لأفق لي�س م�سدود�ً، و�أنه ميكن �لو�سول 

لتفاق يلبي مطالب �لدول �لثالث.
�أن  بعد  توقفت  قد  عقد  منذ  متقطع  ب�سكل  �ل��د�ئ��رة  �ملفاو�سات  ويذكر 
�لكونغو  �مل��ا���س��ي، يف عا�سمة  �أب��ري��ل  ع��ق��دت مطلع  ج��ول��ة  �آخ���ر  �أخ��ف��ق��ت 
و�ل�سود�ن  تطالب م�سر  �أي حلول، حيث  �إىل  �لتو�سل  �لدميقر�طية، يف 
باتفاق قانوين ُملزم ينّظم قو�عد عملية �مللء وت�سغيل �ل�سد، مبا يجنبهما 
�أ�سر�ر�ً متوقعة لل�سد. و�أفادت �خلارجية �لأمريكية، يف بيان، باأن فيلتمان 
�أّكد يف مناق�ساته مع �لقادة يف �أدي�س �أبابا و�لقاهرة و�خلرطوم، �أنه ميكن 
�لتوفيق بني خماوف م�سر و�ل�سود�ن ب�ساأن �لأمن �ملائي و�سالمة وت�سغيل 

�ل�سد مع �حتياجات �لتنمية يف �إثيوبيا من خالل مفاو�سات جوهرية.

و�ض�ل  منع  من  اأمريكي  قلق 
امل�ضاعدات الإن�ضانية لتيغراي

•• وا�شنطن-وكاالت:

بالغ  �ملتحدة عن  �لوليات  �أعربت 
�لقلق �إز�ء �لعدد �ملتز�يد للحالت 
�لقو�ت  ق��ام��ت فيها  �ل��ت��ي  �مل��وؤك��دة 
�لع�سكرية مبنع و�سول �مل�ساعد�ت 
منطقة  من  �أج��ز�ء  �إىل  �لإن�سانية 

تيغر�ي �لإثيوبية �مل�سطربة.
و�أك���دت �خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة، يف 
بيان، �أن هذ� �ل�سلوك غري �ملقبول 
 5.2 ع��ل��ى  �أك����ر  ب��خ��ط��ر  يت�سبب 
مليون �سخ�س يف �ملنطقة يف حاجة 

ما�سة �إىل �مل�ساعدة �لإن�سانية.
ب�سكل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ودع����ت 
و�إثيوبيا  �إريرتيا  حكومتي  قاطع 
�إىل �تخاذ كافة �خلطو�ت �لالزمة 
ل�سمان توقف قو�تهما يف تيجر�ي 
عن هذ� �ل�سلوك �مل�ستهجن و�لكف 
عنه، كما جددت �لدعوة �إىل كافة 
لاللتز�مات  لالمتثال  �لأط����ر�ف 
مب����وج����ب �ل�����ق�����ان�����ون �لإن���������س����اين 
�للتز�مات  ذل��ك  �ل����دويل، مب��ا يف 
و�لوقف  �ملدنيني  بحماية  �ملتعلقة 
�لعد�ئية  �لأع��م��ال  لكافة  �ل��ف��وري 
و�ل�سماح بو�سول �لإغاثة �إىل من 
�أم�س �حلاجة  يعانون ومن هم يف 

�إىل �مل�ساعدة.

•• باري�س-وكاالت:

ت���وج���ه �ل��رئ��ي�����س �مل�������س���ري عبد 
�ل��ف��ت��اح �ل�����س��ي�����س��ي، �لأح������د، �إىل 
باري�س  �ل��ف��رن�����س��ي��ة  �ل��ع��ا���س��م��ة 
موؤمتر  م���ن  ك���ل  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
�لنتقالية  �ملرحلة  لدعم  باري�س 
متويل  وق����م����ة  �ل�����������س�����ود�ن،  يف 
�لقت�ساديات �لإفريقية، �للذين 
17 و18 مايو  �سيعقد�ن يومي 

�جلاري على �لتو�يل.
با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  و���س��رح 
م�ساركة  ب���اأن  �مل�سرية  �لرئا�سة 
تلبية  ت��اأت��ي  �ل�سي�سي  �ل��رئ��ي�����س 
�لفرن�سي  �ل���رئ���ي�������س  ل�����دع�����وة 
�إميانويل ماكرون، وذلك يف �سوء 
�لعالقات �لوثيقة و�ملتنامية �لتي 
تربط بني م�سر وفرن�سا، ف�ساًل 
عن �لدور �مل�سري �حليوي لدعم 
�ل�سود�ن  يف  �لنتقالية  �مل��رح��ل��ة 
�لإقليمي  �ل�������س���ع���ي���دي���ن  ع���ل���ى 
�لذي  للثقل  وك��ذل��ك  و�ل�����دويل، 
ب���ه م�����س��ر ع��ل��ى م�ستوى  ت��ت��م��ت��ع 
يف  ي�ساهم  مبا  �لأفريقية  �لقارة 
�لهادفة  �لدولية  �ملبادر�ت  تعزيز 

لدعم �لدول �لأفريقية.

لتي�سري  �لدولية  �جلهود  تعزيز 
�لعاملي،  �لقت�ساد  يف  �ندماجها 
مب����ا ي�������س���اه���م ف����ى حت���ق���ي���ق منو 
تد�عيات  مو�جهة  يف  �قت�سادي 
�أزمة كورونا، وكذلك تي�سري نقل 
�لأفريقية،  للدول  �لتكنولوجيا 
�لأجنبي  �ل�ستثمار  حركة  ودف��ع 

�إليها.

غيليت  -كليمان  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

ل�����و ع����اجل����ن����اه، ل���ك���ان���ت �أوروب���������ا 
نكن  مل  ورمب��ا  بالتاأكيد  خمتلفة 
�إّن  ع���امل���ي���ت���ني.  ل���ن���ع���رف ح���رب���ني 
ت�سارلز  للدكتور  بالن�سبة  �ملوؤكد 
هرني �سو�ر، �أن نابليون عانى من 
�أثناء  �لتنف�س  ت��وق��ف  م��ت��الزم��ة 
�سقوط  ه����ذ� يف  و���س��اه��م  �ل���ن���وم، 
�لإم���ر�ط���وري���ة. ل��ق��د ق���ام جر�ح 
�لذي  و�حل��ن��ج��رة،  و�لأذن  �لأن���ف 
مركز  يف  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات  يف  ع��م��ل 
�لنوم  �����س���ط���ر�ب���ات  ����س��ت��ك�����س��اف 
�سانت  م�ست�سفى  يف  �ل��ت��ن��ف�����س��ي��ة 
�لتي  �لعنا�سر  بتطوير  �أن��ط��و�ن، 
مقال  يف  �لت�سخي�س  ه���ذ�  ت��ث��ري 
نابليون  �أن  ق��ي��ل  ي��ك��ت��ب:  ك��ام��ل. 

ن���وم���ه، مم���ا �ساهم  ���س��ي��ط��ر ع��ل��ى 
للعادة،  خ���ارق  ك��رج��ل  �سمعته  يف 
�خل�سو�س  وج�����ه  ع���ل���ى  مي��ت��ل��ك 
�لقدرة على جتاوز �لتعب ب�سرعة 

و�أو����س���ح �مل��ت��ح��دث �ل��ر���س��م��ي �أن 
�لرتكيز  يعتزم  �مل�سري  �لرئي�س 
خالل �أعمال موؤمتر دعم �ملرحلة 
على  �ل���������س����ود�ن  يف  �لن���ت���ق���ال���ي���ة 
�أه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف �مل��ج��ت��م��ع �لدويل 
�ملرحلة  خ��الل  �ل�����س��ود�ن  مل�ساندة 
بها،  �لتى مير  �لهامة  �لتاريخية 
�مل�سرية  �جل���ه���ود  و����س��ت��ع��ر����س 

�ل�������س���دد على  ه����ذ�  �جل����اري����ة يف 
�لقت�سادية  �مل�ستويات  خمتلف 

و�ل�سيا�سية و�لأمنية.
كما يلقي �ل�سي�سي �ل�سوء خالل 
�لقت�ساديات  متويل  قمة  �أعمال 
خمتلف  ع�����ل�����ى  �لأف������ري������ق������ي������ة 
�مل���و����س���وع���ات �ل���ت���ى ت��ه��م �ل����دول 
باأهمية  يتعلق  فيما  �لإف��ري��ق��ي��ة 

كبرية عن طريق �لنوم قليال �أثناء 
�لنهار، ويف �أي مكان، و�ل�ستيقاظ 

بعد ب�سع دقائق بر�حة تامة.
 )�لتفا�سيل �س11(
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•• دبي- الفجر:

رحب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
�سوق  معر�س  فعاليات  يف  بامل�ساركني  �هلل،  رع��اه  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
�ل�سفر �لعربي وقال يف تغريدة على ح�ساب �سموه �ل�سخ�سي يف )تويرت(:

٦٢ دولة ت�سارك ح�سورياً يف دبي بفعاليات معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي.. 
�حلدث �ل�سياحي �لأكر عامليا منذ تف�سي �جلائحة .. نرحب باجلميع يف 
دبي .. حيث يبد�أ �لتعايف �ل�سياحي للعامل .. وحيث ن�ستطيع روؤية �ل�سوء 

يف نهاية �لنفق �لذي مرت به �لب�سرية خالل عام ون�سف.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي �فتتح فيه �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم، 
�لإمار�ت  ط��ري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س 
فعاليات �لدورة �لثامنة و�لع�سرين من معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي �مللتقى 
2021 ، يف دورة ��ستثنائية للحدث �لأ�سخم يف قطاع �ل�سفر و�ل�سياحة 
يف �ل�سرق �لأو�سط، من ناحية �أعد�د �مل�ساركني باحل�سور �ملبا�سر يف �أكر 
جتمع من نوعه خالل �لثمانية ع�سر �سهر�ً �ملا�سية. و�أكد �سموه �أن �لإقبال 
�لكبري على ح�سور ن�سخة هذ� �لعام من �سوق �ل�سفر �لعربي من جانب 
�لقائمني على �سناعة �ل�سياحة و�ل�سفر و�ل�سيافة حول �لعامل هي �سهادة 
�آمنة ت�سمن �سالمة و�سحة  �أج��و�ء  دب��ي يف توفري  ثقة جديدة يف جن��اح 
�لأك��ر من نوعه عاملياً من ناحية �حل�سور  �مل�ساركني يف �حل��دث  جميع 
�أن تنظيم هذ�  �سموه  �لعام تقريباً، منوهاً  �ملبا�سر منذ نحو عام ون�سف 
�حلدث �ل�سخم ياأتي من�سجماً مع روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
دبي،  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد 
رعاه �هلل، يف تعزيز مكانة دبي كوجهة رئي�سة لأن�سطة �ل�سياحة و�ل�سفر يف 
�ملنطقة، وتعزيز دورها يف ت�سريع وترية تعايف هذ� �لقطاع �حليوي لي�س 

فقط يف �ملنطقة ولكن على م�ستوى �لعامل �أجمع.
)�لتفا�سيل �س14(

�لرئي�س �لفرن�سي ي�سافح نظريه �مل�سري 

نابليون �لأول يف زي �لتتويج، 1805

ال�ضي�ضي يف فرن�ضا لدعم املرحلة النتقالية يف ال�ض�دان 

�ضاغل فرن�ضا يف كل االأزمنة:

! نابلي�ن: ل�ل علرّة الن�م، لكان وجه العامل كله قد تغريرّ

يلوحون يف عري�ضة بان�ضحابهم من احلزب
جمه�ري�ن م�ضتعدون 

لتاأ�ضي�س حزب حمافظ جديد!
•• الفجر -لوك الليربتي –ترجمة خرية ال�شيباين

ما مدى تاأثري دونالد تر�مب يف �حلزب �جلمهوري؟ هل مبا يكفي لكي يوّقع مائة 
�إذ� مل يقطع هذ�  �إنهم �سيرتكون �حلزب  من �جلمهوريني عري�سة يوؤكدون فيها 
�لأخري عالقاته مع �لرئي�س �ل�سابق. على عك�س ما �ساد يف 6 يناير عند مالحظة 
�أ�سري  �ل���ذي  و�لأرب���ع���ني،  �خل��ام�����س  �لرئي�س  ف���اإن  �ل��ك��اب��ي��ت��ول،  �ل��ه��ج��وم على مبنى 
�مل�سوؤولني  على  �أك��ر  ب�سيطرة  �لآن  يتمتع  �ل��ع��دو�ين،  خطابه  ب�سبب  بالبنان  �إليه 
�لتي  ت�سيني  ليز  م�سري  من  يت�سح  وكما  �لكونغر�س.  يف  �ملنتخبني  �جلمهوريني 
�أطيح بها �لأربعاء، دون رحمة، من قبل قيادة �جلمهوريني ل�سجبها جتاوز�ت دونالد 
تر�مب، يت�سح �أنه ل ت�سامح مع �أي �نتقاد �أو �حرت�ز ولو ب�سيط. يذكر �أن ت�سيني مل 
ا ��ستمر�ر  تكتفي بلوم تر�مب على دوره يف �أحد�ث 6 يناير فح�سب، بل �د�نت �أي�سً

ترويجه ملعلومات ز�ئفة تتعلق بنتائج �نتخابات 2020. )�لتفا�سيل �س8(
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تخريج دورة حر�ص الرئا�سة 
التخ�س�سية ملجندي اخلدمة الوطنية 

اأخبار الإمارات

   البابا يحّذر من دوامة موت بني 
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني 

عربي ودويل

“الإمارات للدراجات” يحرز املركز 
الثاين يف كاأ�ص اأندراتك�ص مايوركا

الفجر الريا�سي
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افتتاح معر�ش �ضوق ال�ضفر العربي 2021 مب�ضاركة 62 د�لة 

حممد بن را�ضد: نرحب باجلميع يف دبي .. حيث يبداأ التعايف ال�ضياحي للعامل 

•• دبي-وام:

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
رقم  �لقانون  دب��ي،  لإم��ارة  ب�سفته حاكماً  �هلل،  رع��اه 

11 ل�سنة 2021 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 
13 ل�سنة 2016 ب�ساأن �ل�سلطة �لق�سائية يف �إمارة 
�ملادة  ن�س  تعديل  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون  وت�سمن  دب���ي. 
ل�سنة 2016، و�خلا�س   13 رقم  �لقانون  من   14
ب���الأم���ان���ة �ل���ع���اّم���ة ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��ق�����س��ائ��ي يف دب���ي. 

الدرا�ضة  ا�ضتئناف 
بعد  الدولة  مبدار�س 
العيد اإج��ازة  انتهاء 

•• اأبوظبي-وام:

�����س���ت���اأن���ف ط��ل��ب��ة �مل����د�ر�����س 
�حل�����ك�����وم�����ي�����ة و�خل�����ا������س�����ة 
وز�رة  مل���ن���ه���اج  �مل��ط��ب��ق�����������������ة 
وكذلك  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
دو�مهم  �لأج��ن��ب��ي��ة  �مل��ن��اه��ج 
�نتهاء  بعد  �أم�����س  �مل��در���س��ي 
�لفطر  ع��ي��������������د  �إج���������������������������ازة 

�ملبارك.
مدر�سية  �إد�ر�ت  و�أك�������دت 
�حل�������ر��������س ع�����ل�����ى �إجن���������از 
وفقا  �ل���در�����س���ي���ة  �خل���ط���ط 
�ملحدد  �ل���زم���ن���ي  ل���ل���ج���دول 
وقبيل بدء �متحانات نهاية 

�لعام �لدر��سي.
�لإمار�ت  موؤ�س�سة  و�أعلنت 
»تعليم«  �مل��در���س��ي  للتعليم 
�متحانات  ع���ق���د  م����وؤخ����ر� 
ن���ه���اي���ة �ل�����ع�����ام �ل����در������س����ي 
لطلبة   2021  -  2020
�ل�سفوف من �لر�بع وحتى 
�لفرتة  خ��الل  ع�سر  �لثاين 
من 8 يونيو �ملقبل �إىل 17 

من �ل�سهر ذ�ته.
)�لتفا�سيل �س3(

•• االأمم املتحدة-وكاالت:

�لإ�سر�ئيلية على قطاع  �ل�سربات  �رتفعت ح�سيلة �سحايا 
�أم�س  �سقطو�  �سحية   40 منهم  ق��ت��ي��اًل،   181 �إىل  غ��زة 
�أ�سيب  فيما  �سيدة،  و31  طفاًل   52 بينهم  فقط  �لأح���د 
لوز�رة  بيان  وفق  وذلك  خمتلفة،  بجروح  �سخ�ساً   1225
يف  فل�سطينيون  �سبان  تظاهر  بينما  �لفل�سطينية،  �ل�سحة 

ر�م �هلل رف�سا لالعتد�ء�ت �لإ�سر�ئيلية.
�لفل�سطينيني  بني  �ملو�جهات  �رتفعت ح�سيلة �سحايا  كما 
قتياًل   21 �إىل  �ل�سر�ئيلية  و�ل��ق��و�ت  �لغربية  �ل�سفة  يف 
�ل���ق���و�ت �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة و�مل�����س��ت��وط��ن��ني �لذين  ب��ر���س��ا���س 
�ملتظاهرين  م��و�ج��ه��ة  يف  �حل����ي  �ل��ر���س��ا���س  ����س��ت��خ��دم��و� 

�لفل�سطينيني.
ي��اأت��ي ذل���ك فيما �أع��ل��ن �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ن �إطالق 
�ملقاومة �لفل�سطينية لأكرث من 3 �آلف �ساروخ من قطاع 
تو�جه  �إ�سر�ئيل  �أن  �إىل  م�سري�ً  �ملا�سي  �لثنني  منذ  غ��زة 

�أعلى وترية لإطالق �ل�سو�ريخ على �لإطالق.
وقالت �سحيفة يديعوت �أحرونوت �لعرية �إن وزير �لدفاع 
�لأمريكي  �لرئي�س  مبعوث  �أبلغ  غانت�س  بيني  �لإ�سر�ئيلي 
�إحالل  �إىل  ت�سعى  �إ�سر�ئيل  �أن  عمرو  ه��ادي  �إ�سر�ئيل  �إىل 

وقف �إطالق نار طويل �لأجل يف غزة .
و�لتقى عمرو �أم�س غانت�س وم�سوؤولني كبار �آخرين يف �إطار 

جهود وقف �لعملية �لع�سكرية بقطاع غزة.

و�لأو���س��اع يف  غ��زة  �لت�سعيد يف  �لأم��ري��ك��ي  �ملبعوث  وبحث 
�لتو�سل لوقف  �لتوتر بغية  �لغربية و�سبل خف�س  �ل�سفة 

�إطالق �لنار.
ويف مبادرة هي �لأوىل من نوعها منذ دخوله �لبيت �لأبي�س، 
و�لفل�سطينيني،  �إ�سر�ئيل  بني  �لكبري  �لت�سعيد  خ�سم  ويف 
هاتفيا  �ت�سال  عبا�س  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�س  تلقى 

�ل�سبت من �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن.
�أكد  بايدن  �أن  �لفل�سطينية،  للرئا�سة  ر�سمي  بيان  وجاء يف 
�أن و��سنطن تبذل جهود�ً مع �لأط��ر�ف �ملعنية من  لعبا�س 
�أجل حتقيق �لتهدئة، م�سدد�ً على �سرورة �لو�سول لوقف 

نار قريب وخف�س �لعنف يف �ملنطقة.
من جانبه قال �لعاهل �لأردين �مللك عبد �هلل �أم�س �لأحد 
�إن بالده ت�سارك يف �ت�سالت دبلوما�سية مكثفة حاليا لوقف 
ما و�سفه بالت�سعيد �لع�سكري �لإ�سر�ئيلي �لذي �أدى لأ�سو�أ 

تفجر للعنف منذ �سنو�ت.
وكان �مللك قد حذر يف �لأيام �ملا�سية من تد�عيات �حلملة 
خلطر  �ملنطقة  تعر�س  �إنها  وق��ال  �لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية 
كبري من عدم �ل�ستقر�ر.وح�س �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�لإ�سر�ئيليني  �لعنف بني  لأعمال  ف��وري  وقف  على  �لأح��د 
�أن �لقتال ميكن  و�لفل�سطينيني، منبها جمل�س �لأمن �ىل 

�أن يتطور �إىل �أزمة �إقليمية ل ميكن �حتو�وؤها.
وقال �أنطونيو غوتريي�س يف م�ستهل �جتماع للمجل�س يجب 
�لعنف  و��سفا  ف���ور�،  يتوقف  �أن  يجب  �لقتال.  يتوقف  �أن 

�لذي �أودى بنحو 200 �سخ�س خالل �لأ�سبوع باأنه مروع 
للغاية.

�أمنية  �أزم����ة  �ىل  ي����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  �لت�سعيد  �أن  و�أ����س���اف 
لي�س  �لتطرف،  تعزيز  و�ىل  �حتو�وؤها  ميكن  ل  و�إن�سانية 
يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة و�إ�سر�ئيل فح�سب، بل يف 

�ملنطقة برمتها.
وعقد جمل�س �لأمن �أم�س جل�سة علنية �فرت��سية ملناق�سة 
�أن  �ملتوقع  من  حيث  �لفل�سطينية،  �لأر����س��ي  يف  �لأو���س��اع 
يح�سر �جلل�سة مبعوث �لأمم �ملتحدة �إىل �ل�سرق �لأو�سط 
�لرنويجي تور ويني�سالند، �إ�سافة �إىل ممثلني عن �إ�سر�ئيل 

و�لفل�سطينيني.
وياأتي �نعقاد جمل�س �لأم��ن �ل��دويل بطلب كل من تون�س 
�ل��ث��الث �قرتحت  �ل���دول  و�ل��رنوي��ج و�ل�����س��ني، حيث كانت 
ع��ق��د �جل��ل�����س��ة يف 14 م��ن م��اي��و، ل��ك��ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 

عار�ست ذلك.
�نعقاد جل�سة جمل�س �لأمن �لدويل يف وقت ف�سلت  وياأتي 
فيه جهود �لو�ساطة �لدولية يف �لتو�سل لتفاق على وقف 

�إطالق �لنار بني �لطرفني.
وكانت �ل�سعودية عقدت �جتماعات عربية يف جمل�س �لأمن 
ت�سلط �ل�سوء على �لهجمات �لإ�سر�ئيلية �لأخرية ومناق�سة 

و�جبات �ملجتمع �لدويل حيال حماية �ملدنيني.
�لجتماعات ن�سق لها �ملندوب �لد�ئم لل�سعودية لدى �لأمم 

�ملتحدة �ل�سفري عبد�هلل �ملعلمي.

هل يف�سل �حلو�ر بني �لعمالقني؟

لي�ضت حديثة، بل ثابتة منذ نهاية احلرب الباردة:
املناف�ضة بني وا�ضنطن وبكني: 

اإىل اأي مدى وباأي ثمن؟
•• الفجر - خرية ال�شيباين 

ل تز�ل �لتوتر�ت �جليو�سيا�سية مرتفعة بني و��سنطن وبكني رغم �لتغيري 
يف �لإد�رة �لأمريكية. ومل توؤد جائحة فريو�س كورونا �إل �إىل زيادة �نعد�م 
�لثقة بني �لقوتني. لكن باأي ثمن؟ وما هي لعبتهما و��سرت�تيجيتهما، ل 

�سيما يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ؟
فيما يلي تقييم لالأو�ساع مع بارثولومي كورمون، مدير �لأبحاث يف معهد 
�لعالقات �لدولية و�ل�سرت�تيجية، و�لذي تغطي جمالت خرته �لق�سايا 
�ل�سينية،  �لقوة  و��سرت�تيجية  �آ�سيا،  �سرق  �سمال  يف  و�لأمنية  �ل�سيا�سية 
و�لتهديد�ت  �لنووية  و�لق�سايا  �ملتحدة،  للوليات  �خلارجية  و�ل�سيا�سة 
�لكاثوليكية  �جلامعة  يف  �لتاريخ  يف  حما�سر  �أ�ستاذ  ا  �أي�سً وهو  �جلديدة. 
ر�وؤول  كر�سي  يف  و�ل��دف��اع  �لأم��ن  ل�سوؤون  �مل�ساعد  �ملدير  وكذلك  ليل،  يف 
د�ندور�ند للدر��سات �ل�سرت�تيجية و�لدبلوما�سية بكند�. ورئي�س حترير 
لنحو ثالثني  وموؤلف  �آ�سيا �جلديدة«،  �ل�سيني،  »�لعامل  �لف�سلية  �ملجلة 
كتاًبا عن �لق�سايا �جليو�سيا�سية.                              )�لتفا�سيل �س10(

تدخل  اأم��ريك��ي:  تقرير 
اإيران يزيد معاناة اليمنيني

•• وا�شنطن-وكاالت:

��ستخبار�ت  رّجح تقرير �سادر من 
�جلي�س �لأمريكي تدهور �لأو�ساع 
يعاين  حيث  �ليمن،  يف  �لإن�سانية 
�ل�سعب �ليمني من عدم �ل�ستقر�ر 

منذ عام 2011.
�لتي  �جل��دي��دة  �ل��ت��وق��ع��ات  وتعتر 
�جلي�س  ����س��ت��خ��ب��ار�ت  عنها  ع���ّرت 
يف  و�لإن�سانية  �ل�سحية  �حلالة  �أن 
و�أن  �ل��ع��امل،  �لأ���س��و�أ يف  �ليمن تعد 
وت�ستمر  �ستتو��سل  �ل��ك��ارث��ة  تلك 
�حلوثيني  متهمة  �حل����رب،  ب��ف��ع��ل 

بالوقوف خلف هذه �لأزمة.
�إي��ر�ن مبو��سلة  كما �تهم �لتقرير 
دع���������م �حل�����وث�����ي�����ني ب����الأ�����س����ل����ح����ة 

و�مل�ست�سارين �لع�سكريني.
�ملبعوث  غ��ري��ف��ث�����س  م���ارت���ن  وك����ان 
�إن  ق����ال  ق���د  �ل��ي��م��ن،  �إىل  �لأمم�����ي 
ب�سبب  خ��ط��ري  م������اأرب  يف  �ل��و���س��ع 
ه��ج��م��ات �حل��وث��ي��ني، م�����س��ري�ً �إىل 
من  �ليمنية  �حل��ك��وم��ة  م��وق��ف  �أن 

عملية �ل�سالم كان ممتاز�ً.
�لوليات  �أك����دت  ف��ي��م��ا  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�حلوثيني  �أن  وف��رن�����س��ا  �مل���ت���ح���دة 

ياأخذون م�ستقبل �ليمن رهينة.
وق��ال��ت �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة �إن 
�ليمن،  �إىل  �لأم����ريك����ي  �مل���ب���ع���وث 
و�لدبلوما�سي  ل��ي��ن��درك��ي��ن��غ،  ت��ي��م 
�أكد�  فارنو،  كري�ستوفر  �لفرن�سي، 
على  �حلوثي  �لهجوم  ��ستمر�ر  �أن 

ماأرب ُيهدد بتكلفة عالية.

اأ�ضدر مر�ضوما بتعيني اأمني عام املجل�ش الق�ضائي للإمارة 

حممد بن را�ضد يعدل بع�س اأحكام قان�ن ال�ضلطة الق�ضائية يف دبي
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�سيا 
�مل�سابة  �حل���الت  وح�سر  �ملبكر  �لكت�ساف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�سات 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت 
 24 �ل���  �ل�ساعات  خ��الل  جديد�  فح�سا   103،918 �إج���ر�ء  �ل���وز�رة عن 
تقنيات  و�أح��دث  �أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�سية 

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�سي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  و�ساهم  �لطبي.     �لفح�س 
 1،251 عن  �لك�سف  يف  �لدولة  م�ستوى  على  �لفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  �إ���س��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت  وجميعها 
�ل��وز�رة عن  �أعلنت  546،182 حالة.   كما  يبلغ جمموع �حل��الت �مل�سجلة 
وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تد�عيات �لإ�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد، 
وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،631 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�سحة 

�ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��ساتها  تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�سحية  �جلهات  مع 
 1،222 �سفاء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما  و�سالمة  ل�سحة  �سماناً 
19" وتعافيها  "كوفيد -  حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا �مل�ستجد 
�لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها 
�مل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت �ل�سفاء 526،302 حالة. من جهة 

�أخرى �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 2،406 جرعات من 
جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  لقاح "كوفيد19-" خالل 
عدد �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 11،450،769 جرعة ومعدل 
100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع  115.78 جرعة لكل  �للقاح  توزيع 
خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�سعياً �إىل �لو�سول �إىل �ملناعة 
�حلالت  �أع���د�د  تقليل  يف  �ست�ساعد  و�ل��ت��ي  �لتطعيم  ع��ن  �لناجتة  �ملكت�سبة 

و�ل�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

اأ�ضدر مر�ضوما بتعيني اأمني عام املجل�ش الق�ضائي للإمارة 

حممد بن را�ضد يعدل بع�س اأحكام قان�ن ال�ضلطة الق�ضائية يف دبي
•• دبي-وام:

�أ�سدر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
�هلل،  رع��اه  �ل���وزر�ء،  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
11 ل�سنة  �ل��ق��ان��ون رق��م  دب���ي،  لإم����ارة  ب�سفته ح��اك��م��اً 
ل�سنة   13 رقم  �لقانون  �أحكام  بع�س  بتعديل   2021
2016 ب�ساأن �ل�سلطة �لق�سائية يف �إمارة دبي. وت�سمن 
�لقانون  م��ن   14 �مل���ادة  ن�س  تعديل  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون 
�لعاّمة  ب��الأم��ان��ة  و�خل���ا����س   ،2016 ل�سنة  رقم13 
�جلديد،  للن�س  ووف��ق��اً   .. دب��ي  يف  �لق�سائي  للمجل�س 
توفري  تتوىل  ع��ام��ة،  �أم��ان��ة  �لق�سائي  للمجل�س  يكون 
�لق�سائي  �ملجل�س  لتمكني  �مل�ساندة  �لإد�ري���ة  �خلدمات 
من �لقيام بالخت�سا�سات �ملنوطة به، وتوفري �ملعلومات 
و�لبيانات و�لدر��سات �لتي يطلبها، على �أن ُيعنينَّ �أمني 
�ل�سمو  عام �ملجل�س �لق�سائي مبر�سوم ي�سدره �ساحب 
يف  له  �ملحددة  و�ل�سالحيات  �ملهام  ويتوىل  دب��ي،  حاكم 

هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه.
ك��م��ا ن�����ّس �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى �أن ي��ك��ون �أم����ني ع���ام �ملجل�س 
يكون  �أن  دون  للمجل�س،  ر�ً  ُم��ق��رِّ دب��ي  لإم���ارة  �لق�سائي 
له �سوت معدود يف مد�ولته، و�أن يتوىل �لإ�سر�ف على 

موّظفي �لأمانة �لعامة، ويحدد رئي�س �ملجل�س �لق�سائي 
�خت�سا�سات �لأمانة �لعامة للمجل�س، وي�سدر �لقر�ر�ت 
�لنو�حي  يف  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لعمل  بتنظيم  �ملتعلقة 
�لعاّمة  ل��الأم��ان��ة  وي��ك��ون   .. و�لفنية  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة 
للمجل�س �لق�سائي لإمارة دبي جهاز تنفيذي يتكون من 
عدد من �ملوظفني �لإد�ريني و�لفنيني، يتم تعيينهم من 
ِقَبل �أمني عام �ملجل�س، وي�سري ب�ساأنهم �لقانون رقم 8 
ل�سنة 2018 ب�ساأن �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي، 

لطة �لق�سائية. با�ستثناء �أع�ساء �ل�سُّ
كما �أ�سدر �سموه �ملر�سوم رقم 21 ل�سنة 2021 ب�ساأن 
�إعارة �لأ�ستاذ �لدكتور �سيف غامن �ل�سويدي، من �سرطة 
دبي، وتعيينه �أميناً عاماً للمجل�س �لق�سائي لإمارة دبي، 
مع منحه درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام �لت�سريعات 
�لتنفيذيني  �لب�سرية للمديرين  �مل��و�رد  ب��اإد�رة  �خلا�سة 
يف حكومة دبي، وُيلغى مبوجب �ملر�سوم �جلديد �ملر�سوم 
رقم 7 ل�سنة 2014 ب�ساأن �أمني عام �ملجل�س �لق�سائي، 
�لذي  �مل��دى  �إىل  �آخ��ر  ت�سريع  �أي  �أي ن�س يف  ُيلغى  كما 
يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �ملر�سوم. وُيعمل بالقانون رقم 
11 ل�سنة 2021 و�ملر�سوم رقم 21 ل�سنة 2021 من 

تاريخ �سدورهما وين�سر�ن يف �جلريدة �لر�سمية.

جلنة املجل�س ال�طني لل�ض�ؤون ال�ضحية ت�ا�ضل مناق�ضة م��ض�ع تعزيز ال�ضحة النف�ضية يف الإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

�ل�سحية  �ل�������س���وؤون  جل��ن��ة  و����س��ل��ت 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  يف  و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة 
�لحت�����ادي خ���الل �ج��ت��م��اع��ه��ا �لذي 
عقدته عن بعد �أم�س �لأحد �ملو�فق 
�سعادة  برئا�سة   ،2021 مايو   16
�لنائب  �ل�����س��ره��ان  ع��ب��د�هلل  ن��اع��م��ة 
رئي�سة  �مل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �ل���ث���اين 
�سيا�سة  م��و���س��وع  مناق�سة  �للجنة، 
يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة 
�ساأن تعزيز �ل�سحة �لنف�سية يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�للجنة  �أع�ساء  �لجتماع  يف  �سارك 
���س��م��ي��ه عبد�هلل  م�����ن:  ك����ل  ����س���ع���ادة 
و�أحمد  �للجنة،  م��ق��ررة  �ل�����س��وي��دي 
�سعيد  و���س��ذى  �ل�سويدي،  بو�سهاب 
ركا�س،  ب��ن  ح�سن  وع���ذر�ء  �لنقبي، 
وحممد �أحمد �ليماحي، و�لدكتورة 

موزة حممد حمرور �لعامري.
�لط���الع على  �لجتماع  ومت خ��الل 
خطة عمل �للجنة �خلا�سة بالزيار�ت 
�مليد�نية و�حللقات �لنقا�سية ملناق�سة 
�ملو�سوع وحماوره �ملتمثلة يف �سيا�سة 
�ملجتمع،  ووق����اي����ة  �ل�����س��ح��ة  وز�رة 

وخططها �ل�سرت�تيجية يف تطوير 
�ل�سحة  يف  و�لت�سريعات  �ل�سيا�سات 
تعزيز  يف  �ل�����وز�رة  ودور  �ل��ن��ف�����س��ي��ة، 
�ل�سحة  خ���دم���ات  ن���ط���اق  وت��و���س��ي��ع 
�لنف�سية �ل�ساملة و�ملتكاملة، وتعزيز 
�لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  �لوقاية 
�ل������وز�رة يف  �مل��ج��ت��م��ع، ودور  لأف�����ر�د 

لتنفيذ  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتعاون 
�لنف�سية  �ل�����س��ح��ة  ت��ع��زي��ز  ���س��ي��ا���س��ة 
ك��م��ا �طلعت  �مل��ق��دم��ة.  و�خل���دم���ات 
�جتماعها على خطة  �للجنة خالل 
�لتي  للمو�سوعات  �لرقابية  عملها 
�لت�سريعي  �لف�سل  خالل  �ستتبناها 

�ل�سابع ع�سر �حلايل.

تخريج دورة حر�س الرئا�ضة التخ�ض�ضية ملجندي اخلدمة ال�طنية 

•• اأبوظبي-وام:

�سهد �للو�ء �لركن �سعيد ر��سد �ل�سحي، قائد �لقو�ت �لرية، حفل تخريج 
دورة حر�س �لرئا�سة �لتخ�س�سية ملجندي �خلدمة �لوطنية " فئة طالب 

�لثانوية " للدفعة �لر�بعة ع�سرة " �ملجموعة �لر�بعة "، �لتي �أقيمت يف 
مع�سكر �سيح حفري يف �أبوظبي.

بد�أ �لحتفال بال�سالم �لوطني، ثم تالوة �آيات عطرة من �لقر�آن �لكرمي، 
عن  للدفاع  جاهزيتهم  �أك���دت  ع�سكرية  عرو�سا  �خلريجون  ق��دم  فيما 

ميادين  يف  تلقوه  مل��ا  ع�سكرية،  ��ستعر��سات  ق��دم��و�  كما  �ل��وط��ن،  ت��ر�ب 
�لتدريب، عك�ست مهار�تهم وم�ستوى تاأهيلهم يف �مل�ساة �لع�سكرية وبقية 

�لتخ�س�سات.
عالية  معنوية  روح  م��ن  �خلريجون  ب��ه  يتحلى  م��ا  �لعرو�س  و�أظ��ه��رت   

ج�سدت مقد�ر ما يحملونه من ولء و�نتماء وحب خلدمة �لوطن �لغايل 
و�لذود عنه و�لت�سحية من �أجله.

ويف نهاية �حلفل قام �للو�ء �لركن �سعيد ر��سد �ل�سحي بتوزيع �جل��������و�ئز 
و�ل�سهاد�ت على �ملتفوقني و�خلريجني.

دوايل الأوردة ..احلاجز بني البدناء وممار�ضة الريا�ضة
•• اأبوظبي-وام:

غري  ب�سكل  وتتو�سع  تتمدد  دموية  �أوع��ي��ة  �لأوِردة  دو�يل 
ت�سبه  يجعلها  مّم���ا  ج��در�ن��ه��ا  يف  �سعف  نتيجة  طبيعي 
�أو  �ل���ّزرق���اء  �لأوِرَدة  م��ن  وم��ل��ت��وي��ة  م��ت��ورِّم��ة  جم��م��وع��ات 

�لأرجو�نية �للون حتت �جللد يف �ل�ساقني.
باأعر��س  م�سحوبًة  �ملبكرة  مر�حلها  يف  ع��ادًة  تظهر  ول 
ت�سبب  �أن  ميكن  ع��الج  دون  ُت��رك��ت  �إذ�  �أن��ه��ا  �إل  مر�سية 
�لإ�سابة  �لر�حة وُقَرحا بل وتزيد من خطر  �لأمل وعدم 

م. بجلطات �لَدّ
�أبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  �لأطباء  يحثُّ 
�ملجتمع على �أن يبحث عن رعاية طبية متخ�س�سة لعالج 

دو�يل �لأوِرَدة �سعياً نحو م�ستقبل �أكرث �سحة.
�لأوعية  �ح  ج�����َرّ ���س��ريي��ن��و  فر�ن�سي�سكو  �ل��دك��ت��ور  وي��ق��ول 

"كليفالند  م�ست�سفى  يف  �لأوِرَدة  عيادة  ومدير  �لدموية، 
�ل���دو�يل  �أن  �ل��ن��ا���س  م��ن  ك��ث��رٌي  "يرى  �أبوظبي"  كلينك 
�إل  لي�ست  و�أن��ه��ا  �لعني  �إىل  حمبب  غ��ري  منظر  بب�ساطة 
دو�يل  تركنا  ل��و  لكن  ��ن..  �ل�����سِّ يف  للتقدم  طبيعية  نتيجة 
�لأوِرَدة بدون عالج مبكر فقد تتفاقم �حلالة لتوؤثر تاأثري�ً 
كبري�ً على منط �حلياة �لتي يعي�سها �ملري�س ويف مر�حلها 
دُّ من حركته ونظر�ً لأن دو�يل �لأوِرَدة �أكرث  �ملتقدمة حَتُ
�سيوعاً بني �لأ�سخا�س �لذين يعانون من �ل�ّسمنة فاإن قلة 
يكون  �أ�سو�أ ورمبا  �أن جتعل و�سعهم  حركتهم هذه ميكن 

لها �أثر عميق على �سحتهم بوجه عام".
لت �ل�ّسمنة يف جميع �أنحاء �لعامل  ومع �زدياد �رتفاع معَدّ
يتوقع �لأطباء �زدياد�ً مماثاًل يف عدد �لأ�سخا�س �مل�سابني 

بدو�يل �لأوِرَدة كذلك.
ويعتر �لعالج لدو�يل �لأوِرَدة �أمر �سهٌل يف مر�حلها �ملبكرة 

�ملتاأخرة  �ملرحلة  �لتي تظهر يف  �مل�ساعفات  �أن بع�س  غري 
و�ل�سعور  �ل�ساق،  ع�سالت  و�آلم  �مل��وؤمل  �جللد  ح  تقرُّ مثل 
بالثَِّقل يف �ل�ساقني رمبا ل َي�ْسُهل عالُجها ونتيجة لذلك 
�إىل تْثِبيط  �أن توؤدي تلك �مل�ساعفات  يخ�سى �لأطباء من 
ه��ّم��ة �مل��ر���س��ى ع��ن مم��ار���س��ة �ل��ت��م��اري��ن �ل��ت��ي يحتاجونها 

لت�ساعدهم يف �سبط �لوزن، و�حلفاظ على �سحة �لقلب.
وباإلمكان �إجر�ء تغيري �سحي يف حياتنا يف �أي وقت بتناول 
�لأطعمة �ملنا�سبة وحتريك �أج�سامنا �أكرث ونحن �إذ� �أردنا 
�أن جنعل هذ� �خليار �سهاًل  �ملهم  �ل�ّسمنة، فمن  �أن نعالج 

على �جلميع.كما يقول �لدكتور .. �سريينو .
وي�سيف: وبعالج دو�يل �لأوِرَدة يف وقت مبكر، ن�ستطيع �أن 
جنعل �لنا�س ي�سعرون �أنهم قادرون على �أن يغريو� �سحتهم 
وحياتهم �إىل �لأف�سل، و�أن يحافظو� على حركتهم، وهو 
�لأمر �لأهم.. �إن هذه �مل�ساألة لي�ست و�سفًة �سحريًة، فاأي 

�سيء ي�سجع �لنا�س على �أن يعي�سو� حياًة �أكرث ن�ساطاً، يف 
�أي عمٍر كانو�، يكون �سريان حياة حقيقي لهم".

خ�س�سها  ���س��ام��ل��ة،  ع���ي���ادة  ه���ي  �لأوِرَدة،  دو�يل  ع���ي���ادة 
ح�سول  لت�سهيل  �أبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى 
�ملر�سى ب�سكل �سريع ومريح على تقييم طبي حلالة دو�يل 
و�حدة.  زي��ارة  يف  لها،  ع��الٍج  وتوفري  وفح�سها،  �لأوِرَدة، 
يطلب  �أن  �مل��ري�����س  ي�ستطيع  �لأول���ي���ة،  �ل�ست�سارة  فبعد 
روع  �إجر�ء فح�س �أكرث تف�سياًل، يف نف�س �ليوم، وقبل �ل�سُّ
َل��ِزَم �لأم��ر. يعمل يف عيادة �لأوِرَدة جر�حو  �إذ�  يف �لعالج، 
�لأوعية  طب  يف  متخ�س�سون  وعلماء  �لدموية،  �لأوعية 
رعاية  يقدمون  متخ�س�سة،  متري�س  و�أط��ق��م  �لدموية، 
وي�ساعدون  حالته،  بح�سب  �سخ�س  لكل  خم�س�سة  طبية 

�ملري�س على �أن َيْخطو ُقُدَماً نحو م�ستقبل �أكرث �سحة.
�لأوِرَدة  دو�يل  ع��الج  ميكن   " �سريينو:  �لدكتور  ويتابع 

ب�سهولة بالغة ل �سَيّما يف مر�حلها �ملبكرة لكّن �مل�سكلة يف 
بع�س �لأحيان هي �أن �لنا�س ل يدركون �أن لديهم م�سكلة 

�سحية �إل بعد ظهور �لأعر��س �لتي توؤثر على حياتهم .
كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  �لأوِرَدة  ع��ي��ادة  وت��ق��دم 
منها  �ل��ع��الج  خ��ي��ار�ت  م��ن  جمموعة  �أبوظبي" للمر�سى 
تكنولوجيا �سغط �لأوِرَدة مبا ينا�سب كل حالة على ِحَدٍة 
و�لأدوي����ة و�إج����ر�ء �لعمليات �جل��ر�ح��ي��ة ب��اأق��ل درج���ٍة من 
م��ادة طبية ل�سقة  با�ستخد�م  �لتدخل �جلر�حي  درج��ات 
�لإج���ر�ء  وه���ذ�  وفاعلية  ب�سرعة  �لأوِرَدة  دو�يل  لإغ���الق 
�لوريد  لإز�ل���ة  جر�حية  عملية  �إج���ر�ء  ع��ن  ُيغني  �لطبي 
وُي��ج��ّن��ب ت��ع��ري�����س �مل��ري�����س ل���درج���ات �حل�����ر�رة �ملرتفعة 
�أن  للمر�سى  وي�سمح  بالليزر  �لعالج  ح��الت  يف  �ل��الزم��ة 
�لتايل  �ليوم  يف  �لطبيعية  �أن�سطتهم  مز�ولة  �إىل  يعودو� 

مبا�سرًة.

اأجرت 103،918 فح�ضا ك�ضفت عن 1،251 اإ�ضابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 1،222 حالة جديدة من ك�رونا
تقدمي 2،406 جرعات من لقاح ك�فيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ق��ام��ت 
�سبكة  �أك������ر  "�سحة"  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لإمار�ت  دولة  �ل�سحية يف  للرعاية 
بتقدمي �سفائح دم مغ�سوله ملري�س 
ي���ع���اين م����ن �ن���خ���ف���ا����س ����س���دي���د يف 
متكنت  �إذ  �لدموية،  �ل�سفائح  ع��دد 
�أبوظبي   – �ل������دم  ب���ن���ك  خ����دم����ات 
�ملتح�سله  �ل���دم  �سفائح  غ�سل  م��ن 
�لبالزما  و�إز�ل��������ة  �مل���ت���رع���ني  م���ن 
و�ل����روت����ي����ن����ات م���ن���ه���ا و�إع���ط���ائ���ه���ا 
للمري�س، يف عملية تعد �لأوىل من 
نوعها لنقل �سفائح دموية مغ�سولة 

ملري�س يف م�ست�سفى تو�م.
�ملدير  مهلب،  �سعد  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�لطبي خلدمات بنك �لدم يف �لعني، 
"�أن �ملري�س تعر�س لنخفا�س حاد 
�لتنف�س  يف  و���س��ي��ق  �ل���دم  �سغط  يف 
ت�سبع  يف  م���ل���ح���وظ  و�ن����خ����ف����ا�����س 

�ل�سفائح  نقل  �أث��ن��اء  يف  �لأك�سجني 
يحتاجها  و�ل�����ت�����ي  ل�����ه  �ل����دم����وي����ة 
�إذ جنمت هذه �لأعر��س  با�ستمر�ر، 
نتيجة ت��ف��اع��ل  �أج�����س��ام م�����س��اده يف 
�لدموية  �ل�سفائح  م��ع  �ملري�س  دم 

يحدث  �لتفاعل  وه��ذ�  ل��ه،  �ملنقولة 
�أج�سام  وج������ود  ن��ت��ي��ج��ة  �ل����ع����ادة  يف 
ي��ن��ق�����س يف دم  ل����روت����ني  م�������س���ادة 
�مل��ري�����س ل���س��ب��اب ور�ث����ي����ة، ويجب 
�أن ي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ث��ل ه����وؤلء 

�ملر�سى بطريقة خا�سة يتم خاللها 
لهم،  م��غ�����س��ول��ة  دم  م���ك���ون���ات  ن��ق��ل 
على  �ملحتوية  �لبالزما  وخالية من 
من  �حلالة  هذه  وتعد  �لروتينات. 

�حلالت �لنادرة �حلدوث. 

�ل���ط���ب���ي يف  �ل���ف���ري���ق  �أن  و�أ������س�����اف 
خ��دم��ات بنك �ل���دم يف �ل��ع��ني متكن 
�ملتح�سلة  �ل���دم  �سفائح  غ�سل  م��ن 
م����ن �مل���ت���رع���ني و�إع���ط���ائ���ه���ا ل����ه يف 
��ستجاب  هلل  و�حلمد  قيا�سي،  وق��ت 

�ملري�س لعملية نقل �ل�سفائح، حيث 
بعد  �ل��دم��وي��ة  �ل�سفائح  ع���دد  ب��ق��ي 
و�أظهر  �لأمثل،  �لنطاق  يف  �لغ�سيل 
�ل�سفائح  يف  مقبولة  زي��ادة  �ملري�س 
يعاِن  ومل  �ل���دم،  نقل  بعد  �لدموية 

من نوبة نزيف خالل فرتة عالجه 
بال�سفائح �لدموية �ملغ�سولة.

�أنه  مهلب،  �سعد  �ل��دك��ت��ور  و�أو���س��ح 
ن���ظ���ر�ً ل��ع��دم ت��وف��ر خ���دم���ة  تقدمي 
�ل�����س��ف��ائ��ح �ل��دم��وي��ة �مل��غ�����س��ول��ة من 
قبل �أي مركز مانح يف دولة �لإمار�ت 
تلبية  �أج���ل  وم��ن  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
على  و�ليومي  �حل��اد  �ملري�س  طلب 
نقل �ل�سفائح �لدموية، فقد �عتمدت 
خدمات بنك �لدم بروتوكول غ�سيل 
لنحو  يحتاج  و�ل���ذي  �ل���دم  �سفائح 
للتح�سري،  و�ل��ن�����س��ف  �ل�����س��اع��ت��ني 
بتجهيز  �ل��دم  بنك  خدمات  وقامت 
�لتي  �ملغ�سولة  �ل��دم��وي��ة  �ل�سفائح 
يوماً   14 طيلة  �ملري�س  يحتاجها 

متتالية .
وق����د ت��اأ���س�����س��ت خ���دم���ات ب��ن��ك �لدم 
د�ئ����رة  �إ�����س����ر�ف  حت���ت   ،2020 يف 
�أبوظبي  �سركة  وت��دي��ره��ا  �ل�سحة، 
�أكر  "�سحة"،  �ل�سحية  للخدمات 

�لدولة،  يف  �ل�سحية  للرعاية  �سبكة 
وت��ع��م��ل خ���دم���ات ب��ن��ك �ل����دم �سمن 
�ل���ت���رع بالدم  ���س��ب��ك��ة م���ن م���ر�ك���ز 
�ملوزعة يف �أبوظبي و�لعني و�لظفرة، 
و�خلدمات  �ل����دم  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت��وف��ر 
�لطبية �ملتعلقة بنقل �لدم يف جميع 

�أنحاء �إمارة �أبوظبي
وجتدر �لإ�سارة �إىل �مل�ساهمة �لفاعلة 
و�ملتكاملة خلدمات بنك �لدم �سمن 
م��ن��ظ��وم��ة �ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة يف 
�لد�ئم  تعاونها  �أبوظبي، من خالل 
و�لأط����ر�ف  �مل�����س��وؤول��ة،  �لهيئات  م��ع 
و�لأطباء،  و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  �مل��ع��ن��ي��ة، 
�جلودة  ل�سمان  ب��ال��دم،  و�ملترعني 
�لتميز  مب����ع����اي����ري  ت����ل����ت����زم  �ل�����ت�����ي 
�ل��دول��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة، و�ل��ت��ي حددتها 
�جل��م��ع��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ل��ب��ن��وك �لدم 
�لحتادية  و�لالئحة   ،)AABB(
لنقل �لدم يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، ود�ئرة �ل�سحة – �أبوظبي.

•• ال�شارقة -وام:

�سمن  �لفنية  وفعاليتها  معار�سها  تقدمي  للفنون  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  تو��سل 
�لفن  ر�ئ��دة يف  �أعماًل  ت�ست�سيف من خالله  و�ل��ذي   ،2021 برناجمها لربيع 
�إفريقيا وجنوب  �ملعا�سر لفنانني موؤثرين من منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�آ�سيا، من بينها �ملعر�س �لفردي "�جلثة �لأجمل" للفنان ر�يان تابت �لذي ي�ستمر 

حتى 15 يونيو �ملقبل يف �لأورقة 1 و2 و3 يف �ساحة �ملريجة.
�لعام  �لعمل عليه يف  بد�أ  "ُفتات" �لذي  تابت حول م�سروعه  ويتمحور معر�س 
�ل�سخ�سية  روؤيته  �إىل  فيه  ي�ستند  حيث  تطويره،  يف  م�ستمر�ً  وم��از�ل   2016
قادها  �لتي  �لأث���ري  �لّتنقيب  رحلة  ��ستك�ساف  بهدف  �لتاريخية،  و�ل�سجالت 
َحلَف"  "َتّل  موقع  يف  �لع�سرين  �لقرن  مطلع  يف  �أوبنهامي  فون  ماك�س  �لبارون 

بعنو�ن  �أنتجه حديثاً  �ل��ذي  تابت يف عمله  و يجمع  �سوريا.  �سرق  �سمال  �لو�قع 
ُبرُخ�س  مقتنيات  خ���الل  م��ن  �ل��ت��اري��خ  م��ن  �أج����ز�ء  ُبرُخ�س"  ف��ائ��ق  "بورتريه 
�إىل �لأعمال �ملن�سورة �لتي مت  �ل�سخ�سية وعمله �ملعريف ومر��سالته، بالإ�سافة 
�إنتاجها يف وقٍت لحق، و�لتي تتناول رحلته �لتي قام بها يف �لعام 1929 و�لتي 
د�مت �ستة �أ�سهر. �أما عمله �ملعنون "�جلّثة �لأجمل" فيتاألف من جمموعٍة من 
م، و�لتي كان  �خِليام �لع�سكرّية �لفردية �لتي تتدىّل من �ل�ّسقف ب�سكٍل غري مَنظنَّ
�لبازلت" �إحدى غار�ت �حللفاء  "�سظايا  تناول عمله  فيما  ي�ستخدمها �جلنود 
�لليلّية على مدينة برلني يف �سهر نوفمر �لعام 1943. و يطرح تابت يف هذ� 
�ملعر�س عماًل جديد�ً حتت عنو�ن "بد�ئل رقمّية"، وهو عبارة عن �أر�سيف رقمي 
على �سبكة �لإنرتنت، يعر�س توثيقات �لأعمال �لفنية و�ملو�د �لبحثية و�لكتابات 

�لنقدية �لتي قام بجمعها منذ �لعام 2015.

ال�ضارقة للفن�ن ت�ضت�ضيف اأعمال رائدة يف الفن املعا�ضر 

•• دبي- الفجر 

خالل م�ساركته يف �سوق �ل�سفر �لعربي 
2021 بدبي و�فتتاح �جلناح �مل�سري 
�لدكتور  م��ع��ايل  ���س��ل��ط  �مل���ع���ر����س،  يف 
�ل�سياحة و�لآثار  �لعناين، وزير  خالد 
يف م�سر، �ل�سوء على مقومات �لدولة 
ك���وج���ه���ة م��ث��ال��ي��ة مل����ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
جتربة �سفر �آمنة لق�ساء �لعطالت يف 
ظل �مل�ساعي �لعاملية �مل�ستمرة ملو�جهة 

جائحة كوفيد19-.
وك���ان يف ����س��ت��ق��ب��ال م��ع��ايل �ل��وزي��ر يف 
�لبديوي،  ���س��ري��ف  ���س��ع��ادة  �مل��ع��ر���س، 
���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�لديب،  �أ����س���رف  و���س��ع��ادة  �لإم��������ار�ت، 

قن�سل م�سر �لعام يف دبي.
�ل�سياحية  �لإم��ك��ان��ات  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د�ً 
�لوزير  ق���دم م��ع��ايل  مل�����س��ر،  �ل��ه��ائ��ل��ة 
�ل�ساملة  �لعمل  خطة  عن  عامة  ملحة 

�سياحية  جت���رب���ة  ل�����س��م��ان  ل���ل���دول���ة 
�جلذب  مناطق  ��ستعر�س  كما  �آم��ن��ة، 
�ملنتجعات  م���ن  �مل��ت��ن��وع��ة،  �ل�����س��ي��اح��ي 
باحلياة  و�لناب�سة  �لد�فئة  �ل�ساطئية 
�إىل �ملتاحف �ملفتتحة حديثاً و�مل�ساريع 
�لأث���ري���ة و�لك��ت�����س��اف��ات �ل��ه��ام��ة �لتي 
ج�����رت م������وؤخ������ر�ً. وي���ع���ر����س �جل���ن���اح 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ����س���وق  يف  �مل�������س���ري 
�لوجهات �ل�سياحية �لآمنة يف �لبالد، 
ف�ساًل عما توفره من فر�س لالأعمال 
و�ل�������س���ي���اح���ة �ل���ط���ب���ي���ة و�لأن�������س���ط���ة 
و�ملغامر�ت و�لرتفيه و�لثقافة و�لآثار، 
�ل�سياحية.  �ل��ع��رو���س  م���ن  وغ���ريه���ا 
م�ساركتها  �ل��وز�رة من خالل  وت�سعى 
�ل��ت��و����س��ل م��ع جميع  �إىل  �مل��ع��ر���س  يف 
�ملعنيني مبجال �ل�سفر و�ل�سياحة من 
وتبادل  �لعربي،  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع 
�لتعاون  فر�س  و��ستك�ساف  �خل��ر�ت، 
�ملتبادلة  �ل�����س��ي��اح��ة  ح���رك���ة  ل��ت��ع��زي��ز 

لتن�سيط  �مللحة  �حلاجة  تلبية  بهدف 
هذ� �لقطاع. ويقع �جلناح �مل�سري يف 
م�ساحة  ويغطي  قاعة �ل�سيخ �سعيد 2 
�جلناح  وي�����س��م  م���رب���ع.  م���رت   305
م�سر  ت�����س��م��ل  ع���ار����س���ة،  ج���ه���ة   14
للطري�ن و�لفنادق و�سركات �ل�سياحة، 
ك��م��ا ت��ع��ر���س ���س��ا���س��ت��ان ع��م��الق��ت��ان يف 
ترويجية  ف���ي���دي���و  م���ق���اط���ع  �جل����ن����اح 
للمو�قع �ل�سياحية �ل�سهرية يف م�سر 
�خلا�سة  �لفعاليات  م��ن  لقطات  م��ع 
موكب  ومنها  �ل��ب��الد،  �سهدتها  �ل��ت��ي 

�ملومياو�ت �مللكية يف �لقاهرة موؤخر�ً.
�لأ�سهر  �سهدت خالل  �أن م�سر  يذكر 
�لقليلة �ملا�سية زيادة كبرية يف حركة 
��ستئناف  فمنذ  �ل���و�ف���دة.  �ل�����س��ي��اح��ة 
يوليو  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل�سياحة  �أن�سطة 
��ستقبلت �لبالد  �لآن،  وحتى   2020
 20 من  �أك��رث  من  �سائح  ماليني   3
يناير  منذ  �سائح  مليون  دولة )1.8 

هناك  �حلايل،  �لوقت  ويف   .)2021
ي�سلون  ���س��ائ��ح   17500 ي��ق��ارب  م��ا 
�ملطار�ت  �إىل  م��ن��ه��م   65% ي��وم��ي��اً، 
�لو�قعة يف �ملدن �ل�ساحلية �ل�سياحية، 
ومر�سى  و�ل��غ��ردق��ة  �ل�سيخ  �سرم  مثل 
و�حدة  با�ستمر�ر  �سجلت  و�لتي  علم، 
بفريو�س  �لإ�سابة  معدلت  �أدن��ى  من 

كوفيد19- يف �لعامل. 
وقال �لدكتور �لعناين يف تعليقه على 
�سوق  "يوفر  �مل��ع��ر���س:  يف  �مل�����س��ارك��ة 
جلذب  مثلى  من�سة  �ل��ع��رب��ي  �ل�سفر 
�لعربية،  �ملنطقة  م��ن  �ل����زو�ر  �ن��ت��ب��اه 
�أهم �لأ�سو�ق �ل�سياحية  �لتي تعد من 
باملائة   20 م��ن  �أك���رث  و���س��ك��ل��ت  مل�سر 
م��ن �ل�����س��ي��اح��ة �ل���و�ف���دة ق��ب��ل جائحة 
عامل  ج���ان���ب  ف������اإىل  كوفيد19-. 
مد�ر  على  �للطيف  و�لطق�س  �لقرب، 
�ل�سياحي  �جل����ذب  وم��ن��اط��ق  �ل�����س��ن��ة، 
يف  �ل��ع��رب  �ل�سائحون  ي�سعر  �مل��م��ي��زة، 

لغتنا  ب�سبب  بلدهم  يف  ب��اأن��ه��م  م�سر 
وثقافتنا وعاد�تنا �مل�سرتكة، وبالطبع 
ل���دى �ل�سعب  �ل�����س��ع��ور م��ت��ب��ادل  ه���ذ� 
تف�سي  "منذ  و�أ�����س����اف:  �مل�سري". 
لو�ئح  بو�سع  قمنا  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
و�إج��������ر�ء�ت ���س��ارم��ة حل��م��اي��ة �سحة 
وتقدير�ً  وموظفينا.  زو�رن��ا  و�سالمة 
لل�سفر  �لعاملي  �ملجل�س  منح  جلهودنا، 
و�ل�سياحة م�سر ختم �ل�سفر �لآمن".

م�سر  "تفخر  ب�����ال�����ق�����ول:  وخ�����ت�����م 
بتقدميها مزيجاً مثالياً من �لأن�سطة 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�مل���غ���ام���ر�ت ف�����س��اًل عن 
كما  و�لثقافية.  �لتاريخية  �جل��و�ن��ب 
�أ�سعة  ووف��رة  �للطيف،  مناخها  �ساهم 
و�مل�ساحات  �لنقي،  و�ل��ه��و�ء  �ل�سم�س، 
�ل�سياحية  �مل�����و�ق�����ع  يف  �مل���ف���ت���وح���ة 
�لإج����ر�ء�ت  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سهرية، 
�أعد�د  �رتفاع  يف  �ملطبقة،  �لحرت�زية 
�سيما  ول  م��ل��ح��وظ،  ب�����س��ك��ل  �ل�����س��ي��اح 

�إىل  ون��ت��ط��ل��ع   .2021 م��ط��ل��ع  م��ن��ذ 
م��و����س��ل��ة �ل��رتح��ي��ب ب����زو�ر م�����س��ر يف 
بالعرو�س  لي�ستمتعو�  �ملقبلة  �لأ�سهر 
�لتي  �لعديدة  و�لرتفيهية  �ل�سياحية 
�ل�سياحة  وز�رة  وكانت  لهم".  نقدمها 
�للو�ئح �خلا�سة  �أ���س��درت  و�لآث���ار قد 
و�لتي  م�سر  يف  �ل�سياحة  با�ستئناف 
�ل�سياحية  �ملر�فق  جميع  على  تنطبق 
تعتر  �ل��ب��الد، حيث  �أن��ح��اء  يف جميع 
�سرطاً  �ل�سحية  �ل�����س��الم��ة  ���س��ه��اد�ت 
�ل��زو�ر يف موؤ�س�سات  م�سبقاً ل�ستقبال 
�ل�سيافة و�سركات �لطري�ن و�ملطار�ت 
و�ملو�قع �لأثرية و�ملتاحف. كما خ�سع 
�ل�سياحة  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  جميع 
للتوعية  �إج��ب��اري��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ل��ر�م��ج 
حول فريو�س كورونا، و�أطلقت �لدولة 
�أي�������س���اً ح��م��ل��ة ت��ط��ع��ي��م و�����س���ع���ة �سد 
فريو�س كوفيد19- جلميع �ملوظفني 
يف قطاع �ل�سياحة، حيث جرى تطعيم 

معظم �لكو�در �ل�سياحية يف حمافظتي 
وهما   ، �لأحمر  و�لبحر  �سيناء  جنوب 
�لرئي�سيتان  �ل�سياحيتان  �لوجهتان 
)على �أن تتبعها �ملحافظات �ل�سياحية 
�لأخرى(. �إ�سافًة �إىل ما �سبق، قدمت 
�إنعا�س  ب��ه��دف  م��وؤق��ت��ة  ح��و�ف��ز  م�سر 
وحتفيز  و�ل��ط��ري�ن،  �ل�سياحة  ق��ط��اع 
�ل�����س��ي��اح ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار م�����س��ر لق�ساء 
م�سر  ت��ت��ع��اون  كما  �ملقبلة.  �إج��ازت��ه��م 
مثل  �لقطاع،  �سركاء  مع  وثيق  ب�سكل 
منظمي �لرحالت و�سركات �لطري�ن، 
مثالية  قيمة م�سافة  تقدمي  ل�سمان 
ل��ل��ج��م��ي��ع. م���ن ج��ان��ب �آخ�����ر، تخطط 
وز�رة �ل�سياحة و�لآثار لإطالق حملة 
ت��روي��ج��ي��ة دول��ي��ة يف �أك��ت��وب��ر 2021 
ب��ه��دف جذب  ���س��ن��و�ت  ث��الث  وت�ستمر 
�إىل  �مل�ستهدفة  �لأ����س���و�ق  م��ن  �ل����زو�ر 
م�سر، وتر�سيخ �سمعة �لدولة كو�حدة 
�لعاملية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل���وج���ه���ات  م���ن 

�لر�ئدة. وبالإ�سافة �إىل ذلك، نخطط 
ف���ن���ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات جديدة  لف��ت��ت��اح 
مثل  �جل��دي��دة،  �ملتاحف  من  و�لعديد 
�مل��ت��ح��ف �مل�����س��ري �ل��ك��ب��ري �مل��ط��ل على 
�أهر�مات �جليزة. تقام �لدورة �ل 28 
�لفرتة  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل�سفر  ���س��وق  م��ن 
دبي  مايو يف مركز   19 �إىل   16 من 
�لتجاري �لعاملي، مب�ساركة 62 دولة. 
وينعقد هذ� �حلدث �لعاملي حتت �سعار 
و�ل�سياحة"،  لل�سفر  ج��دي��د  "فجر 
�مل�ستجد�ت  �آخ��ر  على  �ل�سوء  وي�سلط 
�أنحاء  بكوفيد19- يف جميع  �ملتعلقة 

�لعامل.

•• دبي-الفجر:

مي���ث���ل �ل�����ي�����وم �ل����ع����امل����ي لرت����ف����اع 
 17 ل��ت��اري��خ  �مل��و�ف��ق  �ل���دم  �سغط 
�لعام حتت  ياأتي هذ�  �ل��ذي  مايو، 
�سيطر  �سغطك،  )�ف��ح�����س  �سعار 
منا�سبة  بحياتك(،  ��ستمتع  علية، 
�ل�سحية  �جل��ه��ود  لتعزيز  مهمة 
�لوعي  رف�����ع  �أج������ل  م����ن  �ل���ع���امل���ي���ة 
لدى �أفر�د �ملجتمع باأهمية قيا�س 
ومعرفة  �ل�������دوري،  �ل�����دم  ���س��غ��ط 
و�أعر��س  له،  �لطبيعية  �مل�ستويات 
و�أهمية  �ل�سامت"  �ل���ق���ات���ل   "
�ل��وق��اي��ة و�ل��ك�����س��ف �مل��ب��ك��ر ومدى 
�ملر�س  �ن��ت�����س��ار  وخ���ط���ورة  ح��ج��م 

وم�ساعفاته.  
وت���ع���ت���ر �لإم�����������ار�ت م����ن �ل�����دول 
�ل������ر�ئ������دة يف جم������ال �خل����دم����ات 
�رتفاع  ملر�سى  �مل��ق��دم��ة  �ل�سحية 
مفهوم  وحت����وي����ل  �ل�������دم،  ���س��غ��ط 
�إىل  �لعالج  من  �ل�سحية  �لرعاية 
مر�س  �إدر�ج  مت  ح��ي��ث  �ل���وق���اي���ة، 
�رتفاع �سغط �لدم �سمن �ملوؤ�سر�ت 
�لوطنية  �لأج����ن����دة  يف  �ل�����س��ح��ي��ة 
�ل�سرت�تيجية  ويف   ،2021
غري  �لأم��ر����س  ملكافحة  �لوطنية 

�ل�سارية.  و�فتتحت وز�رة �ل�سحة 
ووقاية �ملجتمع عياد�ت لالأمر��س 
�لدم  �سغط  ومنها  �ل�سارية  غ��ري 
يف جميع مر�كز �لرعاية �ل�سحية 
�ل�سنو�ت  م�����دى  ع���ل���ى  �لأول�����ي�����ة 
�أو�سع  ل��ت��وف��ري  �ل��ث��الث �لأخ�����رية، 
�أف�سل  وف������ق  ����س���ح���ي���ة،  ت��غ��ط��ي��ة 
�ملبنية  و�لأدل��ة  �لعاملية  �ملمار�سات 
على �لأبحاث �لعلمية و�لر�هني. 
وم�����ن خ�����الل ه�����ذه �ل����ع����ي����اد�ت مت 
بارتفاع  �مل�سابني  �ملر�سى  متكني 
�سغط �لدم بالتعرف على مر�سهم 

�رتفعت  ح��ي��ث  ع��ل��ي��ة  و�ل�����س��ي��ط��رة 
ن�سبة �ل�سيطرة على �رتفاع �سغط 

�لدم �ىل 78%.
�ل�سحة  وز�رة  حت����ر�����س  ك����م����ا 
توفري  ع���ل���ى  �مل���ج���ت���م���ع  ووق�����اي�����ة 
لعالج  �لعاملية  �مل��م��ار���س��ات  �أح���دث 
�لوقاية  و�سبل  �لدم  �رتفاع �سغط 
م��ن��ه، م���ن خ���الل حت��دي��ث �لأدل����ة 
���س��ن��و�ت، ح��ي��ث مت   3 ك��ل  �لعلمية 
�ملحدثة  �لر�بعة  �لن�سخة  �إط��الق 
ل���دل���ي���ل �رت����ف����اع ���س��غ��ط �ل������دم يف 
يف  لي�سهم  �سبتمر2019  �سهر 

�لرعاية  ك����و�در  م���ه���ار�ت  ت��ط��وي��ر 
و�أفر�د  �ملر�سى  �ل�سحية، وتوجيه 
و�للتز�م  م��ن��ه،  للوقاية  �ملجتمع 
ب���ال���ع���الج و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى منط 
�لتوعية  خ��الل  من  �سحية،  حياة 
�لن�ساط  ممار�سة  على  و�لت�سجيع 
�لغذ�ء  وت���ن���اول  ب��ان��ت��ظ��ام  �ل��ب��دين 
�مللح  ��ستهالك  وخف�س  �ل�سحي 

و�لإقالع عن �لتدخني.
ويف حني بلغت ن�سبة �رتفاع �سغط 
%28.8 ح�سب  �ل��دول��ة  �ل��دم يف 
�مل�����س��ح �ل�����س��ح��ي �ل���وط���ن���ي �ل���ذي 

ووقاية  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  �أج����رت����ه 
 ،2018-2017 ب���ني  �مل��ج��ت��م��ع 
وطنية  خ���ط���ة  و����س���ع���ت  ف����اإن����ه����ا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل�����س��رك��اء خلف�سها  
بن�سبة %25 من �ملعدل �لأ�سا�سي 
بحلول   %  21.8 �إىل  للو�سول 
تكثيف  خ���الل  م��ن   ،2025 ع���ام 
�لك�سف  وتعزيز  �لتوعية  حمالت 
�ملبكر من خالل خدمات �لفح�س 
�جلهات  م����ع  و�ل���ع���م���ل  �ل���������دوري، 
ت�سريع  �إ�����س����د�ر  ع��ل��ى  �مل��خ��ت�����س��ة 
و�لدهون  �مللح  ��ستهالك  بتقليل 
�لتطبيق  �سيا�سة  و���س��ن  �مل�سبعة 
�مل��ن��ا���س��ب��ة. ك��م��ا �أط���ل���ق���ت �ل������وز�رة 
و2019   2018 ع��ام��ي  خ���الل 
�لإ�سرت�تيجيني  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
بالقطاع �ل�سحي وجمعية �لقلب، 
�رتفاع  ع��ن  �مل��ب��ك��ر  �لك�سف  حملة 
�سغط �لدم �سمن �حلملة �لعاملية، 
على  �ل��ك�����س��ف  خ���الل���ه���ا  م����ن  ومت 
32500 �سخ�س بالغ من بينهم 
�سغط  بارتفاع  م�سابني   20%
�لدم، و�حتلت �لدولة �ملركز �لأول 
�لدم  �سغط  �رتفاع  لفح�س  عاملياً 
يف  عاملياً  و�لتا�سع  �لبالغني  ل��دى 

فح�س جميع �لفئات �لعمرية.  

�زير ال�ضياحة �االآثار امل�ضري ي�ضتعر�ش مبادرات ال�ضلمة لتعزيز القطاع ال�ضياحي خلل �ضوق ال�ضفر العربي 2021

م�ضاركة م�ضر يف املعر�س تن�ضجم مع جه�دها جلذب ال�ضياح من الدول العربية

يف عملية تعد االأ�ىل من نوعها لغ�ضل ال�ضفائح الدموية

»�ضحة« تنقذ حياة مري�س يعاين من انخفا�س �ضديد يف عدد ال�ضفائح الدم�ية تعر�س لنخفا�س حاد يف �ضغط الدم و�ضيق يف التنف�س 

يف اليوم العاملي الرتفاع �ضغط الدم

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع ت�ؤكد على ا�ضرتاتيجيتها 
بتح�ل الرعاية ال�ضحية من العالج اإىل ال�قاية

•• اأبوظبي-وام:

وز�رة  ملنهاج  �ملطبقة  و�خلا�سة  �حلكومية  �ملد�ر�س  طلبة  ��ستاأنف 
�لرتبية و�لتعليم وكذلك �ملناهج �لأجنبية دو�مهم �ملدر�سي �أم�س 

بعد �نتهاء �إجازة عيد �لفطر �ملبارك.
�لدر��سية  �خلطط  �إجن��از  على  �حلر�س  مدر�سية  �إد�ر�ت  و�أك���دت 
�لعام  نهاية  �متحانات  بدء  وقبيل  �ملحدد  �لزمني  للجدول  وفقا 

�لدر��سي.
عقد  و�أعلنت موؤ�س�سة �لإمار�ت للتعليم �ملدر�سي "تعليم" موؤخر� 
لطلبة   2021  -  2020 �ل���در�����س���ي  �ل���ع���ام  ن��ه��اي��ة  �م��ت��ح��ان��ات 
�ل�سفوف من �لر�بع وحتى �لثاين ع�سر خالل �لفرتة من 8 يونيو 

�ملقبل �إىل 17 من �ل�سهر ذ�ته.
 27 23 �إىل  كما جت��رى �خ��ت��ب��ار�ت جتريبية خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 
مايو �جلاري لطلبة �ل�سفوف من �لر�بع وحتى �لثاين ع�سر �أي�سا 
وذلك ل�سمان جاهزيتهم لالمتحانات �لنهائية و�لتغلب على �أية 

عو�ئق تقنية قدر تطر�أ.
خالل  تعوي�سية  �متحانات  عقد  �سيتم  �أن��ه  �إىل  �ملوؤ�س�سة  و�أ�سارت 
تاأدية  م��ن  يتمكن  مل��ن مل  �ملقبل  يونيو   24 �إىل   20 م��ن  �ل��ف��رتة 

�لمتحانات خللل تقني �أو ب�سبب غياب مرر.
وبالن�سبة لطلبة �ل�سفوف من �لأول وحتى �لثالث فتقرر �عفائهم 
لأد�ئ���ه���م يف  وف��ق��ا  تقييمهم  و�سيتم  �خل��ت��ام��ي��ة  �لم��ت��ح��ان��ات  م��ن 

�لتقييم �لتكويني من قبل �ملعلم.

ا�ضتئناف الدرا�ضة مبدار�س الدولة بعد انتهاء اإجازة العيد

•• ال�شارقة - الفجر:

�لأعلى  للمجل�س  �لتابعة  �لطفل،  �سالمة  �إد�رة  �أعلنت 
ل�����س��وؤون �لأ����س���رة ب��ال�����س��ارق��ة، يف م���ب���ادرة ج��دي��دة لها، 
"�سارة"  ه��م��ا  �ف��رت����س��ي��ت��ني،  �سخ�سّيتني  �إط����الق  ع��ن 
تو��سل  �أ�سكال  لبلورة  �لإد�رة  جهود  �سمن  و"ر��سد"، 
من  تعزز  توعوّية  ر�سائل  ونقل  �لأط��ف��ال،  م��ع  مبتكرة 
�إجر�ء�ت �ل�سالمة و�لوقاية، وحتفز �ل�سغار على �حلذر 

من �ملخاطر.
6 و8  "�سارة" و"ر��سد" �سخ�سيتان لطفلني بني عمر 
�لطفل  �سالمة  �إد�رة  وحر�س  �هتمام  يج�ّسد�ن  �أع��و�م، 
على جذب فئة �لأطفال �ل�سغار �إىل حمتو�ها �لتوعوي، 
���س��ي��ط��ل ر�����س���د و����س���ارة ع��ل��ى م��ن�����س��ات �لتو��سل  ح��ي��ث 
يف  توظيفهما  جانب  �إىل  ل���الإد�رة،  �لتابعة  �لجتماعي 
�ملو�د �ملطبوعة و�ملن�سور�ت �لتوعوية و�لور�س �لتثقيفّية، 

و�لفعالّيات �ملجتمعّية �لتي ت�سارك فيها �لإد�رة.
�إد�رة �سالمة  م��دي��ر  �ل��ي��اف��ع��ي،  ���س��ال��ح  ه��ن��ادي  وق��ال��ت 
�لطفل: "�إن �لهدف من �إطالق �ل�سخ�سيتني هو تقريب 
وعي �لأطفال من �ملحتوى �لإر�سادي �ملقّدم �إليهم، من 
خالل �بتكار عامل جذب م�ساف، يخدم جناح �ملبادرة، 
وينمي وعي �ل�سغار �لذين مييلون �إىل تقبل �ملعلومات 
�لو�سائط  يف  متخيلة  �سخ�سيات  ل�سان  على  و�لن�سائح 

حديثة.
و�أ�سارت �ليافعي �إىل �أن "�سالمة �لطفل" تتطلع خالل 
م�ساركتها �لقادمة يف مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل، 
�لتي  "ر��سد و�سارة" يف �لأن�سطة و�لور�س  �إىل توظيف 
على  ي�ساعدهم  ل��الأط��ف��ال،  من��وذج  لتقدمي  �ستقدمها، 
�ملخاطر، ومبا  و�لوقاية من  �ل�سالمة  �لتقيد مبعايري 
يجعل من �ل�سخ�سيتني �لفرت��سيتني يرمز�ن يف وعي 

�ل�سغار �إىل مفاهيم �ل�سالمة.

تان افرتا�ضيتان لإي�ضال  �ضارة و را�ضد.. �ضخ�ضيرّ
ر�ضائل اإدارة �ضالمة الطفل اإىل ال�ضغار
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/توريد لتجارة �خل�سار و�لفو�كه - �سركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م   رخ�سة رقم:1177039 
تعديل �إ�سم جتاري من/ توريد لتجارة �خل�سار و�لفو�كه - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

TAWREED VEGETABLES AND FRUITS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ بيرت� برميري لل�سيانة و�مل�ساحة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
PETRA PREMIER MAINTENANCE AND SURVEY - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي جزيرة �بوظبي �سرق 20-1 ق C 63 - ط 8 106967 
 487482  19 �سرق  �بوظبي  جزيرة  �أبوظبي  �إىل  �خرين  و  �لد�ب  بطي  علي 

�سعيد حممد  م�سحيه  �ل�سيدة   487482
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  43٢9901

تعديل ن�ساط / حذف بيع �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة - بالتجزئة  47٢1001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1107879 
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لعيادة �لكندية لالأ�سنان

CANADIAN DENTAL CLINIC

�إىل/ مركز �لكندي �لطبي لال�سنان
  CANADIAN DENTAL MEDICAL CENTER 

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة جممع طبي  8٦٢00٢1
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �كر �بو �حل�سني %100
تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة في�سل ر��سد حمد ر��سد �جلنيبى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف في�سل ر��سد حمد ر��سد �جلنيبى
تعديل �إ�سم جتاري من/ ور�سة في�سل �جلنيبى لت�سليح �ل�سيار�ت

FAISAL AL JUNAIBY AUTO REPAIR WORKSHOP

�إىل / ور�سة حممد �كر �بو �حل�سني لت�سليح �ل�سيار�ت
MOHAMED AKPER AUB ALHSUAN AUTO REPAIR WORKSHOP 

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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للمقاولت �لعامة
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2738976 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �سعد على م�سلم �لر��سدى  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف على �سامل على م�سلم �ملحرمى

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافيه �ي 11

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2982142 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة طالل على �بر�هيم عبد�هلل �حلو�سنى  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفه �حمد دروي�س حممد �لقمزى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
للبحوث  �ل�س�����ادة/تريندز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لإ�ست�سار�ت �س.م.خ
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1748867 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة عمر حممد �سعيد عبيد�هلل �لنعيمى ٢5%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف مرمي �بر�هيم حممود حممد �ملحمود

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رويال تك للمقاولت 

�لعامة ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1839994 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة يو�سف �سامل ح�سن �سامل �حلمادى  %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عذبه �سعيد على �لهاملي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
�ورتوبل�س  �ل�س�����ادة/مركز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطبي ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2805026 

 تعديل ن�سب �ل�سركاء 
 نا�سر عبد�هلل نا�سر باحلري�ن �لظاهرى من 51 % �إىل %70

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد مهند �سعودى %30
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سانيل �سادياد��سان �سادياد��سان
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�خلر�ء 

للحد�دة و �لنجارة �مل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1918722  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون 

روز كال�س لل�سيد�ت
 رخ�سة رقم:CN 2159891  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون 

لينة
 رخ�سة رقم:CN 1094992  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا 

�ستاندرد ليف
 رخ�سة رقم:CN 1029833  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 مايو 2021 العدد 13241

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 17 مايو 2021 العدد 13241

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2323/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :��سد�ر �لمر بالز�م �ملطلوب �سدها بان توؤدي �ىل �لطالبة مبلغ وقدره 

)113.931.30( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 1٢% من تاريخ قيد �أمر �لأد�ء وحتى متام �ل�سد�د 
ف�سال عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �لمر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  

طالب �لإعالن : �سركة بن �سيفان ملقاولت �لبناء ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنها : 1- كاد للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لإقامة 
بتاريخ:٢0٢1/4/8  �لبتد�ئية  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي  �أمر  ��ست�سد�ر  :  طلب  �لإع��الن  مو�سوع 
�ول:بانفاذ �لعقد �لتجاري �ملرم بني طريف �لتد�عي - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )مائة وثالثة ع�سر �لف وت�سعمائة وو�حد وثالثني درهم وثالثني فل�سا( و�لفائدة �لقانونية 
وبالز�مها  �ل�����س��د�د  مت��ام  وح��ت��ى   ٢0٢1/4/٦ يف  �حل��ا���س��ل  �لق�سائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��و�ق��ع 
�و  وج��ود مفت�سى  لعدم  �لنفاذ  وبرف�س طلب  �ملحاماة  �تعاب  دره��م مقابل  �لف  بامل�سروفات ومببلغ 

موجبا له.ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
 اعالن بالن�شر

                          يف  الدعوى رقم 341/2021/9 التما�س اعادة نظر مدين - ا�شتئناف 
مو�سوع �لدعوى: 1- قبول �للتما�س �سكال ٢- ويف �ملو�سوع �عادة �لدعوى بحالتها 

�ىل حمكمة �ل�ستئناف بهيئة مغايرة لنظره و�حلكم فيه من جديد 3- �لز�م �مللتم�س 
�سدها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة عن كافة درجات �لتقا�سي  
طالب �لإعالن : بن عابد للنقل �لري �لعام �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : ملتم�س

 �ملطلوب �إعالنه : 1- جاجدي�س بر��ساد بر�هالد ر�م  - �سفته بالق�سية : ملتم�س �سده.
جمهول حمل �لإقامة 

 ٢0٢0/1549 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  ��ستاأنف  ق��د   : �لإع���الن  مو�سوع 
��ستئناف م��دين   وح��ددت لها جل�سه يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢0٢1/٦/15  �ل�ساعة 10.00 
�سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد  وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�شر 

 3405/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد عدنان جافيد  - جمهول حمل �لقامة

�سركة  �لوطنية  �ل�سكوك  �سركة  ملالكها  كورت�س  �لتنفيذ/�سكاي  �لطالب  �ن  مبا 
�ل�سخ�س �لو�حد م�ساهمة خا�سة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م

وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي
�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 

وقدره )٦8.800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1113/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع �لدعوى : �ملو�سوع دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ وقدره 
)17٦.٦49.80( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق �ملبلغ يف تاريخ ٢5/٢0٢0/9

طالب �لإعالن / 1-�خلز�ئن �ملبتكرة للتجارة - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم :  1-  �سركة بيكون لالن�ساء�ت �س.ذ.م.م - فرع دبي ٢- �رثر �ند هارد مان للتطوير �لعقاري 

ذ.م.م -  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن :  طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:٢0٢1/4/11 بالز�م 
وت�سعة  و�ستمائة  �لف  و�سبعني  و�ستة  )مائة  مبلغ  للمدعية  و�لتكافل  بالت�سامن  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعي 
يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  فل�سا(  وثمانني  دره��م  و�رب��ع��ني 
٢0٢0/9/٢5 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق 

يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 540/2021/16 جتاري جزئي 
طالب �لإعالن : تكنو لوب �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية: مدعى

وميثله : ر��سد حممد علي حممد �لر �سيد - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : ل�سكو لتجارة �ل�سحوم وزيوت �لتزليق �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعى عليه

جمهول حمل �لإقامة
 مو�سوع �لإعالن : مبا �أن �ملدعية تكنولوب �س.ذ.م.م �أقامت عليك �لدعوى ومو�سوعها تلتم�س �ملدعية من �ملحكمة �ملوقرة 

حتديد �أقرب جل�سة لنظر �لدعوى و�إعالن �ملدعى عليها بها و�حلكم باإلز�م �ملدعى عليها بالآتي :
 Challenger High Performance Engine Oil سالنجر( من �لعالمة �لتجارية�( Challenger 1 - ب�سطب كلمة
 240866 2016 برقم   / 02  / 14 ب�سجل �لعالمات �لتجارية لدى وز�رة �لقت�ساد و�لعائدة للمدعى عليها �مل�سجلة يف 
با�ستعمال كلمة  28052 و�حلظر عليها  1999 برقم   / 03  / 02 �ل�سادرة بتاريخ �سابق يف  �ملدعية  لت�سابهها مع عالمة 
Challenger ) �سالنجر ( يف �أعمالها و�سبكة �ملعلومات �لإلكرتونية �أو مطبوعاتها �أو �أي ن�ساط لها و�إلز�م �ملدعى عليها 

بالكف عن منازعتها للمدعية يف عالمتها �لتجارية .
2 - �إخطار وز�رة �لقت�ساد مبحو كلمة �سالنجر CHALLENGER من �لعالمة �لتجارية �لعائدة للمدعى عليها .

3 - ن�سر �حلكم يف �سحيفتني و��سعتي �لنت�سار وباللغتني �لعربية و�لإجنليزية على نفقة �ملدعى عليها .
4 - �حتفاظ �ملدعية برفع دعوى للمطالبة بتعوي�سها عن �ل�سرر �لالحق بها .

5 - �إلز�م �ملدعى عليها �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 23 - 05 - 2021 
�ل�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن ُبعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك 

رئي�س ال�شعبةمن مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لقل .

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 4176/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- �لمار�ت لنظمة �لت�سميم و�لديكور �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : دولر �ل�سرق �لأو�سط لتاجري �ل�سيار�ت ذ.م.م

وميثله : علي �بر�هيم حممد �حلمادي 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢0٢1/4/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاجري  �لأو���س��ط  �ل�سرق  دول��ر 
)5٢.5٢8.99( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف ٢0٢0/10/19 
وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

�ضلطان القا�ضمي ي�ضدر مر�ض�ما اأمرييا ب�ضاأن �ضعار املجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة
•• ال�شارقة-وام:

�أ�سدر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة �ملر�سوم �لأمريي رقم 6 ل�سنة 2021م 

ب�ساأن �سعار �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة.
ون�س �ملر�سوم على �أن ُيعتمد �سعار �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة 
�لرئي�س  �ملبنى  قبة  ت�سميمه  يف  يتمثل  و�ل���ذي  �مل��ر���س��وم،  بهذ�  �مل��رف��ق 
للمجل�س و�أ�سفل �لقبة قاعدة عري�سة مكتوٌب عليها: �ملجل�س �ل�ست�ساري 
 CONSULTATIVE COUNCIL �ل�����س��ارق��ة  لإم�����ارة 

.OF SHARJAH
با�ستعمال  �ل�سارقة  لإم��ارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  يقوم  �ملر�سوم  وبح�سب 
�سعاره �جلديد يف �ملحرر�ت و�ل�سجالت �لر�سمية وكافة �لأمور �ملتعلقة 

بن�ساطاته.
كما ُيحظر ��ستعمال �سعار �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة من غري 
�ملجل�س �سو�ء كان ذلك لأغر��س جتارية �أو �سخ�سية �أو �أياً كان �لغر�س 

من �ل�ستعمال �إل مبو�فقة �ملجل�س.
و جاء يف �ملر�سوم �نه ودون �لإخالل باأي عقوبة يق�سي بها �أي ت�سريع 
�مل��ادة /3/ من ه��ذ� �ملر�سوم  �إد�ري���اً كل من ُيخالف حكم  ُي��ج��ازى  �آخ��ر 

باجلز�ء�ت �لآتية: 
بعدم  �لتعهد عليه  �أخ��ذ  دره��م مع   10،000 تزيد عن  غر�مة ل   1-

�لعود.
�سعار �ملجل�س  �لتي حتمل  و�لأور�ق  �لأختام  كافة  و�إتالف  -2 م�سادرة 

�ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة خالفاً لأحكام هذ� �ملر�سوم.
�لغر�مة  �ل�سارقة  �ل�ست�ساري لإمارة  �ملجل�س  ي�ستويف  �ملر�سوم  وبح�سب 

�مل�سار �إليها يف هذ� �ملر�سوم ل�سالح خزينة حكومة �إمارة �ل�سارقة.
وُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذ كلٌّ 

فيما يخ�سه، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

�ضمن معار�ش ربيع ال�ضارقة للفنون

اجلثة الأجمل.. رحلة عابرة للتاريخ والأجيال

�لأجمل«  »�جل��ّث��ة  �ملعنون  عمله  �أم��ا 
�خِليام  م��ن  جمموعٍة  م��ن  فيتاألف 
�ل�ستعمال  �ل���ف���ردي���ة  �ل��ع�����س��ك��رّي��ة 
ب�سكٍل  �ل�����ّس��ق��ف  م���ن  ت���ت���دىّل  �ل���ت���ي 
ي�ستخدمها  كان  و�لتي  م،  مَنظنَّ غري 
�أملانيا  ل��ك��ّل م��ن  �ل��ت��اب��ع��ون  �جل��ن��ود 
�ملتحدة  و�لوليات  وفرن�سا  ورو�سيا 
�لهجوم  م����و�ق����ع  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف 
�سمال  يف  �ن��ت�����س��رت  �ل���ت���ي  �ل����رّي����ة 
و�خلليج  �مل�����س��رق  وب�����الد  �إف��ري��ق��ي��ا 

�لعربي طو�ل �لقرن �لع�سرين.
ت�سميماً  �أي�������س���اً  �ل��ع��م��ل  ي��ت�����س��م��ن 
�بتكره  ���ك���ل  �ل�������سّ م����رّب����ع  ب�������س���ي���ط���اً 
 ،1899 �ل��ع��ام  يف  �لأمل����اين  �جلي�س 

�أوبنهامي يف مدينة كولونيا يف �لعام 
 .2016

ت�������س���ّك���ل ه�������ذه �ل�����وث�����ائ�����ق �ل���ع���م���ود 
�لعمل،  ل��ه��ذ�  �مل��ف��اه��ي��م��ي  �ل��ف��ق��ري 
�لت�سابكات  ع���ن  �ل��ك��ث��ري  وت��ك�����س��ف 
لعلم  �ملبكرة  �ملمار�سة  بني  �ملوجودة 
�لإثنوغر�فية  و�ل���در�����س���ات  �لآث�����ار 
و�ل�������س������ت������غ������الل �ل������س�����ت�����ع�����م�����اري، 
عن  تقرير  تقدمي  �إىل  فبالإ�سافة 
ُبرُخ�س  كتابات  ت�ستعيُد  َح��لَ��ف،  َت��ّل 
�ملجاورة  و�لقرى  �ملدن  �إىل  رحالته 
�لزور،  ودي���ر  �لبي�ساء،  جبلة  مثل 
ور�أ������س �ل��ع��ني، وم���اردي���ن، و�أورف�����ة، 
مع  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �ملقابالت  وكذلك 

ودر��سة  و�إح�����س��اء  لفهر�سة  مترين 
ِر�سة و�لعدو�نّية. هذه �لأ�سكال �ل�سنَّ

�لبازلت«  »�سظايا  عمله  تناول  فيما 
�لليلّية على  غ��ار�ت �حللفاء  �إح��دى 
نوفمر/  ���س��ه��ر  يف  ب��رل��ني  م��دي��ن��ة 
1943، حيث  ت�سرين �لثاين �لعام 
�أ�سيَب »متحف َتل َحلَف« �لذي �أ�ّس�سه 
�إىل  �أّدت  ف�سفوريٍة  بقنبلٍة  �أوبنهامي 
�لبازلتّية  �لقطع  جمموعة  حتّطم 
 27000 �إىل  )�ل�����ّس��ور-ح��ي��ث��ّي��ة( 
�أطلق   ،2001 �ل��ع��ام  ويف  ق��ط��ع��ة. 
�لقّيم  »ب���ريغ���ام���ون«، وه���و  م��ت��ح��ف 
م�سروع  �ل��ق��ط��ع،  تلك  على  �حل���ايل 
��ستكماله  َر  ُق���رِّ بناء  و�إع���ادة  ترميم 

�أنتجه  �ل���ذي  عمله  يف  ت��اب��ت  يجمع 
»ب����ورت����ري����ه فائق  ب���ع���ن���و�ن  ح���دي���ث���اً 
ُبرُخ�س« �أجز�ء من �لتاريخ من خالل 
وعمله  �ل�سخ�سية  ُبرُخ�س  مقتنيات 
�إىل  بالإ�سافة  ومر��سالته،  �ملعريف 
�إنتاجها  مت  �لتي  �ملن�سورة  �لأع��م��ال 
يف وقٍت لحق، و�لتي تتناول رحلته 
�لتي قام بها يف �لعام 1929 و�لتي 
�لرغم من  �أ�سهر. وعلى  �ستة  د�مت 
مب�ساركة  معرفة  على  كان  تابت  �أن 
جده �لأكر يف �أعمال �لتنقيب، غري 
�مليد�نّية  �لتقارير  يكت�سف  مل  �أن���ه 
�إّل عند  �آنذ�ك  �لتي و�سعها ُبرُخ�س 
زيارته لأر�سيف موؤ�س�سة ماك�س فون 

وهو  »�لِب�ْست«،  كبري  حد  �إىل  ي�سبه 
ل��ب��ا���س َب�������َدوّي مي��ك��ن حت��وي��ل��ه �إىل 
���س��ن��ده باأعمدة  م����اأوى م��وؤّق��ت ع��ن��د 
ِخياماً  �لعمل  يف  ن��رى  كما  خ�سبّية. 
تق�سم  تعقيد�ً  و�أك���رث  حجماً  �أك���ر 
وجمموعة  طولّياً،  �ملعر�س  م�ساحة 
��ب��ة و�مل�سنوعة  �مل��ركنَّ �لإن�����س��اء�ت  م��ن 
من ن�سيٍج قما�سيٍّ متني، متتدُّ على 
�إىل ج��ان��ب ذلك،  �لأر����س���ّي���ة.  ط���ول 
يقوم �لفنان لأول مّرة بدمج �لأوتاد 
و�حلبال و�لأجهزة و�لأدو�ت �ملتنوعة 
ح�سب  ويرّتبها  �خِليام،  يف  �ملوجودة 
�ملعر�س  ج�����د�ر  ط����ول  ع��ل��ى  �ل����ّن����وع 
لت�سكّل م�سار�ً، �أو جمرًى هو مبثابة 

�أ�سئلته  تقّدم  حيث  �ل��ب��دو،  �مل�سّنني 
ل��ل��ت��اري��خ، مب��ا يف ذلك  ن��ظ��رة ثاقبة 
�لبقاء  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �لأ���س��اط��ري 
وو�سف  �مل����ي����اه،  م�������س���ادر  وم����و�ق����ع 
و�حليو�ن. من خالل  �لّنبات  لعامل 
�أي�سا  ُبرُخ�س  �ملقابالت، متكن  هذه 
وم�سار�ت  �لعائلة  �أ�سجار  ر�سم  من 
�ملحلية،  للقبائل  �ملو�سمية  �لهجرة 
در��سة  �مل��ع��ارف يف  ه��ذه  ُن�ِسَرت  وق��د 
�أوبنهامي �ل�سهرية �ملوؤلفة من �أربعة 
»�لبدو«   ��سم  و�لتي حتمل  جملد�ت 
و�ل���ت���ي مت ����س��ت��خ��د�م��ه��ا ف��ي��م��ا بعد 
ك�سالٍح من قبل �حلمالت �لع�سكرية 

�لغربية �لالحقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

للفنون  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  تو��سل 
�لفنية  وفعاليتها  معار�سها  تقدمي 
 ،2021 ل��رب��ي��ع  ب��رن��اجم��ه��ا  �سمن 
و�لذي ت�ست�سيف من خالله �أعماًل 
لفنانني  �مل��ع��ا���س��ر  �ل��ف��ن  يف  ر�ئ�����دة 
�ل�سرق  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن  م����وؤث����ري����ن 
�لأو���س��ط و���س��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا وجنوب 
�لفردي  �مل��ع��ر���س  بينها  م��ن  �آ���س��ي��ا، 
ر�ي���ان  ل��ل��ف��ن��ان  �لأجمل"  "�جلثة 
15 يونيو  �لذي ي�ستمر حتى  تابت 
حزير�ن 2021، يف �لأورق��ة 1 و2 

و3 يف �ساحة �ملريجة.
يتمحور معر�س تابت حول م�سروعه 
»ُف���ت���ات« �ل���ذي ب���د�أ �ل��ع��م��ل عليه يف 
يف  م�ستمر�ً  وم����از�ل   2016 �ل��ع��ام 
تطويره، حيث ي�ستند فيه �إىل روؤيته 
�لتاريخية،  و�ل�سجالت  �ل�سخ�سية 
�لّتنقيب  رح��ل��ة  ����س��ت��ك�����س��اف  ب��ه��دف 
ماك�س  �لبارون  قادها  �لتي  �لأث��ري 
�لقرن  م��ط��ل��ع  يف  �أوب���ن���ه���امي  ف����ون 
�لع�سرين يف موقع »َتّل َحلَف« �لو�قع 
�سمال �سرق �سوريا، و�لتي عمل فيها 
جده �لأكر، فائق ُبرُخ�س، كمرتجم 
و�سكرتري لأوبنهامي ملدة �ستة �أ�سهر 
يف �لعام 1929، وعر هذه �لعالقة 
�ل�سخ�سية و�لرتباط �لعائلي يتتبع 
�لآثرية  �ل��ب��ع��ث��ة  ت��ل��ك  ت��اري��خ  ت��اب��ت 
للزمن  ع����اب����رة  ل��ق�����س�����س  م��ن��ت��ج��اً 

و�لأجيال.

مّت  حيث  �سنو�ت،  ع�سر  م��ّدة  خ��الل 
ترميم معظم �لقطع �لأثرية بنجاح 
عر جتميع 26000 قطعة. ُت�سّكل 
�ل���ت���ي مل ميكن  �مل��ت��ب��ق��ي��ة  �لأج�������ز�ء 
حتديدها �أو مطابقتها مع �أي قطعة 
�لأ�سا�سّية  �مل����ادة  م��ع��روف��ة،  �أث���رّي���ة 
من  �مل���وؤّل���ف  �ل��ف��ّن��ي  ت��اب��ت  لتجهيز 
�لفحم،  �ألف قطعة حمفوفة مب��اّدة 
ب��ز�ئ��ري �ملعر�س م��ن ثالث  حُت��ي��ُط 
ج���ه���ات. مّت ت��غ��ل��ي��ف ك���ل ق��ط��ع��ة من 
 »A3« حجم  ب��ورق��ة  �لأل���ف  �لِقَطع 
من  قطعة  مت��ري��ر  قبل   ،»A4« �أو 
توؤّدي  حيث  �سطحها،  ف��وق  �لفحم 
���َس��ح��ذ ح���و�ف  �إىل  �ل��ع��م��ل��ّي��ة  ه����ذه 
وتكوين  و�ملُ�َسننة  �ملُتعّرجة  �لِقَطع 
ت�سكيالت ذ�ت خطوط �سود�ء حاّدة. 
�ملعر�س عماًل  ت��اب��ت يف ه��ذ�  ي��ط��رح 
جديد�ً حتت عنو�ن »بد�ئل رقمّية«، 
على  رقمي  �أر�سيف  عن  عبارة  وه��و 
توثيقات  يعر�س  �لإن��رتن��ت،  �سبكة 
�لبحثية  و�مل�����و�د  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأع���م���ال 
و�لكتابات �لنقدية �لتي قام بجمعها 
�ن��ط��الق��اً من   ،2015 �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
متوفرة  �مل���و�د  ه��ذه  جعل  يف  رغبته 
باعتبار  و�أي�����س��اً  ل��ل��ع��اّم��ة،  وُم��ت��اح��ة 
�لوحيدة  �مل�ساحة  �ل��ّرق��م��ي  �ل��ع��امل 
�لتي ميكنها �أن حتوي ب�سهولة، ويف 
نطاٍق  ع��ل��ى  ُم��ت��اح��ة  و�ح����دة  ة  من�سّ
و��سع، توثيقاته �لفنّية �لقائمة على 
ورة و�لّن�س و�لو�سائط �مل�ستندة  �ل�سّ

�إىل �لوقت. 

لدعم توجهات الطفل العلمية �املعرفية �التوعوية

جمل�س ال�ضارقة للتعليم ي�ضارك بجناح يف 
مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل 12 

�أف�سل للطفل ل�سيما  مل�ستقبل 
نحو  �خل��ط��ى  مو��سلة  ظ��ل  يف 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  م���ن  �ل���ت���ع���ايف 
و�ل�سرة  ب��ال��ط��ف��ل  و�له��ت��م��ام 

وتقدمي ما يفيدهم.
ب�����اأن جناح  �ل��ك��ع��ب��ي   و�أو�����س����ح 
جمل�س �ل�سارقة للتعليم يعك�س 
�إم�������ارة  ت���وج���ه���ات  يف جم���م���ل���ه 
وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  �ل�����س��ارق��ة 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو  ب����ن حم���م���د 
�ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�لطفل  �أج������ل  م����ن  �ل���ع���م���ل  يف 
وتوفري كافة �سبل �لدعم وبناء 
لالأطفال  �ملتكاملة  �ل�سخ�سية 
تعليمية  ب�����ر�م�����ج  وت�����ق�����دمي 
متنوعة  و�جتماعية  وترفيهية 
�أجل  من  �ملعطيات  تلك  حتقق 

طفل �ليوم.
م�ساركة  �أن  �إىل  و�أ��������س�������ار   
مميزة  وبر�مج  بجناح  �ملجل�س 
و����س��ت��ع��ر����س لإ����س���د�ر�ت���ه���ا يف 
هذ� �ملجال من خالل منظومة 
�أعمالها ي�سكل دعما و��ستكمال 
للعمل �لثق���ايف يف �إمارة �ل�سارقة 
و�ل���ذي يرتكز م��ن خ��الل هذ� 
�لطفل  نحو  �لنوعي  �ملهرجان 
باعتبار تلك �مل�ساركة م�سوؤولية 
نحو  �ملجل�س  قبل  من  و�ل��ت��ز�م 
�ل���ط���ف���ل يف و�ح�������د م�����ن �أه�����م 
لدعم  �ملخ�س�سة  �مل��ه��رج��ان��ات 

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�سف جمل�س �ل�سارقة للتعليم 
ع�������ن �ك�����ت�����م�����ال حت���������س����ري�ت����ه 
�سمن  مميز  بجناح  للم�ساركة 
�ل�سارقة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ن�سخته  يف  ل��ل��ط��ف��ل  �ل���ق���ر�ئ���ي 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة و�ل��ت��ي تنطلق 
�لتا�سع  وحتى  ع�سر  �لتا�سع  يف 
���س��ه��ر مايو  م����ن  و�ل���ع�������س���ري���ن 
�جل�����اري ل��ي�����س��ه��م �مل��ج��ل�����س مع 
و�لعار�سني  �مل�ساركني  كوكبة 
توجهات  دع����م  يف  ب��امل��ه��رج��ان 
و�ملعرفية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���ط���ف���ل 

و�لتوعوية.
م�ساحة  �ملجل�س  جناح  وي�سكل 
لتعزيز �أهد�فه وبيان ما توليه 
�هتمام  م���ن  �ل�������س���ارق���ة  �م������ارة 
�لطفولة  مرحلة  يف  متو��سل 
�ملبكرة وريا�س �لأطفال وهو ما 
توؤكده كافة �ملبادر�ت و�لر�مج 

وجه  على  �لفئة  لهذه  �ملوجهة 
�ملجل�س  ق���ب���ل  م����ن  �ل���ت���ح���دي���د 
للمعر�س  �ل��ز�ئ��ري��ن  و�إط�����الع 
على خمتلف �إ�سد�ر�ت �ملجل�س 
و�لر�مج  �لتوعوية  و�حلقائب 
جم����ال  ي����ط����رح����ه����ا يف  �ل�����ت�����ي 
�لرعاية و�لهتمام بالطفل من 
�أوج����ه �حلماية  ت��اأم��ني  خ���الل 
و�لهتمام  �سخ�سيته  وبناء  له 
�مل�ساركة  و���س��ق��ل��ه��ا.  مب��و�ه��ب��ه 
هي  للتعليم  �ل�����س��ارق��ة  ملجل�س 
مهرجان  �سل�سلة  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
�ل�سارقة �لقر�ئي وتاأتي بعد �أن 
للتعليم  �ل�سارقة  جمل�س  �أنهى 
��ستعد�د�ته �لتي مت�سي بوترية 
مت�سارعة لكتمال م�ساركته يف 
ه����ذ� �حل�����دث �ل������دويل و�ل����ذي 
�لهتمام  �أي��ق��ون��ات  �أح��د  ي�سكل 
�حتياجاته  وت��ل��ب��ي��ة  ب��ال��ط��ف��ل 
ما  و�إب���ر�ز  و�لتوعوية  �ملعرفية 
هذ�  للطفل يف  �ملجل�س  يقدمه 

�ل�سياق.
�ل��دك��ت��ور �سعيد  ���س��ع��ادة  و�أف�����اد 
جمل�س  رئي�س  �لكعبي  م�سبح 
�ملجل�س  ب��اأن  للتعليم  �ل�سارقة 
مهرجان  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  يفخر 
يف  للطفل  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�����س��ارق��ة 
و�لتي  ع�����س��رة  �ل��ث��ان��ي��ة  ن�سخته 
�جلهود  تكاملت  �أن  بعد  ت��اأت��ي 
يف  للكتاب  �ل�����س��ارق��ة  هيئة  م��ع 
بو�بة  ليكون  �ملهرجان  تنظيم 

�لتوجهات �لقر�ئية للطفل .
�ملجل�س مع  م�ساركة  �أن  موؤكد� 
و�لعار�سني  �مل�����س��ارك��ني  ك��اف��ة 
ي�������س���ك���ل دع���������وة ل����الأ�����س����ر من 
تطبيق  �أطفالها يف ظل  خ��الل 
ك���اف���ة �لح����������رت�ز�ت �ل���الزم���ة 
للحفاظ على �ل�سحة يف زيارة 
�مل��ه��رج��ان و�مل������رور ع��ل��ى جناح 
دعوة  م��ن  يحمله  وم��ا  �ملجل�س 
لت�سجيع �لأطفال على �لقر�ءة 
�ملجتمع  مع  و�لتكيف  و�ملعرفة 
يف  م�ستقبله  و��س���������ت�سر�ف 
�لتي  �لكبرية  �لتط����ور�ت  ظل 
بر�جمه  يف  �ل���ع���امل  ي�����س��ه��ده��ا 
وطرقه �ملختلفة للتعليم ف�سال 
عن �لتعامل مع �لطفل باآليات 
جديدة لي����������كون �لطفل حمور 
�لعلمية  �مل��ج��الت  �له��ت��م��ام يف 

و�ملعرفية و�لتوعوية.

جويلني  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�لفلبني     ، ب���ال���ون  م���ادري���د 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )6388321EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0507598735

فقدان ج�از �ضفر
��سميثا  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�سار�فانان �سار�فانان ، �لهند 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )T8253164( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0557901292

فقدان ج�از �ضفر
فقد �ملدعو/ ��سفييا �لي�سى 
، �لبريتو ريكوتى ، �لفلبني   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )B6349282P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0563079735

فقدان ج�از �ضفر
�سفيان  �ب�����و  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�ستان   ، بركت على  حافظ 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)KN1012361(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت. 

فقدان ج�از �ضفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
��سماعيل  ���س��ي��د  �ل�����س��ي��د/  ف��ق��د 
�سهادة  �لها�سمي  حممد  �ل�سيد 
م�سرف  ع����ن  ������س�����ادرة  �����س���ه���م 
بالرقم  �ل����س���الم���ي  �ب���وظ���ب���ي 
��سهم  ب���ع���دد   1023284
يجدها  م�����ن  ع���ل���ى   3486
�ملذكورة  �ل�سركة  �ىل  �إرجاعها 
�ل����رق����م  ع����ل����ى  �لإت�������������س������ال  �و 

0504545505
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•• عجمان - الفجر:

����س���ع���ادة ع��م��ر حم��م��د لوتاه  �أك�����د 
�لنقل يف عجمان  مدير عام هيئة 
مايو  يف  �لهيئة  تاأ�سي�س  منذ  �أن��ه 
ب���ال���دع���م  ح����ظ����ت   2005 ع�������ام 
�ساحب  ق���ب���ل  م����ن  �ل�����الحم�����دود 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��سد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�مل�ستمرة  و�ملتابعة  عجمان،  حاكم 
حميد  ب��ن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  م��ن 
رئي�س  �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
�لرئي�سي  �ملحرك  �لدعم يعد  هذ� 

وي�سكل  �لهيئة  خ��دم��ات  لتطوير 
ك��ب��ري�ً لتقدمي �مل��زي��د من  ح��اف��ز�ً 

�خل���دم���ات �مل��ت��م��ي��زة و�ل����ر�ئ����دة يف 
جمال �لنقل.

مبنا�سبة  كلمة  يف   - ل��وت��اه  وق���ال 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى  ع���ام���اً   16 م�����رور 
تبذل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن   - �ل��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة 
ق�سارى جهدها لتلبية �حتياجات 
�ملجتمع وتعمل على تنفيذ خطتها 
�ل�سرت�تيجية مع مر�عاة �لتنمية 
�لعمر�ين  ل��ل��ق��ط��اع  �مل�������س���ت���د�م���ة 
وزيادة �لكثافة �ل�سكانية مما دفعنا 
�ملو��سالت  و�سائل  وتنويع  لزيادة 
للنقل  �لتحتيه  �لبنيه  وت��ط��وي��ر 

لتغطي كافة مناطق �لإمارة.
و�أ�سار يف هذ� �ل�سياق �إىل �أن �لهيئة 

خدماتها  ل��ت��ط��وي��ر  د�ئ���م���اً  ت�سعى 
�لتكنولوجيا  و���س��ائ��ل  ب��ا���س��ت��خ��د�م 
يتو�فق مع تطور�ت  �حلديثة مبا 
�ل��ع�����س��ر، وه���و م��ا دف��ع��ه��ا لتقدمي 
�لعديد من �خلدمات �لإلكرتونية 
�لنقل  خ�����دم�����ات  ت�������س���ه���ل  �ل����ت����ي 

و�ملو��سالت د�خل �إمارة عجمان.
ب��ال�����س��ك��ر جلميع  ل����وت����اه  وت����ق����دم 
�جلهود  على  �لهيئة  يف  �لعاملني 
�ل���ك���ب���رية �ل����ت����ي ب���ذل���وه���ا خ���الل 
�ل�سنو�ت �ملا�سية، معرباً عن ثقته 
م�سرية  مو��سلة  على  قدرتهم  يف 
ور�سالة  روؤي���ة  يحقق  مب��ا  �لعطاء 

�لهيئة.

•• عجمان-وام:

�أطلقت د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية بعجمان 
�لنف�سية  �ل�����س��ح��ة  ت��ع��زي��ز  ب��رن��ام��ج 
 30" ع���ج���م���ان  مل���وظ���ف���ي ح���ك���وم���ة 
دقيقة" بهدف تعزيز �لوعي �ملوؤ�س�سي 
و�لنف�سية  �ملعنوية  �ل�سحة  باأهمية 
للموظفني وللتغلب على �ل�سغوطات 
خمت�سني  مب�������س���ان���دة  و�ل���ت���ح���دي���ات 
�ل�سحة  جم�����ال  يف  وم�����س��ت�����س��اري��ن 
�ملطلوب  �ل��ت��و�زن  لتحقيق  �لنف�سية 

بني �حلياة �ملهنية و�لجتماعية.
�إد�رة  م��دي��ر  بو�سهاب  ع��ب��د�هلل  و�أك���د 
ب��ر�م��ج وخ��دم��ات �مل���و�رد �لب�سرية يف 
�إط��الق �لرنامج يهدف  �أن  �ل��د�ئ��رة 
�لنف�سي  و�لإر�ساد  �لدعم  تقدمي  �إىل 
و�ملعنوي يف غ�سون 30 دقيقة �سمن 
�جلل�سات �ل�ست�سارية �لتي �سيقدمها 
�ل�سحة  يف  متخ�س�سني  م�ست�سارين 

من  ومرخ�سني  معتمدين  �لنف�سية 
�جلهات �ملعنية، كما ن�سعى من خالل 
�لرنامج �إىل توفري بيئة عمل جاذبة 
�إي��ج��اب��ي��ة وجمتمع  وع���الق���ات ع��م��ل 
�ملوظف من حتقيق  و متكني  �سعيد، 
�لتو�زن بني �سغوطات �لعمل و�حلياة 

�لجتماعية، و�مل�ساهمة يف رفع كفاءة 
�لإن��ت��اج��ي��ة وحتقيق  �ل��ع��م��ل وزي�����ادة 
�أن  �إىل  و�����س���ار  �مل��ن�����س��ودة.  �لأه������د�ف 
موظفي  ك��اف��ة  ي�ستهدف  �ل��رن��ام��ج 
و�لتي  �لإم��ارة  �جلهات �حلكومية يف 
رقم  �لأم��ريي  �ملر�سوم  عليها  ي�سري 
4 ل�سنة 2017 ب�ساأن �إ�سد�ر قانون 
عجمان،  حكومة  يف  �لب�سرية  �مل���و�رد 
من  وعائالتهم  �لتنفيذية،  ولئحته 
و�لأبناء،  �لأزو�ج،  �لأوىل  �ل���درج���ة 

و�لآباء.
�إطالقه  مت  �ل��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ولفت 
متخ�س�سة  ���س��رك��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
بتقدمي �ل�ست�سار�ت و�لدعم يف جمال 
�ل�سحة �لنف�سية، و�سيقدم �لرنامج 
للموظف  �لإ�����س����ت���������س����ار�ت  خ����دم����ة 
�لتو�سيات  ت���ق���دمي  و   ، وع���ائ���ل���ت���ه 
وخطة �لعمل وتقرير بعد كل جل�سة 
و �مل��ت��اب��ع��ة �ل����دوري����ة ل��ل��م��وظ��ف من 

�لإنتهاء  يتم  �أن  �إىل  �ملخت�سني  قبل 
�إىل  بالإ�سافة  �مل��ط��ل��وب،  �ل��دع��م  م��ن 
تقرير نهائي بعد �لإنتهاء من جميع 
تقدميه  ي���ت���م  �مل���ط���ل���وب���ة  �جل���ل�������س���ات 
�لتطور  حالتهومدى  ع��ن  للموظف 
مو�سحاً  �لرنامج.  من  و�ل�ستفادة 
�إر�سال طلب  �ملوظف  يتعني على  �أن��ه 
من  نف�سه  ع��ن  بالتعريف  فيه  يقوم 
خالل بطاقة �لعمل،وتو�سيح �مل�سكلة 
�ل��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

�لرنامج.
ودعا مدير �إد�رة بر�مج وخدمات �ملو�ر 
�لب�سرية موظفي �جلهات �حلكومية 
من  �ل�ستفادة  �إىل  عجمان  �إم���ارة  يف 
برنامج  �سيقدمها  �لتي  �ل�ست�سار�ت 
�ل�سحة  ل���ت���ع���زي���ز  دقيقة"   30"
جل�سات  ����س���ت  مب���ج���م���وع  �ل��ن��ف�����س��ي��ة 
جمانية للموظف وعائلته على �أيدي 

خر�ء وم�ست�سارين متخ�س�سني .

•• دبي-وام:

بو  عي�سى  بنت  �أعلنت معايل ح�سة 
�مل��ج��ت��م��ع عن  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د 
�مل�ستفيدين  �ل�����س��ب��اب  �أع����د�د  زي����ادة 
ب��ن�����س��ب��ة تفوق  �ل���������زو�ج  م����ن م���ن���ح 
منذ  �ل��ف��رتة  خ��الل  ب��امل��ائ��ة   100
ي��ن��اي��ر م��ط��ل��ع �ل���ع���ام �جل�����اري حتى 
قيا�سا  �مل��ا���س��ي  �أب��ري��ل  �سهر  ن��ه��اي��ة 
مع �لفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي 
2020 بو�قع 1080 م�ستفيد� يف 
 2021 من  �لأوىل  �سهور  �لأرب��ع��ة 
ذ�تها  للفرتة  �سخ�ساً   526 مقابل 

من 2020.
و�أك�����دت م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
بوحميد �أن �إجمايل �ملبالغ �مل�سروفة 
على  �ملقبلني  لل�سباب  زو�ج  كمنح 
حتى  يناير  م��ن  �لأول  منذ  �ل���زو�ج 
30 �أبريل 2021 و�سلت �إىل 75 

لل�سباب  دره��م  �أل��ف  و600  مليونا 
�مل�ستفيدين من منح �لزو�ج.

�أن م��ب��د�أ وروؤي���ة عمل  و�أ���س��ارت �إىل 
على  ت��ق��وم  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة 
جمتمع  متما�سكة..  "�أ�سرة  �أ�سا�س 
يتعزز  �ل����و�ق����ع  وه������ذ�  متالحم" 
من  �ل����زو�ج  على  �ل�سباب  بت�سجيع 
خ������الل �ل����دع����م �حل���ك���وم���ي �ل����ذي 
ت��ق��دم��ه �ل�����وز�رة ك��رتج��م��ة حلر�س 
�ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى ت��وف��ري �أف�����س��ل �سبل 
وتعزيز جودة حياة �جلميع  �لعي�س 
م�ستقرة  �أ���س��ر  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  مب��ا 

و�سعيدة ومرت�بطة ومتما�سكة.
توجهات  ع��ن  معاليها  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
تثقيفية  وخ���ط���ط  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل���دى وز�رة  وت��وع��وي��ة وت��روي��ج��ي��ة 
وم�ساعفة  لتحفيز  �ملجتمع  تنمية 
�لزو�ج  منح  من  �مل�ستفيدين  �أع��د�د 
�ل�سباب  �إق���ب���ال  زي����ادة  ي�سمن  مب��ا 

�إمار�تية  �أ�سرة  �ل��زو�ج وتكوين  على 
م�����س��ت��ق��رة وه����و م���ا ي����رر �ل���زي���ادة 
�مل�ستفيدين  �أع�����د�د  يف  �مل�����س��ط��ردة 
�ملا�سي  �ل����ع����ام  خ������الل  �مل����ن����ح  م����ن 
وخالل   2019 يف  ع��ن��ه   2020
�جلاري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأوىل  �ل�سهور 
2021 عنها من �لعام �لذي �سبقه 

هي  �ل����زو�ج  منحة  �أن  �إىل  ..لف��ت��ة 
موؤ�سر لتحقيق زيادة يف ن�سبة زو�ج 
�مل��و�ط��ن��ني م��ن �مل��و�ط��ن��ات لأن من 
�سروط �ملنحة �لأ�سا�سية �أن ت�سرف 

لزو�ج مو�طن من مو�طنة.
�ل�����زي�����ادة يف  ���س��ب��ب  �أن  و�أو�����س����ح����ت 
على  �ملقبلني  لل�سباب  �مل��ن��ح  ���س��رف 
�لزو�ج يعود �إىل �رتفاع ن�سبة �لوعي 
وتكوين  بناء  �ل�سباب مبفهوم  لدى 
حيث  و�ملتما�سكة  �مل�ستقرة  �لأ���س��رة 
تعمل منح �لزو�ج على دعم ��ستقر�ر 
�لأ�����س����رة وت�����س��ج��ي��ع �ل�����س��ب��اب على 
حتمل  يف  عليهم  بالت�سهيل  �ل���زو�ج 
ن��ف��ق��ات �ل������زو�ج. وب��ي��ن��ت م��ع��ايل بو 
تبلغ  �ل���زو�ج  منحة  قيمة  �أن  حميد 
70 �ألف درهم ت�سرف دفعة و�حدة 
م�ساندة  �إط�������ار  يف  ل��ل��م�����س��ت��ح��ق��ني 
لبناء  �ل�����س��ب��اب ودع��م��ه��م  ت��ط��ل��ع��ات 
�أ�سر جديدة م�ستقرة مادياً ومعنوياً 

�ل�سباب  م�����س��اع��دة  ل��ه��دف  حت��ق��ي��ق��اً 
�لزوجية  حياتهم  لبد�ية  و�لفتيات 
و�طمئنان  ب��ا���س��ت��ق��ر�ر  و�لأ����س���ري���ة 
لتلبية  �مل�������ايل  �ل�����دع�����م  وت�����ق�����دمي 
�لعبء  وتخفيف  �ل���زو�ج  متطلبات 
�لوعي لديهم بجو�نب  �ملادي ورفع 
�حلياة �لأ�سرية بعد �لزو�ج وكيفية 
متما�سكة  م�����س��ت��ق��رة  �أ�����س����رة  ب���ن���اء 

و�حلفاظ عليها.
�أنه منحة �لزو�ج تربط بعدد  يذكر 
من �ل�سروط منها �أن يكون �ملتقّدم 
�ل��دول��ة و�أل  وزوج��ت��ه م��ن مو�طني 
يقل �سن �لزوج عن 21 عاما و�سن 
�ل���زوج���ة ع���ن 18 ع��ام��ا ع��ن��د عقد 
دخل  ����س���ايف  ي��ت��ج��اوز  و�أل  �ل������زو�ج 
دره����م عالوة  �أل����ف   25 �ل�����س��خ�����س 
و�ملحا�سر�ت  �ل���دور�ت  ح�سور  على 
وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ت���وع���وي���ة 
تنمية  وز�رة  وتتيح  �ملجتمع  تنمية 

�حل�سول  �إمكانية  لل�سباب  �ملجتمع 
ع���ل���ى م���ن���ح���ة �ل����������زو�ج م����ن خ���الل 

�لتقّدم بطلب �حل�سول على �ملنحة 
للوز�رة  �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع���ر 

WW .MOCD .GOV .
.AE

••دبي-وام:

�لطاير  م��ط��ر حم��م��د  م���ع���ايل  �أّك������د 
�ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين 
و�مل��و����س��الت رئي�س  �ل��ط��رق  يف هيئة 
جم��ل�����س دب�����ي مل�����س��ت��ق��ب��ل �ل���ن���ق���ل �أن 
دبي  حكومة  �تخذتها  �لتي  �لقر�ر�ت 
 "19 – "كوفيد  بد�ية جائحة  منذ 
ب�سكل  �أ�سهمت  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  مطلع 
ت��اأث��ري�ت �جلائحة  ف��ّع��ال يف �ح��ت��و�ء 
ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة يف �إم����ارة 
�مل��و����س��الت وكان  ق��ط��اع  دب��ي خا�سة 
و�لعودة  �ل��ت��ع��ايف  ���س��رع��ة  يف  دوٌر  ل��ه��ا 
�أ�سارت  حيث  �لطبيعية  �حل��ي��اة  �إىل 
للمو��سالت  �لعاملي  �لحت���اد  بيانات 
�سمن  دب��ي  �أن  �إىل   UITP �لعامة 

�أ����س���رع م���دن �ل���ع���امل يف ن�����س��ب��ة عودة 
و�سائل  م�ستخدمي  �أع����د�د  م��ع��دلت 
بد�ية  قبل  م��ا  �إىل  �جل��م��اع��ي  �لنقل 
�جل����ائ����ح����ة. وق�������ال �ل����ط����اي����ر ت���وؤك���د 
�ملوؤ�سر�ت �لإيجابية فعالية �لإجر�ء�ت 
تطبقها  �لتي  �لحرت�زية  و�لتد�بري 
و�سائل  يف  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة 
خاللها  م��ن  ��ستطاعت  �ل��ت��ي  �لنقل 
��ستعادة ثقة �مل�ستخدمني يف م�ستوى 
�أن  م����وؤك����د�ً   .. و�لأم��������ان  �ل�����س��الم��ة 
�لنقل  و���س��ائ��ل  م�ستخدمي  ���س��الم��ة 
لدبي  ق�سوى  �أول��وي��ة  تعد  �جلماعي 
ف����رق �لعمل  ت��ت��اب��ع  ول��ل��ه��ي��ئ��ة ح��ي��ث 
�جلائحة  م�������س���ت���ج���د�ت  �ل���ه���ي���ئ���ة  يف 
وم���ر�ج���ع���ة �ل���ت���د�ب���ري �لح����رت�زي����ة 
�إىل  فعاليتها  ل�سمان  دوري��ة  ب�سورة 

�للجان  مع  �مل�ستمر  �لتن�سيق  جانب 
دبي.  حكومة  يف  �ملخت�سة  و�جل��ه��ات 
ت��روؤ���س��ه �لجتماع  ج���اء ذل���ك خ���الل 
�لنقل  مل�ستقبل  دبي  ملجل�س  �ل�ساد�س 
- �لذي عقد عر تقنية �لت�سال عن 
من  �ملجل�س  �أع�ساء  مب�ساركة  بعد- 
و�لأكادمييني  �لتنفيذين  �مل��دي��ري��ن 
�لنقل.  �لعامليني يف جمال  و�خل��ر�ء 
وج������رى خ���الل���ه���ا �����س���ت���ع���ر�����س عدة 
مو��سيع �سملت �ملمار�سات و�لتجارب 
�ملتميزة يف �لت�سدي جلائحة "كوفيد 
قطاع  على  ت��اأث��ريه��ا  وتقليل   "  19
�لقطاعات  م���ن  ي��ع��د  �ل�����ذي  �ل��ن��ق��ل 
�حليوية �لتي ترتكز عليها �قت�ساد�ت 
ب��ح��ث معزز�ت  ك��م��ا ج���رى   .. �ل����دول 
جودة �حلياة من منظور قطاع �لنقل 

ع��ل��ى تطوير  �مل����دن ح��ال��ي��اً  ت��ع��ك��ف  �إذ 
�لتي  �لرئي�سة  وخ��دم��ات��ه��ا  �أنظمتها 
من �سمنها �لنقل لدعم جودة �حلياة 
بهدف توفري مقومات �لبيئة �ملثالية 
للعي�س. و�أو�سح معاليه �أن روؤية خطة 
�أطلقها  2040 �لتي  دبي �حل�سرية 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
"رعاه �هلل" يف مار�س �ملا�سي تتمثل يف 
�أن تكون دبي �ملدينة �لأف�سل للحياة 
يف �ل��ع��امل م��ن خ���الل �ل���س��ت��م��ر�ر يف 
�ل��ن��ق��ل �جلماعي  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
جلعل �لتنقل يف �ملدينة �أكرث �سهولة 
�لتوجهات  م��ن  خ��الل جمموعة  م��ن 
�لكثافات  م��ن   55% تركيز  ت�سمل 

من  م��رت   800 ح���دود  يف  �ل�سكانية 
حميط حمطات �ملرتو وزيادة �لربط 
بني �ملناطق من خالل �إن�ساء م�سار�ت 
خ��ا���س��ة ل���ل���دّر�ج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة حيث 
تعتزم �لهيئة زيادة طولها �لإجمايل 
عام  ب��ح��ل��ول  ك��ي��ل��وم��رت�   668 �إىل 
توجيهات  مع  2025 وذلك متا�سياً 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو 
ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�إىل  دب��ي  بتحويل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لهو�ئية  للدر�جات  �سديقة  مدينة 
�أن �عتماد توجه زيادة  �إىل  .. م�سري�ً 
�مل�������س���اح���ات و�مل����م����ر�ت �خل�������س���ر�ء يف 
�ملدينة �سي�سهم يف تقليل تاأثري �جلزر 
�حلر�رية يف �ملدينة وتوفري م�سار�ت 
م��ظ��ل��ل��ة مي��ك��ن �ل��ت��ن��ق��ل م���ن خاللها 

با�ستخد�م  �أو  �لأق������د�م  ع��ل��ى  م�����س��ي��اً 
�لدر�جات �لهو�ئية.

�لعمل  ���س��ري  �مل��ج��ل�����س  و����س��ت��ع��ر���س 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  يف 
وو�سائل �لنقل ذ�ت �لطابع �مل�ستقبلي 
�لطرق  ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة  تت�سمن  ح��ي��ث 
�لتنقل  و�سائل  تطوير  و�مل��و����س��الت 
�مل�����رن و�مل�������س���رتك �ل���ت���ي ���س��ت�����س��ه��م يف 
ت�سهيل �لتنقل يف �مليل �لأول و�لأخري 
عاملية  جت�����ارب  در�����س���ة  �إىل  �إ����س���اف���ة 
لال�ستفادة من �لبنية �لتحتية ب�سكل 

�أف�سل ح�سب �حلاجة وحجم �حلركة 
�لت�سغيل  ��ستعر�س  كما  �مل���روري���ة.. 
يف  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  لل�سكوتر  �لتجريبي 
�سرطة  مع  بالتن�سيق  مناطق  خم�س 
دب�������ي. وب����ح����ث �مل���ج���ل�������س ع�������دد� من 
�ملمار�سات �جلديدة �لتي بد�أت �لعديد 
تبنيها ومنها حتويل حرم  �مل��دن  من 
�لطريق من م�سار�ت تخدم �ملركبات 
�ملركبات  ت��خ��دم  م�����س��ار�ت  �إىل  ف��ق��ط 
بالإ�سافة  و�مل����رن  �مل�����س��رتك  و�ل��ن��ق��ل 
نوع  ح�����س��ب  �ل����ط����رق  ت�����س��ن��ي��ف  �إىل 

على  �ملبنية  و�ل��ع��ق��ود  منها  �ل��غ��ر���س 
مبد�أ �ل�سر�كة. جتدر �لإ�سارة �إىل �أن 
�أحد  هو  �لنقل  مل�ستقبل  دب��ي  جمل�س 
جمال�س دبي للم�ستقبل �لتي �أطلقها 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو 
ر��سد �آل مكتوم ل�ست�سر�ف م�ستقبل 
و�إيجاد  دب��ي  يف  �حليوية  �لقطاعات 
�لتحديات  مل��خ��ت��ل��ف  ف���ّع���ال���ة  ح���ل���ول 
و��سرت�تيجيات  م���ب���ادر�ت  و�إط�����الق 
�حلالية  �ل��ف��ر���س  لت�سكيل  وط��ن��ي��ة 

و�مل�ستقبلية.

2021 من  الأوىل  ال�ضه�ر  خالل  الزواج  منح  من  امل�ضتفيدين  % زيادة  وزيرة تنمية املجتمع : 100 

مطر الطاير: دبي تبنت قرارات �ضرعت ا�ضتعادة ثقة اجلمهور يف ا�ضتخدام ��ضائل املوا�ضلت

دبي من اأ�ضرع مدن العامل يف ن�ضبة ع�دة اأعداد م�ضتخدمي 
و�ضائل النقل اجلماعي ملا قبل جائحة ك�فيد 19

•• الظفرة -الفجر:

�لعام  من  �لأول  �لربع  خالل  ُبعد  عن  متنوعة  فعاليات   9 �لظفرة  منطقة  بلدية  نظمت 
�حلايل وت�سمنت �لفعاليات �أ�سبوع �لبتكار، و�أ�سبوع �لت�سجري، و�مل�ساركة يف �ليوم �لوطني 
�لكويتي، و�أ�سبوع �لقر�ءة، ويوم �ملر�أة �لعاملي، بالإ�سافة �إىل فعاليات يوم �لطفل �لإمار�تي، 

ويوم �ل�سعادة �لعاملي، و�ليوم �لعاملي للمياه
�ل��ظ��ف��رة على  بلدية منطقة  �ل��ع��م��ل. وحت��ر���س  ور����س  م��ن  وع���دد  �لأر�����س  �ساعة  وفعالية 
�لتو��سل مع �ملجتمع �ملحلي من خالل تنظيم �لفعاليات و�مللتقيات مع �للتز�م بالإجر�ء�ت 
�لحرت�زية و�لوقائية وتفعيل �لفعاليات �لكرتونياً عن ُبعد للمحافظة على �سحة و�سالمة 

�ملجتمع و�حلد من �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد. 

وتقوم �لبلدية باملتابعة و�لأ�سر�ف على خطة كافة �لفعاليات و�لأن�سطة و�مللتقيات �ملنفذة 
مع �ملجتمع �ملحلي على م�ستوى مدن �ملنطقة، بالإ�سافة �إىل �لتن�سيق �مل�ستمر مع خمتلف 
و�لأن�سطة  �لفعاليات  يخ�س  فيما  �لدعم  وتقدمي  �لتو��سل  تعزيز  بهدف  �لبلدية  مر�كز 

�ملختلفة. 
وقد مت خالل �لربع �لأول تنظيم حما�سرة توعوية عن ُبعد ل�سيد�ت �ملجتمع حول خماطر 
هروب �لعامالت من �ملنازل وذلك بالتعاون مع �ل�سرطة �ملجتمعية. كما مت تنظيم حملة 
نظافة �ساملة بالتعاون مع �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني، حتت �سعار نظافة مدينتي م�سوؤوليتي 
بهدف حتفيز �لرقابة �لفّعالة على �ملظهر �لعام و�ل�سحة �لعامة ومعاجلة �لنفايات بطرق 
م�ستد�مة. وقد ��سفرت �حلملة عن جمع و�إز�لة 2185 طن من �لنفايات كميات �مل�سوهات 

و�سملت �حلملة 17 موقعاً على م�ستوى مدن منطقة �لظفرة. 

بلدية منطقة الظفرة تنظم فعاليات متن�عة عن ُبعد خالل الربع الأول

�ضرطة اأب�ظبي ت�قع مذكرة تفاهم مع الحتاد للطريان
••  اأبوظبي-الفجر

�لتعاون  لتعزيز  تفاهم  للطري�ن" مذكرة  و" �لحت��اد  �أبوظبي  �سرطة  وقعت 
�لتعاون  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  من  �نطالًقا  �جلهتني  بني  �مل�سرتك 

و�لتن�سيق �مل�سرتك بني �جلهات �حلكومية و�ملوؤ�س�سات �لوطنية.
وقع �ملذكرة عن بعد �للو�ء �سامل �ساهني �لنعيمي مدير قطاع �ملو�رد �لب�سرية 
للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ب��ل��وك��ي،  ع��ب��د�هلل  وحم��م��د  �أب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
�لت�سغيلية و�لتجارية يف �لحتاد للطري�ن.  و�أو�سح �للو�ء �سامل �ساهني �لنعيمي 
�سعي  �إط��ار  يف  تاأتي  �ملذكرة  �أن  �أبوظبي  ب�سرطة  �لب�سرية  �مل��و�رد  قطاع  مدير 
لتح�سني  عملية  وخطوة   ، منت�سبيها  بني  �لعاملني  لإ�سعاد  �ل�سرطية  �لقيادة 
جودة حياة �ملوظفني من خالل تقدمي �ملز�يا و�خلدمات �لنوعية و�ل�ستفادة 
ل��ل��ط��ري�ن مب��ا ي�سهم يف  بالتن�سيق م��ع �لحت����اد  م��ن �خل�����س��وم��ات �حل�����س��ري��ة 
�إ�سعادهم.  و�أكد حر�س �لقيادة �لعامة و�هتمامها بتعزيز �سر�كاتها مع خمتلف 
�جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية وحتقيق �لتو��سل و�لتن�سيق �مل�ستمر مع 
خمتلف �ملوؤ�س�سات �لوطنية باعتباره مبد�أ مهما من �ملبادئ �لإ�سرت�تيجية �لتي 

تنتهجها �سرطة �أبوظبي يف تنفيذ روؤيتها وتطلعاتها �مل�ستقبلية.

عمر ل�تاه : هيئة النقل – عجمان 
تكمل ال� 16 عام من التط�ر والتقدم  

م�ارد عجمان تعزز ال�عي امل�ؤ�ض�ضي باأهمية ال�ضحة النف�ضية للم�ظفني
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

و�ملبتكرين،  �لقادة  ل�سناعة  "ربع قرن"  ملوؤ�س�سة  �لتابعة  �ل�سارقة،  نا�سئة  ُتقدم 
مايو   20 �إىل   16 م��ن  �ل��ف��رتة  �لتخ�س�سية  يف  �لفنية  �ل��ور���س  م��ن  جمموعة 
معر�سها  يف  و�مل�����س��ارك��ات  �لأع��م��ال  ل�ستقبال  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  خ��الل  �جل����اري، 

�لفرت��سي "�لفن للجميع" بن�سخته �لثانية. 
وتاأتي هذه �لور�س يف �إطار حر�س نا�سئة �ل�سارقة على تهيئة �لفر�سة �أمام �لفئة 
�مل�ستهدفة للم�ساركة يف �ملعر�س من �لنا�سئة و�ل�سباب يف �لأعمار من 13 �إىل 18 
�أر�سها ذكور�ً  عاماً من مو�طني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملقيمني على 
و�إناثاً، وت�سجيعهم على �مل�ساركة يف �ملعر�س باأعمال تعر عن روؤيتهم �خلا�سة، 

وتعزيز قدر�تهم على �لتخيل �لإبد�عي �لفني عن �ملو�سوع �لرئي�س �ملعر�س يف 
"عام �ل�ستعد�د للخم�سني"، وحماوره �لثالثة �لتي تتج�سد يف  ن�سخته �لثانية 
�ل�سباب و�ل�ستعد�د للخم�سني، �لإمار�ت بني �ملا�سي و�حلا�سر، و�إمارة �ل�سارقة. 
ور�سة  بني  �حلمر�ين  عائ�سة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفنانة  تقدمها  �لتي  �لور�س  وتتنوع 
�ملحيطة  �لبيئة  �ل�سباب يف فهم  مل�ساعدة  ر�سمة"،  "عائلتي يف  بعنو�ن  �لر�سم  يف 

باعتبارها  �لأبعاد"،  ثالثية  "ر�سوم  بعنو�ن  �لت�سكيلية  �لفنون  يف  وور�سة  بهم، 
تقنية ممتعة يف �خلد�ع �لب�سري، ب�سكل  يتيح �لفر�سة يف مد ج�سور بني �سانع 
�لعمل و�جلمهور. وحتمل �لور�سة �لثالثة عنو�ن "لنذهب �إىل �لف�ساء" بتقنية 
�أدو�ت  ��ستخد�م  �مل�ساركني عر  تو�سيع مد�رك  �إىل  وتهدف  �ملتحرك،  �لت�سوير 

متاحة لإنتاج حمتوى �إعالمي.

•• الفجرية-الفجر:

يف  �ل�سبت،  �لأول  �أم�س  م�ساء  �لثقافية،  �لجتماعية  �لفجرية  جمعية  نظمت 
�سعار  حت��ت  �لتكرميي   "2021 �ل��ع��ط��اء  "م�سرية  ملتقى  بالفجرية،  مقرها 
"كفيتم ووفيتم"، وذلك برعاية "�سوق �لعرب" بالفجرية، بح�سور �سعادة خالد 
�لظنحاين رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية، و�سعادة حممد خليفة �لزيودي مدير 
�ل�سوؤون  �لفجرية، وموزة م�سعود مديرة قطاع  �لب�سرية بحكومة  �مل��و�رد  د�ئرة 

�لجتماعية يف �جلمعية.
ويهدف �مللتقى �إىل تكرمي �ل�سخ�سيات �ملقيمة بدولة �لإمار�ت و�لعاملة يف �إمارة 
�لفجرية منذ �أكرث من 25 عاماً، و�لتي قدمت �أعماًل جليلة للمجتمع، حيث مت 

تكرمي 15 مقيماً من خمتلف �جلن�سيات و�لتخ�س�سات بدروع م�سرية �لعطاء، 
تقدير�ً جلهودهم �ملخل�سة ووفاًء لعطائهم �مل�ستمر على مدى �سنو�ت طويلة يف 

م�سرية �لبناء و�لتنمية بالدولة.
تكرمي  مبادرة  �إن  �إد�رة �جلمعية:  رئي�س جمل�س  �لظنحاين  �سعادة خالد  وق��ال 
خطة  �إط��ار  يف  تاأتي  �لفجرية،  يف  �جلن�سيات  خمتلف  من  �ملقيمة  �ل�سخ�سيات 
�خلم�سني  خ��الل  �لإم���ار�ت  لدولة  �لتنموية  �ل��روؤي��ة  مع  يتو�كب  مبا  �جلمعية 
عاماً �ملقبلة، و�إ�سعاد خمتلف �سر�ئح �ملجتمع يف �لإمارة وتعزيز دورهم يف م�سرية 

�لتنمية �لوطنية.
جليلة  �أعماًل  قدمت  �لتي  �ملكرمة  �ل�سخ�سيات  وجهود  بدور  �لظنحاين  و�أ�ساد 
�لقيم  ور�سخت  �ملجتمع  د�خ��ل  وتفاين  بحر�س  للعمل  وجهدها  وقتها  وكر�ست 

د�ئماً  تعمل  �لإم���ار�ت  ��سرت�تيجية  �أن  م��وؤك��د�ً  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  �لإن�سانية 
�لت�سامح ون�سر ثقافة �خلري و�لعطاء بني مو�طنيها وجميع  على تكري�س قيم 

�ملقيمني على �أر�س �لدولة.
�لعرب"  "�سوق  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زي��ودي  خليفة  حممد  ثّمن  جانبه،  من 
�لدور �لريادي �لذي تقوم به جمعية �لفجرية �لجتماعية �لثقافية على خمتلف 
�لأ�سعدة، و�إطالقها �لكثري من �ملبادر�ت �لتي ت�سب يف �لإطار �ملجتمعي وتر�سخ 
�ملكرمة  �ل�سخ�سيات  دور  �أهمية  �إىل  لفتاً  �جلميع،  بني  �لإن�سانية  �لأخ��وة  روح 
�لتي مثلت �لقدوة �حل�سنة و�لنموذج �ملثايل يف كل مو�قع �لعمل �لوطني، ولهذ� 

ت�ستحق عن جد�رة هذ� �لتكرمي و�حلفاوة.
�أن  �ل�سوؤون �لجتماعية يف �جلمعية،  �أو�سحت موزة م�سعود مديرة قطاع  فيما 

ح�سارية  ور�سالة  و�إك��ب��ار  تقدير  ووقفة  وف��اء  مل�سة  مبثابة  ياأتي  �لحتفاء  ه��ذ� 
قيادة  �أن  م��وؤك��دًة  وتقدمها،  �لدولة  نه�سة  يف  �ساهم  من  لكل  خال�سة  �إمار�تية 
دولة �لإمار�ت تقّدر د�ئماً كل من �أ�سهم يف م�سرية جناحها وتطور جمتمعها، لذ� 
حر�ست "�لفجرية �لثقافية" على تر�سيخ هذ� �لنهج �لأ�سيل و�لثابت يف �سيا�سات 

�لدولة ويف فكر و�سلوك �لقيادة �لر�سيدة.
و�أ�سارت �إىل �أن �لتكرمي �سمل كاًل من: حممد �لو�سيلة، فاطمة عبده خليل �لزيني، 
جاويد �أخطر قري�سي، عو�س �هلل علي حممد خري، حممد حمد عبد�ملنعم غز�ل، 
�سر�ج،  �أحمد  �ل�سيد  فاطمة  �أبوكليلة،  وفاء عبد�ملنعم  عبد�لكرمي حممد عمر، 
نبيل فرج �سايب، �سوكت علي خان، مديحة عبد�هلل عبد�ملق�سود، مروك �سحاتة 

�لطلحة، جورج فيليب، جوزفني �إ�سر ريلي�س، ومطيعة �أحمد حم�سن.

�ضمن مرحلة ا�ضتقبال م�ضاركات الفن للجميع

نا�ضئة ال�ضارقة تنظم ور�س فنية لتاأهيل ال�ضباب للتعبري بالفن  

الفجرية الثقافية تنظم ملتقى م�ضرية العطاء وتكرم 15 مقيمًا

•• اأبوظبي -وام: 

�أ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة يف مركز �أبوظبي للغة �لعربية 
بد�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي �لرتجمة �لعربية لرو�ية 
"حكاية طفلة" ملوؤلفها �لنم�ساوي �حلا�سل على جائزة نوبل 
لالآد�ب عام 2019 بيرت هاندكه وترجم �لرو�ية عن �لأملانية 
م�سطفى  �لأ���س��ت��اذ  �لرتجمة  ور�ج���ع  علي،  �لفار�س  �لدكتور 
من  �ل��ث��ال��ث  طفلة" �جل���زء  "حكاية  رو�ي���ة  وت��ع��د  �ل�سليمان. 
و�لذي  �لنم�سا"  �أعماق  "يف  �لكبري  �لكتابي  هاندكه  م�سروع 
�أ�سفر عن �أربعة �أعمال بارزة وهي "عودة بطيئة �إىل �لوطن" 

عر  و"�خلروج  طفلة"  و"حكاية  فيكتو�ر"  �سانت  و"تعاليم 
طفلة" عقد�  "حكاية  رو�ية  يف  هاندكه  وي�ستعر�س  �لريف". 
من حياته بني عامي 1969 - 1979، وهي �لأعو�م �لع�سرة 
�لأوىل من عمر �بنته �أمينة، حيث تنّقل هاندكه يف تلك �لفرتة 
�لأملانية،  ببلدة كرونرغ  ب��دًء�  بلد�ن،  �بنته بني عدة  ب�سحبة 
يف  �مل��ط��اف  بهما  ينتهي  �أن  قبل  �لفرن�سية،  بباري�س  وم���رور� 
�أغ�سط�س 1979 يف ز�لت�سبورغ �لنم�ساوية بعد رحلة طويلة 

�إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وتدور �أحد�ث رو�يات "يف �أعماق �لنم�سا" �لأربعة يف عمومها 
�إليها يف �لرو�يتني  حول �أمينة �بنة هاندكه و�لتي كان ي�سري 

يف  باأكمله  �لعمل  لها  يخ�س�س  "�أ" لكنه  باحلرف  �لأوليتني 
من  �لرغم  على   1980 عام  رو�ية "حكاية طفلة" �ل�سادرة 
�ل��رو�ي��ة فهو ل  ��سمها ط���و�ل ف�سول  ذك��ر  ي���اأت على  �أن���ه مل 
يتحّدث عن �أب و�بنته لكنه ي�ستعي�س عن ذلك ببث تاأمالته 

خالل �ل�سنو�ت �لأوىل من حياة �لطفلة و�ل�ساب �لبالغ.
�لرو�يات  ���س��روب  م��ن  ���س��رب  �أن���ه  على  �لعمل  ه��ذ�  وي�سنف 
�ل��رتب��وي��ة، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن����ه ل ت��ع��وزه زخ����ارف �ل�سرية 
�لذ�تية، منطلًقا يف كثري منها من وحي عمله �لثاين "تعاليم 
�سانت فيكتو�ر" حيث يقف فيها �ل�سارد من طفلته، و�لأطفال 

�لآخرين، موقف �ملوؤرخ.

الحتادية لله�ية واجلن�ضية: انتقال مركز �ضعادة )كلمة( ي�ضدر الرتجمة العربية لرواية حكاية طفلة
املتعاملني من الق�ز اإىل مركز اليالي�س لالأعمال بدبي

•• دبي-وام:

�أعلنت �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�سية عن �إغالق مركز �سعادة �ملتعاملني مبنطقة �لقوز �بتد�ء من يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 20 مايو 2021، ونقل كافة خدماته �إىل �ملقر �جلديد مبركز �ليالي�س لالأعمال �لكائن 
يوم  من  �بتد�ء  �جلديد  باملركز  للجمهور  �خلدمات  تقدمي  يبد�أ  حيث  بدبي،  مبجمع دبي لال�ستثمار 2 

�لأحد �ملو�فق 23 مايو 2021، من �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحا وحتى �خلام�سة م�ساء.
وياأتي هذ� �لنتقال �سعيا من �لهيئة �إىل تعزيز ��ستمر�رية حت�سني وتطوير خدماتها �ملقدمة عر مر�كزها 
�أعلى  �ملتعامل، وحتقيق  �إيجابا على �لرتقاء بتجربة  �إم��ار�ت �لدولة، ومبا ينعك�س  �ملنت�سرة على م�ستوى 

معدلت �لإجناز و�ل�سعادة للمتعاملني.

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2422/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )435٦83٢٦( درهم 

وفائدة قانونية 1٢% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف  
طالب �لإعالن : بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- �سركة كوبيان �خلا�سة �ملحددة ٢- كوبيان �سنغافورة بي تي �ي �ل تي دي 
3- ر�جي�س بوتر� - �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن :  طلب ��ست�سد�ر �أمر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:٢0٢1/5/3 
�ملدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )43.5٦8.3٢٦( درهم و�لفائدة  �لز�م 
�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف ٢0٢1/1/٢0 وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم 
و�مل�ساريف ومبلغ �لفي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  671/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 940/٢0٢0 مدين جزئي بالز�م 
�ملدعي �سده منظور ح�سني منها�س حممد ح�سن منها�س ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)544٢4( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونيه بو�قع %9 
من تاريخ �ل�ستحقاق  

طالب �لإعالن : هوب لل�سحن �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
 : بالق�سية  �سفته   - منها�س  ح�سني  حممد  منها�س  ح�سني  منظور   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 

منفذ �سده- جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )544٢4.00( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  65/2020/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع �لدعوى : ��سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز 

�لتنفيذي على �لعقار رقم 40٦ بالطابق رقم 4 مببنى �سمر 4 �لبالغ م�ساحته 81/7٦4 قدم مربع على قطعة 
�لر�س رقم ٢3 مبنطقة تالل �لمار�ت �لثانية بامارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �سده 

وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقددره مببلغ )1٢.858.78٦ 
( درهم من ح�سيلة �لبيع وما ي�ستجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام 

�لقانون و�ملادتني ٢5 و ٢٦ وما بعدها من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة ٢008 بامارة دبي 
طالب �لإعالن : بنك ر��س �خليمة �لوطني �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- مهدي حمرم عابد كما�سائى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده- جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:٢0٢1/4/٢٦ �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها 
)815.٦٦٦( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل 
�لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة ٢95 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار �سقة �سكنية - �ملنطقة 

�لثنية �لثالثة - رقم �لر�س ٢3 - رقم �ملبنى 4 - ��سم �ملبنى �سمر 4 - م�ساحة �لعقار 71.05 مرت مربع(.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اعالن بالن�شر 
                                يف التنفيذ رقم  34/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �قر�ر مديونية  
: طالب  بالق�سية  -  �سفته  �ل�����س��وي��دي  ب��ن ج��دمي  ح��م��ود عبيد  : عبيد  �لإع����الن  ط��ال��ب 

�لتنفيذ 
وميثله:عمر�ن ر��سد عبد�هلل ر��سد �لنعيمي - �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- نا�سر حاكم �سلمان ب�سري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )185٦85( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 17/ 5/ 2021  Issue No : 13241
Notification by publication to the Defendant

Before the Case Management Office - the Sharjah Court - Federal Civil Court 
of First Instance Case No. SHCFICIREA2021/0003422 / ( Civil Partial)

Το: Defendant / SM Mnaheg Akhtr SM Boland Akhtr. Unknown Residence Emirate of 
Sharjah - Al Nahda - Juma Al Majid Building - Third Floor -Apartment 311.
Notification by publication in Arabic and English
Obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 200,000 and the legal 
interest at 9% from the date of filing the Case until full payment and obligating him to pay 
fees, expenses and attorney fees.
Alternatively:- Addressing the First Abu Dhabi Bank, Sharjah Branch, and the Public 
Prosecution of Court of Khorfakkan, to indicate the name of the owner of the two electronic 
cards, number (4724440139430164 ) and (4724440139430156). By which, the fine was 
paid in case No. 2019/2, the nationality and residency of Kalba, which was appealed under 
Appeal No. 2019/215 Penal Appeal, Khorfakkan and contested by Appeal by Cassation 
No. 2019/786, 795 Penal and statement of the date and value of the amounts paid through 
the aforementioned two cards. Therefore, you are obligated to attend personally or by 
your legal representative on session of 23/05/2021, before the Case Management Office - 
Sharjah Court - Civil Court of First Instance - Office No. ( Case Director's Office No. 10) 
and submit a rejoinder to the Case accompanied by all the documents within a period not 
exceeding ten days from the date of publication in order to consider the above- mentioned 
Case - as a Defendant.
Judicial Services Office / Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 17/ 5/ 2021  Issue No : 13241
Legal Notice by Publication 

No. (3670/2021)
Exhibit No : 43349/1/2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates (Formerly: 
American Express) 
Notified Party:ADRIENNE DENISE GORDON, American national
1. On 16.08.2020, the Notified Party has issued a Cheque No. (000001) 
amounting AED 21,000 (Twenty-One Thousand Arab Emirates Dirhams) from 
her account with Abu Emirates Islamic bank in favor of the Notifying Party.
2. The Notifying Party has submitted the Cheque to the Bank to get the Cheque 
encashed. However, the Cheque has been bounced for insufficient balance and 
the Notified Party failed to pay the value of the Cheque despite several amicable 
claims.
Accordingly, The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified 
Party to pay the aforesaid value of the Cheque amounting AED 21,000 (Twenty-
One Thousand Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt 
of such Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to 
the legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 5/ 2021  Issue No : 13241
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0003053-Civil (Partial)

To the Defendant: Sagar Sohal
Residence address (unknown): Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 
3053/2021, Second Partial Circuit, requesting:
Obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED (24429.98) Twenty-
Four Thousand Four Hundred Twenty-Nine dirhams and Ninety-Eight fils, and the 
legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment, 
and obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Therefore, you are required to appear before the Case Management Office No.7, 
Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney in 
order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing will 
be held on Monday, 10/05/2021 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attorney, the legal procedures will 
be completed even in your absence.
Judicial Services Office
Fatima Yaquob Al-Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 17/ 5/ 2021  Issue No : 13241
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0002761 civil (partial)

To the defendant: Yadwinder Singh Jagtar Singh
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 18/05/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Demands: Obligate the defendant to pay an amount of (18362 dirhams) 
Eighteen Thousand three hundred sixty-two dirhams, and the legal interest at 
12% from the date of the judicial claim until the date of full payment, and to 
obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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6 يناير  ���س��اد يف  ع��ل��ى ع��ك�����س م��ا 
عند مالحظة �لهجوم على مبنى 
�لكابيتول، فاإن �لرئي�س �خلام�س 
�إليه  �أ����س���ري  �ل�����ذي  و�لأرب�����ع�����ني، 
بالبنان ب�سبب خطابه �لعدو�ين، 
على  �أك���ر  ب�سيطرة  �لآن  يتمتع 
�مل�سوؤولني �جلمهوريني �ملنتخبني 

يف �لكونغر�س.
وك���م���ا ي��ت�����س��ح م����ن م�����س��ري ليز 
�لأربعاء،  بها  �أطيح  �لتي  ت�سيني 
ق���ي���ادة  ق���ب���ل  م�����ن  رح�����م�����ة،  دون 
جتاوز�ت  ل�سجبها  �جلمهوريني 
دون���ال���د ت���ر�م���ب، ي��ت�����س��ح �ن����ه ل 
�حرت�ز  �أو  �نتقاد  �أي  مع  ت�سامح 
مل  ت�سيني  �ن  يذكر  ب�سيط.  ول��و 
دوره  ع��ل��ى  ت��ر�م��ب  ب��ل��وم  تكتفي 
بل  فح�سب،  يناير   6 �أح���د�ث  يف 
����س��ت��م��ر�ر ترويجه  ��ا  �أي�����سً �د�ن����ت 
بنتائج  ت��ت��ع��ل��ق  ز�ئ���ف���ة  مل��ع��ل��وم��ات 

�نتخابات 2020.
�ملائة،  يعتر  ت�سيني،  ليز  ومثل 
على  �ملوقعني  م��ن  ذل��ك،  نحو  �أو 
ت��ر�م��ب ق��د جتاوز  �أن  �ل��ر���س��ال��ة، 
�حل���د م��ن خ���الل ت�����س��وي��ه �سمعة 
دليل،  دون  �لنتخابية  �لعملية 
�لنتائج:  ن��ز�ه��ة  يف  �لت�سكيك  �أو 
جمهوريتنا  يف  ت��ن�����س��اأ  “عندما 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، ق����وى �مل���وؤ�م���رة 
و�لن���ق�������س���ام و�ل�����س����ت����ب����د�د، فان 
�ل�����و�ج�����ب �ل���وط���ن���ي مي���ل���ي على 
جماعي  ب�سكل  �لعمل  �ملو�طنني 
و�لعد�لة”.  �حلرية  عن  للدفاع 
و�لنق�سام  �ل��ك��ذب  م��ع��ار���س��ة  �ن 
جمهورًيا،  ول  دميقر�طًيا  لي�س 
وطنًيا  ت����ك����ون  �أن  ي��ع��ن�����������ي  ب����ل 

حقيقًيا.
هذه لي�ست �ملرة �لأوىل �لتي تلوح 
�لنق�سامات د�خل �حلزبني  فيها 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ني، و�أن���ت���م ت��ع��ل��م��ون �أن 
�ن غرّيت  ���س��ب��ق  �خ����رى  �أح����ز�ًب����ا 
يف  �لن��ت��خ��اب��ات  بع�س  يف  �لو�سع 
�ل���ق���رن �ل��ع�����س��ري��ن ن��ت��ي��ج��ة تلك 
�لنق�سامات. فهل �لتهديد جدي 

�ل��ت�����س��ك��ي��ك يف  ي��ج��وز  ل��ئ��ن  �لآن؟ 
�ملبادرة،  ف��ر���س جن���اح م��ث��ل ه���ذه 
ب�سرعة  ك��ن�����س��ه��ا  ي��ج��ب  ل  ف���ان���ه 
�لهوة  ب�سبب  �لق��ل  على  ك��ب��رية، 

�لقائمة بني �لف�سائل.
بالنف�سال  �مل��وق��ع��ون  ط��ال��ب  �إذ� 
�ل�����س��اب��ق، ف�سيكون  �ل��رئ��ي�����س  ع��ن 
�ل�������رد ب����ع����دم �ل����ق����ب����ول. وه�����ا �ن 
�مل��ت��ح��دث با�سم  ج��ي�����س��ون م��ي��ل��ر، 
باخلا�سرين  ي�����س��ف��ه��م  ت���ر�م���ب، 
�ل��ذي��ن خ��ان��و� �حل���زب م��ن خالل 

دعم جو بايدن عام 2020.
�ل�ستائم،  �ملع�سكر�ن  يتبادل  ق��د 
�أن  ع�����ن  ي����غ����ف����الن  ل  ل���ك���ن���ه���م���ا 
ل  �أ���س��و�ت��ا.  �سيكّلف  �نق�سامهما 
مي���ك���ن حل�����زب حم���اف���ظ جديد 

�لدميوقر�طيني  ع��ل��ى  ي��ف��وز  �أن 
ب��ال��ت�����س��ح��ي��ة مب����وؤي����دي دون���ال���د 
تر�مب  �أتباع  ي��درك  كما  تر�مب، 
يحتفظون  ق���د  �أن���ه���م  ب����دوره����م 
لتحقيق  ج����ي����دة  ب����اإم����ك����ان����ي����ات 
�ن����ه  �ل  حم����ل����ي����ة،  �ن����ت���������س����ار�ت 
بالرئا�سة  �ل��ف��وز  ن�سيان  عليهم 
�جلمهوريني  م�������س���اه���م���ة  دون 

�لتقليديني.
ل ���س��ك �ن م��ن ه��و يف ح���ز�م جو 
�لأي��ام، مبتهج مبناخ  بايدن هذه 
بايدن  �أث��ب��ت  لقد  �جل��م��ه��وري��ني. 
ناخبني  ����س��ت��م��ال��ة  ي�ستطيع  �أن���ه 
�جلمهوريني  وبع�س  م�ستقلني 
ا  �أي�سً �ل���س��ت��ف��ادة  م��ع  �ملحبطني، 
و�لأف�سل  �لأق���ل���ي���ات.  دع����م  م���ن 

�لتقدميون  و�ف������ق  ذل������ك،  م����ن 
�ل���وق���وف �ىل ج��ان��ب��ه. هذ�  ع��ل��ى 
�أن  للغاية وميكن  �لئتالف ه�س 
غري  وق���ت،  �أي  يف  ت��و�زن��ه  يختل 
�إ�سر�ًقا من  �أكرث  �ن �لآف��اق تظل 

�ملع�سكر �لآخر.
ولئن كان من بني “�لعقالنيني” 
موؤثرين  ���س��ا���س��ة  �جل��م��ه��وري��ني، 
���س��اب��ق��ني، فمن  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ني 
�ملحتمل جًد� �أن ت�سطدم دعوتهم 
�لتقليدية  �مل���ب���ادئ  �ح����رت�م  �ىل 
بحائط  �ل����ك����رى  �جل���م���ه���وري���ة 

�لتطرف.
*��ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق 

�سيا�سي كندي خمت�س يف 
�ل�سيا�سة و�لتاريخ �لمريكيني

يلوحون يف عري�ضة بان�ضحابهم من احلزب

جمه�ري�ن م�ضتعدون لتاأ�ضي�س حزب حمافظ جديد...!
يت�ضح من اإزاحة ليز ت�ضيني اأنه ال ت�ضامح مع اأي انتقاد اأ� احرتاز �لو ب�ضيط جتاه ترامب

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا �لكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن

�أربع  �ن يحبو على  ب��اي��دن  مل���اذ� يجب على ج��و     
ب�سرعية  حتى  يعرتف  ل  حل��زب  تنازلت  لتقدمي 

�نتخابه؟
�أن  �ل��ي��وم، يجب     لتزدهر يف �حل��زب �جلمهوري 
�نتخاب  باأن  �لكرى  تر�مب  دونالد  �أكذوبة  توؤيد 

جو بايدن كان غري قانوين ومزور.
  هذ� لي�س �سحيحا بالطبع... �أكرث من 50 مرة 
�م���ام �مل��ح��اك��م، مل يتمكن ت��ر�م��ب م��ن ت��ق��دمي �أي 

دليل على مز�عمه.

حزب منخور
   �أ�سبح �حل���زب �جل��م��ه��وري ب��ال �سك ي��ق��وم على 
بكذبة  �لإمي����ان  �أ���س��ب��ح  ح��ي��ث  �ل�سخ�سية،  ع��ب��ادة 
�عتبار  �أي  م���ن  �أه���م���ي���ة  �أك�����رث  �ل���ك���رى  ت���ر�م���ب 

�أيديولوجي.
   ور�أينا ذلك عندما خ�سرت ليز ت�سيني، �مل�سنفة 
�لثالثة يف جمل�س �لنو�ب، من�سبها ل�سالح �لنائب 
�ل�سابة عن بالت�سرغ )نيويورك(، �إليز �ستيفانيك 
ت�سوبه  ل  حمافظ  ب�سجل  تتمتع  ت�سيني  �ن  رغ��م 
من  ك��ث��ري  يف  �ستيفانيك  ���س��وت��ت  بينما  ���س��ائ��ب��ة، 

�لأحيان �سد هذ� �لتيار �لأيديولوجي.
  بالن�سبة ل�ستيفانيك وكثريين غريها، يجب �لآن 
على  �أك��اذي��ب��ه  وت��ردي��د  �ل�سابق  للرئي�س  �لنحناء 
�أنها كلمات �إجنيلية، حتى لو مل يحظ تر�مب �أبًد� 
لو تعّر�س ملحاولتي عزل،  �سعبية، وحتى  باأغلبية 
�لنو�ب  �أنه ت�سبب يف خ�سارة �حلزب ملجل�س  ورغم 
�أن����ه ل ي����ز�ل مو�سوع  �ل�����س��ي��وخ، ورغ����م  وجم��ل�����س 

حتقيقات ومالحقات مدنية �أو جنائية.
على  قاتلة  ب�سيطرة  �ل�سابق  �لرئي�س  يحتفظ     
موؤيديه �لوفياء بحيث ميكنه تهديد �أي معار�س 
له باإ�سقاطه يف �لنتخابات �لتمهيدية، وهو م�سري 
�ل�سابق  �لرئي�س  نائب  �بنة  ينتظر  �أن  �ملرجح  من 

ت�سيني عام 2022.

�لغرغرينا على �حل��زب لدرجة  ��ستحوذت  لقد     
�أن بع�س �جلمهوريني يهددون باإن�ساء حزب ثالث، 

لكن هذه ق�سة �أخرى.

التكافوؤ الكاذب
يتذمرون،  ت���ر�م���ب  �أن�������س���ار  �لن  م���ن  �أ����س���م���ع     
مذّكرين بان �لدميقر�طيني طالبو� بعزل تر�مب 
مبجرد �نتخابه. لكن ل عالقة للم�سالة مبوقفهم 
�أب���ًد�  �ل���ر�ه���ن. مل يعلن �ل��ق��ادة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
�إجر�ء�ت  وتناولت  تر�مب،  �نتخ����اب  �سرعية  عدم 
فرتة  خالل  طرحت  �عم��ال  �أقروه����ا  �لتي  �لعزل 

رئا�سته.
  و�ليوم، ترف�س �لقيادة �جلمهورية حتى �أن تدين 
ي��ن��اي��ر، خ��وًف��ا من   6 �ل��ت��م��رد �لعنيف يف  ب��و���س��وح 
�لإ�ساءة �إىل من حر�س �أن�ساره �ملتع�سبني يف ذلك 

�ل�سباح.

اجلمهوريون على الهام�ش
   يف �لكوجنر�س، يو�جه جميع �جلمهوريني خطر 
خمالفة  على  جت��ر�أو�  �إذ�  عليهم  �لد�خلي  �لتمرد 
�لكذبة �لكرى �أو �إذ� تعاونو� مع �لدميقر�طيني.

  وقد �أعلن زعيم جمل�س �ل�سيوخ ميت�س ماكونيل 
�أي  ل��ن حت�سل على  ب��اي��دن  �أن م��ب��ادر�ت  م��ق��دًم��ا، 
ين�سحبون  �جلمهوريني  وك���اأّن  ج��م��ه��وري.  �سوت 
روح  مع  يتعار�س  ما  وهو  �لت�سريعية،  �للعبة  من 

�ملوؤ�س�سات �لأمريكية.
�ل��ذي تكّون �سيا�سيا يف مناخ  �لرئي�س بايدن،    �ن 
�ل��ت�����س��وي��ات و�حل���ل���ول �ل��و���س��ط ب���ني �حل���زب���ني يف 
جمل�س �ل�سيوخ، يرغب يف ح�سد بع�س �جلمهوريني 

خلططه، لكنه يدرك جيًد� �أن هذ� م�ستحيل.
على  قدرته  على  كبري  حد  �إىل  جناحه  �سيتوقف 
حتقيق �لإجماع د�خل حزبه، و�لذي ل يز�ل ميثل 
معار�سني  لإر�ساء  نف�سه  يرهق  فلماذ�  حت��دًي��ا... 

يرف�سون �لعرت�ف حتى ب�سرعية �نتخابه؟
ترجمة خرية �ل�سيباين

حزب الكذبة الكربى...!

*�أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية - مركز �لدر��سات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
�ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

م�سافة  على  يقع  �لذي  �أرخبيل غامبييه  تاأثر  وقد  و1996.   1966
من  خ��ا���س  ب�سكل  م����ورورو�،  م��ن  فقط  �لكيلومرت�ت  م��ن  م��ئ��ات  ب�سع 
�لت�سربات �لإ�سعاعية. تتذكر مونيكا باهيو �لتجربة �لأوىل يف 2 متوز/

 424 ريكيتيا على م�سافة  و�لديها يف قرية  كانت مع   .1966 يوليو 
كيلومرت� من موقع �لختبار�ت.

بذكرياتها  ز�ل��ت حتتفظ  ما  �لوقت،  ذلك  كانت مر�هقة يف  �أنها  ورغ��م 
�لتايل،  �ليوم  يف  �سينفجر.  كان  لو  كما  �ملنزل  “�هتز  وتقول  �لر��سخة 
�أ�سماك فا�سدة على �ل�ساطئ وعرث على دجاجات وخنازير  كانت هناك 
ماء  بر�ميل  يقلبون  جنود�  ر�أي��ت  �لعائالت.  �إح��دى  منزل  �أم��ام  نافقة 

و�أخرونا باأنه يجب �أل ن�سرب منها«.
يف �لعام 2013، �عرتفت �لدولة ب�31 ت�سربا �إ�سعاعيا على مانغاريفا. 

حيث، بعد 25 عاما من �نفجار �لقنبلة �لأخرية، مل يعد هناك �أي �أثر 
للمالجئ �لتي دمرها �جلي�س يف �أو�خر �لعقد �لأول من �لقرن �حلادي 

و�لع�سرين عندما مت تفكيك مركز �لتجارب يف �ملحيط �لهادئ.
كما �أن �سور �ل�سحابة �لنووية �لتي عر�سها �ل�سكان بفخر يف منازلهم، 

�ختفت �أي�سا، بعد �إلقائها يف �سلة �ملهمالت كذكرى �سيئة.
�خ��ت��ف��ى ج���زء م��ن �آث����ار �لخ��ت��ب��ار�ت �ل��ن��ووي��ة ل��ك��ن �ل�����س��ك��ان يحتفظون 
ب���دلئ���ل. وت��ق��ول م��اري��ا م��ه��ا وه���ي حت���دق يف �إح����دى �ل�����س��ور �لأخ����رية 
لو�لدها “ل يز�ل �ملر�س موجود�. �إحدى �سقيقاتي لديها عقيد�ت على 
�لغدة �لدرقية وذئبة. توفيت و�لدتي ب�سبب �سرطان �ملريء، ويف �لعام 
2020، تويف و�لدي. كان يعاين من �سرطان �لغدة �لدرقية وقد تفاقم 

ب�سبب ت�سمم بال�سمك مر�ت عدة«.

•• ريكيتيا-اأ ف ب

من �أمام منزلها يف جزيرة مانغاريفا يف �أرخبيل غامبييه، تروي مونيكا 
باهيو )69 عاما( �أن �أقارب كثريين لها �أ�سيبو� باملر�س بعد �لتجارب 
�لنووية �لتي �أجرتها �لقو�ت �لفرن�سية يف بولينيزيا قائلة “هنا، �ملر�س 

جزء من حياتنا �ليومية«.
 17 وبعد   .2000 �لعام  �لدرقية يف  �لغدة  ب�سرطان  و�أ�سيبت مونيكا 
عاما، �أقرت �للجنة �لفرن�سية للتعوي�س ل�سحايا �لتجارب �لنووية �لتي 
مر�سها  بني  بال�سلة  م��ور�ن،  قانون  مبوجب   2010 �لعام  يف  �أن�سئت 

و�لتجارب �لنووية.
عاَمي  بني  �لفرن�سية  بولينيزيا  يف  نووية  جتربة   193 فرن�سا  �أج��رت 

وم��ن �أك��رثه��ا ت��اأث��ري� �لخ��ت��ب��ار �لول �أل��دي��ب��ار�ن و�خ��ت��ب��ار فيبي �لذي 
يف نهاية �ل�ستينات، بنت �ل�سلطات   .1971 �آب/�أغ�سط�س   8 �أجري يف 
�لفرن�سية مالجئ وقائية على �جلزيرة �لتي كان ي�سكنها 570 ن�سمة 
�ل�سفيح يف قرية  وب�سع مئات من �جلنود، وهي عبارة عن هنغار من 

ريكيتيا وح�سن على �جلانب �لآخر للجي�س.
وتروي تينا بافاو�و فيما كانت تر�قب غ�سيلها حتى يجف “كنت طفلة 
�سغرية، �أتذكر �أنه كانت هناك �سينما و�لكثري من �لطعام. كنا يف بع�س 
يف  و�سعنا  ممتعا.  وق��ت��ا  و�أم�سينا  �أي���ام  لب�سعة  ه��ن��اك  نبقى  �لأح��ي��ان 
�ملالجئ ب�سبب �ل�سحب و�لأمطار �مل�سعة. لكني �أدركت �لمر بعد ذلك«.

�لإ�سابة  لتجنب  �ل��درق��ي��ة  ل��ل��غ��دة  ����س��ت��ب��اق��ي  ل��ع��الج  خ�سوعها  ورغ���م 
بال�سرطان، فاإن �ملر�أة �لبالغة 50 عاما مل ترغب �أبد� يف مغادرة ديارها 

�ضكان اأرخبيل غامبييه يحمل�ن اآثار التجارب الن�وية الفرن�ضية 

•• �شانتياغو-اأ ف ب

تك�سف ت�سيلي �أ�سماء �ل�سخ�سيات �لتي 
د�ستور  ل�سياغة  �سعبيا  �نتخابها  مت 
حتقيق  �إىل  ي���ه���دف  ل��ل��ب��الد  ج���دي���د 
وطي  �لجتماعية  �لعد�لة  من  مزيد 
�سفحة عهد �جلرن�ل بينو�سيه، غد�ة 
ن�سبة  ك��ان��ت  �لق�����رت�ع  م��ن  �أول  ي���وم 

�مل�ساركة فيه �سئيلة.
�لأولية  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �إع����الن  وي��ت��وق��ع 
نحو  �سوى  �ل�سبت  ي�سوت  مل  لكن   .
�أي حو�ىل  ت�����س��ي��ل��ي،  م��الي��ني  ث��الث��ة 
مليون   14،9 م���ن  ب��امل��ئ��ة   20،44
با�سو�تهم،  �لإدلء  �إىل  دع���و�  ن��اخ��ب 

ح�سب بيانات �سلطة �لنتخابات.
 155 �لناخبون  يختار  �أن  ويفرت�س 
�لن�ساء  م����ن  م��ت�����س��او  ب���ع���دد  ع�������س���و� 
و�لرجال، من �أ�سل 1373 مر�سحا. 
لل�سعوب  م��ق��ع��د�   17 خ�����س�����س  ك��م��ا 

�لأ�سلية �لع�سرة يف ت�سيلي.
�إج���ر�ء  �لت�سيلية  �ل�سلطات  وق����ررت 
ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى م���دى يومني 
وبعد  كورونا  فريو�س  �نت�سار  لتجنب 
ت��اأج��ي��ل �لق�����رت�ع �ل����ذي ك���ان مقرر� 

�أ�سا�سا يف 11 ني�سان/�إبريل.
�ملحافظ  �ل��ت�����س��ي��ل��ي  �ل��رئ��ي�����س  وق�����ال 
�لإدلء  ب��ع��د  ب��ي��ن��ي��ري�  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان 
ي�سبح  �أن  “�آمل  �لعا�سمة  يف  ب�سوته 

لدينا د�ستور يج�سد روح بالدنا«.
�لأ�سا�سي حمل  �لقانون  و�سيحل هذ� 
�لد�ستور �لذي �أقر يف 1980 يف عهد 
بينو�سيه  لأوغ�ستو  �لع�سكري  �لنظام 

.)1990-1973(
�لباحث  ف��وي��ن��ت��ي�����س  ك���الودي���و  وق����ال 
جامعة  يف  �ل�سيا�سية  �لعلوم  كلية  يف 

دييغو بورتالي�س �إن “هذه �لنتخابات 
�سري�سدنا  �ل���ذي  �ل��د���س��ت��ور  ���س��ت��ح��دد 
خالل �ل�سنو�ت �لأربعني �أو �خلم�سني 
و�أ�ساف �أن هذه �لنتخابات  �ملقبلة”. 
 31 خ���الل  �لأه����م  “بالتاأكيد”  ه��ي 
عاما من �لدميوقر�طية، م�سري� �إىل 

�أن “�لرهان يتعلق بت�سيلي جديدة«.
وك��ان��ت �إع�����ادة ك��ت��اب��ة �ل��د���س��ت��ور �أحد 
�نتفا�سة  �أك��ر  ع��ن  �ملنبثقة  �ملطالب 
�لعقود  يف  �لبالد  �سهدتها  �جتماعية 
�لأول/ ت�سرين  يف  وب����د�أت  �لأخ����رية 
مبجتمع  للمطالبة   2019 �أكتوبر 

�أكرث م�ساو�ة.

للقانون  �ل��ت��غ��ي��ري  ه����ذ�  �إىل  ي��ن��ظ��ر 
�ل���ذي يحد ب�سدة  �لأ���س��ا���س��ي �حل���ايل 
�لن�ساط  وي���ع���زز  �ل����دول����ة  ع��م��ل  م���ن 
�خل���ا����س يف ج��م��ي��ع �ل���ق���ط���اع���ات مبا 
و�أنظمة  و�ل�����س��ح��ة  �لتعليم  ذل���ك  يف 
�لتقاعد، على �أنه يزيل عقبة �أ�سا�سية 
يف  عميقة  �جتماعية  �إ�سالحات  �أم��ام 
بلد يعاين تفاوتا �جتماعيا هو �لأكر 

بني دول �أمريكا �لالتينية.
�أكرث  �أن  ل��ل��ر�أي  ��ستطالعات  وتفيد 
من �ستني باملئة من �ل�سكان يرون �أن 
ت�ستفيد  نظاما  �أر���س��ى  �لد�ستور  ه��ذ� 

منه قلة خمتارة.

�أوركويز�  ك��ارم��ي��ال  �مل��وظ��ف��ة  وق��ال��ت 
�لعا�سمة  �لتي تعي�س يف  )62 عاما( 
�سانتياغو لوكالة فر�ن�س بر�س “يبدو 
�لتخل�س من  بد�أنا فعال  كاأننا  �لأمر 
�ل�����ذي يطلقه  )�ل��ل��ق��ب  +ب��ي��ن��وك��ي��و+ 
منتقدو بينو�سيه عليه( وظله و�إرثه.. 

كل �سيئ«.
�لعلوم  �أ���س��ت��اذ  ميال  مار�سيلو  ور�أى 
يف  ���س��ان��ت��ي��اغ��و  ج��ام��ع��ة  يف  �ل�سيا�سية 
“لدى  �أن  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  ت�����س��ري��ح 
�نتقالها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ف��ر���س��ة  ت�����س��ي��ل��ي 
�أن  مو�سحا  �لثاين”،  )�ل�����س��ي��ا���س��ي( 
ب�سبب  عقود  ثالثة  ��ستغرق  “�لأمر 

�لقائم  �لو�سع  �إبقاء  �إىل  ب�سدة  �مليل 
لنظام �لأحز�ب” �لتقليدية.

�لد�ستور  �سياغة  تتم  �أن  ويفرت�س 
�أ���س��ه��ر قابلة  �جل���دي���د خ���الل ت�����س��ع��ة 
للتمديد مرة و�حدة فقط ملدة ثالثة 
تتم  �أن  وي��ف��رت���س  �إ���س��اف��ي��ة.  �أ���س��ه��ر 
�ملو�فقة عليه �أو رف�سه يف 2022 يف 

��ستفتاء �لت�سويت فيه �إلز�مي.
�نتخابات  �أي�����س��ا  �لق������رت�ع  وي�����س��م��ل 
و�ع�ساء  روؤ�����س����اء  لخ���ت���ي���ار  حم��ل��ي��ة 
�لأوىل حكام مناطق  بلديات، وللمرة 
يف ت�سيلي �لتي تعد من �لدول �لقليلة 
�لقت�سادي  �ل����ت����ع����اون  م��ن��ظ��م��ة  يف 
و�لتنمية �لتي مل يكن لديها �سلطات 

منتخبة للمناطق.
يرى حمللون يف هذ� �لقرت�ع �ختبار� 
�لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  ح��ا���س��م��ا 
�ل��ت��ي ���س��ت��ج��رى يف ت�����س��ري��ن �ل��ث��اين/

نوفمر.
وهذه �لعملية �لنتخابية هي �لأوىل 
تاأ�سي�سية  جمعية  لختيار  �لعامل  يف 
�أ�سا�س �مل�ساو�ة بني عدد �لرجال  على 

و�لن�ساء.
و�ل�����ت�����ق�����دي�����ر�ت �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ق���وى 
�جلمعية  �ست�سكل  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة غ����ري و������س����ح����ة، لكن 
�ملر�سحون  يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�سعوبة 
باأنف�سهم  �ل��ت��ع��ري��ف  يف  �مل�����س��ت��ق��ل��ون 
م�سلحة  يف  �لأرج������ح  ع��ل��ى  ���س��ت�����س��ب 

�لأحز�ب �لتقليدية.
�ل��ي�����س��اري��ة �ملوزعة  �مل��ع��ار���س��ة  وت��ن��وي 
متناف�سة،  لئحة  �سبعني  من   69 يف 
�ق������رت�ح من�����وذج ج���دي���د ل��ل��ب��الد، مع 
�لجتماعية  �حلقوق  خمتلف  �سمان 

مثل �لتعليم �أو �ل�سحة �أو �لإ�سكان.

الت�ضيلي�ن ينتخب�ن للي�م الثاين ممثليهم ل��ضع د�ضت�ر جديد 

عني  املتحدث با�ضم ترامب، ي�ضف امل�قرّ
باخلا�ضرين الذين خان�ا احلزب ودعم�ا ج� بايدن 

د�نالد  تاأثري  مدى  ما 
ـــزب  احل يف  ـــب  ـــرام ت

اجلمهوري؟ 
يــكــفــي لكي  هـــل مبـــا 
ــــة مــن  ــــائ يـــــوّقـــــع م
عري�ضة  اجلمهوريني 
اإنهم  فيها  يـــوؤكـــد�ن 
اإذا  احلزب  �ضيرتكون 
االخري  هذا  يقطع  مل 
الرئي�ش  مع  علقاته 

ال�ضابق.

•• الفجر -لوك الليربتي 

ترجمة خرية ال�شيباين

ليز �ستيفانيك، من �أ�سد �ملوؤيدين لرت�مب

ر من دوامة م�ت بني     البابا يحذرّ
الفل�ضطينيني والإ�ضرائيليني 

•• الفاتيكان-اأ ف ب

بني  �ل��ن��ز�ع  يف  �لو�سع  ت��ده��ور  �إمكانية  م��ن  �لأح���د  فرن�سي�س  �لبابا  ح��ّذر 
بالأمر  م��دن��ي��ني  قتلى  ���س��ق��وط  و����س��ف��ا  و�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني،  �لفل�سطينيني 

“�لفظيع وغري �ملقبول«.
وقال �لبابا يف �أعقاب �سالة “يف هذه �لأيام، تهيمن ��ستباكات م�سّلحة عنيفة 
بني قطاع غزة و�إ�سر�ئيل )على �مل�سهد(، وتنطوي على خطر �لتحول �إىل 

دو�مة موت ودمار«.
�لأ�سخا�س  من  �لعديد  “�أ�سيب  عاما   84 �لبالغ  �لأعظم  �حلر  و�أ�ساف 
بجروح وقتل �لعديد من �لأبرياء، بينهم �أطفال �أي�سا. �إنه �أمر فظيع وغري 

مقبول«.
�أنه  نعتقد حقا  و�لنتقام؟ هل  �لكر�هية  �ستقود  �أين  �إىل  “�أت�ساءل:  وتابع 

باإمكاننا �إقامة �ل�سالم عر تدمري بع�سنا �لبع�س؟«.
وجاءت ت�سريحات �لبابا �لتي وجهها �إىل ح�سد يف �ساحة �لقدي�س بطر�س 
يف �لفاتيكان بعدما �أقام قد��سا خا�سا ببورما �سباح �لأحد دعا فيه �إىل وقف 

�لعنف.
�لأح���د�ث �جل��اري��ة خ��الل عظة  �إىل  ع��ادة  �ل��ذي يتطرق  �لبابا،  كما ح�س 
�لأحد، على �لتهدئة يف �ل�سرق �لأو�سط. وقال “�أدعو �إىل �لتهدئة وليوقف 
�ملجتمع  مب�ساعدة  �ل�سالم،  درب  يف  ولي�سريو�  �ل�سالح  �سجيج  �مل�سوؤولون 

�لدويل«.

داع���������س ي��ت��ب��ن��ى 
على  الع����ت����داء  
م�ضجد يف اأفغان�ضتان 

•• كابول-اأ ف ب

�أع���ل���ن ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره����اب����ي 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه ع���ن �ل��ت��ف��ج��ري �لذي 
�سو�حي  يف  م�����س��ج��د�  ����س��ت��ه��دف 
�لعا�سمة �لأفغانية كابول �جلمعة 
و�أ�سفر عن 12 قتيال على �لأقل، 
“�سايت”  م���وق���ع  �أورد  م����ا  ع���ل���ى 
مر�قبة  يف  �ملتخ�س�س  �لأم��ريك��ي 

مو�قع �لتنظيمات �لإرهابية.
وقتل 12 �سخ�سا على �لأقل بينهم 
�إمام �مل�سجد يف �لنفجار �لذي وقع 
خالل �سالة �جلمعة، يوم �جتماع 
للحكومة  �لتابع  �لتفاو�س  فريق 
ق��ادة من طالبان يف  �لأفغانية مع 
ت�����س��ري��ع حمادثات  مل��ن��اق�����س��ة  ق��ط��ر 
�إطالق  �أي��ام وقف  �ل�سالم يف ثاين 
�إليه  �ل���ت���و����س���ل  مت  �ل������ذي  �ل����ن����ار 

مبنا�سبة عيد �لفطر.
و�أكد تنظيم د�ع�س �أن قنبلة زرعت 
عند  ت��ف��ج��ريه��ا  ومت  �مل�����س��ج��د  يف 
دخول �مل�سلني، على ما ذكر موقع 

�سايت م�ساء �ل�سبت.
وجتدد �لقتال يف جنوب �أفغان�ستان 
�لهدنة  مهلة  �نق�ساء  م��ع  �لأح���د 
�أيام  لثالثة  �خلمي�س  �أعلنت  �لتي 
ب���ني ع��ن��ا���س��ر ط���ال���ب���ان و�ل���ق���و�ت 
�أ�سابيع من  �أع��ق��اب  يف  �لأف��غ��ان��ي��ة، 
�ملعارك �ل�سر�سة. ويف 8 �أيار/مايو، 
��ستهدف هجوم مدر�سة للبنات يف 
ح���ي ي�����س��ك��ن��ه �ل����ه����ز�رة �ل�����س��ي��ع��ة يف 
كابول، ما �أدى �إىل مقتل �أكرث من 
حو�يل  و�إ���س��اب��ة  �سخ�سا  خم�سني 
مئة بجروح، يف �عتد�ء كان �لأكرث 
دموية منذ عام. و�تهمت �حلكومة 
ب���ال���وق���وف ور�ء  ح���رك���ة ط���ال���ب���ان 
�ن  ن��ف��ت  �لأخ����رية  �أن  �إل  �ل��ه��ج��وم 

تكون م�سوؤولة عنه.
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�أوقفت  �إن��دون��ي�����س��ي��ا  �إن  �لأح����د  �لإن��دون��ي�����س��ي��ة  �ل�سحة  وز�رة  ق��ال��ت 
تتعلق  �ختبار�ت  زينيكا لإج��ر�ء  �أ�سرت�  لقاح  دفعة من  توزيع  موؤقتا 
بعد  �سلبية  تاأثري�ت  ح��دوث  عن  �أنباء  �أعقاب  يف  و�ل�ُسمية  بالتعقيم 

�لتطعيمات.
�أل��ف��ا و480 ج��رع��ة ل��ق��اح و���س��ل��ت �إىل   448 ت��ت��األ��ف �ل��دف��ع��ة م��ن 
�إندوني�سيا �ل�سهر �ملا�سي �سمن �أكرث من 3.85 مليون جرعة مقرر 

��ستقبالها تباعا.
وق��ال��ت �ل���وز�رة يف بيان �إن��ه مت ت��وزي��ع بع�س �جل��رع��ات يف ج��زء من 

�لعا�سمة جاكرتا و�إقليم �سمال �سولوي�سي.

  قال وزير �لدفاع �لفنزويلي فالدميري بادرينو يوم �ل�سبت �إن ثمانية 
م�سلحة  “جماعات  م��ع  ��ستباكات  خ��الل  �أ���س��رو�  فنزويليني  ج��ن��ود 

كولومبية غري نظامية” يف ولية �أبوري �حلدودية.
�أ�سر �جلنود لكنه قال �إن �لقو�ت  �أو مكان  ومل يحدد بادرينو موعد 
�مل�سلحة تلقت دليال على �أنهم على قيد �حلياة يف �لتا�سع من مايو 
�أيار. وقال بادرينو يف بيان يف �لتلفزيون �لر�سمي “�أجرينا �لت�سالت 
�لالزمة لتحريرهم �لفوري كما �أن وز�رة �خلارجية تن�سق مع �للجنة 
�لدولية لل�سليب �لأحمر للعمل كحلقة و�سل لالإفر�ج عن �إخو�ننا 

يف �ل�سالح«.
�ملعارك يف  ب��د�أت  �أن  فنزويليا منذ  12 جنديا  يقل عن  ما ل  وُقتل 
و�ل��ت��ي مل حتددها  �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة  �مل�سلحة  �جل��م��اع��ات  ���س��د  �أب�����وري 

�حلكومة يف �أو�خر مار�س �آذ�ر.
وي��ق��ول م��ن��ت��ق��دو ح��ك��وم��ة �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م����ادورو 
�لثورية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ج��م��اع��ة  لف�سائل  �آم��ن��ا  م���الذ�  م��ن��ح  �إن���ه 
�لكولومبية)فارك( �لتي تن�سلت من �تفاق �سالم �أبرم عام 2016 
مع حكومة كولومبيا �ملجاورة و�إن �جلي�س �لفنزويلي ينجر �لآن �إىل 

�سر�عات بني تلك �جلماعات غري �ل�سرعية �ملتناحرة.

�أخمد رجال �لإطفاء حريقا يف �ساعة مبكرة من �سباح �لأحد يف �أحد 
�ملر�سى من  �إج��الء ع�سر�ت  �إىل  �أدى  �لفلبني مما  �أكر م�ست�سفيات 

�ملن�ساأة �لتي تعالج �أي�سا مر�سى فريو�س كورونا.
�لعام  �لفلبني  �إ�سابات يف حريق م�ست�سفى  وقوع  �أنباء عن  ترد  ومل 
�لذي تديره �حلكومة يف �لعا�سمة مانيال و�لذي مت �إخماده فجر�. 
ومل يعرف �سبب �حلريق. ومل يت�سن �لو�سول �إىل �سلطات �مل�ست�سفى 
للتعليق. ونقلت �سبكة )�سي.�إن.�إن �لفلبني( عن م�سوؤويل �مل�ست�سفى 
قولهم �إن بع�س �ملر�سى ُنقلو� �إىل م�ست�سفيات قريبة من بينهم �ثنان 
�حتاجا �إىل جر�حة و 12 طفال من وحدة �لعناية �ملركزة حلديثي 
 600 1300 �سرير ويعالج  �أكرث من  �ل��ولدة. ويوجد بامل�ست�سفى 

�ألف مري�س �سنويا وذلك ح�سبما يقول موقعه على �لإنرتنت.

 قال م�سوؤولون �لأحد �إن �أ�سرت�ليا متم�سكة بخطط �إعادة �لنفتاح 
ر�ف�سة �سغوطا  �ملقبل  �لعام  �عتبار� من منت�سف  �لعامل  بقية  على 

متز�يدة لإنهاء �إغالق �حلدود �لدولية.
وك��ان��ت �أ���س��رت�ل��ي��ا ق��د �أغ��ل��ق��ت ح��دوده��ا �أم���ام غ��ري �مل��و�ط��ن��ني وغري 
2020 ومنذ ذلك �حلني ل ت�سمح بدخول  �آذ�ر  �ملقيمني يف مار�س 
�أ�سا�سي  وب�سكل  �لدوليني  �لو�فدين  من  فقط  حم��دود  ع��دد  �سوى 

�ملو�طنني �لعائدين من �خلارج.
وقال رئي�س �لوزر�ء �سكوت موري�سون يف �إفادة تلفزيونية “�سن�سرت�سد 

د�ئما بالن�سائح �لطبية و�مل�سورة �لقت�سادية ».
�لأ�سرت�لية  �لإذ�ع���ة  لهيئة  فر�يدنرج  جو�س  �خل��ز�ن��ة  وزي��ر  وق��ال 
مغلقة  �حل���دود  لإب��ق��اء  �لطبية  �لن�سيحة  �إن  �ل��ي��وم  �سابق  وق��ت  يف 

�لأزمة«. هذه  خالل  جيد�  “خدمتنا 
�لعام  �لعزل  عمليات  �إىل  �إ�سافة  �لأ�سرت�لية  �حل��دود  �إغ��الق  و�أدى 
لل�سحة  و�لم��ت��ث��ال  ب��ك��ورون��ا  �مل�سابة  ل��ل��ح��الت  �ل�سريع  و�لتعقب 
بني  م��ن  �لفريو�س  ملكافحة  ��سرت�ليا  ت��د�ب��ري  ت�سنيف  �إىل  �لعامة 
�أكرث �لإجر�ء�ت فعالية يف �لعامل. ويبلغ �إجمايل عدد �لإ�سابات نحو 

وفاة. حالت   910 �إىل  �إ�سافة   29700

عوا�شم

جاكرتا

كراكا�ص

مانيال

ملبورن

وثيقة حك�مية :اإلقاء جثث �ضحايا 
ك�فيد-19 يف الأنهار بالهند 

•• نيودلهي-رويرتز

عليها  �طلعت  ر�سالة  يف  �لهند  ب�سمال  بر�دي�س  �أوت��ار  ولي��ة  حكومة  قالت 
رويرتز �إنه مت �لعثور على جثث �سحايا كوفيد-19 ملقاة يف بع�س �لأنهار 
�لهندية يف �أول �عرت�ف ر�سمي بعملية مثرية للقلق قالت �إنها رمبا ناجمة 

عن �لفقر و�خلوف من �ملر�س يف �لقرى.
لدى  �ملقد�س  �جل��اجن  نهر  يف  �لتيار  جرفها  �لتي  �جلثث  �سور  و�سدمت 
�لهندو�س �سعبا يرزح حتت عبء �أ�سو�أ زيادة يف عدد �إ�سابات فريو�س كورونا 

يف �لعامل.
�أعد�د هذه  �أن و�سائل �لإعالم ربطت �لزيادة �لأخرية يف  وعلى �لرغم من 
240 مليون  �أوتار بر�دي�س ، �لتي يقطنها  �أن ولية  �إل  �جلثث باجلائحة 

ن�سمة ، مل تك�سف حتى �لآن علنا عن �سبب �لوفيات.
وقال مانوج كومار �سينغ �مل�سوؤول �لكبري بالولية يف ر�سالة يف 14 مايو �أيار 
لروؤ�ساء �ملناطق �طلعت عليها رويرتز “لدى �لإد�رة معلومات تفيد باإلقاء 
�آخر يف �لأنهار بدل من  �أي مر�س  �أو  جثث من توفو� نتيجة كوفيد-19 

�لتخل�س منها وفقا للطقو�س �ملنا�سبة.
»ونتيجة لذلك �نت�سلت جثث من �لنهار يف مناطق كثرية ».

وحث رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي �مل�سوؤولني يوم �ل�سبت على تعزيز مو�رد 
�لرعاية �ل�سحية بالريف وتعزيز �ملتابعة مع �نت�سار �لفريو�س ب�سرعة يف 

تلك �ملناطق بعد �جتياحه �ملدن.

�ضحف عربية: احلرب يف غزة.. مفاو�ضات بالنار

�آدم  �لرتكي  �لعام  �ملدعي  �لإره��اب من  بتهمة  �تهام جنائية  يف لئحة 
�أكينجي.

 ،2018 �لأول(  )ك��ان��ون  دي�سمر   19 ب��ت��اري��خ  ���س��ادر  ل��ق��ر�ر  ووف��ًق��ا 
ف��ت��ح م��ك��ت��ب �مل��دع��ي �ل��ع��ام يف �أن���ق���رة حت��ق��ي��ًق��ا م��ن��ف�����س��اًل )م��ل��ف رقم 
�أدرج��و� يف ملفات �لتج�س�س  43629/2018( يف  حق 61 �سخ�ساً 
�لتي �أر�سلها دبلوما�سيون �أتر�ك يف تري�نا دون �أي دليل ملمو�س على 
جماعة  �إىل  “�لنتماء  تهمة  ه���وؤلء  �إىل  ووج��ه��ت  خمالفات.  �رت��ك��اب 

�إرهابية” من �أكينجي.
�أندريه  �لرو�سي  �ل�سفري  �غتيال  �لتحقيق يف  قاد  �لذي  �أكينجي  وكان 
كارلوف يف دي�سمر )كانون �لأول( 2016، �تهم بطم�س �لأدلة على 
له �سالت مبجموعات جهادية  كانت  �لرو�سي  �لديبلوما�سي  قاتل  �أن 

خبيثة يجب تدمريها، وقال �إنه �سيتعقبهم حتى يتم �لق�ساء على �آخر 
�سخ�س منهم يف �ألبانيا يف مقابلة مع وكالة �أنباء �لأنا�سول �لرتكية 

�حلكومية يف 14 مايو )�أيار( 2017.
�سبهت  �لتي  �ل�سفري  ت�سريحات  ن�سر  �لوكالة يف حينه عدم  و�ختارت 

�أن�سار غولن باخلاليا �خلبيثة يف �لن�سخة �لإنغليزية من �ملقابلة.
قو�ئم  �أر���س��ل��ت  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أن  مونيتور”  “نورديك  وك�����س��ف 
�إىل  �لذين مت حتديدهم، يف قر�سني مدجمني،  �لأت��ر�ك  باملو�طنني 
�ملخابر�ت  ووك��ال��ة  �لوطنية  و�ل�سرطة  �أن��ق��رة  يف  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  مكتب 
2018 عر وثيقة ر�سمية لتخاذ  19 فر�ير )�سباط(  �لرتكية يف 
مزيد من �لإجر�ء�ت �لإد�رية �أو �لقانونية، ومعاقبة �أقاربهم يف تركيا 

و�ل�ستيالء على ممتلكاتهم.

•• وا�شنطن-وكاالت

�ل�سفارة  �أن  مونيتور”  “نورديك  موقع  عليها  ح�سل  وثائق  ك�سفت 
�لرتكية يف �ألبانيا �نخرطت يف حملة جلمع �ملعلومات و�لتج�ّس�س على 

منتقدي �لرئي�س رجب طيب �أردوغان.
�ل�سفارة  �أن  �إىل  �ملدرجة يف ق�سية جنائية  �لق�سائية  �لوثائق  وت�سري 
�لرتكية يف تري�نا جمعت معلومات عن �أ�سخا�س ُيعتقد �أنهم ينتمون 
معلومات  ��ستق�سو�  �لأت��ر�ك  �لديبلوما�سيني  و�أن  غولن،  حركة  �إىل 
�لأعمال  ورج���ال  �ملحلية  �جلمعيات  وممثلي  �لأت����ر�ك  �ملعّلمني  ع��ن 

و�ل�سحافيني وعائالتهم �لذين يعي�سون يف �لبالد.
و��ستخدمت �ملعلومات �لتي نقلت �إىل وز�رة �خلارجية يف �أنقرة لحًقا 

و�أنه تبنى �أفكار�ً متطرفة على  خمتلفة، مبا فيها تنظيم “�لقاعدة”، 
يف  عملو�  �ثنان  فيهم  مبن  للحكومة،  �ملو�لني  �لأئمة  من  �لعديد  يد 

�لهيئة �لدينية �حلكومية “ديانت«.
وذكر “نورديك مونيتور” يف وقت �سابق �أن �لعديد من �مل�ستبه فيهم 
�أبلغو� �إىل �ملحكمة �أن �أكينجي �أجرهم على �لإدلء ب�سهادتهم كما لو 

�أن عملية �لغتيال كانت بتوجيه من حركة غولن. 
وقال �ملوقع �إن ملفات �لأتر�ك �لذين يعي�سون يف �ألبانيا نقلت لحقاً 
�ل��رتك��ي يف  �ل�سفري  ب��ريق��د�ر،  ه��د�ي��ت  قبل  م��ن  �خلارجية  وز�رة  �إىل 
�أردوغ��ان �حل��ايل م��ر�د �أحمد  2013 و2017، ومبعوث  تري�نا بني 

يورك.
باأنهم خاليا  �أت��ب��اع غولن  �ل��وق��ت  ذل��ك  ب��ريق��د�ر يف  �ل�سفري  وو���س��ف 

ال�ضفارة الرتكية يف تريانا تتج�ض�س على املعار�ضني وت�ضفهم ب� »خاليا خبيثة«

•• عوا�شم-وكاالت

�ل���ت�������س���ع���ي���د يف �لأر�������س�����ي  ي���ت���و�����س���ل 
عمليات  يتخلله  و�ل���ذي  �لفل�سطينية 
ق�����س��ف م��ت��ب��ادل��ة، ل��ل��ي��وم �ل�����س��اب��ع على 
�لو�سطاء  فيما ل جتد جهود  �ل��ت��و�يل، 
ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة ط��ري��ق��اً لإن���ه���اء �لتوتر 
و�لتو�سل �إىل تهدئة توقف �إطالق �لنار 

بني �لف�سائل �لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل.
�أم�س  ���س��ادرة  ع��رب��ي��ة  �سحف  و�سلطت 
�لأح�������د، �ل�������س���وء ع��ل��ى ت���د�ع���ي���ات هذ� 
�ل���و�����س���ع، وجهود  �مل���ي���د�ين  �ل��ت�����س��ع��ي��د 
�ل��و���س��ط��اء �ل���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون م���ن �أج���ل 
�حتو�ئه و�لعمل على خلق فر�س لإعادة 

�لهدوء.

حزب اهلل جديد
و�أ�سار تقرير ل�سحيفة “�لعرب” حول 
�إىل  �ل��ن��ار،  لإط��الق  للتو�سل  �ملباحثات 
�أنه كانت �ملر��سالت بني وفد �ملخابر�ت 
�مل�سرية يف �إ�سر�ئيل و�لقاهرة و��سحة، 
باأن �لإ�سر�ئيليني لي�سو� ب�سدد �ملو�فقة 
على وق��ف لإط��الق �لنار كما ح��دث يف 
�إجماعاً  ه��ن��اك  و�أن  �سابقة  م��و�ج��ه��ات 
بتو�جد  �ل�سماح  عدم  على  �إ�سر�ئيل  يف 

حزب �هلل جديد يف غزة.
م�سدر  ع��ن  نقاًل  �ل�سحيفة  و�أ���س��اف��ت 

خمتلف  ع��ل��ى  حت��ف��ظ��ت  “�إ�سر�ئيل  �أن  ب��امل��ط��ل��ع  و���س��ف��ت��ه 
و�لأمريكية،  �مل�سرية  �لو�ساطة  ذل��ك  يف  مب��ا  �لو�ساطات 
حما�س  على  بال�سغط  ع��رب  م�سوؤولني  من  طالبت  و�أنها 
و�إجبارها على وقف �إطالق �ل�سو�ريخ قبل �أّي حديث عن 

تهدئة«.
و�أ�سارت �إىل �أن م�ستوى �لو�ساطة �لأمريكية ي�سري �إىل عدم 
�هتمام �إد�رة جو بايدن بالتدخل يف هذه �ملرحلة، و�ل�سعي 
لوقف �إطالق �لنار، �إذ �أر�سلت م�سوؤول يف �خلارجية بدرجة 
وزي��ر �خلارجية  نائب م�ساعد  ه��ادي عمرو،  متو�سطة هو 

ل�سوؤون �إ�سر�ئيل و�لفل�سطينيني.
�لفل�سطينية  �ل�����س��وؤون  يف  �خل��ب��ري  ع��ن  �ل�سحيفة  ونقلت 
�سمري غطا�س، �أن �ل�سربات �لقوية على غزة ت�ستهدف ردع 
حما�س، كما متكنت من قبل يف ردع حزب �هلل يف لبنان عام 
2006، و�أن ما يجري على �لأر�س �لآن “حرب �إ�سر�ئيلية 

– �إير�نية باأدو�ت فل�سطينية«.

متدد املواجهة
ويف مقالة لها ب�سحيفة “�لنهار” �للبنانية، قالت �لكاتبة 
�ل�سعف  �أو يعّري  �مل��و�زي��ن  “ما �سيقلب  �إن  ر�غ��دة درغ��ام، 
لغّزة، مثل  �لّري  �لإ�سر�ئيلي  �لجتياح  قر�ر  �لبنيوي هو 

�حلدث  على  لي�س  خوفاً  ترجتف  ومتوترة  �سائعة  بايدن 
�ملفاو�سات  م�سري  على  و�إمن��ا  �لإ�سر�ئيلي   - �لفل�سطيني 

�لنووية«.
و�أ�سارت �إ�سر�ئيل �إىل �أن �سو�ريخ حما�س وت�سعيد عملياتها 
يف �ل���د�خ���ل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي مب��ا ي��وّف��ر �ل��ذري��ع��ة لإج�����ر�ء�ت 
�إ�سر�ئيلية م�سريية �سد �لفل�سطينيني يف �لد�خل �ملحتل 
حل  يف  ج��ذري��اً  ي�ساعد  م��ا  لهم،  �جلماعي  بالطرد  لتقوم 

�مل�سكلة �لدميوغر�فية.

دعوة للحوار
�سحيفة  قالت  للعنف”  ل  للحو�ر..  “نعم  عنو�ن  وحت��ت 
و�إ�سر�ئيلياً،  “فل�سطينياً،  �فتتاحيتها:  يف  “�لحتاد” 
ي�����س��ت��ح��ق �ل�����س��ع��ب��ان �ل��ع��ي�����س ب��ك��ر�م��ة حت���ت ���س��ق��ف �لأم���ن 
و�لأمان، �لذي ل يحققه �سوى �سالم م�ستد�م، يتم �لتفاق 
عليه من خالل �حلو�ر �أوًل و�أخري�ً، ولي�س �لعنف �لذي ل 

يجر �سوى �ملوت و�لدمار«.
�ل�سو�ريخ  ت�سعيد  م��ن  �أي����ام   6 م���دى  “على  و�أ���س��اف��ت 
و�لغار�ت بني قطاع غزة و�إ�سر�ئيل، و�ل�سد�مات و�ملو�جهات 
يف �ل�سفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة و�أر��سي 48، مل ت�سهد 
من  �لب�سعة  �ل�سور  تر�كم  �سوى  تغيري  �أي  �ل��و�ق��ع  �أر���س 

هذ� �لقر�ر �سيوّرط �إ�سر�ئيل يف جبهات حرب متو�زية، يف 
يف  �أي�ساً  لبنان، ورمب��ا  �لإ�سر�ئيلي، ويف  �لد�خل  غ��زة، ويف 
�سو�ريخ �إير�نية موّجهة مبا�سرة من �إير�ن للمرة �لأوىل 

يف �لعالقة �لإير�نية – �لإ�سر�ئيلية«.
خيار  ل  �أن  ت��رى  ق��د  �لإ�سر�ئيلية  “�لقيادة  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�آخر �أمامها �سوى �نتهاز �لفر�سة لتدمري �لبنية �لتحتية 
كاماًل،  دم��ار�ً  غ��زة  يف  �ملدنّية  وحتى  و�لقيادية  �لع�سكرية 
للق�ساء على حما�س، ولحتو�ء �لد�خل، ول�ستعادة �لوقار 

بالرغم من خطورة فتح �جلبهات عليها«.
�ل����ّري  �لج���ت���ي���اح  �أن  و�إي��������ر�ن  ح��م��ا���س  “ترى  وت���اب���ع���ت 
لتدمري  �ملو�تية  �لفريدة  �لفر�سة  ه��و  لغزة  �لإ�سر�ئيلي 
�لإير�نية  �لأر��سي  من  تطويقية  �سو�ريخ  عر  �إ�سر�ئيل 
للغ�سب  �لع�سكري  �لتفعيل  وع��ر  و�ل�سورية  و�للبنانية 
للمرة  �إ�سر�ئيل و�لذي ينتف�س م�سّلحاً  �لفل�سطيني د�خل 

�لأوىل«.
�إ�سر�ئيلية ما ز�لت تتفاعل  �إير�نية -  “حرب  �أنها  وتابعت 
مبا�سرة  �ساروخية  م��و�ج��ه��ة  �ىل  تو�ّسعها  لكن  بالنيابة 
�لأيادي  �لعمليات،  ُغ��رف  يف  �لطاولة  على  مطروحاً  ب��ات 
بعدما  مقّيدة  و�لعربية  و�لأوروب��ي��ة  و�لرو�سية  �لأمريكية 
رف�ست �إ�سر�ئيل م�ساعي م�سر لحتو�ء �لتطور�ت، و�إد�رة 

�لدماء و�خلر�ب«.
و�ن���ط���الق���اً  “�لإمار�ت  �أن  وت���اب���ع���ت 
�لعنف  نبذ  �ل��د�ئ��م على  ت��اأك��ي��ده��ا  م��ن 
دعو�ت  �إىل  �سوتها  ت�سم  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة، 
�لعد�ئية،  ل��الأع��م��ال  �ل���ف���وري  �ل��وق��ف 
ممار�سة  ع��ل��ى  �لأط�����ر�ف  جميع  وح���ث 
و�تخاذ  �لنف�س  �سبط  درج���ات  �أق�����س��ى 
�لنار  �إط���الق  بوقف  لاللتز�م  خ��ط��و�ت 
وبدء حو�ر �سيا�سي، وعلى ��ستعد�د تام 
�إىل  تهدف  �لتي  �جل��ه��ود  جميع  لدعم 

حتقيق هذه �لغاية«.
و�أ�سارت �إىل �أنه ل بد من توقف جميع 
�ل�ستفز�زية  و�مل���م���ار����س���ات  �لأع����م����ال 
و�لنتقامية، فال ميكن حل �ل�سر�عات 
�ل�سالم، و�لأحد�ث  �إل عن طريق ن�سر 
�لأل��ي��م��ة �حل��ال��ي��ة �إمن���ا ت��وؤك��د �سرورة 
�ل��ب��دء يف �حل����و�ر و�مل�����س��احل��ة، ولذلك 
“�تفاقيات  ع���ل���ى  �لإم����������ار�ت  ت����ر�ه����ن 
و�لزده�����ار  ل��ل�����س��الم  ���س��ع��ي��اً  �إبر�هيم” 

لالأجيال �حلالية و�ملقبلة.

اأهداف نتانياهو
�ل��ك��ات��ب يف �سحيفة  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
“�ل�سرق �لأو�سط” �إياد �أبو �سقر�، “لقد 
حرفت خالل �ليومني �لأخريين حرب 
�لق�سف و�ل�سو�ريخ �لأنظار عن �سر�رة 
�ل��ت��ي ه��ي ج��رمي��ة �ل�ستيالء  �ل��ب��د�ي��ة، 

على حي �ل�سيخ جّر�ح وتهويده«.
حالياً،  �جلارية  �لأح��د�ث  يف  �لبد�ية  نقطة  “هنا  و�أ�ساف 
وكما كانت �سر�رة �لنتفا�سة �لفل�سطينية �لثانية )�نتفا�سة 
�ل�ستفز�زية  ���س��ارون  �آري��ي��ل  زي��ارة   2000 ع��ام  �لأق�سى( 
�ختار  �إليه،  �ستوؤول  ما  �سلفاً  ي��درك  وهو  �لقد�سي،  للحرم 
نتانياهو ت�سريع عملية تهجري �سكان حي �ل�سيخ جّر�ح وهو 

يدرك �سلفاً رد �لفعل عليها«.
�ل�سد�م،  يريد  كان  �مل��اأزوم حكومياً  نتانياهو  “نعم،  وتابع 
�لو�عد،  �لإقليمي  ُبعده  جاذبية  �أك��رث  �ل�سد�م  يجعل  وما 
موروث  بطاقم  �ل�سائرة  �جلديدة  �لدميقر�طية  ف��الإد�رة 
�إير�ن ومن  �أوباما متحّم�سة للتطبيع مع  �إد�رة بار�ك  من 
�أن  �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية  ثم، من م�سلحة نتانياهو، وكذلك 
 - �لأمريكية  �لتفاهمات  �سقف  يف  كلمة  لإ�سر�ئيل  يكون 

�لإير�نية على م�ستوى �ملنطقة«.
ميلي�سياتهم  دور  ي��ع��رف��ون  �أي�����س��اً،  “�لإير�نيون،  وق���ال: 
كي  ويحّركونها  وي�سلحونها  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 
ويعون  �لقوى،  ميز�ن  يفهمون  وكذلك  �أغر��سهم،  تخدم 
جيد�ً وجود �سقف للتفاهمات وتفا�سيل ل�سفقة �لتعاي�س 
و�لتقا�سم �ملطلوبة مع �إ�سر�ئيل، ولهذ�، حتا�سى حزب �هلل 

لتاريخه �لتوّرط عر حدود لبنان«.

دين مناه�ضني لالنقالب يف م�اجهات ب�رما   مقتل 6 متمررّ
•• رانغون,-اأ ف ب

قتل �ستة متمّردين خالل �أيام من �ل�ستباكات يف بورما، 
وفق ما �أفادت قوة دفاعية مناه�سة للمجل�س �لع�سكري 
بريطانيا  د�ن��ت  وق��ت  �لأح���د، يف  م��ن مدنيني  ومكّونة 

و�لوليات �ملتحدة عنف �جلي�س.
قد��سا  �لأح����د  فرن�سي�س  �ل��ب��اب��ا  �أق����ام  �ل��ف��ات��ي��ك��ان،  ويف 
خ�س�سه لبورما جمدد� دعو�ته لإر�ساء �ل�سالم و�إنهاء 

�لعنف.
بالزعيمة  �جلي�س  �أط��اح  منذ  بورما  ��سطر�بات  وتهز 

�أونغ �سان �سو ت�سي  �ل�سيا�سية �ملدنية 
���س��ب��اط/ م���ن  �لأول  يف  �ن���ق���الب  يف 

و��سعة  �نتفا�سة  �أ���س��ع��ل  م��ا  ف��ر�ي��ر، 
�سعت �ل�سلطات �إىل �إخمادها بالقوة.

�ملناه�س  �أفر�د �حلر�ك  و�سكل بع�س 
للمجل�س �لع�سكري �حلاكم ملي�سيات 
حملية مزودة باأ�سلحة منزلية �ل�سنع 
حل��م��اي��ة ب��ل��د�ت��ه��م م��ن ق����و�ت �لأم���ن 
�لأقل  على  مدنيا   790 قتلت  �لتي 

بح�سب مر�سد حملي.
ويف ولي���ة �سني غ��رب��ا، حت��ّول��ت بلدة 
�ملناطق  �أبرز  �إىل و�حدة من  ميند�ت 
�سّكل  ح��ي��ث  �ل���ب���الد،  يف  �مل�����س��ط��رب��ة 
لأر�س  �ل��دف��اع  “قوة  �ل�سكان  بع�س 

�سني«.
و�أفادت �لقوة يف بيان �لأحد �أن “�ستة 
ي��ح��اول��ون حماية  �أع�����س��اء قوتنا  م��ن 
هاجمو�  م��ي��ن��د�ت  يف  �ل�����س��ك��ان  �أم����ن 
)ق����و�ت �جل��ي�����س( و���س��ح��و� بحياتهم 

من �أجل �لثورة �لوطنية«.
�أكرث  �إن  بر�س  لفر�ن�س  ناطق  وق��ال 
من ع�سرة من عنا�سر �لقوة �أ�سيبو� 

با�ستخد�م  �ل��ب��ل��دة  ب���دوره  �جلي�س  ه��اج��م  �لع�سكرية. 
نري�ن �ملدفعية. و�أفاد �أنه بحلول �لأحد، تر�جع عنا�سر 
�لقوة �ملتمردة �إىل �لغابات. وقال “لن نبقى يف �لبلدة.. 
�سنعود لنهاجم قريبا. ل منلك �سوى م�سّد�سات  لكننا 

منزلية �ل�سنع. مل يكن ذلك كافيا«.
و�أ�سار �إىل �أن �ل�سكان �لذين بقو� يف ميند�ت، �خلا�سعة 
مغادرة  من  يخ�سون  �خلمي�س،  منذ  �لعرفية  لالأحكام 

منازلهم خوفا من ��ستهد�فهم من قبل �جلي�س.
�أجل  م��ن  قد��سا  فرن�سي�س  �لبابا  �أق���ام  �لفاتيكان،  يف 
�أطلقها  �أج��ل �ل�سالم  ن��د�ء�ت من  بورما ج��اء بعد ع��دة 

�جلي�س خم�سة  �أوق��ف  بينما  �جل��اري،  �لأ�سبوع  بجروح 
من �سكان ميند�ت.

�أنحاء  يف  �ملحمولة  �لهو�تف  �لإن��رتن��ت عن  وم��ع قطع 
تفا�سيل  على  �حل�����س��ول  �ل�سهل  م��ن  يكن  مل  �ل��ب��الد، 
ب�ساأن �لقتال �لذي ت�سهده �لبالد، يفاقم خوف �ل�سكان 
�مام  �ل�سعوبات  �نتقامية  �أع��م��ال  �إىل  تعر�سهم  م��ن 

�لتحقق من �ملعلومات على �لأر�س.
�أن  وذكر �ملتحدث �لذي طلب عدم �لك�سف عن هويته، 
مقاتلي “قوة �لدفاع لأر�س �سني” �أ�سرمو� �لنري�ن يف 
عدة مركبات للجي�س ودّمروها ون�سبو� كمائن للقو�ت 

ز�ر بورما  �لأخ���رية، بعدما  �لأ�سهر  �لأع��ظ��م يف  �حل��ر 
زيارة  �أول  وكانت   .2017 �لثاين/نوفمر  ت�سرين  يف 

بابوية �إىل دولة ذ�ت غالبية بوذية.
ويف عظته جتنب �لبابا �نتقاد علنا �لنظام �لع�سكري يف 
�حلقيقة”  على  “�لثبات  �إىل  بالدعوة  مكتفيا  بورما، 
وعدم فقد�ن �لأم��ل. وقال “يف هذه �لأي��ام �لتي ي�سهد 
و�لقمع،  و�ل��ن��ز�ع  �لعنف  ب��ورم��ا  �حلبيب  وطنكم  فيها 
لن�ساأل �أنف�سنا: ما �لذي نحن مدعوون لالحتفاظ به؟ 

يف �ملقام �لأول �حلفاظ على �لإميان«.
دبلوما�سيا، دقت �سفارتا �لوليات �ملتحدة وبريطانيا يف 
ب�ساأن  �ل�سبت  �خلطر  ناقو�س  بورما 
وطالبتا  م��ي��ن��د�ت،  يف  �ل���س��ط��ر�ب��ات 

قو�ت �لأمن بوقف �لعنف.
و�أف���������ادت �ل�������س���ف���ارة �لأم����ريك����ي����ة يف 
تغريدة �ل�سبت �أن “��ستخد�م �جلي�س 
لأ�سلحة حربية بحق �ملديني، مبا يف 
�لأ���س��ب��وع �جل����اري يف ميند�ت،  ذل���ك 
�لتي  �لدرجة  على  �إ�سايف  موؤ�سر  هو 
من  �ل��ن��ظ��ام  �إل��ي��ه��ا  ينحدر  �أن  ميكن 

�أجل �لت�سّبث بال�سلطة«.
بدورها  �لريطانية  �ل�سفارة  �أك��دت 
غري  �مل��دن��ي��ني  ���س��د  “�لهجمات  ب���اأن 
قانونية ول ميكن تريرها”، م�سرية 
�إىل �لتقارير �لتي حتّدثت عن �أعمال 

�لعنف يف ميند�ت.
“يجب  ل��ل�����س��ف��ارة  ت��غ��ري��دة  وج����اء يف 
�لفظائع  على  �لأدل���ة  �إر���س��ال  يتم  �أن 
ب�ساأن  �مل�ستقلة  �لتحقيق  )�آل��ي��ة  �إىل 
بورما �لتابعة لالأمم �ملتحدة( ليكون 
يف  مرتكبيها”،  حما�سبة  �ملمكن  من 
�إ����س���ارة �إىل جل��ن��ة جت��م��ع �لأدل����ة عن 

جر�ئم دولية.

اإ�ضرائيل تق�ضف منزل رئي�س حما�س يف قطاع غزة  •• غزة-اأ ف ب

�لأحد  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  �أع��ل��ن 
�ملكتب  رئ��ي�����س  م���ن���زل  ����س��ت��ه��د�ف 
�ل�������س���ي���ا����س���ي حل����رك����ة ح���م���ا����س يف 
�ل�����س��ن��و�ر، قبل  غ���زة يحيى  ق��ط��اع 
�ج���ت���م���اع ي��ع��ق��ده جم��ل�����س �لأم����ن 
�لدويل لبحث ت�ساعد �لعنف بني 

�لإ�سر�ئيليني و�لفل�سطينيني.
وقتل ما ل يقل عن 184 �سخ�سا، 
منذ  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني،  ع�����س��رة  بينهم 
�جلديدة  �ل��ع��ن��ف  ج���ول���ة  �ن������دلع 
�لعرية  �ل�����دول�����ة  ب����ني  �لث����ن����ني 
قطاع  يف  �لفل�سطينية  و�لف�سائل 

�ل�سحة  وز�رة  و�أك����������دت  غ�������زة. 
�لفل�سطينية مقتل 26 فل�سطينيا 
قطاع  على  �إ�سر�ئيلية  �سربات  يف 

غزة �لأحد، بينهم 8 �أطفال.
وقالت �إ�سر�ئيل �لأحد �إن “موجة 
�ل�سربات �مل�ستمرة ��ستهدفت �أكرث 
غزة”  �أن����ح����اء  يف  ه���دف���ا   90 م���ن 
و�لع�سرين  �لأرب��ع  �ل�ساعات  خالل 
تدمري  �أث�������ار  وق�����ت  يف  �مل���ا����س���ي���ة، 
�إعالمية يف  مبنى ي�سم موؤ�س�سات 
�لق�سف �لإ�سر�ئيلي موجة غ�سب 

دولية.
�لف�سائل  �أن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  و�أع��ل��ن��ت 
�لفل�سطينية يف قطاع غزة �أطلقت 
ح��ت��ى �ل�����س��اب��ع��ة م��ن ���س��ب��اح �لأحد 
نحو  ������س�����اروخ   2900 ح�������و�يل 
450 منها د�خل  �إ�سر�ئيل، �سقط 
�ع���رت����س نظام  �ل��ق��ط��اع يف ح���ني 
نحو  �لإ�سر�ئيلي  �حلديدية  �لقبة 

1150 �ساروخا.
و�أكد �جلي�س �لإ�سر�ئيلي ��ستهد�ف 
حما�س  حلركتي  �لتحتية  �لبنية 

�أنفاق  ن��ظ��ام  بينها  وم��ن  و�جل��ه��اد 
و��سع يف 30 موقعا بحو�يل 100 
غارة، و��ستهد�ف م�سانع لالأ�سلحة 

وخمازن ذخرية.
و�أفاد �جلي�س �أنه مت ق�سف منزيل 
رئ��ي�����س �مل��ك��ت��ب �ل�����س��ي��ا���س��ي حلركة 
يحيى  غ������زة  ق����ط����اع  يف  ح���م���ا����س 
رئي�س  حم��م��د  و�سقيقه  �ل�����س��ن��و�ر 
و�لقوى  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة  �خل���دم���ات 
�لعاملة يف �حلركة باعتبارهما من 
“�لبنية �لتحتية �لع�سكرية  �سمن 

ملنظمة حما�س �لإرهابية«.
مقطع  تويرت  عر  �جلي�س  ون�سر 
فيديو يظهر مبنى حمطما تعلوه 
�سحابة من �لغبار، دون تو�سيح ما 

�إذ� مت قتل �ل�سنو�ر �أم ل.
غزة  قطاع  يف  �لقتلى  عدد  و�رتفع 
 174 �إىل  �مل��ا���س��ي  �لث���ن���ني  م��ن��ذ 
�سخ�سا بينهم 47 طفال، يف حني 
ما  ع���ل���ى  ���س��خ�����س   1200 ج�����رح 
�لفل�سطينية  �ل�سحة  وز�رة  �أك��دت 

يف قطاع غزة.

�أما من �جلانب �لإ�سر�ئيلي، فقتل 
ع�سرة �أ�سخا�س وبلغ عدد �جلرحى 
مئات  �إىل  �إ���س��اف��ة  �إ���س��اب��ة،   282

حالت �لهلع.
و�ل�سنو�ر )58 عاما( من موؤ�س�سي 
و�لع�سكري  �لأم����ن����ي  �جل���ه���ازي���ن 
للحركة، �عتقل �أكرث من ع�سرين 
�لإ�سر�ئيلية  �ل�����س��ج��ون  يف  ع��ام��ا 
قبل �أن يفرج عنه يف �سفقة تبادل 

�أ�سرى عام 2011.
�ل�سنو�ر لأول مرة رئي�سا  و�نتخب 
 ،2017 ع��ام  �لقطاع  يف  للحركة 
و�أع���ي���د �ن��ت��خ��اب��ه يف �أذ�ر/م����ار�����س 

�ملا�سي لولية ثانية.
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عربي ودويل

لقد �لت االأيام التي مار�ش فيها دنغ �ضيا� بينغ لعبة دبلوما�ضية الرموز 

قلق من تو�ّضع الرباعي �حتّوله اىل جبهة مناه�ضة لل�ضني يف املنطقة 

•• الفجر -خرية ال�شيباين 
بني  مرتفعة  اجليو�ضيا�ضية  الــتــوتــرات  تـــزال  ال     
االأمريكية.  االإدارة  يف  التغيري  رغم  �بكني  �ا�ضنطن 
انعدام  زيادة  اإىل  اإال  كور�نا  فري��ش  جائحة  توؤد  �مل 
لعبتهما  هي  �مــا  ثمن؟  بــاأي  لكن  القوتني.  بني  الثقة 
�املحيط  اآ�ضيا  منطقة  يف  �ضيما  ال  �ا�ضرتاتيجيتهما، 
بارثولومي  مع  للأ��ضاع  تقييم  يلي  فيما  ــادئ؟     ــه ال
الد�لية  العلقات  معهد  يف  االأبحاث  مدير  كورمون، 
�اال�ضرتاتيجية، �الذي تغطي جماالت خربته الق�ضايا 
ال�ضيا�ضية �االأمنية يف �ضمال �ضرق اآ�ضيا، �ا�ضرتاتيجية 
القوة ال�ضينية، �ال�ضيا�ضة اخلارجية للواليات املتحدة، 

�الق�ضايا النو�ية �التهديدات اجلديدة.

عمليات اإعادة الت�ازن يف منطقة اآ�ضيا واملحيط 
الهادئ ل ت�ضتجيب كثرًيا ملنطق القطبية الثنائية 

تعزيز م�ضداقية وا�ضنطن يف املنطقة، ي�ضتدعي 
اإقناع ال�ضركاء باأن مكا�ضبهم معها اأكرب من مع ال�ضني

ل منها الدميقراطية لأردوغان..�ضيارة ترجرّ
بالتز�ماتهم لإ�سفاء �لطابع �لدميقر�طي على �لدولة ب�سرعة، وتوحيد 
�ملجتمع ودمج تركيا مع �لعامل. وبدًل من ذلك، تو�لت �لتناق�سات مع 
�جلهود �لتي يتّم بذلها ب�سرعة لإخ�ساع �لدولة حلكم �لرجل �لو�حد. 
�أ���س�����س ع��رق��ي��ة ودينية  ع��ل��ى  �ن��ق�����س��ام��اً  �أك���رث  و�أ���س��ب��ح �ملجتمع �ل��رتك��ي 
و�سيا�سية. وتتعّر�س حركة فتح �هلل غولن و�أع�ساوؤها للتمييز، وتبتعد 
�أن �ل�سعي  �أك��رث من قبل. ويبدو  تركيا عن ع�سوية �لحت��اد �لأوروب��ي 

للح�سول على ع�سوية �لحتاد �لأوروبي هو عملية ت�سفية.
ووفقاً لتقرير ملجل�س حقوق �لإن�سان �لتابع لالأمم �ملتحدة عن تقوي�س 
�لعد�لة من خالل “�ل�سطهاد �ملنتظم لأع�ساء مهنة �ملحاماة يف تركيا”، 
ُطرد �أكرث من 4200 قا�س ومدع عام. ودين 634 منهم بتهم تتعّلق 
منهم   311 على  وُحكم  حمامياً،   1546 حماكمة  ومت��ت  ب��الإره��اب، 
�لعليا  �ملحكمة  �إد�ري يف  500 موظف  بال�سجن. وجرى ف�سل حو�يل 

•• عوا�شم-وكاالت

ر�أى �لكاتب فليك�س كايز� �أن �لغو�س يف م�ستنقع قو�عد �لدميقر�طية 
يف تركيا يعك�س تقريباً �سورة “وطن �لتناق�سات حيث ل تن�سجم �حلياة 

مع �ل�سيا�سات �ملعلنة«. 
��ست�سهد بتعبري للرئي�س رجب طيب  “بوليتريكو”،  ويف مقال مبوقع 
�أردوغان عن �أن �لدميقر�طية هي “�سيارة ترتّجل منها عندما ت�سل �إىل 
“لي�ست وجهة  بالن�سبة لردوغان  �لدميقر�طية،  �إن  ليقول  وجهتك”، 
�ل�سيا�سية �لختيارية  �إنه �سيء ي�سبه �حلياة  �أو مادياً،  �أو مكاناً حمدد�ً 

و�خليالية«.
�أنه ي�ستطيع  �أردوغ��ان  % من �لناخبني، �سعر   50 �أّم��ن حو�يل  بعدما 
وبعد ذلك، حان �لوقت  “�لرتّجل من �ل�سيارة لأنه و�سل �إىل وجهته”. 
كي ي�ستقّر “�لإمر�طور” �أردوغان ويح�سد �ملكا�سب دون �ملخاطرة باأن 

يتّم حذفه من �خلريطة �لعاملية للدول �لدميقر�طية.
بالوفاء  يتزعمه،  �ل��ذي  و�لتنمية”  “�لعد�لة  ح��زب  و  �أردوغ����ان  تعّهد 

وجمل�س �لدولة وحمكمة �لعدل وجمل�س �لق�ساة و�ملدعني �لعامني.
�لرتكية  �حل��ك��وم��ة  و�ل��د���س��ت��وري��ة  �لت�سريعية  �ل��ت��ع��دي��الت  منحت  كما 
قّو�س  ما  �لعام،  �لدع��اء  و�سلطات  �لق�ساء  على  م�سبوقة  �سلطات غري 
عملية  “�أكر  باأنه  ُو�سف  ما  ويف  �لقانون.  و�سيادة  �لق�ساء  ��ستقالل 
من  �لآلف  ع�����س��ر�ت  �ع��ت��ق��ال  مت  �حلديث”،  تركيا  ت��اري��خ  يف  قانونية 
�لأ�سخا�س ب�سبب �سالت بالد�عية �لرتكي فتح �هلل غولن، بينما ُطرد 
�أو جرى عزلهم من  �آخرين من �خلدمة �لعامة  �أل��ف   100 �أك��رث من 

�خلدمة �لعامة بتهم مماثلة.
ت��ع��زي��ز ح��ق��وق �لإن�سان  “كيف ت��ظ��ل ت��رك��ي��ا ح��ازم��ة يف   و���س��األ ك��اي��ز�: 
ُحرم  حيث  ع؟  �لر�سّ و�أطفالهن  �لأم��ه��ات  �سجن  خ��الل  من  وحمايتها 
�أتباع  �لعا�سرة من �حل�سول على �لعالج لأن و�لديهم من  �أطفال دون 
�أن  �أي مدى ميكن  �إىل  �لعمر عامني.  يبلغ من  و�آخرهم طفل  غولن! 

تتجاهل �حلكومة تعّر�س �لن�ساء للتفتي�س �لعاري يف �ل�سجون؟«.
كل  هدمت  وق��د  �لدميقر�طية  ع��ن  تركيا  تتحّدث  “كيف  و��ستطرد: 
بينما  �ملذنبني  ���س��ر�ح  ُيطلق  عندما  �لقانون  �سيادة  ه��ي  �أي��ن  �أرك��ان��ه��ا؟ 

يذهب �لأبرياء �إىل �ل�سجن؟«.
ويف زمن كورونا، �سّنت �لبالد قانون عفو لتخفيف �لزدحام يف �ل�سجون، 
و�ملعار�سني  غ��ول��ن  �أت��ب��اع  م��ن  ُي��ع��ت��رون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  ��ستثنت  لكنها 

للحكومة. �أي قانون هذ� �لذي ميّيز بني �لأفر�د يف �ملجتمع؟
زعيم  �سر�ح  �أردوغ��ان  �أطلق  بالقتل،  �ملحتملني  �ملعار�سني  تهديد  وبعد 
�إليه.  �مل��وّج��ه  �لتهم  من  ترئته  بعد  �ل�سجن،  من  بيكر  �سيد�ت  �ملافيا 
�لوثيقة  عالقاته  ب�سبب  عدة  منا�سبات  يف  �لرتكي  �لرئي�س  و�حت�سنه 

جد�ً ب�سباب “حزب �لعد�لة و�لتنمية«.
�أنها  على  غولن  حركة  من  بالنتقام  بيكر  تهديد�ت  �ملحكمة  �عترت 
تهديد�ت  ع��ن  تختلف  ل  بيكر  وت��ه��دي��د�ت  �ل����ر�أي.  ع��ن  تعبري  جم��رد 
�أردوغان حني قال: “لن يرتاح �أع�ساء منظمة غولن. �إن مل يكن �ليوم، 

فغد�ً. �سيدفع كل ع�سو يف �ملنظمة ثمن خيانته للوطن و�لأمة«.

لي�ضت حديثة، بل ثابتة منذ نهاية احلرب الباردة:

املناف�ضة بني وا�ضنطن وبكني: اإىل اأي مدى وباأي ثمن...؟
الطريق اإىل الهيمنة ال�ضينية يف اآ�ضيا لي�ش نهًرا طويًل هادًئا

��ا �أ���س��ت��اذ حم��ا���س��ر يف     وه���و �أي�����سً
�لتاريخ يف �جلامعة �لكاثوليكية يف 
ليل، وكذلك �ملدير �مل�ساعد ل�سوؤون 
ر�وؤول  ك��ر���س��ي  و�ل���دف���اع يف  �لأم����ن 
د�ندور�ند للدر��سات �ل�سرت�تيجية 
ورئي�س  ب���ك���ن���د�.  و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
“�لعامل  �لف�سلية  �مل��ج��ل��ة  حت��ري��ر 
�ل�سيني، �آ�سيا �جلديدة “، وموؤلف 
�لق�سايا  ع��ن  ك��ت��اًب��ا  ث��الث��ني  لنحو 

�جليو�سيا�سية.
   * عام 2021، ل تز�ل �لتوتر�ت 
وبكني،  و��سنطن  بني  للغاية  قوية 
ما هو نوع ت��و�زن �لقوى �ل��ذي هم 

عليه حاليا؟
   - �ملناف�سة بني �ل�سني و�لوليات 
�ملتحدة لي�ست حديثة، بل هي توؤكد 
نهاية  منذ  ثابت  �أن��ه��ا  على  نف�سها 
كانت  �إذ�  ول��ك��ن  �ل����ب����اردة.  �حل����رب 
ف��ه��ن��اك بع�س  ث��اب��ت��ا يف جم��م��ل��ه��ا، 
�لتطور�ت �ملهمة جًد� على م�ستوى 
�ل�سيني،  �جل���ان���ب  ع��ل��ى  �ل�����س��ك��ل. 
هو  �أو  زمي��ني  قيادة جيانغ  تختلف 
قيادة  ع��ن  ك��ب��رًي�  �خ��ت��الًف��ا  جينتاو 
�ل�سني  لأن  �أوًل  ب��ي��ن��غ،  ج��ني  ���س��ي 
ب�سكل  ب�سكل كبري -ومن��ت  تطورت 
�ساروخي -يف ثالثة عقود، ثم لأن 
�لرئي�س �ل�سيني �حلايل يرمز �إىل 
على  �لعقد  كل  �ملتحرر من  موقف 

�ل�ساحة �لدولية، وخا�سة يف ميز�ن 
�ل���ق���وى م���ع و����س��ن��ط��ن. ل��ق��د ولت 
�سياو  دن���غ  ل��ع��ب فيها  �ل��ت��ي  �لأي�����ام 
من  �لرموز  دبلوما�سية  لعبة  بينغ 
�لبقر على  خالل و�سع قبعة رع��اة 

ر�أ�سه )عام 1979(. 
  على �جل��ان��ب �لأم��ري��ك��ي، ت�سببت 
يف  ���ا  �أي�������سً �لإد�رة  يف  �ل���ت���غ���ي���ري�ت 
�ل�سرت�تيجية  يف  �خ����ت����الف����ات 
على  �قت�سرنا  و�إذ�  �ل�سني.  جت��اه 
�أنه  ن��رى  �أن  ميكن  �مل��ا���س��ي،  �لعقد 
على  نف�سها  �ل�����س��ني  ر���س��خ��ت  ل��ئ��ن 
للدميقر�طيني  هو�سا  ت�سكل  �أن��ه��ا 
�ل�سو�ء،  ح��د  ع��ل��ى  و�جل��م��ه��وري��ني 
فاإن هذ� �لهو�س يتم �لتعاطي معه 

ب�سكل خمتلف.
�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  خ��������الل  م������ن      
حم���ور �لرت���ك���از �لآ����س���ي���وي، �سعى 
�لزعامة  تعزيز  �إىل  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك 
�آ���س��ي��ا، �ل��ت��ي قو�سها  �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
���س��ع��ود �ل��ق��وة �ل�����س��ي��ن��ي��ة. ل��ك��ن كل 
)�ل�سر�كة  �لقت�سادي  �مل��ك��ون  م��ن 
�ل��ع��اب��رة ل��ل��م��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ، �لتي 
�سيئ(  ب�سكل  عليها  �ل��ت��ف��او���س  مت 
)�لتفاقات  �ل�سرت�تيجي  و�ملكون 
�ل���ث���ن���ائ���ي���ة �مل���ت���ب���اي���ن���ة م����ع �ل������دول 
توجيهية(  مبادئ  بدون  �لآ�سيوية، 
�أن  ن���اج���ح���ة ج������د�. ح���ت���ى  ت���ك���ن  مل 

غري  “كو�د”  �ل���رب���اع���ي  �أع�������س���اء 
ول  و�سائلهم  يف  ل  ج��د�  متو�زنني 
تو�فقو�  ول���ئ���ن  ط��م��وح��ات��ه��م.  يف 
�ل�سني،  من  خماوفهم  بخ�سو�س 

ا بر�غماتيون للغاية. فانهم �أي�سً
   وّق��ع��ت �ل��ي��اب��ان و�أ���س��رت�ل��ي��ا على 
�إقليمية  �قت�سادية  �سر�كة  �إن�����س��اء 
ولكن  �ل�سني،  جانب  )�إىل  �ساملة 
�جلنوبية  وكوريا  نيوزيلند�  ا  �أي�سً
�آ�سيا(  ���س��رق  ج��ن��وب  دول  ور�ب���ط���ة 
ي�سع  �ملا�سي، مما  نوفمر   15 يف 
حر  تبادل  �تفاقية  لأك��ر  �لأ�سا�س 
�لوليات  م�ساركة  دون  �ل��ع��امل  م��ع 
�لتي  �ل���ه���ن���د  وب���������دون  �مل����ت����ح����دة، 
كانت  �نها  رغم  �لن�سمام،  رف�ست 
�سنغهاي  منظمة  �إىل  �ن�سمت  ق��د 

للتعاون قبل ب�سع �سنو�ت.
�ل����ت����و�زن يف  �إع������ادة  �إن ع��م��ل��ي��ات     
�آ���س��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل��ه��ادئ ل  منطقة 
�لقطبية  ملنطق  ك��ث��رًي�  ت�ستجيب 
ت�ستجيب  م����ا  ب����ق����در  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة، 
و�لر�غماتية  �لوطنية  للم�سالح 
�لتعامل  �ل��ك��ب��رية ج���ًد� يف ط��ري��ق��ة 

مع �ل�سني.
بايدن  ج���و  �إد�رة  جت��ل��ب  *ه����ل     
للوليات  م�����س��د�ق��ي��ة  �جل����دي����دة 
�مل���ت���ح���دة يف �ل����ق����ارة �لآ����س���ي���وي���ة؟ 
�لو�سم  ��سرت�تيجية  تنجح  وه���ل 
�ل�سني  �إ����س���ع���اف  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة 

�إقليمياً ودولياً؟
ميكن  ول  تكت�سب،  �مل�سد�قية   -    
مبرور  ك�سبها  ي��ت��م  ك��م��ا  ف��ر���س��ه��ا. 
�لوقت، ول �سيما من خالل تطوير 
عالقات �لثقة. ويتم �لظفر بها من 
�أن تكون  �أن��ه��ا ميكن  �إث��ب��ات  خ��الل 
�أك����رث رب��ح��ي��ة م��ن �مل��ن��اف�����س��ة. ومن 
�أن  �أر�دت و��سنطن  �إذ�  �لو��سح، �نه 
ترى م�سد�قيتها تتعزز يف منطقة 

�سلفه،  �إرث  تر�مب، جتاهل  دونالد 
للمحيط  �ل��ع��اب��رة  �ل�سر�كة  ودف���ن 
من�سبه،  ت��ول��ي��ه  مب���ج���رد  �ل���ه���ادئ 
�لنت�سار  �إع����ادة  م��ب��د�أ  ع��ن  وتخلى 
�ل�سرت�تيجي، و�لذي وجد �سعوبة 
�لتي  �لأع��ب��اء  تقا�سم  �نتقاد�ت  بعد 
�حللفاء  ���س��د  ع��ن��ه��ا  �لإع�������ر�ب  مت 
�جلنوبيني.  و�لكوريني  �ليابانيني 
�ل�سينية  �سيا�سته  تر�مب  رّكز  لقد 
�لتجارية”،  “�حلروب  ع����ل����ى 
خماطر�ً بتجاهل جمالت �خلالف 

�لأخرى.
   م��ن ج��ان��ب��ه، ي��ب��دو �أن ج��و بايدن 
ق����رر ت��و���س��ي��ع م���ي���د�ن �مل��ع��رك��ة مع 
ب���ك���ني، م���ن خ����الل �حل���ف���اظ على 
م�سار �ملفاو�سات �لتجارية، و�إ�سافة 

�أع�ساء  لي�سمل  �سيتو�ّسع  �لرباعي 
ن���وًع���ا م���ن �جلبهة  ج����دد وي�����س��ك��ل 
�ملناه�سة لل�سني يف �ملنطقة. هناك 
�لعد�ئية �سد  �لأعمال  �لعديد من 
بكني مع تكري�س �لهيمنة �ل�سينية 
ذلك،  ت���درك  �ل�سينية  و�ل��ق��ي��ادة   ،

ومن هنا عدم �لثقة �لقائم.
   ل ميكن جتاهل منطقة �ملحيطني 
ا، ل �سيما �أنه  �لهندي و�لهادئ �أي�سً
من  م��ت��ز�ي��د  ع���دد  �لآن  يتقا�سمها 
�لطريق  �ن  فرن�سا.  منها  �لبلد�ن، 
�إىل �لهيمنة �ل�سينية يف �آ�سيا لي�س 
ن���ه���ًر� ط���وي���اًل ه����ادًئ����ا. وم����ع ذلك، 
�مل�سالح  تالقي  بني  �لتمييز  يجب 
�ل����ذي ي��ن��ب��ث��ق م���ن ه���ذه �مل���ب���ادر�ت، 
�أوًل،  ينق�سه.  �لذي  �لقيم  وتقارب 

�ملكون �ل�سرت�تيجي )�لتوتر حول 
تايو�ن ودعم و��سنطن لتايبيه من 
�خلالفات  ولكن  �لرئي�سية،  �سماته 
ا على  يف بحر �ل�سني �جلنوبي �أي�سً
�لنتقاد�ت  ���س��ي��م��ا  ول  �ل��ق��ائ��م��ة(، 
ب�ساأن  �ل�����س��ي��ن��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  �حل������ادة 
م�سري �لأقليات )خا�سة �لأويغور( 
وح��ق��وق �لإن�����س��ان )ه��ون��غ ك��ون��غ يف 
�أنكور�ج  �جتماع  ويو�سح  �ملقدمة(. 
يف م����ار�����س �مل���ا����س���ي، ب����ني �أن���ت���وين 
بلينكني من جانب، وو�نغ يي ويانغ 
ج��ي��ت�����س��ي م���ن �جل���ان���ب �لخ�����ر، �ن 
�أك��رث توتر�ً مما  ت��و�زن �لقوى هذ� 
كان عليه يف ظل �لإد�ر�ت �ل�سابقة.

وهو  كو�د”،  حتالف”  *ن���ّف���ذ     
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ي�����س��م  حت���ال���ف 

و�لهند،  و�ل����ي����اب����ان  و�أ�����س����رت�ل����ي����ا 
�ملحيطني  منطقة  يف  ��سرت�تيجية 
�لهندي و�لهادئ يف �لأ�سهر �لقليلة 
كيف  �ل�سينية،  �لقوة  �سد  �ملا�سية 

تنظر �إليها بكني؟
�أنه  �إىل  �أوًل  �لإ����س���ارة  - جت���در      
بخ�سو�س �لرباعي، وكذلك منطقة 
فاإن  و�ل���ه���ادئ،  �ل��ه��ن��دي  �ملحيطني 
)رئي�س  �آب��ي  �سينزو  بقيادة  �ليابان 
 )2020 �إىل   2012 �ل��وزر�ء من 
مركزًيا،  دوًر�  ل��ع��ب��ت  �ل���ت���ي  ه����ي 
�لأمريكية  �ل��زع��ام��ة  مت��ي��زت  حيث 
�ل�سني  ت����اأخ����ذ  ط���ب���ع���ا،  ب���ال���غ���ي���اب. 
�جلد،  حممل  على  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه 
�أنه  على  �إليه  ُينظر  �سيء  �أي  مثل 
موّجه �سدها. كما �أنها قلقة من �أن 

ف�سيكون  �ل���ه���ادئ،  و�مل��ح��ي��ط  �آ���س��ي��ا 
باأن  �ل�سركاء  �إقناع  �ل�سروري  من 
�لوليات  مع  �لتعاون  من  �ملكا�سب 
�لتعاون  م��ن  �أك��ر  �ستكون  �ملتحدة 

مع �ل�سني.
    ومع ذلك، فاإن �لغالبية �لعظمى 
من دول �ملنطقة تعتر بكني �سريكا 
من  وت�ستفيد  لها،  رئي�سيا  جتاريا 
�ل�سينية،  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �مل�����س��اري��ع 
وترتبط بديناميكية �إقليمية تعتر 
قاطر�تها.  �إح����دى  �ل��ي��وم  �ل�����س��ني 
�لوليات  تظل  ه���ذ�،  م��و�ج��ه��ة  ويف 
لي�ست  لكنها  مهًما،  �سريًكا  �ملتحدة 

بدياًل.
�ل�سيا�سي  �مل���������س����ت����وى  ع����ل����ى     
�لوليات  حتتفظ  -�ل�سرت�تيجي، 
�لبلد�ن  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  �مل��ت��ح��دة 
�لآ�سيوية بر�أ�س مال من �لتعاطف 
ك��ث��ري من  �ل�����س��ني يف  �إل��ي��ه  تفتقر 
�ل���ت���ع���اط���ف لي�س  ل���ك���ن  �لأح�����ي�����ان. 
ُيرتجم  �ل��و���س��ع  وه���ذ�  م�سد�قية، 
و��سنطن  مع  �لعالقات  با�ستخد�م 
�لآ���س��ي��وي��ة لتكون  �ل���دول  م��ن قبل 

ر�فعات لها يف عالقتها ببكني. 
�ل����ذي  �ل���رئ���ي�������س���ي  �خل����ط����ر  �ن     
عجز  بخالف  ب��اي��دن،  �إد�رة  يو�جه 
كبري  ب�سكل  عززه  �لذي  �مل�سد�قية 
�مليل  �أ����س���الف���ه���ا )وه������ذ�  مم��اط��ل��ة 
تقريًبا  �سيء  ك��ل  لتفكيك  �مل��وؤ���س��ف 
هو  �ل�������س���اب���ق���ة(،  �لإد�رة  و���س��ع��ت��ه 
للدول  ��ستثمار  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون  �أن 
�ل�سيا�سية  �أجند�تها  يف  �لآ�سيوية 
�لقدرة  تفقد  وب��ال��ت��ايل  �خل��ا���س��ة، 
على طرح �لأه��د�ف �ل�سرت�تيجية 
�لتفكري  ي��ت��م  �ل��ت��ي  و�لق��ت�����س��ادي��ة 

فيها يف و��سنطن.
عن معهد العلقات 

الد�لية �اال�ضرتاتيجية
�طل�سي م�سغر يف �لفق

�لرباعي قاعدة �ل�سرت�تيجية �لمريكية

�حتو�ء �ل�سني عملية مركبة
موؤمتر بالفيديو خالل �لقمة 
�لر�بعة لل�سر�كة �لقت�سادية 

�لإقليمية �ل�ساملة

هل يف�سل �حلو�ر بني �لعمالقني؟
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اأطلق ا�ضمه على عقدة: تلك التي ت�ضف عدوانية الرجال ق�ضار القامة

�ضاغل فرن�ضا يف كل االأزمنة:

!... نابلي�ن: ل�ل علرّة »الن�م«، لكان وجه العامل كله قد تغريرّ
•• الفجر -كليمان غيليت 

ترجمة خرية ال�شيباين
   »لو عاجلناه، لكانت اأ�ر�با خمتلفة بالتاأكيد �رمبا 
اإّن املوؤكد بالن�ضبة  مل نكن لنعرف حربني عامليتني”. 
من  عانى  نابليون  اأن  �ضوار،  هرني  ت�ضارلز  للدكتور 

هذا  ��ضاهم  النوم،  اأثناء  التنف�ش  توقف  متلزمة 
االأنف  جــراح  قــام  لقد  االإمــرباطــوريــة.  �ضقوط  يف 
�االأذن �احلنجرة، الذي عمل يف الثمانينات يف مركز 
م�ضت�ضفى  يف  التنف�ضية  النوم  ا�ضطرابات  ا�ضتك�ضاف 
هذا  تثري  التي  العنا�ضر  بتطوير  اأنــطــوان،  �ضانت 
نابليون  اأن  “قيل  الت�ضخي�ش يف مقال كامل. يكتب: 

�ضيطر على نومه، مما �ضاهم يف �ضمعته كرجل خارق 
على  الــقــدرة  اخل�ضو�ش  �جــه  على  ميتلك  للعادة، 
قليل  النوم  طريق  عن  كبرية  ب�ضرعة  التعب  جتا�ز 
ب�ضع  بعد  �اال�ضتيقاظ  مكان،  اأي  �يف  النهار،  اأثناء 

دقائق براحة تامة ».
بطريقة  �لكن  كــثــرًيا،  ينام  االإمــرباطــور  يكن  مل     

جمزاأة، يف نوم متعدد االأطوار.
“عندما ينام يف منت�ضف الليل، ي�ضتيقظ يف ال�ضاعة 
الثالثة ليفكر يف اأكرث االأمور ح�ضا�ضية، �ياأخذ حماًما 
اخلام�ضة”،  ال�ضاعة  يف  الفرا�ش  اإىل  �يعود  �ضاخًنا 
يف  نابليون  يف  املتخ�ض�ش  ــوؤرخ  امل تــوالرد،  جان  كتب 

كتابه “نابليون اأ� اأ�ضطورة املنقذ”.

ذل���ك، فقد  م��ن  ��ستفاد  �ن   وح��ت��ى 
كان يعاين من �ل�ستيقاظ �ملتكرر: 
ي�ستيقظ عدة مر�ت يف  ما  “غالًبا 
�أفكاره  �سفاء  يتاأثر  �أن  دون  �لليلة 
وو���س��وح��ه��ا، ب��ل ع��ل��ى �ل��ع��ك�����س من 
ي��ع��ج��ب��ه ح�سور  ك����ان  ف��ق��د  ذل�����ك، 
كتب  �لليل”،  منت�سف  بعد  �لعقل 
�آخ������ر. ولكن  م������وؤرخ  ت�������س���اردي���ن���ي، 
�لليل،  م��ن��ت�����س��ف  يف  ي���ن���ام  ع��ن��دم��ا 
ي�ستيقظ يف �ل�ساعة �لثالثة ليفكر 
يف �أكرث �لأم��ور ح�سا�سية مع تقدم 
�ل��ع��م��ر، �ظ��ه��ر �لإم���ر�ط���ور �ملزيد 
ف�  �لأدو�ر  و�ن��ق��ل��ب��ت  �ل��ن��ع��ا���س،  م��ن 
�سيطرة  حت��ت  ك��ان  �ل���ذي  “�لنوم، 
�سيطر  �حل��ني،  ذل��ك  نابليون حتى 
كتب وزيره وطبيبه  بدوره عليه”، 
“ذكرياتي  يف  ت�����س��اب��ت��ال،  �أن���ط���و�ن 
ح��ول ن��اب��ل��ي��ون«.     ����س��ارت �لعديد 
م��ن �حل��ك��اي��ات �ل��ت��ي ذك��ره��ا كّتاب 
م��ت��ز�ي��د�، وب�سبب  ن��ع��ا���ًس��ا  ���س��ريت��ه 
نابليون  غ��ف��ى  و�ل���ت���ع���ب،  �لإع����ي����اء 
�إلت�سنجن،  يف  �ل��دول��ة  جمل�س  يف 
كر�سي  ع��ل��ى  ن����ام   ،1805 وع�����ام 
�أم���������ام ج������رن�لت������ه �ل����و�ق����ف����ني يف 
لي��ب��زي��غ. وك���ان �ن��ف��ج��ار ج�سر هو 
�أيقظه وهو على كر�سيه عام  �لذي 
�لبد�ية  يف  �ع��ُت��ر  ول��ئ��ن   .1813
جمرد ��سرت�حة ب�سيطة، �أزعج هذ� 
�لنعا�س �ملقربني منه عام 1812، 
عن  حت��دث  �لبع�س  �أن  درج���ة  �ىل 

�ل�سرع.

»كان من املمكن جتنب 
بع�ش االأخطاء التكتيكية«

   »خ����الل �ل�����س��ن��و�ت �لأخ�����رية من 
نابليون،  �أخ��ط��اء  تر�كمت  حياته، 
�ل����ذي ت�����س��ّخ��م ك���ث���رًي�، ح��ت��ى غز� 
�ل�ستاء،  �جل���رن�ل  متحديا  رو�سيا 
�جليو�س”.  م���ن  ف��ت��ك��ا  �أ����س���ّد  وه���و 
�لنف�سية  �ل�������س���ح���ة  ك���ت���اب���ه  ويف 
�لعامل،  ���س��ن��ع��و�  �ل���ذي���ن  لأول���ئ���ك 
ليموين،  ب��ات��ري��ك  �ل��دك��ت��ور  يلقي 
�لنوم،  وطبيب  �لنف�سي  �لطبيب 
نظرة على �لعديد من �ل�سخ�سيات 
ي��ول��ي��و���س قي�سر  �ل��ت��اري��خ��ي��ة م���ن 

�لنعا�س  “هل  دي��غ��ول.  ���س��ارل  �إىل 
�ل��ذي يتفاقم جر�ء  �ل��ن��ه��ار،  �أث��ن��اء 
تقييمه  ت�������س���ّو����س  ���س��ب��ب  �ل���ت���ع���ب، 
�لأعر��س  ه���ذه  ك��ل  و�حكامه؟” 
�لتنف�س  توقف  متالزمة  من  جزء 
�لطبيب.  ي���وؤك���د  �لنوم”،  �أث���ن���اء 
ليمون،  ع�����س��ري  ك��اأ���س  م��ن  “بدًل 
كاأ�س من  �إىل  باحلاجة  �لآن  �أ�سعر 
عام  �لإم��ر�ط��ور  �سرح  �لقهوة”، 
�مل�سابون  “يبحث  ع���ادة   .1812
�ملن�سطات  ع��ن  �لتنف�س  ب��ان��ق��ط��اع 
�لنعا�س،  مقاومة  على  مل�ساعدتهم 
كثرًي�  ت�ساعدهم  ل  لالأ�سف  �لتي 
ع��ل��ى �ل��ب��ق��اء م�����س��ت��ي��ق��ظ��ني، ولكن 
ت��زي��د ق��ل��ق��ه��م م���ع ت�����س��ارع خفقان 
ليموين.     �لدكتور  يحلل  �لقلب”، 
»عندما نفح�س �سوره �ل�سخ�سية، 
نوًعا  رقبة ق�سرية  وج��ود  نالحظ 
�ل�سفلي  �لفك  وتر�جع مو�سع  ما، 
�جلانبي”،  �مل��ظ��ه��ر  �إىل  بالن�سبة 
كتب �لدكتور ليموين. وهذ� و��سح 
على متثال بارتوليني لالإمر�طور 
مكلال بالغار، وبال منازع على قناع 
�أخ��رًي�، لحظ �نحر�ًفا يف  �ملوت”. 
�لعديد  ب��ح��ي��ث  �لأن���ف���ي،  �حل���اج���ز 
عو�ئق،  تخلق  �لتي  �لعنا�سر  م��ن 
�أثناء  �لتنف�س  �ن��ق��ط��اع  وب��ال��ت��ايل 
ت�سارلز  �ل��دك��ت��ور  ويخل�س  �ل��ن��وم. 
ه��رني ���س��و�ر م��غ��ام��ر�، �إىل �أن���ه �إذ� 
عولج نابليون من متالزمة �نقطاع 
�لتنف�س �أثناء �لنوم، كما هو معمول 
به �ليوم، “لكان من �ملمكن تفادي 
ورمبا  �لتكتيكية،  �لأخ��ط��اء  بع�س 
قد  رو�سيا  من  �لن�سحاب  يكن  مل 
�سي�ساعد  “...”وكان  �أب���ًد�.  ح��دث 

�أن  �سحيح  روزف��ل��ت.  �أو  لينكولن 
�لإم������ر�ط������ور �ل���ف���رن�������س���ي، �ل����ذي 
�ل�سهية، ويعاين  �إىل  �أحياًنا  يفتقر 
م����ن �ل���ن�������س���اط �مل�����ف�����رط، و�ل����ن����وم 
�لإث��ارة، ميكن  ب�سعوبة يف مرحلة 
منوذجًيا.  �لقطب  ثنائي  �عتباره 
�مل����ر�����س ل  �أن ه�����ذ�  ي����وؤك����د  وه������ذ� 
�إىل  مييل  �إن��ه  بل  �لعبقرية،  مينع 

�سناعتها«.

عقدة نابليون
�إىل  ا  �أي�سً ��سمه  نابليون  �أعطى     
ي�سعى  مب��وج��ب��ه��ا  و�ل���ت���ي  ع���ق���دة، 
�ل��ذي��ن يعانون  �ل��ق�����س��ار،  �ل��رج��ال 
�لتعوي�س  �إىل  ن��ق�����س،  ع��ق��دة  م��ن 
عدو�نية.  �أك��رث  كونهم  طريق  عن 
لكن  نابليون،  عقدة  مناق�سة  متت 
علم �لنف�س �لتطوري تبناها لريى 
�أن “�لقامة تزيد من فر�س جذب 
مثبت  م���ع���ي���ار  وه�����و  �ل�سريك”، 
جيًد� يف مو�قع �ملو�عدة على وجه 

�خل�سو�س.
�لقامة  �ل��رج��ال ق�سار  ه��ل حًقا     
�أجريت  در����س��ة  يف  عدو�نية؟  �أك��رث 
رجال  ت�����س��ري��ك  مت   ،2018 ع���ام 
“لعبة  يف  �ل���ق���ام���ات  م���ن خم��ت��ل��ف 
�لديكتاتور” �ملتمثلة يف �لحتفاظ 
باملال �أو تقا�سمه. �أن “�لختالفات 
�ملناف�سة  يف  م���ه���م���ة  �ل����ط����ول  يف 
��ستنتج  �لرجال”،  ب��ني  �جلن�سية 
�ملنبثقة  للتنبوؤ�ت  ووفًقا  �ملوؤلفون. 
�لطبيعي  �لن���ت���ق���اء  ن��ظ��ري��ة  م���ن 
�أن  نتائجنا  تظهر  نابليون،  وعقدة 
مبزيد  يحتفظون  �ل��رج��ال  ق�سار 
م��ن �مل���و�رد يف �ل��ت��ف��اع��الت، ويكون 

بالتاأكيد يف تاأ�سي�س �أوروبا �ملوحدة، 
ورمب������ا ك�����ان ذل�����ك ���س��ي��ن��ق��ذن��ا من 

حربني عامليتني«.

طغاة م�ضابون 
بالهو�ش االكتئابي

   بالإ�ساف�����ة �إىل متالزم����ة �نقط���اع 

ه��ت��ل��ر. ك��ث��ري م��ن �جل��ر�ئ��م تو�سع 
�لقطب  ثنائي  مر�س  ح�ساب  على 
وح��ده؟    »�لباحثون �لأمريكيون، 
�لهو�س  ع����ن  ي���ت���ح���دث���ون  ع���ن���دم���ا 
مبثال  عموًما  ي��ب��دوؤون  �لكتئابي، 
�أوليفييه،  فان�سن  ين�ّسب  نابليون، 
حالتي  �لفرن�سيون  يتناول  بينما 

من  نابليون  عان�����ى  ه��ل  �لتنف�س، 
��سطر�ب ثنائي �لقطب؟ 

ب�سكل  ي��دع��م��ه��ا  �ل��ف��ر���س��ي��ة  ه����ذه 
خا�س بع�س �ملوؤلفني �لأمريكيني، 
جوليان  �لنف�سي  �لطبيب  منهم 

ليب. 
�إن  ل����ه����ذ� �لخ���������ري،  ف���ب���ال���ن�������س���ب���ة 

م��ر�ح��ل �لإث������ارة، و�لب���ه���ار، ولكن 
و�لأفكار  �لغ�سب،  حل��ظ��ات  ��ا  �أي�����سً
لدى  �لعظمة،  وج��ن��ون  �لعظيمة، 
نابليون تندمج يف ��سطر�ب ثنائي 
جنده  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ذي  �ل���ق���ط���ب، 
يف ط��غ��اة �آخ��ري��ن. وق��د ي��ك��ون هذ� 
��ا م���ع ���س��ت��ال��ني �أو  ه���و �حل����ال �أي�����سً

�لرجال �لأقّل طول �أكرث عدو�نية، 
هناك  يكون  ل  عندما  فقط  ولكن 
ت��د�ع��ي��ات ع��ل��ى �لآخ�����ري�����ن«.    هل 
�سرورًيا  �ل��ق��ام��ة  ق�سري  ت��ك��ون  �ن 
�إنها  دي��ك��ت��ات��ور؟  م�����س��رية  لت�سنع 
لي�ست قاعدة )يبلغ قيا�س بول بوت 
مرًت�(،   1.80 م��او  م���رًت�،   1.75
ولكن يف كثري من �لأحيان، مل يكن 
جًد�”،  ط��وي��ل��ون  �ل��دي��ك��ت��ات��وري��ون 
مقدمة  يف  غويز  �أوليفييه  ح  يو�سّ
�لدكتاتوريني’.  ‘قرن  ك���ت���اب���ه 
لينني،  �إي���ل،  ج��ون��غ  كيم  “وهكذ�، 
مل  مو�سوليني  ف��ر�ن��ك��و،  ���س��ت��ال��ني، 
�إن  ي��ق��ال  م«.      1.70 ي��ت��ج��اوزو� 
تاأثرت  �لعامة  �ل�سخ�سيات  بع�س 
من  تقرير  “ك�سف  �مل��رك��ب.  ب��ه��ذ� 
�أنه  �لبلجيكية،  �ف  بي  تي  �ر  قناة 
قبل زيارة نيكول �ساركوزي مل�سنع 
يف نورماندي، �ختار فريقه �لجر�ء 
ما  وه��ذ�  به”،  �سيحيطون  �ل��ذي��ن 
�أو�سحته كورييه �إنرتنا�سيونال عام 
كامري�ت  �أمام  “�لهدف:   .2009
نيكول  يكون  �أن  يجب  �لتلفزيون، 
باأ�سخا�س  فقط  �ساركوزي حماًطا 
�أق�سر منه ».    لكن يف �لنهاية، هل 
عانى نابليون حًقا من �لعقدة �لتي 
مدينون  نحن  وه��ل  ��سمه؟  حتمل 
بطموحه  �ل���ق���ام���ة  ط����ول  مل�����س��األ��ة 
و�لغزو،  �لعظمة،  وجنون  �جلامح، 
���ا ت���دم���ري �أوروب��������ا؟ ل  ول���ك���ن �أي�������سً
���س��يء م��وؤك��د، لأن �لإم���ر�ط���ور يف 
�ل��و�ق��ع مل يكن ق�سرًي� ج��ًد�، كان 
�أي  م����رًت�،   1.68 ب��ون��اب��رت  ط���ول 
�أكرث بقليل من متو�سط معا�سريه 
م�ساو�ته  �ن  م��������رًت�(.      1.67(
بب�ساطة  �سببه  ق�����س��ري،  ب�سخ�س 
وحقيقة  �ل����غ����ادر،  �أل���ب���ي���ون  دع���اي���ة 
�ملنت�سرون.  ي��ك��ت��ب��ه  �ل���ت���اري���خ  �أن 
ل����ذل����ك م����ن �مل�����س��ت��ح��ي��ل �خ����ت����ز�ل 
م�ساألة  يف  �لأوىل  �لإم��ر�ط��وري��ة 
�إليه قبل كل  �أ�سعى  “ما  �لقامة... 
���س��يء، ه��و �لعظمة: م��ا ه��و عظيم 

يقول نابليون. هو جميل د�ئًما”، 
*طبيب نف�ضي، موؤلف كتاب 
�ضو�ضيولوجية املعجبني

 عندما ينام يف منت�ضف الليل، ي�ضتيقظ يف ال�ضاعة الثالثة ليفكر يف اأكرث االأمور ح�ضا�ضية

قر �لمر�طور

ج�س لنابليون بونابرت يف �أجاك�سيو

متثال نابليون من �لرونز مبتحف في�س�لذكرى �ملئوية �لثانية ملوت نابليون

نابليون �لأول يف زي �لتتويج، 1805

�ضرع، ثنائي القطب، يعاين من توقف التنف�ش اأثناء النوم ... �ضحة االإمرباطور مو�ضع تكهنات كثرية
ت�ضارلز هرني �ضوار: »لو عاجلناه، لكانت اأ�ر�با خمتلفة بالتاأكيد �رمبا مل نكن لنعرف حربني عامليتني«

نابليون: »ما اأ�ضعى اإليه قبل كل �ضيء هو العظمة: ما هو عظيم هو جميل دائًما«
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•• نيويورك-اأ ف ب

�أمريكية  م��دن  يف  �لآلف  تظاهر 
للفل�سطينيني  ت���اأي���ي���د�  وك��ن��دي��ة 
�ل���ه���ج���م���ات  وق��������ف  �إىل  د�ع����������ني 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة يف 
وق��ت ت���دور �أع��ن��ف م��و�ج��ه��ات منذ 
�لعرية  �ل�����دول�����ة  ب����ني  ����س���ن���و�ت 

وف�سائل فل�سطينية.
�لت�سامن  م�������س���ري�ت  وخ����رج����ت 
من  �ل��ع��ي��د  يف  �لفل�سطينيني  م��ع 
بينها  و�لكندية  �لأم��ريك��ي��ة  �مل���دن 
وو��سنطن  وب��و���س��ط��ن  ن��ي��وي��ورك 
وديربورن ومي�سيغان ومونرتيال.

و�سارك نحو �ألفي �سخ�س يف جتمع 
�سلمي ُنّظم حتت �سعار “د�فعو� عن 
فل�سطني” يف منطقة باي ريدج يف 
“حرية  ي��ه��ت��ف��ون  وه����م  ب��روك��ل��ني 
حرية فل�سطني” و”من �لنهر �إىل 

�لبحر، فل�سطني حرة«.
ولوحو� باأعالم فل�سطينية ورفعو� 
“فلينته  ع��ل��ي��ه��ا  ك���ت���ب  لف����ت����ات 

�رو�ح  ت��ك��ون  �أن  �أري�����د  لأن���ن���ي  ه��ن��ا 
لأرو�ح  م�����س��اوي��ة  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
�لإ�سر�ئيليني، و�لأمر لي�س كذلك 

�ليوم«.
لديك  ت���ك���ون  “عندما  و�أ�����س����اف 
دول�����ة ن���ووي���ة و�أخ�������رى ه���ي دول���ة 
قرويني يحملون حجارة فال لب�س 
حتميلها  يجب  �لتي  �جلهة  ب�ساأن 

�مل�سوؤولية«.
وق����دم����ت م���ت���ظ���اه���رة �أخ�������رى هي 
عاما(   20( ز�م���ر�ن���و  �أل��ي�����س��ون 
حل�سور  �مل��ج��اورة  كونيتيكت  م��ن 

�لتجّمع.
“يحق  ب���ر����س  ل���ف���ر�ن�������س  وق����ال����ت 
ول  بحرية  �لعي�س  للفل�سطينيني 

يجب �أن يقتل �أطفال غزة«.

�إ�سر�ئيل يف 1948-1947.
“كوبلي”  �ساحة  يف  ح�سد  وجتّمع 
يف  �ملئات  �سارك  بينما  بو�سطن  يف 

تظاهرة يف و��سنطن.
مونرتيال  يف  �لآلف  �حت�سد  كما 

د�عني �إىل “حترير فل�سطني«.
ب�”جر�ئم  �مل����ح����ت����ج����ون  ون���������دد 
�إ�سر�ئيل  �رتكبتها  �لتي  �حلرب” 
يف غزة ورفعو� لفتات تتهم �لدولة 
�لعرية بانتهاك �لقانون �لدويل.

�سيار�ت  �أط��ل��ق��ت  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�أب��و�ق��ه��ا بينما  خ��رج��ت يف م��وك��ب 
�لفل�سطينية  �لأعالم  عليها  رفعت 
�لقن�سلية  خ��ارج  تظاهرة  �إط��ار  يف 
مونرتيال.  غ��رب  يف  �لإ�سر�ئيلية 
ومت توقيف متظاهر حّطم نافذة، 

و�أما م�سهور �أحمد، وهو فل�سطيني 
يبلغ من �لعمر 73 عاما يعي�س يف 
فقال  ���س��ن��ة،   50 م��ن��ذ  ن���ي���وي���ورك 
م�سوؤولية  �ل�سحية  حت��ّم��ل��و�  “ل 

�لعدو�ن«.
وتابع “�أتوّجه للرئي�س )�لأمريكي 
جو( بايدن وحكومته ليتوقفو� عن 
�ل�سحايا  وي��دع��م��و�  �لقتل  ت��اأي��ي��د 

ويوقفو� �ل�سطهاد«.
و�أ�سار �إىل �أن “�لعنف �لذي �رتكبه 
يعّد  م��وؤخ��ر�  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س 
رفع لفتة  بينما  �إب��ادة جماعية”، 
“حررو�  عليها  ك��ت��ب  ر�أ����س���ه  ف���وق 

فل�سطني، �أنهو� �لحتالل«.
ب�سكل  ه��ات��ف��ي��ا  ب����اي����دن  وحت�������ّدث 
م��ن��ف�����س��ل �ل�������س���ب���ت م�����ع ك�����ل من 

رئ���ي�������س �ل������������وزر�ء �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي 
بنيامني نتانياهو ورئي�س �ل�سلطة 
�لفل�سطينية حممود عبا�س، معربا 
حيال  �لبالغ”  “قلقه  ع��ن  لهما 
�ل��ع��ن��ف �مل��ت��و����س��ل م��ن��ذ ���س��ت��ة �أي���ام 
و�إ�سابة  مقتل  ع��ن  �أ���س��ف��ر  و�ل���ذي 

�لع�سر�ت.
)و��سنطن(  “�لتز�م  ع��ن  و�أع����رب 
�ل�����ق�����وي ب����ح����ّل �ل�����دول�����ت�����ني عر 
طريق  �أف�سل  باعتباره  �لتفاو�س 
ل �إىل ت�سوية عادلة ود�ئمة  للتو�سّ
�لإ�سر�ئيلي-�لفل�سطيني”،  للنز�ع 

بح�سب ما �أفاد �لبيت �لأبي�س.
وُن���ّظ���م���ت �ل���ت���ظ���اه���ر�ت يف ذك���رى 
عندما نزح مئات �آلف  “�لنكبة”، 
دولة  تاأ�سي�س  م��ع  �لفل�سطينيني 

بح�سب ناطق با�سم �ل�سرطة، لكن 
يف  بال�سلمية  �ت�����س��م��ت  �ل��ت��ظ��اه��رة 

�ملجمل.
�لحتاد  خارجية  وزير  و�أعلن  هذ� 
�لأوروب������ي ج��وزي��ب ب��وري��ل �لأحد 
�لتكتل  دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  �أن 
�سيجرون �لثالثاء حمادثات طارئة 
عر �لفيديو ب�ساأن ت�ساعد �لعنف 

بني �إ�سر�ئيل و�لفل�سطينيني.
وق����ال ب���وري���ل ع��ل��ى ت��وي��رت �لأح���د 
�لقائم  �ل���ت�������س���ع���ي���د  �����س����وء  “يف 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل وف��ل�����س��ط��ني وعدد  ب���ني 
�ملقبول،  غ��ري  �مل��دن��ي��ني  �ل�سحايا 
عر  ��ستثنائيا  م���وؤمت���ر�  ���س��اأع��ق��د 
�لحتاد  خارجية  ل���وزر�ء  �لفيديو 
�سنن�سق  �ل����ث����الث����اء.  �لأوروب�����������ي 

�لإ�سر�ئيلي”  �لعن�سري  �لف�سل 
و”�حلرية لغزة«.

باللونني  كوفيات  كثريون  وو�سع 
�أو �لأحمر  �إم��ا �لأ���س��ود و�لأب��ي�����س 
�سائقون  �أط��ل��ق  بينما  و�لأب��ي�����س 

�أبو�ق �سيار�تهم.
كما ح�سر عدد من �ليهود ر�فعني 
لفتات كتب عليها “لي�س با�سمي” 
فيما  فل�سطني”  مع  و”�لت�سامن 
�سارع  يف  �مل���ت���ظ���اه���رون  �ح���ت�������س���د 
كبرية.  ع���رب���ي���ة  ج���ال���ي���ة  ت��ق��ط��ن��ه 
�ل�سرطة  عنا�سر  ع�سر�ت  و�نت�سر 

يف �ملكان.
وق����ال خ��ب��ري ����س��رت�ت��ي��ج��ي يعمل 
يف ���س��رك��ة يف م��ن م��ان��ه��ات��ن يدعى 
“�أنا  ع���ام���ا(   35( خ����ان  ع���م���ر�ن 

�لتي  �لأمثل  �لطريقة  و�سنناق�س 
ميكن لالحتاد �لأوروبي �أن ي�ساهم 
م��ن خ��الل��ه��ا يف و���س��ع ح��د للعنف 
�حل��ايل«. و�أف��اد �لحت��اد �لأوروبي 
�أن بوريل يبذل جهود� دبلوما�سية 
خف�س  على  للم�ساعدة  “مكّثفة” 
�سياقها  يف  �أج�������رى  �ل��ت�����س��ع��ي��د، 
�إ�سر�ئيليني  ق����ادة  م���ع  حم���ادث���ات 
وفل�سطينيني وكبار �لدبلوما�سيني 

من �لدول �ملجاورة.
وجاء يف بيان لإجهزة �لدبلوما�سية 
“�أولوية  �أن  �ل�����س��ب��ت  �لأوروب����ي����ة 
�لحتاد �لأوروب��ي ور�سالته يف هذ� 
ينتهي  �أن  يجب  و��سحة:  �ل�سياق 
�لعنف �لآن«. وغالبا ما تو�جه دول 
توحيد  يف  �سعوبات  �ل�27  �لتكتل 
دول  تدعم  �إذ  �لنز�ع  من  مو�قفها 
و�سلوفينيا  و�لنم�سا  �أمل��ان��ي��ا  بينها 
�لدفاع عن  �إ�سر�ئيل يف  ب�سدة حق 
�أخرى  دول  حت�����ّس  بينما  نف�سها 
�لدولة �لعرية على �سبط �لنف�س 

بدرجة �أكر.

 اجتماع اأ�ر�بي طارئ لبحث العنف بني الفل�ضطينيني �االإ�ضرائيليني 

 الآلف يتظاهرون يف ال�ليات املتحدة وكندا دعما للفل�ضطينيني 

جتدد القتال يف جن�ب اأفغان�ضتان مع انق�ضاء الهدنة

•• طرابل�س-وكاالت

�أعلنت م�سادر مطلعة من د�خل �ملجل�س �لرئا�سي �لليبي �أن رئي�س �ملجل�س حممد 
قبل  م��ن  ح��دث  م��ا  لتكر�ر  جتنبا  ���س��رت  مدينة  �إىل  عمله  مقر  ينقل  ق��د  �ملنفي 
�مليلي�سيات، �لتي حا�سرت مطلع �ل�سهر �جلاري فندق �إقامته �عرت��سا على بع�س 
�لقر�ر�ت. و�نتقد خر�ء وحمللون �سيا�سيون ممار�سات �مليلي�سيات �مل�سيطرة على 
لتخاذ  �لرئا�سي  �ملجل�س  دفعت  �سيا�سية”  و”بلطجة  �إج��ر�م  من  �لليبي  �لغرب 
هذ� �لقر�ر، مطالبني ب�سرورة و�سع حد لهذه �مليلي�سيات حتى ل توؤثر على �سري 

خمرجات �مل�ساحلة �لوطنية. 
وك�سف م�سدر ليبي مطلع مقرب من رئي�س �ملجل�س �لرئا�سي حممد �ملنفي، �أن 
�إىل مدينة �سرت وذلك جتنبا لتكر�ر ما  �لأخ��ري يدر�س جديا نقل مقر �ملجل�س 
حدث موؤخر� من حما�سرة ميلي�سيات م�سلحة ملقر �إقامته لل�سغط عليه للعدول 

عن بع�س �لقر�ر�ت.
و�أكد �مل�سدر ل�”�سكاي نيوز عربية” �أن �ملنفي قد يتخذ من مقر جلنة 5+5 يف 

مدينة �سرت مقر� له �إىل حني جتهيز مقر له.
و�أو�سح �مل�سدر �أن هذ� �ملوقف مرتبط ب�سكل و��سح بالعتد�ء �لذي وقع منذ �أيام 
كورنثيا  فندق  �مل�سلحة  �مليلي�سيات  حا�سرت  حني  طر�بل�س  يف  �ملجل�س  مقر  على 
وهددت ب�سجن �أع�ساء �ملجل�س د�خله �أو طردهم متاما من �ملدينة”، رد� على قر�ر 

�لعا�سمة  للتحرك خارج  �لرئا�سي  �ملجل�س  دفع  �لذي  �لأمر  �لليبي  �لغرب  د�خل 
ملمار�سة عمله بحرية �أكرث من ذلك.

كامل�سكن  يكون  قد  �لرئا�سي  �ملجل�س  عمل  مقر  نقل  ق��ر�ر  �أن  �لفيتوري،  و�أو�سح 
�سيخفي �لأمل خالل وقت ق�سري ولكن كيف �سيتم �إجر�ء �نتخابات و�إكمال �مل�سار 
�ل�سيا�سي يف كامل ليبيا و�مليلي�سيات �لتي تريد عرقلة �ل�ستحقاق �لدميقر�طي 
م�سيطرة على �لأر�س. و�أ�سار �لفيتوري �إىل �أن �أزمة �مليلي�سيات لبد �أن يكون لها 
حل جذري عن طريق �سم بع�سها غري �ملتورط يف جر�ئم حرب للجي�س �لليبي 

وتفكيك �ل�ساعيني للفو�سى وغري �لنظاميني.
�ملوؤكد  ليبيا من  �سيجعل  دون حل  �مليلي�سيات  تو�جد  �أن  �ل�سيا�سي  �ملحلل  و�أكمل 
فعلته  نهايته م�ست�سهد� مبا  �ستكون  �أح��د كيف  يعرف  �لأم��د ل  يف �سر�ع طويل 
تلك �مليلي�سيات خالل 10 �سنو�ت بعد �لثورة من حروب و�أزمات وتهجري ق�سري 

لبع�س �ملدن و�ملذ�بح �لتي �أقيمت بحق كثري من �ملدنيني.
من جانبه، قال �ملحلل �ل�سيا�سي �سليمان �لباروين �إن فكرة نقل �لرئا�سي �لليبي 
�إىل �سرت هي فكرة جيدة للغاية يف هذ� �لوقت تعك�س نو�يا �ملجل�س �ل�سليمة جتاه 
�مليلي�سيات وتكر�ر  �لبد�ية خوفا من بط�س  �لكثريين طلبو� ذلك يف  و�أن  �لبالد 

تعيني �لعميد ح�سني �لعائب مدير� للمخابر�ت �لليبية بديال للملي�سياوي عماد 
�ل�سلطة  ل�ست�سافة  �لأن�سب  �ملكان  تعد  �سرت  مدينة  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لطر�بل�سي. 
�لتنفيذية �لنتقالية نظر� لتاأمينها ب�سكل كامل وقوي و�حرت�فية عالية من قبل 
 ،5+5 �مل�سرتكة  �لع�سكرية  قو�ت �جلي�س وقيادته �حلكيمة، وكونها مقر� للجنه 
وكذلك لنجاح جهود تاأمني �نعقاد بع�س جل�سات جمل�س �لنو�ب فيها خالل وقت 

�سابق.
�إىل  دبيبة حتولو�  �لرئا�سي وبع�س وزر�ء حكومة عبد �حلميد  �ملجل�س  �أن  و�أك��د 
�لنتقال  ما يجعل  �مل�سيطرين على طر�بل�س، وهو  و�ملرتزقة  للميلي�سيات  هدف 

�إىل مدينة �سرت حال ناجحا لهذه �ملع�سلة.
عمل  مقر  نقل  �إن  �لفيتوري  �إب��ر�ه��ي��م  �لليبي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ملجل�س �لرئا�سي �إىل �سرت قد يكون �حلل �لأن�سب �لآن حتى ي�ستطيع �لعمل يف 
�أي قوة �سيا�سية  �إجبار من  ق��ر�ر�ت دون  �تخاذ  ق��ادر� على  �أج��و�ء منا�سبة جتعله 
�سطوة  م��ن  يعاين  �لليبي  �ل��غ��رب  و�أن  خا�سة  طر�بل�س  يف  تتمركز  ع�سكرية  �أو 

ميلي�سيات تابعة لتيار �لإخو�ن.
�إل �أن �ملحلل �لليبي �نتقد ب�سكل عام ما و�سلت له �مليلي�سيات من �سطوة و�إجر�م 

�سيناريو فائز �ل�سر�ج �لذي كانت حكومته �أ�سرية لتو�جد �مليلي�سيات.
�مليلي�سيات  ب�سبب ما تعر�س له من قادة  �لآن  �ملجل�س  �أن نقل  �لباروين  و�أ�ساف 
وحماولة حما�سرة مقره وفر�س بع�س �لأ�سماء لبع�س �ملنا�سب يعك�س ما و�سلت 

�إليه �مليلي�سيات من �إجر�م د�خل �لغرب �لليبي.
�أو �سم  �إم��ا بتفكيكها  �مليلي�سيات  ب��د م��ن وج��و ح��ل د�ئ��م لهذه  �أن��ه ل  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل�سيا�سية  �ل�ستحقاقات  كثري من  هناك  �أن  �جلي�س، حيث  لقو�ت  منها  �ل�سالح 
�إذ�  جميعها  �ستف�سل  �لد�ستور  على  وت�سويت  وبرملانية  رئا�سية  �نتخابات  بني  ما 

��ستمرت هذه �مليلي�سيات م�سيطرة على �لأر�س.
�لليبي  �لتابعة للميلي�سيات يف �لغرب  �مل�سلحة  �ل�سيار�ت  �لع�سر�ت من  وحا�سرت 
فندق كورنثيا يف �لعا�سمة طر�بل�س، مقر �إقامة رئي�س “�لرئا�سي” حممد �ملنفي 

�أول �ل�سهر �جلاري.
و�أم����ر�ء  �مليلي�سيات  ق���ادة  �ج��ت��م��اع  ���س��اع��ات قليلة م��ن  ب��ع��د  �ل��ت��ح��رك  وج���اء ه���ذ� 
جمموعات م�سلحة �سغلت مو�قع قيادية بتكليف �إبان حكومة �ل�سر�ج، حيث �أبدو� 
من  بدل  �ملخابر�ت  جلهاز  رئي�سا  �لعائب  ح�سني  تعيني  �لرئا�سي  لقر�ر  رف�سهم 

عماد �لطر�بل�سي.
بح�سار  توعدو�  �لجتماع  خالل  كلمات  �مليلي�سيات  ق��ادة  من  عدد  حينها  و�ألقى 
مقر “�لرئا�سي” ووز�رتي �لد�خلية و�خلارجية، لل�سغط من �أجل �لرت�جع عن 

�لإطاحة بالطر�بل�سي، و�إقالة وزيرة �خلارجية جنالء �ملنقو�س.

يف رحلة امل�ت من عدن جليب�تي.. تفا�ضيل ماأ�ضاوية لغرق اإثي�بيني
•• جيبوتي-وكاالت

و”غرق من كانو� �أمانة يف عنقي، و”�أم فقدت طفلها  »مات جميع �أطفايل”، 
ة عرنَّ  كلمات ُمرنَّ و”فقدت زوجتي �لتي حاولت �إعادتي لوطني”..  �لوحيد”، 
�لقو�رب عن ندمهم على مغامر�تهم �لطائ�سة يف  �أحد  بها ناجون من غرق 
�أبريل �بتلعت   12 �لهجرة غري �ل�سرعية، ولكن بعد فو�ت �لأو�ن. ففي يوم 
جيبوتي،  �سو�حل  �أم���ام  �لإثيوبيني  �لالجئني  ع�سر�ت  ع��دن  خليج  م��وج��ات 
قا�سدين  �ليمنية  عدن  �سو�حل  من  موت  رحلة  نهاية  يف  �إليها  و�سلو�  �لتي 
با�سم  �لر�سمية  �ملتحدثة  ذكرته  ما  ووف��ق  �إثيوبيا.  يف  موطنهم  �إىل  �ل��ع��ودة 
نيوز عربية”،  ل�”�سكاي  �أوليفيا هيدون،  �ليمن،  �لدولية يف  �لهجرة  منظمة 
42 �سخ�سا، بينما يقول  60 لجئا، غرق منهم  �لقارب كان على متنه  فاإن 

�لالجئون �إن �لأعد�د �أكر من ذلك.

�مل��وت وهو  �لناجني من رحلة  �أح��د  تو��سل مع  “�سكاي نيوز عربية”  موقع 
عبد �لبا�سط �أبو بكر، بعد و�سوله �إىل مدينته دري د�و�، �سرقي �إثيوبيا منهكا 
من معاناة �لرحلة، ومن حزن يعت�سره ل�سعوره بالذنب يف �أنه �ل�سبب يف غرق 
�ليمن،  يعي�سون يف  كانو�  �لبا�سط وزوجته  �لقارب. عبد  �نقالب  بعد  زوجته 
ولكنه �أ�سر �أن ترجع زوجته و�أبنائه �لثنني �إىل موطنهم يف �إثيوبيا، وبالفعل 
عادت، ولكن و�لد عبد �لبا�سط �أ�سر على �أن تعود �لزوجة لليمن مرة �أخرى 
برفقة �أخو زوجها، ليقنعو� عبد �لبا�سط بالعودة �إىل موطنه، وبعد مناق�سات 
طويلة �قتنع عبد �لبا�سط بالعودة �لطوعية لإثيوبيا. و�لعقبة �لأخرية كانت 
هي كيفية �لعودة، فقررو� �ملخاطرة بركوب قو�رب تهريب لجئني من عدن 

�إىل جيبوتي، ثم �إكمال �لرحلة بر� �إىل �سرق �إثيوبيا حيث ديارهم.
من  حتركنا  �أبريل،  “يف11  �ملميتة:  �لرحلة  تفا�سيل  �لبا�سط  عبد  ويحكي 
�ل�ساعة  �ل�ساطئ  وو�سلنا  �ل��ظ��ه��ر،  بعد  �لثانية  �ل�ساعة  على  ع��دن  مدينة 

�ل�سفر  يريدون  قبلنا  �أنا�س  فيه  كان  كبري  حو�س  يف  ونزلنا  ع�سًر�،  �لر�بعة 
مثلنا، وعلى �ل�ساعة 12 ليال حتركنا لكي نركب �لقارب«. »قالو لنا �لن�ساء 
وي�سف  30 طفال”،  بيننا حو�يل  �سخ�سا   85 وكنا  �أول،  يركبو�  و�لأطفال 
�سعوره حينها: “�أنا كنت حا�س�س باخلوف من هذه �لرحلة يف د�خلي ولكني مل 

�حتدث بهذ� �خلوف �لذي يعرتيني د�خليا لأحد«.
وبرفقته يف �لرحلة زوجته و�أخيه، و�سلو� �ل�ساعة �خلام�سة فجر� �إىل �ل�ساحل 
�ل�سو�حل �جليبوتية يف  �لقبطان تفاجاأ بوجود قو�ت خفر  �جليبوتي، ولكن 
�ملكان �لذي كانو� ينوون باأن ينزلو� فيه �لالجئني، فرت�جعو� قليال وتوقفو� 
يف منطقة فيها �أمو�ج قوية بعد �أن �أطفاأو� م�سغل �لقارب؛ كي ل ُي�سمع �سوت 

�لقارب من خفر �ل�سو�حل �جليبوتي.
�أو �لقب�س  �إحر�قه  وعندها قرر �ملهربون �لتخل�س من �لركاب، حتى ل يتم 
عليهم من قبل خفر �ل�سو�حل �جليبوتي، فاأمرو� �لركاب باأن يكون �لرجال 

يف �ملقدمة و�لن�ساء و�لأطفال يف �لو�سط، ويف هذه �لأثناء �متالأ �لقارب باملاء 
ب�سبب موج �رتطم بالقارب، ولكنهم متكنو� من تفريغ �لقارب من �ملاء، �إل �أن 

�ملوجة �لثانية كانت �أقوى وقلبت �لقارب، ووقعت �لفاجعة.
فلم يكن �جلميع يجيد �ل�سباحة؛ ولذ� غرق �لكثريون، وبقي 8 رجال قادرين 
على �ل�سباحة طول �لليل وقامو� ب�سحب �جلثث من �لبحر �إىل �ل�ساطئ حتى 
طلعت �ل�سم�س، وملا ر�آهم رجال خفر �ل�سو�حل �جليبوتية قدمو� لهم �مل�ساعدة 
�أكرث �مل�ساهد �ملوؤملة �لتي مر به خالل �لرحلة،  يف �سحب باقي �جلثث. ومن 
يروى عبد �لبا�سط )34 عاما( �أن “�أحد �لركاب كان برفقته 6 �أطفال ق�سو� 
جميعا، وقال يل: “ماتو� جميع �أطفايل ولكن �أولد �أختي و�أخي كانو� �أمانة 
يف رقبتي كيف �أو�جههم، و�أخرهم مبا جرى؟!، ثم رحل ومل �أر وجهه مرة 
�أخرى«. و�أ�ساف �أن “�أم فقدت طفلها �لوحيد يف �لبحر، ور�أيت زوجها يو��سيها 

قائال: “ربنا هو �لذي �أعطانا وهو �لذي �أخذ منا فا�سري«.

•• قندهار-اأ ف ب

جت��دد �ل��ق��ت��ال ب��ني ح��رك��ة طالبان 
وقو�ت �حلكومة �لأفغانية �لأحد يف 
ولية هلمند �جلنوبية �مل�سطربة، 
وفق ما �أفاد م�سوؤولون، مع �نتهاء 
وق��ف لإط���الق �ل��ن��ار م��دت��ه ثالثة 
ملنا�سبة  �لطرفان  عليه  �تفق  �أي��ام 
��ستباكات  ووق��ع��ت  �ل��ف��ط��ر.  ع��ي��د 
ل�سكر  �أط���ر�ف  على  �جلانبني  بني 
و�لتي  ق��اه، عا�سمة ولي��ة هلمند، 
�لأول  منذ  عنيفة  م��ع��ارك  �سهدت 
�جلي�س  ب��د�أ  بعدما  �أيار/مايو  من 
�آخ���ر خ��ط��و�ت��ه باجّتاه  �لأم���ريك���ي 
�أفغان�ستان،  �لن�سحاب �لكامل من 
وفق ما �أفاد ناطق ع�سكري �أفغاين 

وم�سوؤول حملي.
و�أف��اد رئي�س جمل�س ولية هلمند 
عطاء �هلل �أفغان فر�ن�س بر�س “بد�أ 
�سباح  م��ن  وق���ت مبكر  �ل��ق��ت��ال يف 

�أم�س �لأحد ول يز�ل م�ستمر�«.
طالبان  ع��ن��ا���س��ر  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
�أمنية على  تفتي�س  نقاط  هاجمو� 
�أط�����ر�ف ل�����س��ك��ر ق���اه وغ���ريه���ا من 
�ملناطق. و�أكد ناطق با�سم �جلي�س 
�لأف��غ��اين يف ج��ن��وب �ل��ب��الد جتدد 

�ملعارك.
حركة  با�سم  �لناطق  �أف���اد  ب���دوره، 
فر�ن�س  جماهد  �هلل  ذبيح  طالبان 
�لأفغانية(  )�ل���ق���و�ت  “هم  ب��ر���س 

����س��ت��ه��دف��ت �ل��ط��ب��ق��ة �مل��ث��ق��ف��ة يف 
دولية  �أط���ر�ف  بذلت  �أفغان�ستان، 
�مل���ح���ادث���ات قدما،  ل���دف���ع  ج���ه���ود� 
���س��م��ل��ت ع��ق��د م���وؤمت���ر ل��ي��وم و�حد 
وكان  �آذ�ر/م���ار����س.  يف  مو�سكو  يف 
تركيا  ت�ست�سيف  �أن  �مل���ق���رر  م���ن 
�أو�خر  �أفغان�ستان  ب�ساأن  م��وؤمت��ر� 
ن��ي�����س��ان/�أب��ري��ل، ل��ك��ن��ه ت���اأّج���ل �إىل 
م��وع��د غ��ري حم���دد ن��ظ��ر� لرف�س 
خلفية  ع���ل���ى  �حل�������س���ور  ط���ال���ب���ان 
و��سنطن. وتعّهدت  �ن�سحاب  تاأّخر 
�لوليات �ملتحدة �إنهاء �أطول حرب 
مهلة  جت���اوزت  لكنها  تاريخها  يف 
�لأول من �يار/مايو ل�سحب كامل 
جنودها، وهو ما ين�س عليه �تفاق 
وّقعته و��سنطن مع طالبان مقابل 
�سمانات �أمنية وتعهد بالدخول يف 

حمادثات مع �حلكومة �لأفغانية.
و�أّج�������ل �ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي جو 
بايدن موعد �ن�سحاب جنود بالده 
�أي بعد  �أيلول/�سبتمر،   11 حتى 
�لوليات  �ج��ت��ي��اح  م���ن  ع��ام��ا   20
و�إطاحتها  لأف��غ��ان�����س��ت��ان  �مل��ت��ح��دة 

بنظام طالبان.
و�أفاد م�سوؤولون �أمريكيون و�أفغان 
�ن�سحبت  و����س��ن��ط��ن  �أن  �جل��م��ع��ة 
بالكامل من قاعدة جوية جنوبية 
رئي�سية يف قندهار، بعد �أ�سبوع من 
�سربات  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  تنفيذ 

جوية يف �ملنطقة.

حتّملونا  ل  �ل���ع���م���ل���ي���ة..  ب���������د�أو� 
�لهدنة  و����س���م���دت  �مل�������س���وؤول���ي���ة«. 
�إليها  �لتي بادرت طالبان بالدعوة 
و���س��ارع��ت �حل��ك��وم��ة �لأف��غ��ان��ي��ة يف 
عيد  عطلة  خ��الل  عليها  �مل��و�ف��ق��ة 
�لفطر �لتي �نتهت �لليلة �ملا�سية.

��ستهدف م�سجد� يف  تفجري�  لكن 
�إىل  �أدى  �جلمعة  ك��اب��ول  �سو�حي 
م��ق��ت��ل 12 ���س��خ�����س��ا ب��ي��ن��ه��م �إم����ام 

�ل�سالة.
لها  ع���الق���ة  �أي  ط���ال���ب���ان  ون���ف���ت 

بالعتد�ء �لذي تبناه تنظيم د�ع�س  
“�سايت”  م��وق��ع  �أف����اد  م��ا  بح�سب 
مر�قبة  يف  �س  �ملتخ�سّ �لأم��ريك��ي 

مو�قع �جلماعات �ملتطّرفة.
�ت��ف��اق لوقف  ر�ب��ع  �لهدنة  وك��ان��ت 
�إطالق �لنار يتم على مدى �لنز�ع 

�ملتو��سل منذ عقدين.
وق��ب��ل وق���ف �إط����الق �ل���ن���ار، تكّثف 
�أفغانية  ولي�����ات  ع���دة  يف  �ل��ق��ت��ال 
ب��ي��ن��ه��ا ه��ل��م��ن��د وق���ن���ده���ار، معقال 

�ملتمردين �سابقا.

وي���اأت���ي �ل��ع��ن��ف يف �أع���ق���اب �إع���الن 
�حلكومة  ط����ريف  م���ن  م��ف��او���س��ني 
�لتقو� يف  �أنهم  �لأفغانية وطالبان 
ت�سريع  ملناق�سة  �جلمعة  �ل��دوح��ة 
�نطلقت  �لتي  �ل�����س��الم،  حم��ادث��ات 
يف �أيلول/�سبتمر لكنها مل حتقق 
و�أف����ادت طالبان  ي��ذك��ر.  ت��ق��دم  �أي 
على  �لطرفان  “�تفق  تويرت  على 
ب��ع��د )عيد  �مل���ح���ادث���ات  م��و����س��ل��ة 
�لعنف،  ت�����س��اع��د  وم���ع  �ل��ف��ط��ر(«. 
�ل�������ذي ����س���م���ل م����وج����ة �غ���ت���ي���الت 

تركيا ب�ضدد تخفيف اإجراءات العزل 
     •• اإ�شطنبول-رويرتز

 �أعلنت وز�رة �لد�خلية �لرتكية �أم�س �لأحد �أن تركيا �ستبد�أ 
�تخذتها  �لتي  �ل�سارمة،  �لعام  �لعزل  �إج���ر�ء�ت  تخفيف  يف 
�ليوم وذلك  �عتبار� من  �نت�سار فريو�س كورونا،  للحد من 
�ل��ن��ه��ار م��ع �لإب���ق���اء ع��ل��ى حظر  ب��ال��ت��ح��رك خ���الل  بال�سماح 

�لتجول ليال وخالل عطلة نهاية �لأ�سبوع.
وك���ان �لرئي�س �ل��رتك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان ق��د ق��ال يوم 
�لعام  �لعزل  �إج��ر�ء�ت  تدريجيا  �ستخفف  تركيا  �إن  �جلمعة 
ب�سكل  �لقيود  و�سرتفع  ون�سف،  �أ�سبوعني  منذ  �ملفرو�سة 
�أكر يف يونيو حزير�ن. و�سددت �ل�سلطات �لرتكية �إجر�ء�تها 
�رت���ف���اع �لإ�سابات  ب��ع��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي  مل��و�ج��ه��ة 
�أبريل  �ألف حالة يف   60 �أكرث من  �إىل  بالفريو�س  �ليومية 
ني�سان، وهو �أحد �أعلى معدلت �لإ�سابة يف �لعامل، و�قرت�ب 
�لوفيات من �أربعة �آلف يف �ليوم. وقالت �لوز�رة �إنه �عتبار� 
على  �سيتعني  ح��زي��ر�ن،  يونيو  م��ن  �لأول  وح��ت��ى  �لآن  م��ن 

�إىل �خلام�سة  �لتا�سعة م�ساء  �لبقاء يف منازلهم من  �لنا�س 
من �سباح �ليوم �لتايل خالل �أيام �لعمل ومن م�ساء �جلمعة 
با�ستثناء  �لأ�سبوع،  نهاية  عطلة  خالل  �لثنني  �سباح  حتى 

�لت�سوق لالحتياجات �لأ�سا�سية.
و�أ�سافت �لوز�رة �أنه �سُي�سمح بال�سفر بني �ملدن خارج �ساعات 
حظر �لتجول، بينما �ستقت�سر �ملطاعم و�ملقاهي على تقدمي 
خ��دم��ات��ه��ا �خل��ارج��ي��ة ل��ل��زب��ائ��ن، و���س��ُت��ف��ت��ح م��ر�ك��ز �لت�سوق 
�لتجارية خالل �أيام �لأ�سبوع، �إل �أن مر�فق �أخرى كالنو�دي 
�ل�سينما �ستظل مغلقة. وتر�جعت معدلت  �لريا�سية ودور 
حاد  بانخفا�س  �ألفا،   11 �إىل  �جلديدة  �ليومية  �لإ�سابات 
عن �ملعدلت �لتي �سجلت �ل�سهر �ملا�سي لكن ل تز�ل �لأعد�د 
�أعلى من معدل �خلم�سة �آلف حالة �لذي ��ستهدفه �أردوغان 
يف بد�ية فر�س �إج��ر�ء�ت �لعزل �لعام. وح�سل نحو 10.8 
مليون �سخ�س، ميثلون 13 باملئة من �ل�سكان، على جرعتي 
�جلرعة  على  �سخ�س  مليون   14.9 ح�سل  حني  يف  �للقاح 

�لأوىل فقط.

جتنبا ل� »بلطجة« امليلي�ضيات.. وجهة جديدة ملقر الرئا�ضي الليبي
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املال والأعمال
منطقة عجمان احلرة ت�ضتعر�س اأبرز التجمعات التجارية يف �ض�ق ال�ضفر العربي

�ل�سياحي يف زي��ادة منو خُمتلف �لقطاعات �لأخ��رى وتعزيز تنوع 
يف  مبادر�تها  م��ن  ع��دد�  �ملنطقة  تناق�س  كما  �لوطني  �لقت�ساد 
، ف�ساًل عن   2025  -  2021 �خَلم�سية لالأعو�م  �إط��ار خطتها 
�ملعر�س  يف  �ملتو�جدة  لل�سركات  ح�سرية  حتفيزية  ب��اق��اٍت  �إت��اح��ة 
�سعادة  و�أعرب  �ملنطقة �حلرة.  باإطالق عملياتها �سمن  و�لر�غبة 
عن  �حل��رة  عجمان  منطقة  ع��ام  مدير  �ل�سويدي،  علي  �ملهند�س 
“د�ئرة  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  مبو��سلة  �ملنطقة  �ع��ت��ز�ز 
روؤيتها  حتقيق  يف  معها  و�لتعاون  بعجمان”  �ل�سياحية  �لتنمية 
�ل�سياحية يف �لإم��ارة وم�ساهمتهما  �لر�مية لزيادة منو �لأن�سطة 
و�ل�سياحة  لالأعمال  ر�ئ��دة  كوجهة  مكانة عجمان  تر�سيخ  معا يف 
مثالية  بيئة  وتوفري  لل�سركاء  �أو���س��ع  خ��ي��ار�ٍت  لإت��اح��ة  �سعيهما  و 
لالأعمال يف عجمان. و�أو�سح �ل�سويدي �أن منطقة عجمان �حلرة 

ب�سكٍل مبا�سر �أوغري مبا�سر، مثل �ل�سركات �ملتخ�س�سة يف جمالت 
وتتفرد  �ل��ف��ع��ال��ي��ات.  و�إد�رة  و�ل�سفر  و�ل�سيافة  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ف��ن 
�ملنطقة �حلرة ببنيتها �لتحتية �حلديثة ومر�فقها �ملتطورة �لتي 
مكاتب  ذلك  يف  مبا  �ل�سياحة،  ل�سركات  �لنجاح  �أدو�ت  كافة  توفر 
و�مل�ساحات  و�لأر����س��ي  �ل�سناعية  و�مل�ستودعات  �لأعمال  ومقر�ت 
�لتجزئة.  ملبيعات  جت��اري  وم��رك��ٍز  �ل�سكنية  و�ل��وح��د�ت  �لتجارية 
يذكر �أن معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي يقام للعام �لثامن و�لع�سرين 
على �لتو�يل وتتميز ن�سخة هذ� �لعام بتنظيم �ملعر�س وفق �لنمط 
�مل��زي��د من  �أو���س��ع ل�ستك�ساف  �آف��اق��اً  �سيتيح  �ل��ذي  �لأم���ر  �لهجني 
�لفر�س �سمن �مل�سهد �ل�سياحي يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط، وتقوم 
�أبرز �لوجهات �ل�سياحية �لعاملية بعر�س مقوماتها وميز�تها خالل 

هذ� �حلدث �لذي ي�ستمر �أربعة �أيام.

•• عجمان -وام:

ت�سارك منطقة عجمان �حلرة يف معر�س “�سوق �ل�سفر �لعربي” 
�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف  �أم�����س  فعالياته  �نطلقت  �ل���ذي 
19 من �ل�سهر �جلاري من خالل ت�سليط �ل�سوء  وي�ستمر حتى 
و�ل�ستثمار�ت  لل�سركات  لة  ُمف�سَّ كوجهة  �ملتميزة  مقوماتها  على 
�إىل  �ل�ستثمار�ت  ��ستقطاب  تعزيز  على  حر�سها  �إط��ار  يف  وذل��ك 
خالل  �حلرة”  ع��ج��م��ان  “منطقة  وت�ستعر�س  ع��ج��م��ان.  �إم����ارة 
�أبرز  “د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية بعجمان”  م�ساركتها �سمن جناح 
و  �لزور�ء”  “مركز �لأعمال يف  �لتجارية �ملحلية مثل  �لتجمعات 
كوجهة  �لإم���ارة  مكانة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  �ل�سيني”،  “�ل�سوق 
ر�ئدة لل�سياحة و�لأعمال، �إ�سافة �إىل �إبر�ز �لدور �ملحوري للقطاع 

�ل�سياحة  ل�سركات  �لدعم  �سبل  كافة  توفري  على  بقدرتها  متتاز 
و�ل�سفر و�ل�سيافة مبا يعزز قدرتها على تلبية �حتياجات عمالئها 
حيث تتمتع �ملنطقة �حلرة مبوقٍع ��سرت�تيجي مهم وبنية حتتية 
متطورة ت�ستويف متطلبات خُمتلف �لأن�سطة �لتجارية، �إىل جانب 
�لتي  �لرقمية �حلديثة  و�ملن�سات  �مل�سافة،  �لقيمة  ذ�ت  �خلدمات 
ت��ق��دم م��ا ي��زي��د ع��ن 150 م��ن �خل��دم��ات �لأ���س��ا���س��ي��ة. ك��م��ا �أ�ساد 
�ل�سويدي بال�سركاء �ل�سرت�تيجيني للمنطقة �حلرة يف جمالت 
“ويند�م  ف��ن��دق  �سمنهم  وم��ن  و�لفندقية  �ل�سياحية  �خل��دم��ات 
“فريمونت  وف���ن���دق  عجمان”؛  “�سر�ي  وم��ن��ت��ج��ع  غاردن”؛ 
عجمان”؛ وفندق “باهي ق�سر عجمان” وفندق “ر�دي�سون بلو«. 
وحتت�سن �ملنطقة �حلرة �لعديد من �سركات �ل�سياحة، �إىل جانب 
�ل�سياحي  بالقطاع  وخدماتها  �أن�سطتها  ترتبط  �أخ���رى  �سركاٍت 

معر�س ال�ضرق الأو�ضط للطاقة ينطلق الي�م عرب النرتنت 

تط�ير كهرباء دبي ملبادرة ال�ضاحن الأخ�ضر ي�ضهم يف زيادة عدد ال�ضيارات ال�ضديقة للبيئة يف الإمارة

طولها يعادل 423 مرة طول برج خليفة 
اإمباور ت��ضع �ضبكات التربيد اىل 
% يف 2020 350.4 كم بنم� 10 

ترجمة  ه��ي  �أخ���رى  جهة  وم��ن  جهة  م��ن  للبيئة  �ل�سديقة 
مع  تتالئم  حتتية  بنية  تطوير  يف  �إم��ب��اور  جلهود  حقيقة 

حتقيق �هد�ف خطط �لتنمية �مل�ستد�مة يف دبي.
يف  �ل�ستثمار  ثمار  تقطف  �ملوؤ�س�سة  �أن  �سعفار  بن  و�و���س��ح 
�لنابيب  خطوط  ب�سبكة  �ملتعلقة  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
�خل��ا���س��ة بنقل ط��اق��ة ت��ري��د �مل��ن��اط��ق �ىل 
خمتلف مناطق دبي، �ذ ت�ستبق �ملوؤ�س�سة 
مو�عيد ��ستكمال �لن�ساء�ت يف �مل�ساريع 
�سبكتها  ج��اه��زي��ة  ل�سمان  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
لتزويد وجهات جديدة بخدمات تريد 
�أن  �إىل  م�سرًي�  �جل���ودة،  عالية  مناطق 
ت��و���س��ي��ع �ل��رق��ع��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة خلطوط 
كاأكر مزّود  �مل�سنفة  “�إمباور”  �سبكات 
خلدمات تريد �ملناطق يف �لعامل يهدف 
�إىل تلبية �لطلب �ملتز�يد على خدماتها 
ووجهات  وجت��اري��ة  �سكنية  مناطق  م��ن 

�سياحية جديدة يف دبي. 
للتو�سعة  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أجن������از  �أدى  وق����د 
�إىل خ��ل��ق م��ن��اط��ق ج��دي��دة ح��ي��ث مكنت 
�خلليج  منطقة  يف  �مل��ت��و�ج��دة  �ل�����س��ب��ك��ة 
“�إمباور”  توفري خدمات  ز�يد من  �ل�سيخ  و�سارع  �لتجاري 
على  �لقابعة  �ل�سحاب  وناطحات  و�لأب��ر�ج  �مل�ساريع  كل  �ىل 
جانبي �ل�سارع، مبن فيها “دبي كوكول �رينا” وم�سروع برج 
�لو�سل �لذي يجري ت�سييده باأطول و�جهة من �ل�سري�ميك 
�ملايل  دب��ي  �لتو�سعة يف منطقة مركز  �أدت  فيما  �ل��ع��امل،  يف 
�ىل تزويد م�سروع “ون زعبيل” و�لو�سل 1 باخلدمة. كما 
ب�سبكتها  مميزة  عمر�نية  م�ساريع  ربط  من  �إمباور  متكنت 
مثل فندق و�أجنحة �أفاين بامل فيو دبي، وعني دبي، �أطول 
عجلة ترفيه يف �لعامل وغريها، كما با�سرت تزويد خدمات 
تريد �ملناطق ب�سعة 2100 طن تريد �إىل ثالث حمطات 

�سمن م�سار 2020 ملرتو دبي. 

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت موؤ�س�سة �لإمار�ت لأنظمة �لتريد �ملركزي” �إمباور” 
�ل��ع��امل، عن جتاوز  �ملناطق يف  م��زود خلدمات تريد  �أك��ر 
بنقل  �سبكتها من خطوط �لنابيب �خلا�سة  �إجمايل طول 
�ىل  دبي  مناطق  خمتلف  �ىل  �ملناطق  تريد  طاقة  وتوزيع 

بنهاية  ك��ي��ل��وم��رت�   350.4 م���ن  �أك����رث 
2020 بن�سبة منو بلغت %10 مقارنة 
�ل��ط��ول �جلديد  وي��ع��ادل   .2019 ب��ع��ام 
ل�سبكة خطوط نقل طاقة تريد �ملناطق 
�لر�هن  �لوقت  يف  �إم��ب��اور  متتلكها  �لتي 
423 م��رة ط��ول ب��رج خليفة �لأع��ل��ى يف 
�لعامل.  وقالت �إمباور �أنها طورت تقنيات 
�نبعاثات  م��ن  �حل���د  يف  ت�ساهم  ج��دي��دة 
�لكربون وتقليل ��ستهالك �ملياه و�لطاقة 
من خالل توفري خدمات تريد مناطق 
فعالة و�سديقة للبيئة، وتتميز بقدرتها 
على توفري طاقة �لتريد، دون �أن تتاأثر 
�حلر�رة  ودرج����ات  �خل��ارج��ي��ة  بالعو�مل 

�ملرتفعة، خا�سة يف ف�سل �ل�سيف. 
مليون   255  ( �ل���  جت��اوزت  بقيمة  عقود�  �ملوؤ�س�سة  و�ر�ست 
تو�سيع  و�ب���رزه���ا  ت��و���س��ع��ات��ه��ا  ل��ت��م��وي��ل   2020 يف  دره�����م( 
دبي  مدينة  و�ب��رزه��ا  �لم����ارة  مناطق  خمتلف  يف  �سبكتها 
دبي  ومركز  هايت�س،  و�لر�سا  �لتجاري،  و�خلليج  لالإنتاج، 
بت�سغيل حمطتي تريد  قامت  كما  �لعاملي وغريها.  �مل��ايل 
جديدتني �لأوىل يف مردف و�لثانية يف قرية جمري� و�لتي 
�سريكل  ج��م��ري�   ( فيها  �ل��ت��وزي��ع  �سبكتي  يف  رب��ط��ا  ���س��ه��دت 

وجمري� تر�ينغل( ب�سعة 260 �لف طن تريد.
�أن  “ �إمباور”  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أحمد بن �سعفار  وقال 
�ملناطق  تريد  طاقة  لنقل  �سبكاتها  يف  �ملوؤ�س�سة  تو�سعات 
�ملناطق  تريد  خدمات  على  �ملتز�يد  �لطلب  �سياق  يف  ياأتي 

�نخفا�س  �إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  �ل�سركة  ق��رو���س  م��ن  كبرية 
مقارنة   42.1% بن�سبة  �لتمويل  بتكاليف  �إي��ج��اب��ي 
�سعادة خليفة  وق��ال   .2020 ع��ام  م��ن  ذ�ت��ه��ا  بالفرتة 
نتائجنا  متثل  �لإد�رة:  جمل�س  رئي�س  �حلمادي  ح�سن 
بد�ية   2021-03-31 يف  �ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��ف��رتة 
م�سجعة لهذ� �لعام حيث ل يز�ل �لعامل يكافح للتعايف 
�نت�سار  فر�سه  �ل��ذي  و�ل�سحي  �لقت�سادي  �لأث��ر  من 
�لحتاد  �سركة  يف  �سعينا  وق��د  كوفيد-19  ف��اي��رو���س 
�لنقدية  لتدفقاتنا  �لأم��ث��ل  �ل�ستغالل  �إىل  �لعقارية 
�ملتغري�ت  م��ع  للتكيف  مرنة  �سيا�سة  �إت��ب��اع  خ��الل  م��ن 

�لقت�سادية �لتي فر�ستها �جلائحة.

•• دبي-وام:

للربع  ف�سلية  �أرب��اح��ا  �لعقارية  �لحت��اد  �سركة  حققت 
�لأول من عام 2021 بلغت 5.6 مليون درهم �إمار�تي 
ذ�ت  دره��م يف  مليون   121.9 قدرها  بخ�سارة  مقارنة 
وي��ع��ود حتقيق �لأرب����اح �إىل   .2020 �ل��ف��رتة م��ن ع��ام 
�ملجموعة  �أن�سطة  على  �لرتكيز  �أب��رزه��ا  ع��دة  ع��و�م��ل 
حيث  �لتكاليف  يف  �مل��ل��ح��وظ  و�لن��خ��ف��ا���س  �لرئي�سية 
كما   6.4% بن�سبة  �مل��ب��ا���س��رة  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  �ن��خ��ف�����س��ت 
مقارنة   14.6% بن�سبة  �لإد�ري���ة  �لتكاليف  تر�جعت 
بالفرتة ذ�تها من عام 2020 و�للتز�م ب�سد�د دفعات 

م�ستديرة  وط��������اولت  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
وجل�سات  نقا�س  وحلقات  تفاعلية 
ل���ق���ي���ادة �ل���ف���ك���ر وم���ق���اب���الت عن 
ُبعد. بالإ�سافة �إىل ذلك، فقد مت 
حتديد موعد جمموعة من فر�س 
�جتماعات  ذل��ك  يف  مبا  �لتو��سل 
و�لدرد�سات  �مل�ست�سافة  �مل�سرتين 
�ل�سخ�سية  �ملبا�سرة و�لجتماعات 

وجل�سات �لتو��سل �ل�سريع.
و�سيوؤكد �حلدث �لفرت��سي على 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  معر�س  �ل��ت��ز�م 
تو��سل  ف��ر���س  ب��ت��ق��دمي  للطاقة 
و�إقامة  �لطاقة  ل�سناعة  �إيجابية 
وخلق  روؤى  وت���ق���دمي  ����س���ر�ك���ات 
�أحدث  �ل��ق��درة يف �حل�����س��ول على 
على  �ملن�سة  �ستعمل  كما  �حللول، 
ربط �مل�ستخدمني باآلف �لعمالء 
و�ل���������س����رك����اء وج����ه����ات �لت�������س���ال 

�ملحتملني عر �سوق �لطاقة.

�سهيل  م��ع��ايل  يفتتح  �مل��ن��ت��ج��ات«. 
و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر  �مل��زروع��ي، 
�لفرت��سي  �حل������دث  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
للطاقة  �لأو���س��ط  �ل�سرق  ملعر�س 
�أم����ام  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  ب��ك��ل��م��ة   2021

•• دبي-الفجر: 

ومتخ�س�سو  حمرتفو  �سيجتمع 
�أنحاء  م��ن جميع  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
�ليوم  �لإن�����رتن�����ت  ع����ر  �ل����ع����امل 
�ليوم  يف  م���اي���و(   17 )�لث����ن����ني 
�لفرت��سي  �حل����دث  م���ن  �لأول 
�لفتتاحي ملعر�س �ل�سرق �لأو�سط 
ل���ل���ط���اق���ة. ����س���ي���ب���د�أ �حل������دث عر 
��ست�سافته  يتم  �ل��ذي  �لإن��رتن��ت، 
�فرت��سية  ح����دث  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى 
حائزة على عدة جو�ئز ومدعومة 
�أ�سبوع  م��ع  �ل�سطناعي  بالذكاء 
�ملتجددة و�لنظيفة  �لطاقة  قطاع 
�لأول  �لأ���س��ب��وع  �سيتناول  و�ل���ذي 
و�لجتاهات  �لأف��ك��ار  �أح���دث  منه 
�ل�����س��ن��اع��ة مع  و�لب����ت����ك����ار�ت يف 
ت�سليط �ل�سوء ب�سكل خا�س على 
�لأخ�سر  �لنظيف  �ل��ه��ي��دروج��ني 
و�ل����ط����اق����ة �ل�����س��م�����س��ي��ة وط���اق���ة 

�لرياح. 
9 يونيو  �لآن وح��ت��ى  �ب��ت��د�ًء م��ن 
2021، �سي�سلط معر�س �ل�سرق 
كل  يف  �ل�����س��وء  للطاقة  �لأو����س���ط 
�أ�سبوع على قطاع خمتلف ل�سناعة 
�لطاقة  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل���ط���اق���ة، 
و�لنقل  و�ل���ن���ظ���ي���ف���ة،  �مل����ت����ج����ددة 
�حلرجة  و�ل���ط���اق���ة  و�ل����ت����وزي����ع، 
�لطاقة  و��ستهالك  و�لحتياطية، 

و�إد�رتها.
كلوديا  ق���ال���ت  �مل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
كونيت�سنا، مديرة معر�س �ل�سرق 
حدثنا  “يوؤكد  للطاقة:  �لأو�سط 

قطاع  وحم�������رتيف  م��ت��خ�����س�����س��ي 
�أك���رث من  م��ن  �مل�سجلني  �ل��ط��اق��ة 
�لعامل.  �أن���ح���اء  ح����ول  دول����ة   85
�ليوم  ت�����س��م��ل م��و����س��ي��ع ج��ل�����س��ات 
و�ل�سباق  �ل���ط���اق���ة  ت���ن���وي���ع  ع����ن 
�لنظيفة  �لطاقة  �أهد�ف  لتحقيق 
�إىل  �ل���و����س���ول  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�سايف �سفر من �لنبعاثات و�إدر�ك 
�لنظيف  �ل��ه��ي��دروج��ني  �إم��ك��ان��ات 
تغيري  با�ستطاعته  وهل  �لأخ�سر 
�لطاقة،  لن��ت��ق��ال  �للعبة  ق��و�ع��د 
�لتقنية  �مل�����ح�����ادث�����ات  وت�������س���م���ل 
زيادة  على  �ل�سوء  ت�سليط  �أي�ساً 
و�أحدث  �ل�سم�سية  �لأل����و�ح  �إن��ت��اج 
وتركيب  ت�سميم  يف  �لب��ت��ك��ار�ت 

�لوحد�ت �لكهرو�سوئية.
�ستعقد خالل �حلدث �لفرت��سي 
لأربعة  ي�ستمر  �ل���ذي  للمعر�س 
�ملحادثات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  �أ���س��اب��ي��ع 

بدعم  �لتز�منا  �لأول  �لفرت��سي 
���س��ن��اع��ة �ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي��ة، فلقد 
مو�تية  م��ن�����س��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ق��م��ن��ا 
�لأعمال  فر�س  لتنمية  ومالئمة 
�لإي���ج���اب���ي���ة خالل  و�ل���ت���و�����س���ل 
�لتي  �لفرت�ت  �أ�سعب  و�ح��دة من 
و�ج��ه��ت��ه��ا �ل�����س��ن��اع��ة، ح��ي��ث قمنا 
�لطاقة  ���س��ن��اع��ة  خ�����ر�ء  ب��ج��م��ع 
لتقدمي  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  من 
جمموعة من �جلل�سات و�لندو�ت 
�ل���رف���ي���ع���ة �مل�������س���ت���وى ط�������و�ل كل 
هذ�  �خل��ر�ء  �سيتناول  �إذ  �أ�سبوع، 
�لأ���س��ب��وع م��و���س��وع��ات م��ن بينها 
�أهد�ف �لطاقة �لنظيفة، و�عتماد 
و�لطاقة  �لنظيف،  �لهيدروجني 
حول  �ملتاحة  و�لفر�س  �ل�سم�سية 
طاقة �لرياح، كما �أننا �سن�ست�سيف 
من  �سل�سلة  نف�سه  بالوقت  ا  �أي�سً
�مل����ح����ادث����ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة وع���رو����س 

لتعقيم  دورياً  برناجماً  “�أدنوك” 
بال�سحن  �خل���ا����س���ة  حم���ط���ات���ه���ا 
�لكهربائية  ل��ل�����س��ي��ار�ت  �ل�����س��ري��ع 
يف حم��ط��ات �ل���وق���ود �مل��ن��ت�����س��رة يف 

خمتلف �أرجاء �إمارة دبي.
كما ت�سلمت �لهيئة �سهادة حتقيق 
م�ستوى  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�ملوؤ�س�سي  �ل���ت���ع���ل���م  يف  جن�����وم   7
و�مل��ق��ارن��ة �مل��رج��ع��ي��ة وذل���ك �سمن 
�لتي نظمها  نتعلم  دبي  مبادرة يف 
برنامج دبي للتميز �حلكومي عن 
 2.0 �لأخ�سر  “�ل�ساحن  م�سروع 
“ �لذي يهدف �إىل تطوير منوذج 
�أويل ل�سحن �ل�سيار�ت �لكهربائية 
�ملتميزة  �مل��ت��ع��ام��ل  جت��رب��ة  ي��دع��م 
�لعاملية.  �ملمار�سات  لأف�سل  وفقاً 
تطويره  �مل����ر�د  �ل�����س��اح��ن  ويتميز 
ب��ق��در�ت ذك���اء ����س��ط��ن��اع��ي متكنه 
من �لتعرف على �ل�سيارة مبا يتيح 
�ملطابق  �ل��ك��اب��ل  حت��دي��د  لل�ساحن 

لنوع �ل�سيارة.

•• دبي-وام:

تدعم مبادرة “�ل�ساحن �لأخ�سر” 
كهرباء  ه���ي���ئ���ة  �أط���ل���ق���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 
حمطات  ل���ت���وف���ري  دب������ي  وم�����ي�����اه 
���س��ح��ن �مل���رك���ب���ات �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 
�أرج��اء دبي جهود �لإمارة  خمتلف 
و�سديقة  مبتكرة  حلول  لتقدمي 
م�ساهمتها  خ�����الل  م����ن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
�لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات  تقليل  يف 
م����ن ق���ط���اع �ل���ن���ق���ل و�مل���و�����س���الت 
للتنقل  دب��ي  و��سرت�تيجية  ودع��م 
تطوير  و�أ�سهم   .2030 �لأخ�سر 
وزيادة  للمبادرة  �مل�ستمر  �لهيئة 
�ل�سيار�ت  ���س��ح��ن  حم��ط��ات  ع����دد 
�لكهربائية و�إطالق جمموعة من 
�ل�سيار�ت  ع��دد  زي��ادة  يف  �ملحفز�ت 

�لكهربائية و�لهجينة يف �لإمارة.
و�أكد معايل �سعيد حممد �لطاير 
�لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
�لتز�م  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
روؤي������ة �ساحب  ب��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��سد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�إىل  دب����ي  ل��ت��ح��وي��ل  �هلل”  “رعاه 
�ملدينة �لأذك��ى و�لأ�سعد يف �لعامل 
وتر�سيخ مكانة دبي كعا�سمة عاملية 
و�لتنمية  �لأخ�������س���ر  ل��الق��ت�����س��اد 
�أحدث  �لهيئة  وت�سخر  �مل�ستد�مة. 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  تقنيات 
لتحقيق  �لإح���الل���ي���ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة دب������ي ل���ل���ح���د من 
�لنبعاثات �لكربونية �لهادفة �إىل 
تقليل �لنبعاثات �لكربونية بن�سبة 
2021. وقد  %16 بحلول عام 

جعل  يف  �جل��دي��د  �ل��ن��ظ��ام  وي�سهم 
�سديقاً  �ل�سحن  حمطات  ت�سميم 
حيث  �لإم���ك���ان  ق���در  للم�ستخدم 
بتكييف  �ل�����س��ح��ن  حم��ط��ة  ت���ق���وم 
�لكابل وعملية �ل�سحن تلقائياً مع 
عملية  لتجري  �ملركبة  متطلبات 
�سحن جميع �ل�سيار�ت �لكهربائية 
ع�����ر ن����ظ����ام و�ح���������د. و�أ����س���ه���م���ت 
�لتي  و�ل���ت�������س���ه���ي���الت  �حل�����و�ف�����ز 
�قتناء  تعزيز  يف  �لهيئة  �أطلقتها 
و�لهجينة  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
�لتنقل  �أهمية  وزيادة �لوعي حول 
�ل�سحن  �لهيئة  وتتيح  �لأخ�����س��ر. 
�لكهربائية  ل��ل�����س��ي��ار�ت  �مل���ج���اين 
دي�سمر   31 �لتجارية حتى  غري 
2021 على �أن يكون ذلك متاحاً 
ح�سرياً يف حمطات �ل�سحن �لعامة 
ولي�س يف حمطات  للهيئة  �لتابعة 
بالن�سبة  �أم����ا  �مل��ن��زل��ي��ة.  �ل�����س��ح��ن 
�لتابعة  �لتجارية  �ل�سيار�ت  ملالكي 
و�لهيئات  و�ل�سركات  للموؤ�س�سات 
�حلكومية و�سبه �حلكومية فتعني 
ع��ل��ي��ه��م دف����ع ر����س���وم مب���ق���د�ر 29 

فل�ساً لكل كيلوو�ت �ساعة.
ك�����م�����ا ق������دم������ت ه����ي����ئ����ة �ل�����ط�����رق 
و�مل�����و�������س�����الت ب����دب����ي �حل����و�ف����ز 
مو�قف  تخ�سي�س  ���س��م��ل��ت  �ل��ت��ي 
لل�سيار�ت  خم�س�سة  ر�سوم  ب��دون 
ر�سوم  وت��خ��ف��ي�����س  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
�ل�سيار�ت  ت�سجيل  ع��ن��د  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة و�لإع����ف����اء م���ن ر�سم 

مل�سق �سالك.
و�ن��ت��ه��ت �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن ت��رك��ي��ب ما 
يقارب 300 حمطة من حمطات 
ل�سحن  �لأخ�سر”  “�ل�ساحن 
خمتلف  يف  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 

�لهيئة  دب��ي. وتعمل  �إم���ارة  �أن��ح��اء 
ع��ل��ى �إن�����س��اء حم��ط��ات ج���دي���دة يف 
 3 منطقة حتا حيث يوجد حالياً 
حمطات يف مركز �إ�سعاد �ملتعاملني 
�لتابع للهيئة - فرع حتا وحمطة 
�ل����ع����ام����ة. كما  �ي����ن����وك و�مل���ك���ت���ب���ة 
��ستكملت �لهيئة تركيب حمطتني 
فيما  دب��ي  �إك�سبو  موقع  مكتب  يف 
15 حمطة  ت��رك��ي��ب  ت��ع��م��ل ع��ل��ى 
�ل���ف���ر����س  �أج����ن����ح����ة  يف ك�����ل م�����ن 
خلدمة  و�ل��ت��ن��ق��ل  و�ل����س���ت���د�م���ة 
و�لهجينة  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 

لزو�ر �ملعر�س.
�لتعقيم  ب���رن���ام���ج  م���ع  وت���ز�م���ن���اً 
�لتز�مها  �إط��������ار  ويف  �ل����وط����ن����ي 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
كافة  و�ت�����ب�����اع  �مل���ج���ت���م���ع  �أف����������ر�د 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ل�سرورية 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
�أطلقت  “كوفيد-19”  �مل�ستجد 
و  “�ينوك”  مع  بالتعاون  �لهيئة 

جت�����اوزت دب���ي �ل���ه���دف �مل���ح���دد يف 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ق��ب��ل ع��ام��ني من 
�نخف�ست  ح��ي��ث  �مل���ح���دد  �مل���وع���د 
دبي  �ل��ك��رب��ون��ي��ة يف  �لن���ب���ع���اث���ات 

بن�سبة %22 يف عام 2019.
لتحقيق  جهودها  �لهيئة  وتكثف 
 2020 لعام   /2/ رق��م  �لتوجيه 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أ�����س����دره  �ل�����ذي 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي ل����زي����ادة �أع�����د�د 
�لكهربائية  �حلكومية  �ل�سيار�ت 
فر�ير  نهاية  وح��ت��ى  و�لهجينة. 
ع���دد  �إج�����م�����ايل  و�����س����ل   2021
�مل���رك���ب���ات �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف �إم�����ارة 
فيما   .. 2،473 مركبة  �إىل  دب��ي 
ب��ل��غ ع����دد �مل���رك���ب���ات �ل��ه��ج��ي��ن��ة يف 
مما  م���رك���ب���ة   6،016 �لإم���������ارة 
�إجمايل �ملركبات �خل�سر�ء  يجعل 
 8،489 ي�سجل  دب��ي  يف  �مل�سجلة 

على  و�حل�����������س�����ول  �لأخ�سر” 
خ�����دم�����ات �ل�������س���ح���ن و�ل����ف����و�ت����ري 
وت�����س��وي��ة �ل��ف��ات��ورة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة من 
�لرقمية  �لتعامالت  تقنية  خالل 
�مل����وث����وق����ة  ت�سني”  “�لبلوك 
و�ل�سديقة للبيئة. وتتعاون �لهيئة 
�سبكة  لتاأ�سي�س  �جلهات  كافة  مع 
�ل�سيار�ت  ل�سحن  موحدة  وطنية 
�لبلوك  ب��ت��ق��ن��ي��ة  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
من  �ل�سركاء  جميع  تربط  ت�سني 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�ملعلومات  �إىل  �لو�سول  يتيح  مبا 
عالية  م��وح��دة  رقمية  �سبكة  ع��ر 

�لأمان.
مالكي  جل��م��ي��ع  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت���ت���ي���ح 
�مل�سجلني  �لكهربائية  �ل�����س��ي��ار�ت 
يف خدمة �ل�ساحن �لأخ�سر �سحن 
�سيار�تهم با�ستخد�م تطبيق �لهيئة 

�ل�سيار�ت  ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا  م��رك��ب��ة. 
دبي  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
عدد  و�سل  فيما   .. مركبة   258
�إىل  �لهجينة  �ل�سيار�ت �حلكومية 
2،653 مركبة. وبلغ عدد حاملي 
منذ  �لأخ�سر”  “�ل�ساحن  بطاقة 
�إطالق �ملبادرة عام 2015 وحتى 
31 م���ار����س م���ن �ل���ع���ام �جل����اري 

3210 متعاملني.
على  �ل��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����س  �إط�������ار  ويف 
�ملعتمدة  �لذكية  خدماتها  تعزيز 
�لعاملية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح������دث  ع��ل��ى 
“�ل�ساحن  م��ب��ادرة  �لهيئة  ط��ورت 
بال  ر�ح��ة  ي�سمن  مبا  �لأخ�سر” 

�ملتعاملني.
�ل�سيار�ت  ملالكي  �لهيئة  و�أت��اح��ت 
معامالتهم  �إج�����ر�ء  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
“�ل�ساحن  م��ب��ادرة  يف  و�لت�سجيل 

�ل�ستجابة  رمز  م�سح  �لذكي عر 
�ملتوفر   QR code �ل�����س��ري��ع��ة 
�لأخ�سر  �ل�����س��اح��ن  حم���ط���ات  يف 
يتيح  مب��ا  للهيئة  �لتابعة  �لعامة 
با�ستخد�م  �سيار�تهم  �سحن  لهم 
بطاقة  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �أو  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 

“�ل�ساحن �لأخ�سر«.
و���س��ّج��ل��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ب�����ر�ءة �خ����رت�ع 
ج���دي���دة ع���ن ن��ظ��ام م��ب��ت��ك��ر طوره 
�لبحوث  م����رك����ز  يف  �ل���ب���اح���ث���ون 
للهيئة  �ل�����ت�����اب�����ع  و�ل�����ت�����ط�����وي�����ر 
�ل�سحن  حم��ط��ات  يف  متخ�س�س 
�لكهربائية.  ل��ل�����س��ي��ار�ت  �ل��ذك��ي��ة 
�أنو�ع  جميع  �سحن  �لنظام  ويتيح 
با�ستخد�م  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
كابل وقاب�س و�حد �سو�ًء �ل�سيار�ت 
���س��ح��ن��ه��ا ع����ن طريق  ي���ت���م  �ل���ت���ي 
�ملبا�سر.  �ل��ت��ي��ار  �أو  �مل���رتدد  �ل��ت��ي��ار 

مذكرة تفاهم بني احتاد الغرف وغرفة جتارة م�لدوفا لت�ضكيل جمل�س اأعمال م�ضرتك
•• دبي-وام: 

ب��ال��دول��ة وغ��رف��ة جت���ارة و�سناعة  وق��ع �حت���اد غ��رف �ل��ت��ج��ارة و�ل�سناعة 
�أ�سحاب  بني  م�سرتك  �أع��م��ال  جمل�س  لت�سكيل  تفاهم  مذكرة  مولدوفا 
�لفر�س  وت�سويق  ترويج  بهدف  وذلك  و�ملولدوفني  �لإمار�تيني  �لأعمال 
وتطوير  �لبلدين  يف  �لأع��م��ال  �أ�سحاب  ب��ني  و�لقت�سادية  �ل�ستثمارية 
�لتعاون �لتجاري وتفعيل �ل�سر�كة �لتجارية، وت�سجيع �إقامة �ل�ستثمار�ت، 
وتقدمي �خلدمات و�لت�سهيالت بني قطاعات �لتجارة و�لأعمال و�ل�ستثمار 

يف دولة �لإمار�ت وجمهورية مولدوفا .
�لتجارة  �حت��اد غرف  �ملرئي من جانب  �لت�سال  تقنية  �ملذكرة عر  وقع 
ومن جانب  �لعام  �لأم��ني  �سامل  بن  .. حميد حممد  بالدولة  و�ل�سناعة 
بح�سور  �لغرفة  رئي�س  هاريا  �سريجيو  مولدوفا  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
�أوكر�نيا  لدى جمهورية  �لدولة  �سفري  �لكعبي  �سامل  �أحمد  �سامل  �سعادة 
مولدوفا  جمهورية  ل��دى  مقيم  غري  �سفري  ومفو�س  �لعادة  ف��وق  �سفري 

وقال  �ل��دول��ة.  ل��دى  مولدوفا  جمهورية  �سفري  ه��اروت��ا  فيكتور  و�سعادة 
�لأمني �لعام لحتاد �لغرف �إن هذ� �ملجل�س �سيكت�سب �أهمية خا�سة كونه 
تعزيز  خ��الل  من  �جلانبني  من  �لأع��م��ال  ملجتمع  �نطالقة  نقطة  ي�سكل 
قنو�ت �لتو��سل بينهم حيث ي�سكل �لقطاع �خلا�س دعامة رئي�سة لتوطيد 
�ملجال  �إتاحة  يف  �سي�سهم  كما  �جلانبني.  بني  �لتجارية  �ل�سر�كات  �أو��سر 
�أمام �مل�ستثمرين و�أ�سحاب روؤو�س �لأمو�ل لدخول و�حدة من �أهم �أ�سو�ق 
دول �سرق �أوروبا و�ل�ستفادة من �لكثري من �لفر�س �لتجارية يف خمتلف 

�لقطاعات �لقت�سادية مثل �خلدمات �للوج�ستية و�ل�سياحة و�لزر�عة .
جديدة  �أ�سو�ق  فتح  �إىل  ت�سعى  ب��الده  �إن  هاريا  �سريجيو  قال  جانبه  من 
�ملذكرة  ه��ذه  �أهمية  م��وؤك��د�ً  و�آ�سيا،  �أفريقيا  كل من  �مل��ول��دويف يف  للمنتج 
يف ب��ن��اء ع��الق��ات ق��وي��ة ب��ني �أ���س��ح��اب �لأع���م���ال �مل��ول��دوف��ني ونظر�ئهم 

�لإمار�تيني.
كبرية  فر�سة  �ستكون  دبي”  “ �إك�سبو  يف  مولدوفا  م�ساركة  �أن  و�أو���س��ح 

ل�ستعر��س �إمكانات بالده ل�سيما كونها وجهة مثالية لال�ستثمار .

انخفا�س طفيف للدولر مقابل 
الروبل يف ب�ر�ضة م��ضك�

•• مو�شكو-وام: 

�ن���خ���ف�������س ����س���ع���ر �����س����رف �ل�������دولر 
�لرو�سي  �ل��روب��ل  مقابل  �لأم��ري��ك��ي 
بور�سة  ت�����د�ولت  يف  ط��ف��ي��ف  ب�سكل 
�ل�ساعة  وب���ح���ل���ول  �م�������س.  م��و���س��ك��و 
13:00 بتوقيت �لعا�سمة �لرو�سية 
بور�سة  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���ا  م��و���س��ك��و 
مو�سكو، �نخف�س �سعر �سرف �لدولر 
7 ك��وب��ي��ك لي�سل  �لم��ري��ك��ي ب��و�ق��ع 
�رتفع  ب��ي��ن��م��ا  روب�����ل،   74.01 �إىل 
�ليورو  �لوربية  �لعملة  �سرف  �سعر 
بو�قع 39كوبيكا �إىل 89.87 روبل 

�لروبل = 100 كوبيك.

الحتاد العقارية حتقق اأرباحا يف الربع الأول
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املال والأعمال

وم����وؤمت����ر  فوروورد”  “تر�فيل 
�ل�����س��ف��ر �لف��رت����س��ي ل��ر�ب��ط��ة �سفر 
�لأع���م���ال �ل��ع��امل��ي��ة مل���دة ن�����س��ف يوم، 
وق����م����ة �ل����س���ت���ث���م���ار �ل�������س���ي���اح���ي يف 
�ل�سرق �لأو�سط �لتي يعقدها معهد 
و�لت�سالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�ل�سريع  �ل����ت����و������س����ل  وف����ع����ال����ي����ات 
و�ملنتديات  �ل��رق��م��ي��ني  ل��ل��م��وؤث��ري��ن 
�لرئي�سية  ل���الأ����س���و�ق  �مل��خ�����س�����س��ة 
للمنطقة مبا يف ذلك �ل�سني �إ�سافة 
من  �لف����رت������س����ي����ة  �ل��ن�����س��خ��ة  �إىل 

معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي.
و�ستكون هذه �لن�سخة وللمرة �لأوىل 
ن�سخة هجينة، �إذ �سيتم �إطالق حدث 
�نتهاء  ب��ع��د  ل��ل��م��ع��ر���س  �ف���رت�����س���ي 
و�ستقام  باأ�سبوع،  �لرئي�سي  �حل��دث 
�لفرتة  خالل  �لفرت��سية  �لن�سخة 
بهدف   ،2021 م���اي���و   26-24
�أك�����ر من  ���س��ري��ح��ة  �إىل  �ل���و����س���ول 
�ملهتمني و�لعاملني يف هذه �ل�سناعة، 
م����ن خ�����الل �حل�������دث �لف���رت�����س���ي 
�أقيم  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي،  �ل�سفر  ل�سوق 
من  ���س��اب��ق  وق����ٍت  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�لكبري  و�أثبت جناحه  �ملا�سي،  �لعام 
 140 12،000 ز�ئر من  يف جذب 
دولة. ويو��سل معر�س �سوق �ل�سفر 
https://< “�مللتقى«  �ل���ع���رب���ي 
arab iantrave lmarke t .
�لثامن  ع��ام��ه  يف   >/wtm.com
منطقة  يف  �ل��ر�ئ��د  دوره  و�لع�سرين 
�ل�سرق �لأو�سط ب�سفته حدثاً عاملياً 
متخ�س�ساً يف قطاع �ل�سياحة و�ل�سفر 
�لتي ت�سهد تغري�ت  �ملنطقة  يف هذه 
مركز�ً  �ملعر�س  يعد  كما  م�ستمرة. 
رئ��ي�����س��ي��اً ل��ت��الق��ي �لأف���ك���ار و�إط����الق 
هذه  تطور  ت�سهم يف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�ل�سناعة، ويوفر فر�سًة هائلة لفتح 

�آفاق و��سعة لفر�س �لأعمال. 

•• دبي -وام:

�سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح 
�آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�ل��رئ��ي�����س �لأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طري�ن 
�لثامنة  �ل����دورة  فعاليات  �لإم����ار�ت 
و�لع�سرين من معر�س �سوق �ل�سفر 
�لعربي “�مللتقى 2021” ، يف دورة 
��ستثنائية للحدث �لأ�سخم يف قطاع 
�ل�سفر و�ل�سياحة يف �ل�سرق �لأو�سط، 
من ناحية �أعد�د �مل�ساركني باحل�سور 
�أك����ر جت��م��ع م���ن نوعه  �مل��ب��ا���س��ر يف 
خالل �لثمانية ع�سر �سهر�ً �ملا�سية.  
�لكبري على  �لإقبال  �أن  �سموه  و�أك��د 
�سوق  م��ن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ن�سخة  ح�سور 
�لقائمني  جانب  من  �لعربي  �ل�سفر 
و�ل�سفر  �ل�����س��ي��اح��ة  ���س��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
�سهادة  ه��ي  �ل��ع��امل  ح��ول  و�ل�سيافة 
ثقة جديدة يف جن��اح دب��ي يف توفري 
و�سحة  �سالمة  ت�سمن  �آمنة  �أج��و�ء 
�لأكر  �حل��دث  يف  �مل�ساركني  جميع 
من نوعه عاملياً من ناحية �حل�سور 
�لعام  ون�سف  ع��ام  نحو  منذ  �ملبا�سر 
تقريباً، منوهاً �سموه �أن تنظيم هذ� 
مع  من�سجماً  ياأتي  �ل�سخم  �حل��دث 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، يف تعزيز مكانة دبي 
�ل�سياحة  لأن�سطة  رئي�سة  كوجهة 
دورها  وتعزيز  �ملنطقة،  يف  و�ل�سفر 
�لقطاع  يف ت�سريع وت��رية تعايف ه��ذ� 
�ملنطقة  يف  ف���ق���ط  ل��ي�����س  �حل����ي����وي 
�أجمع،  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  ول��ك��ن 
وتاأكيد �إ�سهام دبي يف ت�سكيل مالمح 
م�ستقبل �ل�سفر و�ل�سياحة يف مرحلة 
ما بعد �جلائحة. وقام �سموه بجولة 
�أجنحة  م���ن  ع������دد�ً  ت��ف��ّق��د خ��الل��ه��ا 

من �أكرث �لقطاعات مالم�سة حلياة 
متطلبات  مع  يتنا�سب  ومبا  �لنا�س، 

�ملرحلتني �لر�هنة و�مل�ستقبلية. 

- فجر جديد 
�ل�سفر  �سوق  معر�س  فعاليات  ُتقام 
“بزوغ  �سعار  حت��ت   2021 �لعربي 
�ل�سفر  ل�������س���ن���اع���ة  ج����دي����د  ف����ج����ر 
�أجنحته  وت�������س���غ���ل  و�ل�سياحة” 
ت�����س��ع ق���اع���ات، م���ع م���ر�ع���اة تطبيق 
�لإج�������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة و�ت���ب���اع كافة 
�سالمة  ل�سمان  �ل��الزم��ة  �ل��ت��د�ب��ري 
جميع �لعار�سني و�مل�ساركني و�لزو�ر 
�لتباعد  م��ر�ع��اة  م��ن خ��الل  ل�سيما 
�لإر�ساد�ت  م��ن  وغ���ريه  �لجتماعي 
�مل���ع���م���ول ب���ه���ا يف دب�������ي، ح���ي���ث من 
�مل��ع��ر���س حو�يل  ي�����س��م  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر 
توفري  روع������ي  ���س��خ�����س  �أل������ف   11

لتاأكيد  �ل���الزم���ة  �ل�����س��م��ان��ات  ك��اف��ة 
�سالمتهم جميعاً. و�سي�سكل معر�س 
جزء�ً   2021 �لعربي  �ل�سفر  �سوق 
�لعربي،  �ل�سفر  �أ�سبوع  من  �أ�سا�سياً 
�ل����ذي ���س��ي��ق��ام ع��ل��ى م���دى 10 �أي���ام 
ويتم فيه �نعقاد �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت 
وجل�سات �لنقا�س و�جلو�ئز و�إطالق 
كما  �ل��ت��و����س��ل.  وفعاليات  �ملنتجات 
�سيت�سمن �أ�سبوع �ل�سفر �لعربي �إىل 
م��ن معر�س  �حل��ي��ة  �لن�سخة  ج��ان��ب 

�سوق �ل�سفر �لعربي: 
�ل��ذي يجتمع  دب��ي  �أر�ي��ف��ال  منتدى 
�مل��ت��خ�����س�����س��ني يف قطاع  �أب������رز  ف��ي��ه 
�ل�����س��ف��ر و�ل�����س��ي��اح��ة و�ل�����س��ي��اف��ة من 
ل�ستك�ساف  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء  ���س��ت��ى 
�جل�����ي�����ل �ل�������ق�������ادم م������ن �ب�����ت�����ك�����ار�ت 
�ل�سياحية،  �لأن�����س��ط��ة  وت���وج���ه���ات 
�ل�سفر  تكنولوجيا  معر�س  وكذلك 

�أربعة  �ملعر�س �لذي يقام على مد�ر 
مايو  م��ن  ع�سر  �لتا�سع  وح��ت��ى  �أي���ام 
�لتجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  �جل������اري، 
�ل��ع��امل��ي، ر�ف��ق��ه ف��ي��ه��ا ���س��ع��ادة هالل 
لد�ئرة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل�����ّري،  �سعيد 
بدبي  �لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة 
�ملدير �لتنفيذي ملركز دبي �لتجاري 
�لعاملي، وكلود بالن، مدير حمفظة 
و�سفر  �لعاملي  �ل�سفر  �سوق  معر�س 
ود�نييل  و�لج���ت���م���اع���ات،  �حل���و�ف���ز 
ك���ورت���ي�������س، م���دي���رة م��ع��ر���س �سوق 
�لأو�سط.  �ل�سرق  يف  �لعربي  �ل�سفر 
وت��ع��رف �سموه خ��الل �جل��ول��ة على 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة وحلول  �مل��ن��ت��ج��ات  �أه����م 
�ل�����س��ف��ر �لآم����ن �ملُ��ق��دم��ة م��ن خالل 
�أج��ن��ح��ة �مل��ع��ر���س �ل���ذي يحظى هذ� 
عار�س   1300 مب�����س��ارك��ة  �ل���ع���ام 
ع���دد من  بينها  م��ن  دول����ة   62 م��ن 

�مل��ع��ر���س �ل���ع���ري���ق، م���ع ت��وف��ري دبي 
كافة �ل�سمانات �لتي تكفل �ل�سالمة 
و�لزو�ر  �لعار�سني  جلميع  �لكاملة 
وه����و م���ا ع����زز ث��ق��ة �مل�������س���ارك���ني من 

خمتلف �نحاء �لعامل. 
“طري�ن  ج����ن����اح  ����س���م���وه  ز�ر  ك���م���ا 
من  ت���ع���ر����س  و�ل����ت����ي  �لإمار�ت” 
�ل�سفر  ���س��وق  م�����س��ارك��ت��ه��ا يف  خ���الل 
�ل��ع��رب��ي ه���ذ� �ل��ع��ام �أح����دث �حللول 
ل���ل���م�������س���اف���ر على  ت����وف����ره����ا  �ل����ت����ي 
�أعلى  ل���ه  لت�سمن  ط��ائ��ر�ت��ه��ا  م���ن 
�أعلى  ك���ذل���ك  �ل����ر�ح����ة  م�����س��ت��وي��ات 
و�ل�سالمة، وتطبيق  �لأم��ان  درج��ات 
جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل 
�ل�سفر �لآمن.  وتوقف �سموه كذلك 
عند جناح �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
وتعرف من ممثلي �لهيئة �ل�سعودية 
�ململكة  تعر�سه  م��ا  ع��ل��ى  لل�سياحة 

�لعامل  يف  �ل�سياحية  �لوجهات  �أه��م 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ث��ل: 
وقر�س  و�أمل��ان��ي��ا  و�إي��ط��ال��ي��ا  وم�سر 
و�إن���دون���ي�������س���ي���ا وم���ال���ي���زي���ا وك���وري���ا 
و�لفلبني  �ملالديف  وج��زر  �جلنوبية 
وت���اي���الن���د و�مل��ك�����س��ي��ك و�ل����ولي����ات 
�مل��ت��ح��دة �لأم���ري���ك���ي���ة، �إ����س���اف���ة �إىل 
هذه  يف  �ملتميز  �لإم��ار�ت��ي  �حل�سور 
�ملعر�س يف  �أهمية  يوؤكد  ما  �ل���دورة، 

ربط �لوجهات باأ�سو�قها �مل�سدرة.
�ل�سيخ  �سمو  توقف  �جلولة  وخ��الل 
م��ك��ت��وم عند  �آل  ���س��ع��ي��د  ب���ن  �أح���م���د 
�لذي  2020 دبي”،  “�ك�سبو  جناح 
ي���ق���دم م����ن خ�����الل �مل���ع���ر����س ملحات 
حول �حل��دث �لأ�سخم من نوعه يف 
يف  فعالياته  �ستنطلق  �ل��ذي  �ل��ع��امل 
�أك��ت��وب��ر �مل��ق��ب��ل، و�ل���ذي م��ن �ملنتظر 
تاريخ  يف  ف���ارق���ة  ع��الم��ة  ي��ك��ون  �أن 

�لعربي هذ�  �ل�سفر  �سوق  من خالل 
متميزة  �سياحية  �لعام من مقومات 
�مل��ب��ذول��ة لتحقيق  �إط���ار �جل��ه��ود  يف 
�ل�����س��ي��اح��ة يف م�سرية  �إ���س��ه��ام ق��ط��اع 
�لعربية  �ململكة  يف  �ل�ساملة  �لتنمية 
هذ�  مكانة  من  �نطالقاً  �ل�سعودية 
حماور  م��ن  رئي�س  كمحور  �ل��ق��ط��اع 
�سملت  ك��م��ا   .2030 �ململكة  روؤي����ة 
�سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  جولة 
�لدول  �أجنحة  م��ن  ع���دد�ً  مكتوم  �آل 
��ستمع  ح��ي��ث  �مل�����س��ارك��ة  �لأج��ن��ب��ي��ة 
م�سوؤويل  و�أف���ك���ار  �آر�ء  �إىل  ���س��م��وه 
تلك �لأجنحة فيما يتعلق مب�ستقبل 
ت�سريع  �ل��ع��امل��ي يف جم���ال  �ل��ت��ع��اون 
و�ل�سفر  �ل�����س��ي��اح��ة  �أن�����س��ط��ة  ت��ع��ايف 
مل��ا ميثله ه��ذ� �لقطاع  �ل��ع��امل  ح��ول 
�ل�سعيد  ع��ل��ى  ����س���و�ء  �أه���م���ي���ة  م���ن 
كونه  �لج��ت��م��اع��ي،  �أو  �لق��ت�����س��ادي 

اأحمد بن �ضعيد يفتتح معر�ش �ضوق ال�ضفر العربي 2021

الن�ضخة الثامنة والع�ضرون من املعر�س ت�ضكل اأول حدث �ضخم باحل�ض�ر املبا�ضر لقطاع ال�ضياحة وال�ضفر على م�ضت�ى العامل منذ 18 �ضهًرا

عطالت فالي دبي حتتفل بانطالقتها ال�ضن�ية الثالثة
66 باملائه  �أ�سار  �أخرى حيث  ب��د�أو� يف �لتخطيط لعطالتهم مرة  �لعمالء 
�إنهم  فر�ير  يف  قبلنا  من  �ل�ستطالع  �سملهم  �لذين  �لإم���ار�ت  �سكان  من 
باملائه   41 �لقادمة  �لثالثة  �لأ�سهر  �إم��ا يف  قريبا  ي�سافرو�  �أن  �ملرجح  من 
�أو يف �لأ�سهر �لأربعة �إىل �ل�ستة �ملقبلة 25 باملائه مما ي�سري �إىل نية �ل�سفر 
خالل هذه فرتة �ل�سيف، و �أثبتت �لوجهات على �سبكاتنا مثل تبلي�سي يف 
جورجيا وجزر �ملالديف وكولومبو يف �سريالنكا �أنها حتظى ب�سعبية ��سافة 
�إىل �لدول �لتي �نفتحت موؤخًر� على �ل�سياحة مبا يف ذلك �ألبانيا و�أرمينيا 
و�سربيا. و عززت عطالت فالي دبي عرو�سها من خالل �لتنوع يف منتجات 
�ك��رث من مدينة من خالل  �حل��ج��وز�ت �لتي تتيح �حل��ج��وز�ت للعمالء يف 
حجوز�ت  للعمالء  تتيح  كما  متعددة  وج��ه��ات  ب��ني  يجمع  رح��الت  برنامج 
للتوقف يف دبي يف طريقهم من �أو �إىل وجهتهم �لنهائية يف فالي دبي وتوفر 
�أكر يف حجز باقة  حجوز�ت للعمالء يف �جتاه و�حد مما مينحهم مرونة 

•• دبي-وام:

حتتفل فالي دبي بالذكرى �ل�سنوية �لثالثة لنطالق ق�سم �لعطالت خالل 
�لعاملي.  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  تقام  �لتي  �لعربي  �ل�سفر  �سوق  فعاليات 
وبالتز�من مع �لذكرى �ل�سنوية تعزز عطالت فالي دبي �لتز�مها بال�سفر 
�لعطالت  ب��اق��ات  لعمالئها  توفريها  خ��الل  م��ن  معقولة  وباأ�سعار  �ل�سهل 
�سبكة  وت��و���س��ي��ع  ع��رو���س منتجاتهم  ت��ن��وي��ع  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ه��م  �خل��ا���س��ة 
 2018 �إطالقها يف عام  �أ�سبحت عطالت فالي دبي منذ  �ل�سركاء ،حيث 
نائب  �سريدهار  �سودهري  وق���ال  للعمالء.  �سامال  متجر�  �لإن��رتن��ت  على 
�لرئي�س �لأول للعمليات �لتجارية -�لإمار�ت ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
و�إفريقيا و�سبه �لقارة �لهندية- يف فالي دبي ندرك متاما �أن طريقة �سفر 
�أن  �أن نرى  �ل�سفر تدريجيا ميكننا  ، ومع تخفيف قيود  �لنا�س قد تغريت 

�لعطلة يف وجهتهم جنبا �إىل جنب مع رحلة باجتاه و�حد على من فالي 
دبي وتعزيز ��ستخد�م �حلجز �حلايل وحجز �لفندق مبا يف ذلك خيار حتديد 
�إلقامة يف فندق �سمن مدة �لقامة �لإجمالية فقط. وقال نيل�سون دي�سوز� 
نائب �لرئي�س للعطالت يف فالي دبي على مدى �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية 
قمنا بتوفري جمموعة و��سعة من عرو�س �لإقامات �لفندقية ذ�ت �لأ�سعار 
“ و�لتي  و”�ك�سبديا  بيدز”  “هوتيل  مع  �سر�كاتنا  خ��الل  من  �لتناف�سية 
تكمل تعاقدنا �ملبا�سر مع خيار�ت �لفنادق ودخلنا �أي�سا يف �سر�كة مع �أكرث 
�لفنادق  �إد�رة �لوجهات عر �سبكتنا لتوفري  40 �سركة متخ�س�سة يف  من 
و�خلدمات �لأر�سية يف �لوجهات �حلالية بالإ�سافة �إىل �لوجهات �ملو�سمية 
مبا يف ذلك باتومي وبودروم وتيفات وطر�بزون وميكن للم�سافرين حجز 
باقات باأ�سعار معقولة من عطالت فالي دبي �سو�ء كانت م�سافر يف درجة 

�لأعمال �أو �لدرجة �ل�سياحية.

�ضياحة عجمان تطلق املكتب الثقايف ونظام الت�ضنيف الذاتي للمن�ضاآت على هام�س �ض�ق ال�ضفر العربي

�جلهات �ملعنية يف �لدولة وخارجها لدعم �لتنمية �مل�ستد�مة لقطاع �لثقافة 
بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س.

و�ملبادر�ت  �مل�ساريع  وتنفيذ  و�سع  �إىل  �لثقايف”  عجمان  “مكتب  ويهدف 
و�خلطط �لتي ت�ساهم يف �إرتقاء وتعزيز مكانة عجمان و�لرتويج لالإمارة 
و�لفنية  �لثقافية  �لفعاليات  خ��الل  م��ن  ر�ئ���دة  ثقافية  �سياحية  كوجهة 
و�ملبادر�ت  �لروؤية  حتديد  �إىل  �ملكتب  ي�سعى  كما   .. و�لتاريخية  و�لرت�ثية 
�لالزمة لتعزيز �لقيم �لإمار�تية و�حلفاظ على �ملوروث �لثقايف و�لرت�ث 

ودعم �ملو�هب �لإمار�تية و�ل�سناعات �لإبد�عية يف �لإمارة.
�ملتاحف  �ل�سياحية يف عجمان عن تطوير عدد من  �لتنمية  و�أعلنت د�ئ��رة 
ومتحف  م�سفوت  ومتحف  عجمان  متحف  �سملت  �لإم���ارة  يف  �لرئي�سية 
يف  �ل�سياحية  �ل��وج��ه��ات  �أه��م  �إح���دى  �لإم����ارة  متاحف  تعتر  حيث  �ملنامة 

�لدولة ويتو�فد �إليها �ل�سياح و�لزو�ر 
من �لد�خل و�خلارج من كافة �أنحاء 

�لعامل.
و�أ�سبحت �إمارة عجمان بيئة �سياحية 
ج���اذب���ة ب��ف�����س��ل �ل��ن��ق��ل��ة �ل��ن��وع��ي��ة يف 
�لد�عمة  �لتحتية  �لبنية  م�����س��اري��ع 
�ل�سنو�ت  خ���الل  �ل�سياحي  للقطاع 
�سعيد  على  ل�سيما  �ملا�سية  �لقليلة 
�لقطاع  رفدت  �لتي  �لأثرية  �ملناطق 
بن�سبة كبرية من �ل�سياح ف�ساًل عن 
و�ل�سو�طئ  �ملر�فق  تطوير  م�ساريع 

ومو�قع �لتنزه و�لرتفيه.
�سعادة �سالح حممد �جلزيري  و�أكد 
�ل�سياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  ع��ام  مدير 
تطوير  يف  �ل����س���ت���م���ر�ر  ع��ج��م��ان  يف 
�لتنموية  �مل��ب��ادر�ت  وط���رح  �مل�ساريع 
�ل��ت��ي ت��خ��دم �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ي يف 
تتطلع  م��ا  حتقيق  ل�سمان  �لإم����ارة 
�لتدفقات  ن�سبة  برفع  عجمان  �ليه 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة �إل��ي��ه��ا مب���ا ي��ح��ق��ق روؤي���ة 
ت�ستمر  ح��ني  يف  �ل�سياحية  �لإم����ارة 
كافة  م��ع  كثب  ع��ن  بالعمل  �ل��د�ئ��رة 
�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �لعاملية �لعاملة يف قطاع �سناعة �ل�سياحة كما ت�سارك 
يف �لعديد من �لأحد�ث �لدولية �لكرى �ملتعلقة بال�سياحة كمعر�س برلني 
�لأ�سو�ق  �إىل  للو�سول  دولية  متثيل  مكاتب  مع  وتتعاون  لندن  ومعر�س 
�لعاملية مبا�سرًة مثل مكاتب �لتمثيل �ملوجودة يف بريطانيا ورو�سيا ..معرباُ 
عن تطلعهم �إىل در��سة �إمكانية تو�سيع نطاق هذ� �لتمثيل لي�سمل �أ�سو�ق 

�أخرى م�سدرة لل�سياح.
وقال �جلزيري �إن �إطالق م�ساريع �سياحية جديدة وتطوير �ملتاحف �سيعزز 
موقع عجمان على خارطة �ل�سياحة كوجهة �سياحية ر�ئدة يق�سدها �جلميع 
و�ل�سياحية  �لثقافية  مكانتها  على  وي��وؤك��د  وخارجها  �لم���ار�ت  د�خ��ل  من 

وحتى �ل�ستثمارية.

يعد  حيث  و�لت�سميم  و�لنظافة  �ل�سيانة  ناحية  من  �سياحي  م�سروع  كل 
حقيقي  ت�سخي�س  توّفر  دقيقة  وبيانات  تقارير  على  مبنية  من�سة  �لنظام 
�أو ب�سكل عام يف �إمارة  لأد�ء �مل�سروع ح�سب فئة ت�سنيفه �سو�ء كان منفرد�ً 

عجمان.
وت�سمل �ملرحلة �لأوىل من �إطالق �لنظام، �لفنادق و�لغرف �لفندقية مع 

تقدمي خطط وبر�مج لإ�سافة قطاعات �أخرى يف �مل�ستقبل.
كما ك�سفت �لد�ئرة عن �إن�ساء “مكتب عجمان �لثقايف” �لذي يعنى بتطوير 
�ملادي وغري  �لثقايف  �ملو�هب وتعزيز �لرت�ث  �لثقايف و�لفني وتنمية  �ملنتج 
�ملادي مثل �لأدب و�لفنون �ملرئية و�مل�سموعة و�لت�سميم و�لإب��د�ع �لرقمي 
وو�سع �ل�سيا�سات و�للو�ئح و�لقو�نني �لتنظيمية لقطاع �لثقافة للم�ساهمة 
كافة  م��ع  �لتعاون  �أط��ر  بناء  �ىل  بالإ�سافة  �لإم���ارة  يف  فاعليته  تعزيز  يف 
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ز�ر معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل 
دولة  وزي��ر  �لفال�سي  بالهول  حميد 
�ل�سغرية  و�مل�ساريع  �لأعمال  لريادة 
�للو�ء  م��ع��ايل  ي��ر�ف��ق��ه  و�مل��ت��و���س��ط��ة 
حممد �أحمد �ملري مدير عام �لإد�رة 
�لأجانب يف  و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة 
دبي جناح �سياحة عجمان يف معر�س 
�نطلقت  �ل��ذي  �لعربي  �ل�سفر  �سوق 
فعالياته �أم�س يف مركز دبي �لتجاري 
�أهد�ف روؤية  �لعاملي حيث �ّطلع على 
و�خلطط  و�مل��ح��اور   2021 عجمان 
�لتي �ست�سهم يف حتقيق هذه �لروؤية.

و��ستمع معايل �لدكتور �أحمد بالهول 
�جلناح  على  �لقائمني  من  �لفال�سي 
�لتي  �ل�سياحية  �لأن�سطة  �أب���رز  �إىل 
تقوم بها �لإمارة للتعزيز من مكانتها 
�ل���زو�ر  ت�ستقطب  �سياحية  ك��وج��ه��ة 
�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  و�ل�سياح 
ودور �لد�ئرة يف ت�سليط �ل�سوء على 
�لتي  و�ل�سياحية  �لثقافية  �ملقومات 

متتلكها �إمارة عجمان وما تقدمه لزو�رها من جتارب �سياحية فريدة من 
نوعها و�لتي ت�ستعر�س �أي�ساً تر�ث وتقاليد �لإمارة.

نظام  �إط���الق  ع��ن  عجمان  يف  �ل�سياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أع��ل��ن��ت  ذل��ك  �إىل 
�لقادم  يوليو  ب��د�ي��ة  و�لتقييم”  للت�سنيف  “�ملركزي  �ل��ذ�ت��ي  �لت�سنيف 
ت�سنيف  �لفندقية  و�لغرف  للفنادق  يتيح  فريد  متكامل  رقمي  نظام  وهو 
وحد�تهم ذ�تياً وفقاً ملعايري �لت�سنيف �جلديدة �لتي و�سعتها د�ئرة �لتنمية 

�ل�سياحية يف عجمان.
مع  و�لتفاعل  لل�سبط  لل�سركات  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  �لنظام  وي��ح��ّدد 
�إىل  �إ�سافة  �لتعريف  وو�سائل  و�ل�ستد�مة  �لبيئة  معايري  ودم��ج  �مل�ساريع 
دقيقة عن حالة  تفا�سيل  �لعمالء وعر�س  �آر�ء  كافة  ودم��ج  قيا�س  ميز�ت 

املعر�ش ي�ضتقطب 1300 عار�ش من 62 د�لة ت�ضمل اأهم الوجهات ال�ضياحية يف العامل
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املال والأعمال

•• دبي: وام:

�سلطت �جلل�سة �لإفتتاحية ملعر�س 
على  �ل�سوء  �لعربي  �ل�سفر  ���س��وق 
�ل�����س��ي��اح��ة ح��ي��ث ي�����س��ت��ك�����س��ف ق���ادة 
م���ن جميع  �ل�����ب�����ارزون  �ل�����س��ن��اع��ة 
توؤدي  �لتي  �لعو�مل  �لعامل  �أن��ح��اء 
�ل�سريع  و�لن��ت��ع��ا���س  �ل��ت��ع��ايف  �إىل 
�ل�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  مت  ك��م��ا  ل��ل��ق��ط��اع 
�ل�سوق  وجت��زئ��ة  �لتطعيمات  على 
�لتكنولوجيا  و�لبتكار�ت يف جمال 
وتنويع  و�لت�سويق  �ل�سفر  ومم��ر�ت 
لتحقيق  د�ف��ع��ة  ك��ع��و�م��ل  �ملنتجات 

�نتعا�س كبري بحلول عام 2023.
هالل  �سعادة  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
���س��ع��ي��د �مل������ري م���دي���ر ع�����ام د�ئ�����رة 
�ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري بدبي 
“دبي لل�سياحة” خماطباً �جلمهور 
تعتاد  �أن  �ل���ب���ل���د�ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب   :
لروؤية  كوفيد-19  وج��ود  وتتقبل 
�ل�سفر  قطاع  يف  �حلقيقي  �لتعايف 
�إىل  �أننا فعاًل بحاجة  �إذ  و�ل�سياحة 
�أن نتعلم كيف نتاأقلم ونتعاي�س مع 
ظل  يف  �جل��دي��د  �لطبيعي  �ل��و���س��ع 

وجود كوفيد-19«.
�أظهرت منذ  دبي  �أن  �ملري  و�أ�ساف 
ب��د�ي��ة �جل��ائ��ح��ة م��رون��ة ملحوظة 
حيث  �ل������وب������اء  م�����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  يف 
يف  حا�سمة  �إج���ر�ء�ت  باتخاذ  قامت 
جميع  و����س��ت��خ��د�م  �ملنا�سب  �ل��وق��ت 
ذكية  كمدينة  لها  �ملتاحة  �لبيانات 
�لقت�ساد  وع��ودة  �ل��ق��ر�ر�ت  لتخاذ 
م����ن جديد  وف���ت���ح���ه  ل���الن���ت���ع���ا����س 
قطاعا ور�ء �آخر بالتز�من مع �تخاذ 
يف  �ملنا�سبة  و�لتد�بري  �لحتياطات 
كل مرحلة وهذ� ما مّكن من �لتعايف 

�إك�سبو  م��ع��ر���س  و�أب���رزه���ا  �لإم�����ارة 
�لعاملي �لذي �سيقام يف دبي.

�ملندوبون  ��ستمع  نف�سه  �لوقت  ويف 
ت��ر�ف��ي��ل ف����ورورد ل�سوق  يف م�����س��رح 
�أبرز  من  نخبة  �إىل  �لعربي  �ل�سفر 
م�ستوى  على  �لتكنولوجيا  خ��ر�ء 
�ل����ع����امل وه�����م ي��ن��اق�����س��ون �ل������روؤى 
�ل�����س��ن��اع��ة ح����ول دور  �ل����ر�ئ����دة يف 

�لتكنولوجيا يف م�ستقبل �ل�سفر.
ك��ورت��ي�����س مديرة  د�ن��ي��ي��ل  وق���ال���ت 
م��ع��ر���س ���س��وق �ل�����س��ف��ر �ل��ع��رب��ي يف 
�لتكنولوجيا  �أن  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق 
تعايف  ت�سهيل  يف  مهماً  دوًر�  تلعب 
�لعاملية  و�ل�سياحة  �ل�سفر  و�نتعا�س 

�ملناق�سات  ت�سلط  حيث  جديد  من 
تر�فيل  ف��ع��ال��ي��ة  يف  جت����ري  �ل���ت���ي 
فورورد ل�سوق �ل�سفر �لعربي �ل�سوء 
على ��ستعد�د �سركات �ل�سفر ملو�جهة 
لل�سناعة  �جل����دي����دة  �ل����ت����ط����ور�ت 
غنيا  منتدى  �لوقت  بنف�س  وتوفر 
�جلديدة  �لتقنيات  لتحديد  وقّيما 
ل�ستعادة  �ل�سرورية  و�لب��ت��ك��ار�ت 

�لثقة بال�سفر.
�نعقاد  �مل���ع���ر����س  خ�����الل  و���س��ي��ت��م 
�أك���رث من  م��ع  م��وؤمت��ر  67 جل�سة 
و�إقليمًيا  حم��ل��ًي��ا  م��ت��ح��دًث��ا   145
ودولًيا،كما يت�سمن برنامج موؤمتر 
�لعربي  �ل�������س���ف���ر  �����س����وق  م���ع���ر����س 

�لتدريجي و�ل�سريع ل�سناعة لل�سفر 
و�ل�سياحة من جهة و�سمح للمدينة 
�ملحلي  �ل�سفر  �أم��ام  ح��دوده��ا  بفتح 
�أخرى..متوقعاً  و�ل��دويل من جهة 
للقيود  �لتخفيف  م��ن  �مل��زي��د  روؤي���ة 
نظًر�  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  دب��ي  يف 
و�إجر�ء  �لتطعيم  معدلت  لرتفاع 
�لختبار  معدلت  �أعلى  من  بع�س 
بالتز�من  �ل���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�مل�سابني  ح��الت  ع��دد  ��ستقر�ر  مع 

بكوفيد-19.
�ملتحدثني  �أب�������رز  ب����ني  م����ن  وك������ان 
�ل�������دك�������ت�������ور ط������ال������ب �ل�����رف�����اع�����ي 
ملنظمة  �ل�������س���اب���ق  �ل����ع����ام  �لأم��������ني 

لالأمم  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سياحة 
�مل��ت��ح��دة و���س��ك��وت ل��ي��ف��رم��ور كبري 
�ملتخ�س�سني  �لق����ت���������س����ادي����ني 
ب�  �ل�������س���رق �لأو������س�����ط  يف م��ن��ط��ق��ة 
“�أك�سفورد �إيكونوميك�س” وثوييب 
ل�سركة  �مل���ن���ت���دب  �ل��ع�����س��و  حم��م��د 
�ملالديف للت�سويق و�لعالقات  جزر 

�لعامة.
ويف مكان �آخر على جدول �لأعمال 
لفعالية �مل�سرح �لعاملي ل�سوق �ل�سفر 
�ل�سياحة  وزر�ء  �ج��ت��م��ع  �ل��ع��رب��ي 
�لرئي�سيني  �مل�����س��ل��ح��ة  و�أ����س���ح���اب 
�ل�����س��ن��اع��ة م��ن �خل��ل��ي��ج وجنوب  يف 
“�ل�سياحة يف  �أوروب���ا خ��الل جل�سة 

مرحلة ما بعد �لتعايف من كوفيد-
�لهائلة  �ل��ف��ر���س  مل��ن��اق�����س��ة   ”19
�لتي  و�ل�سيافة  و�ل�سياحة  لل�سفر 
ل�سياحة  �ملحتملة  �ل��ع��ودة  تقدمها 
�لرتفيه �جلماعية و�ل�سفر �لطبي 
�لتجارية  و�لفعاليات  و�لتعليمي 
بني  و�لتعاون  و�لتبادل  بعدها  وما 

�لثقافات.
�ل�سياحة  منتدى  �نعقاد  ذل��ك  تبع 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ل�����س��وق  �ل�����س��ي��ن��ي 
�لأهمية  على  �ل�سوء  �سلط  �ل���ذي 
ك�����س��وق م�سدر  ل��ل�����س��ني  �مل�����س��ت��م��رة 
يف  �ل��وج��ه��ات  م��ن  للعديد  رئي�سي 
و�سمال  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  منطقة 

�لعودة  ع��ل��ى  و�ل���رتك���ي���ز  �إف��ري��ق��ي��ا 
�ل��و���س��ي��ك��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة �ل���و�ف���دة من 
دبي  ذل��ك  يف  مب��ا  كوجهات  �ل�سني 
�لتي باتت تعد من �ملدن �لآمنة من 
�لعامل  م�ستوى  على  كوفيد-19 
�لتطعيم  ح���م���الت  جن�����اح  ب�����س��ب��ب 

�ملحلية �خلا�سة بهم.
منظمي  م����ن  �ل���ع���دي���د  وي��ن�����س��غ��ل 
�خلارجية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل���رح���الت 
لت�سهيل  �ل���س��ت��ع��د�د  يف  �ل�سينية 
دب���ي  �إىل  �ل�������س���ني  م�����ن  �ل�������س���ف���ر 
و�لوجهات �ملحيطة بها يف �مل�ستقبل 
�نعقاد  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن  �ل���ق���ري���ب 
�لأحد�ث �ل�سخمة �لتي ت�ست�سيفها 

/ �ل��ع��امل��ي  �مل�����س��رح  فعالية   2021
�ل�سفر  ل�����س��وق  ���س��ت��ي��ج/  ج���ل���وب���ال 
�ل�سناعة  قمة  �سي�ست�سيف  و�ل��ذي 
�ملخ�س�سة  و�مل��ن��ت��دي��ات  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
لالأ�سو�ق �لرئي�سية �مل�سدرة لل�سياح 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  م��ث��ل: 
و�ل�������س���ني و�ن���ع���ق���اد م���وؤمت���ر دويل 
لل�سياحة و�ل�ستثمار بالإ�سافة �إىل 
�لعالقات  على  تركز  خا�سة  جل�سة 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة و�أخ����رى 

على قطاع �لطري�ن.
معر�س  �أخ�������رى  م�����رة  و���س��ي�����س��ك��ل 
 2021 �ل���ع���رب���ي  �ل�������س���ف���ر  �����س����وق 
�أ���س��ا���س��ي��اً م��ن �أ���س��ب��وع �ل�سفر  ج���زء�ً 
�ل��ع��رب��ي �ل����ذي ���س��ي��ق��ام ع��ل��ى مدى 
�ملعار�س  �نعقاد  �أيام ويتم فيه   10
و�مل������وؤمت������ر�ت وج���ل�������س���ات �لإف����ط����ار 
�ملنتجات  و�إط�����������الق  و�جل�������و�ئ�������ز 
�ستكون  ك��م��ا  �ل��ت��و����س��ل  وف��ع��ال��ي��ات 
هذه �لن�سخة وللمرة �لأوىل ن�سخة 
حدث  �إط���الق  �سيتم  حيث  هجينة 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ل�����س��وق  �ف��رت����س��ي 
بعد �نتهاء �حلدث �لرئي�سي باأ�سبوع 
من  �ملنظمة  �ل�سركة  تهدف  حيث 
ل�سريحة  �لو�سول  �إىل  ذلك  خالل 
�أك����ر م��ن �مل��ه��ت��م��ني و�ل��ع��ام��ل��ني يف 
يتمكنو�  مل  �ل��ذي��ن  �ل�سناعة  ه��ذه 

من �ل�سفر �إىل دبي.
ومن بني �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ����س���وق  ل�����م��ع��ر���س 
و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئرة   2021
لل�سياحة”  “دبي  ب��دب��ي  �ل��ت��ج��اري 
�إعمار  وجم��م��وع��ة  وج��ه��ة  ك�سريك 
ر�سمي  فندقي  ك�سريك  لل�سيافة 
وط��ري�ن �لإم��ار�ت ك�سريك طري�ن 

ر�سمي.

�ض�ق ال�ضفر العربي.. ت�قعات بانتعا�س �ضريع لقطاع ال�ضياحة عامليا

عك�ضته مبيعات جتا�زت الـ700 مليون درهم

غرفة ال�ضارقة ُت�ضدل ال�ضتار على مهرجان رم�ضان ال�ضارقة بنجاح باهر
•• ال�شارقة - الفجر:

�ل���ف���وز �لوفري  ����س���اده���ا  �أج�������و�ء  و����س���ط 
و�ل�����س��ع��ادة �ل��ت��ي �رت�����س��م��ت ع��ل��ى وجوه 
�حل���ا����س���ري���ن، �أ����س���دل���ت غ���رف���ة جت����ارة 
و�سناعة �ل�سارقة �ل�ستار على “مهرجان 
رم�سان �ل�سارقة 2021” �لذي �ختتم 

�سهد  �لز�هية،  �سنرت  �سيتي  مركز  يف  �أقيم  بحفل  �أم�س  �ل�31  دورت��ه  فعاليات 
�لتنظيمية  �للجنة  ر�سدتها  �لتي  �لكرى  �جلو�ئز  على  �سحب  عمليات  �إج��ر�ء 

للمهرجان.
ومت خالل �حلفل �ل�سحب على �سيارتني فاخرتني من نوع )BMW( موديل 
2021 كانت من ن�سيب دينا �ل�سيد من جمهورية م�سر، وعبد �هلل عو�د من 
�ململكة �لأردنية، �إ�سافة �إىل �إ�سعاد �أكرث من 20 مت�سوقا فازو� بق�سائم م�سرتيات 
�لفورية  �لنقدية  �جل��و�ئ��ز  ج��ان��ب  �إىل  دره���م  و2500  دره���م   5000 بقيمة 
ملت�سوقي �ملركز حظي بها �أكرث من 10 مت�سوقني بقيمة 1000 درهم، ف�سال 

عن خم�سة فائزين بهو�تف ذكية من نوع �سام�سونغ.
و�أعلنت غرفة �ل�سارقة خالل �حلفل �لذي نقل يف بث مبا�سر على قناة �ل�سارقة، 
�ملبارك  �لغرفة طو�ل �سهر رم�سان  �ل�سارقة �لذي نظمته  �أن مهرجان رم�سان 
وعيد �لفطر، �سهد جناحا باهر� �نعك�س يف ن�سبة �ملبيعات �ملحققة �لتي تخطت 
�لتجزئة على م�ستوى  بر�سا قطاع جت��ارة  وتكلل  دره��م،  �ل�700 مليون  حاجز 
�إقبال �جلمهور �لالفت على فعاليات �ملهرجان �ملتنوعة ومر�كز �لت�سوق و�لأ�سو�ق 
�ملركزية لال�ستفادة من �حلمالت �لرتويجية و�حل�سومات �لكرى �لتي ��ستمرت 

طو�ل �أيام �ملهرجان.
و�أعرب �سعادة عبد �هلل �سلطان �لعوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�سناعة 
�ل�سارقة من  رم�سان  �ل�31 من مهرجان  �ل��دورة  بنجاح  �سعادته  �ل�سارقة، عن 
خالل حتقيقها لكافة �مل�ستهدفات �لتي و�سعتها �لغرفة من حيث حجم �ملبيعات 
�ملحققة، �إىل جانب ��ستقطاب �أكرث من 2000 مركز ت�سوق وحمال جتارية على 
م�ستوى �لإمارة �ساركت باملهرجان، م�سري� �إىل �أن �أهمية “رم�سان �ل�سارقة” مل 

�جلهات  جهود  ت�سافر  ظل  يف  وخا�سة  فقط  �لقت�سادي  بجانبه  تنح�سر  تعد 
منا�سبة  �إىل  �أ�سهم يف حتوله  ما  وهو  �لغرفة،  �ملتعاونة مع  �لأخ��رى  �لتنظيمية 
ترويجية و�جتماعية وترفيهية وثقافية ت�ستفيد منها خمتلف �سر�ئح �ملجتمع 
وم�ساندة  دع��م  يف  �ل��ر�ئ��د  دوره  جانب  �إىل  و�جلن�سيات،  �لأع��م��ار  خمتلف  وم��ن 
�لقطاع �خلا�س وتن�سيط جتارة �لتجزئة وتعزيز �لتناف�سية بني مر�كز �لت�سوق 

على تقدمي كل ما هو جديد للمت�سوقني و�أف�سل �لعرو�س لهم.
ولفت �لعوي�س، �إىل �أن �ملكانة �ملتميزة �لتي و�سل �إليها �ملهرجان وحتر�س �لغرفة 
كافة  �ملبذولة من قبل  بف�سل �جلهود  ع��ام، ج��اءت  بعد  بها عاما  �لرت��ق��اء  على 
�سكان  �إ�سعاد  على  �حلر�س  من  �إنطالقا  بالغرفة،  �لعاملة  �لتنظيمية  �للجان 
�ل�سارقة وزو�رها، وترجمة لروؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة مبو��سلة تطوير 

�لبيئة �ل�ستثمارية �جلاذية و�ملحفزة ملختلف �لقطاعات �حليوية �لتي تتميز بها 
�لإمارة.

جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  �لعو�سي  �أم��ني  �أح��م��د  حممد  �سعادة  �أ���س��ار  جانبه  م��ن 
�أيام  ط��و�ل  �أجرتها  �لتي  �لغرفة  ��ستطالعات  كافة  �أن  �إىل  �ل�سارقة،  و�سناعة 
رم�سان  �ل��ت��ج��ار على مو�سم  ور���س��ا  �جل��م��ه��ور  �إق��ب��ال  م�ستوى  ح��ول  �مل��ه��رج��ان 
مع  مقارنة  �إيجابية جد�  كانت  �لإم��ارة  مناطق  �لعام يف خمتلف  لهذ�  �ل�سارقة 
مو��سم �ملهرجان �ملا�سية، حيث �أ�سهم �حلدث يف �نتعا�س �حلركة �لتجارية ب�سكل 
لفت وملمو�س وهذ� بينته �لأرقام �ملحققة، كما �أعطت للغرفة موؤ�سر�ت عديدة 
�أهمها قدرة �لإمارة على تنظيم كرى �لأحد�ث و�لفعاليات و�ملرونة �لتي تتمتع 
بها للتاأقلم مع خمتلف �ملتغري�ت، موؤكد� على �أهمية مهرجان رم�سان �ل�سارقة 

و�حلمالت �لرتويجية �لد�عمة له �لتي 
تنظمها غرفة �ل�سارقة على مد�ر �لعام 
و�أثرها �لبالغ على قطاع جتارة �لتجزئة 
بالإمارة، ومعربا عن حر�س �لغرفة على 
يف  �ملهرجان  فعاليات  تطوير  مو��سلة 
مو��سمه �ملقبلة بالتعاون مع جمموعات 
و�لعمل  �مل��خ��ت�����س��ة  �ل��ق��ط��اع��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
وم�ساعفة  �جلاذبة  �لفعاليات  وتنظيم  �ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت  �إط��الق  على  �مل�سرتك 
�جلو�ئز �لقيمة. من جهته �أعرب جمال �سعيد بوزجنال من�سق عام �ملهرجان، عن 
�لتي تعاونت معها  �سكر �لغرفة لكافة موؤ�س�سات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
على �إجناح مهرجان رم�سان �ل�سارقة 2021، مثمنا م�ساركة تلفزيون �ل�سارقة 
�ملتو��سلة لتغطية كافة فعاليات �حلدث �لرئي�سية، وموؤكد� �أن �لتعاون وت�سافر 
�أهم  كاأحد  وريادته  و�سمعته  �ملهرجان  تعزيز مكانة  بالغ يف  �أثر  له  كان  �جلهود 
�ملنطقة،  م�ستوى  على  �سنويا  �ملبارك  رم�سان  �سهر  خ��الل  تقام  �لتي  �لأح���د�ث 
م�سري� �إىل �أن �جلو�ئز �لتي ر�سدتها �لغرفة هذ� �لعام و�لتي بلغت ثالثة ماليني 
�ل�31  �ل�سارقة  100 مت�سوق، جعلت ن�سخة رم�سان  �أك��رث من  دره��م وف��از بها 
و�ملقيمني  �لدولة  مو�طني  من  كبرية  �أع��د�د�  با�ستقطاب  حظيت  مميزة  ن�سخة 
فيها �لذين حر�سو� بدورهم على �ل�ستفادة من �لعرو�س �لكرى وفر�س �لربح 
�لوفري �لتي وفرتها خمتلف �ملر�كز �لتجارية و�لتي تر�فقت مع �أجو�ء رم�سانية 

مميزة وفريدة.
جتارة  لغرفة  �سكرها  عن  باحلدث  �مل�ساركة  �لت�سوق  مر�كز  من  ع��دد  و�أع��رب��ت 
و�سناعة �ل�سارقة وللجنة �لعليا و�للجان �لفنية �لقائمة على �ملهرجان، على ما 
قدموه من جهود تنظيمية متميزة �إىل جانب �حلمالت �لرتويجية و�ملحفز�ت 
تن�سيط  يف  فاعل  ب�سكل  و�أ�سهمت  �حل��دث  يف  �مل�ساركة  �سهلت  �لتي  �خل�سومات 
حركة �ملبيعات و�لإقبال من �ملت�سوقني وحتقيق معدلت كبرية يف ن�سب �ملبيعات، 
موؤكدين �أن مر�عاة م�سالح �أ�سحاب �ملر�كز �لتجارية وحمال �لتجزئة هو حمور 
�أهم  من  هو  لهم  �لربحية  �لفائدة  حتقيق  على  و�لعمل  �ل�سارقة  غرفة  �هتمام 

�أولويات �لغرفة �أي�سا.

•• دبي-وام:

و�لأمالك  �لأر����س��ي  د�ئ���رة  يف  �لعقارية  �لت�سرفات  بلغت 
ب��دب��ي �م�����س �أك���رث م��ن 715 م��ل��ي��ون دره���م ح��ي��ث �سهدت 
مليون   556.48 بقيمة  مبايعة   248 ت�سجيل  �ل��د�ئ��رة 
درهم منها 22 مبايعة لالأر��سي بقيمة 105.44 مليون 
 451.04 بقيمة  و�ل��ف��ل��ل  لل�سقق  مبايعة  و226  دره���م 
 19 �أه��م مبايعات �لأر����س��ي بقيمة  مليون دره��م. وج��اءت 
ر��سد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  ح��د�ئ��ق  منطقة  يف  دره��م  مليون 
حد�ئق  منطقة  يف  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعة  تليها 
10 ماليني  بقيمة  مبايعة  تليها  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 

درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد .
عدد  حيث  من  �ملناطق  �لر�بعة  �حلبية  منطقة  وت�سدرت 
درهم  مليون   35 بقيمة  مبايعات   9 �سجلت  �إذ  �ملبايعات 
وتلتها منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد بت�سجيلها 5 
مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وثالثة يف ند �ل�سبا �لثالثة 
وفيما   . دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعات   4 بت�سجيلها 
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  و�لفلل  �ل�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق 

�ملبايعات  ك��اأه��م  جمري�  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   28
تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم يف منطقة مر�سى دبي 
18 مليون دره��م يف منطقة نخلة  و�أخ��ري� مبايعة بقيمة 
جمري� . و ت�سدرت منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�سجلت  �إذ  و�لفلل  �ل�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  �ملناطق 
منطقة  وتلتها  دره���م  م��ل��ي��ون   127 بقيمة  مبايعة   71
�لر�ساء جنوب �لر�بعة بت�سجيلها 28 مبايعة بقيمة 12 
 22 بت�سجيلها  �خلام�سة  �لثنية  يف  وثالثة  دره��م  مليون 

مبايعة بقيمة 23 مليون درهم .
153.9 مليون درهم منها  و�سجلت �لرهون قيمة قدرها 
9 رهن �أر��س بقيمة 56.24 مليون درهم و41 رهن فلل 
�أهمها مبنطقة  97.66 مليون درهم وكان  بقيمة  و�سقق 
و�أخرى  دره��م  مليون   41 بقيمة  �لثالثة  جنوب  �لر�ساء 
�أما   . 11 مليون درهم  �لثنية �خلام�سة بقيمة  يف منطقة 
�لهبات فقد �سهدت ت�سجيل 3 هبات بقيمة 5.14 مليون 
ماليني   4 بقيمة  دب��ي  مر�سى  مبنطقة  �أهمها  ك��ان  دره��م 
�ألف   876 بقيمة  نخلة جمري�  و�أخ���ري يف منطقة  دره��م 

درهم .

اإطالق قرية ال�ضجعة ال�ضناعية ملزاد ال�ضيارات غري القابلة للت�ضجيل
•• ال�شارقة - وام:

تعاونها  عن  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أعلنت 
�ل�ستثماري  “�لذر�ع  �لأ���س��ول  لإد�رة  �ل�سارقة  �سركة  مع 
لتخ�سي�س مناطق يف قرية �ل�سجعة  �ل�سارقة”  حلكومة 
للت�سجيل مب�ساحة  �لقابلة  �ل�سيار�ت غري  ملز�د  �ل�سناعية 
تنظيم  بهدف  مربعا  م��رت�   109844 ق��دره��ا  �إجمالية 
هذ� �لقطاع. ياأتي ذلك يف �إطار جهود �لد�ئرة ل�ستقطاب 
�مل�ستثمرين بالتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة يف �لإمارة من 
وخدمات  وت�سهيالت  متطورة  حتتية  بنية  توفري  خ��الل 
ملختلف  متخ�س�سة  وم��ن��اط��ق  و�أ����س���و�ق  عالية  ج���ودة  ذ�ت 
يعزز  مبا  و�لآل��ي��ات  �ل�سيار�ت  قطاع  يف  خا�سة  �لقطاعات 

و�ملقيمني.  للمو�طنني  و�لزده���ار  �لرفاهية  حتقيق  على 
�إىل  �ل�سناعية  �ل�سجعة  قرية  حتتوي   : �خلمريي  وق��ال 
�ل�سارقة  مطار  من  بالقرب  �ل�سرت�تيجي  موقعها  جانب 
مب�سافة 17 كيلومرت�ً على �خلدمات كافة �لتي يحتاجها 
�مل�����س��ت��ث��م��رون مب��ا يف ذل���ك خ��ط��وط �أن��اب��ي��ب �مل��ي��اه و�سبكة 
�ل��ك��ه��رب��اء وك��اب��الت �لت�����س��الت و�إن�����ارة �ل�����س��و�رع و�سبكة 
و�أنظمة  �مل�ساة  ممر�ت  ور�سف  �ل�سيار�ت  ومو�قف  �لطرق 
مكافحة �حلر�ئق . و�أكد حر�س د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
ب��ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون م��ع ج��م��ي��ع �جل��ه��ات �حلكومية 
و�خل��ا���س��ة يف ���س��ب��ي��ل ت��ن��ظ��ي��م وت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز خمتلف 
من  �مل��زي��د  جل��ذب  لها  و�ل��رتوي��ج  �لقت�سادية  �لقطاعات 
�ل�ستثمار�ت لإمارة �ل�سارقة �لتي تعد وجهة وبيئة مميزة 

دور �لقطاع ومكانة �لإم��ارة كوجهة مثالية ر�ئ��دة لتجارة 
�ل�سيار�ت يف �ملنطقة. وتقع قرية �ل�سجعة �ل�سناعية على 
�لالزمة  �خلدمات  بجميع  تزويدها  مت  و  �لإم���ار�ت  �سارع 
�لزو�ر  لت�سهيل عملية و�سول  ومبد�خل وخمارج مبا�سرة 
�ل�سناعية  �ل�سجعة  قرية  يف  منطقة  تخ�سي�س  و�سيتم 
�أحمد  فهد  و�أك��د  �لهام.  �لقت�سادي  �لقطاع  هذ�  لتنظيم 
بد�ئرة  و�ل��رتخ��ي�����س  �لت�سجيل  �إد�رة  م��دي��ر  �خل��م��ريي 
�سركة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أن  �ل�سارقة  يف  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ل�سارقة لإد�رة �لأ�سول لتخ�سي�س منطقة ملز�د �ل�سيار�ت 
ياأتي  �ل�سناعية  �ل�سجعة  قرية  للت�سجيل يف  �لقابلة  غري 
يف  �ل�سارقة  حلكومة  �لقت�سادية  �ل��روؤي��ة  م��ع  �ن�سجاماً 
ويعمل  �لتناف�سية  على  يرتكز  ومتنوع  ق��وي  �قت�ساد  بناء 

جاذبة للم�ستثمرين ورجال �لأعمال و�ل�سركات. من جانبه 
قال حممد بن عي�سى �ملدير �لتنفيذي لقطاع �إد�رة �لأ�سول 
يف �سركة �ل�سارقة لإد�رة �لأ�سول �إن م�سروع قرية �ل�سجعة 
�ل�سناعية �لتي تت�سمن 100 وحدة متنوعة من �سالت 
ومب�ساحات  �ملفتوحة  و�ل�����س��اح��ات  و�مل�����س��ت��ودع��ات  �ل��ع��ر���س 
و�خلدمية  و�لتجارية  �ل�سناعية  �لقطاعات  يف  خمتلفة 
ح��ي��ث ت��ل��ب��ي �ل��ق��ري��ة ت��ط��ل��ع��ات �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن �لأف�����ر�د 
ميكنهم  ج��اه��زة  وح���د�ت  با�ستئجار  �لر�غبني  و�ل�سركات 
��ستخد�مها ب�سكل فوري لأعمالهم مبا يف ذلك �خلدمات 
�للوج�ستية و�لتقنية و�ل�سناعية �إىل جانب �لنقل و�لنفط 
و�لغاز وغريها من �لقطاعات �حليوية �لتي تتطلب موقعاً 

��سرت�تيجياً وم�ساحات و��سعة.

ملي�ن درهم ت�ضرفات عقارات دبي اأم�س  715

•• دبي -وام:

�لوجهة   - “�إرث”  ف��ن��دق  ك�سف 
بفنون  حت��ت��ف��ي  �ل���ت���ي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
 - �لتقليدية  �لإمار�تية  �ل�سيافة 
خالل  �جلديدة  هويته  عن  �أم�س 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ����س���وق  م��ع��ر���س 
فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   2021
�لتجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  �أم�������س 

�لعاملي.
وت��ع��ل��ن ه���ذه �خل��ط��وة ع��ن بد�ية 
كانت  �لتي  للوجهة  جديد  ف�سٍل 
�سباط  ون���ادي  فندق  �إ���س��م  حتمل 
تاأ�ّس�ست  و�ل��ت��ي  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 
متا�سياً مع روؤية �ملغفور له �ل�سيخ 
�آل نهيان يف عام  ز�يد بن �سلطان 
1983 حيث �أر�د �لو�لد �ملوؤ�س�س 
توفري  “طيب �هلل ثر�ه”  للدولة 
خم�س�سة  ت���رف���ي���ه���ي���ة  م�������س���اح���ة 
ل�سباط �لقو�ت �مل�سلحة يف �لدولة 
و�سط �لعا�سمة �أبوظبي .. ويف عام 
�إىل  �لروؤية  هذه  حتّولت   1997
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ي��د  ع��ل��ى  حقيقة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 

رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«.
�ل���ر�ئ���دة  �ل���ع���الم���ة  �إط������الق  ومت 
�لقو�ت  ���س��ب��اط  ون������ادي  ل��ف��ن��دق 
حيث  “�إرث”  �إ�سم  حتت  �مل�سلحة 
�جلديد  �لفندق  مفهوم  يتمحور 

�ل��رتف��ي��ه��ي��ة ع��امل��ي��ة �مل�����س��ت��وى مبا 
على  حا�سل  خ��ا���س  �ساطئ  فيها 
�ل��زرق��اء وحو�س  �ل��ر�ي��ة  ت�سنيف 
وحديقة  ل��ال���س��ت��ج��م��ام  ���س��ب��اح��ة 
لالأن�سطة  ترفيهي  وم��رك��ز  �لفي 
ي�سّم  و�خل����ارج����ي����ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
ملختلف  منا�سبة  ريا�سية  ���س��ال��ًة 
�أن����و�ع �ل��ري��ا���س��ات و���س��ت��ة مطاعم 
للفعاليات  خم�س�سة  وم�ساحاٍت 
ف��ي��ه��ا �سالة  و�لج���ت���م���اع���ات مب���ا 
مركزية  معاجلة  ووح���دة  و��سعة 
�سيتم �فتتاحها قريباً مما ي�سمن 
توفري باقة متكاملة من خدمات 
�لفعاليات  وت���ن���ظ���ي���م  �ل����ط����ع����ام 

�ملتنوعة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ف��ن��دق ون���ادي 

ح�����ول ط�����رح ه����وي����ٍة ح���دي���ث���ة مع 
�لأ�سلي  �جل��وه��ر  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
لتزويد  �ل�������س���اب���ق���ة،  ل���ل���ع���الم���ة 
�ل�������س���ي���وف ب���اأف�������س���ل �خل����دم����ات 
�����س��ة يف ق��ل��ب �أب��وظ��ب��ي ..  �ملُ��خ�����سنَّ
�لإط���الق  �إع����ادة  عملية  وت�ستمل 
�ملقّرر  �أع���م���ال جت��دي��د م���ن  ع��ل��ى 
�لأخري  �ل��رب��ع  يف  منها  �لن��ت��ه��اء 

من هذ� �لعام.
�لرئي�س  �ل��ك��ع��ب��ي  �سيخة  وق��ال��ت 
“�إرث”  �إن  “�إرث”  ل���  �لتنفيذي 
ي�ستمّد �إلهامه ب�سكٍل م�ستمّر من 
و�لتاريخ  �لعريق  �لثقايف  �ل��رت�ث 
�مل�سّرف و�لأ�سيل لدولة �لإمار�ت 
بالإعالن  �سعادتها  ع��ن  ..م��ع��رب��ة 
�ن��ط��الق��ت��ه �جل���دي���دة و�لتي  ع���ن 

�إرث  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ����س���ت���و�����س���ل 
�ل���ع���الم���ة �مل���رم���وق���ة م����ن خالل 
�لعمل على توفري �أعلى م�ستويات 
جت������ارب �ل�������س���ي���اف���ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لق�س�س  ي��ع��ك�����س  مب���ا  �ل�����س��ه��رية 
�ل��رت�ث��ي��ة �لأ���س��ي��ل��ة �ل��ت��ي ترويها 

جميع مر�فق �لفندق �ملميز.
�جلديدة  بحّلته  �ل��ف��ن��دق  وي�����س��ّم 
�سمن  مريحة  عائليٍة  م�ساحاٍت 
و13  ج��ن��اح��اً  غ��رف��ًة و42   237
تتميز  و�لتي  �لفاخرة  �لفلل  من 
و�لفريدة  �لأن��ي��ق��ة  بت�ساميمها 
ل��ت��وف��ر �أج������و�ًء ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة تلبي 

خمتلف توقعات �ل�سيوف.
�ساملًة  وج����ه����ًة  �ل���ف���ن���دق  وي����ع����ّد 
جت���م���ع ب����ني �مل���ط���اع���م و�مل����ر�ف����ق 

�مل�����س��ل��ح��ة لطاملا  �ل���ق���و�ت  ���س��ب��اط 
ك��ان �أح��د �أب���رز وج��ه��ات �لعا�سمة 
م��ن ما�ٍس  مل��ا ميتلكه  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ع����ري����ق وم�����ر�ف�����ق م���ت���م���ي���زة ل���ذ� 
على  �جل���دي���د  �ل��ف��ن��دق  �سي�ستند 
لل�سيوف  ل��ي�����س��م��ن  �لإرث  ه����ذ� 
م��ن جميع �أن��ح��اء دول��ة �لإم���ار�ت 
�أجمع �ل�ستمتاع بتجربًة  و�لعامل 

��ستثنائية ل مثيل لها.
ويدعو “�إرث” �سيوفه لال�ستمتاع 
ب��اإق��ام��ة ف��اخ��رة يف �أب��وظ��ب��ي حيث 
بجمال  �مل���ا����س���ي  �أ����س���ال���ة  ت��ل��ت��ق��ي 
�حل��ا���س��ر وروع�����ة �مل�����س��ت��ق��ب��ل من 
 15 �سوى  يبعد  ل  �ل��ذي  موقعه 
دقيقة عن و�سط �أبوظبي بالقرب 

من جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري.

»اإرث« يطلق ه�يته اجلديدة على هام�س معر�س �ض�ق ال�ضفر العربي
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العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

�إمارة  يف  مرخ�سة  عامة  نقليات  �سركة 
يف  عليها  �ملرخ�سة  �لأر�س  مع  �أبوظبي 
منطقة �لفاية مب�ساحة ٢00*٢00 مرت على 

�ل�سارع �لرئي�سي وما متتلك من �آليات. 
للتو��سل : ٦٦0077 05٢3 

يرجى عدم �لتو��سل من قبل �لو�سطاء

للبيـــــــــع
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
��سم �ل�سركة : ام بي اآي ل�ضناعة منتجات االليات الزجاجية - �ش ذ م م  

�ل�سناعية   - �خل��ور  ر�أ���س   - بردبي  �لعقارية  دبي  موؤ�س�سة   - ٢ ملك  : م�ستودع  �لعنو�ن 
�لوىل - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 7٢٢٦07 رقم �لقيد 
باأنه  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  بال�سجل �لتجاري : 1149٦77 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   ٢0٢1/4/٢9 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
بتاريخ  ٢0٢1/3/17 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
 - �ل�سعايل  رقم ٢04 ملك عبد�هلل  : مكتب  �لعنو�ن  للتدقيق �املحا�ضبة  اجلري�دي 
معه كافة  : ٢3897٢٢-04  م�سطحباً  �لعنز - هاتف  ٢3897٢1-04 فاك�س  دي��رة - هور 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلري�دي للتدقيق �املحا�ضبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  ٢04- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : ٢3897٢1-04 فاك�س: ٢3897٢٢-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  ام بي اآي 
ل�ضناعة منتجات االليات الزجاجية - �ش ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دب��ي ب��ت��اري��خ ٢0٢1/4/٢9 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   ٢0٢1/3/17
معه  ، م�سطحباً  �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
يف الدعوى رقم 2021/121 �شكني اإيجارات  

�ملقامة من / نا�سر �سلطان �حمد حممد لوتاه وميثله قانونا / ��سيكو للعقار�ت 
�سد / 1- �سرت�توم خلدمات �لإ�سر�ف �لإد�ري جلمعيات �ملالك �س ذ م م

2- �ستار جروب جلوبال )�س ذ م م( 
�نه مت تعيننا من قبل مركز ف�س   ، �بر�هيم بن فار�س  نعلن نحن �خلبري �حل�سابي / �حمد 
�ملنازعات �ليجارية مبهمة �خلرة �حل�سابية باحلكم �ل�سادر من مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية 

يف �لدعوى رقم 2021/121 �سكنى �إيجار�ت 
)كما نعلن �ملدعي عليها �لثانية حل�سور �إجتماع �خلرة �ملقرر لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2021/5/18 �ل�ساعة 12.30 �سباحا وذلك مبقر مكتبنا �لكائن دبي ، ديرة - �سارع �آل مكتوم 
، بناية مكاتب ، مقابل دناتا - �لطابق �لثالث 306 وذلك للمناق�سة وتقدمي �مل�ستند�ت �لتي 

تخ�س �لدعوى �ملاثلة.  
اخلبري احل�شابي 
اأحمد اإبراهيم بن فار�س  

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
يف الدعوى رقم 2021/123 �شكني اإيجارات  

�ملقامة من / نا�سر �سلطان �حمد حممد لوتاه وميثله قانونا / ��سيكو للعقار�ت 
�سد / 1- �سرت�توم خلدمات �لإ�سر�ف �لإد�ري جلمعيات �ملالك �س ذ م م

2- �ستار جروب جلوبال )�س ذ م م( 
�نه مت تعيننا من قبل مركز ف�س   ، �بر�هيم بن فار�س  نعلن نحن �خلبري �حل�سابي / �حمد 
�ملنازعات �ليجارية مبهمة �خلرة �حل�سابية باحلكم �ل�سادر من مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية 

يف �لدعوى رقم 2021/123 �سكنى �إيجار�ت 
كما نعلن �ملدعي عليها �لثانية حل�سور �إجتماع �خلرة �ملقرر لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2021/5/18 �ل�ساعة 11.30 �سباحا وذلك مبقر مكتبنا �لكائن دبي ، ديرة - �سارع �آل مكتوم 
، بناية مكاتب ، مقابل دناتا - �لطابق �لثالث 306 وذلك للمناق�سة وتقدمي �مل�ستند�ت �لتي 

تخ�س �لدعوى �ملاثلة.  
اخلبري احل�شابي 
اأحمد اإبراهيم بن فار�س  

اإعالن اإجتماع خربة 
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

 اخطار عديل بالن�شر
AJ20201028C09132 املحرر رقم

�ىل �ملخطر : �حمد عرفات �حمد �سرحان - �جلن�سية �لردن 
نخطركم بان �ملخطر / �أمنة علي �حمد �لكياي ممثال عن / حممد عبد�هلل �ل�سكري 

��سماعيل - �إمار�تي �جلن�سية 
قد قام باخطاركم عن طريق �لن�سر بالتي :- حيث �ن �ملخطر يتوجه بهذ� �لإخطار 
ويطالب مبوجبه ب�سد�د مبلغ وقدره 170000 درهم )مائة و�سبعون �لف درهم( يف 
ذمتكم ل�سالح �ملخطر وذلك يف موعد �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ �لعالن بالن�سر 
�جلنائية  �لقانونية  �لطرق  كافة  باتخاذ  �ملخطر  �ستقوم  و�إل  �لقانوين  �لنذ�ر  لهذ� 
و�لر�سوم  �لقانونية  �لتعوي�سات  كافة  حتميلكم  مع  حقوقها  على  للحفاظ  و�ملدنية 

و�مل�ساريف �لنا�سئة عن �خاللكم بالتز�ماتكم  �لتعاقدية و�لقانونية. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيدين او�شتريو اوكيوندو   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000915/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سيدين �و�ستريو �وكيوندو 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سالون �لت�سذيب للحالقة فرع 4  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 8287 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
القا�شي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000891/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد عبد�هلل باقر بوكاله لوتاه 

نعلمكم بان �ملدعي �سركة دبي للكابالت �خل�سو�سية �ملحدودة 
حيث �نه �سدر �حلكم �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سركة دبي للكابالت �خل�سو�سية �ملحدودة 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 107410 درهم. لذلك 
�نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �ليوم 
�لتايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري 

مركز �سعادة �ملتعاملني  �ملقررة قانونا.  
القا�شي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003307 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ت�سيبوزي �سوملون نو�فور  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - منطقة �لعزره - �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي - بناية �سكن �سائقي 

�جرة �ل�سارقة رقم �لهاتف 0529797317  
نعلمكم بان �ملدعي / �جرة �ل�سارقة ذ م م يف �لدعوى رقم 3307/2021  �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالب فيها :  - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )7510.66( �سبعة �آلف 
وخم�سمائة وع�سرة درهم و 66 فل�س ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ 

�ل�سد�د �لتام.  �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�و  �سخ�سيا  �لإبتد�ئية  �لإحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   )7( رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  ح�سورك  يقت�سى  لذ� 
�ملو�فق  �لحد  يوم  وذلك   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى   على  لالإجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بو��سطة 
2021/5/30 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و 

عدم �ر�سال وكيل عند فاإنه �سيتم ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك. 
حرر بتاريخ  2021/5/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      
فاطمة يعقوب الرم�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003053 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ساجار �سهيل تيالك ر�ج  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - منطقة �لعزره - �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي - بناية �سكن �سائقي 

�جرة �ل�سارقة 
نعلمكم بان �ملدعي / �جرة �ل�سارقة ذ م م يف �لدعوى رقم 3053/2021  �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 

�ربعة  �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )24429.98(   -  : �أعاله يطالب فيها  �ملذكورة  �لدعوى  قد رفع 
وع�سرون �لفا و�ربعمائة وت�سعة وع�سرون درهم و 98 فل�س ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة 

�لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام.  �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�و  �سخ�سيا  �لإبتد�ئية  �لإحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   )7( رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  ح�سورك  يقت�سى  لذ� 
�ملو�فق  �لحد  يوم  وذلك   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى   على  لالإجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بو��سطة 
2021/5/30 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و 

عدم �ر�سال وكيل عند فاإنه �سيتم ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك. 
حرر بتاريخ  2021/5/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      
فاطمة يعقوب الرم�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003422 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ��س �م منهاج �خرت ��س �م بولند �خرت  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة - �لنهدة - بناية جمعة �ملاجد - �لطابق �لثالث - �سقة 311  

�عالن بالن�سر باللغة �لعربية و�لجنليزية - �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ وقدره 200000 �لف درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 

��سم  لبيان  �لعامة مبحكمة خورفكان  و�لنيابة  �ل�سارقة  فرع  �لأول  �بوظبي  بنك  :- خماطبة  �لكلي  �لحتياط  باب  ومن 
�ساحب �لبطاقتني �للكرتونيتني رقمي )4724440139430164( ، )4724440139430156( و�لتي من 
خاللهما �سددت �لغر�مة �ملحكوم فيها يف �لدعوى رقم 2019/2 جن�سية و�إقامة كلباء و�مل�ستاأنفة برقم 2019/215 
جز�ء ��ستئناف خورفكان و�ملطعون عليها برقم 795 ، 786/2019 جز�ء وبيان تاريخ وقيمة �ملبالغ �مل�سددة من خالل 
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �لذكر-  �سالفتي  �لبطاقتني 
10( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة  �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/5/9 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002593 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد ثقلني عبدول  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزرة �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية 

�سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة رقم �لهاتف 0566041125  
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 3( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2021/5/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003295 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : وليد �حمد جمعه عبد�لرحمن �لأمريي  
هاتف   -  7 رقم  فيال   - �لر�حة  منطقة   - كلبا   - �ل�سارقة  �إمارة   : عنو�نه   : �لإقامة  حمل  جمهول 

  alamiriwaleed@gmail.com �مييل   -  0502900012
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/2 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   -  1 عليه.       مدعي  بو�سفك   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر 
للمدعي مبلغ 1.261.732.49 درهم )مليون ومائتان وو�حد و�ستون �لفا و�سبعمائة و�ثنان وثالثون 
  12-3 يف   �حلا�سل  �مل�ست�سفى  �ملتويف  دخول  تاريخ  من   9% �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا(  و�ربعون   درهما 

و�لتعاب.  و�مل�سروفات  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   -  2 �لتام.   �ل�سد�د  وحتى   2019
حرر بتاريخ  2021/5/10 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003032 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : ب�سري �حمد بوتور غنى عبد�هلل - هندي �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي ر�سا لطفي فتوح �ل�سيد �لكومي - م�سري �جلن�سية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة و�سدر بحقكم �حلكم �لتي : 

�ثنان  )فقط  درهم   9٢000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقد�ر  بالفائدة  و�لزمته   درهم(  وت�سعون 

متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ / ٢0٢1/5/9   - حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
القا�شي / ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف  الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/0000710  جتاري )جزئي(

وب�سفته  ب�سخ�سه  �لظاهري  ربيع  بن  �سالح  �سعيد  يو�سف  علي  �سعود   -1 عليه/  �ملحكوم  �إىل 
مالك �ملوؤ�س�سة �لفردية �سيدلية بوليفارد  2- �سيدلية بوليفارد  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/28 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعاله ل�سالح / �سركة نزيه �لتجارية - ذ م م - �لتايل :

قررت �ملحكمة : �لز�م �ملدعي عليه �لول ب�سفته مالك �ملدعي عليها �لثانية �أن يوؤدي للمدعية 
يف  �حلا�سل  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   3204.60 مبلغ 
2021/2/24 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ، ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
القا�شي/ خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 16/2021/677 جتاري جزئي   
   465،613 وق���دره   مبلغ  ب�سد�د  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �مل��دع��ى  ب��اإل��ز�م  �ملطالبه  �ل��دع��وى:  مو�سوع 
تاريخ  9%” من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  درهم” مع  ع�سر  وثالثة  و�ستمانة  �أل��ف  و�ستون  وخم�سة  �أربعمائة 
�ملطالبة و حتى �ل�سد�د �لتام. �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف عن �لنز�ع رقم 2020/361 نز�ع تعيني 

خرة جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف عن �لدعوى �ملائلة و�أتعاب �ملحاماة عن درجات �لتقا�سي.
طالب �لعالن:  ريالي لل�سناعات �س م ح فرع دبي - �سفته بالق�سية: مدعي

�ملطلوب �عالئهم: 1 - جنمة لال�ستثمار �س ذ م م - �سفته بالق�سية: مدعى عليه
مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 22 - 04 - 2021 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�سالح/ ريالي لل�سناعات �س م ح فرع دبي باإلز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره 465،613 �أربعمائة وخم�سة و�ستون �ألف و�ستمائة وثالثة ع�سر درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا 
من 2021/2/17 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتها بامل�ساريف و�لر�سوم ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
يف  الدعوى 2021/1420 م�شتعجل - ال�شارقة 

�ملدعي / عمار حممد زكريا 
�ملعلن �إليهم / �ملدعي عليه / عماد مرو�ن �لتتان 

يف �لدعوى رقم )2021/1420( م�ستعجل - �ل�سارقة 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�سارقة �ملوقرة لعمال �خلرة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا 
يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/5/19 يف متام �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� لعقد �لإجتماع �لأول للخرة 
expert@ عن بعد وميكنكم �لتو��سل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية

alsharid.com - تليفون : 042555155 لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا 
مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�ستند�ت  كافة  �إر�سال  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�سور 
و��ستالم  �ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��ستف�سار�ت  �ية  ب�ساأن  باأول  �ول  �خلبري 

�مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

دعوة حل�شور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
يف الدعوى  رقم )2020/840( اإ�شتئناف عقاري 

�مل�ستاأنف �سده : وقار جميل حممد جميل 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى �ملقامة �سدكم من �مل�ستاأنف : 

�و من ميثلكم  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، عامة(  م�ساهمة  )�سركة  �لإ�سالمي  �لإمار�ت   م�سرف 
قانونا بح�سور �جتماع �خلرة عن بعد و�ملقرر يوم �خلمي�س �ملو�فق 2021/5/20 يف متام 
برنامج  بو��سطة  �لإلكرتونية  �ملن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحا   10.00 �ل�ساعة 

مايكرو�سوفت تييمز. 
�لرقم  على  �ملنتدب  �خلبري  مكتب  على  هاتفيا  و�لإت�سال  �حل�سور  منكم  نطلب  لذ� 
)3888996- 04( وتقدمي �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن �حل�سور فاإن �خلرة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000762 يف  الدعوى رقم
 - �قبال  جاويد  جاويد  بن  �سعد  ملالكها  �مل�ستعملة  �لنارية  �لدر�جات  لتجارة  �ل�سحر�ء  قلب   : عليه  �ملدعي  �إىل 
باك�ستاين �جلن�سية - جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - �سناعية رقم 10/�ل�سارقة - خلف �سارع �لر�بع �ل�سناعي 

- �سرة رقم 17 ملك خالد �حمد حممود فوده هاتف  0568616826  
نعلمكم �أن �ملدعي فري�ساك �لك�سندر قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالب بالتي : 

 2020/1710 رقم  �لنز�ع  ملف  و�سم  ل�سماعها  جل�سة  �قرب  وحتديد  باعالنها  و�لت�سريح  �لدعوى  قبول 
تاريخ  من   9% بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   117،558.38 مبلغ  بدفع  عليها  �ملدعي  �لز�م  جتارية.  نز�ع 
�ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. - �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات 
حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/5/9 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002761 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : يادو يندر �سينغ  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزرة �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية �سكن �سائقي 

�جرة �ل�سارقة  
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/5/18 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 18362 ثمانية ع�سر �لفا وثالثمائة و�ثنان و�ستون درهم ، و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
حرر بتاريخ  2021/5/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة ابراهيم  الهرمودي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
 اعالن بالن�شر

   305/2021/1025 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- �سفيق �نور حممد �أنور   - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �بوظبي �لأول - �س م م - فرع دبي 
وميثله / د�نه �سباح حممد  

قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 3717/٢0٢0 جتاري جزئي.  
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق ٢0٢1/٦/٢ �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�سي 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 2271/2021/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة ��س جي �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة - �س ذ م م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�نكمليند بيه تي �إي. ليمتد  

وميثله / خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)3،9٦3،337.٦4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 207/2020/931 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
���س��اد�ت يازدي   ، 3-ح�سن  ي��زدي  �ىل �ملنفذ ���س��ده/1-  دليب ر�ه���ولن ٢-ك��ي��ان �سعادت 

جمهول حمل �لقامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ نور بنك )م�ساهمة عامة(  
وميثله / منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4٢3٢٢44٢.77( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 1٦ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

لإعالناتكم يف 
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الفجر الريا�ضي

•• مايوركا-وام:

�لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  �لإم����ار�ت  فريق  در�ج  لينجن  �ستيك  فيجارد  ف��از 
�نطالقة  �أد�ء  بعد  م��اي��ورك��ا،  �أندر�تك�س  ك��اأ���س  �سباق  يف  �ل��ث��اين  باملركز 
هجومية متميزة. و�نطلق �لرنويجي �سمن جمموعة من �أربعة در�جني 
�أن يتمكن  على م�سافة �لت�سلق �لرئي�سية يف م��ري�دور دي كولومر، قبل 
مناف�سه �لكولومبي ويرن �أناكونا من فريق "�أركيا-�سام�سيك" من �نتز�ع 
�ملركز �لأول، يليه لينجن �لذي حل ثانياً بفارق 10 ثو�ٍن، ليعتلي بذلك 

من�سة �لتتويج للمرة �لأوىل هذ� �لعام.
وقال لينجن: كان �ل�سباق �سعباً �أم�س منذ بد�يته، حيث �سهدنا �لعديد 
�للحظة  �خ��رتت   .. �لأوىل  �للحظات  منذ  �لهجومية  �لنطالقات  من 

�مل��ث��ال��ي��ة لأمت��ك��ن يف �ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت �لأخ����رية م��ن �لن��ط��الق م��ع ثالثة 
�أد�ئي  �لتتويج..كان  من�سة  على  مركزي  �سمنت  حيث  �آخرين  در�ج��ني 
بهذه  �سعيد  �أنني  �إل  �لأول،  �ملركز  مني  �نتزع  مناف�سي  �أن  ورغ��م  قوياً، 

�لنتيجة.
ويف جولة �إيطاليا، متكن زميله فريناندو جافرييا در�ج فريق �لمار�ت 
من �لن�سمام �إىل �ملجموعة �ملتقدمة يف �ملرحلة �لثامنة من �جلولة �لتي 
�أقيمت على م�سار بطول 170كم �نطالقاً من فوجيا و�نتهاء يف جو�رديا 
�سانفر�موندي.. و�أنهى �لكولومبي �ل�سباق يف �ملركز �لتا�سع على �لرغم 

من تعر�سه حلادث ب�سيط �أ�سيب ب�سببه بكدمات طفيفة.
و�ستقام غد�ً �ملرحلة �لتا�سعة من جولة �إيطاليا على م�سار جبلي بطول 
فيلي�س. كامبو  �إىل  و�سوًل  �سانغرو  دي  كا�ستيل  من  �نطالقاً  158كم 

�أحرز �لدر�ج �ل�سرت�يل جاك ميلر لقب جائزة فرن�سا �لكرى، �ملرحلة �خلام�سة 
لومان،  حلبة  على  بي  جي  موتو  فئة  يف  �لنارية  للدر�جات  �لعامل  بطولة  من 
متفوقاً على �ساحبي �لر�س �لفرن�سي جوهان ز�ركو ومو�طنه فابيو كو�رتار�رو، 

فيما ��ستعاد �لأخري �سد�رة ترتيب �لدر�جني.
حلبة  على  ��سبانيا  ج��ائ��زة  بعد  تو�لياً  �ل��ث��اين  ف��وزه  دوك��ات��ي  در�ج  ميلر  وحقق 
خريي�س، يف �سباق د�همته �لأمطار، ما دفع بالدر�جني �ىل تبديل در�جاتهم يف 
�لبد�ية ل�ستخد�م �أخرى جمهزة باطار�ت خم�س�سة للم�سار�ت �ملبللة، علماً �ن 
�لعديد من �لدر�جني تعر�سو� حلالت �نزلق ب�سبب �لظروف �ل�سعبة للحلبة.

ث��و�ٍن عن ميلر بعدما   4 بحو�يل  متاأخر�ً  ثانياً  ز�رك��و )دوكاتي-بر�ماك(  وحّل 
رفع من تاأديته يف �لق�سم �لثاين لل�سباق، فيما و�سل كور�تار�رو )ياماها( ثالثاً 
و��ستعاد �سد�رة ترتيب �لدر�جني بر�سيد 80 نقطة وبفارق نقطة عن �لإيطايل 

فر�ن�سي�سكو بانيايا )دوكاتي(، ر�بع �لرتتيب �لحد.
وقال ميلر �ملنت�سي بانت�ساره بعد بد�ية �سمحت له بتجاوز كو�رتار�رو، �ساحب 
�ل�سباق  �ن  و�عتقدت  �لأمطار  مع  �لهو�ء �سيفاً  "حّل  �لتجارب  ��سرع توقيت يف 

�سيتوقف".
بعدما جت��اوز معدل  �ل�سباق  خ��الل  لعقوبة مزدوجة  تعر�س  �ل���س��رت�يل  وك��ان 
لتبديل  دخل  عندما  �لنطالق  من�سات  �إىل  �مل��وؤدي  �ملمر  يف  �لقانوين  �ل�سرعة 

در�جته.
وتابع �لفائز ب�سباقه �لثالث يف فئة موتو جي بي يف م�سريته "فوز�ن متتاليان، 

هو �أمر ر�ئع"، لي�سعد للمركز �لر�بع يف ترتيب �لدر�جني.
در�جته، وقال  لتبديل  بالدخول متاأخر�ً  �لفريق  ز�ركو لقر�ر  تاأ�سف  �ملقابل،  يف 

يف وقت �أبكر لكنا فزنا بال�سباق". �لدر�جة  تبديل  �إىل  عمدنا  لو  "رمبا 
يف  �لثالثة  للمرتبة  وتقدم  �ملو�سم  ه��ذ�  يف  �لثالثة  للمرة  ثانياً  �لفرن�سي  وح��ّل 

�لرتتيب خلف كو�رتار�رو، �ملنطلق من �ل�سد�رة، وبانيايا.

و��ستعادته  �لثالث  باملركز  �سعادته  عن  ك��و�رت��ار�رو  مو�طنه  ع��ّر  ناحيته،  من 
ل�سد�رة �لرتتيب قائال "�أنا �سعيد، وكاأنه مبثابة �لفوز بالن�سبة يل"، م�سري� �إىل 

�أن �طاره �لمامي كان قد تاآكل ب�سكل كلّي قبيل نهاية �ل�سباق.
كما تعر�س كو�رتار�رو، �لفائز ب�سباقني هذ� �لعام، لعقوبة على غر�ر ميلر، ما 
�سمح لز�ركو بتقلي�س �لفارق على �حللبة ليتجاز مو�طنه لكن من دون �أن ينجح 

يف تكر�ر �ل�سيناريو ذ�ته مبو�جهة ميلر.
و�عتر �ملركز �لثالث �جناز�ً للدر�ج �لفرن�سي بعد 12 يوماً من خ�سوعه لعملية 
جر�حية يف ذر�عه ب�سبب م�ساكل يف �ساعده �لأمين، ما �نعك�س �سلباً على تاأديته 

على حلبة خريي�س �ل�سبانية ليرت�جع للمركز �لثالث ع�سر.
للفئة  بطاًل  �ملتوج  )هوند�(  ماركي�س  م��ارك  �ل�سباين  م�ساركة  �ل�سباق  و�سهد 
من�سة  �إىل  �ل�سعود  �أن  "�أعرف  �لبد�ية  قبل  �سرح  قد  وك��ان  م��ر�ت،   6 �لوىل 
�لتتويج مهمة �سعبة". غري �أن �لدر�ج �ل�سباين �لذي �سارك يف �سباقه �لثالث 
بت�سدره  �أق��و�ل��ه  وحتى  �لتوقعات  خالف  �ل�سابة،  ب�سبب  �لغياب  من  ع��ام  بعد 
�أن  قبل  باقي مناف�سيه  بفارق جيد عن  وتقدم  �ل��در�ج��ات  تبديل  بعد  �لرتتيب 

تنزلق در�جته قبل 19 لفة من �لنهاية.
�إل �نه قرر �لن�سحاب قبل �لنهاية  ورغم �نه جنح يف �ع��ادة در�جته �ىل �مل�سار، 

بعدما �سقط للمرة �لثانية وتر�جع كثري�ً يف �لرتتيب.
�أ�ساف   ،2 موتو  فئة  يف  �لأول  ف��وزه  �لرتغال  يف  �ملا�سي  �ل�سهر  حقق  وبعدما 
�لإ�سباين ر�وول فرناندي�س فوزه �لثاين �لأحد بعد تفوق �بن �لع�سرين عاماً على 
ثانية.   1،490 بفارق  غاردنر  رميي  �لأ�سرت�يل  �أم"  "�آجو-كاي تي  زميله يف 
و�سيطر �لزميالن على �سباق �سهد �لكثري من �لن�سحابات ب�سبب �حللبة �ملبللة 
بفارق  ثالثاً  بيت�سيكي  ماركو  �لإيطايل  جاء  فيما  �للفات،  تقدم  مع  جفت  �لتي 
4،599 ثانية. وكان �لريطاين �سام لووز، �لفائز بال�سباقني �لأولني للمو�سم، 
�أبرز �سحايا �حللبة �ملبللة ما �أدى �ىل خ�سارته �ملركز �لثالث يف �لرتتيب �لعام 

ل�سالح بيت�سيكي.
ويت�سدر غاردنر �لرتتيب �لعام لكن بفارق نقطة فقط عن زميله فرناندي�س، 

فيما يتخلف بيت�سيكي عن �ل�سد�رة بفارق 17 نقطة.
�أي�ساً بعدما �أنهى �سريخيو غار�سيا )غا�س  ويف فئة موتو 3، كان �لفوز �إ�سبانياً 
غا�س( �ل�سباق �أمام �لت�سيكي فيليب �سالت�س )هوند�( و�لإيطايل ريكاردو رو�سي 

)كاي تي �أم(.
وعلى غر�ر �لفئتني �لأخريني، ت�سببت �لأمطار ب�سقوط �لعديد من �لدر�جني، 
در�جته  �ىل  ع��اد  لكنه  �ل��ع��ام،  �لرتتيب  مت�سدر  �أكو�ستا  ب��درو  �لإ�سباين  بينهم 

و�أكمل �ل�سباق لينال نقاط �ملركز �لثامن.
غار�سيا  �لفائز  على  كبري جد�  بفارق  �لعام  �لرتتيب  عاماً  �ل�16  �بن  ويت�سدر 
�لأول يف  �سباقات يف م�ستهل مو�سمه  بثالثة  ف��وزه  نتيجة   )49 )103 مقابل 

بطولة �لعامل.
- ترتيب �خلم�سة �لأو�ئل يف �سباق موتو جي بي:

دقيقة  40،25.473 )دوكاتي(  ميلر  جاك  �ل�سرت�يل   1-
جوهان ز�ركو )دوكاتي-بر�ماك( بفارق 3.970 ثو�ٍن �لفرن�سي   2-

كو�رتار�رو )ياماها( بفارق 14،468 ث. فابيو  �لفرن�سي   3-
بفارق 16،172 ث. )دوكاتي(  بانيايا  فر�ن�سي�سكو  �لإيطايل   4-
بفارق 21.430 ث. �م(  تي  )كا  بيرتوت�سي  د�نيلو  �لإيطايل   5-

- ترتيب بطولة �لعامل بعد خم�س مر�حل:
�لفرن�سي فابيو كو�رتار�رو )ياماها( 80 نقطة  1-

)دوكاتي( 79 بانيايا  فر�ن�سي�سكو  �ليطايل   2-
68 )دوكاتي-بر�ماك(  ز�ركو  جوهان  �لفرن�سي   3-

�ل�سرت�يل جاك ميلر )دوكاتي( 64  4-
56 )ياماها(  فينيالي�س  مافرييك  �ل�سباين   5-

•• اأبوظبي -وام:

و�لفرو�سية  لل�سيد  �ل��دويل  �أبوظبي  ملعر�س  �ملُنّظمة  �لعليا  �للجنة  �أعلنت 
عن �إطالق ن�سخة جديدة من ُم�سابقة جمال �ل�سلوقي �لعربي، و�لتي ُتقام 

�سمن فعاليات دورته �لقادمة.
وتعقد �لدورة �ملقبلة من �ملعر�س حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لإمار�ت،  نادي �سقاري  �لظفرة رئي�س  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�أبوظبي  �لقادمني يف مركز  �أكتوبر   3 �إىل  27 �سبتمر  �لفرتة من  خالل 

�لوطني للمعار�س، بتنظيم من نادي �سقاري �لإمار�ت.
�ملنطقة  يف  عموماً  و�لكالب  �ل�سلوقي  فعاليات  �أ�سهر  من  �ملُ�سابقة  وُتعتر 
�لفر�سة  �إتاحة  بهدف  �لعربي  �ل�سلوقي  مركز  �سنوياً  وُينّظمها  و�ل��ع��امل، 

ملالكي �ل�سلوقي لعر�س �ملهار�ت و�خل�سائ�س �لتي تتمتع بها كالبهم.
ملمو�ساً  و�هتماماً  و����س��ع��اً  �إق��ب��اًل  �ملعر�س  م��ن  �ملا�سية  �ل����دور�ت  و�سهدت 
من  �ل�سلوقي  وحُم��ّب��ي  ع�ساق  �هتمام  �حل��دث  ��ستقطب  حيث  باملُ�سابقة، 
دولة �لإم��ار�ت ودول �خلليج �لعربي، و�ساهم يف تعزيز جهود �حلفاظ على 

�ملوروث، وجذب ع�سر�ت �لآلف من �لزو�ر من خمتلف �جلن�سيات.

�سوط  هي:  فئات  �أرب��ع  ت�سمل  �ملُ�سابقة  �أّن  �لعربي  �ل�سلوقي  مركز  و�أو�سح 
"�لذكور من نوع �حل�س"، �سوط "�لذكور من نوع �لأري�س" �سوط "�لإناث 
من نوع �حل�س"، و�سوط "�لإناث من نوع �لأري�س" وللفائزين يف كّل منها 

جو�ئز قّيمة.
�أن  على  ح�سر�ً  �لعربي  �ل�سلوقي  للكلب  خُم�س�سة  �مل�سابقة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
يلتزم مالكو �ل�سلوقي باأن يكون �لكلب �ملُ�سارك لئقاً �سحياً وحا�ساًل على 

�سهادة �لتح�سني، و�أن يحمل �سريحة �إلكرتونية.
منها  ينحدر  �لتي  �ل�ساللة  مو��سفات  و�لتحكيم  �لتقييم  معايري  وت�سمل 
و�لبنية،  كالر�أ�س  �لعام  �ملظهر  و�حلركة  كامل�سي  �ل�سلوك  �ملُ�سارك،  �لكلب 

ومهار�ت �ل�سيد و�لنطباع �لعام.
�ل�سلوقي �لعربي عن عرو�س �لكالب �لأخ��رى يف  وتختلف م�سابقة جمال 
باختبارها  وذل��ك  للكلب  �خل��ارج��ي  �ملظهر  على  فقط  ُتركز  و�لتي  �ل��ع��امل، 
�سخ�سية كلب �ل�سيد ومهار�ته يف �ل�سيد و�ملطاردة ف�ساًل عن ردود فعله 

و��ستجابته �حل�سية.
ويعد �ل�سلوقي جزء� هاما من تر�ث �ل�سيد �لعربي، وقد عرفه �لعرب منذ 
�لقدم وقامو� برتبيته و�لعناية به، و�ساللته معروفة منذ �أكرث من �سبعة 

�آلف �سنة. وتتميز كالب �ل�سيد �ل�سلوقية بقدر�ت ��ستثنائية على �لتحّمل 
وبالذكاء و�لوفاء.

وُي�سنف �ل�سلوقي �سمن نوعني رئي�سني هما: �لأري�س "�لهدبا" ذو �ل�سعر 
�ل�سيد  كلب  وم��وط��ن  �خلفيف.  �ل�سعر  ذو  /�حل�����س/  و�لأم��ل�����س  �لطويل، 
�لأ�سيل هو �جلزيرة �لعربية وم�سر و�لعر�ق و�سوريا و�لأردن. وله �ساللت 
"�سديد  باأبوظبي  �لعربي  �ل�سلوقي  مركز  ويف  �ملنطقة  يف  و�أهمها  كثرية، 
وذيبان وطر�ح وقنا�س" من فئة �حل�س و"حلاق، �سبيان، خطاف" من فئة 

�لأري�س.
كما  �ل�سقور،  مُب�ساركة  �ل�سيد  ريا�سة  يف  �لعربي  �ل�سيد  كلب  وُي�ستخدم 
16-18 �سنة. و�ل�سلوقي  ُي�ستخدم يف �ملر�قبة و�حلر��سة، وهو يعي�س من 
�سحبته.  يف  �إل  ي�سطاد  ول  د�ره  ويحمي  �ساحبه  يحر�س  طبعه،  يف  ويٌفّ 
يف  كيلومرت�ً   75 �إىل  ت�سل  ب�سرعة  �لرك�س  �ل�سلوقية  �لكالب  وت�ستطيع 

�ل�ساعة.
لُقدرته  وذل���ك  �ل�سيد،  رح���الت  �أث��ن��اء  ُم��ه��ّم��اً  دور�  يلعب  �ل�سلوقي  وك���ان 
�أو  �ل�سجري�ت  و�سط  و�ملُختبئة  �ل�سقر،  �أ�سابها  �لتي  �لفري�سة  �إيجاد  على 
�ل�سقور  من  كل  تتعاون  وهكذ�  �أخ��رى.  خمابئ  يف  �أو  �لطويلة  �حل�سائ�س 

و�لكالب �ل�سلوقية لالإم�ساك بالفري�سة �ملُختبئة.
�ل�سيد  ريا�سة  �إح��ي��اء  �إىل  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لعربي  �ل�سلوقي  م��رك��ز  وي��ه��دف 
�لأ�سيلة،  �ل�ساللت  وحفظ  تقاليدها،  على  و�ملحافظة  �ل�سلوقية  بالكالب 
هذه  عن  �لالزمة  باملعرفة  �ملُهتمني  وتزويد  لها،  موثقة  مرجعية  وتوفري 
�لهتمام  وكيفية  �ل�سلوقية  للكالب  �لفريدة  و�ل�سمات  �لعريقة،  �لريا�سة 
 ،2001 �لإم��ار�ت يف عام  �ملركز بدعم من نادي �سقاري  تاأ�س�س  بها. وقد 
وذلك  �لأو���س��ط،  و�ل�سرق  �لعربي  �خلليج  نوعه يف منطقة  �لأول من  وه��و 
بهدف �إحياء تقاليد �ل�سحر�ء �لتي قامت �إحدى �أهم ركائزها على �ل�سيد 

با�ستخد�م �لكالب �ل�سلوقية.
�ملرتبطة  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  على  �ملحافظة  على  حر�سه  م��ن  و�ن��ط��الق��اً 
بال�سيد بال�سقور يف �إمارة �أبوظبي، يخت�س مركز �ل�سلوقي �لعربي بتوفري 
�أف�سل �ساللت كالب �ل�سيد �لعربية �لأ�سيلة ملن يرغب يف �قتنائها، �إ�سافة 
وتدريبها  �ل�سلوقي  تربية  حيث  م��ن  ل��ه��ا،  و�ل��رع��اي��ة  �له��ت��م��ام  �إي���الء  �إىل 
و�لعناية �ل�سحية بها و�إكثارها وزر�عة �ل�سر�ئح �لتعريفية، وكذلك ت�سجيل 
�ملو�ليد و�إ�سد�ر جو�ز�ت �ل�سفر و�سهاد�ت �لن�سب لها، و�أي�ساً �إجر�ء ترتيبات 

�لتنقل و�ل�سفر وفق �لقو�نني �ملُعتمدة.

»اأب�ظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية« يطلق م�ضابقة جمال ال�ضل�قي العربي

»الإمارات للدراجات« يحرز املركز 
الثاين يف كاأ�س اأندراتك�س ماي�ركا

الدراج ميلر يف�ز بجائزة فرن�ضا الكربى..  وك�ارتارارو ي�ضتعيد ال�ضدارة 

•• �شيئول-وام:

�أكد �لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم �أم�س �ن�سحاب كوريا �ل�سمالية من �لت�سفيات 
�ل�سني  يف   2023 �آ�سيا  كاأ�س  و   2022 قطر  �لعامل  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �لآ�سيوية 

ب�سبب خماوف من �لإ�سابة بفريو�س كورونا.

�سابق من هذ�  �لقدم /KFA/ قد �سرح يف وقت  �لكوري لكرة  وك��ان �لحت��اد 
�ل�سهر - بح�سب وكالة "يونهاب" لالأنباء �لكورية �جلنوبية - باأن �حتاد كوريا 
�لقدم  لكرة  �لآ�سيوي  �لحت��اد  �إىل  ر�سمية  وثيقة  �أر�سل  �لقدم  لكرة  �ل�سمالية 
للتعبري عن نيته عدم �مل�ساركة يف �جلولة �لثانية من ت�سفيات كاأ�س �لعامل �لتي 
ت�ست�سيفها كوريا �جلنوبية �ل�سهر �ملقبل ..م�سري� �إىل �أن كوريا �ل�سمالية �أثارت 

خماوف من �لإ�سابة بفريو�س كورونا من بني �أ�سباب �ن�سحابها.
ونتيجة لذلك �ستلعب كوريا �جلنوبية �لتي كان من �ملقرر �أن ت�ست�سيف كوريا 
�ل�سمالية وتركمان�ستان ولبنان و�سريالنكا يف مباريات �ملجموعة �لثامنة، ثالث 
�سيعلن عن مزيد من  �إن��ه  �لقدم  لكرة  �لآ�سيوي  �لحت��اد  وق��ال  مباريات فقط. 

�لتفا�سيل حول ترتيب هذه �ملجموعة.

ان�ضحاب ك�ريا  ال�ضمالية من ت�ضفيات
 كاأ�س العامل لكرة القدم

اإينده�فن يحتفظ باملركز الثاين 
حجز �إيندهوفن مقعده ر�سمياً يف �لأدو�ر �لتمهيدية �ملوؤهلة 
لدوري �أبطال �أوروبا يف �ملو�سم �ملقبل بالتعادل �لثمني 1-1 
مع م�سيفه �أوتريخت �لأحد، يف �ملرحلة �ل�34 من �لدوري 
�أياك�س على  �أي�ساً فوز  �لهولندي لكرة �لقدم، و�لتي �سهدت 

م�سيفه فيتي�سه �آرنهيم 1-3.
ورغم فوزه �لكبري 4-0 على م�سيفه فينلو يف مبار�ة �أخرى 
بنف�س �ملرحلة، ظل �إمين يو�جه �سبح �لهبوط با�ستمر�ره يف 
�ملركز �ل�ساد�س ع�سر �لذي يخو�س �ساحبه دور�ً فا�ساًل من 
تو من  فيليم  و�أفلت  �ملمتازة.  �لدرجة  دوري  �لبقاء يف  �أج��ل 

�سبح �لهبوط بفوزه �لثمني 2-1 على فورتانا �سيتارد.

�ألقابها يف م�سريتها �ل�سابة،  �أهم  �إيغا �سفيونتيك بثاين  توجت �لبولندية 
وذلك بعد تتويجها بطلة لدورة روما لكرة �مل�سرب، �إحدى دور�ت �لألف 
عند �ل�سيد�ت بح�سب �لنظام �جلديد، بعد فوزها �ل�ساحق على �لت�سيكية 

�لنهائي. يف  �لأحد  �سفر  و-6  كارولينا بلي�سكوفا -6�سفر 
�أح��رزت �ل�سيف �ملا�سي لقبها �لأول يف �لبطولت �لأرب��ع �لكرى  وبعدما 

بتتويجها بطلة لرولن غارو�س �لفرن�سية، �أكدت �سفيونتيك �لأحد �أنها �ستكون 
بطلة  بلي�سكوفا  ب�سحقها  �ل�19  �أعو�مها  رغ��م  �حل�ساب  لها  يح�سب  مناف�سة 

يف روما.  2020 وو�سيفة   2019
و�أعلنت �لبولندية بهذ� �لفوز �لكا�سح عن نف�سها بقوة قبل �أ�سبوعني على بدء 
حملة �لدفاع عن لقبها يف رولن غارو�س حيث �ستحاول تعوي�س خروجها من 

�لدور �لر�بع لبطولة �أ�سرت�ليا �ملفتوحة، �أوىل بطولت �لغر�ند �سالم للمو�سم.
ويبدو �أن �ملالعب �لرت�بية هي نقطة قوة �سفيونتيك، لأنها و�سلت �ىل �لنهائي 

ثالث مر�ت حتى �لآن يف �سبع دور�ت، وتوجت بطلة مرتني.
وقالت �لبولندية بعد �ملبار�ة "�أنا �سعيدة جد�ً جد�ً. ل �أ�سدق. مل �أكن لأحلم يف 

بد�ية �لدورة باأين �ساأفوز بها".
خ�ست  ب�سرعة.  �ليوم  �أن�سى  �أن  "�ساأحاول  بلي�سكوفا  قالت  �ملقابلة،  �جلهة  ويف 

مباريات ر�ئعة هنا، وحققت نتائج جيدة".
وح�سمت �مل�سنفة 15 يف �لعا�سمة �لإيطالية مبار�تها �لأوىل على �لإطالق مع 
�مل�سنفة تا�سعة من دون �أي مقاومة تذكر، ر�فعة �ألقابها �ىل �ثنني يف 2021 

وثالثة يف م�سريتها من �أ�سل �أربع مباريات نهائية.
للمرة  �لإيطالية  �لعا�سمة  يف  �للقب  �إح���ر�ز  يف  بلي�سكوفا  ف�سلت  �ملقابل،  ويف 
�أمام   2020 نهائي  )خ�سرت  تو�لياً  �لثاين  للعام  �لنهائي  يف  و�سقطت  �لثانية 

�لرومانية �سيمونا هاليب بالن�سحاب(، ليبقى ر�سيد �بنة �ل�29 عاماً عند 16 
لقباً من �أ�سل ثالثني مبار�ة نهائية يف م�سريتها.

بعد  �لأوىل  �ملجموعة  يف  -4�سفر  وتقدمت  بقوة  ع��ام��اً  �ل�19  �بنة  و�سربت 
تتقدم  �أن  قبل  مناف�ستها،  �إر���س��ال  على  و�ل��ر�ب��ع  �ل��ث��اين  �ل�سوطني  �ن��ت��ز�ع��ه��ا 
دقيقة  -5�سفر على �إر�سالها، منهية �ملجموعة نظيفة -6�سفر يف غ�سون 19 

بك�سر �إر�سال �لت�سيكية للمرة �لثالثة.
�إر�سال  وك�سرت  �لأوىل  �أن��ه��ت  حيث  م��ن  �لثانية  �ملجموعة  �لبولندية  وب���د�أت 
مناف�ستها للمرة �لر�بعة لتتقدم -3�سفر ثم -5�سفر بعدما �نتزعت �ل�سوط 
�لر�بع على �إر�سال �لت�سيكية، ما فتح �لباب �أمامها حل�سم �ملجموعة نظيفة �أي�ساً 

دقيقة.  45 من  �أقل  يف  �للقاء  منهية  -6�سفر، 

 دورة روما..�ضفي�نتيك تت�ج بثاين اأهم األقابها 
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�أحرز نادي ب�سيكتا�س لقب �لدوري �لرتكي لكرة �لقدم للمرة �ل� 16 يف 
تاريخه، بفارق �لأه��د�ف عن غرميه �لتقليدي غلطة �سر�ي عقب فوزه 
ييني  �سيفه  على  و�سيفه  ف��از  ح��ني  يف   ،1-2 غوزتيبي  م�سيفه  على 

مالتيا�سبور 3-1 �سمن مناف�سات �ملرحلة 40 �لخرية.
�إل  84 نقطة لكل منهما،  مع  �سر�ي نقاطاً  ب�سيكتا�س وغلطة  وت�ساوى 
�ن فارق �لأهد�ف �سب ل�سالح �لّول مع هدف �إ�سايف )45 مقابل 44(، 

فيما حّل فرنبهت�سه ثالثاً بفارق نقطتني.
و�قيمت �ملبارتان يف �لتوقيت ذ�ته، وت�سدر غلطة �سر�ي با�سر�ف �ملدرب 
كان مناف�سه  بينما  دقائق،   9 �ل��دوري يف خالل  ت��ريمي،  �لتاريخي فاحت 
ت�سجيل  غ��ز�ل يف  ر�سيد  �جل��ز�ئ��ري  �ل���دويل  1-1، حل��ني جن��ح  متعادًل 
69، بعدما كان  �لدقيقة  �لفوز على غوزتيبي من ركلة ج��ز�ء يف  هدف 

�لعا�سرة،  �لدقيقة  يف  �لت�سجيل  �فتتح  فيد�  دوماغوي  �لكرو�تي  زميله 
ليعادل غوزتيبي عر �ألبا�سالن �أوزتزورك )24(.

ي��ل�����س��ني، فّرط  ���س��ريغ��ن  ت��دري��ب��ه  ع��ل��ى  ي�����س��رف  �ل����ذي  ب�سيكتا�س  وك����ان 
بتقدمه �ثر تعر�سه خل�سارتني تو�لياً يف �ملرحلتني �ل�سابقتني �أمام فاحت 
�لنت�سار�ت  �سكة  �إىل  ليعود   ،3-1 �سر�ي  وغلطة   2-1 ك��ار�غ��وم��روك 

�ل�سبت.
لالإحتفال  �ل��ن��ادي  ملعب  خ��ارج  ب�سيكتا�س  م�سجعي  م��ن  �مل��ئ��ات  وجتمع 
من  للحد  �لتجمعات  ومنع  �ل�سارمة  �لإج����ر�ء�ت  م��ن  بالرغم  باللقب 

تف�سي فريو�س كورونا.
وحّل ��سطنبول با�ساك�سيهري حامل �للقب يف �ملركز �لثاين ع�سر، بعدما 

جنح يف �إنهاء �لدوري مع �سل�سلة من �ست مباريات  دون خ�سارة.

�لقيا�سي  �لرقم  حتطيم  على  ماكيون  كايلي  �لأ�سرت�لية  �ل�سّباحة  �أو�سكت 
�لعاملي ل�سباق 50 م ظهر�ً، عقب ت�سجيلها �ل�سبت ثاين �أ�سرع زمن يف تاريخ 
�سباق 100 م ظهر�ً، لتفر�س نف�سها كاأبرز �ل�سماء يف عامل �ل�سباحة قبل 
من  و�ملوؤجلة  �ملقبل  �ل�سيف   2020 طوكيو  يف  �لوملبية  �لألعاب  �نطالق 

�لعام �ملا�سي ب�سبب فريو�س كورونا.
�لرقم  �ملفتوح  �لأح��د يف لقاء �سيدين  19 عاماً،  �لبالغة  وحطمت ماكيون، 
�ل�سرت�يل �لقيا�سي يف �سباق 50 م ظهر�ً بت�سجيلها 27،16 ثانية، وتاأخرت 
بفارق 18 باملئة من �لثانية عن �لرقم �لعاملي لل�سباحة �ل�سينية ليو �سانغ 

)26،98 ثانية(، �لتي �سجلته يف دورة �للعاب �لآ�سيوية يف عام 2018.
وعّلق مدرب ماكيون، كري�س موين على �أد�ء �سباحته قائاًل "ت�ستخدم كايلي 

ج�سدها وروحها وجتتاز حو�جز �لأمل بخالف �أي �سخ�س �آخر �ساهدته يف 
حياتي".

وكانت �ل�سباحة، �لتي ��سبحت مر�سحة قوية للتاألق يف �أحو��س طوكيو يف 
�ل�سيف �ملقبل، �سجلت �ل�سبت ثاين �أف�سل رقم عاملي يف �سباق 100 م ظهر�ً، 

بفارق �ستة باملئة من �لثانية عن �لرقم �لقيا�سي �لعاملي.
�لعاملي لغرميتها  �لرقم  بفارق �سئيل عن  ثانية   57،63 و�سّجلت ماكيون 

�لأمريكية ريغان �سميث.
وكانت �لأ�سرت�لية قد حققت �جلمعة ر�بع �أف�سل رقم يف تاريخ �سباق 200 
�لعامل  بطولة  منذ  �لعاملي  �لرقم  �أي�ساً  متلك  �سميث  ب��اأن  علماً  ظ��ه��ر�ً،  م 

.2019

قال مدرب و�ست هام يونايتد ديفيد مويز، �إن فريقه مل يح�سن �لأد�ء يف �إنهاء 
�لهجمات خالل تعادله 1-1 مع م�سيفه بر�يتون �آند هوف �ألبيون يف �لدوري 
�آماله يف  �أدى لرت�جع  �ل�سبت، ما  �لأول  �أم�س  �لقدم  �ملمتاز لكرة  �لجنليزي 

�حل�سول على مكان بني فرق �ملربع �لذهبي للبطولة يف نهاية �ملو�سم.
بن  �سعيد  �لبديل  ي��درك  �أن  قبل  لر�يتون  �لت�سجيل  ويلبيك  د�ين  و�فتتح 
�ل�ساد�س  �ملركز  �للندين يف  هام  و�ست  ليبقي  �ل�سيف  للفريق  �لتعادل  رحمة 

بر�سيد 59 نقطة بعد خو�سه 36 مبار�ة.
وقبل �آخر جولتني من �ملو�سم، يتخلف و�ست هام بفارق 5 نقاط عن ت�سيل�سي 
�ساحب �ملركز �لر�بع كما �أنه يتخلف بنقطة و�حدة عن ليفربول �خلام�س يف 

�لقائمة �لذي يتبقى له ثالث مباريات.

�لأوروبي:  �ل��دوري  �لغياب عن  �أي�ساً خطر  �ل��ذي يو�جه فريقه  وق��ال مويز 
"�أعتقد �أننا �سيطرنا على �للعب لفرت�ت طويلة من �ملبار�ة لكننا تلقينا هدفاً 

�سيئاً بالفعل".
�لأخري،  �لثلث  �لأك��ر يف  كان تق�سرينا  "رمبا  �لإ�سكتلندي:  �مل��درب  و�أ�ساف 
�ملطلوبة عندما  باللتحامات  نقوم  �لهجمات ومل  �إنهاء  �لأد�ء يف  نح�سن  مل 
و�أهدرنا  �للحظات  بع�س  يف  جيدين  نكن  مل  للتهديف،  فر�س  على  ح�سلنا 

�لكثري جد�ً من �لفر�س لتح�سني حظوظنا".
و�سيلتقي و�ست هام خارج ملعبه مع و�ست بروميت�س �ألبيون �لذي تاأكد هبوطه 
�لأربعاء �ملقبل ثم ي�ست�سيف �ساوثامبتون يف �جلولة �لأخرية من �ملو�سم يف 

�جلاري. )�أيار(  مايو   23

لكرة  �لمل���اين  �ل���دوري  ع�سر يف  �ل�ساد�س  �مل��رك��ز  برمين �ساحب  ف��ريدر  �أع��ل��ن 
�لقدم �لأحد، �إقالة مدربه فلوريان كوهفيلدت وتعيني ��سطورة �لنادي توما�س 
�ساف خلفاً له لقيادته يف مبار�ته �لأخرية يف "�لبوند�سليغا"، يف �سعيه لتفادي 

�لهبوط �إىل �لثانية.
مبار�ة  بعد  "لالأ�سف،  بيان  يف  لرمين  �لريا�سي  �ملدير  بومان  فر�نك  و�أف��اد 
فلوريان  مع  �لوىل  يف  �لبقاء  على  بقدرتنا  قناعة  لدينا  يعد  مل  �أوغ�سبورغ، 

كوهفيلدت".
 60( �ساف  توما�س  �ل�سابق  �مل��درب  �لنادي  باأيقونة  لال�ستعانة  بومان  و�سارع 

عاماً( و�لذي �أ�سرف عليه بني عامي 1999 و2013.
 1978 بني  برمين  مع  كالعب  م�سريته  كامل  �أم�سى  �ل�سابق  �ملد�فع  وك��ان 
و1995 و�سارك يف 380 مبار�ة، و�حرز لقب "�لبوند�سليغا" مرتني، كما كان 
يجل�س على مقاعد �ملدربني عندما حقق �لفريق "�لأخ�سر و�لأبي�س" ثنائية 

�لدوري و�لكاأ�س يف مو�سم 2004-2003.
�ل�سّيق  �لباب  من  ع��ام��اً،   38 �لبالغ  كوفيلت،  �ل�ساب  �مل��درب  خ��رج  �ملقابل،  يف 
للنادي �لملاين بعد �أربعة �أعو�م من ت�سلمه مهامه، يف حني يبقى �أمام برمين 
�لخرية  مبار�ته  يف  �ملقبل  �ل�سبت  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  مو�جهة  حت��دي 

لتفادي �لهبوط.
ويتخبط برمين يف �سل�سلة من �لنتائج �ملرتدية حيث مل يذق طعم �لفوز منذ 
�لدوري، ليرت�جع للمركز �ل� 16 �لذي مينح �ساحبه خو�س  يف  مباريات   10
ملحق فا�سل "بالي �أوف" مع ثالث �لدرجة �لثانية بر�سيد 31 نقطة عقب 
بفارق  ومتقدماً  �ل�سبت،  نظيفني  بهدفني  �أوغ�سبورغ  م�سيفه  �أم��ام  خ�سارته 

نقطة يتيمة عن �أّول �لهابطني كولن.
�أرمينيا بيليفيلد يف �ملركز �خلام�س ع�سر  كما يتاأخر برمين بفارق نقطة عن 

�لذي يو�جه �ستوتغارت يف �ملرحلة 34 �لأخرية.

�أي��ام زي��ن �لدين زي��د�ن معدودة د�خ��ل ج��در�ن ري��ال مدريد، ليعد  �أ�سبحت 
هو  ر�وؤول غونز�لي�س  كا�ستيا،  ري��ال مدريد  وم��درب  �ل�سابق  �لفريق  ه��د�ف 

�ملر�سح �لأوفر خلالفته يف قيادة �لفريق �لأول.
�أي�ساً  �آخرين مر�سحني  ��سمني  �أن هناك  �لريا�سية  وك�سفت �سحيفة ماركا 
�لريال  �لألقاب خالل حقبتيه مع  �لعديد من  �ل��ذي حقق  زي��د�ن،  خلالفة 
نهاية  عقب  رحيله  تقرر  ح��ال  و)2021-2019(،   )2018-2016(
�ل�سابق، ويو�كيم  �أليغري، مدرب يوفنتو�س  �ملو�سم، وهما ما�سيليميانو  هذ� 

�أمم  �أي�ساً عقب نهاية  �ل�سيف  �أملانيا هذ�  �لذي �سريحل عن منتخب  لوف، 
�أوروبا.

و�أكدت �ل�سحيفة �أن ر�وؤول )43 عاماً( هو �لأقرب لتويل قيادة �لفريق �لأول 
ل�"�مللكي"، �إذ ميتلك نف�س �لروؤية و�ل�سخ�سية �لالزمة لهذ� �ملن�سب �إ�سافة 

لفهمه لطريقة �لعمل �ليومي د�خل مدينة فالديبيبا�س �لريا�سية.
كما ح�سل ر�وؤول على دعم %66 من جماهري �لريال كمر�سح �أوفر لقيادة 

�مللكي، يليه لوف )%12( ثم �أليغري )7%(.

وكالعب، تاأهل ر�وؤول ب�سفوف �لريال قبل �أن يلعب بالفريق �لأول )1994-
ثم   )2012-2010( �لأمل��اين  �سالكه  يف  للعب  �نتقل  وبعدها   )2010
�لأمريكي  كوزمو�س  نيويورك  و�أخ��ري�ً   )2014-2012( �لقطري  �ل�سد 
�أن يبد�أ م�سو�ره �لتدريبي مع فريق ريال مدريد  )2014-2015(، قبل 

�لآن. وحتى  �لتايل  �لعام  يف  كا�ستيا  مدريد  ريال  ثم  لل�سباب يف 2018 
وكانت ماركا قد ك�سفت �أن زيد�ن �أبلغ لعبيه برحيله عن �لنادي نهاية هذ� 

�ملو�سم، �لذي قد يخرج "�سفري".

و�أو�سح �مل�سدر �أن زيد�ن �أبلغ �لفريق باأنه لن ي�ستمر يف قيادته �ملو�سم �لقادم، 
�أبطال  دوري  نهائي  ن�سف  يف  ت�سيل�سي  يد  على  �لريال  �إق�ساء  عقب  وذل��ك 

�أوروبا، وع�سية مو�جهة �إ�سبيلية بالليغا.
و�أو�سحت �ل�سحيفة �أن زيد�ن بهذ� �ل�سكل تتبقى له ثمانية �أيام د�خل �لنادي 
�أمل  بهما على  �لفوز  �سيحاول خاللهما  �آخر مبار�تني  �سيقود  �مللكي، حيث 
�لتتويج بالليغا للمرة �لثالثة له كمدرب، و�إن كان �أتلتيكو مدريد هو �لأقرب 

لإحر�ز �للقب.

ب�ضيكتا�س يت�ج بطاًل بفارق 
الأهداف عن غلطة �ضراي 

الأ�ضرتالية ماكي�ن تف�ضل يف 
حتطيم الرقم العاملي 

 م�يز ينتقد فريقه بعد 
التعادل مع برايت�ن

راوؤول املر�ضح الأوفر خلالفة زيدان يف ريال مدريد

املدرب �ضاف خلفًا 
لك�هفيلدت يف برمين 

الفجر الريا�ضي
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قال مدرب يوفنتو�س �أندريا بريلو، 
�إن����رت م��ي��الن بطل  �ل���ف���وز ع��ل��ى  �إن 
دوري �لدرجة �لأوىل �لإيطايل لكرة 
بالحتفاظ  لفريقه  �سمح  �ل��ق��دم، 
�إنهاء �ملو�سم �سمن �ملربع  باآماله يف 
�أبطال  دوري  �إىل  و�لتاأهل  �لذهبي 

�أوروبا يف �ملو�سم �ملقبل.
متتالية  �أل��ق��اب  بت�سعة  �ل��ف��وز  وبعد 
يف �ل��دوري �لإي��ط��ايل، يقبع �لنادي 
�ل���ق���ادم م��ن ت��وري��ن��و يف م��رك��ز غري 
م��ت��وق��ع وي���و�ج���ه خ��ط��ر �ل��ف�����س��ل يف 
�لأول  �مل�����س��ت��وى  مل�����س��اب��ق��ة  �ل���ت���اأه���ل 
�أوروب����ا لأول م��رة منذ  ل��الأن��دي��ة يف 

عقد كامل.
وبفوزه 3-2 على غرميه �لتقليدي 
�إنرت قفز يوفنتو�س �إىل �ملركز �لر�بع 
رغم �أن نابويل ميكنه �إعادته للمركز 
�خل��ام�����س قبل �جل��ول��ة �لأخ����رية يف 

�ملو�سم �إذ� هزم فيورنتينا .
و�أبلغ بريلو �سكاي �إيطاليا: "�لفوز 

بالأمل، كنا  نت�سبث  كان مهماً حتى 
ع��ل��ى هدفنا  ب���احل���ف���اظ  م��ل��ت��زم��ني 

وجنحنا يف �لفوز رغم �ل�سعوبات".
ل���ن���ت���ح���دث عن  ن���ك���ن  "مل  وت�����اب�����ع: 

�سر�ع على �ملركز �لر�بع �إذ� �متلكنا 
�لت�سميم نف�سه مثلما كان يف  د�ئماً 

�ملباريات �لأخرية".
على  تلعب  عندما  "لكن  و�أ���س��اف: 

�مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع يف �جل��ول��ة �لأخ���رية 
�أن هناك  ي��ع��ن��ي  ف��ه��ذ�  �مل��و���س��م  م���ن 
من  �لعديد  خ�سرنا  مفقود�ً..  �سيئاً 
�ل��ن��ق��اط خ��ا���س��ة يف م��ب��اري��ات كانت 

�سهلة على �لورق".
�لتقدم  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ومنح 
بعد  �لأول  �ل�����س��وط  يف  ليوفنتو�س 
م����ن عالمة  ل��ت�����س��دي��دت��ه  م��ت��اب��ع��ة 
�جل���ز�ء �ل��ت��ي �أن��ق��ذه��ا ح��ار���س �إنرت، 

لكنه ��ستبدل يف �آخر 20 دقيقة.
غرفة  �إىل  �لرتغايل  �ملهاجم  وع��اد 
�مل��الب�����س ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �مل���ب���ار�ة، لكن 
�أي م�سكلة  �إن��ه ل يوجد  بريلو قال 

معه.
هذه  ك���ان���ت  "رمبا  ب����ريل����و:  وق������ال 
بال�سعادة  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ع��ر  م����رة  �أول 
ل���س��ت��ب��د�ل��ه، لأن����ه ك���ان ���س��ي��ع��اين يف 
بقية �ملباريات بعد �أن �أ�سبحنا نلعب 
بع�سرة لعبني، كان �سعيد�ً يف غرفة 

�ملالب�س".

 عّر لعبا لي�سرت �سيتي حمزة �سودهوري و�لفرن�سي 
تتويج  بعد  للفل�سطينيني،  دعمها  ع��ن  فوفانا  و�سلي 

فريقهما بلقب كاأ�س �إنكلرت� لكرة �لقدم �ل�سبت.
�لعلم  فوفانا  و�ملد�فع  �سودهوري  �لو�سط  لعب  حمل 
-1�سفر  ت�سل�سي  على  لي�سرت  ف��وز  بعد  �لفل�سطيني، 

على ملعب وميبلي يف لندن.
وو�سع �سودهوري �لعلم �لفل�سطيني على كتفيه �ثناء 
�لعريقة  للم�سابقة  �لذهبية  �مليد�لية  على  ح�سوله 

�لتي ح�سل عليها لي�سرت للمرة �لأوىل يف تاريخه.
بينها  �أوروبية  �ل�سبت يف مدن  �لأل��وف  و�حتج ع�سر�ت 

لندن، برلني، مدريد وباري�س لدعم �لفل�سطينيني.
جوياً  ق�سفاً  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  ي�سّن  �لثنني  ومنذ 
�ملحا�سر  �لفل�سطيني  غ��زة  قطاع  على  وبحرياً  وب��ري��اً 
من  �أطلقت  �ل��ت��ي  حما�س  ح��رك��ة  عليه  ت�سيطر  �ل���ذي 
جانبها مئات �ل�سو�ريخ على �لدولة �لعرية، يف ��سو�أ 

جولة عنف منذ �سنو�ت.
�ملتحدة  �ململكة  يف  �لفل�سطينية  �لبعثة  رئي�س  ون�سر 
ح�سام زملط يف ح�سابه على تويرت ر�سالة �سكر وجهها 
لدعمهم  �لكاأ�س  بلقب  �ملتوج  و�لنادي  لي�سرت  لالعبي 

�لفل�سطينيني.
�مل�سري  �أر���س��ن��ال  و�سط  لع��ب  ن�سرها  تغريدة  وك��ان��ت 
حممد �لنني يظهر فيها دعمه للفل�سطينيني لقيت رد 

فعل عنيف من �مل�سجعني �ليهود.
"قلبي  ت��وي��رت  على  ح�سابه  يف  �ل���دويل  �ل��الع��ب  كتب 

وروحي ودعمي لك يا فل�سطني".
"�سكاي �سبورت�س"  و�أكد نادي �ر�سنال �للندين ل�سبكة 
�أث���ريت خم���اوف ب�ساأن  �أن  �ن��ه حت��دث م��ع لع��ب��ه بعد 
�لقهوة  �سانع  �ل��ن��ادي،  رع���اة  �أح���د  قبل  م��ن  تغريدته 

لفات�سا.
قال �لنادي "كما هو �حلال مع �أي موظف يف �أر�سنال، 
من�ساتهم  على  �آر�ئ��ه��م  ع��ن  �لتعبري  لالعبينا  يحق 

�خلا�سة".
تابع "مع ذلك، فقد حتدثنا مع مو عن �لأمر، لذ� فهو 

يفهم �لآثار �لو��سعة ملن�سوره".
ك��ن��اد يف  م��ل��ت��زم��ون  "نحن  ل��ن��دن  ���س��م��ال  ن����ادي  �أردف 
مو�جهة و�لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز ونو��سل 
�ل��دف��اع ع��ن �حل��اج��ة �إىل �مل�����س��او�ة و�ل��ت��ن��وع يف جميع 

جمالت �حلياة".

�أبقى ليرون جيم�س �لعائد من �لإ�سابة على �آمال فريقه لو�س �أجنلي�س ليكرز بالتاأهل �ملبا�سر �إىل 
�لأدو�ر �لإق�سائية "بالي �أوف" بعدما قاده للفوز على �نديانا باي�سرز 122-115 �ل�سبت، يف دوري 
ليكرز كوبي  �أ�سطورة  �لر�حل  ��سم  �در�ج  �أم�سية  �يه"، يف  بي  "�أن  للمحرتفني  �لأمريكي  �ل�سلة  كرة 

بر�ينت �سمن قاعة �مل�ساهري.
وكان جيم�س تعر�س للتو�ء يف �لكاحل �أجره على �لتوقف عن �للعب لفرتة 40 يوماً، قبل �أن يعود 
ب�سكل مت�سرع وي�سقط جمدد�ً ويغيب لفرتة �أ�سبوع، ليعود �أمام باي�سرز ويق�سي على �آماله بالبقاء يف 

�أجو�ء �ملبار�ة بت�سجيله �ست نقاط تو�لياً يف �لدقيقتني �لخريتني من عمر �ملبار�ة.
وبدد ليرون �ل�سكوك حول م�ستو�ه بت�سجيله �سلة �ساحقة "د�نك"، يف حني فر�س فريقه �يقاعه منذ 

�لبد�ية، و�أنهى �ستة لعبني من ليكرز �ملبار�ة مع �أكرث من 10 نقاط.
و�عترت عودة "�مللك" �إىل �ملالعب بعد تعافيه من �لإ�سابة ناجحة على كافة �ل�سعد، �إذ مل يكتِف 
8 كر�ت حا�سمة، بل �ساهم يف �أن ُيبقي  7 كر�ت مرتدة ومترير  24 نقطة و�لتقاط  فقط بت�سجيل 

حامل �للقب م�سريه بني يديه.
وبامكان ليكرز، �سابع �ملنطقة �لغربية، �أن يتاأهل مبا�سرة �إىل �ل� "بالي �أوف" بتقدمه للمركز �ل�ساد�س 
يف حال فاز يف مبار�ته �لأخرية من �ملو�سم �لعادي �أمام نيو �أورليانز بيليكانز �لأحد، وخ�سارة بورتالند 

تر�يل باليزرز �ساد�س �ملنطقة يف ��ستحقاقه �لخري �أمام دنفر ناغت�س.
"�لقليل  قال جيم�س "�لكثري من �لتنقل، �لكثري من �حلركة. كان �لمر ر�ئعاً"، م�سيفاً 

من �لأمل بعد نهاية �ملبار�ة كما كان متوقعاً. مل �أو�ج��ه �نتكا�سة �ليوم وهو عمل جيد 
يل وللطاقم �لطبي".

وظهر ليكرز �أمام باي�سرز ب�سورة �لفريق �ملتعط�س للدفاع عن لقبه، فتاألق جيم�س 
�إىل جانب زميله �أنتوين ديفي�س �أف�سل م�سجل يف �للقاء مع 28 نقطة و10 مرتد�ت 
و5 مترير�ت حا�سمة، فيما �ساهم �أندري دروموند ب� 11 نقطة و15 مرتدة، و�سجل 

كينتافيو�س كالدويل - بوب 14.
7 مباريات  د�م  �إىل �ملالعب بعد غياب  ب��دوره  �لعائد  و�أ�ساف �لمل��اين دني�س �سرورد 

ب�سبب بروتوكول فريو�س كورونا، 14 نقطة.
بدوره  بات جاهز�ً  كارو�سو  �أليك�س  �أن لعبه  فوغل  فر�نك  ليكرز  م��درب  و�أك��د 

للعودة على �لرغم من عدم ��سر�كه �مام باي�سرز.
�أ�سطورة  �ل���ر�ح���ل  ت��ك��رمي  �أم�����س��ي��ة  ل��ي��ك��رز يف  وج����اء ف���وز 

�سمن  رم��زي��اً  �أدرج  حيث  ب��ر�ي��ن��ت،  ك��وب��ي  �لفريق 
قاعة �مل�ساهري مع جمموعة من �أ�ساطري 

�للعبة على غر�ر تيم دنكان وكيفن 
غارنيت.

 46( ب����ر�ي����ن����ت  وك��������رم 
 16 ب����ع����د  ع������ام������اً( 

طائرة  حتطم  �إث��ر  �آخرين  �أ�سخا�س   7 جانب  �إىل  عاماً(،  �بنته جيانا )13  وفاته مع  من  �سهر�ً 
مروحية كانت تقلهم بعد ��سطد�مها بجبل كالبا�سا�س �سمال غرب لو�س �جنلي�س.

�لفريق  يف  ورف��اق��ه  وعائلته  �ل�سلة  لكرة  حبه  عن  م��وؤث��رة  بكلمات  بر�ينت  عقيلة  فاني�سا،  وحتدثت 
قاعة  يف  �لآن  �ن��ت  ذل��ك.  فعلت  "لقد  ج���ورد�ن  مايكل  �ل���س��ط��ورة  ر�فقها  بعدما  وق��ال��ت  ومعجبيه. 

�مل�ساهري. �أنت بطل حقيقي ول�ست جمرد �أف�سل لعب. �أنت �لعظم على مّر �لتاريخ".
�أن��ت��ون��ي��و �سبريز �ل�سابق دن��ك��ان، وغ��ارن��ي��ت لع��ب ميني�سوتا  ���س��ان  �أي�����س��اً خ��الل �حل��ف��ل جن��م  وك���رم 
متروولفز وبو�سطن �سلتيك�س، ومدرب هيو�سن روكت�س �ل�سابق رودي توميانوفيت�س، �لفائز بلقب 

�لدوري مرتني، وجنمة �لدوري �لأمريكي للمحرتفات يف كرة �ل�سلة تاميكا كات�سنغز.
بفوزه  �لغربية  �ملنطقة  يوتا جاز زعامته على  تاأكيد مناف�سه  �أّج��ل فينيك�س �سنز  ثانية،  ويف مبار�ة 

�ل�ساحق على �سان �أنتونيو �سبريز 103-140.
�أن ينتظر مبار�ته �لخرية يف  �أن ي�سقط و�سيفه يف �ملنطقة، لكن بات عليه �لآن  وكان جاز ياأمل يف 

�لدوري �لأحد لنتز�ع �ل�سد�رة نهائياً.
ويحتل جاز �ملركز �لأّول بر�سيد 51 فوز�ً مقابل 20 خ�سارة، فيما ياأتي �سنز ثانياً )21-50(.

18 وكري�س  27 نقطة، فيما ��ساف ميكال بريدجز  وقاد ديفن بوكر قائمة �مل�سجلني يف �سنز مع 
بول 16.

ويف بروكلني، حت�سر بروكلني نت�س، ثاين �ملنطقة �ل�سرقية، باأف�سل طريقة ممكنة 
لالأدو�ر �لإق�سائية بفوزه على �سيكاغو بولز 91-105.

وجيم�س  دور�ن���ت  كيفن  "بيغ3"  بروكلني  ثالثي  م�ساركة  �مل��ب��ار�ة  و�سهدت 
هاردن وكايري �إرفينغ معاً للمرة �لأوىل منذ �سباط/فر�ير �ملا�سي.

فيما  نقطة،   22 م��ع  �لفائز  �سفوف  يف  م�سجل  كاأف�سل  �إرف��ي��ن��غ  وت��األ��ق 
�أنهى دور�نت �ملبار�ة مع 12 �إىل جانب 9 مرتد�ت و6 مترير�ت حا�سمة، 

وهادرن مع 5 نقاط فقط و7 مترير�ت حا�سمة.
�أر�س  على  �لثالثي معاً  تو�جد  و�ق��ع  نا�س عن  �ستيف  نت�س،  م��درب  قال 

�مللعب "�أن يتو�جدو� معاً على �أر�س �مللعب هي نقطة �إيجابية".
نبد�أ  عندما  لي�س جديد�ً  �لم��ر  ب��اأن  لل�سعور  �لفر�سة  "فقد  وتابع 

بخو�س �لأدو�ر �لإق�سائية �ل�سبوع �ملقبل".
وخ��ت��م "مل ت��ك��ن م��ب��ار�ة ك��ب��رية، ومل 
ب�����س��ورة ح�����ادة. مل نطلق  ن��ظ��ه��ر 
ولكننا  ل�سطو�ناتنا  �لعنان 

خرجنا بفوز".

لعب� لي�ضرت يرفع�ن علم 
فل�ضطني بعد التت�يج 

�أكد موؤ�ّس�س من�سة �ملو�سيقى عر �لإنرتنت "�سبوتيفاي" �مللياردير �ل�سويدي 
د�نيال �إك �ن عر�سه ل�سر�ء نادي �أر�سنال �لنكليزي جوبه بالرف�س من قبل 

�ملالكني �لأمريكيني لفريق "�لغانرز".
"مت تقدمي هذ� �ل�سبوع  "تويرت" �ل�سبت  وكتب �إك يف �سفحته على موقع 
�ملال  بر�أ�س  �جلماهري  ��سر�ك  يت�سمن  و�مل�سارف،  كرونكي  جلو�س  عر�س 
�لنق�س  ح��ق  )ي��ع��ط��ي  ذه��ب��ي+  +�إج�����ر�ء  وه���و  �لإد�رة  جمل�س  يف  ومتثيلهم 

ل�ساحبه(".
و�مل�سارف  كرونكي  عائلة  �ن  �أظ��اف��ره،  نعومة  منذ  �أر���س��ن��ال  م�سجع  وت��اب��ع 

�لد�عمة لها "�أجابو� �أنهم ل يحتاجون لهذه �لأمو�ل".
هذ�  تبدل  حال  يف  وحا�سر�ً  مهتماً  �ساأبقى  ولكن  قر�رهم  "�أحرتم  و�أ�ساف 

�لو�سع يف يوم من �ليام".
�لتاريخي  �لهد�ف  بينهم  ومن  �ل�سابقني  �لنادي  جنوم  من  �لعديد  و�أب��دى 
فيما  �مل�سروع،  لهذ�  �لكامل  �لدعم  هرني  تيريي  �لفرن�سي  "للمدفعجية" 
�سبه �لبع�س �إك ب� "�لفار�س �لأبي�س" �لقادر على �نت�سال �لنادي من �أزمته 

�لتي مير بها يف �لأعو�م �لأخرية.
وكانت جماهري نادي �أر�سنال عّرت عن غ�سبها من م�ساركة مالكه �لأمريكي 

�ستان كرونكي، و�لد جو�س )41 عاماً(، عر جمموعته "كرونكي �سبورت�س 
�أند �إنرتتاينمنت" )كاي �أ�س �ي(، يف �مل�سروع �لفا�سل لإطالق �لدوري �ل�سوبر 

�لنف�سايل عن دوري �أبطال �أوروبا.
12، �ساركت يف �ط��الق �لدوري  �أ�سل  �نكليزية من  �أح��د �ستة  �أر�سنال  وك��ان 
�ل�سوبر قبل �لن�سحاب منه �سريعاً بعد يومني ب�سبب �لعرت��سات �ل�سديدة 

من جماهريه.
و��سرتى �ستان كرونكي )73 عاماً( �أول مرة ح�سة يف �أر�سنال عام 2007. 
لكن نادي �سمال لندن �خفق بعدها على �سعيد �لنتائج خ�سو�ساً يف �لدوري 

�ل��ك��اأ���س ومل يخ�س دوري �لب��ط��ال منذ  �أل��ق��اب يف  �أرب��ع��ة  �مل��ح��ل��ي، حم��ق��ق��اً 
ميكل �أرتيتا،  �لإ�سباين  �ملدرب  بقيادة  "�ملدفعجية" ر�هنا،  ويحتل   .2017
خرج  كما  �لنهاية،  من  مرحلتني  قبل  �لنكليزي  �ل��دوري  يف  �لتا�سع  �ملركز 
من �لدور ن�سف نهائي مل�سابقة �لدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ" �أمام فياريال 

�ل�سباين باإجمايل �ملبار�تني 2-1.
 13 �لنكليزي  �ل��دوري  بطل  �أر�سنال  تاأهل  �إمكانية  ح��ول  �ل�سكوك  وحت��وم 
مرة، �آخرها يف عام 2004، وبطل �لكاأ�س 14 مرة، �إىل م�سابقة �أوروبية يف 

�ملو�سم �ملقبل وذلك للمرة �لوىل منذ 25 عاماً.

مالك� اأر�ضنال يرف�ض�ن عر�س دانيال اإك ل�ضراء النادي 

ليربون جيم�س ُيبقي على اآمال 
ليكرز بالتاأهل املبا�ضر 

 م��ضيماين ل ي�ضعر بالقلق  ي�فنت��س ينتظر الهدايا حلجز مقعده يف دوري الأبطال
رغم الأداء الباهت

 0-2 ل ي�سعر مدرب �لأهلي بيت�سمو مو�سيماين بالقلق بعد فوز بطل م�سر 
على ماميلودي �سن د�ونز �جلنوب �أفريقي يف ذهاب دور �لثمانية لدوري �أبطال 
�أفريقيا لكرة �لقدم �أم�س �لأول �ل�سبت، رغم �لأد�ء �لباهت �لذي قدمه فريقه 

يف �أغلب �أوقات �ملبار�ة.
وقال مو�سيماين، �لذي قاد �لأهلي لإحر�ز لقب دوري �لأبطال للمرة �لتا�سعة 
بالثالثية ولعبنا �سد  للقلق.. فزنا  د�ع  "ل  �ملا�سي، يف موؤمتر �سحايف:  �لعام 
�أندية قوية يف كاأ�س �لعامل لالأندية ولذلك نحن قادرون على حتقيق نتيجة 
�إيجابية يف مبار�ة �لإياب، وعلينا �أن ن�سجل �أي�ساً يف ملعب �سن د�ونز، �لهدف يف 
جنوب �أفريقيا �سيكون غالياً، ويجب �أي�ساً �أن نركز على �لدفاع ونخرج ب�سباك 

نظيفة".
20 عاماً ولن تخدعني �لنتيجة،  �أنا حمرتف منذ  "مل نتاأهل بعد،  و�أ�ساف: 
يف  بر�سلونة  �أم��ام  ليفربول  عاد  وكيف  ميونخ،  لبايرن  كبرية  نتائج  ر�أينا  كلنا 

لدينا للثقة �لز�ئدة". جمال  ل  ولكن  �ملناف�س  �أخطاء  بف�سل  فزنا   ،2019
وتابع مدرب �سن د�ونز �ل�سابق: "كانت مبار�ة �سعبة بعد مار�ثون طويل لعبنا 
�أعذ�ر  ل  لكن  �سعوبات  و�جهنا  طويلة،  لفرتة  �أي��ام  ثالثة  كل  م��ب��ار�ة  خالله 
لأننا فريق كبري وهذ� قدره، �ليوم و�جهنا فريقاً قوياً و�أحد �ملر�سحني للفوز 

بالبطولة".
و��ستطرد: "�ل�سوط �لثاين كان �سعباً علينا.. �رتكبنا �أخطاء عديدة �أنا حمبط 
�ل�سناوي بتدخالت م��وؤث��رة، وه��ذ� و�رد يف كرة  منها، وق��ام )�حل��ار���س( حممد 
�أي�ساً يف طريقه لإحر�ز  �لثمانية  �لقدم". و�أط��اح �لأهلي ب�سن د�ونز من دور 
�للقب �ملو�سم �ملا�سي، ليثاأر لهزميته �لثقيلة 1-5 يف �لنتيجة �لإجمالية �أمام 

مناف�سه �جلنوب �أفريقي يف �لدور نف�سه عام 2019.



 

بيتزا خمب�زة على حمم بركانية 
ب�سكل  ���س��ب��اط/ف��ر�ي��ر  غ��و�ت��ي��م��ال منذ  ب��اك��اي��ا يف  ب��رك��ان  ين�سط 
تاأهب  حالة  يف  �ملحلية  و�ل�سلطات  �ملجتمعات  يبقي  ما  ملحوظ، 
�حلمم  تدفق  �أ�سبح  غار�سيا،  د�فيد  �إىل  بالن�سبة  لكن  ق�سوى... 

�لركانية �ملن�سهرة �إىل �أ�سفل �سفح �جلبل، مبثابة مطبخ له.
"بيتز�  عاما   34 �لعمر  من  يبلغ  حما�سب  وه��و  غار�سيا،  ويقدم 
لل�سياح  �مل�ستعلة  �ل��رك��ان��ي��ة  �ل�����س��خ��ور  ع��ل��ى  م��ط��ب��وخ��ة  باكايا" 

و�ل�سكان �ملحليني �ملدهو�سني.
وقال غار�سيا لوكالة فر�ن�س بر�س من منطقة �سخرية توؤدي �إىل 
فوهة بركان باكايا وقد حولها �إىل مكان عمله "ياأتي �لكثري من 
�لأ�سخا�س لال�ستمتاع بتجربة تناول �لبيتز� �ملخبوزة على حر�رة 

بركانية".
يف مطبخه �ملوقت و�ليدوي �ل�سنع، يوزع غار�سيا عجينة على طبق 
معدين ميكنه مقاومة درجات حر�رة ت�سل �إىل �ألف درجة مئوية، 
وي�سع عليها �سل�سة �لطماطم وكمية كبرية من �جلنب وقطع من 

�للحم.
ثم ي�سع غار�سيا مبالب�سه �لو�قية وحذ�ئه �لع�سكري، �لبيتز� على 

�حلمم �لركانية.
�أ�سبحت جاهزة، لكن لنرتك �جلنب  "لقد  10 دقائق يعلن  وبعد 

يذوب �أكرث".
"تلك  �جل��نب  م��ن  فقاعات  تت�سكل  كانت  فيما  �ل�سياح  �أح��د  وق��ال 

�لبيتز� تبدو لذيذة جد�!"
و�أ�سبح مطبخ غار�سيا نقطة جذب لل�سياح �لذين يرغبون يف ت�سلق 
غو�تيمال،  يف  ن�سطة  بر�كني  ثالثة  �أح��د  وه��و  �ل�سخم،  �لركان 

ويقع على م�سافة 25 كيلومرت� فقط من جنوب �لعا�سمة.

ميلك م�هبة فريدة جتعله قادرًا على الكالم بالعك�س
ن��وع��ه��ا، فهو ق���ادر على  �أم��ري��ك��ي موهبة ف��ري��دة م��ن  ميلك رج��ل 

�حلديث و�لغناء بطريقة معاك�سة.
ومنذ �أن كان طفاًل �سغري�ً، عرف جون �سيفري �أو�سن، وهو حمرر 
فيديو من ولية كارولينا �ل�سمالية، �أنه خمتلف قلياًل عن معظم 
�لأطفال يف �سنه، ومل يكن قادر�ً على �أن يتالءم �أبًد� مع �لأطفال 

�لآخرين.
مبتالزمة  م�ساب  �أن���ه  ���س��ن��و�ت  ب�سع  قبل  �إل  ج��ون  يكت�سف  ومل 
�أ�سرجر ، وهو ��سطر�ب يف �لنمو �لع�سبي يف طيف �لتوحد، يف�سر 
متنح  و�لتي  �لغريبة  �خلارقة  وقوته  �لجتماعي  حرجه  من  كاًل 

�لقدرة على �لتحدث و�لغناء بالعك�س.
و�لتعليقات  �ل�ستهز�ء�ت  جون  و�جه  �سغرًي�،  �سبًيا  كان  وعندما 
�لقا�سية من �أقر�نه، ووجد مالًذ� يف �ملو�سيقى، وكان �ل�ستماع �إىل 
�لت�سجيالت �أحد و�سائل �لت�سلية �ملف�سلة لديه. و�ساعده ذلك على 

�كت�ساف قدرته على �لتحدث �إىل �لور�ء.
و�أظهر جون قدرته �لفريدة يف �لعديد من �لر�مج �لتلفزيونية 
وعرو�س �ملو�هب على مر �ل�سنني، وي�ست�سيف �لآن قناته �خلا�سة 
على يوتيوب، حيث يذهل عقول �لنا�س من خالل �لغناء و�لتحدث 

�إىل �لور�ء.
ا  �أي�سً �ل��ور�ء، ولكن  �إىل  بالتحدث  له فقط  ي�سمح عقل جون  ول 
ا، ومبجرد �أن �أدرك مدى  �لتفكري وت�سور �لأ�سياء �إىل �لور�ء �أي�سً
�لآن، ويقبل نف�سه كما  �أل ي�سك يف نف�سه بعد  متيز قدرته، تعلم 

هو، بح�سب موقع �أوديتي �سنرت�ل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قاب�س روب�تي قادر على التقاط حبة رمل 
طور باحثون من جامعة بو�سطن قاب�س روبوتي ميكنه �لتقاط �أج�سام مبختلف �لأ�سكال و�لأحجام.

ويعمل �لقاب�س على تو�سيد �لأ�سياء �أثناء �إم�ساكها، مما ي�سمح للكما�سة بالتعامل مع �لعنا�سر �له�سة وغري �ملنتظمة 
ا ت�سغري �لقاب�س ليتو�فق مع جمموعة من �لأ�سكال و�لأحجام، مما يجعله قادر�ً على �لتقاط  و�لزلقة. وميكن �أي�سً

كل �سيء من زجاجة ماء بال�ستيكية و�سخرة وم�سبك كبري �إىل حبة رمل �سغرية.
ويت�سور �لباحثون �لذين يقفون ور�ء �لقاب�س، وهم مهند�سون من جامعة بو�سطن، عدًد� من �لتطبيقات �ملحتملة، 
ورمبا كان �لأمر �لأكرث جناًحا هو �لأذرع �لتي ميكن �أن ترتبط بالأجهزة �مل�ساعدة مثل �لأيدي �لآلية لتقليد �أ�سابع 

�لإن�سان عن كثب.
و��ستلهم �لباحثون هذه �ملقاب�س من فن kirigami �لياباين �لقدمي، وهو نوع من �لأوريجامي ي�سمح بقطع �لورق 
�لتطبيقات  لفهم  �مل�سطحة   kirigami يدر�سون خ�سائ�س �سفائح  كانو�  بينما  �أ�سكال،  �إىل  بدًل من جمرد طيه 

�لهند�سية �ملحتملة لهياكل متغرية �ل�سكل ب�سكل �أف�سل.
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هل حتب�ن القطط؟.. مطل�ب مربيات
لكل حمبي �لقطط، �لفر�سة �أ�سبحت �أمامكم لق�ساء �أكر قدر من �لوقت 
"مربيات"  عن  مقهى  بحث  خ��الل  من  �ملف�سلة،  �لأليفة  حيو�ناتكم  بني 
يف  للقطط  مقهى  "�أف�سل   Maison De Moggy ويبحث  للقطط. 
�أوروبا" �لذي يقع بالعا�سمة �ل�سكتلندية �إدنره، عن مربيات �أو جلي�سات 
خمتلفة  �لر�ئعة  �لقطط  من  كبري  لعدد  موطنا  �ملقهى  ويعتر  للقطط. 

�لأ�سكال و�لأحجام و�ل�ساللت، وفقاً ملوقع "supereva" �لإيطايل.
ه���ذ� �مل��ق��ه��ى، �ل���ذي ي��ق��دم �أي�����س��اً جم��م��وع��ة خم��ت��ارة م��ن �ل�����س��اي و�لقهوة 
و�لكعك، �لآن يف رحلة بحث عن مربيات لهذ� �لنوع من �حليو�نات �لأليفة 

من �لباحثات عن �حل�سول على دعم مادي �إ�سايف.
وتعتر هذه �لوظيفة منا�سبة ل�سخ�س يبحث عن وظيفة جانبية �أو غري 

ثابتة، رمبا طالب �أو �سخ�س لديه بالفعل وظيفة �أخرى.
�سيء  �أي  توقع عمل  �لر�سميات على  �لقطط غري  تدريب مربيات  و�سيتم 
�أ�سنان �لقطط يف �ل�سباح، وحتميمها، و�سنع  على �لإط��الق، مثل تنظيف 
�لكابت�سينو �ملخفوق، و�سمان ح�سول �سيوف مقهى �لقطط على �لتجربة 

.Maison de Moggy لر�ئعة �لتي ي�ستهر بها�

مفاجاأة.. الثدييات  تتنف�س من فتحة ال�ضرج
ك�سفت در��سة يابانية حديثة �أن �لثدييات ميكنها �مت�سا�س �لأك�سجني من 
خالل فتحة �ل�سرج عند �ل�سرورة، وكذلك �لب�سر �لذين يعانون �سعوبات 
تنف�سية. و�هتم باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب �لأ�سنان بالطريقة 
�أمعائها يف حالت �لطو�رئ،  �لتي تتنف�س بها بع�س �حليو�نات من خالل 
�لفئر�ن  ل��دى  جتريبية  ظ���روف  ظ��ل  يف  ممكن  نف�سه  �لأم���ر  �أن  ف��اأث��ب��ت��و� 

و�جلرذ�ن و�خلنازير.
�أن ينطبق  �لأم��ر ميكن  "هذ�  "ميد" �أن  �ملن�سور يف جملة  �لبحث  و�أو�سح 
�لتنف�س  �أجهزة  نق�س  ب�سبب  تنف�سية  �سعوبات  يعانون  �لذين  �لب�سر  على 
مثاًل، كما كانت �حلال �أثناء جائحة )كوفيد19-(، �أو عندما ل تكون هذه 

�لأجهزة منا�سبة ملري�س معني".
�أك�سيد �لكربون  عادًة يقوم �لتنف�س على ��ستن�ساق �لأك�سجني وزفري ثاين 

عر �لرئتني �أو �خليا�سيم، لكن بع�س �لأنو�ع طورت �آليات �أخرى.
��ستخد�م  ميكنها  �ل��ب��ح��ر  خ��ي��ار  ح��ت��ى  �أو  �ل��ع��ن��اك��ب  �أو  �لأ���س��م��اك  فبع�س 
يف  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  �أج��ل  من  �لأك�سجني  على  للح�سول  موؤخرتها 
�خت�سار�ً  "�إيفا"،  ت�سمية  �لظاهرة  ه��ذه  على  و�أطلقت  �ل��ط��و�رئ.  ح��الت 
لعبارة "تنف�س معوي عر فتحة �ل�سرج" بالإجنليزية، وفقا لوكالة �لأنباء 
�لفرن�سية. وقال �ملعّد �لرئي�سي للدر��سة ريو �أوكابي �إن "�مل�ستقيم يحتوي 
على �سبكة من �لأوعية �لدموية �لدقيقة �أ�سفل �سطح جد�ره مبا�سرة، ما 
يعني �أن �لأدوية �لتي تعطى عر فتحة �ل�سرج مُتت�س ب�سهولة يف جمرى 

�لدم". وعلى هذ� �ملبد�أ تقوم �لتحاميل.

فنانة م�ضرية تخ�ضر 
معركة ك�رونا

نادية  �مل�����س��ري��ة  �ل��ف��ن��ان��ة  ت��وف��ي��ت 
�لعر�قية �أم�س �لأحد �إثر �إ�سابتها 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، ع��ن عمر ناهز 
�أعلنته  ما  وف��ق  وذل��ك  �ل�57 عاما، 
�بنتها مي حمرو�س عر �سفحتها 
�لتو��سل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �خل���ا����س���ة 

�لجتماعي في�سبوك.
و�أعلنت �بنة �لفنانة نادية �لعر�قية 
بالرحمة،  لها  د�عية  و�لدتها  وفاة 
وجمهورها  حم��ب��ي��ه��ا  م���ط���ال���ب���ة 
"ماما  ق���ائ���ل���ة:  ع��ل��ي��ه��ا  ب���ال���رتح���م 
�نتقلت �إىل رحمة �هلل تعاىل، �أرجو 
على  �لفاحتة  وق���ر�ءة  لها  �ل��دع��اء 
�إليه  و�إن���ا  هلل  �إن���ا  �لطيبة،  روح��ه��ا 

ر�جعون".
�لعر�قية  نادية  �لفنانة  و��ستهرت 
�حلر�سني  �ل��ف��ن��ان��ني  م���ن  ب���اأن���ه���ا 
ب�����س��ك��ل د�ئ�����م ع��ل��ى �ل��ت��و����س��ل مع 
ج���م���ه���وره���ا ع����ر ح�����س��اب��ه��ا على 
�أبريل �ملا�سي،   30 في�سبوك، ويوم 
�إثر  �ملركزة  �لعناية  دخولها  وقبل 
ن�سرت  كورونا،  بفريو�س  �إ�سابتها 
حتذير� جلمهورها من �لفريو�س.

"هجمت  حينها:  �لفنانة  وكتبت 
مايوريها  ربنا  بيتنا  على  �لكورونا 
حلد..م�س عارفة ليلي من نهاري 
ميكون  زي  وم��ت��ك�����س��رة  ب��خ��ط��رف 
ع��ام��ل��ة ح���ادث���ة و�ت��ك�����س��رت.. �للي 
�إيه  ع��م��ل  يحكيلي  ك���ورون���ا  ج��ت��ل��ه 
وه���ل ه��ن��اك �أط���ب���اء ب��ي��ج��و� �لبيت 
دعو�تكم  دم..  حت��ال��ي��ل  ي��ع��م��ل��و� 

وحر�سو� �ملو�سوع خطري".

ملي�ن حبة كبتاج�ن..   2.3
خمباأة باحرتافية

جنحت �سلطات �جلمارك �ل�سعودية 
�سخمة  �سحنة  تهريب  �إح��ب��اط  يف 
�ململكة،  د�خ���ل  �إىل  �مل��خ��در�ت  م��ن 

عر ميناء جدة �لإ�سالمي.
و�ل�سريبة  �ل��زك��اة  هيئة  و�أع��ل��ن��ت 
�أول  م�ساء  �ل�سعودية،  و�جل��م��ارك 
من �أم�س �إحباط تهريب �أكرث من 
كانت  كبتاجون،  حبة   2،312،00

خمباأة د�خل �ساحنة بّر�د.
وقالت �لهيئة �إن �ل�سلطات جنحت 
�سحنة  تهريب  �إحباط حماولة  يف 
�سمن  ك����ان����ت  �ل����ت����ي  �مل������خ������در�ت، 
�إدخالها  �ملهربون  يعتزم  �إر�سالية 

عر منفذ ميناء جدة.
و�أظهر مقطع فيديو ن�سره ح�ساب 
�ل��ه��ي��ئ��ة ���س��ح��ن��ة �مل����خ����در�ت، وهي 
خمباأة د�خل �ل�ساحنة ويف عجالت 

�ل�سيارة، بطريقة �حرت�فية.
�ل�سعودية  �جل���م���ارك  ت���ب���نّي  ومل 
لكنها  �ل�سخمة،  �ل�سحنة  من�ساأ 
جهاز  م����ع  �ل��ت��ن�����س��ي��ق  �أن  ذك������رت 
مكافحة �ملخدر�ت قاد �إىل �سبط 4 
��ستقبال  يعتزمون  كانو�  �أ�سخا�س 
�أجانب   4 وع���دده���م  �لإر����س���ال���ي���ة، 

يقيمون د�خل �لبالد.
�ل�سعودية،  ق��ررت  �ملا�سي  و�ل�سهر 
و�لفو�كه  �خل�سر�و�ت  دخول  منع 
�أر��سيها،  �أو عبورها من  �للبنانية 
�ملعنية  �جل��ه��ات  لح��ظ��ت  �أن  ب��ع��د 
قبل  م��ن  �ململكة  ��ستهد�ف  ت��ز�ي��د 

مهربي �ملخدر�ت يف لبنان.
�لد�خلية  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  وح��ي��ن��ه��ا 
�أنها �ستتابع �لإر�ساليات  �ل�سعودية 
من  �لقادمة  �لأخ���رى  و�ل�سحنات 

لبنان.

البحر يقذف اأطنانا من 
الكافيار .. ما ال�ضر؟

ي�سطاد �ل�سكان �ملحليون يف �سبه جزيرة �ساخالني 
باأيديهم  �ل��رجن��ة  ���س��م��ك  ���س��رق رو���س��ي��ا  ب��اأق�����س��ى 

ويجمعون كافياره �أ�سفر �للون باملجارف.
�جل��زي��رة عا�سفة  �سبه  �أن �سربت  بعد  ذل��ك  ج��اء 
�لرجنة  �أ���س��م��اك  جتمع  �إىل  �أدت  ���س��دي��دة  بحرية 
و�لكافيار على �ل�ساطئ، وفقا لوكالة "نوفو�ستي" 

�لرو�سية.
مز�رعهم  �إىل  و�لكافيار  �ل�سمك  �ل�سكان  وينقل 

حيث ي�ستخدمونه كاأ�سمدة ع�سوية.
�سبه  يف  �لبيئية"  "�لدورية  جمعية  رئي�س  وق��ال 
ج���زي���رة ���س��اخ��ال��ني، دم���ي���رتي ل��ي�����س��ي��ت�����س��ني عر 
�سفحته على "�أن�ستقر�م" �إن �ساطئ �سبه �جلزيرة 
�سمك  ك��اف��ي��ار  م��ن  غليظة  طبقة  ح��ال��ي��ا  تغطيه 
�لرجنة تبلغ �سماكتها يف بع�س �لأماكن 10 – 15 

�سنتيمرت�. 
ومتتد �لطبقة بعر�س ب�سعة �أمتار �إىل م�سافة 3 

كيلومرت�ت بالقرب من بلدة ني�سايفكا.

تخ�ضر 26 ملي�ن دولر يف غ�ضالة مالب�س  
�كت�سف �أمريكية �أنها ربحت مبلغا كبري� �سيغري حياتها، 
لكنها يف �لوقت نف�سه فوجئت بفقد�ن �لتذكرة �لر�بحة 
بعد �أن تركتها دون ق�سد يف جيب بنطالها �لذي �نتهى به 

�لأمر يف غ�سالة �ملالب�س، ومن ثم مت تدمري �لق�سيمة.
�إنها  كاليفورنيا،  بولية  تعي�س  �لتي  �لأمريكية،  وقالت 
لكنها  دولر،  مليون   26 بقيمة  يان�سيب  تذكرة  ربحت 
�سر�ئها  بعد  تركتها  عندما  �خل��ط��اأ،  طريق  عن  دمرتها 
 Whittier ل�سحيفة  ووفقاً  وغ�سلته.  بنطال  جيب  يف 
يف  موظفة  ق��ال��ت  �ملحلية،  �لأم��ري��ك��ي��ة   Daily News
لو�س  م��دي��ن��ة  يف  ن������ورووك  ب�����س��اح��ي��ة   ampm م��ت��ج��ر 
 ،SuperLotto Plus تذكرة  �سر�ء  مت  حيث  �أجنلو�س، 
�إن �مر�أة، جاءت �لأربعاء �ملا�سي، و�أخرت �ملوظفني �أنها 
و�سعت تذكرة فائزة يف بنطالها لكنها �أتلفت يف �لغ�سيل.

�خلمي�س  �جل��ائ��زة  لت�سلم  �لنهائي  �مل��وع��د  �نتهاء  ورغ��م 
كاثي  لكن  �لنظر يف طلبها،  �سيتم  �أن��ه  و�لتاأكيد  �ملا�سي، 
لليان�سيب  كاليفورنيا  مركز  با�سم  �ملتحدثة  جون�ستون، 
هناك  يكون  �أن  يجب  �لكرى،  باجلائزة  "للفوز  قالت: 

دليل قوي ومقنع �أن �لتذكرة بحوزتك".

تفا�ضيل م�ضرع عرو�ضني ليلة زفافهما
�لفطر  �أيام عيد  لقي عرو�سان م�سريان م�سرعهما ثاين 
�أ���س��ف��ر عن  �مل��ب��ارك، �إث���ر ����س��ط��د�م �سيارتهما ب��اأخ��رى، م��ا 

�نقالبها ب�سكل مروع و�ن�سطارها �إىل ن�سفني.
�إ�سالم  بخطيبها  �سماح  �لعرو�س  بات�سال  ب���د�أت  �لو�قعة 
)25 عاما( من قرية �سر� �لعنب �لتابعة ملركز منيا �لقمح 
منه  تطلب  �جلمعة،  ظهر  )�سمال(،  �ل�سرقية  مبحافظة 
�لن�سائية )كو�فري(  �لتجميل  �أحد �سالونات  �إىل  �أن يقلها 
�ل�سيارة،  �لعرو�سان  ��ستقل  وبالفعل  �ل��زق��ازي��ق.  مبدينة 
�لزقازيق(   - �لقمح  )منيا  ط��ري��ق  على  �سريهما  و�أث��ن��اء 
��سطدمت �سيارة بعربتهما من �خللف، ما �أدى �إىل �نقالبها 
ب�سكل مروع و�ن�سطارها �إىل ن�سفني. ووفقا ملا نقلته جريدة 
�حلال  يف  م�سرعهما  �لعرو�سان  لقي  "�لوطن" �مل�سرية، 
وحتطمت �ل�سيارة، ومل يتبق �سوى ف�ستان �لعرو�س �لذي 
علق جزء منه بال�سيارة، و�سقط �لآخر على �لأر�س. كانت 
غطت  حيث  �ل��زف��اف،  حلفل  ت�ستعد�ن  �لعرو�سني  �أ���س��رت��ا 
�لزينة و�جهة منزل �لعري�س، ويف حلظة حتولت �لزغاريد 
�لتي كان �سد�ها يرتدد باأرجاء �ملكان �إىل �سر�خ ورعب بعد 
�لذي  �مل�ست�سفى  �إىل  وه��رع �جلميع  �حل��ادث،  و�سول خر 

نقلت �إليه �جلثامني بالزقازيق.

العث�ر على منر تك�ضا�س ال�ضائع         
تك�سا�س  ب��ولي��ة  ه��ي��و���س��ن  م��دي��ن��ة  يف  �ل�����س��رط��ة  متكنت 
�لأمريكية من �لعثور على منر مفقود منذ 6 �أيام، �إذ كان 

يتجول يف �أحد �أحياء �ملدينة.
وقالت �سرطة مدينة هيو�سن �إن �لنمر، �مل�سمى "�لهند"، 
مل ي�سب باأذى وب�سحة جيدة. وكان �لنمر مفقوًد� منذ 
وهو  كويفا�س  فيكتور  �سوهد  عندما  �ملا�سي  �لأح��د  ي��وم 

يقود �لنمر غربي هيو�سن.
رون  �ل�سرطة  ق��ائ��د  ق��ال  �ل�سبت،  �سحفي،  م��وؤمت��ر  ويف 
بال�سرطة  �ت�سل  ك��وي��ف��ا���س،  ل��زوج��ة  �سديًقا  �إن  ب����ورز�، 
لإبالغه مبكان وجود �لنمر. و��ستلمت �لزوجة �لنمر من 

�ل�سرطة و�أخرتهم باأنه يعود لزوجها.

ق�ضة قائد قطار منع كارثة مب�ضر.. فكافاأه وزير النقل مبفاجاأة
ف��اج��اأ وزي���ر �لنقل �مل�����س��ري ك��ام��ل �ل��وزي��ر قائد 
حفل  بح�سور  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكك  بهيئة  ق��ط��ار 
زف����اف �ب��ن��ت��ه يف م��دي��ن��ة �أ����س���و�ن �أق�����س��ى جنوب 
�ل�سهر  قطار  ح��ادث  منعه  نظري  كمكافاأة  م�سر 
وك�سف  �ل�سحايا.  من  �لكثري  يوقع  كاد  �ملا�سي، 
قائد �لقطار خالد �لليثي، يف ت�سريحات خا�سة 
ل�"�سكاي نيوز عربية" تفا�سيل �حلادث وح�سور 
وزير �لنقل �مل�سري �إىل قريته للم�ساركة بحفل 
زفاف �بنته. وقال �لليثي، �إنه يعمل كقائد قطار 
�مل��ا���س��ي من  �ل�سهر  �ل�����س��ي��اح��ي، ومت��ك��ن  �أ����س���و�ن 
زر�عي  ب��ج��ر�ر  ي�سطدم  �أن  قبل  �لقطار  �إي��ق��اف 
حممل باأطنان من �لق�سب، ويتفادى وقوع كارثة 
حمققة ليقرر وزير �لنقل �إقامة حفل تكرمي له 

مبقر �لوز�رة و�إهد�ئه مكافاأة مالية.
�ساأله  �مل��ك��اف��اأة،  �أن��ه حني تقدم ل�ستالم  و�أ���س��اف 
فاأبلغه  �أ����س���رت���ه  �أح�������و�ل  ع���ن  �مل�������س���ري  �ل����وزي����ر 
فوعده  �ل�سغرى  �بنته  زف��اف  حلفل  با�ستعد�ده 

باحل�سور �إىل منزله و�مل�ساركة باحلفل.
ومل يتوقع قائد �لقطار �أن متر �لأيام ويفي وزير 

�لنقل بوعده، م�سيًفا: "�لوزير لديه �لكثري من 
�لن�����س��غ��الت، ف��اع��ت��ق��دت �أن���ه رمب���ا حت���دث هكذ� 
�ت�ساًل  تلقيت  �أي��ام  قبل  لكنني  ج��ًر� خلاطري، 
�لوزير  على ح�سور  للتاأكيد  �ل��وز�رة  من  ر�سمياً 
�إىل �أ�سو�ن و�لذهاب �إىل منزيل". و��ستقبل �أهايل 
�حلاد،  و�لت�سفيق  بالتحية  �لنقل  وزي��ر  �لقرية 
و���س��ارك مل���دة ن�سف ���س��اع��ة يف ح��ف��ل �ل��زف��اف ثم 
�ن�سرف. وعر قائد �لقطار عن �سعادته �لبالغة 
مب�ساركة �لوزير يف حفل �لزفاف، قائاًل: "كانت 
بال�سعادة،  هائل  و�سعور  للغاية  كبرية  �لفرحة 
�أ����س���و�ن و�ل��ع��ام��ل��ني بال�سكة  ���س��رف لأه����ل  ه���ذ� 
�لوزير  ك��ام��ل  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  كافة".  �حل��دي��د 
جل�س مع �أهل �لعرو�سني، و�أو�سى �لعري�س على 
بنتي  دي  منها،  بالك  خد  "قاله  بالقول:  �بنته 
قبل ما تكون بنت خالد". و�سدد على �أنه حر�س 
على �إقامة حفل �لزفاف يف منزله، مع دعوة عدد 
�لتي  �لح��رت�زي��ة  ل���الإج���ر�ء�ت  حم���دود تطبيًقا 
فر�ستها �حلكومة �مل�سرية حتى �لأ�سبوع �ملقبل، 

جتنًبا لنت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد.

ممثل كابوكي الياباين اإيبيز� اإيت�ضيكا�ا يوؤدي اأداء »�ضانبا�ضو« خلل حفل مبنا�ضبة مر�ر 100 يوم على افتتاح 
د�رة االألعاب الباراملبية طوكيو 2020.    ر�يرتز

غ�ينيث بالرتو حتتفل  بعيد 
ميالد ابنتها 

�حتفلت �ملمثلة �لأمريكية  غوينيث بالرتو  بعيد ميالد �بنتها �ل�سابع ع�سر، 
ون�سرت �سورتها على ح�سابها �خلا�س على موقع �لتو��سل �لجتماعي. وهي 

�بنة �ملغني  كري�س مارتن ، وت�سبه و�لدتها كثري�ً.
وعلقت غوينيث على �ل�سورة قائلة: "هل ميكن �أن يكون؟ 17 �ليوم ؟ �أحلى 
�أن �لفتاة �ملر�هقة لديها �لكثري من  �أن نوؤمن  �أنت حياتي". يجب  �بنتي ... 
ر�ئعة  "�أنت  و�أ�سافت:  يوم".  كل  �أ�سحك  جتعليني  "�أنت  وتابعت:  �لفكاهة 

�أنني حظيت  وتعملني بجد. �أحرتمك ومعجبة بك كثرًي�. كنت �أمتنى لو 
مبلعقة من �لقبول �لذ�تي �لتي حظيت بها عندما كنت يف عمرك. �أنت 

�ل�سباح  بالتذكري يف  ر�سالتها  " �أنهت غوينيث  للغاية.  ور�ئعة  ملهمة 
17 عاًما. عيد ميالد �سعيد يا  �أن��ه كان قبل  �أ�سدق  "لقد ول��دت ، ل 

مالكي." وقد تفاعل �ملتابعون و�ملعجبون مع �ل�سورة و�ملعايد�ت.


