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التحقيق مع وزير املالية القطري بتهم ف�ساد
•• الدوحة - وكاالت:

�أمر  �لعام  �لنائب  �إن  �خلمي�س،  �أم�س  �لقطرية،  �لأنباء  وكالة  قالت 
و��ستغالل  �ل��ع��ام،  ب��امل��ال  �لإ���س��ر�ر  بتهم  �ملالية  وزي��ر  م��ع  بالتحقيق 

�لوظيفة، و�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة.
ونقلت وكالة �لأنباء �لقطرية بيانا ملكتب �لنائب �لعام جاء فيه: بعد 
�لعام  �لنائب  �أم��ر  �أرف��ق بها من تقارير،  �لأور�ق، وما  �لط��الع على 
�أثري  عما  و�سوؤ�له  �لعمادي،  �سريف  علي  �ملالية  وزي��ر  على  بالقب�س 
بالإ�سر�ر  متثلت  �لعامة،  بالوظيفة  متعلقة  جر�ئم  من  بالتقارير 

باملال �لعام، و��ستغالل �لوظيفة، و�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة.
و�أ�ساف �لبيان: �أمر �لنائب �لعام بفتح حتقيقات مو�سعة يف �جلر�ئم 
�مل��ث��ارة ب����الأور�ق �مل��ق��دم��ة. وع����نّ �ل��ع��م��ادي وزي���ر� للمالية يف يونيو 
2013، وهو ع�سو باملجل�س �لأعلى لل�سوؤون �لقت�سادية و�ل�ستثمار، 

ح�سبما ذكر موقع جمل�س �لوزر�ء �لقطري.

م�سر وتركيا عقدتا حمادثات �سريحة 
ومعمقة ب�ساأن ق�سايا ثنائية واإقليمية بالقاهرة 

•• القاهرة-رويرتز:

�إنهما عقدتا حمادثات �سريحة  �م�س �خلمي�س  وتركيا  قالت م�سر 
م�ساع  �إط��ار  يف  �لقاهرة  يف  و�إقليمية  ثنائية  ق�سايا  ب�ساأن  ومعمقة 

لإعادة بناء �لعالقات ب� �لدولت�.
وق���ال ب��ي��ان م�����س��رك ���س��در ب��ع��د حم��ادث��ات ����س��ت��م��رت ي��وم��� كانت 
�لثنائية،  �لق�سايا  �إىل  تطرقت  حيث  ومعمقة،  �سريحة  �ملناق�سات 
ليبيا  يف  �لو�سع  �سيما  ل  �لإقليمية،  �لق�سايا  من  ع��دد  عن  ف�سال 
�سرق  منطقة  يف  و�لأم��ن  �ل�سالم  حتقيق  و�سرورة  و�لعر�ق  و�سوريا 
�ملتو�سط. و�أ�ساف �لبيان �سيقوم �جلانبان بتقييم نتيجة هذه �جلولة 

من �مل�ساور�ت و�لتفاق على �خلطو�ت �ملقبلة.

ي�سهم يف زيادة جاذبية االإمارة لال�ستثمارات وروؤو�س االأموال

حممد بن را�سد ي�سدر قان�ن مركـز دبـي املـايل العاملـي

االأك�سجني  تر�سل  م�سر 
لت�ن�س طبية  وم�ساعدات 

•• الفجر – تون�س

�خلمي�س  �أم���������س  ����س���ب���اح  ���ت  ح���طنّ
بالعوينة،  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  ب��ال��ق��اع��دة 
لة  حممنّ م�سرية  ع�سكرية  ط��ائ��رة 
طبية  وم�������س���ت���ل���زم���ات  مب�����ع�����د�ت 
للم�ساعدة على دعم جهود مو�جهة 

جائحة كوفيد19-.
وقال بالغ لرئا�سة �جلمهورية، �إن 
�لوطني ومدير عام  �ل��دف��اع  وزي��ر 
م�سر  و�سفري  �لع�سكرية  �ل�سحة 
بتون�س كانو� يف ��ستقبال �لطائرة.

هذه  �أن  �ل���ب���الغ  ن��ف�����س  يف  وج�����اء 
�مل���������س����اع����د�ت ه�����ي مب������ب������ادرة من 
�لفتاح  ع���ب���د  �مل�������س���ري  �ل���رئ���ي�������س 
بالد�ئرة  �مل��ل��ح��ق  وك����ان  �ل�سي�سي 
�لتون�سية  بالرئا�سة  �لدبلوما�سية 
وليد �حلجام، قد �أكد �لربعاء �أنه 
تون�س،  �إىل  ت�سل  �أن  �ملنتظر  م��ن 
من  قادمتان  ع�سكريتان  طائرتان 
ب��ك��م��ي��ات هامة  م�����س��ر حم��م��ل��ت��ان 
من �لك�سج� وم�ستلزمات طبية 

ملجابهة فريو�س كورونا. 
)�لتفا�سيل �س9(

•• دبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أ����س���در 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ب�سفته  �هلل”،  “رعاه  �ل�������وزر�ء 
حاكماً لإم��ارة دب��ي، �لقانون رقم 
5 ل�سنة 2021 ب�ساأن مرك�ز دب�ي 
�مل�����ايل �لعامل�ي، و�ل���ذي ح��ل حمل 
 2004 ل�سنة   9 رق���م  �ل��ق��ان��ون 
ب�����س��اأن م��رك��ز دب���ي �مل����ايل �لعاملي 

وتعديالته.
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً 
�جلديد  �ل��ق��ان��ون  يوفر  �لعاملية، 
�مل�����زي�����د م�����ن �ل�����و������س�����وح ب�������س���اأن 
�ملركز  رئي�س  وم��ه��ام  م�سوؤوليات 
و�مل��ح��اف��ظ وه��ي��ئ��ات �مل���رك���ز، كما 
ي�����س��م��ن ����س��ت��ق��الل��ي��ة �مل���رك���ز يف 
و�ملالية  �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  �ل���������س����وؤون 
�أ�سا�سي  �أم������ر  وه�����و  و�لإد�ري�����������ة 
�ملركز  وجن�����اح  �مل�����س��ت��م��ر  ل��ل��ن��م��و 
�أهد�فه، وهو ما  �ملايل يف حتقيق 
�لمتثال  متطلبات  ب��دوره  يوؤمن 
باأعلى مبادئ �حلوكمة  و�للتز�م 

و�مل�ساءلة.

وي����ن���������سنّ �ل����ق����ان����ون �جل���دي���د 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق �لأه����د�ف 
�ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة مل����رك����ز دب���ي 
على  تركز  و�لتي  �لعاملي  �ملايل 
تعزيز مكانة دبي كمركز عاملي 
قيم  وتر�سيخ  �ملالية  للخدمات 
و�لنز�هة،  و�ل�سفافية  �لكفاءة 

�أي�ساً  �لأه����د�ف  ه��ذه  وت�سمل 
�لقت�سادي  �لنمو  عجلة  دف��ع 
�مل�ستد�م لدبي، وتطوير وتنويع 
م�ساهمة  وزي������ادة  �ق��ت�����س��اده��ا 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل لقطاع 

�خلدمات �ملالية، 
)�لتفا�سيل �س2(

�مر�أة  تتلقى �للقاح يف �أحد مر�كز �لتطعيم بكند�   )رويرز(
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ل��ل��ت��ن��ازل عن 
للقاحات  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 

�مل�سادة لكوفيد19-.
�إن �لحتاد  وقالت ف��ون دي��ر لي��� 
�لأوروب���������ي م�����س��ت��ع��د مل��ن��اق�����س��ة �أي 
�لأزمة  معاجلة  �ساأنه  م��ن  �ق���ر�ح 

بطريقة فعالة وعملية.

�لأرب���ع���اء، �أن��ه��ا ت��وؤي��د رف��ع بر�ء�ت 
�خر�ع �للقاحات �مل�سادة لكورونا، 
يف م��وق��ف ����س��ت��ث��ن��ائ��ي، ي��اأت��ي فيما 
ت��ع��اين �ل���دول �ل��ف��ق��رية م��ن نق�س 

كبري من �جلرعات.
�لأمريكية  �لتجارة  ممثلة  وقالت 
حقوق  �إن  ب��ي��ان  يف  ت����اي  ك��اث��ري��ن 
�مللكية �لفكرية لل�سركات مهمة، �إل 
�أن و��سنطن تدعم �لتنازل عن تلك 

�حلماية للقاحات كوفيد19-.
�أزمة �سحية عاملية،  و�أ�سافت هذه 
جلائحة  �ل�ستثنائية  و�ل���ظ���روف 
كوفيد19- ت�ستدعي �تخاذ تد�بري 

��ستثنائية.
من جهته، �أ�ساد �ملدير �لعام ملنظمة 
�أدهانوم  تيدرو�س  �لعاملية  �ل�سحة 
بالإعالن  �لأرب��ع��اء،  غيربي�سو�س، 
�لأمريكي وو�سفه ب�قر�ر تاريخي.

وعلى �ل�سعيد ذ�ته، رحب �لتحالف 
�لعاملي للقاحات و�لتح�س� جايف، 
�خلمي�س بتاأييد جو بايدن للتنازل 
عن حقوق �مللكية �لفكرية للقاحات 
وح���ث  لكوفيد19-،  �مل���������س����ادة 
�ل�سركات  م�ساعدة  على  و��سنطن 
لتعزيز  �مل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  �مل�����س��ن��ع��ة يف 

�لإنتاج �لعاملي.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع���ل���ن���ت رو����س���ي���ا �خل���م���ي�������س �أن���ه���ا 
)�سبوتنيك  ل��ق��اح  ر���س��م��ي��ا  ��ل��ت  ���س��جنّ
�مل�ساد  �ل��و�ح��دة  ذ� �جلرعة  لي��ت( 
�لتقليدي  للقاحها  خالفا  لكوفيد 
)���س��ب��وت��ن��ي��ك يف( �ل�����ذي ي���وؤخ���ذ يف 
ج��رع��ت���. ووف����ق ب��ي��ان ���س��ادر عن 
لال�ستثمار�ت  �لرو�سي  �ل�سندوق 
�ملبا�سرة �لذي ميول تطوير �للقاح، 
ت�سل  لي��ت  �سبوتنيك  فعالية  ف��اإن 
 91،6% م��ق��اب��ل   79،4% �إىل 
�لرئي�س  يف.و�أع�������رب  ل�����س��ب��وت��ن��ي��ك 
�أم�س  ب��وت���  �ل��رو���س��ي ف��الدمي��ري 
�إلغاء  ل��ف��ك��رة  دع��م��ه  ع��ن  �خلمي�س 
للقاحات كوفيد  ب��ر�ء�ت �لخ��ر�ع 
وح�������س ح��ك��وم��ت��ه ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ر يف 
�إلغائها بالن�سبة للقاحات �لرو�سية.
وقال بوت� يف �جتماع متلفز ن�سمع 
ر�أيي  ت�ستحق يف  �أوروب���ا فكرة،  من 
بر�ء�ت  �إلغاء  وهي  �إليها،  �للتفات 
�مل�سادة  �ل��ل��ق��اح��ات  ع��ن  �لخ�����ر�ع 
�أن  م�سيفا  برمتها«،  لكوفيد19- 
رو���س��ي��ا ���س��ت��دع��م ب��ال��ت��اأك��ي��د خطوة 

كهذه.
و�أكدت رئي�سة �ملفو�سية �لأوروبية، 

�أور�����س����ول ف���ون دي���ر لي�����، �أم�س 
�لأوروب������ي  �أن �لحت�����اد  �خل��م��ي�����س، 
�لق���������ر�ح  ملناق�سة”  م�������س���ت���ع���د 
�مللكية  ح��م��اي��ة  ب���رف���ع  �لأم����ريك����ي 
كوفيد19-،  ل��ل��ق��اح��ات  �ل��ف��ك��ري��ة 
و�لتوزيع،  �لإنتاج  ت�سريع  �أجل  من 
بتاأييد  ج��ايف  منظمة  رح��ب��ت  فيما 

ملناق�سة  م�ستعدون  نحن  و�أ�سافت 
�أن ي��ح��ق��ق �لق�����ر�ح  ك��ي��ف مي��ك��ن 
د�عية  �ل����ه����دف،  ه����ذ�  �لأم����ريك����ي 
جميع �لدول �ملنتجة للقاحات �إىل 
ما  بح�سب  ب��ت�����س��دي��ره��ا،  �ل�����س��م��اح 

نقلت فر�ن�س بر�س.
�أعلنت،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  وك��ان��ت 

•• بريوت-وكاالت:

مي�سال  �للبناين  �لرئي�س  �عترب 
�لإ����س���الح���ات  حت��ق��ي��ق  �أن  ع�����ون 
ي�سكل  �ل�����ذي  �مل������ايل،  و�ل��ت��دق��ي��ق 
�لبند �لأول من �ملبادرة �لفرن�سية 
�أمر  �مل��ا���س��ي،  �سبتمرب  يف  �ملعلنة 
�أ�سا�سي للنهو�س بلبنان، و��ستعادة 

ثقة �للبناني� و�ملجتمع �لدويل.
��ستقباله  خ����الل  ع�����ون،  وط���ل���ب 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ف��رن�����س��ي جان 
م�ساعدة  �خلمي�س،  لودريان،  �إيف 
ب��اري�����س و�ل�����دول �لأوروب����ي����ة على 
�����س���ت���ع���ادة �لأم��������و�ل �مل���ه���رب���ة �إىل 
�خلارج، موؤكد�ً �أن ذلك ي�ساعد على 
ومالحقة  �لإ���س��الح��ات،  حتقيق 
من �أ�ساء ��ستعمال �لأمو�ل �لعامة، 
�أو �لأم��و�ل �لأوروبية �ملقدمة �إىل 
لبنان، �أو هدر �لأمو�ل بالف�ساد، �أو 

بتبيي�سها.
�أن  على  �للبناين  �لرئي�س  و���س��دد 
لت�سكيل  ق�����س��وى  �أول���وي���ة  ه��ن��اك 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

��ستعاد  خمتلفة،  مقاربات  باتباع 
�لدمنارك  يف  �ل�����س��ل��ط��ة  �ل��ي�����س��ار 
�أماكن  ويف  و�إ�سبانيا.  و�لربتغال 
�خرى، جنده يف حالة تدهور ... 

عندما ل يكون خارج �للعبة.
ظهر   ،1999 م����اي����و   27 يف 
ليونيل  �لفرن�سي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
جو�سبان ونظر�ئه �ل�سر�كيون، 
و�لأملاين  بلري  ت��وين  �لربيطاين 
مبت�سم�  �����س����رودر،  غ����ريه����ارد 
����س���ي���ا����س���ي كبري  خ������الل ق����د������س 
باري�س.  يف  �ل��ري��ا���س��ة  ق�����س��ر  يف 
تنت�سر  �لأل�����ف�����ي�����ة،  ن���ه���اي���ة  يف 
�ل�سر�كية �لدميقر�طية. كانت 
11 حكومة  ر�أ������س  ع��ل��ى  �آن�����ذ�ك 

من �أ�سل 15 حكومة يف �لحتاد 
�لي�سار  يحكم  و�ليوم،  �لأوروب���ي. 
�أ�سل  م��ن  فقط  �أع�����س��اء  دول   6

بثقة  حت���ظ���ى  ج����دي����دة  ح���ك���وم���ة 
�أنه  �إىل  م�����س��ري�  �ل���ن���و�ب،  جمل�س 
للو�سول  �جل��ه��ود  ب��ذل  �سيو��سل 
�لعو�ئق  رغ���م  عملية  ن��ت��ائ��ج  �إىل 
�ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل����ارج����ي����ة، وع����دم 
�لأ�سول  ب��ات��ب��اع  �ملعني�  جت���اوب 
يف  �ملعتمدة  و�ملنهجية  �لد�ستورية 

تاأليف �حلكومات.

قطعتها  �لتي  �ملر�حل  عر�س  كما 
�سارحاً  �حلكومة،  ت�سكيل  عملية 
�مللقاة  �ل��د���س��ت��وري��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ات 
�لد�ستور،  مب��وج��ب  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى 
�ملحافظة  ب�ساأن  م�سوؤوليته  وعلى 
و�لطائفي  �ل�سيا�سي  �لتو�زن  على 
م�سري�  �حل��ك��وم��ة،  ت�سكيل  خ��الل 
�ل�سائع  �ل��وق��ت  كلفة  �إىل  ك��ذل��ك 

�أ�سكال  يف  �أخ���رى،  وم��رة   ...27
متنوعة للغاية.

)�لتفا�سيل �س12(
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�لرئي�س �للبناين خالل �جتماعه مع رئي�س �لوزر�ء �لفرن�سي  )رويرز(

�لتطعيم مفتوح للجميع

رئي�سة �لوزر�ء �لدمناركية ميت فريدريك�سن

لودريان : �سنتعامل بحزم مع الذين يعطلون ت�سكيل احلكومة

ع�ن يطلب م�ساعدة فرن�سية ال�ستعادة االأم�ال املهربة

الدمنارك والربتغال واإ�سبانيا اآخر معاقل اال�سرتاكية االأوروبية!

االإمارات تر�سل طائرة حتمل 50 طنا 
من املــ�اد الغذائيــة اإىل بنغالدي�س

•• اأبوظبي-وام:

�أر�سلت دولة �لإمار�ت �م�س طائرة حتمل على متنها 50 طناً من �ملو�د �لغذ�ئية، 
�إىل جمهورية بنغالدي�س �ل�سعبية، و�لتي تاأتي �سمن مبادر�ت �لدولة خالل �سهر 

رم�سان �لكرمي.
وقال �ل�سيد عبد�هلل علي �حلمودي، �لقائم بالأعمال يف �سفارة �لدولة لدى دكا : 
ترتبط دولة �لإمار�ت بعالقات تاريخية مع بنغالدي�س، متيزت بطابع من �ل�سد�قة 
و�لتعاون يف خمتلف �ملجالت، م�سري� �إىل �أنه يف �إطار دعم �لعالقات وتوطيد �أ�سر 
�لتعاون ب� �لبلدين مت �إر�سال هذه �لطائرة يف مثل هذه �لظروف �لتي فر�ستها 
�سهر  يف  وخا�سة  �ل��دويل  و�لتعاون  �لت�سامن  تتطلب  و�لتي  كوفيد19-،  جائحة 
رم�سان �لكرمي. و�أ�ساف : �أر�سلت دولة �لإمار�ت يف �أبريل من �لعام �ملا�سي طائرة 
�حتوت على 7 �أطنان من �لإمد�د�ت �لطبية �إىل بنغالدي�س، لدعم �لبالد يف �حلد 
7 �آلف من �لعامل� يف  من �نت�سار جائحة كوفيد19-، و��ستفاد منها �أكرث من 

جمال �لرعاية �ل�سحية لتعزيز جهودهم يف �حتو�ء �نت�سار �لفريو�س.

�ص 03

�ص 10

�ص 18

امل�شاركون مبنتدى الإعالم الإماراتي يطرحون 
ت�شوراتهم لتطوير ا�شرتاتيجية اإعالمية اأثناء الأزمات

اأخبار الإمارات

تقرير اأمريكي: الن�شحاب من 
اأفغان�شتان انت�شار لالإرهاببني حول العامل

عربي ودويل

اجلزيرة يواجه العني
 بطموح اللقب الثالث 

الفجر الريا�شي
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
الرئي�س اجلزائري يف �سحايا الفي�سانات

•• اأبوظبي - وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تعزية �إىل فخامة �لرئي�س عبد �ملجيد تبون رئي�س �جلمهورية 
�لأمطار  جر�ء  �لفي�سانات  �سحايا  يف  �ل�سعبية  �لدميقر�طية  �جلز�ئرية 

�لغزيرة �لتي �سهدتها عدة وليات جز�ئرية.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 

�مل�سلحة برقيتي تعزية مماثلت� �إىل فخامة �لرئي�س عبد �ملجيد تبون.

لل�سركات  مبتكرة  م�ساهمات 
دعما حلملة 100 ملي�ن وجبة

•• دبي-وام:

قدمتها  م���ب���ت���ك���رة  م�������س���اه���م���ات 
������س�����رك�����ات �ل�����ق�����ط�����اع �خل�����ا������س 
دولة  م��ن  �لأع��م��ال،  وجمموعات 
�لإم����ار�ت وم��ن خ��ارج��ه��ا، حلملة 
�لأك����رب  وج���ب���ة،  م��ل��ي��ون   100
لتوفري  �مل��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه��ا يف  م���ن 
و�لأفر�د  لالأ�سر  �لغذ�ئي  �لدعم 
�ملحتاج� يف 30 دولة يف �لعامل 
و�أوروبا  و�أفريقيا  و�آ�سيا  �لعربي 
�سهر  خ��الل  �جلنوبية  و�أم��ريك��ا 

رم�سان �ملبارك.
�ل�سركات  م��ن  ع��دد  ر�سد  وفيما 
ن�����س��ب��ة م����ن ري�����ع م��ب��ي��ع��ات��ه��ا يف 
عطالت  يف  �أو  رم�������س���ان  ���س��ه��ر 
ل��دع��م �حلملة،  �لأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة 
حممد  م���ب���ادر�ت  تنظمها  �ل��ت��ي 
�لعاملية،  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
مب�ساعفة  �أخ��رى  �سركات  قامت 
عمالئها  ت������ربع������ات  جم�����م�����وع 
يف �حل���م���ل���ة حت����ت ب���ن���د ب���ر�م���ج 
�مل�سوؤولية �ملوؤ�س�سية �لجتماعية، 
يف ح� عمدت �سركات وم�ساريع 
�لتمويل  �عتماد مبد�أ  �إىل  نا�سئة 
�جل��م��اع��ي ل��ل��ت��ربع ل��ل��ح��م��ل��ة من 
معتمدة  رق��م��ي��ة  من�سات  خ���الل 
�سد�د  مثل  �حلملة  م��ع  متعاونة 

دبي ومن�سة يال غيف.
)�لتفا�سيل �س2(

نذر م�اجهة فرن�سية بريطانية يف 
اأول ت�تر اأوروبي بعد الربيك�ست

•• عوا�صم-وكاالت:

�لبحرية  �ل�������س���ل���ط���ات  �أع����ل����ن����ت 
ن�سر  �خل���م���ي�������س،  �ل���ف���رن�������س���ي���ة، 
�سفينتي دورية يف موقع غري بعيد 
عن جزيرة جري�سي �لربيطانية، 
ح��ي��ث جت��م��ع �أك����رث م��ن خم�س� 
�حتجاجا  ف��رن�����س��ي  ���س��ي��د  زورق 
�ملفرو�سة  �ل�سيد  ���س��روط  ع��ل��ى 

بعد بريك�ست.
�ملديرية  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت 
�لبحرية للمان�س وبحر �ل�سمال: 
�سيد  زورق  خم�س�  �نت�سار  م��ع 
هات�  ن�����س��ر  ف�سلنا  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

�ل�سفينت�.
�ل�سفينة  م��ه��م��ة  �أن  و�أو����س���ح���ت 
�لدورية �ل�ساحلية لقو�ت �لدرك 
�ل��ب��ح��ري��ة »�أت�����و������س«، و�لأخ������رى 
هي  �لبحرية«  »ثيمي�س  ل�����س��وؤون 
�أم���ن �مل��الح��ة و�حلفاظ  »���س��م��ان 
ح�سبما  �لبحر«،  يف  �لأرو�ح  على 

�أوردت فر�ن�س بر�س.
�لفرن�سي  �ل����دول����ة  وزي�����ر  و�أك������د 
بون  كليمان  �لأوروب��ي��ة  لل�سوؤون 
قبالة  �لربيطانية  �مل���ن���اور�ت  �أن 
�ل����ت����ي تثري  ج����زي����رة ج���ري����س���ي، 
ب�ساأن  ولندن  باري�س  ب�  �لتوتر 
بريك�ست  بعد  م��ا  �ل�سيد  ح��ق��وق 

»لن ترهبنا«.
و�أو���س��ح ب��ون »�أج��ري��ت حمادثات 
م����ع دي���ف���ي���د ف����رو�����س����ت، �ل����وزي����ر 
مع  �لعالقات  �ملكلف  �لربيطاين 
�لحت����اد �لأوروب������ي. ل ن��رغ��ب يف 
�لتطبيق  ب��ل  �ل��ت��وت��ر  ي�ستمر  �أن 
لالتفاق  و�ل����ك����ام����ل  �ل�������س���ري���ع 

)بريك�ست(«.

لإجناز عملية �لت�سكيل.
�لفرن�سي،  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وب���د�أ 
�مل�سوؤول�  على  جولة  �خلمي�س، 
�للبناني� يف بريوت حيث ل يز�ل 
���س��ي��د �ملوقف  �ل�����س��ي��ا���س��ي  �جل��م��ود 
لت�سريع  �لدولية  �ل�سغوط  برغم 
�نتظارها  ط���ال  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل 
تكون قادرة على تنفيذ �إ�سالحات 

�قت�سادية ملحة.
د  غرنّ ب���ريوت،  �إىل  زي��ارت��ه  وع�سية 
لبنان حاماًل  ي���زور  �أن���ه  ل��ودري��ان 
للم�سوؤول�  �سديدة �حلزم  ر�سالة 
�سنتعامل  م�����س��ي��ف��اً  �ل��ل��ب��ن��ان��ي���، 
ت�سكيل  لون  يعطنّ �لذين  مع  بحزم 
��خ��ذن��ا ت��د�ب��ري هذه  �حل��ك��وم��ة، و�تنّ
ما  وف���ق  �لبد�ية”،  ���س��وى  لي�ست 

نقلت فر�ن�س بر�س.
�ل�سهر  ن��ه��اي��ة  ل����ودري����ان  و�أع���ل���ن 
قيود�ً  ف��ر���س��ت  ب���الده  �أن  �مل��ا���س��ي 
لبنانية،  �سخ�سيات  دخ���ول  ع��ل��ى 
ت��ع��ت��رب م�������س���وؤول���ة ع����ن �مل����ر�وح����ة 

�ل�سيا�سية.

يف الواليات املتحدة، �سورتهم مر�سومة:
من هم االأ�سخا�س الذين 

يرف�س�ن لقاح ك�فيد19-؟
•• الفجر -وليام �صالتان –ترجمة خرية ال�صيباين

كوفيد- �سد  �لتطعيم  وت��رية  تباطاأت  �ملا�سية،  �لثالثة  �لأ�سابيع  خالل 
�لوليات �ملتحدة. ملاذ�؟ لأن �لكثريين من �لذين �أر�دو� �لتطعيم  يف   19
قد مت تطعيمهم، وما تبقى م��رددون. ولوقف �نت�سار �لفريو�س، هناك 
�إقناع من  �إىل حرمانه من حامله ومن يح�سنه، مبا يعني  ة  حاجة ما�سنّ
دفعهم  ميكن  وكيف  ه��م؟  م��ن  �سو�عدهم.  ع��ن  ي�سمرو�  ب��اأن  يعر�سون 
وه��ذ� ما  �لآلف منهم...  �أج��رى حمققون مقابالت مع  ر�أيهم؟  لتغيري 

�كت�سفوه.
ن�سري بد�ية، �إىل �أن عدد �لأ�سخا�س �لذين يرددون يف ��ستخد�م �للقاح 
�نخفا�س  وه���و  م��رت��ف��ع��ة،  لي�ست  بن�سبة  و�لتقلي�س  �ل���ر�ج���ع  يف  �آخ���ذ 
من  �لعديد  يف  يظهر  لكنه  �لأح��ي��ان،  بع�س  يف  ومتقطع  ما  نوًعا  بطيء 
�ل�ستطالعات. ومع ذلك، هناك م�سكلة: عندما يتم فرز �ملرددين ح�سب 
درجة �ملقاومة -عادة ما يتم �لتمييز ب� �لذين يقولون �إنهم “ينتظرون 
�إنهم لن يقبلو� بالتطعيم مهما  و�سوح �لروؤية” و�أولئك �لذين يقولون 
كان �لأمر، فاإن �لتحرك نحو �ملو�فقة حم�سور �إىل حد كبري يف جمموعة 
ون  يغرينّ ل  فانهم  �للقاح  يرف�سون  �لذين  �أم��ا  ل��ريو�.  ينتظرون  �لذين 

ر�أيهم. ولن�سمي هات� �ملجموعت� �ملرددون و�ملناه�سون.
                                    )�لتفا�سيل �س11(
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اأخبـار الإمـارات

 

ي�سهم يف زيادة جاذبية االإمارة لال�ستثمارات وروؤو�س االأموال

حممد بن را�سد ي�سدر قان�ن مركـز دبي املايل العاملي
تعزيز مكانة دبي كمركز مايل دويل رائد قائم على مبادئ الكفاءة وال�سفافية والنزاهة 

م�ساهمات مبتكرة لل�سركات دعما حلملة »100 مليون وجبة«

القطاع اخلا�س وجمتمع االأعمال كان حا�سرًا بق�ة يف التربع 
للحملة االأكرب يف املنطقة الإطعام الطعام يف رم�سان يف 30 دولة

»�سحة دبي« تنظم ور�سة ح�ل ال�سحة وال�سالمة يف مكان العمل

ملركز دبي �ملايل �لعاملي و�لتي تركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عاملي 
للخدمات �ملالية وتر�سيخ قيم �لكفاءة و�ل�سفافية و�لنز�هة، وت�سمل هذه 
وتطوير  لدبي،  �مل�ستد�م  �لقت�سادي  �لنمو  عجلة  دفع  �أي�ساً  �لأه��د�ف 
لقطاع  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م�ساهمة  وزي����ادة  �قت�سادها  وت��ن��وي��ع 
�لكيانات  وج��ذب  دب��ي  يف  �ل�ستثمار  ت�سجيع  وكذلك  �ملالية،  �خل��دم��ات 
مركز  يف  ون�ساطاتها  عملياتها  و�إط��الق  لتاأ�سي�س  و�لدولية  �لإقليمية 
ت�سوية  �سلطة  و�ستعمل  لأع��م��ال��ه��م.  �أ�سا�سي  كمقر  �ل��ع��امل��ي  �مل���ايل  دب��ي 
�لقانون  مبوجب  �لعتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  كانت  �لتي  �ملنازعات 
�ل�سابق كهيئت� منف�سلت� مبوجب �لقانون �جلديد يف �سكل “حماكم 
لكل  ذل��ك  و�سيتيح  �لتحكيم”.  و”موؤ�س�سة  �لعاملي”  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
يتعلق  فيما  للمو�رد  �ملنا�سب  و�لتخ�سي�س  للنمو  فر�سة  �أق�سى  هيئة 

بالتفوي�س �ملوكل �إليهما.
موؤ�س�سات  ب��ه  ت��ق��وم  �أن  مل��ا ميكن  تو�سيحاً  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون  ي��وف��ر  كما 
مركز دبي �ملايل �لعاملي خارج �لنطاق �جلغر�يف للمركز ..وميكن لهذه 

�أن تقدم �خلدمات و�ملنتجات للعمالء خارج مركز دبي �ملايل  �ملوؤ�س�سات 
�لعاملي، ب�سرط �أن يتم ذلك يف �ملقام �لأول من مقرهم �ملوجود يف �ملركز 
�لت�سويق و�لرويج لأن�سطتهم خارج  باأمور  �لقيام  ..كما ميكنهم  �ملايل 

مركز دبي �ملايل �لعاملي.
�ملايل  دب��ي  م��رك��ز  لرئي�س  �ل��ق��ان��ون �جل��دي��د  ي�سمح  ذل���ك،  ع���الوًة على 
و�ل�سركات  و�ملحلية  �لحتادية  �حلكومية  �لهيئات  بع�س  باإعفاء  �لعاملي 
�لتنظيمية  �للو�ئح  �أو  �لقو�ن�  �أي من  �لأخ��رى من تطبيق  و�لكيانات 
�لتي تنطبق عليها عندما تكون موجودة يف �ملركز �ملايل، ويف هذه �حلالة 
ينطبق عليها فقط �لقو�ن� �لحتادية و�ملحلية لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
�ل�سلطات  م��ن  م��ت��ز�ي��د  ل��ع��دد  ي�سمح  بحيث  مهمة  �إ���س��اف��ة  ه���ذه  وت��ع��د 
بالإعفاء من  �لعاملي  �ملايل  دبي  و�ملحلية يف مركز  �لحتادية  �حلكومية 
�أن  ميكن  ل  �لتي  �مل��ايل  �ملركز  يف  �لتنظيمية  و�للو�ئح  �لقو�ن�  بع�س 

تنطبق عليها.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر 
ب�سفته حاكماً لإمارة دبي،  “رعاه �هلل”،  �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�لذي  �لعامل�ي،  �مل�ايل  دب�ي  مرك�ز  ب�ساأن   2021 ل�سنة   5 رقم  �لقانون 
2004 ب�ساأن مركز دبي �ملايل �لعاملي  9 ل�سنة  حل حمل �لقانون رقم 

وتعديالته.
ومتا�سياً مع �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية، يوفر �لقانون �جلديد �ملزيد من 
�لو�سوح ب�ساأن م�سوؤوليات ومهام رئي�س �ملركز و�ملحافظ وهيئات �ملركز، 
و�لإد�رية  و�ملالية  �لت�سغيلية  �ل�سوؤون  يف  �ملركز  ��ستقاللية  ي�سمن  كما 
�أهد�فه،  �ملايل يف حتقيق  �ملركز  �مل�ستمر وجناح  للنمو  �أ�سا�سي  �أمر  وهو 
وهو ما يوؤمن بدوره متطلبات �لمتثال و�للتز�م باأعلى مبادئ �حلوكمة 

و�مل�ساءلة.
�ل�سر�تيجية  �لأه���د�ف  نطاق  تو�سيع  على  �جل��دي��د  �لقانون  وين�سنّ 

حمل  �أو  رتبته  من  �أعلى  برتبة  خا�سة  ك�سوة  �رت��دى 
ني�سانا �أو و�ساما �أو �إ�سارة �أو عالمة لوظيفة �أو �نتحل 
�لعلمية  �أو  �لر�سمية  �أو  �ل�سرفية  �لأل��ق��اب  م��ن  لقبا 
�لرتب  م��ن  رتبة  و  ر�سميا  بها  �مل��ع��رف  �جلامعية  �أو 
�حلكم  ه��ذ�  وي�سري  عامة  نيابية  �سفة  �أو  �لع�سكرية 
ذكر  مم��ا  غريهما  �أو  �لو�سام  �أو  �ل��زي  ك��ان  �إذ�  كذلك 

لدولة �أجنبية.
ياأتي ن�سر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة �لنيابة �لعامة 
�أفر�د  للدولة �مل�ستمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية ب� 
�ملجتمع، ورفع م�ستوى وعي �جلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�سر ثقافة �لقانون كاأ�سلوب حياة.

•• اأبوظبي - وام:

�لألقاب  �نتحال  �أن  للدولة  �لعامة  �لنيابة  �أو�سحت 
�ل�سرفية �أو �لر�سمية �أو �لعلمية �أو �جلامعية �ملعرف 

بها ر�سميا جرمية يعاقب عليها �لقانون.
مو�قع  ع��ل��ى  ح�ساباتها  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �أ����س���ارت  و 
قانون  من   251 �مل��ادة  �أن  �إىل  �لجتماعي  �لتو��سل 
باحلب�س  يعاقب  �أن��ه  على  ن�ست  �لحت���ادي  �لعقوبات 
تقل عن  �لتي ل  بالغر�مة  �أو  �سنة  تزيد على  م��دة ل 
ع�سرة �آلف درهم كل من �رتدى علنا و بغري حق زيا 
ر�سميا �أو ك�سوة يخ�س بها �لقانون فئة من �لنا�س �أو 

�سرطة اأب�ظبي ت�سارك يف اأ�سب�ع املرور العربي 

وجتاوز �لإ�سارة �حلمر�ء، و�أخطاء 
و  �نتباه  دون  �لعبور  �أث��ن��اء  �مل�ساة 
و�لت�سبب  �مل��روري��ة  �إرب��اك �حلركة 

باحلو�دث وغريها .

و تت�سبب يف حو�دث مرورية ب�سبب 
��ستخد�م  وم��ن��ه��ا  �لن���ت���ب���اه  ع����دم 
�ل���ه���ات���ف �أث����ن����اء �ل����ق����ي����ادة، وع����دم 
لل�سارع،  �ملقررة  بال�سرعة  �للتز�م 

�ملتغري�ت �ملرورية و مو�كبة �أحدث 
و��ستخد�مات  �ل���ت���وع���ي���ة  ط�����رق 
ومو�قع  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وتفعيلها  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����س��ل 
ل��ل�����س��ر�ك��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لنوعية  �حل��م��الت 
�لدول ملو�طنيها. و حث �ل�سائق� 
�أثناء �لقيادة  على �سرورة �لنتباه 
و�لتعاون يف تطبيق قانون و �أنظمة 
�ملرور و �للو�ئح �ملنظمة للحد من 
و�آثارها  �مل��روري��ة  وق���وع �حل����و�دث 
�أبوظبي  ���س��رط��ة  �ه��ت��م��ام  م���وؤك���د� 
بتطبيق �لإجر�ء�ت �ل�سرورية �لتي 

تق�سري” وذلك بهدف رفع �لوعي 
�ملروري �سمن �جلهود �لهادفة �إىل 
تعزيز �مل�سوؤولية لاللتز�م بقو�ن� 
و�أن��ظ��م��ة �ل�����س��ري و�مل������رور و �حلد 
من �لأ�سباب �لتي توؤدي �إىل وقوع 
�حل���و�دث �مل��روري��ة وم��ا ينتج عنها 

من وفيات و�إ�سابات بليغة.
�ساحي  حم���م���د  �ل���ع���م���ي���د  و�أك��������د 
�حل��م��ريي م��دي��ر م��دي��ري��ة �مل���رور 
�لعمليات  ب���ق���ط���اع  �ل�����دوري�����ات  و 
�مل��رك��زي��ة �أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �مل����روري 
من  و�ل�ستفادة  �مل�سرك  �لعربي 
جتارب �لدول و طرق تعاملها مع 

و�ل���ت���ف���ات �ل�����س��ائ��ق ل��ل��ت��ح��دث �إىل 
بالت�سوير،  �لن�سغال  و  مر�فقيه 
و غريها  و�لهند�م  �ملكياج  وتعديل 
�نحر�ف  �إىل  ت��وؤدي  �سلوكيات  من 
�ملرور  �سري  حركة  وعرقلة  �ملركبة 
ووق���������وع �حل����������و�دث وع�������دم ت���رك 
�إىل  و�أ����س���ار  ك��اف��ي��ة.  �أم����ان  م�سافة 
بتنفيذ  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  �ه��ت��م��ام 
ت��وع��ي��ة م��ي��د�ن��ي��ة و ن�سر  ح��م��الت 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ُت���ب���ث م���ن خالل 
�لجتماعي  ل��ل��ت��و����س��ل  من�ساتها 
تركز على �أهم �ل�سلوكيات �ملرورية 
�لتي ت�سغل �ل�سائق� عن �لطريق 

و  �ل��ط��رق��ات.  على  �ل�سالمة  تعزز 
�أو�سح �أن �مل�ساركة يف هذه �لفعالية 
ت����اأت����ي ت���اأك���ي���د� لأه���م���ي���ة �ح�����ر�م 
�لقيادة  و�أخالقيات  �مل��رور  قو�عد 
وجتنب �ل�سلوكيات �خلاطئة �أثناء 
�لتق�سري  و  �لإه��م��ال  مثل  �لقيادة 
لفتا  �لإن��ت��ب��اه،  وع���دم  �لت�ستت  و 
تقع  �مل����روري����ة  �حل�������و�دث  �أن  �إىل 
لعدة �أ�سباب من �أبرزها �لنحر�ف 
�لطريق  بغري  و�لن�سغال  �ملفاجئ 
و��ستخد�م  �ل�سائق�  تركيز  وعدم 
�أو  �ل���ط���ع���ام  ت����ن����اول  �أو  �ل���ه���ات���ف 
�لر�ديو،  �أج��ه��زة  و�سبط  �ل�سر�ب، 

ب��اأ���س��ب��وع �مل�����رور �ل��ع��رب��ي 2021 
خالل �لفرة من 4 �إىل 10 مايو 
�حل����و�دث  �سعار”  حت���ت  �جل�����اري 
ل��ي�����س��ت مب�����س��ري .. ب���ل �إه����م����ال و 

•• اأبوظبي-وام: 

ت�������س���ارك “ ����س���رط���ة �أب����وظ����ب����ي “ 
�ل��ع��رب��ي��ة �لحتفال  �مل����رور  �أج��ه��زة 

رم�����س��ان مم��ا يخفف من  �سهر  يف 
معاناة �لأفر�د و�لأ�سر يف 30 دولة 
�إمار�تي  ب��دره��م  للتربع  ..ومي��ك��ن 
�لأ�سا�سية  �مل��ك��ون��ات  ت��وف��ري  و�ح���د 
وج���ب���ة طعام  لإع��������د�د  �مل���ط���ل���وب���ة 
�مل��ج��ت��م��ع��ات �لأق����ل دخ����اًل �لتي  يف 

تغطيها �حلملة.
ودعمت م�ساهمات �مل�ساريع �لنا�سئة 
و�ل�سركات  و�ملتو�سطة  و�ل�سغرية 
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة وجم���م���وع���ات �لأع���م���ال 
وج��ب��ة منذ  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 
�نطالقها قبل بد�ية �سهر رم�سان 
�حلملة  حتقيق  عت  و�سرنّ بيوم�، 
هدفها كاماًل بتاأم� قيمة توفري 
�لأيام  خ��الل  وجبة  مليون   100

�لع�سرة �لأوىل من بدئها.
مليون   100“ ح��م��ل��ة  وو����س��ل��ت 
�جلميع  م�ساهمات  تلقي  وجبة” 
من د�خل دولة �لإمار�ت وخارجها 
م���ن خ����الل �ل���ت���ربع �مل��ب��ا���س��ر عرب 
�أربع قنو�ت هي �ملوقع �لإلكروين 

لأن  بالفخر  �أ�سعر  ..ك��م��ا  �ل��ك��رمي 
ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ُي��ظ��ه��ر ت��ق��دي��ره ملا 
ت��ق��وم ب��ه �لإم������ار�ت وق��ي��ادت��ه��ا من 
خالل تقدميه �لدعم �لر�ئع لهذه 

�لق�سية«.
مليون   100“ ح��م��ل��ة  وت�����س��ك��ل 
لأكرب  عملية  ����س��ت��ج��اب��ًة  وجبة” 
ويتمثل  �ليوم،  �لعامل  يو�جه  حتٍد 
�لتي  �ل��ت��غ��ذي��ة  و����س���وء  �جل�����وع  يف 
مليون   820 م���ن  �أك�����رث  ي���ع���اين 
من  �سكل  من  �لعامل  ح��ول  �إن�سان 

�أ�سكالها.
�أكرث  �إن  دول��ي��ة  منظمات  وت��ق��ول 
من 52 مليون �سخ�س يف منطقة 
�أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
ي��ع��ان��ون ���س��ك��اًل م���ن �أ���س��ك��ال �سوء 
�لتغذية مبا ي�سكل ق�سية �إن�سانية 

ة. ملحنّ
وتهدف حملة 100 مليون وجبة 
م��ن م��ب��ادر�ت حممد ب��ن ر����س��د �آل 
�لطعام  �إطعام  �إىل  �لعاملية  مكتوم 

�لعمل  يف  دب��ي  بلدية  تبنته  �ل���ذي 
�جلائحة  ظ����ل  يف  �مل���وظ���ف����  م����ع 
وكيف �أ�سهمت هذه �لطرق يف جناح 
عو�ئق  �أي  وج��ود  دون  �لعمل  �سري 
�لتي  �لوقاية  ط��رق  �إىل  بالإ�سافة 
تبنتها هيئة �ل�سحة بدبي حلماية 
�لإ����س���اب���ة بعدوى  م��وظ��ف��ي��ه��ا م���ن 
هيئة  �أن  ي��ذك��ر  “كوفيد-19«. 
موؤ�س�سة  �أول  تعد  بدبي  �ل�سحية 
�سحية على م�ستوى �لمارة حت�سل 
ISO/« ل�����دويل� ع��ل��ى �لع��ت��م��اد 

حول   »PAS 45005:2020
�لآمن  للعمل  �ل��ع��ام��ة  �لإر����س���اد�ت 

�أثناء جائحة “كوفيد-”19.

�إد�رة  يف  �جل����ودة  �إد�رة  ن��ظ��م  ق�سم 
بالهيئة  �ملوؤ�س�سي  و�لتميز  �جل��ودة 
ع��ل��ى �سحة  �مل��ح��اف��ظ��ة  �أه���م���ي���ة   -
و�ملوظف�  �مل��ت��ع��ام��ل���  و���س��الم��ة 
�إب����ر�ز  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل�����س��رك��اء 
�ملمار�سات  و�أف�������س���ل  �مل�����س��ت��ج��د�ت 
يف �ل�����س��ح��ة و�ل�����س��الم��ة �مل��ه��ن��ي��ة يف 
كما  “كوفيد-19«.  جائحة  ظ��ل 
رك���زت �ل��ور���س��ة - �ل��ت��ي ���س��ارك بها 
كل من بلدية دبي ومعهد �ملعايري 
�لربيطانية - على عدد من �ملحاور 
�لتاأثري  يف  �ل��ق��ي��ادة  ب���دور  �ملتعلقة 
�ملوظف�  ورف���اه���ي���ة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
خ�����الل �جل���ائ���ح���ة ون���ه���ج �مل���رون���ة 

100 من  ����س���ارك  �ل��ع��م��ل، ح��ي��ث 
م��وظ��ف��ي �ل�����س��رك��ة �مل��ت��و�ج��دي��ن يف 
�سخ�سي،  ب�سكل  �لإم������ار�ت  دول����ة 
بالإ�سافة �إىل 100 موظف ممن 
�ساركو� ب�سكل �فر��سي من فروع 
�ل�سركة يف بلد�ن عربية و�أفريقية، 
�لتز�مهم  ع����ن  �جل���م���ي���ع  وع�������ربنّ 
�إجمايل  لي�سل  للحملة،  ع  بالتربنّ
تربعاتهم �إىل ما يعادل 100 �ألف 

وجبة.
وق����ال ن�����س��ال �أب����و ل��ط��ي��ف، رئي�س 
“�أنا فخور للغاية  “�أ�يا �لعاملية”: 
�ل�سرق  منطقة  يف  “�أ�يا  ب��ف��ري��ق 
�لأو�سط و�أفريقيا” �لذين- بغ�س 
�لنظر عن �أ�سولهم ومعتقد�تهم- 
للم�ساهمة  �سخ�سًيا  ت��ق��دم��و�  ق��د 
يف �ملبادرة ..وه��ذ� يدل على �لروح 
�لعاملية للحملة ويظهر مرة �أخرى 
�أن قيادة هذ� �لبلد ت�سع �لإن�سانية 

يف �سميم روؤيتها«.
و�أ�ساف: “تقوم �لقيادة �لمار�تية، 
ببذل جهود فريدة من نوعها، مل 
لتعزيز  مبثلها  غ��ريه��ا  �أح���د  ي��ق��م 
�لزدهار ..و�أنا �أحتدث بالنيابة عن 
�إننا فخورون  �أقول  فريقي عندما 
حمظوظون  ب��اأن��ن��ا  ون�����س��ع��ر  ج����د� 
�لبلد  ه����ذ�  م���وج���ودي���ن يف  ك��ون��ن��ا 

دبي ومن�سة يال رغيف.
�لفردية  �مل���ب���ادر�ت  ه���ذه  وع��ك�����س��ت 
�سركات  م�ستوى  على  و�ملوؤ�س�سية 
�لإيجابي  �لأث���ر  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س 
�لذي  �لكبري  �ملجتمعي  و�لتفاعل 
وجبة  مليون   100 حملة  حققته 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع برنامج  ت��ت��م  �ل��ت��ي 
حممد  وموؤ�س�سة  �لعاملي  �لأغ��ذي��ة 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
و�ل�سبكة  و�لإن�����س��ان��ي��ة  �خل���ريي���ة 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ب��ن��وك �ل��ط��ع��ام وعدد 
من �ملوؤ�س�سات �لإن�سانية و�خلريية 

يف �لدول �لتي ت�سملها �حلملة.
�ملتخ�س�سة يف  ويف “�أ�يا �لعاملية”، 
و�لتعاون  �لت�سال  حلول  تب�سيط 
قطاعات  يف  �ل���ع���م���ل  ف������رق  ب������ 
“�أ�يا يف  م��وظ��ف��و  ب����ادر  �لأع���م���ال، 
هذ�  و�أفريقيا”  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
ب��اأك��رث من  ع  �ل���ت���ربنّ �لأ���س��ب��وع �إىل 
دع��م��اً حلملة  وج��ب��ة،  �أل����ف   100
تقدم  �ل��ت��ي  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100
�لدعم �لغذ�ئي من دولة �لإمار�ت 

�إىل 30 دولة يف 4 قار�ت.
بدبي  �لعاملية”  “�أ�يا  مقر  م  ونظنّ
ع���رب من�سة  �خل���ريي���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
عرب  ل��الت�����س��ال  �سباي�سز”  “�أ�يا 
فرق  لتعاون  �سة  �ملخ�سنّ �لفيديو، 

•• دبي-وام:

م�ساهمات مبتكرة قدمتها �سركات 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س وجم���م���وع���ات 
�لأعمال، من دول��ة �لإم��ار�ت ومن 
مليون   100“ حلملة  خ��ارج��ه��ا، 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأك������رب  وجبة”، 
�لغذ�ئي  �ل��دع��م  ل��ت��وف��ري  �ملنطقة 
ل��الأ���س��ر و�لأف��������ر�د �مل��ح��ت��اج��� يف 
�لعربي  �ل�����ع�����امل  يف  دول��������ة   30
و�أمريكا  و�أوروب���ا  و�أفريقيا  و�آ�سيا 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ����الل  �جل��ن��وب��ي��ة 

�ملبارك.
�ل�سركات  م��ن  ع���دد  ر���س��د  وف��ي��م��ا 
�سهر  يف  مبيعاتها  ري��ع  م��ن  ن�سبة 
نهاية  ع���ط���الت  يف  �أو  رم�������س���ان 
�لتي  ل���دع���م �حل���م���ل���ة،  �لأ�����س����ب����وع 
ر��سد  تنظمها مبادر�ت حممد بن 
�سركات  قامت  �لعاملية،  مكتوم  �آل 
�أخرى مب�ساعفة جمموع تربعات 
عمالئها يف �حلملة حتت بند بر�مج 
�لجتماعية،  �ملوؤ�س�سية  �مل�سوؤولية 
وم�ساريع  �سركات  عمدت  ح���  يف 
�لتمويل  م��ب��د�أ  �عتماد  �إىل  نا�سئة 
�جل���م���اع���ي ل��ل��ت��ربع ل��ل��ح��م��ل��ة من 
معتمدة  رق��م��ي��ة  م��ن�����س��ات  خ����الل 
م��ت��ع��اون��ة م��ع �حل��م��ل��ة م��ث��ل �سد�د 

•• دبي-وام:

نظمت هيئة �ل�سحة بدبي بالتعاون 
�ملعايري  وم��ع��ه��د  دب����ي  ب��ل��دي��ة  م���ع 
�لربيطانية »BSI« ور�سة توعوية 
“�ل�سحة  ب���ع���ن���و�ن  �ف���ر�����س���ي���ة 
ظل  يف  �لعمل  مكان  يف  و�ل�سالمة 
مب�ساركة  “كوفيد-19”  جائحة 
300 �سخ�س من د�خل  �أكرث من 

وخارج �لدولة.
ون��اق�����س��ت �ل��ور���س��ة - �ل��ت��ي نظمت 
لل�سالمة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�سبة 
و�أد�رتها  �لعمل  مكان  يف  و�ل�سحة 
رئي�سة  �مل��ري  �لطاير  عبيد  علياء 

اأجرت 196،777 فح�سا ك�سفت عن 1،724 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,682 حالة جديدة من ك�رونا
تقدمي 72،811 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

نطاق  وتو�سيع  �لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�سي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�ساهم 
�إ�سابة  1،724 حالة  �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 530،944 حالة.
3 ح���الت م�سابة وذل���ك م��ن تد�عيات  �ل�����وز�رة ع��ن وف���اة  �أع��ل��ن��ت    كما 
�لإ�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 

1،604 حالة.

تقدمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  �أخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
 24 �ل���  �ل�ساعات  خ��الل  “كوفيد-19”  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   72،811
�أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�سية 
لكل  جرعة   110.28 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   10،907،264

100 �سخ�س.
�ل��وز�رة لتوفري لقاح كوفيد-19 و�سعياً  وياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
�إىل �لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�س كوفيد-19.

•• اأبوظبي-وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�سيع  �ملجتمع  �ل�سحة ووقاية    متا�سياً مع خطة وز�رة 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
وعزلهم  لهم  و�ملخالط�   ”19  - “كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
�ل�ساعات  196،777 فح�سا جديد� خالل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.

تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��ساتها لذوي �ملتوف�، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�ساب�، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة �جلميع.
1،682 حالة جديدة مل�ساب� بفريو�س  �ل��وز�رة عن �سفاء  �أعلنت    كما 
كورونا �مل�ستجد “كوفيد - 19” وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�سفاء 511،340 حالة.

النيابة العامة للدولة: انتحال االألقاب ال�سرفية اأو الر�سمية اأو 
العلمية اأو اجلامعية املعرتف بها ر�سميا جرمية يعاقب عليها القان�ن

- ن�سال اأبو لطيف: قيادة هذا البلد ت�سع االإن�سانية يف �سميم 
روؤيتها وتبذل جهودا فريدة من نوعها، مل يقم اأحد غريها مبثلها 

لتعزيز االزدهار
- كل درهم ي�سب يف �سندوق حملة “100 مليون وجبة” يوفر 

املكونات االأ�سا�سية لوجبة طعام جلائع يف املجتمعات االأقل دخاًل 
التي ت�سملها احلملة.

- القطاع اخلا�س كان له دور اأ�سا�سي يف ت�سريع حتقيق الهدف 
الكامل من التربعات يف االأيام الع�سرة االأوىل النطالق احلملة
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اأخبـار الإمـارات

امل�سارك�ن مبنتدى االإعالم االإماراتي يطرح�ن ت�س�راتهم لتط�ير ا�سرتاتيجية اإعالمية وطنية اأثناء االأزمات

�ملعلومات  نقل  يف  �ل�سرعة  ع��ام��ل 
وتو�سيل �لر�سالة �لإعالمية �أثناء 
بالدقة  �لتحلي  و���س��رورة  �لأزم����ة 
و�ل�سجاعة  و�ل�����س��دق  و�ل�سفافية 
ل  حتى  �لأح����د�ث  م��ع  �لتعامل  يف 
لل�سائعات  مفتوحا  �مل��ج��ال  ي��رك 
و�لتف�سري �خلاطئ يف حال �لتاأخر 
�ملتلقي يف  �إىل  �لر�سالة  تو�سيل  يف 

�لوقت �ملنا�سب.
�لثقة  م��و���س��وع  �جلل�سة  وت��ن��اول��ت 
ب����� �مل���ت���ل���ق���ي وو�����س����ائ����ل �لإع������الم 
�ملحلية وهل يلجاأ �لبع�س ل�ستقاء 
و�سائل  م���ن  و�لأخ����ب����ار  �مل��ع��ل��وم��ات 

�إعالم خارجية .
و�أ����س���ار �مل�����س��ارك��ون �إىل وج���ود ثقة 
بو�سائل  �مل��ت��ل��ق��ي  ق��ب��ل  م���ن  ك��ب��رية 
هناك  �أن  غ���ري  �مل��ح��ل��ي��ة  �لإع�������الم 
�لتعامل  يف  �ل�سقف  ل��رف��ع  ح��اج��ة 
�مللفات حتى  بع�س  م��ع  �لإع��الم��ي 
�سمن  �لعمل  م��ن  �لإع���الم  يتمكن 
�لأجندة  تخدم  متكاملة  منظومة 
لدولة  �لثابتة  و�مل��و�ق��ف  �لوطنية 

بانت�سار فريو�س كورونا جنح ب�سكل 
حمتوى  �إن��ت��اج  يف  �لنظري  منقطع 
تعمل  كانت  بكو�در معظمها  موؤثر 

بعيد� عن مكاتبها.
و�أ�ساف �لريامي : “ �إن �ل�سحافة 
تطوير  ع��ل��ى  ق������ادرة  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�أدو�تها وعدم �لعتماد �لكامل على 
�لعمل �لورقي وقد جنحت يف ذلك 
زي��ادة عدد  بدليل  خ��الل �جلائحة 
�ليوم”  “�لإمار�ت  �سحيفة  ق��ر�ء 
�ل��ت��ي ك���ان ي��ط��ال��ع حم��ت��و�ه��ا على 
منت�سف  خ��الل  �لرقمية  �ملن�سات 
مالي�  ث����الث����ة   2019 �ل����ع����ام 
�لعدد خالل  بينما ت�ساعف  متابع 
 2020 �لعام  من  �لثاين  �لن�سف 
بف�سل  متابع  م��الي���  ت�سعة  �إىل 
يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �مل��ب��ت��ك��رة  �لأدو�ت 

�إنتاج حمتوى جديد«.
وقال حممد �حلمادي رئي�س جمعية 
يف  �لإع����الم  ق��ط��اع  �إن  �ل�سحفي� 
�أزمات ندركها  �لعامل �أجمع يعي�س 
�أهمية  �إىل  م�������س���ري�   .. ج��م��ي��ع��ا 

هذ� �لوباء �لعاملي.
و نوه �سعادة حممد جالل �لري�سي 
�سهاد�ت  �إىل  م��د�خ��ل��ت��ه  خ���ت���ام  يف 
و�ملنظمات  و�جل���ه���ات  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي �أث���ن���ت ع��ل��ى جهود 
دولة �لإمار�ت �لناجعة يف مو�جهة 
�لقيادة  ودع���م  بتوجيهات  ك��ورون��ا 
�ل��ر���س��ي��دة �ل��ت��ي مل ت����األ ج��ه��د� يف 
ك��ل دع��م ممكن من  ت��ق��دمي  �سبيل 
�أج���ل غ��د �أف�����س��ل ل��دول��ة �لإم����ار�ت 

و�سعبها و�ملقيم� على �أر�سها .
رئي�س  �لريامي  �سامي  ق��ال  ب��دوره 
حترير �سحيفة “�لإمار�ت �ليوم” 
ب����دون �سك  �ل��وط��ن��ي  �إع��الم��ن��ا  �إن 
�لأزمات  �أثناء  �إيجابي  ب��دور  يقوم 
جملة  ي����و�ج����ه  �مل���ق���اب���ل  يف  ل���ك���ن���ه 
م����ن �ل���ت���ح���دي���ات ت��ت��م��ث��ل �أب����رزه����ا 
يف  �ملتخ�س�س  �لإع�����الم  ن��ق�����س  يف 
�لإعالم  خ�سو�سا  �مل��ج��الت  بع�س 

�لتنموي و�لعلمي و�ل�سحي .
فيما  �مل��ح��ل��ي  �لإع�������الم  �أن  و�أك������د 
�ملتعلقة  �لأخ�����رية  �لأزم�����ة  ي��خ�����س 

كورونا و غريها من �لق�سايا �لتي 
نه�سته  و  �لوطن  تتعلق مب�ستقبل 
�إىل  مهنية  و  دق���ة  ب��ك��ل  ت��ق��دم��ه  و 
�جلمهور �سو�ء على �مل�ستوي �ملحلي 
�أو �خلارجي وذلك عرب 19 لغة يف 
�إطار �أدو�رها �ملر�سومة بدقة و وفق 

�ملحدد�ت �ملتبعة.
على  ن��ف�����س��ه  �ل����وق����ت  يف  �����س����دد  و 
�لإمار�تي  �لإع��الم  مو�كبة  �أهمية 
�لأكادميية  �لأب��ح��اث  و  للدر��سات 
ي��وؤط��ر ويقوي  وع��امل��ي��ا مب��ا  حمليا 
م��ن �أدو�ت�����ه و ي��دع��م ج��ه��وده على 
���س��ع��ي��د �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك���ل جديد 
تعك�س  ر�سالة  �إر���س��ال  و  م�ستقبال 
ق����درة �ل���دول���ة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة كل 
فر�س  �إىل  حتويلها  و  �ل��ت��ح��دي��ات 
�ملوؤ�س�سات  ك��ل  دع���م  �إىل  د�ع��ي��ا   ..
و  بذلت  �لتي  و  باأنو�عها  �لوطنية 
ل تز�ل كل جهد ممكن يف مو�جهة 
جائحة كورونا وهو ما من �ساأنه �أن 
�جلهد  �إط���ار  يف  �لنهاية  يف  ي�سب 
�لوطني �ملتكامل و�ل�سامل ملو�جهة 

�لذي  �ل��ن��ج��اح  �إىل  ن��ف�����س��ه  �ل���وق���ت 
ح���ق���ق���ت���ه �لإح������اط������ة �لإع����الم����ي����ة 
تو�سيل  يف  �لإم����������ار�ت  حل���ك���وم���ة 
�ل����ر�����س����ائ����ل �ل�������س���ح���ي���ح���ة ب�������س���اأن 
�لد�خل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �جل��ائ��ح��ة 
و �خل����ارج وت��ق��دمي��ه��ا م��ع��ل��وم��ات و 
�أرقاما دقيقة عك�ست جهود �لدولة 
كورونا  م��و�ج��ه��ة  يف  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 
�لتعاون  م���دى  �إظ��ه��ار  ج��ان��ب  �إىل 
و�أجهزتها  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات  ب��� 
وجناحها يف �ل�سيطرة على كورونا 
�أثمر عن عودة �حلياة �إىل  و �لذي 
بالإجر�ء�ت  �لتقيد  م��ع  طبيعتها 
�جلهات  �أقرتها  �لتي  �لإح��ر�زي��ة 
كوفيد   / جائحة  مبو�جهة  �ملعنية 
هذ�  يف  ���س��ع��ادت��ه  ن����وه  و   ./19-
�أنباء  وك���ال���ة  ج���ه���ود  �إىل  �ل�����س��دد 
�أدو�ره���ا و م�ساهماتها  و  �لإم���ار�ت 
�لتحريرية  �أطقمها  عرب  �لكبرية 
و مندوبيها و مر��سليها ومن�ساتها 
م����ن �أج�������ل �إي���������س����ال �ل���ر����س���ائ���ل و 
جائحة  ب�ساأن  و�لأخ��ب��ار  �ملعلومات 

�لتعامل  يف  جنح  �لوطني  �إعالمنا 
�أرجع  و  ك��ورون��ا  �أزم���ة جائحة  م��ع 
�لنجاح �إىل �أنه نابع من خرب�تنا يف 

�إد�رة �أزمات �سابقة .
�أك���د �أن �لإع����الم �لإم���ار�ت���ي كان  و 
ولي��������ز�ل ع���ل���ى م�����س��ت��وى �حل����دث 
�لثقة  و  �ملهنية  بف�سل  و�مل�سوؤولية 
�لتي �أكت�سبها من حتري �ل�سدقية 
�ل�سفافية  مب��ن��ت��ه��ى  و�ل���ت���ع���ام���ل 
و�حل�����ي�����اد م����ع ت����د�ع����ي����ات �لأزم������ة 
على  وتاأثري�تها  �ملختلفة  و�أبعادها 

�ملجتمع.
�أ����س���اف :” ���س��ه��دن��ا خ���الل تلك  و 
�لعالم  �أكرب ب�  تعاونا  �جلائحة 
 ..“ �ملن�سات �جلديدة  و  �لتقليدي 
د�عيا �إىل �إعادة �لتفكري يف ر�سائلنا 
�ملقبلة  عاما  للخم�س�  �لإعالمية 
من �أجل مزيد من تقدم �لوطن و 

رخائه و��ست�سر�فا للم�ستقبل.
و ثمن دور و�سائل �لإع��الم �لفعال 
وخماطرها  ب��ك��ورون��ا  �ل��ت��وع��ي��ة  يف 
يف  م�سري�   .. منها  �لوقاية  و�سبل 

�أ�سارت  �ل�سياق  هذ�  ويف  �لإم���ار�ت. 
�لتحرير  رئ��ي�����س  ب��و���س��م��رة  م��ن��ى 
�مل�������س���وؤول ل�����س��ح��ي��ف��ة �ل���ب���ي���ان �إىل 
حتديا  �سكلت  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  �أن 
�لإع��الم��ي��ة يف  �مل��وؤ���س�����س��ات  جلميع 
�لعامل و �لإرتباك �لإعالمي �لذي 
ح�سل يف بد�ية �لأزمة عامليا �سببه 
�ل�سحية  �لأزم�����ة  وح��ج��م  طبيعة 
�لإعالم  �أن  م��وؤك��دة  �ملتوقعة  غ��ري 
�سريعا  �أولياته  ترتيب  �إعاد  �ملحلي 
�أ�سبح  ح���ت���ى  �مل����وق����ف  ت��������د�رك  و 
�لأول للمجتمع يف  �ملوثوق  �مل�سدر 
�ملتعلقة  �ملعلومات  على  �حل�سول 
وعامليا  �مل���وق���ف حم��ل��ي��ا  ب��ت��ط��ور�ت 

وقالت :
�ساعدنا يف ذلك �لبنية �لتحتية   ”
�لإعالمية و�لتقنية �لقوية للدولة 
ب�سكل كبري  د�ع��م��ة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  و 
جديدة  ب���اأدو�ت  لتنطلق  لل�سحف 
ت�سل �إىل �لقارئ مبا�سرة وباأ�سلوب 
�ملن�سات  خم���ت���ل���ف  ع�����رب  م�����وؤث�����ر 
�ل��رق��م��ي��ة«. و �أك�����دت ب��و���س��م��رة �أن 
ل�سر�تيجية  فعلية  حاجة  هناك 
م���ن خاللها  ن�����س��ت��ط��ي��ع  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�لعابرة ل�سيما  �لت�سدي لالأزمات 
�ل�������س���ورة �ل��ن��م��ط��ي��ة �ل���ت���ي حت���اول 
�لدولية  �لإع������الم  و���س��ائ��ل  ب��ع�����س 
للنيل من  �ل���دول���ة  ع��ن  ت��روي��ج��ه��ا 
�إىل  �لنقا�س  ت��ط��رق  و  جناحاتها. 
�آل��ي��ة للتعرف على  �إي��ج��اد  ���س��رورة 
للمحتوى  �مل��ت��اب��ع  و  �مل��ت��ل��ق��ي  �آر�ء 
�مل��ح��ل��ي ون�����س��ب��ة ر����س���اه ع��م��ا يقدم 
م����ن حم���ت���وى �إع�����الم�����ي وه�����و ما 
حت�س�  يف  مبا�سر  ب�سكل  �سي�سهم 
ما يقدم لهم من خدمات �إعالمية 
ويزيد من مت�سك �ملتلق� مبتابعة 

و�سائلهم �لإعالمية �ملف�سلة.

•• دبي - وام:

�لإع������الم  “ دور  ج��ل�����س��ة  ن��اق�����س��ت 
�لتي  �لأزمات”  �أث��ن��اء  �لإم���ار�ت���ي 
�لن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ع��ق��دت 
�لإع����الم  “منتدى  م��ن  �ل�����س��اد���س��ة 
وتاأثري  �أهمية  دبي  يف  �لإمار�تي” 
�أث���ن���اء  �لإم������ار�ت������ي  �لإع��������الم  دور 
�خل�سو�س  وج����ه  ع��ل��ى  �لأزم��������ات 
وم����دى ق���درت���ه ع��ل��ى �ل��ت��ك��ي��ف مع 
و�لقت�سادية  �ل�سحية  �مل��ت��غ��ري�ت 
و�لجتماعية �لتي ي�سهدها �لعامل 

�أجمع.
و ق��دم��ت �جل��ل�����س��ة - �ل��ت��ي �أد�ره����ا 
ن��ادي دبي لل�سحافة - كل  يف مقر 
�ملعمري  �سيف  �لإعالمية رمي  من 
�ل�����س��ارق��ة لالإعالم  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن 
و�لإع���الم���ي م��اج��د �ل��ف��ار���س��ي من 
مب�ساركة  عربية  نيوز  �سكاي  قناة 
وح�سور قياد�ت �لإعالم �لإمار�تي 
�ملحلية  �ل�سحف  حت��ري��ر  وروؤ���س��اء 
�لعمل  ورم���������وز  �ل����ك����ت����اب  وك�����ب�����ار 
�لإع���الم���ي يف �ل���دول���ة وج��م��ع من 
بالقطاع  و�مل��ع��ن��ي���  �لأك���ادمي���ي���� 
تعامل  لطريقة  عمليا  تقييما   -
�لإع�����الم �لإم����ار�ت����ي م���ع �لأزم�����ات 
�ملا�سية  �لقليلة  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل 
ل�سيما �لأزمة �لعاملية �لتي جلبتها 
بهدف  وذل��ك  كوفيد-19  جائحة 
لتطوير  ت�����س��ور�ت  �إىل  �ل��ت��و���س��ل 
وطنية  �إع���الم���ي���ة  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

فاعلة يف �لت�سدي لالأزمات.
ف��م��ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��ع��ادة حممد 
ج���الل �ل��ري�����س��ي م��دي��ر ع���ام وكالة 
يف مد�خلة  “و�م”  �لإم���ار�ت  �أنباء 
�لإع�������الم  دور  حم�����ور  ����س���م���ن  ل����ه 
�لإم�����ارت�����ي �أث����ن����اء �لأزم����������ات.. �إن 

�سلطان بن خليفة : ت�حيد الق�ات امل�سلحة كان نقطة انطالق امل�سرية االإحتادية نح� امل�ستقبل 
مهمة لكل مو�طن ومقيم ولالأجيال �ملقبلة مفادها �أن �لوطن “ دولة 
�لت�سحية و�لفد�ء و�ملزيد  “ غال و ي�ستحق  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�أج��ل رفعته و تقدمه و حفظ مكت�سباته. وج��دد �سموه  �لعمل من  من 
�لعهد و �لولء ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لغايل،  وللوطن  �هلل”  �مل�سلحة”حفظه  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  �لدولة 
�أع�ساء  �ل�سمو  �أ�سحاب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  باأ�سمى  وتقدم 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و �أولياء �لعهود و نو�ب �حلكام و�لقو�ت 
�مل�سلحة قيادة وجنود� و�أفر�د�، �سائال �هلل عز وجل �أن يعيد على �جلميع 
هذه �ملنا�سبة �لعزيزة �خلالدة باخلري و �لربكة و �ل�سعادة و �لرخاء و �أن 
يحفظ دولتنا �لغالية و�أمنها و ��ستقر�رها لت�ستمر يف ن�سر قيم �لإخاء 

�لإن�ساين و�لت�سامح يف ربوع �لعامل.

ت�سري يف  �لتي  و�لوطنية  و�لنتماء  �ل��ولء  قيم  �أي�سا عن جت��ذر  يعرب 
�سر�ي� �أبناء �لوطن جميعا و �لتي جتعلهم يتناف�سون فيما بينهم من 
�أجل �للتحاق ب�سفوف �لقو�ت �مل�سلحة و�خلدمة فيها، لأنهم ينظرون 
وخطط  موؤ�س�سات  م��ن  متتلكه  مب��ا  �ل��رج��ال  م�سنع  باعتبارها  �إل��ي��ه��ا 
�ملو�طنة  �لكو�در  بناء  يف  ت�سهم  متطورة  و�أكادمييات  وعلمية  تدريبية 
و  �لبناء  م�سرية  يف  بفاعلية  �مل�ساركة  على  ق���ادرة  تكون  ك��ي  وتاأهيلها 
�لتنمية. و �أ�ساف �سموه �إن يوم �ل�ساد�س من مايو عام 1976 عزز هذه 
للم�ستقبل  نظرو�  خمل�سون  عظماء  رجال  لبناتها  و�سع  �لتي  �مل�سرية 
ق��ادة خمل�سون  .. ويرعاها �لآن  ب��اإر�دة �سادقة و�إمي��ان وعزمية �سلبة 

عازمون على مزيد من �لرفعة و �ل�سعادة للوطن و �ملو�طن.
و �أ�سار �إىل �أن ما حتقق و يتحقق �لآن ما كان لول وجود قيادة حكيمة 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�سار �ساحب 
�لنطالق  نقطة  كان  �مل�سلحة  �لقو�ت  توحيد  �أن  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو 

بامل�سرية �لحتادية نحو �مل�ستقبل و �لزدهار و �لأمن و �ل�ستقر�ر.
�لقو�ت  لتوحيد  �ل�45  �لذكرى  مبنا�سبة  وجهها  كلمة  يف  �سموه  وق��ال 
�لوحدة  �مل�سلحة يج�سد بو�سوح قيمة  �لقو�ت  �إن قر�ر توحيد  �مل�سلحة 
“ طيب �هلل  �آل نهيان  �لتي �آمن بها �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
ثر�ه “ و ر�سخها يف وجد�ن �أبناء �لقو�ت �مل�سلحة، و�أبناء �لوطن بوجه 

عام .
و �أو�سح �أن هذ� �لقر�ر ل يرمز فقط �إىل وحدة �لقو�ت �مل�سلحة و �إمنا 

ومكت�سباته  �لوطن  حماية  يف  دوره��ا  و  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �أهمية  ت��درك 
وحت�سينها وعلى ر�أ�سها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�ساحب  “حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�س 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�إذ نحتفل  “ �إننا   : �سموه  وق��ال   . �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
بذكرى توحيد قو�تنا �مل�سلحة و نفخر ونعتز بامل�ستوى و �لتطور �لكبري 
�لذي و�سلت �إليه .. نتذكر بكل تقدير و�إجالل �سهد�ء �لوطن من �أبناء 
�لقو�ت �مل�سلحة �لأبر�ر �لذين �سحو� بحياتهم فد�ء للوطن، فا�ستحقو� 
�أ���س��م��اوؤه��م مب���د�د م��ن ذه��ب يف �سجل ت��اري��خ دول���ة �لإم����ار�ت  �أن تكتب 
لفتا �إىل �أن هوؤلء �ل�سهد�ء �أعطو� درو�سا و عرب�  �لعربية �مل�سرف” .. 

•• دبي - وام:

�لإمار�تي �سمن جل�سة حملت عنو�ن  �ل�ساد�سة ملنتدى �لعالم  �ل��دورة  ناق�ست 
و  �لإع���الم  ق��ي��اد�ت قطاع  بح�سور  �لع���الم �جلديد”  دور   .. ���س��و�ب  �أم  “خطاأ 
�لكتاب و �لأكادميي� و نخبة من �ملوؤثرين على من�سات �لتو��سل �لجتماعي يف 
�لدولة .. �لتحولت �لعميقة و�ل�ساملة �لتي �سهدها �لعمل �لإعالمي يف �لفرة 
��ستخد�مها  �لتو��سل �لجتماعي وكيفية  ب�سبكات  يتعلق  �لأخرية خا�سة فيما 

من قبل �ملوؤثرين .
لل�سحافة  دب��ي  ن��ادي  مبقر  �لأول  �أم�س  م�ساء  عقدت  �لتي  �جلل�سة  بد�ية  ويف 
�أن  �أو�سح معايل �لدكتور علي ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لتعدد و�لتنوع فيما يتم طرحه على م�ستوى �لإعالم �لإمار�تي �سر جناحه و�أنه 
ل يجب �أن يتم و�سع كل �ملوؤثرين �لجتماعي� يف قالب و�حد .. م�سري� �إىل �أن 
�لأغلبية منهم يقدمون حمتوى بناء ومفيد� ميكن تقبله.. وقال �إن هناك قلة 
حقيقتها  غري  على  معلومات  يقدمون  ممن  خا�سة  �ل�سهرة  ور�ء  فقط  ت�سعى 
و �لذي يتلقفها �لكثري من �ملغر�س� حول �لعامل و من ثم يحاولون �لإ�ساءة 

لالإمار�ت مبا يروجونه عنها على غري �حلقيقة«.
�لتغا�سي  ميكن  ل  و�قعة  حقيقة  �أ�سبح  �جلديد  �لإع��الم  �أن  معاليه  �أ�ساف  و 
عنها وقدم ن�سيحته لل�سباب باأن هناك حتديا يو�جههم لذ� يجب عليهم تقدمي 
�أنه يجب تعزيز وعي هوؤلء �ملوؤثرين  خطاب �إعالمي مقنع للجمهور و �أو�سح 
نوعي  حمتوى  تقدمي  و���س��رورة  عاتقهم  على  تقع  �لتي  �لكبرية  بامل�سوؤولية 

حقيقي يعك�س جهود �لإمار�ت يف �لقطاعات كافة .
و تطرق معايل �سر�ر بالهول �لفال�سي ع�سو �ملجل�س �لوطني �لحتادي �ملدير 
�لجتماعي�  �ملوؤثرين  بع�س  هناك  �أن  �لمار�ت”  “وطني  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي 
قدمو� حمتوى جيد� فيما �أخفق �آخرون “.. فيما قال ماجد �ل�سويدي مدير عام 
مدينة دبي لالعالم �أنه كلما ز�د عدد �ملوؤثرين �جليدين كلما تطورت �ل�ساحة 
�لإعالمية ب�سكل �أكرب لفتا �إىل �أنهم يحاولون توفري بنية حتتية لتقدمي مو�د 

�إعالمية نوعية ومفيدة وهادفة على م�ستوى �لنتاج و�لتقدمي.
�لتابعة  للمن�سات  �مل�ستخدم�  م��ن  كبري  ع��دد  وج���ود  �إىل  �ل�سويدي  �أ���س��ار  و 
للدولة من خارج �لإم��ار�ت وهو ما يعطينا ميزة تف�سيلية ميكن �لبناء عليها 
كبرية  م�سوؤولية  �ملوؤثرين  على  �إن  �سامل  حممد  �لإعالمي  وق��ال  �مل�ستقبل.  يف 
�لو�سائل  �أن  للمجتمع مو�سحا  لتو�سيل معلومات �سحيحة  عاتقهم  تقع على 
�لإعالمية �ملحلية ل تقف فقط عند حمطات �لتلفزيون و�ل�سحف و�لذ�عات 
لكنها تتنوع لت�سمل و�سائل �لتو��سل �لجتماعي مبختلف من�ساتها �لتي �أ�سبح 

•• دبي- وام: 

�لإمار�تي  �لإع��الم  منتدى  فعاليات  �لأرب��ع��اء  �لأول  �أم�س  م�ساء  دبي  �أختتمت يف 
يف  مب��ق��ره  �ملبا�سر  باحل�سور  لل�سحافة”  دب��ي  “نادي  مه  نظنّ �ل���ذي  �ل�����س��اد���س، 
�لقياد�ت  م��ن  لفيف  مب�����س��ارك��ة  �لعاملي”  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  ون-م���رك���ز  “�سنر�ل 
�لإعالمية �لإمار�تية وروؤ�ساء حترير �ل�سحف �ملحلية و�لُكتَّاب و�ملفكرين ورموز 
�لعمل �لإعالمي يف دولة �لإمار�ت . ناق�س �حل�سور جملة من �ملو�سوعات �ملهمة 
�لتي تتعلق باآفاق تطوير قطاع �لإعالم يف �لوقت �لذي ت�ستعد فيه �لدولة خلو�س 
مرحلة جديدة يف م�سريتها �لتنموية خالل �خلم�س� عاما �ملقبلة ومبا يتما�سى 
جهود  م�ساندة  يف  �ملحلي  �لإع���الم  ل��دور  وتطلعاتها  �لر�سيدة  �لقيادة  روؤي���ة  م��ع 
�لتطوير �سعيا �إىل بلوغ �أرقى م�ستويات �لتميز لتظل دولة �لإمار�ت د�ئما �لنموذج 
و�لقدوة للدول �لر�ئدة يف �إر�ساء �أ�س�س �مل�ستقبل �لذي يوفر كل مقومات �لتقدم 
و�لزدهار ل�سعوبها. و يف �أجو�ء تنظيمية �ت�سمت باحلفاظ على تطبيق �لتد�بري 
�ت�سم �حلو�ر  �لنقا�س �سريحا وبناء و  �لحر�زية و�لوقائية ب�سورة دقيقة جاء 
برغبة حقيقية من قبل جميع �مل�سارك� يف �إحد�ث نقلة نوعية يف قطاع �لإعالم 
�لإمار�تي. و تطرق �حل�سور �إىل جملة من �ملو�سوعات �ملهمة �لتي تتعلق باأبرز 
�أن  �ساأنها  من  �لتي  �أفكارهم  و  روؤ�ه��م  و  حاليا  �لقطاع  يو�جهها  �لتي  �لتحديات 
ت�سهم يف �لرتقاء مبنظومة �لعمل �لإعالمي يف �سوء ��سر�تيجية جديدة تكفل 
يف  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  دعم  يف  م�ساركتها  تو�سيع  فر�سة  موؤ�س�ساته  جلميع 
�أهم  �ل�سوء على  �لدولة ومو��سلة دورها كمر�آة تعك�س تطلعات �ملجتمع و تلقي 

م�سار�ت �لتطوير وما تثمره من �إجناز�ت ت�سب يف �سالح �ملجتمع.
�أعمال �ملنتدى وحتت عنو�ن  و يف �أوىل �جلل�سات �لثالث - �لتي ت�سمنها جدول 
�تفق �حل�سور على �سرورة و�سع  “�لإعالم �لإمار�تي �أمام ت�ساوؤلت �مل�ستقبل” - 
�لإعالمي  �لعمل  جهود  وتوحيد  تن�سيق  ت�سمن  متكاملة  �إعالمية  ��سر�تيجية 

وتعزيز قدرته على مو�كبة �إجناز�ت وطموحات دولة �لإمار�ت.
ي، رئي�سة  �مل��ِرنّ و بد�أ �لنقا�س ب�سوؤ�ل وجهه مديرو �جلل�سة �إىل �سعادة منى غامن 
نادي دبي لل�سحافة حول عما �إذ� كان �لإعالم �لإمار�تي لديه ��سر�تيجية عمل 
و��سحة ترقى �إىل حجم طموحات و�إجناز�ت �لدولة وقادرة على مو�كبة روؤيتها 
للم�ستقبل وما ت�سبو �إىل حتقيقه من �إجن��از�ت �سخمه فيه. وبد�أت �سعادة منى 
مقاربة  و�عتماد  �لكاملة  بال�سفافية  �للتز�م  �أهمية  على  بالتاأكيد  �إجابتها  ي  �ملرنّ
�أي  �أ�سا�سي يف  �أبعاده كمطلب  بكل  �لإعالمي  �لو�قع  مناق�سة  نقدية �سريحة يف 
من  �لكثري  حقق  �ل��ذي  �لوطني  �لإع���الم  و�أد�ء  مب�ستوى  �لرت��ق��اء  هدفه  جهد 
�لتقدم من �لناحية �لتقنية و�لبنية �لتحتية بف�سل �ل�ستثمار �حلكومي و�لدعم 

خالل  م��ن  حري�سا  ك��ان  �سخ�سي  ب�سكل  �أن��ه  �إىل  ون��وه  ك��ث��ريون.  متابعون  لها 
فيما  دقيقا  يكون  �أن  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  مو�جهة  ف��رة  ظل  يف  جتربته 
ينقله حري�سا على �أن تكون �ملعلومات �ملقدمة �سادرة عن �مل�سوؤول �ملعني موؤكد� 
يف �لوقت ذ�ته �أهمية بذل �لإعالمي� مزيد� من �جلهد لإثبات وجودهم على 
ما يحدث  يعك�س  ونوعي  �لجتماعي وتقدمي حمتوى لئق  �لتو��سل  من�سات 
�مل��وؤث��ري��ن يف من�سات  دور  �أن  �مل��ذك��ي  م��ن��ذر  �لإع��الم��ي  ذك��ر  م��ن جهته  فعليا. 
�لتو��سل �لجتماعي مهم جد� لر�سال �سورة �إيجابية عن �لإمار�ت لكل �لعامل 
و�أن هناك �لكثريين منهم ملتزمون ومهنيون و �أثبتو� جد�رتهم خا�سة يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا �مل�ستجد.
و تطرق �لإعالمي حممد �ملناعي �إىل �أن �لإعالم �لإمار�تي حقق �إجناز�ت كبرية 
جد� خالل �لفرة �ملا�سية مبا قدمه من معلومات و�كبت �جلائحة مب�سد�قية 
و�أن �لإعالم بكل �أطيافه بذل جمهود� �سخما لتقدمي ر�سالة نوعية وم�سمون 

حمرم.
ب���دوره ق��ال �لإع��الم��ي عامر ب��ن ج�سا�س �إن��ه م��ن �ملهم �أن يعرب ك��ل م��وؤث��ر عن 
قناعاته ب�سكل جيد ومفيد للمجتمع و�أننا نحتاج لكل �لأفكار �لتي تهدف �إىل 

تطوير �ملحتوى �لإعالمي.
من ناحيتها �أو�سحت �لإعالمية �أ�سمهان �لنقبي �أن �ملو�د �لإعالمية ل تتوقف 
ويف�سله كثري من  يحبه  ترفيهيا  �آخ��ر  هناك  و�أن  �لر�سمي  �جلانب  عند  فقط 
�أنه  مبينة  �لجتماعي  �لتو��سل  من�سات  على  متوفر  وهو  �ملجتمعية  �ل�سر�ئح 
قدر�تهم  لإب��ر�ز  �جلانب  بهذ�  �ملهتم�  لل�سباب  �لفر�س  �إعطاء  جد�  �ملهم  من 
و�أنه بالمكان �أن يكون هناك موؤثرون متخ�س�سون بحيث يتفرد كل و�حد منهم 
مبحتوى يتميز به لعر�سه فهناك �لفني و�لريا�سي و�ملو�سة وغريها �لكثري من 

�ملجالت �لتي يحبها قطاع كبري من �جلمهور.
و �أكد �لإعالمي مرو�ن �حلل �أنه بالإمكان �إحد�ث نقلة نوعية يف بر�مج وحمتوى 
�لإمار�تية  �لتلفزيون  حمطات  �إنتاج  طريق  عن  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 
مو�د �إعالمية مرئية ومن ثم بثها على من�سات �لتو��سل �لجتماعي و�أن ذلك 

كفيل بتقدمي حمتوى ر�ق ومناف�س ميكن �لعتماد عليه وعلى م�سد�قيته.
من ناحيته قال م�سطفى �لزرعوين مدير حترير �ل�سوؤون �لإمار�تية يف جريدة 
يتعلق  فيما  �ملغردين  م�سوؤولياته خا�سة  على �جلميع حتمل  �إن  تاميز  �خلليج 

مبحتو�ه �لعالمي على من�ساته .
موؤثر�  يكون  �أن  على  ق��ادر  �سخ�س  كل  �أن  �إىل  �لكعبي  �لإع��الم��ي حممد  ون��وه 
خا�سة �إذ� كان �إعالميا متخ�س�سا .. لفتا �إىل �أن هناك �أجانب كثريين يعي�سون 

يف �لدولة و هم موؤثرون عامليون.

مالية  ميز�نيات  وتخ�سي�س  و�لحت���ادي  �ملحلي  �مل�ستوي�  على  للقطاع  �لقوي 
�سخمة لدعم تطويره �مل�ستمر. ودعت �إىل ��سر�تيجية وطنية و��سحة ومتكاملة 
�ملعامل لالإعالم �لإمار�تي مبا يوحد جهود �ملكاتب و�ملوؤ�س�سات �لإعالمية ومكاتب 

�لت�سال �حلكومي ودو�ئر �لت�سال �ملوؤ�س�سي لدى �جلهات �حلكومية.
و �أ�سارت �إىل �أن �ملحور �لثاين �لذي يحتاج �إىل �لتطوير يف �ملنظومة �لإعالمية 
�لإمار�تية يتمثل يف عدم كفاية �ل�ستثمار يف �لكادر �لب�سري �لذي توليه �لقيادة 
�لر�سيدة �أولوية مطلقة يف ظل متتع �لدولة بوفرة يف �ملو�هب و�خلرب�ت �ملو�طنة 
خمتلف  يف  �ملوؤهلة  �لب�سرية  و�ل��ك��و�در  للعقول  ج��ذب  مركز  باعتبارها  و�لعربية 
�لقطاعات و�ملجالت من �أنحاء �لعامل كافة. و �أو�سحت �أن �ل�ستثمار يف تطوير 
�لكو�در �ملو�طنة ل يعني بال�سرورة �لتوظيف �لتقليدي �ملبا�سر بل ي�سمل متك� 
من  و�ل�سغرية  �لنا�سئة  �ل�سركات  �أ�سحاب  من  �لإمار�تي�  و�ملبدع�  �ملوهوب� 
�لأعمال  ري��ادة  عامل  يف  جناحهم  وتدعم  �أعمالهم  تعزز  تعاقد�ت  منحهم  خالل 
بد�ية  م��ع  ب���ادر  دب��ي  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  �أن  �إىل  �لإط����ار  ه��ذ�  يف  ولفتت 
جمال  يف  موهوب�  �إم��ار�ت��ي���  �سباب  م��ع  �لتعاقد  �إىل  “كوفيد-19”  جائحة 
لدعم  وذل��ك  متنوعة  �إعالمية  تخ�س�سات  �سمن   »Freelance»حلر� �لعمل 
�أعمال �لتغطية �لإعالمية للجهود و�لعمليات �حلكومية �ل�سخمة �لتي �نطلقت 
�أن دعم هذه  ملو�جهة تد�عيات �جلائحة. ولفتت رئي�سة نادي دبي لل�سحافة �إىل 
�لفئة من �ل�سباب �سروري للغاية وبحاجة لوجود خطة و��سحة لدعمهم حمليا 
و  �لت�سويق  ت�سمل  �ل��ت��ي  �لأع��م��ال  رو�د  �خت�سا�سات  ت��ن��وع  م��ع  خا�سة  و�حت��ادي��ا 
ت�سميم �لغر�فيك�س و�لإعالن �لرقمي وغريها .. د�عية فيما يخ�س �ملحور �لثالث 

للتطوير �إىل �سرورة جتديد �ملحتوى و�لتفكري خارج �ل�سندوق .
“�لبيان”  �مل�سوؤول ل�سحيفة  �لتحرير  بو�سمرة رئي�س  �أو�سحت منى  من جانبها 
�ل�سنو�ت  �أن  متكاملة  �إمار�تية  �إعالمية  ��سر�تيجية  و�سع  �سرورة  على  تعقيبا 
م�ستوى  على  �ل�سر�تيجية  �لإع��الم��ي��ة  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  �لعديد  �سهدت  �ملا�سية 
�إع��د�د خطط وو�سع مبادر�ت  �لدولة وجل�سات ع�سف ذهني للنقا�س مت خاللها 

و��سر�تيجيات على م�ستوى متقدم .
و �أكدت �أن �ل�سباب �ساركو� يف هذه �لجتماعات بفعالية ومت تقدمي �أفكار عملية 
�لأكادميي وجرت  ي�سمل �جلانب  �لإعالمي مبا  �لعمل  تناولت خمتلف جمالت 

مناق�سة طروحات وروؤى متنوعة للم�ستقبل .
فيما طالبت �لدكتورة ح�سة لوتاه با�سر�تيجية �ساملة للعمل �لإعالمي ت�سمل 
�آليات �لتنفيذ �لعملية و�ملاأمول فعليا من �لإعالم  �مل�ستهدفات �لرئي�سية وحتدد 
منها  �حلكومية  �لدولة  يف  �لإعالمية  للموؤ�س�سات  عري�سة  خطوطاً  ي�سكل  مبا 

و�خلا�سة على حد �سو�ء.

ا�سهامات امل�ؤثرين واأدوار من�سات الت�ا�سل 
االجتماعي على طاولة نقا�س منتدى االإعالم االإماراتي 

منتدى االإعالم االإماراتي يناق�س اآفاق تط�ير 
املنظ�مة االإعالمية مل�اكبة الت�جهات امل�ستقبلية للدولة
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بن  نهيان  �ل�سيخ  معايل  ��ست�ساف 
�لت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
لإك�سبو  �لعام  و�ملفو�س  و�لتعاي�س، 
دبي، عدد� من �لجتماعات   2020
�جتماع  ه���ام�������س  ع���ل���ى  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة 
�إك�سبو  يف  �ل���دول���ي����  �مل�������س���ارك���� 
�حلدث  دور  على  م��وؤك��د�   ،2020
ب��و���س��ف��ه من�سة  �ل�����س��خ��م  �ل�����دويل 

فريدة للتعاون �لدويل.
ترحيبية  ك��ل��م��ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
ملوفدي �جتماع �مل�سارك� �لدولي�: 
دبي حول   2020 �إك�سبو  "يتمحور 
�أف�سل  ع��امل  لبناء  جميعا  تكاتفنا 
للقيام   - �ملقبلة  �لأج��ي��ال  �أج���ل  م��ن 
م�ستقبلنا  ت�سكيل  �إع���ادة  يف  ب��دورن��ا 
من  �لنا�س  وجمع  ت�سميمه  و�إع���ادة 
�أ�سقاع  وخم��ت��ل��ف  �خل��ل��ف��ي��ات  ���س��ت��ى 
م�سركة  جت���ارب  ليعي�سو�  �لأر�����س 
فريدة من �ساأنها �أن ت�ساعدهم على 

وتبادل  بع�س  �إىل  بع�سهم  �لتعرف 
�لأح����ادي����ث و�ل��ع��ي�����س م��ع��ا يف �سالم 

و�زدهار.
جميعا  :"�أ�سكركم  معاليه  و�أ���س��اف 
م�ستقبل  ت�سكيل  يف  تفانيكم  ع��ل��ى 
�ل��ت��ز�م��ك��م بق�سية  �إي��ج��اب��ي، وع��ل��ى 

ت��ق��دم �ل��ب�����س��ري��ة. �إن رح��الت��ن��ا عرب 
���س��ت��زد�د غنى  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و 
وبالتز�مكم  ب����اأف����ك����ارك����م  وع���م���ق���ا 
لكوكبنا  �حل���ي���اة  ج�����ودة  ب��ت��ح�����س��� 
معايل  م���ع  ل���ق���اء�ت  ويف  باأكمله." 
�ل�سياحة  وزي��رة  �لعلوي  فتاح  نادية 

و�لنقل  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة  و�ل�������س���ن���اع���ة 
�لجتماعي  و�لق���ت�������س���اد  �جل������وي 
ت�سارلز  وم��ع��ايل  �ملغربية؛  باململكة 
و�لتنمية  �ل�سياحة  وزي��ر  فرنانديز 
وبربود�؛  �أن��ت��ي��غ��و�  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ملفو�س  ب�����س��ت��اين  غ��ل��ربت  و���س��ع��ادة 

�إك�سبو  لدى  وبربود�  لأنتيغو�  �لعام 
ناق�س معايل �ل�سيخ نهيان   ،2020
�لطويل  �لإرث  نهيان  �آل  بن مبارك 
�لأمد لإك�سبو 2020 على �مل�ستوى 
�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل ومتا�سيه 
�لأو�سع  �ل�سر�تيجية  �ل��روؤي��ة  م��ع 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�أع���رب���ت �ل��دول��ت��ان ب��دوري��ه��م��ا عن 
وتقديرهما  �مل���ت���ز�ي���د  ح��م��ا���س��ه��م��ا 
لال�ستعد�د�ت �ملتقدمة لإك�سبو، على 
م�ستوى  وع��ل��ى  ب��ل  موقعه  م�ستوى 

دولة �لإمار�ت باأكملها.

�ل��ت��ي ت�سمنت  �مل��ح��ادث��ات  و�أُج���ري���ت 
دمييري  معايل  مع  �إحاطة  جل�سة 
للمكتب  �ل��ع��ام  �لأم����  كريِكنتز�س 
هام�س  ع���ل���ى  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل�������دويل 
�لذي  �ل��دول��ي���  �مل�سارك�  �جتماع 
4 و5 م���اي���و �جل����اري  ي���وَم���ي  ُع���ق���د 

باإك�سبو  ل��ل��م��ع��ار���س  دب���ي  م��رك��ز  يف 
2020، على �أن ت�سهد �لأيام �ملقبلة 

حمادثات مماثلة.
�لدولي�  �مل�سارك�  �جتماع  وجمع 
 173 370 مندوبا م��ن  �أك��رث م��ن 
�لنهائية  �ل�ستعد�د�ت  ملناق�سة  دولة 
لأول ح���دث ب��ه��ذ� �حل��ج��م ي��ق��ام يف 
�لعاملية  �جلائحة  بد�ية  منذ  �لعامل 
�أثناءه  �مل���وف���دون  ���ل���ع  و�طنّ �حل��ال��ي��ة. 
و�لأمن  �لعمليات  م�ستجد�ت  على 
مو�جهة  ت���د�ب���ري  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
و�مل���ت���َخ���ذة  �مل���������س����ددة  كوفيد19- 
�إك�سبو،  يف  �لعامل�  �سالمة  ل�سون 
مع  بالتز�من  وزو�ره.  وم�ساركيه، 
�ح��ت��ف��الت دول��ة �لإم����ار�ت بيوبيلها 
 2020 �إك�سبو  �سريحب  �ل��ذه��ب��ي، 
ي��ق��ام يف  �إك�����س��ب��و دويل  �أول  وه���و   –
و�أفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 
وج��ن��وب �آ���س��ي��ا – ب��ال��ع��امل �أج��م��ع يف 
�ل��ف��رة م��ن 1 �أك��ت��وب��ر 2021 �إىل 

.2022 مار�س   31

•• ال�صارقة-الفجر

�خللف  ع��و�د  �لدكتور  �لأ�ستاذ  تفقد 
�جلامعة  م���دي���ر  ب���اأع���م���ال  �ل���ق���ائ���م 
�سري  �لأول  �أم�����س  �سباح  �لقا�سمية 
�لم��ت��ح��ان��ات يف م��ق��ر �جل��ام��ع��ة كما 
و�ط�����ل�����ع ع���ل���ى ����س���ري �لم���ت���ح���ان���ات 
ع��ن ب��ع��د ل��ع��دد م��ن �ل��ط��ل��ب��ة يف ظل 
�جلاهزية و�ل�ستعد�د�ت �ملبكرة �لتي 
�لنهائية  �لمتحانات  لأد�ء  �كتملت 
 1365 �أد�ء   ظ���ل  يف  ذل���ك  .ي���اأت���ي 
�لقا�سمية  باجلامعة  وطالبة  طالباً 

لف�سل  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة  لم���ت���ح���ان���ات���ه���م 
�جلامعي2020- ل��ل��ع��ام  �ل��رب��ي��ع 
كافة  ب���ات���خ���اذ  ح�����س��وري��ا   2021
�لإج�������ر�ء�ت �لح���ر�زي���ة وع���ن بعد 
�لدكتور عو�د �خللف  �لأ�ستاذ  .ر�فق 
�لعمد�ء  �لتفقد عدد من  يف جولت 
و�ل�����س����ت����اذة ح���ي���ث ج�����رى �لط�����الع 
جترى  �لتي  �لمتحانات  �سري  على 
للطلبة  �جلامعة  مبخترب�ت  حاليا 
�جلامعي  �ل�����س��ك��ن  د�خ�����ل  �مل��ق��ي��م��� 
ح���ي���ث ت����ق����ام ب���ن���ظ���ام �لخ����ت����ب����ار�ت 
لوجه.ومت  وجها  وه��ي  �لإلكرونية 

متابعة �لمتحانات عن بعد للطلبة 
�جلامعي  �ل�����س��ك��ن  خ�����ارج  �مل��ق��ي��م��� 
وتتم مر�قبتها �إلكرونيا با�ستخد�م 
 Lockdown( ����ح  م����ت���������س����فنّ
 Bowser+ Respondus
Monitor ( بالإ�سافة للكامري�.
و�ط��م��ئ��ن �لأ����س���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ع���و�د 
تطبيق  على  جو�لته  خ��الل  �خللف 
دة  ة �لإجر�ء�ت �لحر�زية �مل�سدنّ كافَّ
وفح�س  �جل�������س���دي،  �ل��ت��ب��اع��د  م���ن 
درج���ات �حل���ر�رة، وت��و�ف��ر �ملعقمات، 
وذلك  �لكمامات،  ب��ارت��د�ء  و�لل��ت��ز�م 

�ن�سجاماً مع توجيهات وز�رة �لربية 
و�لتعليم بهدف �حلفاظ على �سحة 
فرق  ت�سكيل  ج��رى  �أن  بعد  �لطلبة 
وتقنية  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من 
�مل���ع���ل���وم���ات وم���������س����ريف �مل���خ���ت���رب�ت 
ل��دع��م وم�����س��اع��دة �لطلبة .و�أك����د يف 
�ت��خ��اذه من  ه��ذ� �ل�سدد على ما مت 
ل�سمان  و�سحية  تقنية  جت��ه��ي��ز�ت 
����س���ري �لم���ت���ح���ان���ات �لإل���ك���رون���ي���ة 
ة و�نتظام،  �لنهائية بكل �سال�سة وِدقَّ
مع توفري كافة �لبد�ئل فيما يخ�س 
�لإلكرونية،  �لم��ت��ح��ان��ات  �أن��ظ��م��ة 

و�أن��ظ��م��ة م��ر�ق��ب��ت��ه��ا ع��ن ب��ع��د، وفق 
�أف�����س��ل �مل��ع��اي��ري �لأك���ادمي���ي���ة �لتي 
وتوفر  و�ل�سفافية  �لعد�لة  �ستحقق 
�لطلبة  لأب��ن��ائ��ن��ا  �ملنا�سبة  �لأج�����و�ء 
لأد�ء �متحاناتهم بكل �سهولة وي�سر.
�لدكتور عو�د �خللف  �لأ�ستاذ  و�أ�ساد 
ت��ف��ق��ده خم���ت���رب�ت �جلامعة  خ���الل 
فى  �لتعليمية  �لعملية  �نتظام  على 
�لهج�  �لتعليم  ن��ظ��ام  تطبيق  ظ��ل 
�لتعليم  ج���ودة  معايري  �أف�سل  وف��ق 
من  �نطالقا  �جلامعة  �أر�ستها  �لتي 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي�����ة 

حممد  ب��ن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 
�جلامعة  رئ��ي�����س  �ل�������س���ارق���ة  ح���اك���م 

�ل��ق��ا���س��م��ي��ة و�حل���ر����س ع��ل��ى تالقي 
م���ن جهوزية  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود 
على  وحر�سها  �لقا�سمية  �جلامعة 

�لعملية  ����س���ري  يف  خ��ط��ط��ه��ا  جن�����اح 
�لتعليمية وجناح �لمتحانات ب�سكل 

متكامل . 

•• ال�صارقة -الفجر:

طرح مركز �ل�سارقة للتطوع؛ فر�سة تطوعية ميد�نية بعنو�ن "�مل�سحر�تي" 
و�لتي �أطلقتها بلدية مدينة �ل�سارقة بالتعاون مع د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
، وذلك بالتز�من مع ذكرى وفاة �لو�لد �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل نهيان – 

رحمه �هلل – حتت �سعار "حب ووفاء لز�يد �لعطاء" و�لذي ي�سادف �لتا�سع 
�سحور  وجبة   600 ت��وزي��ع   خ��الل   م��ن  �لف�سيل  رم�سان  �سهر  م��ن  ع�سر 
على �لفئة �لعاملة يف مناطق �إمارة �ل�سارقة، مع مر�عاة تطبيق �لإجر�ء�ت 

�لوقائية و�لتد�بري �لحر�زية للحد من �نت�سار فريو�س كورونا.
16 متطوعاً وتوزيعهم على  و��ستهدف مركز �ل�سارقة للتطوع؛ ��ستقطاب 

بالقيام  و�مل�ساركة  �ل�سارقة؛  �إم��ارة  يف  �لعمال  لفئة  �لوجبات  توزيع  �ماكن 
بالأعمال �لإ�سر�فية و�لتنظيمية يف مو�قع �حلدث، ف�ساًل عن تطبيق �ملهام 
�لوقائية  و�لإج���ر�ء�ت  �لتعليمات  باتباع  �لعاملة  �لفئة  لتوجيه  �لإر�سادية 

و�للتز�م بامل�سافة �لآمنة �ملحددة.
وقالت ح�سة �حلمادي مدير �إد�رة �لتالحم �ملجتمعي؛ �إن م�ساركتنا يف �إحياء 

�إطار  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، ياأتي يف  ذكرى وفاة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�لعمل �خل��ريي و�لإن�����س��اين وجعله نهجاً  �إىل دع��م  �ل��د�ئ��م  �ل��د�ئ��رة  حر�س 
ن�سري عليه لتخليد ذكرى �ملوؤ�س�س �لو�لد لالحتفاء بهذه �ملنا�سبة �لتي متثل 
�ل�سكر و�لعرفان للفئة �لعاملة، نظري ما يبذلونه من جهود ملمو�سة ومهمة 

يف م�سرية �لتنمية وركيزة �لتقدم و�لنه�سة ومن خالل جهودهم �ملبذولة

نهيان بن مبارك يناق�س اإرث اإك�سب� مع وفدي املغرب واأنتيغ�ا وبرب�دا

ع�اد اخللف يتفقد �سري االمتحانات النهائية 
باجلامعة القا�سمية لـ 1365 طالبا وطالبة 

الفر�سة التطوعية امل�سحراتي بالتعاون مع بلدية ال�سارقة

الف�سيل ال�سهر  خالل  العاملة  للفئة  للتط�ع  ال�سارقة  مركز  يقدمها  وجبة   600

•• عجمان -الفجر:

�نتهت هيئة �لنقل �لعام - عجمان من تركيب �لعد�د �لذكي يف 
عجمان و�سيتم  �إمارة  يف  �لأجرة  مركبات  �أ�سطول  من   85%
يف  وذل��ك   ،2021 مايو  �سهر  نهاية  يف  �ملركبات  جميع  تغطية 
و�لأمان  �ل��ر�ح��ة  �سبل  كافة  لتوفري  �لتطويرية  خطتها  �إط���ار 

بجميع مركبات �لأجرة �لتابعة للهيئة .
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  �حلو�سني  �أحمد  �سارة  �ل�سيدة  �أ�سارت 
�ملو��سالت �لعامه و�لر�خي�س  بالإنابة - هيئة �لنقل �أن �لهيئة 
ت�سعى د�ئما لتبني �أحدث �ل�سر�تيجيات �لتي ت�ساهم يف تطوير 
ب�سكل  �لع��ت��م��اد  على  وحت��ر���س  �لنقل  لقطاع  �لتحتيه  �لبنية 
مكثف على منظومة �لتحول �لرقمي من خالل �لتوجه لأحدث 
�ل��ط��رق و�ل��ع��م��ل على �ب��ت��ك��ار �أف�����س��ل �حل��ل��ول و�إي��ج��اد �لبد�ئل 
مركبات  م�ستخدمي  على  بالنفع  تعود  ب��دوره��ا  �لتي  �لرقمية 

عجمان  حكومة  تتبناها  �لتي  للخطة  �إت��ب��اع��ا  وذل��ك   ، �لأج���رة 
�لعمل �حلكومي وتقدمي �خلدمات على  �أد�ة  �لر�مية لتح�س� 

م�ستوى عاٍل من �جلودة 
�أكدت باأن �لعد�د �لذكي  مت�سل د�ئماً بخدمات �لنرنت ويتم 
حتديث �لبيانات ب�سكل حلظي و�لذي ي�ساهم يف تعزيز �لعمليات 
�ل�سطناعي  �لذكاء  ��ستخد�م  خالل  من  و�لرقابية  �لت�سغيلية 
مبالغ  و�إ�سافة  �لرحالت  �أج��رة  �حت�ساب  يتم  لكي  �ملنظومة  يف 
�ملركبة  عبور  مبجرد  تلقائي  ب�سكل  �مل��روري��ة  �لتعرفة  ب��و�ب��ات 
للبو�بة  وتتبع كافة �ملركبات وعر�س جميع �لرحالت �لن�سطة 
�لعد�د  رب��ط  �إىل  بالإ�سافة  �خل��دم��ة  خ��ارج  و�مل��رك��ب��ات  و�مللغية  
مع م�ست�سعر�ت و�لتي ت�ست�سعر  وجود �لركاب  وبدورها �سيتم 
ت�سغيل �لعد�د تلقائياً  بال�سافه �ن �لعد�د �لذكي ي�سهل �جر�ء�ت 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �مل��ف��ق��ود�ت وذل���ك م��ن خ���الل حت��دي��د موقعهم  

با�ستخد�م �أنظمة �خلر�ئط وخا�سية �سجل حركة �لأ�سطول  

م��ن خالل  �جل��م��ه��ور   و�سالمة  م��ر�ع��اة �سحة  باأهمية  و�أك���دت 
�لأجرة  مركبات  وم�ستخدمي  �ل�سائق�  ب�  �لحتكاك  تقليل 
مت ��ستحد�ث �لي�سالت �لرقميه و�لذي �تاح للعميل �حل�سول 
على تفا�سيل رحلته من خالل �إر�سال ر�سالة ن�سية عرب  �لعد�د 
�لبيانات من خالل  �أو �حل�سول على  �لنقال  �إىل هاتفه  �لذكي 

�لطلب على �لتطبيق �لذكي بعد �لنتهاء منها
 " �ملركبات ع��ن طريق �حل��ج��ز  م��ن خ��الل تطبيق  ميكن طلب 
حجز  للركاب  ميكن  حيث  �ملحمول،  �لهاتف  " على   Route
مركبات خمتلفة ح�سب رغبتهم ويتوفر �لتطبيق على iOS و 

Android
ونوهت �سارة �حلو�سني باأهمية حتقيق روؤية �لإمارة و�لهيئة من 
�لإمارة   وزو�ر  مقيمي  خلدمة  �حليوية  �مل�ساريع  تنفيذ  خ��الل 
�لهيئة  خ��دم��ات  ��ستخد�م  خ��الل  م��ن  �ملتعامل  رحلة  وحت�س� 

و�لتي تهدف �إىل رفع جودة خدمات �لنقل .

•• اأبوظبي - وام:

و��سلت جلنة �ل�سوؤون �لجتماعية و�لعمل و�ل�سكان و�ملو�رد �لب�سرية 
للمجل�س �لوطني �لحتادي خالل �جتماع عقدته عن بعد برئا�سة 
�سعادة �سر�ر حميد بالهول �لفال�سي رئي�س �للجنة، مناق�سة مو�سوع 

�سيا�سة وز�رة تنمية �ملجتمع ب�ساأن �ل�سمان �لجتماعي.
���س��ارك يف �لج��ت��م��اع �أع�����س��اء �للجنة ���س��ع��ادة ك��ل م���ن: ه��ن��د حميد 
�مل���ه���ريي، وح��م��ي��د علي  �أح��م��د  �ل��ل��ج��ن��ة، وج��م��ي��ل��ة  �لعليلي م��ق��ررة 
�ل�سام�سي، وخلفان ر��سد �ل�سام�سي، وحممد عي�سى �لك�سف، وناعمة 

عبد�لرحمن �ملن�سوري.
وتناق�س �للجنة مو�سوع �سيا�سة وز�رة تنمية �ملجتمع ب�ساأن �ل�سمان 

�ملتعلقة  �لت�سريعات  �لجتماعي، �سمن ثالثة حماور، هي: تطوير 
بنظام �ل�سمان �لجتماعي وفقاً للتغري�ت �لقت�سادية و�لجتماعية، 
�لجتماعي،  �ل�سمان  ب�ساأن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  و��سر�تيجية 
ب�ساأن  �ملتقدمة  �ل���دول  يف  �ملطبقة  �لدولية  �ملمار�سات  �إىل  �إ�سافة 

�ل�سمان �لجتماعي.
وقال �سعادة �سر�ر بالهول �لفال�سي �إن �للجنة �عتمدت خطة عمل 
مناق�سة �ملو�سوع، وذلك بعد �لطالع على �لدر��سات �لفنية �ملتعلقة 
�ملو�سوع عقد لقاء�ت مع ممثلي �جلهات  به، وتت�سمن خطة بحث 
�لآر�ء  ل��ت��ب��ادل  �ل����وز�رة  ممثلي  وم��ع  �لجتماعي  بال�سمان  �ملعنية 
و�ملالحظات، كما �سيتم عقد حلقات نقا�سية حول مو�سوع �ل�سمان 

�لجتماعي.

و�أكد �سعادته على �أهمية �لتو��سل و�ملتابعة مع وز�رة تنمية �ملجتمع 
يف �ساأن �ل�سمان �لجتماعي لتاأثريه �ملبا�سر على �ل�ساأن� �لجتماعي 
و�لأ�سري على حد �سو�ء، منوها �سعادته �إىل �أن �للجنة �سركز خالل 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  مب�ستوى  �لرت��ق��اء  على  للمو�سوع  مناق�ساتها 
للم�ستحق� وتعريفهم بو�جباتهم وحقوقهم �ملختلفة و�لتي كفلها 
�لنتائج  �إب���ر�ز  و�أهمية  �لجتماعي،  �ل�سمان  �ساأن  يف  �لقانون  لهم 
�لإيجابية �لتي تعود على �ملجتمع باخلري و�لنفع من خالل حتديث 

�لقو�ن� يف هذ� �ل�ساأن.
و�أكدت �للجنة خالل �لجتماع على �أهمية حتديث �لآليات �ملعتمدة 
�لنتفاع  ومتابعة  �لجتماعي  �ل�سمان  م�ستحقي  ف��ئ��ات  لتحديد 

منه.

امل�ارد الب�سرية براأ�س اخليمة : عطلة 
عيد الفطر من 29 رم�سان اإىل 3 �س�ال

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ملبارك  �أن عطلة عيد �لفطر  �لب�سرية بر�أ�س �خليمة  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �أعلنت 
للجهات �حلكومية بالإمارة تبد�أ �عتبار� من 29 رم�سان ولغاية 3 �سو�ل 
�أن ي�ستاأنف �لدو�م �لر�سمي يف 4 �سو�ل 1442 ه� مع مر�عاة  1442 على 

�جلهات �لتي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خا�سة.
�آيات  �أ�سمى  �ملنا�سبة  بهذه  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لب�سرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  ورفعت 
�ل��ر���س��ي��دة و�إىل �سعب دول���ة �لإم����ار�ت  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات 

و�لأمت� �لعربية و�لإ�سالمية .

جلنة ال�س�ؤون االجتماعية بـ »ال�طني االحتادي« تناق�س �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع ب�ساأن ال�سمان االجتماعي

تركيب العداد الذكي  بن�سبة %85 من اأ�سط�ل مركبات االأجرة بعجمان 
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

ع��ق��دت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة �ل��ف��ج��رية �ج��ت��م��اع��اً ملناق�سة 
��ستعد�د�تها ل�ستقبال عطلة عيد �لفطر �ل�سعيد، وذلك بتكثيف 
و�لأم��ن��ي��ة على جميع طرق  �مل��روري��ة  �ل��دوري��ات  و�نت�سار  ت��و�ج��د 
و�ملر�فق  �ملناطق  على  �لركيز  مع  و�خلارجية  �لد�خلية  �لإم��ارة 
�لعطالت  �أثناء  �لتو�فد عليها  �لتي يتز�يد  �لإم��ارة  �ل�سياحية يف 

و�أيام �لأعياد، لت�سهيل حركة �ل�سري و�ن�سيابية حركة �ملرور. 

�لعام  �لقائد  �لكعبي  غ��امن  بن  �أحمد  �ل��ل��و�ء حممد  �سعادة  وق��ام 
و�لرتيبات  �لإج��������ر�ء�ت  وم��ن��اق�����س��ة  ب��ح��ث  �ل��ف��ج��رية،  ل�����س��رط��ة 
"عن  �جتماع  خ��الل  �ل�سعيد  �لفطر  �إج���ازة عيد  خ��الل  �ل��الزم��ة 
�لإد�ر�ت  وم���در�ء  �لعام�  و�مل���در�ء  �لعام  �لقائد  نائب  بعد" مع 
تقيد �جلمهور  ومتابعة مدى  �ل�ساملة،  �ل�سرطة  وروؤ�ساء مر�كز 
و�لتز�مهم بالإجر�ء�ت �لوقائية، �لتي تطبقها �لدولة للحد من 

�نت�سار جائحة كوفيد 19 يف �لأماكن �لعامة. 
�للتز�م  �إىل  �ملجتمع  �أف���ر�د  �ل�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  دع��ا  جانبه  م��ن 

بالإجر�ء�ت و�لتباعد �جل�سدي، وترك م�سافة ل تقل عن مرين، 
و�للتز�م بارتد�ء �لكمامات، و�لبتعاد عن �لتجمعات يف �لأماكن 

�لعامة. 
�ل�سائق�  جميع  �ل��ف��ج��رية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  دع���ت  ك��م��ا 
�تخاذ  �إىل  �ل�سعيد  �لفطر  �إج��ازة عيد  لالإمارة خالل  و�لز�ئرين 
�حل��ي��ط��ة و�حل����ذر، �أث��ن��اء �ل��ق��ي��ادة يف �مل��ن��اط��ق �جلبلية و�لأودي����ة 
و�ملناطق �ملنخف�سة، كما �أكد باأن غرفة �لعمليات على ��ستعد�د تام 

لتلقي �أي مكاملات �أو ��ستف�سار�ت �أو بالغات على �لرقم 999.

�سرطة الفجرية تبحث ا�ستعداداتها لعطلة 
عيد الفطر ال�سعيد

•• ال�صارقة -الفجر:

�لتي  �ل�����ود  "�أهل  "مبادرة  ح��ظ��ت 
للتمك�  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أطلقتها 
كبري  �إي��ج��اب��ي  بتفاعل  �لج��ت��م��اع��ي 
�لأي�����ت�����ام وذل�������ك �سمن  �أ�����س����ر  ب����� 
�لرم�ساين  �لتمك�  خميم  ب��ر�م��ج 
، ح��ي��ث رك���زت �مل���ب���ادرة ع��ل��ى تر�سيخ 
و�لتاآلف  و�لتو��سل  �لر�حم  مبادئ 
ب��� �أ���س��ر �لأب��ن��اء وم��ع��ارف و�أحباب 
لتعميق  وفاته،  بعد  �لأب  و�أ�سدقاء 
�ل�����س��م��ل فيما  �ل��ق��رب��ى ومل  �أو�����س���ر 
،ولتعويدهم  �أقربائهم  وب���  بينهم 
�لتكيف  وت��ع��زي��ز  �ل��رح��م  �سلة  ع��ل��ى 

�لجتماعي ب� �أهايل �ليتيم.
�لور�س  �لعديد من  �ملوؤ�س�سة  ونفذت 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة و�جل���ل�������س���ات �حل���و�ري���ة 
�لتفاعلية �لتي نظمت عن بعد خالل 
�ل�سهر �لف�سيل لتحفيز �لأبناء على 
�ل�سلة مع �أقرباء �لأب لتحقيق �أكرب 

��ستفادة ممكنه ،وتقوية مبادئ مهمة 
وتقوية  ب��ال��ن��ف�����س  ك��ال��ث��ق��ة  ل��الأب��ن��اء 
�أخالق  و  وم��ك��ارم  زرع قيم  و  �ل���ذ�ت 
وتخللت  �لأي��ت��ام،  نفو�س  يف  ف�سيلة 
باملبادرة  ���س��ام��ل  ت��ع��ري��ف  �ل����ور�����س 
�ل��رب و�لتو��سل  �لأب��ن��اء على  ،وح��ث 
للتعرف  �لأب  و�أ�سحاب  �أق��رب��اء  مع 
على ماآثر وق�س�س وذكريات جميلة 
�ل�ستماع  ثم  ،وم��ن  �ملتويف  �لأب  عن 
�لبحث  يف  جهودهم  و  جتاربهم  �إىل 
و�لتو��سل معهم، �إ�سافة �إىل �لعديد 
من �لأن�سطة �لرفيهية و�لإبد�عية 
�لهادفة �لتي تخللت �ملبادرة لتن�سيط 
و�ملو�هب  �لهو�يات  وتنمية  �لذ�كرة 
�أج��و�ء من �مل��رح و�ملتعة  لالأبناء ، يف 

و�لفائدة .
و�����س����رح����ت ����س���ي���خ���ة �ل���ط���ن���ي���ج���ي-
�لجتماعية   �خل��دم��ة  ق�سم  رئ��ي�����س 
بدور  �ملوؤ�س�سة  ت��ق��وم  باملوؤ�س�سة-:" 
كبري من خالل طرح مبادر�ت تعزز 

لدى  خمتلفة  وق��ي��م  مهمة  م��ب��ادئ 
�ليتيم ،فقد مل�سنا جتاوب �لأ�سر مع 
م�ساركاتهم  �أظهرت  فقد  �لربنامج 
�ملبادرة حر�سهم على  و جتاربهم يف 

ف�سائل  زرع  مت  و  �لربنامج،  تفعيل 
،وتعريفهم  �لأب��ن��اء  يف  نبيلة  وق��ي��م 

باأهمية �سلة �أهل �لود.
وتابعت : تتبنى �إد�رة �ملوؤ�س�سة خطط 

تهدف  �مل���دى  ط��وي��ل��ة  ��سر�تيجية 
�لتمك� يف  �إىل حتقيق  من خاللها 
خمتلف جمالته وتثقيف منت�سبيها 
و�إع����د�ده����م ل��ت��ح��م��ل �مل�����س��وؤول��ي��ة يف 

فتقوم  �لأب،  غ���ي���اب  ب��ع��د  �لأ�����س����رة 
تطورهم  �ل���ت���ي  �ل���ف���ر����س  ب���ت���وف���ري 
و�سلوكيات  قيم  تبني  من  ومتكنهم 
�لبن  ع��ل��ى  �أث���ره���ا  تنعك�س  ح��م��ي��دة 
�ليتيم و�أ�سرته ب�سكل �إيجابي ،ونحن 
بدورنا جنتهد يف مد �لأبناء برب�مج 
�جتماعية خمتلفة  ، و�إع��د�د �لأبناء 
لتحمل �أدو�ر م�ستقبلية توؤهلهم على 
���س��ع��وب��ات �حل��ي��اة وتطوير  ت��خ��ط��ي 
�لأف�سل  �ل���ت���ع���ام���ل  يف  ق����در�ت����ه����م 

معها".
�أهل  مبادرة  من  م�ستفيد�ت  و�أك��دت 
م�ساعر  ع��م��ق��ت  �مل�����س��ارك��ة  �أن  �ل����ود 
جيا�سة يف نفو�س �لأهايل ، و�أر�سدتهم 
�إىل ِخالل عظيمة ومبادئ مهمة يف 
�لثقة  تعزيز  على  ،ع��الوة  �لتو��سل 

بالنف�س يف نفو�س �لأبناء .
�سعورها  ع��ن  �أح��م��د  �أم  �أع��رب��ت  فقد 
يف  جتربتنا  :"كانت  قائلة  بامل�ساركة 
�ل��ود جتربة ر�ئعة و�أنا  �أه��ل  م��ب��ادرة 

بدوري �أ�سجع على مثل هذه �ملبادر�ت 
�لقيمة ، ومت بذل �لكثري من �جلهود 
للتو��سل مع �أ�سدقاء �لأب لأنهم يف 
�آخ��ر  ، ولكن �حلمد هلل ح�سلنا  بلد 
على م���ردود �إي��ج��اب��ي وف��ع��اًل حتدث 
�لأب وثمن له هذ�  �بني مع �سديق 
�لتو��سل وقدم �لتو�سيات و�لن�سائح 
له وطلب زيارته ، كما وتعرفو� على 
وكرمه  �حل�سنة  و�سفاته  �لأب  ماآثر 
وطيبته و�أخالقه �حلميدة ،هذ� وقد 
�لفرح  م�ساعر  من  �لكثري  خاجلتنا 
ب��ال��ف��رح بتذكر  �مل��خ��ت��ل��ط��ة  و�حل�����زن 
�لأب �ملتويف ،و�أنا حري�سة د�ئماً على 
�سلة �لرحم وزرع هذ� �خللق �حلميد 

يف �أبنائي ". 
�حلمد  خديجة:"  �لو�سية  وق��ال��ت 
على  حثتنا  قيمة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  هلل 
�سلة �لرحم و�لتو��سل مع �أهل �لود 
،  وه��ي م��ب��ادرة ر�ئ��ع��ة م��ن موؤ�س�سة 
�لتي  �لجتماعي  للتمك�  �ل�سارقة 

بر�مج  تفعيل  ع��ل��ى  د�ئ���م���اً  حت��ر���س 
وم�ساريع تنعك�س �أثرها على �لأ�سرة 
�ملبادرة  على  �طلعنا  ،ف��ق��د  باأكملها 
من خالل �لور�س �لتي متت عن بعد 
ومت �سرح �ملبادرة و  �أهمية �لتو��سل 
مع �أهل �لود وتقبل �أبنائي ذلك بكل 
و�أن���ا حري�سة    ، و�سعة �سدر  رح��اب��ة 
�أرحامهم  م��ع  �لأب��ن��اء  ت��و����س��ل  على 

و�أقاربهم ". 
�إط��������ار خطة  �مل�����ب�����ادرة يف  وت�����ن�����درج 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة �مل���دى نهدف 
�لأب���ن���اء  ت��ث��ق��ي��ف  �إىل  م���ن خ��الل��ه��ا 
�لأبناء لتحمل  و�إع��د�د  و�أو�سياءهم، 
لك�سب قيم �أ�سيلة ومتكينهم تربوياً 
�لعتماد  ،وزرع  ونف�سياً  و�جتماعياً 
�مل�سوؤولية  ومم��ار���س��ة  �لنف�س،  على 
فتقوم  �لو�لد،  غياب  بعد  �لأ�سرة  يف 
�لتي  �ل����رب�م����ج  ب��ت��وف��ري  �مل��وؤ���س�����س��ة 
م�ستقبل  لر�سم  ومتكنهم  تطورهم 

�أف�سل لهم . 

•• اأبوظبي -الفجر

 �أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن 
لدولة  �ل�سابقة  �لرئي�سة  م�����س��ارك��ة 
ليبرييا �إل� جون�سون �سريليف، �أول 
و�لفائزة  �أفريقيا  يف  منتخبة  رئي�سة 
�سارة  لل�سالم؛ ومعايل  بجائزة نوبل 
دولة  وزي���رة  �لأم����ريي،  يو�سف  بنت 
كمتحدثت�  �ملتقدمة،  للتكنولوجيا 
�لفر��سي  �حل��ف��ل  يف  رئ��ي�����س��ي��ت��� 
يوم   2021 ع�����ام  دف���ع���ة  ل��ت��خ��ري��ج 

�ل�سبت �ملو�فق 22 مايو. 
نائب  ق��ال��ت  �مل��و���س��وع،  على  وتعليقاً 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

"ي�سرفنا  وي�������س���رم���ان:  م���اري���ي���ت 
��ست�سافة �لرئي�سة �سريليف ومعايل 
�لأمريي  يو�سف  بنت  �سارة  �ل��وزي��رة 
للحديث �إىل �خلريج� وت�سجيعهم 
و�إلهامهم، فهما �سخ�سيتان قياديتان 
دف���ع عجلة  يف  ر�ئ����د�ً  دور�ً  وت���وؤدي���ان 
�جلامعة  ت�����س��ارك��ان  ك��م��ا  �ل��ت��غ��ي��ري، 
�لعامة  ب��اخل��دم��ة  �لعميق  �لل���ت���ز�م 
وتطوير �ملجتمعات. لذ� نتطلع قدماً 
مميزة  �فر��سية  فعالية  �إقامة  �إىل 
 ،2021 دف���ع���ة  خ���ري���ج���ي  ل���ت���ك���رمي 
و�لح��ت��ف��اء ب��الآم��ال �مل��ع��ق��ودة عليهم 

لتحقيق �لتطور �ملن�سود لعاملنا".
�لرئي�سة  ُت���ل���ق���ي  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 

رئي�سيًة  ك��ل��م��ًة  ���س��ريل��ي��ف  ج��ون�����س��ون 
خ����الل �حل���ف���ل، وه����ي �ل���ت���ي حتظى 
قيادتها  بف�سل  لفت  دويل  باإعجاب 
وباء  �أزم��ة  خ��الل  لليبرييا  �لناجحة 
�إي���ب���ول وع��م��ل��ي��ة �مل�����س��احل��ة و�إع�����ادة 
�لإع���م���ار ب��ع��د �حل���رب �لأه��ل��ي��ة �لتي 
��ستمرت عقد�ً من �لزمن يف بالدها. 
�حلكم  ت�ستلم  �م���ر�أة  �أول  وب�سفتها 
دميقر�طية  �ن��ت��خ��اب��ات  خ����الل  م���ن 
لليبرييا،  رئي�سة  و�أول  �أف��ري��ق��ي��ا  يف 
تغيري  حتقيق  يف  �لف�سل  لها  ُين�سب 
و�سيا�سي  و�ج���ت���م���اع���ي  �ق���ت�������س���ادي 
�ن��ت��ق��ال �سلمي  ب�����اأول  ت���ت���وج  ج�����ذري 
ودميقر�طي لل�سلطة يف ليبرييا منذ 

�سريليف  �لرئي�سة  عاماً.ونالت   73
ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل�����س��الم ع���ام 2011 
قيادة  يف  �لعاملية  لإجناز�تها  تكرمياً 
تقلنّدت  ك��م��ا  �مل�������ر�أة.  ج���ه���ود مت��ك��� 
�أعلى  وه��و  �لرئا�سي،  �حل��ري��ة  و���س��ام 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  يف  م���دين  و���س��ام 
عام  �لرئا�سية  فرتها  �نتهاء  وبعد 
يتم  �م���ر�أة  �أول  لقب  نالت   ،2018
و�لتي  �إبر�هيم،  تكرميها بجائزة مو 
للقادة  مرموقة  ج��ائ��زة  �أب���رز  ُتعترب 
 2019 �لأف��ارق��ة. ومت تعيينها ع��ام 
�لعاملية  �ل�����س��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة  ���س��ف��رية 
ل�سوؤون �لعامل� يف �ملجال �ل�سحي.

�لدولة  وزي������رة  ���س��ت��ل��ق��ي  وب����دوره����ا، 

ورئي�سة  �مل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لإم����������ار�ت  وك����ال����ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
ل��ل��ف�����س��اء م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت يو�سف 
�خلريج�.  �أم����ام  ك��ل��م��ة  �لأم������ريي، 
وت����ب����ذل م��ع��ال��ي��ه��ا ج�����ه�����ود�ً دوؤوب�������ة 
قطاع  يف  و�لتطوير  �لبحث  لتعزيز 
�لعلوم و�لتكنولوجيا �ملتقدمة ودعم 
�ل���ت���ي تدفع  �ل���ق���ط���اع���ات �جل����دي����دة 
قائم  �ق��ت�����س��اد  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول  عجلة 
ت��وج��ي��ه �جلهود  �مل���ع���رف���ة م���ع  ع��ل��ى 
و�سمان  �لف�ساء  ق��ط��اع  يف  �ل��و�ع��دة 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  م�����س��اه��م��ت��ه 
معاليها  وت�سغل  �لإم�����ار�ت.   ل��دول��ة 
حالياً منا�سب رئي�سة جمل�س علماء 

�لثورة  جمل�س  ورئ��ي�����س��ة  �لإم������ار�ت، 
جمل�س  ورئي�سة  �لر�بعة،  �ل�سناعية 
كما  للم�ستقبل.  دبي  �أكادميية  �أمناء 
�مل�سروع  مدير  نائب  من�سب  �سغلت 
و�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ل��م��ي مل�����س��روع �لإم�����ار�ت 
ل�ستك�ساف �ملريخ يف مركز حممد بن 
ر��سد للف�ساء قبل تعيينها يف من�سب 
�لإمار�ت  وكالة  �إد�رة  جمل�س  رئي�سة 
ل��ل��ف�����س��اء. وت�����س��م دف��ع��ة �خلريج� 
من جامعة نيويورك �أبوظبي حو�يل 
320 طالباً من �أكرث من 75 دولة، 

ويتحدثون �أكرث من 70 لغة. 
و�ستتحدث با�سم �خلريج� �لطالبة 
وه����ي م�سرية  �ل���غ���ف���ار،  ع��ب��د  م��ل��ك 

�لأ�سل ومتخ�س�سة يف �لأدب و�لكتابة 
يف  ثانوية  تخ�س�سات  مع  �لإبد�عية 
�لبحث �لجتماعي و�ل�سيا�سة �لعامة 
�ستقدم  ك��م��ا  �ل��ب�����س��ري��ة.  و�ل���ف���ن���ون 
�ل�سويدي  ميثاء  �لإمار�تية  �لطالبة 
�لإمار�ت  رود�س  على منحة  �حلائزة 
كلمة ترحيبية موجزة.  و�سيت�سمن 
�حل��ف��ل �لف��ر����س��ي ع��ر���س فيديو 
تكرميي خلريجي دفعة عام 2021، 
ف�����س��اًل ع���ن ت���ق���دمي جم��م��وع��ة من 
و�لأو�����س����م����ة مب����ا يف ذلك  �جل����و�ئ����ز 
جامعة  ج��ائ��زة  م��ن  �لأوىل  �لن�سخة 

وجائزة  للبيانو  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
�ل��ع��امل��ي��ة وج���ائ���زة �خلريج  �ل���ق���ي���ادة 
�ملتميز، بالإ�سافة �إىل مر��سم ت�سليم 
"�لر�سالة  �إىل  ت��رم��ز  �ل��ت��ي  �ل�سعلة 
ولطاملا  �لأكادميية"،  و�مل��رج��ع��ي��ة 
م����ن هوية  ك���ان���ت ج�������زء�ً ج���وه���ري���اً 
 1911 ع��ام  منذ  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
�حتفالت  يف  �أ����س���ا����س���ي���اً  وع���ن�������س���ر�ً 
و�سيكون   .1938 عام  منذ  �لتخرج 
�حلفل �ملرتقب حفل �لتخرج �لثامن 
عام  منذ  �أبوظبي  نيويورك  جلامعة 

 .2014

تفاعل اإيجابي من اأ�سر »التمكني االجتماعي« يف مبادرة »اأهل ال�د«

جامعة نيويورك اأبوظبي تعلن عن اأ�سماء املتحدثني يف حفل تخرج دفعة عام 2021

�سارة بنت ي��سف االأمريي والرئي�سة ال�سابقة اإلني ج�ن�س�ن 
�سريليف �ست�ساركان يف حفل التخرج الثامن للجامعة 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ختتمت �أم�س �لأول �لأربعاء فعاليات �لن�ساط �لرم�ساين ملركز �أبوظبي 
�ل�سبابي و�سعبة �ل�سباحة �لتابع� لنادي تر�ث �لإمار�ت و�لتي �أنطلقت 
فعالياتهم يف بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك، و�أقيمت يف مبنى �إد�رة �لأن�سطة 

بالنادي. 
و�لتي  �لعامة  �ل�سالمة  وقو�ن�  �لح��ر�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت  وذل��ك �سمن 

�لتزم بها �لطالب و�لقائم� على �لن�ساطات. 
قدم �لنادي خالل هذه �لأن�سطة عدة ور�س تر�ثية وثقافية وترفيهية 
�لبحرية  �لأدو�ت  على  خاللها  م��ن  ت��ع��رف��و�  �لبحرية  �ل��ور���س  ومنها 
وم�سمياتها وجميع مايلزم �ل�سيادين من �أدو�ت �ل�سيد و�لغو�س، وور�س 
ز�يد،  �ل�سيخ  حب  يف  حو�رية  جل�سات  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سعبية،  �لألعاب 
�لرفيهية  �لن�ساطات  من  بالعديد  �لطالب  �أ�ستمتع  �آخ��ر  جانب  ومن 

�لريا�سية حيث مار�سو� لعبة �ل�سباحة وكرة �لقدم وكرة �ل�سلة. 

�أبوظبي �ل�سبابي:  ومن جانبه قال �أحمد مر�سد �لرميثي مدير مركز 
�لتي فر�ستها جائحة كورونا ��ستطاعت �ملر�كز  "بالرغم من �لإجر�ء�ت 
�أن ت�ستمر يف تقدمي فعالياتها �لر�ثية،  �لتابعة لنادي تر�ث �لإم��ار�ت 
تلبية لرغبة �لطالب و�أولياء �لأمور يف تعليم �أبنائهم لر�ث �أجد�دهم، 
ل��ل��دول��ة وح��ر���س �لطالب  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ب��دع��م  م�ستعينة يف ذل��ك 

و�مل�سوؤول� و�لتز�مهم بالإجر�ء�ت �لحر�زية وقو�عد �ل�سالمة.
�لتي قدمها للطالب هو  �لور�س  �أن �لهدف من هذه  �لرميثي  و�أ�ساف 

ون�سر  �لوطنية،  �لهوية  وتعزيز  و�ملحافظة عليه،  �لوطني  �لر�ث  ن�سر 
�لوعي �لفكري و�لثقايف وتعميق �حل�س �لوطني وبناء قدر�ت وخرب�ت 
�لأن�سطة  ب���  تو�جدها  وتعزيز  �لتقليدية  �حل��رف  و�إح��ي��اء  �ل��ط��الب، 
�لثقافية، وبناء �ل�سخ�سية �لوطنية وزرع حب �لر�ث يف نفو�س �أبنائنا، 
يف  وقتهم  من  و�ل�ستفادة  �ملدر�سية،  �لإج���ازة  يف  فر�غهم  �أوق��ات  و�سغل 
�أ�سا�سية  ركيزة  �لتي تعترب  �لإمار�تية  و�ل�سنع  و�لتقاليد  �لعاد�ت  تعليم 

يف تر�ث �لدولة.

مركز اأب�ظبي ال�سبابي التابع لنادي تراث االإمارات يختتم فعالياته الرم�سانية
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•• ال�صارقة-الفجر

تنطلق  "خليالك"  ����س���ع���ار  حت����ت 
فعاليات �لدورة �ل�12 من "مهرجان 
�لتي  للطفل"،  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�����س��ارق��ة 
مها هيئة �ل�سارقة للكتاب خالل  تنظنّ
مايو   29 وح��ت��ى   19 م��ن  �ل��ف��رة 
�ل�سارقة،  �إك�سبو  مركز  يف  �جل���اري، 
 15 م���ن  ن���ا����س���ر�ً   172 مب�����س��ارك��ة 
ير�فقهم  و�أجنبية، كما  دولة عربية 
مون  يقدنّ �ل��ذي��ن  �لفنان�  م��ن  ع��دد 
فعالية   537 و�ليافع�  لالأطفال 
ون�ساطاً متخ�س�ساً و�سل�سلة عرو�س 
م�����س��رح��ي��ة جت���م���ع ن��خ��ب��ة م����ن �أمل����ع 

�لنجوم �لعرب. 
�ل�����ذي يفتح  وي�����س��ت�����س��ي��ف �حل�����دث 
�ر من �ل�ساعة  �أبو�به هذ� �لعام للزونّ
كاتباً   27 م�����س��اًء،   10 وح��ت��ى   4
م��ن 15 دول����ة ي��ق��دم��ون ع����دد�ً من 
�جل��ل�����س��ات �ل��ت��ي ُت��ع��ق��د ع��ل��ى �أر�����س 
�ل����و�ق����ع، و�أخ������رى �ف��ر����س��ي��ة عرب 
وي�سهد  �مل���رئ���ي،  �لت�����س��ال  ت��ق��ن��ي��ات 
"معر�س  م��ن   9 �ل���  �ل����دورة  يم  تنظنّ
�لطفل"،  ك��ت��ب  ل���ر����س���وم  �ل�����س��ارق��ة 
ل��الط��الع على  �ل��ف��ر���س��ة  ك��م��ا يتيح 
رة من خالل من�سة  �لإبد�عات �مل�سونّ
)�لكوميك�س(  �مل�����س��ورة  �ل��ق�����س�����س 
وفعالية  ور���س��ة   132 م  �ستقدنّ �لتي 
�لعديد  فيها  ي�سارك  ترفيهينّة  فنينّة 
�لعرب  و�ل��ف��ن��ان���  �مل��خ��ت�����س���  م���ن 

و�لأجانب.
ج����اء ذل����ك خ����الل م���وؤمت���ر �سحفي 
مايو   5 �لأرب��ع��اء،  �لأول  �أم�س  عقد 
بال�سارقة،  �لهيئة  مقرنّ  يف  �جل���اري، 
ث ف��ي��ه ك���لنّ م���ن ���س��ع��ادة �أحمد  حت����دنّ
ب��ن رك��ا���س �ل��ع��ام��ري، رئ��ي�����س هيئة 
�للنّو�ء  و���س��ع��ادة  ل��ل��ك��ت��اب؛  �ل�����س��ارق��ة 
�لقائد  �ل�����س��ام�����س��ي،  �ل������زري  ���س��ي��ف 
و�سعادة  �ل�����س��ارق��ة؛  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام 
حممد ح�سن خلف، مدير عام هيئة 
و�لتلفزيون؛  ل����الإذ�ع����ة  �ل�����س��ارق��ة 
 – وحممد �لعميمي، نائب �لرئي�س 
�سر�كات �لأعمال وخدمة �لعمالء يف 
من  ع��دد  بح�سور  �ت�سالت؛  �سركة 
و�لإعالمي�  �لثقافينّة  �ل�سخ�سيات 
م������ن خم���ت���ل���ف و�����س����ائ����ل �لإع���������الم 
�ملوؤمتر  �سهد  كما  و�لدولية،  �ملحلية 
��ست�سافة جمموعة من �لأطفال يف 

ور�سة �إبد�عية ل�سناعة �لروبوتات.
يخاطب  �لعامري  ركا�س  بن  �أحمد 
�لأجيال �جلديدة: كونو� خمل�س� 

لطموحاتكم
ركا�س  ب����ن  �أح����م����د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
�ل�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل���ع���ام���ري، 
�أم�����ام  �مل���ه���رج���ان  "يفتح  ل���ل���ك���ت���اب: 
ومتنف�ساً  ف�ساًء  �جل��دي��دة  �لأج��ي��ال 
بعد فرة  و�للعب،  و�لتعلم  لالإبد�ع 
طويلة من تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية 
ليج�سد  ك������ورون������ا،  ف�����ريو������س  م�����ن 

�أر������س �ل���و�ق���ع روؤي�����ة �ساحب  ع��ل��ى 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
وقرينته،  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة  �سمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �ل��ق��ا���س��م��ي، 
ل���������س����وؤون �لأ�������س������رة، �ل����د�ع����ي����ة �إىل 
�ل�ستثمار يف وعي ومعارف �لأجيال 

�جلديدة".
تتعافى  �مل��ج��ت��م��ع��ات  "�إن  و�أ����س���اف: 
وتو�سيع  �أط��ف��ال��ه��ا،  �أح����الم  ب��رع��اي��ة 
ويبتكرو�،  ليبدعو�  �أم��ام��ه��م  �لأف���ق 
ون���ح���ن يف �ل���ه���ي���ئ���ة ن���ل���ت���زم ب���روؤي���ة 
و�لنا�سئة،  �لأط��ف��ال  جت��اه  �ل�سارقة 
�إذ ي�سكل مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي 
للطفل �أحد مرتكز�ت ��سر�تيجيتنا 
على  �جل���دي���دة  �لأج���ي���ال  تن�سئة  يف 
حب �لكلمة �ملقروءة، وتبني �لتعليم 
جمتمع  �إىل  ل��ل��و���س��ول  ح��ي��اة  منهج 
�ملعرفة، لنظل م�ساهم� فاعل� يف 
�حل�سارية  �لإم��ارة  تطلعات  حتقيق 

�ل�ساملة".

وتابع رئي�س هيئة �ل�سارقة للكتاب: 
"نعد �سغارنا بدورة مميزة، تقام وفق 
�أعلى �لإجر�ء�ت �لحر�زية للوقاية 
من فريو�س كورونا، ونطمح �أن تتيح 
�لفر�سة  �مل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ه��م 
ومو�هبهم  ط���اق���ات���ه���م  لك���ت�������س���اف 
وت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م، ون��ق��ول لهم: 
فكونو�  م�ستقبلنا،  ن�سنع  بخيالكم 

خمل�س� لطموحاتكم".
بدوره، قال �سعادة �للو�ء �سيف �لزري 
�ل��ع��ام ل�سرطة  �ل��ق��ائ��د  �ل�����س��ام�����س��ي، 
هذ�  يف  م�ساركتنا  ت��اأت��ي  �ل�سارقة:" 
�سعيد  على  �لأب���رز  �لثقايف  �حل��دث 
�لأجيال  ووع����ي  ب��ث��ق��اف��ة  �له��ت��م��ام 
�جلديدة من منطلق �مل�سوؤولية �لتي 
توليها �لقيادة للمجتمع باأكمله، كما 
�أنها تن�سجم مع �ل�سر�كة �ملميزة �لتي 
جتمعنا مع هيئة �ل�سارقة للكتاب يف 
بطاقات  ت��رت��ق��ي  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 

ومعارف �لأطفال و�ليافع�". 

وتابع �لقائد �لعام ل�سرطة �ل�سارقة: 
خمتلف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ر  "�ستوفنّ
جناح  ع��ل��ى  �ست�ساعد  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
هناك  �سيكون  حيث  �لفعالية،  ه��ذه 
�لد�خلية  �لإج������ر�ء�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�خل����ارج����ي����ة �ل����ت����ي ���س��ن�����س��ع��ى من 
متنح  مالئمة  بيئة  لتوفري  خاللها 
�لزو�ر فر�سة �ل�ستفادة من خمتلف 
�أن�سطة  م����ن  �حل������دث  ي���ق���دم���ه  م����ا 

وفعاليات". 
�ملوؤمتر  خ����الل  �أل���ق���اه���ا  ك��ل��م��ة  ويف 
��ستعر�س �سعادة حممد ح�سن خلف 
�ستقدمها  �ل��ت��ي  �لتغطيات  برنامج 
�لتو��سل  ومن�سات  و�إذ�ع���ات  قنو�ت 
للحدث،  للهيئة  �لتابعة  �لجتماعي 
حيث قال: "يعك�س تنظيم �ملهرجان 
يف ك���لنّ ع���ام �ل���روؤي���ة �مل��رك��زي��ة �لتي 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  دع��ائ��م��ه��ا  �أر�����س����ى 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�لأعلى،  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ق��ا���س��م��ي، 
بالإميان  و�ملتمثنّلة  �ل�سارقة،  حاكم 
باأن �لأطفال و�ليافع� و�ل�سباب هم 
حمركات جناح �أي م�سروع ح�ساري 
��د روؤي������ة �إم�����ارة  ط���م���وح، ك��م��ا ي��ج�����سنّ
بالأجيال  �ل�ستثمار  جت��اه  �ل�سارقة 
بطاقاتهم  و�ل���ن���ه���و����س  �جل����دي����دة 
بناء  �أن  �ملعرفية و�لإبد�عية، ويوؤكد 

�لأوطان يبد�أ من �لإن�سان". 
�ل�سارقة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  وت���اب���ع 
نتطلع  و�لتلفزيون:"  ل����الإذ�ع����ة 
�أ�سيلة  ه��وي��ة  ذ�ت  �أج��ي��ال  لتاأ�سي�س 
تدرك معنى �ملعرفة وتلتزم بو�جبها 

جتاه بالدها، لهذ� �سنكون مو�كب� 
هذ�  و�أن�سطة  لفعاليات  عام  كلنّ  كما 
�حلدث، نر�سده بال�سوت و�ل�سورة، 
حيث  متكاملة  �إعالمية  خطة  عرب 
ي��ق��دم ب��رن��ام��ج �أخ��ب��ار �ل���د�ر تغطية 
فيما  للمهرجان،  ومتو��سلة  حية 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  ح�سابات  �ستتوىل 
�لجتماعي متابعة عرو�س وجل�سات 
�إعالن�  ب����ثنّ  ج��ان��ب  �إىل  �حل�����دث، 
طو�ل  عر�سه  �سيتو��سل  تلفزيوين 
�سري�فق  و�إذ�ع����������ي  �حل�������دث،  �أي�������ام 
 95 وبل�س  �ل�سارقة  �إذ�عة  م�ستمعي 
�سركاء  لنكون  �أ�سبوع�،  مد�ر  على 
يف جناح هذ� �حل��دث، و�مل�ساهمة يف 
�ل�سارقة  مب��ك��ان��ة  تليق  ���س��ورة  ن��ق��ل 

�لثقافية للعامل".
من جهته قال حممد �لعميمي، نائب 
وخدمة  �لأعمال  �سر�كات  �لرئي�س، 
باأهمية  "نوؤمن  �ت�سالت:  �لعمالء 
�جلديدة،  �لأج���ي���ال  يف  �ل���س��ت��ث��م��اِر 
و�لنهو�س بالكو�در �لوطنية �ل�سابة 
�مل�ستقبل  ق��ي��ادة  ق����ادرة ع��ل��ى  ل��ت��ك��ون 
وحت��ق��ي��ق �ل���ري���ادة ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
مثل  �ل�����س��ع��د، مت��ام��اً  ع��ل��ى خمتلف 
�لتحتية  �لبنى  يف  �ل�ستثمار  �أهمية 
ع��ل��ى م���ِر �ل�����س��ن��و�ت �مل��ا���س��ي��ة و�لذي 
ن �ت�سالت من �لتمينّز يف خمتلف  مكنّ
�ملجالت".  وتابع حممد �لعميمي: 
هذ�  م��ن  ج����زء�ً  ن��ك��ون  ب����اأن  "نعتزنّ 
�مل��ه��رج��ان �ل���ذي ���س��ي��وف��ر جمموعة 
و�����س���ع���ة م����ن �لأن�������س���ط���ِة و�ل����ور�����س 
مبا  لالأطفال  �ملتنوعة  و�لإ�سد�ر�ت 

ين�سجم مع �أهد�فنا �لر�مية يف دعم 
كافة �ملبادر�ت �ملجتمعية �لر�مية �إىل 
�لأطفاِل  ل��دى  �ملعرفة  ب��ذور  غ��ر���ِس 
و�ملطالعة  �لقر�ءة  وحب  و�ليافع� 

لدى �لأجيال �جلديدة". 
�ملجيني،  خ���ول���ة  م����ت  ق����دنّ ب����دوره����ا 
ل��ل��م��ه��رج��ان، عر�ساً  �ل���ع���ام  �مل��ن�����س��ق 
ك�����س��ف��ت خ��الل��ه ت��ف��ا���س��ي��ل �حل����دث، 
�ختيار  ح��ول  كلمتها  يف  قالت  حيث 
�ختيار  "يعك�س  "خليالك":  �سعار 
�ل�سعار روؤية �لهيئة و��سر�تيجيتها 
يف غر�س �لوعي �لإيجابي يف نفو�س 
لتبني  و�إر�سادهم  �جلديدة  �لأجيال 
مفرد�ت �جلمال و�كت�سافه يف �أب�سط 
يخاطب  �ل�سعار  هذ�  �أن  �إذ  �لأ�سياء، 
من  لهم  ويقول  و�ل�سباب  �لأط��ف��ال 
�لخر�عات  ك���ربى  ت��ول��د  خ��ي��ال��ك��م 
و�لب���ت���ك���ار�ت و�أج���م���ل �لإب����د�ع����ات، 
فاخليال يجعل للفننّ معنى، وي�سنع 

م�ستقباًل للعامل". 

�سيوف عرب واأجانب
وي�����س��ارك ه��ذ� �ل��ع��ام 11 ك��ات��ب��اً من 
ي�ست�سيف  ح��ي��ث  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن 
ً من �لفنانة و�لر�سامة  �ملهرجان كالنّ
ومن  �حلمر�ين،  عائ�سة  �لإمار�تية 
و�لرو�ئي  �أم���،  �أحمد  �ملمثل  م�سر 
و�لكاتب عمرو �سمري  �أدي��ب  �لطيب 
عاطف؛ ير�فقهم من �لكويت �لكاتبة 
هبة �إ�سماعيل مندين، وهدى �ل�سو� 
كاتبة  �ل���ب���ح���ري���ن  وم�����ن  ق����دوم����ي؛ 
�لق�س�س ن�سرين جعفر �لنور؛ ومن 

فرج  و�لإع��الم��ي  �لكاتب  �ل�سعودية 
�إىل جانب ح�سور  دغيم �لظفريي؛ 
�ل�سام�سي  وف��اء  و�لكاتبة  �ل�ساعرة 
فد�ء  و�لكاتبة  ُع��م��ان؛  �سلطنة  م��ن 
ح�س�  و�لفنان  �لأردن،  م��ن  �ل��زم��ر 

علي هارف من �لعر�ق. 
كاتباً   16 �مل���ه���رج���ان  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
�جلمهور  �سيلتقي  ح��ي��ث  �أج��ن��ب��ي��اً، 
�أناند  و�أمبيكا  ً من مات لموث،  كالنّ
ب���روك���وب، ون��ان��ي��ت ه��ي��ف��رن��ان، و�آبي 
�لوليات  م��ن  �سريي  وكيفن  ك��وب��ر، 
مارتن  و�سو�دي  �لأمريكية،  �ملتحدة 
ومي�ساكو  �ل����ع����اج����ل،  ����س���اح���ل  م����ن 
�ل��ي��اب��ان، وكلوديا رويد�  روك�����س م��ن 
�أر�سالن من  وزنوبيا  كولومبيا،  من 
باك�ستان، تر�فقها دينار� مريتاليبوفا 
من �أوزبك�ستان، وي�سارك من �ململكة 
جوبلينج،  كريت�س  م��ن  ك��ٌل  �ملتحدة 
ت�سانغ،  وك���ات���ي  ب��و���س��ب��ي،  وع��ائ�����س��ة 
وكيف� ت�سانغ، وفر�ن�سي فر�ند�سن، 

�سيبا�ستيان دي �سوز�.

عرو�س اإبداعية وم�سرحيات
�لأطفال  م���ن  �جل��م��ه��ور  و���س��ي��ك��ون 
و�ليافع� على موعد هذ� �لعام من 
متخ�س�ساً  ون�ساطاً  فعالية   385
ومتنوعاً يقدمه نخبة من �خلرب�ء، 
�لقينّمة  �ملعارف  من  جملة  يقدمون 
�إث�������ر�ء خم��ي��ل��ة وفكر  �ل���ت���ي ت���خ���دم 
�سيحظى  ك��م��ا  �جل���دي���دة،  �لأج���ي���ال 
�ل�ستمتاع  ب��ف��ر���س��ة  �مل�����س��رح  ��اق  ع�����سنّ
�ملتميزة  �لأع����م����ال  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 

�ل��ت��ي �ستعر�س خ��الل �حل���دث، من 
"كتاب �لأحالم" �لذي  بينها عر�س 
ت�سرف  م�����س��رح��ي  ع��م��ل  �أول  ي��ع��ت��رب 
للكتاب،  �ل�سارقة  هيئة  �إنتاجه  على 
�أحمد،  ودمي��ة  كٌل من  فيه  وي�سارك 
وه��ب��ة �ل�����دري، و�أح���م���د ب��ن ح�س�، 

وبدر �ل�سعيبي و�آخرون.
�مل���ه���رج���ان عر�س  وي�����س��ه��د م�����س��رح 
�مل�سرحية  �لأع���م���ال  م��ن  جم��م��وع��ة 
"جود نايت" من متثيل فرح  منها: 
�ل�����س��ب��ت��ي، و�ألء  �ل�����س��ر�ف، وغ��دي��ر 
�لهندي، وحممد �لرم�سان، وفي�سل 
فريد وغريهم، �إىل جانب م�سرحية 
لمعة  و"�أ�سماء  �مل�سحورة"،  "�لغابة 
يف �لتاريخ"، و"�لألو�ن �ملر�ق�سة"، 

و"�لثنائي �خلفي".

فعاليات الطهي
هذ�  �لطهي  فعاليات  �سعيد  وعلى 
�أ�سهى  على  �ر  �ل���زونّ ف  �سيتعرنّ �ل��ع��ام، 
�لو�سفات �لتي يقدمها 4 من �أ�سهر 
�ل��ط��ه��اة �ل���ع���رب وه���م �ل�����س��ي��ف دعد 
�أبو جابر من �لأردن، و�ل�سيف غادة 
�لتلي من م�سر، ومن �ل�سود�ن زهرة 
�لقا�سمي،  ع��ل��ي��ا  و�مل���غ���رب  ع���ب���د�هلل 
�لذين ي�ساركون يف 20 فعالية طهي 

متخ�س�سة طيلة �أيام �ملهرجان. 
م���ع���ر����س �ل�������س���ارق���ة ل���ر����س���وم كتب 
للنهو�س  جمالية  ف�سحة  �لطفل.. 

بثقافة �لأجيال �جلديدة
�لدورة  �لعام  ه��ذ�  �ملهرجان  وينظمنّ 
لر�سوم  �ل�سارقة  "معر�س  من  �ل�9 
فيه  ي�����س��ارك  �لطفل" �ل����ذي  ك��ت��ب 
منهم  دولة،   50 من  مبدعاً   395
دول���ة   15 م���ن  م�����س��ارك���   106
دول�����ة   35 م�����ن  و289  ع����رب����ي����ة، 

�أجنبية. 

مــنــ�ــســة الــقــ�ــســ�ــس املـــ�ـــســـّورة 
)الكوميك�س( 

�مل�سورة  �ل��ق�����س�����س  م��ن�����س��ة  ت��ف��ت��ح 
�رها  زونّ �أم���ام  �أب��و�ب��ه��ا  )�لكوميك�س( 
لال�ستمتاع  و�ل���ي���اف���ع����  �ل�������س���غ���ار 

م����ن عرو�س  ت���ق���دم���ه  م����ا  ب���اأج���م���ل 
�ملن�سة  ���س��ت��ن��ظ��م  ح��ي��ث  و�إب�����د�ع�����ات 
يقدمها  ور����س���ات   110 �ل��ع��ام  ه���ذ� 
�سيكون  فيما  وخ��رب�ء،  متخ�س�سون 
 22 �ل�سغار على موعد مع  �ر  �ل���زونّ

عر�ساً ترفيهياً فنياً. 

م�سابقة فار�س ال�سعر
بذ�ئقة  �لرت���ق���اء  �إىل  ي��ه��دف  ومب���ا 
�لأط�������ف�������ال و�ل����ي����اف����ع����� وت���ع���زي���ز 
�رت��ب��اط��ه��م ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ينظم 
�ملجل�س  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  �مل��ه��رج��ان 
�مل�سابقة  �لأ����س���رة،  ل�����س��وؤون  �لأع���ل���ى 
�لتي  �ل�سعر"،  "فار�س  �لأدب�����ي�����ة 
و�إبد�عات  ق��در�ت  با�ستنها�س  تعنى 
�ل�سعر،  كتابة  جم��ال  يف  �مل�����س��ارك��� 
ح��ي��ث ت��ق��دم ل��ه��م �ل��ف��ر���س��ة لتقوية 
ل��غ��ت��ه��م �ل��ع��رب��ي��ة، وت�����س��ج��ع��ه��م على 
ح��ف��ظ و�إل���ق���اء �ل�����س��ع��ر �ل��ع��رب��ي من 
خمتار�ت لأبرز �لق�سائد و�أ�سهرها.  
ور����س���دت �مل�����س��اب��ق��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن بها 
��م��ة ح��ي��ث ���س��ي��ن��ال �لفائز  ج��و�ئ��ز ق��ينّ
�آلف   3 باملركز �لأول جائزة قدرها 
�لثاين  و�ملركز  �ل�سعر،  وب��ردة  دره��م 
�أل��ف��ي دره����م، ف��ي��م��ا ي��ح��ظ��ى �لثالث 

بالفوز بجائزة �ألف درهم.

ــال  لــالأجــي جــديــد  "اأفق".. 
املقبلة

��اع �ل��ك��ت��اب يف  ي��ج��م��ع �مل��ه��رج��ان ���س��ننّ
دعم  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  "�أفق"  م��ن�����س��ة 
ل��ك��ت��اب �لطفل  �ل��ب�����س��ري  �مل��ح��ت��وى 
ب�سناعته،  و�لرت�������ق�������اء  �ل����ع����رب����ي 
و�مل�ساهمة يف تقدمي حمتوى مميز 
قادر على �ملناف�سة عاملياً، حيث تقدم 
�ملن�سة منحة للمنتج �لثقايف �لعربي 
ام  للر�سنّ م  تقدنّ دولر   1500 قدرها 
عن �لكتاب �لو�حد، كما يت�سنى لكل 
ر����س���ام ون��ا���س��ر �حل�����س��ول ع��ل��ى دعم 
�ملنتج  دع��م  �إىل  بالإ�سافة  لكتاب�، 
روؤية  وفق  ودعائياً  �إعالمياً  �لثقايف 

مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل.

 50 نحو  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملن�سة  ت  وتلقنّ
�لن�سر و�لر�سام�  م�ساركة من دور 
15 دولة من  �لعرب و�لأجانب من 
�ملك�سيك،  �أمل��ان��ي��ا،  �إي��ط��ال��ي��ا،  بينها: 
�لأرجنت�، لبنان، فل�سط�، �لأردن، 

م�سر، �ل�سود�ن، �لعر�ق. 

��خ��ذ �مل��ه��رج��ان ك��اف��ة �لإج����ر�ء�ت  وي��تنّ
فريو�س  من  و�لوقائية  �لحر�زية 
ة متكاملة  كورونا، حيث و�سعت خطنّ
ب�سكل  و�ل���ق���اع���ات  �مل���ر�ف���ق  ل��ت��ع��ق��ي��م 
ي��وم��ي و���س��ام��ل، ك��م��ا ���س��ي��ت��م توفري 
�إ�سافة  ما�سحات حر�رية ومعقمات، 
�للتز�م  �سرورة  على  �لت�سديد  �إىل 
�سيا�سات  وتطبيق  �لأقنعة  ب��ارت��د�ء 

�لتباعد �جل�سدي. 

يفتح اأبوابه من ال�ساعة 4 وحتى 10 م�ساًء حتت �سعار »خليالك«

القرائي للطفل« 19 ماي� »ال�سارقة  يف  دولة   15 من  نا�سرًا  و172  ون�ساطًا  فعالية   537
اأحمد بن ركا�س العامري: املجتمعات تتعافى برعاية اأحالم اأطفالها

واأجنبية   عربية  دولة   15 من  كاتبًا   27 • ي�ست�سيف 
لالأطفال م�سرحيا  وعر�سا  ور�سة   385 • يقدم 

�سمن من�سة الق�س�س امل�سورة فعالية   132 • ينظم 
لر�سوم كتب الطفل«  ال�سارقة  »معر�س  من  الـ9  الدورة  • يعقد 
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•• ال�صارقة-الفجر

يتابع �جلمهور على تلفزيون �ل�سارقة 
بحما�س متز�يد حلقات م�سابقة "كاأ�س 
�ملعرفة"، �لتي ت�سهد مناف�سة �ساخنة 
للربنامج  �ل��ك��ربى  ب��اجل��ائ��زة  ل��ل��ف��وز 
�أل�����ف دره����م،   100 ق���دره���ا  �ل���ب���ال���غ 
خا�سة بعد تاأهل 16 فريقاً للمرحلة 
�حللقة  يف  �ل���ربن���ام���ج  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ملو�سم  يف  و���س��ارك  ع�����س��رة.  �ل�ساد�سة 
�جلديد للربنامج، �لذي يعر�س من 
�ل�سارقة  جامعة  يف  �ل��زه��ري  م�سرح 
من  فريقاً   32 م�ساًء   22:15 عند 
�ل�سارقة،  �إم���ارة  يف  �جلامعات  ط��الب 
�إذ  ف��ري��ق،  لكل  مت�سابق�   3 مب��ع��دل 
و3  ف���رق،   7 �ل�����س��ارق��ة  جامعة  مثلت 
وتكنولوجيا  �لعلوم  �أك��ادمي��ي��ة  مثلت 
وفريقان  بال�سارقة،  �لبحري  �لنقل 
جانب  �إىل  �لقا�سمية،  �جل��ام��ع��ة  م��ن 
�لمريكية  �جل���ام���ع���ة  م���ن  ف��ري��ق��� 
ب��ال�����س��ارق��ة، وف��ري��ق و�ح����د م��ن كلية 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  م���ن  و�آخ������ر  �لأف�������ق، 
�ملرحلة  و�نتهت  �ل�����س��ارق��ة.  يف  �لعليا 
وخ����روج  ف��ري��ق��اً   16 ب��ت��اأه��ل  �لأوىل 
تتناف�س  �إذ  �ملناف�سة،  عدد مماثل من 
�لفرق �ملتاأهلة يف �ملرحلة �لثانية بعد 
لتحقق   8 م��ق��اب��ل   8 �إىل  تق�سيمها 

�إىل  فقط  ف��رق   4 �نتقال  �لت�سفيات 
�لثالثة، و�لتي ت�سهد بدورها  �ملرحلة 
تدور  �آخر فريق�  �لتناف�س لتحديد 
بينهما �مل�سابقة يف حلقة �أول �أيام عيد 
�لر�بح على  �لفريق  �لفطر. ليح�سل 
بقيمة  �ل��ك��ربى  �ملعرفة  ك��اأ���س  ج��ائ��زة 
يح�سل  ب��ي��ن��م��ا  دره�����م،  �أل����ف   100
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  يحل  �ل��ذي  �لفريق 

على 30 �ألف درهم.

حتديات مبتكرة
حتديات  �ل��ربن��ام��ج  ف��ق��ر�ت  ت�سمنت 
ق��ب��ل فريقي  و�أل����ع����اب م��ب��ت��ك��رة م���ن 
ب�����س��ك��ل خا�س  �لإع����������د�د، و���س��م��م��ت 
�إىل  �لأ�سئلة  تهدف  فيما  للربنامج، 
�لعامة  �ل���ط���الب  م��ع��ل��وم��ات  �خ��ت��ب��ار 
وت��ك�����س��ب��ه��م جت���رب���ة ج���دي���دة خلو�س 

وترفيهية  ومعرفية  ثقافية  مناف�سة 
�لألعاب  �أب���رز  وم��ن  �ل��وق��ت.  نف�س  يف 
�لتي يتناف�س خاللها �مل�ساركون لعبة 
�سوؤ�ًل   15 وت�����س��م��ل  �ل�����س��وء  ���س��رع��ة 
تطرح خالل 60 ثانية ويتوجب على 
لك�سب  ب�سرعة  عنها  �لإجابة  �لفريق 
�ل����وق����ت و�ل����ن����ق����اط. �ل���ربن���ام���ج من 
و�إخر�ج  �ل�سيباين  �إ�سماعيل  تقدمي 
مهند كرمي وعلياء �ل�سايغ، مع فريق 
و�لإنتاج،  �لإع�����د�د  يف  متكامل  ع��م��ل 
�سباحا   8:15 �ل�ساعة  يف  بثه  ويعاد 
بتوقيت �لإمار�ت وميكن للم�ساهدين 
مر�يا  تطبيق  ع��ل��ى  م��ت��اب��ع��ت��ه  �أي�����س��اً 
�سفحة  عرب  �أو  �جل��و�ل  �لهاتف  عرب 
https://   لربنامج على �لر�بط�
maraya .sba .net .ae /

title/249

•• ال�صارقة-الفجر

و�ملحميات  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  �أط���ل���ق���ت 
"�ل�سجرة  م������ب������ادرة  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
"يف  �سعار  حت��ت  �لغاف"،  �مل�ستد�مة 
وتفاعل  مب�����س��ارك��ة  غافة"،  ب��ي��ئ��ت��ن��ا 
وخا�سة  ح��ك��وم��ي��ة  م��در���س��ة   126
م��ن خم��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل، و�أع��ل��ن��ت عن 
�ملد�ر�س �لفائزة يف دورتها �ل�ساد�سة، 
وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة �لإمار�ت 
��ستهدفت  حيث  �مل��در���س��ي،  للتعليم 
�لثانية،  �ل��رو���س��ة  م��رح��ل��ة  �مل���ب���ادرة 
�لتعليم �لأ�سا�سي حلقة �أوىل، �لتعليم 
و�لتعليم  ث��ان��ي��ة،  ح��ل��ق��ة  �لأ���س��ا���س��ي 

�لثانوي. 

غر�س قيم �ل�سلوك �لبيئي �لإيجابي 
�ل�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  وق��ال��ت 
و�ملحميات  �ل���ب���ي���ئ���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
ب�سكل  �مل���ب���ادرة  ه��دف��ت  �لطبيعية:" 
ثقافة  ن�����س��ر  يف  �مل�����س��اه��م��ة  �إىل  ع����ام 
باأهمية  �مل��د�ر���س  ل��دى طلبة  �ل��وع��ي 
�ملحافظة على �سجر �لغاف وفو�ئده 
حتت  يندرج  فيما  �ملحلية،  �لبيئة  يف 
�ل��ه��دف �ل��ع��ام ح��زم��ة م��ن �لأه����د�ف، 
�لطلبة  وت��زوي��د  �أب��رزه��ا تثقيف  م��ن 
طويل  �ل�سجر  �أن���و�ع  عن  مبعلومات 
�لذي  �لغاف  �سجر  خ�سو�ساً  �لأم��د، 
ي�ستوطن �لبيئة �ملحلية يف �لإمار�ت، 
�لبيئي  �ل����وع����ي  ث���ق���اف���ة  وت���ر����س���ي���خ 
ف���ئ���ات ط��ل��ب��ة �حل��ل��ق��ة �لأوىل  ل����دى 

وفو�ئد  باأهمية  و�ل��ث��ال��ث��ة  و�ل��ث��ان��ي��ة 
يف  و�حل��ي��و�ن  لالإن�سان  �لغاف  �سجر 
�مل��ا���س��ي و�حل��ا���س��ر، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
غر�س قيم �ل�سلوك �لبيئي �لإيجابي 
ل���دى �ل��ط��ل��ب��ة ن��ح��و �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�سجر �لغاف كرثوة  قومية هامة يف 

�لإمار�ت".
يف  لت�سهم  �مل��ب��ادرة  وتابعت:" ج��اءت 
�ساحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى  جت�����س��ي��د 
بن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
ب�ساأن  �ل�������س���ارق���ة،  ح���اك���م  �لأع�����ل�����ى، 
�لب�رية،  �ملناطق  بيئات  �حلفاظ على 
وت���اأك���ي���د �مل�����س��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
�لربية  �ملناطق  بيئات  على  �حلفاظ 

على  و�لت�سجيع  �حل��ي��وي،  وتنوعها 
�ملحلية و�لهتمام باحلفاظ  �لزر�عة 
�ملعمرة،  �حل���ول���ي���ة  �ل���ن���ب���ات���ات  ع��ل��ى 
ثقافة  مفهوم  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة 
�لبيئات  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���رف���ي���ه 
�ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة �ل������ربي������ة، و�ل���ت���وع���ي���ة 
�لنافعة  �لإي���ج���اب���ي���ة  ب��ال�����س��ل��وك��ي��ات 
باأهمية  �لوعي  ثقافة  ون�سر  للبيئة، 
�سجر  على  و�ملحافظة  �لغاف،  �سجر 

�لغاف يف �لبيئة �ملحلية".
ود�أب���������ت �ل���ه���ي���ئ���ة ����س���م���ن �أه���د�ف���ه���ا 
�ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة ودوره��������ا �مل���ه���م يف 
�لبيئي  �لوعي  ثقافة  وتر�سيخ  ن�سر 
�لطلبة،  وجيل  �ملجتمع  �أف���ر�د  ل��دى 
ع���ل���ى �إط��������الق وت���ط���ب���ي���ق �ل����رب�م����ج 

حول  �لتثقيفية  �لبيئية  و�مل���ب���ادر�ت 
�أهمية �ملحافظة على مو�رد وثرو�ت 
�لبيئة �لطبيعية من نباتات و�أ�سجار 
م�ستد�مة وحمايتها من �لنقر��س، 
�أط��ل��ق��ت �لهيئة  �مل��ن��ط��ل��ق  وم���ن ه���ذ� 
�ل�سجرة  مل���ب���ادرة  �ل�����س��اد���س��ة  �ل�����دورة 
"يف  – �لغاف، حتت �سعار  �مل�ستد�مة 
�لظروف  م��ر�ع��اة  مع  غافة"،  بيئتنا 
من  �لدولة،  يف  �ل�سائدة  �لحر�زية 
مرحلة  م��ن  �لطلبة  تطبيق  خ���الل 
ريا�س �لأطفال �إىل �لتعليم �لثانوي 
تفاعلية  تعليمية  �أن�سطة  لربنامج 
حول �سجر �لغاف ومنافعه �لعديدة.

تفاعلية،  �أن�������س���ط���ة  خ���ط���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
توعوية وتثقيفية 

وعلى �لرغم من �لظروف �ل�ستثنائية 
عن  �لطلبة  معظم  وتعلم  �ل��ر�ه��ن��ة، 
�أبدعت ومتيزت  فقد  �ملنازل،  بعد يف 
�ملبادرة،  تطبيق  وطلبتها يف  �ملد�ر�س 
حكومية  مدر�سة   126 قامت  حيث 
وخا�سة م�ساركة من خمتلف �إمار�ت 
خطة  بتطبيق  وم��ن��اط��ق��ه��ا  �ل���دول���ة 
وتثقيفية  توعوية  تفاعلية،  �أن�سطة 
�مل�ستد�م  �لغاف  �سجر  حول  متنوعة 
معينة  جم��م��وع��ة  تنفيذ  خ���الل  م��ن 
مرحلة  بكل  �خلا�سة  �لأن�سطة  م��ن 
در�����س���ي���ة م���ن خ����الل �ل��ت��و����س��ل مع 
�لذين  �أم����وره����م  و�أول����ي����اء  �ل��ط��ل��ب��ة 
�أهمها  �أن�����س��ط��ة مم��ي��زة م���ن  ط��ب��ق��و� 
وطلبة  �لأطفال  ريا�س  �أطفال  قيام 

بزر�عة  �لأخ���رى  �لدر��سية  �مل��ر�ح��ل 
بيوتهم  يف  �ل���غ���اف  ���س��ج��ر  ���س��ت��الت 
و�ساحات مد�ر�سهم و�ملناطق �ملجاورة 
تنظيم  �لأن�سطة  ت�سمنت  كما  لهم. 
حول  تعليمية  �ف��ر����س��ي��ة  ح�س�س 
وت�سميم  ع���م���ل  ور�������س  و  �ل�����غ�����اف، 

مقاطع  و�إنتاج  وجم�سمات  مل�سقات 
مقالت  وك���ت���اب���ة  ت���وع���وي���ة  ف���ي���دي���و 
�إىل  بالإ�سافة  �ل��غ��اف،  عن  وق�س�س 
�لأع���م���ال �ل��ف��ن��ي��ة م��ن ر���س��م وتلوين 
�لأن�سطة  �لغاف وغريها من  ل�سجر 

�لبتكارية �ملتنوعة.

•• ال�صارقة-الفجر

�لت�سريعية  �ل�سوؤون  تد�ر�ست جلنة 
و�لقانونية و�لطعون و�لقر�حات 
�ل�ست�ساري  �ملجل�س  يف  و�ل�سكاوى 
لإمارة �ل�سارقة ر�أيها ب�ساأن م�سروع 
�لب�سرية  �مل���������و�رد  ح������ول  ق����ان����ون 
يف  �لنظامية  �لهيئات  يف  للمدني� 
�إمارة �ل�سارقة وذلك خالل �جتماع 
عقدته م�ساء �أم�س مبقر �ملجل�س يف 

مدينة �ل�سارقة .
�لدكتور  ���س��ع��ادة  �لج��ت��م��اع  ت���ر�أ����س 
رئي�س  �مل����ازم����ي  �إ����س���ح���اق  ���س��اه��� 
���س��ع��ادة عبد�هلل  �ل��ل��ج��ن��ة وح�����س��ره 
و�سعادة  �للجنة  م��ريز� مقرر  م��ر�د 
حم����م����د ع����ل����ي ج�����اب�����ر �حل�����م�����ادي 
علي  �أل  ���س��ال��ح  حم��م��د  و����س���ع���ادة 
�سعادة  و  �لنقبي  علي  �سعيد  وعلي 
�لربميي  كامل  �إ�سماعيل  �لدكتور 
بوغامن  خ��ل��ي��ف��ه حم��م��د  و����س���ع���ادة 
�لقانوين  �مل�ست�سار  ح�سور  بجانب 
علي  �آل  ح�����س��ن  ي��و���س��ف  للمجل�س 
مدير  نائب  خ��ادم  بن  وعبد�لعزيز 

جا�سم  و�سمية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإد�رة 
�سكرتري �لد�رة.

�أع���رب �سعادة  ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع  ويف 
�ملازمي  �إ���س��ح��اق  ���س��اه���  �ل��دك��ت��ور 
بجهود  �ع��ت��ز�زه  عن  �للجنة  رئي�س 
�أع�����س��اء وع�سو�ت  وك��اف��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
قانون  م�سروع  مناق�سة  يف  �ملجل�س 

�مل������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة ل��ل��ع�����س��ك��ري��� يف 
ناق�سه  و�ل���ذي  �لنظامية  �لهيئات 
ف�سال  �ل�سابقة  جل�سته  يف  �ملجل�س 
�للجنة  ت��ع��دي��الت  ب��ه  حظيت  ع��م��ا 
�جلل�سة  �نعقاد  خالل  مو�فقة  من 
�إىل  ��ستناد�  �للجنة  �أدخلتها  و�لتي 
باأ�سباب  �أحلقتها  �لتي  �ل��ت��ربي��ر�ت 

تعديلها .
�لقانون  م�����س��روع  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
�لب�سرية  باملو�رد  و�خلا�س  �حل��ايل 
�لنظامية  �ل��ه��ي��ئ��ات  يف  ل��ل��م��دن��ي��� 
م�ساريع  ل�سل�سلة  ����س��ت��ك��م��ال  ي��ع��د 
�لقانون� �لتي عر�ست على �ملجل�س 
�ل�ست�ساري و�لتي لها عالقة بقانون 

بالقيادة  و�ت�سالها  �ل�سرطة  ق��وة 
�لعامة ل�سرطة �ل�سارقة و�أكادميية 
�لعلوم �ل�سرطية بال�سارقة و�لإد�رة 

�لعامة للدفاع �ملدين .
بعدها �طلعت �للجنة على خمتلف 
ما ورد يف م�سروع �لقانون من مو�د 
ونطاق  �لتعريفات  تتناول  منظمة 
�لوظائف  وتنظيم  �لقانون  تطبيق 
من  بها  يلحق  وم��ا  �سغلها  و�أل��ي��ات 
�ملتقاعدين  لتعي�  منظمة  م���و�د 
و�������س������روط �ل���ت���ع���ي���� و�ل����ت����دري����ب  
و�حل���ق���وق و�ل����رو�ت����ب و�ل���ع���الو�ت 

و�ملز�يا وغريها .
�ل���و�رد  �ل��ق��ان��ون  م�����س��روع  وبح�سب 
�إىل  �لتنفيذي  �ملجل�س  و�ملحال من 
�ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة 
فاإن �للجنة �ست�سع ر�أيها �لقانوين 
يف كافة �ملو�د �ملذكورة يف تقرير من 
�ساأنه �أن يرفع �إىل �ملجل�س ملناق�سته 
�سيعقدها  �لتي  �ملقبلة  �جلل�سة  يف 
�سمن �أعماله لدور �لنعقاد �لعادي 
�لت�سريعي  �ل��ف�����س��ل  م���ن  �ل���ث���اين 

�لعا�سر .

جلنة باملجل�س اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة تدر�س م�سروع 
قان�ن امل�ارد الب�سرية للمدنيني يف الهيئات النظامية 

حتت �سعار »يف بيئتنا غافة« ومب�ساركة 126 مدر�سة حكومية وخا�سة

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية اأطلقت مبادرة »ال�سجرة امل�ستدامة الغاف« مع مراعاة للظروف 
و االإجراءات االحرتازية املتبعة يف الدولة و تعلن عن املدار�س الفائزة يف دورتها ال�ساد�سة

•• اأبوظبي-وام:

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  تلقت 
�لإن�����س��ان��ي��ة ت��ربع��اً م��ن ب��ن��ك دب���ي �لإ���س��الم��ي بقيمة 
�لتعليمية  مل�ساريعها  دع��م��اً  وذل��ك  دره��م  مالي�   6
�إطار  يف  �ملحلية  �ل�ساحة  على  و�ملجتمعية  و�ل�سحية 
يف مكافحة  م��ع��اً  للعمل  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  ت��ك��ات��ف 
كورونا  ف��ريو���س  جلائحة  �ل�سلبية  �لآث���ار  م��ن  و�حل��د 
و�لتي  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �لأ���س��ر  على بع�س  "كوفيد19" 
حت���ت���اج �ىل ت���ق���دمي �ل���دع���م و�ل���ع���ون ل��ه��ا م���ن خالل 
وكذلك  و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�سحية  �لتعليمية  �مل�����س��اع��د�ت 

�لإفر�ج عن بع�س �مل�ساج� وت�سديد مديونياتهم.
وق����ال ���س��ع��ادة حم��م��د ح��اج��ي �خل�����وري �مل���دي���ر �لعام 
ملوؤ�س�سة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�سانية: 
دبي  بنك  م��ع  �لإن�����س��ان��ي��ة  خليفة  موؤ�س�سة  ���س��ر�ك��ة  �إن 
�لإ���س��الم��ي ت��ع��ود �إىل ���س��ن��� م�����س��ت، ب��اع��ت��ب��اره �أحد 
يدعمون  �لذين  �ل�سر�تيجي�  �ل�سركاء  و�أب��رز  �أه��م 
�لتي  �ملتنوعة،  وبر�جمها  �لإن�سانية  �ملوؤ�س�سة  م�سرية 

و�ملقيمة  �مل��و�ط��ن��ة  �لأ���س��ر  م��ن  �ل��ك��ث��ري  منها  ي�ستفيد 
على �أر�س دولة �لإم��ار�ت. و�أ�ساف �خلوري �ن �لدعم 
�لد�ئم من بنك دبي �لإ�سالمي مل�ساريع موؤ�س�سة خليفة 
�حل�س  ويعك�س  به،  يحتذى  منوذجاً  ميثل  �لإن�سانية، 
�لإن�ساين �لعايل �لذي يتمتع به �لقائمون على �لبنك 
�لذي ير�سخ �ل�سعور بامل�سوؤولية �لجتماعية يف تخفيف 
�لأعباء �ملالية للفئات �مل�ستحقة للم�ساعد�ت و�مل�سجلة 
�إيجاباً على حت�س�  �ملوؤ�س�سة وبالتايل هذ� ينعك�س  يف 
�مل�ستوى �ملعي�سي للفئات �مل�ستفيدة. جتدر �لإ�سارة �إىل 
�أزمة فريو�س  �لإن�سانية ويف بد�ية  �أن موؤ�س�سة خليفة 
كورونا يف مار�س 2020 قد تلقت تربعا نقديا بقيمة 
1.2مليون درهم من بنك دبي �لإ�سالمي وذلك �سمن 
�جلهود �لوطنية ملكافحة فريو�س كورونا لدعم �ملبادرة 
 3000 �أكرث من  �ملوؤ�س�سة حيث وفرت  �أطلقتها  �لتي 
جهاز حا�سوب /لبتوب/ للطبة يف �ملد�ر�س و�جلامعات 
متا�سياً  بعد  عن  �لتعليم  نظام  تطبيق  يف  مل�ساعدتهم 
مع �لإجر�ء�ت �لوقائية �لتي �تخذتها �لدولة ملو�جهة 

فريو�س كورونا يف ذلك �لوقت.

•• وا�صنطن-وام: 

�لأمريكية فى  �أ�سادت �سحيفة وول �سريت جورنال 
عددها ليوم �أم�س �لأول بجهود و�إجناز�ت معايل �أحمد 
للت�سامح  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  �جل��رو�ن  حممد  بن 
و�ل�سالم يف جمالت �لت�سامح و�ل�سالم مت�سدر� �أهم 

�ل�سخ�سيات على م�ستوى �لعامل يف هذ� �ملجال.
ون�سف  مليون  ب���  م��ن  معاليه  �ل�سحيفة  و�أب����رزت 
مليون �سرية ذ�تية من حول �لعامل باعتباره �سخ�سية 

�ل��ع��امل يف جم��ال �لت�سامح و�ل�����س��الم على  م��وؤث��رة يف 
ج��م��ي��ع �مل�����س��ت��وي��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��دول��ي��ة ورف����ع قيمة 
�ل��ت�����س��ام��ح ون�����س��ر ث��ق��اف��ة �ل�����س��الم وحم��ارب��ة �لتمييز 
، وت��ع��زي��ز مبادئ  و�ل��ع��ن��ف و�لإره�������اب و�ل��ع��ن�����س��ري��ة 
�لت�سامح لتحقيق �ل�سالم جلعل �لعامل �أف�سل و�أكرث 

�أماًنا.
وكان معايل �أحمد بن حممد �جلرو�ن قد ح�سل على 
، حيث  م��دى �حلياة  نيل�سون لالإجناز  �أل��ربت  جائزة 

برز كمد�فع عن �لت�سامح وباين �سالم.

االإ�سالمي  دبي  بنك  من  درهم  ماليني   6
مل�ساريع م�ؤ�س�سة خليفة االإن�سانية املحلية 

�سحيفة وول �سرتيت االأمريكية ت�سيد 
بجه�د رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح

•• ال�صارقة-الفجر:

و��سل جمل�س �ساحية �خلالدية �أحد �ملجال�س �لتابعة 
�ل�سارقة  بحكومة  و�لقرى  �ل�سو�حي  �سوؤون  لد�ئرة 
�لأوىل  هي  مبادرة  باإطالق  �ملجتمعية  مبادر�ته  من 
يف  لنفرحهم   " ع��ن��و�ن  حت��ت  �ملجال�س  �مل�ستوى  على 

�لعيد " .
وتتالقى �ملبادرة مع �أهد�ف جمل�س �ساحية �خلالدية 
و�لتو��سل  �ل���ر�ح���م  م���ب���ادئ  ت��ع��زي��ز  يف  وت��وج��ه��ات��ه 
�لجتماعي ب� �أف��ر�د �ملجتمع من خالل دعم �ل�سر 
�أفر�دها  و�إ���س��ع��اد  و�إ���س��ع��اده��ا  مالية  مببالغ  �ملتعففة 
�لهد�يا  م��ن  �حتياجاتهم  ل�����س��ر�ء  �لأط��ف��ال  وخ��ا���س��ة 

ومالب�س �لعيد قبل دخول عيد �لفطر �ل�سعيد .
وقام �سعادة خلفان �سعيد �ملري رئي�س جمل�س �ساحية 
�خل���ال���دي���ة ب��ت��خ�����س��ي�����س م��ب��ل��غ م���ن ت���ربع���ه �خلا�س 
" لنفرحهم  ل��دع��م م��ب��ادرة  �أل���ف دره���م  بقيمة م��ائ��ة 
ذوي  م��ن  �لأ���س��ر  على  بتوزيعها  و�لقيام  �لعيد"  يف 
�ملتعففة و�لإ�سهام بدعمهم  �لدخل �ملنخف�س و�لأ�سر 
�لعيد  قبل دخول  ل�سر�ء م�ستلزماتهم  �ملالية  باملو�رد 
مبا يتنا�سب مع رغباتهم و�أذو�قهم و�حتياجات �أفر�د 
قلوبهم  على  و�ل�سعادة  �لفرحة  �إدخ��ال  بهدف  �لأ�سر 

وقلوب �أطفالهم.
مبادرة  �أهمية  على  �مل��ري  �سعيد  خلفان  �سعادة  و�أك��د 
جمل�س �ساحية �خلالدية و�لتي تنطلق من م�سماها 

" لنفرحهم يف �لعيد" كون �ملبادرة و�حدة من �سل�سلة 
دعم  يف  وت�سهم  �ملجل�س  ينفذها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
�لأ�سر ومد يد �لعون لها وترك �أثر�ً طيباً يف نفو�س 
�ل�ستعد�د  ظ��ل  يف  ل�سيما  و�لأط���ف���ال  �لأ���س��ر  �أف����ر�د 
�ملقبلة  �لأي���ام  خ��الل  �ل�سعيدة  �لعيد  �أي���ام  ل�ستقبال 
ون��ح��ن ح��ال��ي��ا يف �ل��ع�����س��ر �لأي�����ام �لأخ�����رية م���ن �سهر 
فرحة  م��ع  مكتملة  فرحتهم  لتكون  �مل��ب��ارك  رم�سان 
كافة �فر�د �ملجتمع . و�أ�سار �إىل �أنه مت تخ�سي�س مبلغ 
بتوزعها من  و�لقيام  �مل��ب��ادرة  لدعم  دره��م  �أل��ف  مائة 
�لعيد  فرحة  ��ست�سعار  يف  �مل�سوؤولية  حتملنا  منطلق 
ون�سر  كاهلها  عن  و�لتخفيف  و�أطفالها  �لأ�سر  ل��دى 

�ل�سعادة ب� �أفر�دها.

جمل�س �ساحية اخلالدية يطلق مبادرة جمتمعية بعن�ان »لنفرحهم يف العيد« 

حلقة احل�سم اأول اأيام العيد 

مناف�سة �ساخنة يف »كاأ�س املعرفة« للف�ز بجائزة 
ال�سارقة« »تلفزي�ن  على  درهم  األف   100

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 7 مايو 2021 العدد 13235

خور�سيد  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�ل���ه���ن���د   ، خم�����ت�����ار  ع��������امل 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )1081889P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

    0509319769

فقدان ج�از �سفر

ف������ق������د �مل���������دع���������و/ ووب������ي������ت 
�ثيوبيا   ، �ي���ن���درى  ج��ي��ت��ا���س��و 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)EP5997727( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اعالن بالن�صر 

 19/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سادية للتجارة -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/��س �ي فودز �ند �سيب�ساندلرز - �س ذ م م  
وميثله / علي �إبر�هيم حممد �حلمادي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)70616.5( 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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1324/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م  �ملدعي عليه مببلغ وقدره )987851 درهم( و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب  �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.  
طالب �لإعالن : �سيدلية فجر �ملدينة - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- بر�نيتكومار ريدي �سينتابارتي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 
عليه مببلغ  �ملدعي  ب��ال��ز�م   �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها   عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
وقدره )987851 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
�ل�ساعة  �ملو�فق  2021/5/16   �لح��د   يوم  لها جل�سة  �لتام. وح��ددت  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى 
9.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�أركان �مل�ستقبل للمقاولت �لعامه ذ.م.م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2366815 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممد بيات منيف مطر �ملن�سورى من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد بيات منيف مطر �ملن�سورى من 50 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف بيات منيف مطر منيف �ملن�سورى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �أركان �مل�ستقبل للمقاولت �لعامه ذ.م.م
ARKAN AL MUSTAQBAL GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل / �ركان �مل�ستقبل للمقاولت �لعامة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م - �سركة �ل�سخ�س 
�لو�حد ذ م م

ARKAN AL MUSTAQBAL GENERAL CONTRACTING 1 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
�سركة   - �لعامه  لل�سيانه  �لعامليه  �ل�س�����ادة/تاله  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م   رخ�سة رقم:1040395 
تعديل �إ�سم جتاري من/ تاله �لعامليه لل�سيانه �لعامه - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

  TALA INTERNATIONAL GENRAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �وثينتيك لد�رة �ملن�سات- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
AUTHENTIC FACILITY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات �د�رة �ملن�ساأت  8211010
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين  8121001
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات �لتطهري و�لتعقيم  8121004

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/علي �سليم �لدرعي لبيع �لتمور

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2613990 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حميد ر��سد نا�سر عبيد �لدرعى  %51

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد عبد�هلل باروكى حممد عبد�لقيوم مول  %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على بن �سليم بن عبد�هلل �لدرعى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ علي �سليم �لدرعي لبيع �لتمور
ALI SLIM ALDEREI FOR DATES SALE

�إىل / حممد باروكى للتمور ذ.م.م
MOHAMMED PARUKFOR DATES L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جممع تت�س �وف هيلث �لطبي ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1132893 
�سركة   - �لعامة  للتجارة  �نرنا�سيونال  �إ�سافة فري�ست   / وبيع  تنازل  �ل�سركاء  تعديل   

�ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
 FIRST INTERNATIONAL GENERAL TRADING - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة مازن �سالح ��سعد �سالح  %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لقدرة �لقاب�سة - �س م خ

AL QUDRA HOLDING - PJSC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ل�سيخ ذياب بن طحنون بن حممد �ل نهيان
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف مامون حممد طعمه ذيابات

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �لتوكل لتجارة �لدو�جن

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1084650 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سهو�ن ��سماعيل حاجى بيلما كوناجى  %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ز�يد مطر خمي�س خلفان �ملزروعى من وكيل خدمات �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / ز�يد مطر خمي�س خلفان �ملزروعى من 0% �إىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ��سماعيل باىل كونهى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ حمل �لتوكل لتجارة �لدو�جن
ALTAWAKKAL POLUTRY TRADING SHOP

�إىل / حمل �لتوكل لتجارة �لدو�جن ذ.م.م
ALTAWAKKAL POULTRY TRADING SHOP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون كرييل كوتن لالأطفال

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3719726 
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سالون كرييل كوتن لالأطفال

CURLY COTTON LADIES SALON
�إىل/ �سالون كرييل كوتن لل�سيد�ت

  CURLY COTTON KIDS SALON 

 تعديل ن�ساط 
 �إ�سافة ق�س وت�سفيف �ل�سعر للن�ساء – تاجر �أبوظبي )باأمر �لطلب(  9602201.4

 تعديل ن�ساط / حذف ق�س وت�سفيف �ل�سعر و�حلالقة لالأطفال – تاجر �أبوظبي 
)باأمر �لطلب( 9602901.1

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

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

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
�ل�سر�تيجية  �لمنية  للحلول  �ل�س�����ادة/�إعتماد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1913647 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �عتماد �لقاب�سة ذ.م .م

etimad holding l.l.c من �سريك �إىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء / �عتماد �لقاب�سة ذ.م .م

etimad holding l.l.c من 90% �ىل %100
تعديل مدير / �إ�سافة خالد عبيد �سامل �لعثمان �ل على

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لفهد لالنظمه �لمنيه ذ.م.م
AL FAHD SECURITY SYSTEMS L.L.C.

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �إعتماد للحلول �لمنية �ل�سر�تيجية ذ.م.م

ETIMAD STRATEGIC SECURITY SOLUTIONS L.L.C
�إىل  / �إعتماد للحلول �لمنية �ل�سر�تيجية �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

ETIMAD STRATEGIC SECURITY SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 
فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملجموعة �لعربية لالعمال

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1004099 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ملجموعة �لعربية لالعمال

ARABIAN BUSINESS GROUP

�إىل / �ملجموعة �لعربية لالعمال - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ARABIAN BUSINESS GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ك�سبلوجن بروف �ك�سربت حللول �أنظمة �ألنفط و�ألغاز

 رخ�سة رقم:CN 2353886 تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لرباط  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �سف �ل�سيار�ت
 رخ�سة رقم:CN 2759485 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لقطان  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لأعمال �لديكور
 رخ�سة رقم:CN 2696069 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ربيع  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لظفرة لل�سيانة �لعامة
 رخ�سة رقم:CN 2743171 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مدينة �ل�سالم لتجارة �خل�سار و�لفو�كة
 رخ�سة رقم:CN 1157402 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
للهند�سة  �ل�س�����ادة/�لبنا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2970617 
  تعديل ن�سب �ل�سركاء 

 �سعيد �حمد حممد �سالح �حمد �لبنا من 49 % �إىل %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �أيه �إي �أي لال�ستثمار�ت �س 

A E I INVESTMENTS L L C     ذ م م
فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بقالة �سالل �ل�سام  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1131298 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة على ر��سد عبد�هلل بن حافظ �لظاهرى  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ح�س� �حمد عبد�هلل �بر�هيم �لبلو�سى
فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:فولرك لإ�ست�سار�ت �مل�ساريع ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة: جزيرة �بوظبي، �سرق 7.0 مبنى �سركة �بوظبي �لوطنية 

للتاأم� 
CN 2793541 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

قانوين  كم�سفي  قانونيون  حما�سبون  ��س  �يه  �ل�سادة/�ن  تعي�   -  2
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/4/27  لل�سركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105009786 

تاريخ �لتعديل:2021/5/6
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 

�ملع� خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
لأعمال  �أبو�لكالم  �أبوبكر  �ل�س�����ادة/حممد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لبال�سر رخ�سة رقم:1167034 

تعديل جن�سية �ل�سركاء / على عبد�هلل عبد�لرحمن على �ملرزوقى من بنجالدي�س �إىل 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد جمعه قا�سم �بر�هيم �جلنيبى

تعديل �إ�سم جتاري من/ حممد �أبوبكر �أبو�لكالم لأعمال �لبال�سر

 MOHAMED ABU BAKKER ABUL KALAM PLASTERING WORK

�إىل/ جرين ترند�س لعمال �ل�سباغ

GREEN TRENDS PAINTING WORKS  

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم كرك �لربن�س

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2138190 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ياز �حمد �سهباز علم  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 كليثم �سعيد نهيل على �لنعيمى من مالك �إىل وكيل خدمات

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / كليثم �سعيد نهيل على �لنعيمى من 100 % �إىل %0

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/اعتماد ال�سناعية ذ.م.م 

رقم �لرخ�سة �ل�سناعية: IN 2003174 قد �أبدو� رغبتهم يف �لتعديل �لتايل:
خروج �ل�سريك:

تعديل ن�سبة �ل�سريك:

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية باإ�سم �ل�سركاء:

تعديل �ل�سم �لتجاري و�ل�سكل �لقانوين:

وعلى كل من لديه �إعر��س على �لإجر�ء �ملذكور �أعاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�سناعه - خالل 
�أ�سبوع� من تاريخ ن�سر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �إعر��س بعد �إنق�ساء مدة �لإعالن.

مكتب تنمية ال�سناعة

�لن�سبة�لإ�سم �جلن�سية
50%اعتماد لال�ستثمار ذ.م.م االإمارات

�لن�سبة�لإ�سم �جلن�سية
100%اعتماد القاب�سة ذ.م.م االإمارات العربية املتحدة

�لن�سبة �ىل �جلن�سية �لإ�سم
100%اعتماد القاب�سة ذ.م.م

�لن�سبةمن
%50 االإمارات العربية املتحدة

تعديل �ل�سم �ل�سابق
اعتماد ال�سناعيه ذ.م.م

�ل�سكل �لقانوين
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

�ل�سم �جلديد
اعتماد ال�سناعية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

�ل�سكل �لقانوين
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعـــالن
�ل�سادة/ال�سركة الفنية لالأعمال اخلر�سانية اجلاهزة  باأن:  �ل�سناعة  تعلن مكتب تنمية 

ذ.م.م  رقم �لرخ�سة �ل�سناعية: IN 1000150 قد �أبدو� رغبتهم يف �لتعديل �لتايل:

خروج �ل�سريك:

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية باإ�سم �ل�سركاء:

وعلى كل من لديه �إعر��س على �لإجر�ء �ملذكور �أعاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�سناعه - خالل 

�أ�سبوع من تاريخ ن�سر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �إعر��س بعد �إنق�ساء مدة �لإعالن.

مكتب تنمية ال�سناعة

�لن�سبة�لإ�سم �جلن�سية
50%عبداهلل حممد را�سد املرموم الظاهري االإمارات العربية املتحدة

�لن�سبة�لإ�سم �جلن�سية
100%عبدالرحمن اأحمد يو�سف ال�ساعر االإمارات العربية املتحدة

1
�ل�سركة �لفنية لالأعمال 

�جلاهزة ذ.م.م
�ل�سركة �لفنية لالأعمال 
�جلاهزة ذ.م.م - �سركة 
�ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�سركة �ل�سخ�س 
�لو�حد ذ.م.م

ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة

�ل�سكل �لقانوين�ل�سم �لتجاري �جلديد�ل�سم �لتجاري �ل�سابقم �ل�سكل �لقانوين �ل�سابق
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حذر م�سدر ع�سكري لبناين رفيع �مل�ستوى، من تد�عيات �أمنية جر�ء 
�ل�سيا�سية  �ملعاجلة  �لبالد وغياب  �لتي ت�سهدها  �لأزمة �لقت�سادية 

لأزمة تاأليف �حلكومة.
وك�����س��ف �مل�����س��در ل�سحيفة �ل�����س��رق �لأو����س���ط  �أم�����س �خل��م��ي�����س  �أن 
�أجو�ء �لتطور�ت �ملرتقبة ملا بعد خطوة  �جلي�س و�سع �مل�سوؤول� يف 
�أن �لو�سع  �إىل  رفع �لدعم عن �ملو�د �ل�ستهالكية �لأ�سا�سية، منبهاً 
�س لالهتز�ز ب�سكل �أكرب �إذ� مل يتم تاأليف حكومة حتاول وقف  معرنّ

�لنهيار.
لأن  �جلي�س،  على  يوؤثر  �ل�سيا�سي  �ل�ستباك  ب��اأن  �مل�سدر  و�ع��رف 
�سبط  ي��ح��اول  �جلي�س  �أن  على  م�����س��دد�ً  �ل�سعب،  م��ن  ج��زء  �جلي�س 
�لو�سع قدر �مل�ستطاع لكنه ل ي�ستطيع �أن ينجز حاًل �سيا�سياً، وتاأليف 

�حلكومة يريحه.

بعثة  ورئي�س  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  لالأم�  �خلا�س  �ملبعوث  �لتقى 
�لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا، يان كوبي�س، يف �لقبة رئي�س جمل�س 
�لنو�ب، عقيلة �سالح، ملناق�سة �لتطور�ت �ل�سيا�سية و�لأمنية �لأخرية 

يف ليبيا.
�أوجز  فقد  �لأرب��ع��اء،  �لأول  �أم�����س   �لر�سمي  �لبعثة  موقع  وبح�سب 
�ملبعوث �خلا�س خالل �لجتماع �لعنا�سر �لرئي�سية لقر�ري جمل�س 
2571 )2021(، ل �سيما ما يتعلق  2570 )2021( و  �لأم��ن 
دي�سمرب   24 يف  �نتخابات  لإج����ر�ء  و�ل��دع��وة  �ل�سيا�سية  بالعملية 
-كانون �لأول من هذ� �لعام، ف�ساًل عن �لتنفيذ �لكامل لتفاق وقف 

�إطالق �لنار و�سحب جميع �لقو�ت �لأجنبية و�ملرتزقة.
تو�سيح  ت�سريع عملية  �سبل  �ل�سدد، بحث كوبي�س و�سالح  ويف هذ� 

�لإطار �لد�ستوري و�لقانوين لالنتخابات.
وتطرق �لجتماع �إىل �أهمية �لعتماد �ملبكر للميز�نية و�مل�سي قدماً 
وحدة  حماية  �أج���ل  م��ن  و�لأم��ن��ي��ة  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سات  توحيد  يف 
نزع  ب��دء عملية  و���س��رورة  ��ستقر�رها  على  و�حل��ف��اظ  ليبيا  �أر����س��ي 
�ل�سالح و�لت�سريح و�إعادة �لإدماج و�إ�سالح �لقطاع �لأمني ف�ساًل عن 

�لإجر�ء�ت �ملتعلقة باملنا�سب �ل�سيادية.
وكان كوبي�س قد �أحال �أم�س م�سودة مقرح ب�ساأن �لقاعدة �لد�ستورية 
�لليبي،  �ل�سيا�سي  �حل���و�ر  مللتقى  �لعامة  �جلل�سة  �إىل  لالنتخابات 
وذلك بعد �لنتهاء من �مل�سودة هذه �لأيام من قبل �للجنة �لقانونية 
�ملنبثقة عن �مللتقى، عقب �جتماعها يف تون�س �لعا�سمة يف �لفرة من 

7 �إىل 9 �أبريل -ني�سان �ملا�سي.

وزر�ء  ب��ي��ان  بحزم”  “تدين  �أن��ه��ا  �خلمي�س  �أم�����س  �ل�����س���  �أع��ل��ن��ت 
جمال  يف  �سيا�ستها  �نتقدو�  �ل��ذي��ن  �ل�سبع  جمموعة  دول  خارجية 

حقوق �لإن�سان و�لقمع فى هونغ كونغ.
وينب�  و�ن����غ  �ل�سينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���س��م  �مل��ت��ح��دث  و���س��رح 
�أ�سا�س  ل  �تهامات  وجهو�  �ل�سبع  جمموعة  “وزر�ء  �إن  لل�سحافي� 

لها �سد �ل�س� وتدخلو� ب�سكل �سارخ يف �سوؤونها �لد�خلية«.
�لكربى  �ل�سبع  �ل�سناعية  �ل���دول  جمموعة  خارجية  وزر�ء  وك���ان 
�تهمو� يف ختام �أول �جتماع ح�سوري لها منذ عام�، �لأربعاء �ل�س� 
بارتكاب �نتهاكات حلقوق �لإن�سان وقمع قادة �حلر�ك �لدميوقر�طي 

يف هونغ كونغ.
تنفيذ  ع��ل��ى  �ل��ع��م��الق��ة  �ل�سينية  �ل���دول���ة  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  وح���ث 
�لتز�ماتها مبوجب �لقانون �لدويل و�لوطني، معرب� عن “قلقهم 
�إقليم  �مل�سلمة يف  �لأويغور  �أقلية  �لنتهاكات يف حق  حيال  �لعميق” 
�سينجيانغ. كما دعو� �ىل �لكف عن ��ستهد�ف حقوق �ملتظاهرين يف 

هونغ كونغ.
لكنهم �أبقو� �لباب مفتوحا �أمام تعاون مع بك� يف �مل�ستقبل.

وقالو� “نبحث عن فر�س للعمل مع �ل�س� لتعزيز �ل�سالم و�لأمن 
و�لزدهار �لإقليمي و�لعاملي«.

عوا�صم

بريوت

طرابل�ص

بكني

اإ�سراب جديد يف الي�نان
 احتجاجا على اإ�سالح قان�ن العمل 

•• اأثينا-اأ ف ب

خالل  �لثانية  للمرة  وتظاهر�ت  جديدة  �إ�سر�بات  �سل�سلة  �ليونان  تو�جه 
�أ�سبوع ب�سبب �إ�سالح قانون �لعمل �ملثري للجدل �لذي يخفف قو�عد تنظيم 

وقت �لعمل.
من �ملرتقب تنظيم تظاهر�ت يف �ثينا ومدن كربى �أخرى فيما �أدت حركة 
�لإ�سر�ب �ىل وقف �خلدمات �لعامة وغالبية و�سائل �لنقل يف �ثينا با�ستثناء 
�حلافالت وكذلك خلل يف حركة �لعبار�ت. مت �إلغاء عدة رحالت جوية �أي�سا 

�أو تغيري �أوقاتها ب�سبب �إ�سر�ب �ملر�قب� �جلوي�.
بح�سب �حلكومة فان م�سروع �لقانون ُيدخل مرونة �ختيارية على �ساعات 
�لتحر�س  �سد  �سمانات  وي�سمل  بعد  ع��ن  للعمل  ق��و�ع��د  وي��ح��دد  �لعمل 

�جلن�سي يف �أماكن �لعمل.
“يجعل  �لإ�سالح  �إن  بيلوين  �أري�ستوتيليا  با�سم �حلكومة  �ملتحدثة  وقالت 
ملوظفي  �حلقيقية  �لحتياجات  لتلبية  �حلايل  �لقرن  مع  حمدثا  �لقانون 
�لقو�عد  �أن  هاتزيد�كي�س  كو�ستي�س  �لعمل  وزير  �أعلن  من جهته  �ليوم”. 
�لعمل  �إمكانية  ب�ساأن  �لإد�رة  مع  بالتفاو�س  للموظف�  ت�سمح  �جل��دي��دة 

ل�ساعات �أكرث خالل جزء من �لعام، ثم �أخذ �ملزيد من �لإجاز�ت.
“عودة موؤملة  �لعك�س  ي�سكل على  �ل�سالح  فان  �ملعار�سة  بالن�سبة لأح��ز�ب 
�ىل �لور�ء” يف جمال حقوق �لعمل فيما يقول منتقدوه �إنه ي�سفي طابعا 
ممار�سة  وهي  �إ�سافية  ل�ساعات  �لوقح  �لعمل  �أرب��اب  ��ستغالل  على  ر�سميا 

�سارية منذ �سنو�ت �أ�سا�سا.
وكتب على لفتات حلزب �ملعار�سة �لرئي�سي �سرييز� �لذي �سيفتتح تظاهر�ت 

�خلمي�س “وحدها �ل�ساعات تعمل بال توقف«.
وتعار�س �لنقابات �أي�سا �لتغري�ت �لو�ردة يف �لقانون ب�ساأن �لت�سويت على 

�لإ�سر�بات حيث ت�سعى �حلكومة لل�سماح لأع�سائها بالت�سويت عن ُبعد.

ف�رين ب�لي�سي: االأفغانيات فري�سة لطالبان جمددًا

   ال�سلطات االإ�سرائيلية اأمريكا جتدد دعمها ل�سيادة ووحدة اأوكرانيا 
تغلق باب العام�د يف القد�س 

•• القد�س-وكاالت

�لو�د  وط��ري��ق  �ل��ع��ام��ود  ب��اب  �إغ���الق  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سرطة  ق��ررت 
وع����دد م���ن �ل�������س���و�رع يف �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة ب��ال��ق��د���س ي���وم �لأح���د 
وكالة  وذك���رت  �مل�ستوطن�«.  م�سري�ت  ت��اأم���  “ذريعة  ب���  �ملقبل، 
�سرطة  �أن  �خلمي�س  �أم�س  )وف��ا(  �لفل�سطينية  و�ملعلومات  �لأنباء 
لل�سري  لليهود  �ل��و�د  وطريق  �لعامود  باب  �ستخ�س�س  “�لحتالل 
ب�  توتر  ح��و�دث  �لقد�س  وت�سهد  �ل�سنوية«.  �لأع���الم  م�سرية  يف 
�سهر  بد�ية  منذ  �لإ�سر�ئيلية  و�ل�سرطة  فل�سطيني�  متظاهرين 
�إ�سابة  �إىل  �أدى  ما  للم�ستوطن�  رم�سان ت�ساعدت عقب م�سرية 

�أكرث من 100 فل�سطيني بجروح.

�لأوك�������ر�ين دمي����رو كوليبا،  ن��ظ��ريه  م��ت��وج��ه��ا �ىل  و����س���دد 
�أي�����س��ا ع��ل��ى �ل��رغ��ب��ة �لأم��ريك��ي��ة يف �مل�����س��اع��دة ع��ل��ى “تعزيز 
باإ�سالحاتكم  و�لدفع قدما  وبناء موؤ�س�سات  دميوقر�طيتكم 
�لأوروبيون  ينتظر  �لأخ���ري  �مللف  ه��ذ�  ح��ول  �لف�ساد«.  �سد 

و�لأمريكيون منذ �سنو�ت �إحر�ز تقدم ملمو�س.
من جهته �أكد �لوزير �لأوكر�ين �أنه “يثمن فعليا” �مل�ساعدة 
�أطاحت  �ل��ت��ي  �ل���ث���ورة  م���ع   2014 م��ن��ذ  ت��ل��ق��ي��ه��ا  �ل��ت��ي مت 
بالرئي�س �ملو�يل لرو�سيا من �حلكم ما �أدى �ىل قيام رو�سيا 
�أوكر�نيا  ب�سم �سبه جزيرة �لقرم و�ىل بدء �حلرب يف �سرق 
�أي�سا �لرئي�س  �سد �لنف�سالي�. �سيلتقي بلينكن �خلمي�س 
زيلين�سكي قبل عقد موؤمتر �سحايف  �لأوك��ر�ين فولودميري 

رو�سيا  �لتوتر مع  بد�أ ير�جع  فيما  �للقاء  وياأتي  م�سرك. 
�أ�سابيع قامت  بلغ ذروت��ه يف ني�سان/�بريل. على مدى  �لذي 
مو�سكو بن�سر ع�سر�ت �آلف �جلنود على �حلدود مع �أوكر�نيا 
قائلة �إنها جتري “تدريبات ع�سكرية” ما �أثار خماوف لدى 

�لغربي� و�لأوكر�ني� من �حتمال �جتياح �لبالد.
وهذ� �لنت�سار �لع�سكري �لكثيف تر�فق مع جتدد �لعنف يف 

�لنز�ع مع �ملتمردين يف �سرق �أوكر�نيا.
وبعد تبادل �لتهديد�ت، �أعلنت مو�سكو �أخري� يف 23 ني�سان/
�وكر�نيا  �ن  رغ���م  �رت��ي��اح��ا  �أ����س���اع  م��ا  ق��و�ت��ه��ا  �سحب  �ب��ري��ل 
�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف �لأط��ل�����س��ي �ل���ذي تطمح كييف  و�ل���ولي���ات 

لالن�سمام �ليه، قالو� �إنهم ل يز�لون “متيقظ�«.

•• كييف,-اأ ف ب
�أك���د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي �أن��ت��وين بلينكن جم���دد� يف 
�سبع  منذ  حربا  ت�سهد  �لتي  لأوكر�نيا  و��سنطن  دعم  كييف 
�سنو�ت مع �لنف�سالي� �ملو�ل� لرو�سيا وبعد توتر يف �لآونة 

�لأخرية مع رو�سيا.
�لإد�رة  م��ن  ك��ب��ري  مل�����س��وؤول  زي����ارة  �أول  خ���الل  بلينكن  وق���ال 
�لأمريكية �جلديدة منذ ت�سلمها �ل�سلطة يف كانون �لثاين/
يناير “�أنا موجود هنا ل�سبب ب�سيط جد�، وهو �لتاأكيد بقوة 
�سيادة  �سبيل  يف  �لتز�منا  على  ب��اي��دن  )ج��و(  �لرئي�س  با�سم 

�أوكر�نيا ووحدة �أر��سيها و��ستقاللها«.

•• وا�صنطن-وكاالت

�ملر�أة  �ستو�جهها  �لتي  �مل�ساكل  حول 
�لقو�ت  �ن�����س��ح��اب  ب��ع��د  �لأف���غ���ان���ي���ة 
�لأم��ري��ك��ي��ة م���ن �أف��غ��ان�����س��ت��ان، كتب 

موقع  يف  ميكيم  و�أدي�سون  غر�مر  روب��ي  �ل�سحافيان 
جملة “فورين بولي�سي” �لأمريكية، �أن تقومياً �سرياً 
موؤخر�ً،  ع��ن��ه  �لك�سف  مت  �لأم��ري��ك��ي��ة  ل��الإ���س��ت��خ��ب��ار�ت 
ر�سم �سورة قامتة مل�ستقبل �لن�ساء يف �أفغان�ستان عقب 
�ن�سحاب �لقو�ت �لدولية من �لبالد يف وقت لحق من 

�لعام �جلاري.
ويظهر �لتقومي �أن حقوق �لن�ساء يف �أفغان�ستان تو�جه 
�لتي  “طالبان”  ح��رك��ة  م���ن  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ت��ه��دي��د�ت 
�أن ت��ك��ون جزء�ً  �ل��ه��ج��وم، وم��ن �ملمكن  ب��ات��ت يف م��وق��ع 
�سيطرة  تب�سط  �أن  �أو  �ملقبلة  �لأفغانية  �حلكومة  من 
�آخ��ري��ن ومن  �أف��غ��ان  �سيا�سي�  و�إمن����ا م��ن  ���س��ري��ح��ة، 

�لر�أي �لعام.
حكم  �نتهاء  منذ  �أفغان�ستان  يف  حتقق  �ل���ذي  �لتقدم 
ط��ال��ب��ان ع��ل��ى �سعيد �ل��ت��ز�م �مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة يف ما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��و���س��ع �ل��ن�����س��اء، مل ي��ك��ن ع������ادًل، مم���ا يعك�س 
على ما جاء يف حتذير  �لتقاليد �لثقافية و�لنز�عات”، 
�سفحت�  من  تقومي  يف  �لإ�ستخبار�تي�  �مل�سوؤول� 
�مل�ساألة،  ه��ذه  ح��ول  لالإ�ستخبار�ت  �لوطني  للمجل�س 
ومت �لك�سف عنه �ل�سهر �ملا�سي بناء على �إ�سر�ر �لع�سو 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة �ل���ب���ارزة يف جم��ل�����س �ل�����س��ي��وخ جيني 
يعزى  �لتح�سن  “�إن  �أي�ساً  �لتقومي  يف  وج��اء  �ساه�. 
�ملحلي،  للدعم  ولي�س  �خلارجي  لل�سغط  �أكرث  �أحياناً 
مما يحمل على �لإفر��س �أنه �سيكون معر�ساً للخطر 
بعد �ن�سحاب �لتحالف �لدويل، وحتى من دون حاجة 

�إىل بذل جهود من طالبان يف هذ� �ملجال«.

يف  خ�سو�ساً  هجوماً  ب���د�أت  �لتي  ل�”طالبان”  �أخ���رى 
�لزعماء  فاإن  �ملا�سي�،  �ليوم�  يف  �أفغان�ستان  جنوب 
�لن�ساء،  حقوق  كبري  نحٍو  على  يقيدون  ق��د  �ملدني� 

وفق ما يخل�س �لتقرير.
فاإن   ،2019 عام  �ملتحدة  در��سة لالأمم  �إىل  و��ستناد�ً 
�أنه  �لأف��غ��ان يعتقدون  �ل��رج��ال  �ملئة فقط من  15 يف 

وي��ق��دم �ل��ت��ق��ومي حت���ذي���ر�ً ���س��ري��ح��اً مل��ا مي��ك��ن �أن يلي 
�ن�����س��ح��اب �ل���ق���و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة وق����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف من 
�أفغان�ستان، حتى ولو �لتزمت �إد�رة �لرئي�س جو بايدن 
وعودها مب�ساعدة هذ� �لبلد يف �حلفاظ على �لتح�سن 
�لذي حتقق على �سعيد حقوق �ملر�أة على مدى ع�سرين 
�إىل �سيطرة  �ل�سلطة  ف��ر�غ يف  ي��وؤِد  عاماً. وحتى لو مل 

�سحف عربية: احلريري ي�سرب اعتذاره عن احلك�مة قبل زيارة ل�دريان
•• عوا�صم-وكاالت

�لفرن�سي، جان  وزي��ر �خلارجية  زي��ارة  فيه  �تخذت  وق��ت  يف 
�إيف لودريان، �إىل بريوت �حتماًل خللط �لأور�ق حكومياً يف 
لبنان، قالت م�سادر �سيا�سية �إن تلويح رئي�س �لوزر�ء �ملكلف 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  عدم  عن  بالعتذ�ر  �حلريري  �سعد 
�أم�س  ���س��ادرة  عربية  ل�سحف  ووف��ق��اً  كبري«.  حد  �إىل  “و�رد 
بها  ق��ام��ت  حم���اولت  ع��ن  لبنانية  م�سادر  ك�سف  �خلمي�س، 
عن  لَثنيه  �حلريري،  ملوقف  متفهمة  فاعلة  �سيا�سية  جهات 
�أك��دت م�سادر  �لع��ت��ذ�ر عن ع��دم ت�سكيل �حلكومة، يف ح� 
�أخ����رى �أن �حل��ري��ري ث��اب��ت ع��ل��ى م��وق��ف��ه، و���س��ام��د يف وجه 

حمالت �لتهويل و�لبتز�ز.

احتماالت خلط االأوراق
على  طغى  ب��ريوت،  �إىل  فرن�سا  خارجية  وزي��ر  و�سول  قبيل 
�مل�سهد �ل�سيا�سي يف لبنان خيار �عتذ�ر �حلريري �لذي نفت 
ب�سبب  ب��ل  ل��ودري��ان  زي���ارة  بنتائج  �رت��ب��اط��ه  لبنانية  م�سادر 
مع  خ�سو�ساً  م�����س��دود،  حائط  �إىل  �لتاأليف  عملية  و���س��ول 
�أن تزيد �حل�سار  �إقليمية من �ساأنها  ما يردد عن تطور�ت 
“�لقب�س”  �سحيفة  قالت  �ل�ساأن،  ه��ذ�  ويف  �حل��ري��ري.  على 
�لكويتية، �إنه “بخالف �لزيار�ت �ل�سابقة، �تخذت زيارة وزير 
ب��ريوت، طابعاً  �إىل  ل��ودري��ان  �إي��ف  �لفرن�سي ج��ان  �خلارجية 
مف�سلياً، �إذ �أن كل �ملعطيات ت�سري �إىل �حتمال خلط �لأور�ق 
حكومياً، يف ظل ترويج قياد�ت تيار �مل�ستقبل لعتذ�ر �لرئي�س 
�مل��ك��ل��ف �سعد �حل��ري��ري ك��اأح��د �خل���ي���ار�ت �مل��ط��روح��ة لك�سر 
ر�أت  �ل�سحيفة،  وبح�سب  �لتكليف«.  من  �أ�سهر  بعد  �جلمود 

يف  خا�سة  جديدة  تعقيد�ت  �أم��ام  �لفرن�سية  �مل��ب��ادرة  وو�سع 
ظل ما ر�ج عن فتور يف �لعالقة ب� باري�س ورئي�س �حلكومة 

�ملكلف«.

االنتحار ال�سيا�سي 
ل�سحيفة  م��ط��ل��ع��ة  م�������س���ادر  ك�����س��ف��ت  �ل�������س���ي���اق،  ذ�ت  ويف 
جهات  بها  قامت  حم���اولت  ع��ن  �للبنانية،  “�جلمهورية” 
�سيا�سية فاعلة متفهمة ملوقف �حلريري، لَثنيه عن �لعتذ�ر 
ر�أ�سه.  من  �لفكرة  هذه  و�إخ��ر�ج  �حلكومة،  ت�سكيل  عدم  عن 
ح بالعتذ�ر  م �إذ� كان �حلريري يلونّ وقالت �مل�سادر، �إنها “تتفهنّ
�أمام “�ملتحامل� عليه” لريدعهم عن �أي حماولة للَم�س به، 
ولكن ل نوؤيده يف ذلك �أن �قدم عليه، لأننّ �عتذ�ر �حلريري �إن 
ح�سل، �ستكون نتيجته �لأوىل كارثية باملعنى �ل�سيا�سي على 

�حلريري«.
�ل�سيا�سي،  �لنتحار  يعني  �حل��ري��ري  “�عتذ�ر  �أن  و�أ�سافت 
وكاأننّه ي�ست�سلم لعون وير�سخ جلرب�ن ومينحهما ما يريد�نه 
على طبق من ذهب، �إ�سافة �إىل �آثاره �لوخيمة على �لبالد. 
و�أما على �مل�ستوى �حلكومي، فالعتذ�ر �سيعقد �لأمور ب�سكل 
كبري جد�ً، ويوقع �لبلد يف �أزمة بديل عن �حلريري لت�سكيل 

�حلكومة«.

رغم التحديات
�أكدت  م�سادر لبنانية، �أن  ويف �سحيفة “�ل�سرق �لأو�سط”، 
يف  و�سامد  �لتحديات،  رغم  موقف�����������ه  على  ثابت  �حلريري 
وج�����ه حمالت �لتهوي������ل و�لبتز�ز، ولن يتزحزح عن ثو�بته 

�لتي ت�سكل �لإطار �لعام لت�سكيل �حلكومة.

م�سادر �سيا�سية، �أن “خيار �لعتذ�ر مل يح�سم بعد، خ�سو�ساً 
روؤ�ساء  �سنية ومن  يلقى معار�سة من مرجعيات روحية  �أنه 
�حلكومات �ل�سابق� �لذين ن�سحو� �حلريري بعدم �لتنازل 
عن �سالحياته كرئي�س حكومة مكلف«. و�أ�سارت �مل�سادر �إىل 
�سغوط فرن�سية رو�سية ن�سطت يف �ل�ساعات �لأخرية لتفادي 
عودة �مللف �حلكومي �إىل نقطة �ل�سفر، لفتة �إىل �أن �لرو�س 
يتحمالن  و�حل��ري��ري  با�سيل  ب���اأن  مقتنعون  و�لفرن�سي� 

�مل�سوؤولية عن عدم ت�سكيل �حلكومة. 

ت�سريب االعتذار
�سيا�سية  �إن م�سادر  “�لعرب”،  قالت �سحيفة  ومن جهتها، 
لبنانية ك�سفت “تلويح رئي�س �لوزر�ء �ملكلف �سعد �حلريري 
بالعتذ�ر عن عدم ت�سكيل حكومة جديدة و�رد �إىل حد كبري«.  
بالعر�قيل  مرتبط  بالعتذ�ر  �حلريري  ق��ر�ر  �أن  و�أو�سحت 
�لتي ي�سعها رئي�س �جلمهورية مي�سال عون و�سهره جرب�ن 
با�سيل يف وجه ت�سكيل حكومة “�خت�سا�سي�” ��ستناد�ً �إىل 
�أن  �للبنانية  �ل�سيا�سية  �مل�سادر  وذك��رت  �لفرن�سية.  �مل��ب��ادرة 
�حلريري لن يكتفي بالعتذ�ر عن عدم ت�سكيل حكومة، بل 
�سير�فق �عتذ�ره مع خطوة �أخرى �سيقدم عليها، تتمثل يف 
�لنيابية، مع  �أف��ر�د كتلته  �لنو�ب مع  �ل�ستقالة من جمل�س 
�ل��ن��و�ب �حل��ايل وفر�س  م��ن تعطيل ملجل�س  ذل��ك  م��ا يعنيه 
�نتخابات نيابية جديدة �أو تعطيل عمل جمل�س �لنو�ب �لذي 
ينتخب رئي�س �جلمهورية يف �لوقت ذ�ته. وقالت �مل�سادر: �إن 
د طرح فكرة �لتخلي عن �لتكليف بالتز�من  “�حلريري تعمنّ
�إىل  �إي��ف لودريان  �لفرن�سي جان  زي��ارة وزي��ر �خلارجية  مع 
�ل�سفر،  �إىل نقطة  �لأزم��ة �حلكومية  �إع��ادة  ب��ريوت، بهدف 

وقالت لل�سحيفة �إن “روؤ�ساء �حلكومات �ل�سابق� يتفهمون 
موقفه، ويقفون �إىل جانبه، ول يرون مربر�ً للتفريط بهذه 
�لطريق  �أدرج��ه��ا يف خريطة  قد  ك��ان ماكرون  �لتي  �لثو�بت 
ر�سا�سة  يطلق  �أن  منه  �ملطلوب  ك��ان  �إذ�  �إل  لبنان،  لإن��ق��اذ 
�لرحمة على �ملبادرة �لفرن�سية، ويو�فق على ت�سكيل حكومة 
�أن ت�ستثني باري�س �حلريري  باأي ثمن«. و��ستنكرت �مل�سادر 
م��ن ل���ق���اء�ت ل���ودري���ان، وق��ال��ت “كيف مي��ك��ن �ل��ت��ع��ام��ل مع 
تاأليف �حلكومة  حمادثاته ب�سفتها خريطة طريق لإخ��ر�ج 
�جتماعه  ي�ستبعد  �أن��ه  د�م  م��ا  يحا�سرها،  �ل��ذي  م  �ل��ت��اأزُّ م��ن 
باحلريري، فيما يلتقي �لطرف �لآخر �ملعني بت�سكيلها؛ �أي 
عون  مي�سال  �لرئي�س  تنازل  �أن  ور�أت  �جلمهورية؟«.  رئي�س 
�حلريري  ُيلزم  ل  �حلكومة،  ت�سكيل  خ�سو�س  يف  دوره  عن 
“رئي�س  �أن��ه  على  معه  �لتعامل  تقرر  �إذ�  �إل  با�سيل،  بلقاء 
وقالت �إن ما قيل ويقال عن �ملوقف �لذي �سيتخذه  �لظل”، 
�أن �حل��ري��ري مل  م��وق��ف��ه. وك�سفت  ع��ن  �حل��ري��ري ل يعرب 
يقفل �أبو�به بوجه �أحد، وميكن لبا�سيل �أن يطلب �لجتماع 
به ب�سفته رئي�س �أكرب كتلة نيابية، و�إمنا يف بريوت ولي�س يف 
مانع  باأنه ل  باري�س  �أبلغ  �إن �حلريري  وقالت  �آخ��ر،  بلد  �أي 
�لأطر�ف  ب��دع��وة  �أو  فرن�سية  برعاية  ع��ون،  لقاء  م��ن  لديه 
�لرئي�سية �لتي كان قد �لتقاها ماكرون خالل زيارته �لثانية 
للقاء يف  �أو  �لفرن�سية،  �لعا�سمة  ت�ست�سيفه  للبنان لجتماع 
بريوت برعاية فرن�سية. و�أكدت �أن باري�س ت�سعى �إىل �إنقاذ 
مبادرتها باأي ثمن، بعد �أن �أوقعت نف�سها يف “هفو�ت غري 
ور�أت �أن ل مربر للت�سليم ب�سروط با�سيل، ومن  مربرة”، 
ت�سكيلها  ترحيل  �إىل  يتطلع  �ل���ذي  �هلل”  “حزب  خ��الل��ه 

لربطها مب�سري �ملفاو�سات �لأمريكية - �لإير�نية.

ل��ل��م��ر�أة �خل����روج م��ن منزلها  ي��ح��ق 
�لرجال  ثلثا  قال  بينما  �ل��زو�ج،  بعد 
�لأفغان �إن �ملر�أة “لديها �لكثري من 

�حلقوق«.
�لأفغانيات  �ل��ن�����س��اء  م�����س��ري  وب�����ات 
يف  وحلفائها  بايدن  �إد�رة  د�خ��ل  �أ�سا�سية  ن��ز�ع  م�ساألة 
�ل��ك��ون��غ��ر���س يف �ل��وق��ت �ل���ذي ي��ج��ري ف��ي��ه �لتح�سري 
 11 بحلول  �لأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ك��ام��ل  لالإن�سحاب 
للهجمات  �ل��ع�����س��ري��ن  �ل����ذك����رى  ����س���ب���ت���م���رب)�أي���ل���ول(، 

�لإرهابية �لتي كانت �حلافز على غزو �أفغان�ستان.
وقالت �ل�سناتورة جيني �ساه�، �لتي �أحلت على �لك�سف 
عن تقرير �لإ�ستخبار�ت و�أدخلته �إىل �سجل �لكونغر�س، 
 27 يف  �خلارجية  �لعالقات  للجنة  ��ستماع  جل�سة  يف 
�أبريل )ني�سان(، �أن قلق �لكونغر�س حيال حقوق �لن�ساء 
يف �أفغان�ستان “يبدو �أنه وقع على �آذ�ٍن �سماء” يف ظل 

�إد�رة �لرئي�س �ل�سابق دونالد تر�مب.
�أفغان�سان  �إىل  �خل��ا���س  �لأم��ري��ك��ي  �ملبعوث  وخاطبت 
بخيبة  “�أ�سعر  قائلة:  �جلل�سة  خ��الل  ز�د  خليل  زمل��اي 
�أمل �أن �أقول �أن دو�عي �لقلق لدي مل تعالج بالكامل... 
ندين للن�ساء و�لفتيات يف �حلفاظ على �حلقوق �لتي 
:”�أعتقد  ق��ائ��ل��ة  وم�����س��ت  ب�سعوبة”.  عليها  ح�سلن 
باأ�سف �أن �لتحديد �لع�سو�ئي ملوعد �ن�سحاب قو�تنا من 

�أفغان�ستان يعر�س للخطر هذه �جلهود«.
�أمريكي� مثل �ساه� وبع�س  وعالوة على م�سرع� 
�أع�ساء �حلكومة �لأفغانية �لذين ي�سعرون بالقلق، فاإن 
ك��ويف، وهي ع�سو  فوزية  �لأفغاين  �لربملان  �لنائبة يف 
�ل��دوح��ة، كتبت  يف  “طالبان”  �ل��ذي فاو�س  �لوفد  يف 
�أبريل )ني�سان(،   30 يف  “فورين بولي�سي”  مقالة يف 
حتذر فيه عن م�ساعفات �لإن�سحاب �لأمريكي �ملت�سرع 

على حقوق �لن�ساء يف �أفغان�ستان. 

•• الفجر – تون�س
ت �سباح �أم�س �خلمي�س بالقاعدة  حطنّ
بالعوينة، طائرة ع�سكرية  �لع�سكرية 
لة مبعد�ت وم�ستلزمات  م�سرية حممنّ
ط��ب��ي��ة ل��ل��م�����س��اع��دة ع��ل��ى دع���م جهود 

مو�جهة جائحة كوفيد-19.
�إن  �جلمهورية،  لرئا�سة  ب��الغ  وق��ال 
وزي����ر �ل���دف���اع �ل��وط��ن��ي وم��دي��ر عام 
�ل�����س��ح��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة و���س��ف��ري م�سر 

بتون�س كانو� يف ��ستقبال �لطائرة.
ه���ذه  �أن  �ل�����ب�����الغ  ن���ف�������س  يف  وج�������اء 
�لرئي�س  من  مببادرة  هي  �مل�ساعد�ت 

�مل�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي
�لدبلوما�سية  بالد�ئرة  �مللحق  وك��ان 
بالرئا�سة �لتون�سية وليد �حلجام، قد 
�أكد �لربعاء �أنه من �ملنتظر �أن ت�سل 
ع�سكريتان  ط���ائ���رت���ان  ت��ون�����س،  �إىل 
قادمتان من م�سر حمملتان بكميات 

�سامل  �سحي  حجر  �إق���ر�ر  �ق��رح��ت 
�ل���ف���رة،  �ل���ع���ي���د دون حت���دي���د  �ي������ام 
�أن هذ� �لإج��ر�ء �سُيمكن من  معترب� 
وبالتايل  �مل���دن  ب���  �لتنقل  تقلي�س 

ك�سر حلقة �لعدوى.
عن  �لرب��ع��اء  �ل�سحة  وز�رة  و�علنت 
ت�سجيلها يوم 4 مايو �جلاري 106 
جديدة  �����س���اب���ة  و1448  وف����ي����ات 
ب��ك��ورون��ا. وت��و�ت��رت �ل��ت��ح��ذي��ر�ت من 
�ل���وب���ائ���ي يف ظل  خ����ط����ورة �ل���و����س���ع 
�ل�ستيعاب  ط��اق��ة  �مل�ست�سفيات  ب��ل��وغ 

�لق�سوى.
من جانبها قررت وز�رة �ل�سحة �يقاف 
�لن�ساط �جلر�حي بكل �لخت�سا�سات 
�جلر�حية للحالت غري �ل�ستعجالية 
و�لم���ر�����س �ل�����س��رط��ان��ي��ة مل���دة �سهر 
�لوبائي، ح�سب  �لو�سع  لتطور  نظر� 
ما جاء يف مذكرة د�خلية �سادرة عن 

وزير �ل�سحة.

وم�ستلزمات  �لك�����س��ج���  م��ن  ه��ام��ة 
طبية ملجابهة فريو�س كورونا. 

�ذ�عي،  ت�سريح  �حل��ج��ام، يف  و�أو���س��ح 
�أنه مت �ر�سال �لطائرت� �لع�سكريت� 
باإذن من �لرئي�س �مل�سري عبد �لفتاح 
رئا�سة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  �ل�����س��ي�����س��ي 

�جلمهورية �لتون�سية
�إط��ار م�ساعدة  �ملبادرة يف  وتاأتي هذه 

�ملو�طن  “تهاون  م�سيفا  �ل�سحية”، 
�أن  �إىل �سرورة  د�عيا  غري مقبول”، 
نف�سه  على حماية  كل مو�طن  يعمل 

من �لفريو�س.
وكان �لدكتور ريا�س دغفو�س، ع�سو 
مل��ج��اب��ه��ة فريو�س  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ك��ورون��ا وم��دي��ر ع���ام �مل��رك��ز �لوطني 
�أكد �ن �للجنة  لليقظة �لدو�ئية، قد 

وفق  �ل��وب��اء،  على  �حل���رب  يف  تون�س 
ذ�ت �مل�سدر.

وبائيا  و�سعا  تعي�س  تون�س  �ن  يذكر 
�ل�������س���ي���اق، دع���ا  ه������ذ�  خ����ط����ري�، ويف 
��ة ف���وزي م��ه��دي، �أم�س  وزي���ر �ل�����س��حنّ
�أد�ء  ع���دم  �إىل  �مل��و�ط��ن���  �خل��م��ي�����س، 
من  و�لتقلي�س  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �ل���زي���ار�ت 
و�سائل  على  و�لق��ت�����س��ار  �لتجمعات 

و��سفا  للمعايدة،  �حلديثة  �لتو��سل 
�لبالد باخلطري،  �لوبائي يف  �لو�سع 
وع���ل���ى �ن�����ه ي�����س��ت��وج��ب ت���ظ���اف���ر كلنّ 
�جل��ه��ود و�ن��خ��ر�ط ك��لنّ �لأط����ر�ف يف 

جمابهة كورونا.
�ملو�طن�  “تهاون  م��ه��دي  و�ن��ت��ق��د 
�لوقائية  �لإج�����������ر�ء�ت  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
�ل�سلطات  ت���و����س���ي���ات  �ح�������ر�م  ويف 

�سحايا كورونا يف ارتفاع:

م�سر تر�سل االأك�سجني وم�ساعدات طبية لت�ن�س
تعليق كل العمليات اجلراحية غري اال�ستعجالية مدة �سهر 
نحو اإقرار حجر �سحي �سامل ايام العيد دون حتديد الفرتة

�لطائرة �مل�سرية ت�سل تون�س دعم م�سري لتون�س
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عربي ودويل

 رئي�س »ي�نيتام�س« اإىل ال�س�دان: ل�سنا م�ستعمرين جددًا
•• اخلرطوم-وكاالت

)يونيتام�س(  �ل�سود�ن  يف  �لنتقالية  �ملرحلة  لدعم  �ملتكاملة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  ورئي�س  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  لالأم�  �خلا�س  �ملمثل  قال 
فولكر بريت�س، �إن �ملجتمع �لدويل على ��ستعد�د مل�ساعدة �ل�سود�ن، لي�ستمر �لنتقال �ل�سيا�سي ويف�سي �إىل حتول دميقر�طي حقيقي. و�أو�سح 
يف مقابلة مع �سحيفة “�ل�سرق �لأو�سط” �للندنية، ن�سرتها  �أم�س �خلمي�س، �أن بعثته �سغرية مبهام كبرية، ول تقوم بتمويل �أي م�ساريع 
تنموية، لكنها ت�سهم يف حث �ملجتمع �لدويل على م�ساعدة �ل�سود�ن، وتي�سري �حل�سول على �مل�ساعد�ت. وك�سف عن �إجر�ء م�ساور�ت متهيدية 
لتوحيد مقاتلي �لف�سائل �مل�سلحة، �لتي قِدمت من �خلارج، يف جي�س و�حد، م�سري�ً �إىل �أن �لأمر يف غاية �حل�سا�سية، و�أن �لأجهزة �ملخت�سة 
بهذ� �ل�ساأن لديها حتفظات على ما ت�سميه �لتدخل �لأجنبي. وقال �إن �لنز�ع �لإثيوبي �لد�خلي و�حلرب يف �إقليم “تيغر�ي” فر�س �أعباء 
�إ�سافية على �ل�سود�ن، وب�سببهما ��ستقبلت �أر��سيه �أكرث من 70 �ألف لجئ �إثيوبي. ورغم ظروفه، قدم �ل�سود�ن م�ساعد�ت كثرية لالجئ�، 
�إىل جانب �لأمم �ملتحدة. و��ستبعد �ملمثل �لأممي �أي �حتمالت لتغيري مهمة �لبعثة من �لف�سل �ل�ساد�س �إىل �لف�سل �ل�سابع من ميثاق �لأمم 
ف�ساًل عن �أن بعثته لي�ست تدخاًل �أجنبياً  �ملتحدة، وقال: “�إن ذلك لن يحدث، ولن �أ�سارك يف �أي حماولة لتغيري يف م�سمون مهمة �لبعثة”، 

يف �ل�سود�ن ول ت�سكل نوعاً من �أنو�ع �ل�ستعمار.

لع��ت��ق��ال �ل���ق���ادة �مل��ح��ل��ي��� جل��ب��ه��ة حت��ري��ر �سعب 
�لوزر�ء  رئي�س  �آبيي  و�تهم  تيغر�ي ونزع �سالحهم. 
�لأثيوبي منذ 2018، جبهة حترير �سعب تيغر�ي 
�لتي كانت ت�سيطر على �ل�سلطة يف �أدي�س �أبابا على 
مدى 30 عاما، بتحدي �سلطته و�لقو�ت �لإقليمية 
تيغر�ي.  يف  �ل���ف���در�يل  للجي�س  ق��و�ع��د  مبهاجمة 
و�أو�سحت �لناطقة با�سم �آبيي لوكالة فر�ن�س بر�س 
�أن تعي� �بر�هام بيالي جاء “نتيجة مر�جعة �د�ء 

نيغا بعد �ستة ��سهر«.
�أ�س�سه  �ل���ذي  �لزده����ار  ح��زب  �إىل  �أب��ر�ه��ام  وينتمي 
�ئ��ت��الف   �لإقليمية  2019 ودم��ج فيه  �آب��ي��ي ع��ام 
�ملوجودة يف �ل�سلطة يف �إثيوبيا. ومل ي�ستجب مولو 

•• اأدي�س  اأبابا-اأ ف ب

للحكومة  جديد�  رئي�سا  عينت  �أنها  �إثيوبيا  �أعلنت 
منذ  ن��ز�ع��ا  ي�سهد  �ل���ذي  تيغر�ي  �إقليم  يف  �ملوقتة 

ت�سرين �لثاين-نوفمرب، بعد مر�جعة �أد�ئه.
�لوزر�ء  رئي�س  با�سم  �لناطقة  �سيوم  بيل�  وقالت 
ب��ي��الي وزير  �أب����ر�ه����ام  �إن  �أح���م���د  �آب���ي���ي  �لإث���ي���وب���ي 
عن  �لفدر�لية  �حلكومة  يف  و�لتكنولوجيا  �لبتكار 
ومت  نيغا.  مولو  من  ب��دل  �ملوقتة  للحكومة  رئي�سا 
لرئي�س  �لفدر�لية  �حلكومة  من  نيغا  مولو  تعي� 
�آبيي �أحمد يف ت�سرين �لثاين/نوفمرب بعد  �لوزر�ء 
ع�سرة �أيام من �إر�سال �لقو�ت �حلكومية �إىل �ملنطقة 

للتعليق  بر�س  فر�ن�س  وكالة  لطلبات  �أب��ر�ه��ام  ول 
م�ساء �لأربعاء.

يف مقابلة مع فر�ن�س بر�س يف �سباط/فرب�ير، �أقر 
�آبيي باأن �سكان ميكيلي لديهم “م�ساعر خمتلطة” 
جتاه �حلكومة �ملوقتة. وب�سبب �ل�سر�ع �مل�ستمر، مت 
تاأجيل �لنتخابات �لت�سريعية و�لإقليمية �لتي كان 
من �ملقرر �إجر�وؤها يف �خلام�س من حزير�ن/يونيو 

يف �إثيوبيا �إىل �أجل غري م�سمى يف تيغر�ي.
�لوزر�ء  جمل�س  �سنف  �لأ���س��ب��وع،  نهاية  عطلة  ويف 
ما  �إره��اب��ي��ة  منظمة  ت��ي��غ��ر�ي  �سعب  حت��ري��ر  جبهة 
�إليها  �أح��ب��ط �لآم�����ال يف م��ف��او���س��ات ���س��الم ت��دع��و 

�لعديد من �لدول.

 تعيني رئي�س جديد حلك�مة تيغراي امل�قتة يف اإثي�بيا 

•• وا�صنطن-وكاالت

“نيولينز  م�����ع�����ه�����د  ي�������ق�������دم 

م�سهبة،  در����س��ة  يف  �إن�ستيتيوت” 
تفا�سيل مكثفة مل تك�سف �سابقاً 
�مليلي�سيات  �إن�������س���اء  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن 
باإير�ن نظاماً  �ملرتبطة  �لعر�قية 
منطقة  ع��ل��ى  لل�سيطرة  ج��دي��د�ً 
تربط  �ل���ب���الد  يف  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�لعر�ق و�سوريا.
تفا�سيل  �ل��در����س��ة  وت�ستعر�س 
دقيقة عن مدى تغلغل �مليلي�سيات 
�ل�سيا�سي  �لقت�ساد  يف  �ل�سيعية 
����س��ت��ول��ت عليها  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ن��اط��ق 
م��ن د�ع�������س. ويف ح��� مل تنجح 
�مليلي�سيات  �إدخ��ال هذه  حماولت 
�لعر�قية،  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات  يف 
ُيظهر هذ� �لتقرير كيف �أ�سبحت 
ه�������ذه �جل�����ه�����ات �ل����ف����اع����ل����ة غري 
باإن�ساء  م��و�زي��ة  دول��ة  �حلكومية 
�ق���ت�������س���اده���ا �ل�������س���ي���ا����س���ي، �ل����ذي 

ينخره �لف�ساد.
وت�����ورد �ل���در�����س���ة م��ع��ل��وم��ات عن 
�مليلي�سيات  ه�����ذه  ����س���ق  ك��ي��ف��ي��ة 
جهاز  �إىل  ط��ري��ق��ه��ا  �ل�����س��ي��ع��ي��ة 
وتلقيها  �لعر�قي  �لقومي  �لأم��ن 
�ل��دول��ة منذ  �أم����و�ًل ر�سمية م��ن 
�أن حترك رئي�س �ل��وزر�ء يف ذلك 
�لوقت حيدر �لعبادي يف 2018 
مل���ح���اول���ة دجم���ه���ا يف ن���ظ���ام �أم���ن 

�لعملية  ه��ذه  و�أ�سعفت  �ل��دول��ة. 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة يف  �سلطة �حل��ك��وم��ة 
بغد�د. ورغم �أن �غتيال و��سنطن 
يف يناير )كانون �لثاين( 2020 
�حل�سد  ق��و�ت  �ل��ب��ارز يف  �لقيادي 
�ملهند�س  م���ه���دي  �أب�����و  �ل�����س��ع��ب��ي 
م���ع  ق��ائ��د ف��ي��ل��ق �ل��ق��د���س قا�سم 
�سليماين، مهند�س �سبكة �لعمالء 
�سربة  �سكل  �لعر�قية،  �ل�سيعية 
�أن  �إل  �مليلي�سيات،  ل��ه��ذه  ك��ب��رية 
�ل�سبكة  �أن  �إىل  تخل�س  �لدر��سة 

تظل عميقة �جلذور يف �لبالد.
�ملرتبطة  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  وت�����س��ت��غ��ل 
�نهيار  �لناجم عن  �لفر�غ  باإير�ن 
�لهياكل  ل��ب��ن��اء  د�ع�������س  خ���الف���ة 
�لأمنية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية 
ل��ل�����س��ي��ط��رة على  و�لق���ت�������س���ادي���ة 
يف  �ل�سر�تيجية  �ملنطقة  ه��ذه 

�لعر�ق.
و�أت��������اح ت�����س��ل��ل �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات �إىل 
�ل�سيطرة على حتركات  �ل�سرطة 
و�لحتالل،  و�لتجارة  �ملو�طن� 
وغ����ريه����ا م����ن ج����و�ن����ب �حل���ي���اة 
�لف�سائل  بع�س  وتهدد  �خلا�سة. 
�لطرق  وت��ق��ط��ع  �ل�����س��ح��اف��ي���، 
�ملوؤدية �إىل مناطق جتارية مهمة 

لعرقلة �لأعمال.
�أن  �إىل  �ل������در��������س������ة  وت���������س����ري 

�سجالتهم  �لعر�ق  وجنوب  و�سط 
و�مل���و����س���ل  ن���ي���ن���وى  ����س���ه���ل  �إىل 
لإ�سفاء �ل�سرعية على �ل�ستيالء 

على �ملمتلكات هناك.
وت�سم �لأوقاف �لدينية �ل�سيعية 
17 م���وق���ع���اً م��ق��د���س��اً دي���ن���ي���اً يف 
�ملو�سل.  يف  �ل���ق���دمي���ة  �مل���دي���ن���ة 
ب������د�أ �لع�����ر�������س على  ع���ن���دم���ا 
�لتغيري �لدميوغر�يف يف �ملنطقة، 
�ل�سيعية  �مليلي�سيات  ��ستعر�ست 
�ملحلية،  �ل�����س��ل��ط��ات  �أم����ام  ق��وت��ه��ا 
ملوحة بو�سع يدها على �ملو�قع، 

و�لأوقاف �ل�سنية.
�أكرث  على  �مليلي�سيات  و�سيطرت 
من 72 حقاًل نفطياً يف منطقة 
�مل��و���س��ل �سيطر  �ل��ق��ي��ارة ج��ن��وب 
وت�سرق  ���س��اب��ق��اً.  د�ع�������س  ع��ل��ي��ه��ا 
�ساحنة   100 ن��ح��و  �ل��ف�����س��ائ��ل 

�سهريج نفط خام يومياً.
�لآلف  مئات  �مليلي�سيات  وجتني 
�ل���دولر�ت كل ي��وم بالبتز�ز  من 
ع����ن����د ن�����ق�����اط �ل���ت���ف���ت���ي�������س غري 
�لقانونية �لتي �أقامتها يف جميع 

�أنحاء �لبالد.
وت���ط���ال���ب �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات ب���اأم���و�ل 
حماية تر�وح ب� 1000 دولر 
و 3 �آلف دولر �سهرياً للمطاعم 

�لكبرية.

�مليلي�سيات ��ستخدمت �لتهديد�ت 
و�ل���ع���ن���ف ل��ت��ع��ي��� �لأك���ادمي���ي���� 
عن  م�سوؤول�  عليها  �ملح�سوب� 
�أهمية  �لأك������رث  �ل��ك��ل��ي��ات  ب��ع�����س 
فيها  ت��زده��ر  �لتي  �ملحافظات  يف 

�مليلي�سيات.
تتبع  ل  م����د�ر�����س  �أن���������س����اأت  ك���م���ا 

����س��ت��ع��ادت ق����و�ت �لأمن  وب��ع��دم��ا 
�مللي�سيات  ب�������س���ط���ت  �ل������ق������رى، 
برطلة،  �أر����س��ي  على  �سيطرتها 
�أخرى، ما  و�حلمد�نية، ومناطق 
من  �مل�سيحي�  من  �لعديد  منع 

�لعودة.
ون���ق���ل م��ق��ات��ل��و �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات من 

�ل��ق��و�ع��د و�ل���ق���و�ع���د �مل��ح��ل��ي��ة �أو 
�لفيدر�لية.

بعد حترير  �أن��ه  �ل��در����س��ة  وبينت 
نينوى  حمافظة  وبقية  �ملو�سل 
�مليلي�سيات  ب������د�أت  د�ع���������س،  م���ن 
�ل����ت����الع����ب مب���ل���ك���ي���ة �لأر�������س�����ي 
�ل����ه����ن����د�����س����ة  يف  ل������الن������خ������ر�ط 

�لدميوغر�فية، ووزعت �لأر��سي 
�لزر�عية يف منطقة �سهل نينوى 

على �أتباعها.
 وكانت هذه �لقرى، على م�سارف 
م�سيحية،  غ��ال��ب��ي��ة  ذ�ت  �مل��و���س��ل 
يف  د�ع�����س  عليها  ��ستوىل  عندما 

.2014

�لأم��ر بتفجري  �أن ينتهي  وميكن 
�ملطاعم �لتي يتلكاأ �أ�سحابها عن 
�لدفع، وقد تن�سب �أطر�ف �أخرى، 
�لعر�قي،  �جل��ي�����س  ذل���ك  يف  مب���ا 

�لنفجار �إىل د�ع�س.
حمليون  ���س��ي��ا���س��ي��ون  وي���ت���ع���اون 
بد�فع  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ب��ع�����س  م����ع 
ويتوددون  �خل��ا���س��ة،  م�ساحلهم 
�ل�سعبي”  “�حل�سد  ل�����ق�����و�ت 
�ل�سيا�سي  �لدعم  على  للح�سول 

و�ملايل.
وت�������س���اع���دت �لح���ت���ك���اك���ات ب� 
وتلك  لإي��ر�ن  �ملو�لية  �مليلي�سيات 
�لعر�قية،  ل��الأ���س��رح��ة  �مل��و�ل��ي��ة 
�ل�سيعية،  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ب����  ك��م��ا 
و�لع�سائرية  �ل�سنية،  و�مليلي�سيات 
�أدنى،  منا�سب  على  �لتي حت�سل 
و�أ�سلحة ومعد�ت �أقل فاعلية من 

نظري�تها �ل�سيعية.
�ل�سوء  �لدر��سة  تركز  ذل��ك،  �إىل 
على كيفية �سيطرة هذه �جلهات 
�ل�سيعية �مل�سلحة غري �حلكومية 
تتجاوز  رئي�سية  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
و�لبناء،  �ل��ع��ق��ار�ت،  مثل  �لأم���ن، 

و�لبنية �لتحتية، و�لتعليم.
قب�ستها  ت��ع��زز  �لطريقة  وب��ه��ذه 
�ل���ع���ر�ق ومتكن  ���س��م��ال غ���رب  يف 
�لإقليمية  �إي�����ر�ن  �إ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لأو����س���ع م���ن �ل��ت��م��دد ع���رب بالد 
�لأب���ي�������س  �ل���ب���ح���ر  �إىل  �ل���������س����ام 

�ملتو�سط.

نظام جديد لل�سيطرة... دولة امليلي�سيا النا�سئة يف العراق

•• وا�صنطن-وكاالت

�لأم����ري����ك����ي����ان  �ل����ب����اح����ث����ان  ر�أى 
ب��رو���س ه��وف��م��ان وج��اي��ك��وب و�ير 
من  �لأم����ري����ك����ي  �لن�������س���ح���اب  �أن 
م  �أفغان�ستان �سُيعترب هزمية، وُيقدنّ
جميع  يف  ل��الإره��اب��ي���  �ن��ت�����س��ار�ً 
معنويات  وي���ع���زز  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 
من  ي�ستفيدون  �ل��ذي��ن  �خل�����س��وم 

�سعف �لوليات �ملتحدة.
ملوقع  حتليل  يف  �ل��ب��اح��ث��ان،  وق���ال 
“وور �ون ذ� روك�س”، �إن �لن�سحاب 
�لأم��ري��ك��ي م��ن ذل���ك �ل��ب��ل��د يجب 
لكن  ل��الب��ت��ه��اج،  ���س��ب��ب��اً  ي���ك���ون  �أن 
�لظروف يف �لبالد �ليوم، و�ل�سجل 
�لتاريخي لالن�سحابات �لأمريكية 
���س��ر�ع��ات مماثلة،  م��ن  �ل�����س��اب��ق��ة 
�إىل  �إل  ت���وؤدي  ل��ن  �أن��ه��ا  �إىل  ت�سري 

�ملزيد من �مل�ساكل.
“طالبان”  �إثبات خطاأ  �أن  و�أ�سافا 
لي�س قر�ر�ً ل ميكن حتمله �سيا�سياً، 
�إذ ل يتطلب �لأمر �سوى �لحتفاظ 
باآلف من �أفر�د �لعمليات �خلا�سة 
يف  �لنخبة  ودع���م  و�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت 
يكمن  ذلك،  وبخالف  �أفغان�ستان. 
�ملرة  ���س��ت��ك��ون  ه���ذه  �أن  �خل��ط��ر يف 
�لتي  �لر�بعة خالل عقود عديدة، 
ع�سكري  �ن�����س��ح��اب  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ج��ع 
�أم��ري��ك��ي �لإره���اب���ي���� م���ن خالل 
�لوليات  ت�سميم  ���س��ع��ف  �إظ���ه���ار 
مغادرة  ب���اأن  و��ست�سهد�  �مل��ت��ح��دة. 
 ،1983 ع������ام  ب�������ريوت  �أم����ري����ك����ا 
�لزمن،  م��ن  عقد  بعد  ومقدي�سو 
�أدت �إىل   ،2011 و�ل��ع��ر�ق يف ع��ام 

�ملزيد من �لإرهاب.

االن�سحاب االأمريكي
 من بريوت

و�عترب �لباحثان �أن �حد�ً مل يفهم 
�لأمريكية  �لن�����س��ح��اب��ات  �أه��م��ي��ة 
�ل�����س��اب��ق��ة �أف�����س��ل م���ن �أ���س��ام��ة بن 
لدن، �لذي ذكر يف مقابلة يف �لعام 
1997، �أن مقتل 241 من م�ساة 
تفجري  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
ثكنة بريوت، �أجرب �لرئي�س رونالد 
ريغان على �لن�سحاب من لبنان يف 
�إىل  �أدى  ما  �أ�سهر،  غ�سون خم�سة 
�نهيار �لقوة متعددة �جلن�سيات يف 
و�أغ��رق لبنان يف مزيد من  لبنان، 

�لفو�سى.
“حزب  ك�����ان  ل���ل���ب���اح���ث���ان،  ووف����ق����اً 
�هلل” �للبناين �مل�ستفيد �لرئي�سي، 
تلت  �لتي  �لعقود  �ألهم يف  ما  وه��و 
بريوت،  من  �لمريكي  �لن�سحاب 
�أخرى،  �إرهابية  وجمموعات  ق��ادة 

مبا يف ذلك بن لدن و”�لقاعدة«.

ويف ال�سومال
�سارك   ،1993 ع�����ام  وب���ح���ل���ول 

�لأمم  �لأمريكي يف مهمة  �جلي�س 
�مل��ت��ح��دة ل���س��ت��ع��ادة �ل���س��ت��ق��ر�ر يف 
�ملو�طن�  و�إط�����ع�����ام  �ل�������س���وم���ال 
�حلرب  يف  �مل���ت���ورط����  �جل��ائ��ع��� 

�لأهلية. 
�ك��ت��وب��ر )ت�����س��ري��ن �لأول(  ل��ك��ن يف 
م���ن �ل���ع���ام ن��ف�����س��ه، ف�����س��ل��ت خطة 
لإلقاء �لقب�س على م�سوؤول رو�تب 
كارثي،  ب�سكل  حملي  ح��رب  �أم���ري 
عن�سر�ً  ع�����س��ر  خم�سة  ُق��ت��ل  ح��ي��ث 
من  وثالثة  �لأمريكي  �جلي�س  يف 

جنود قوة “دلتا«.
�إثارة  �لأك���رث  �للقطات  بع�س  ويف 
�لتي مت بثنّها على �لهو�ء مبا�سرة، 
للجي�س  تابع  جريح  طيار  ُع��ر���س 
من  مقدي�سو  �سو�رع  يف  �لأمريكي 
قبل ح�سد من �لغوغائ� يحملون 

�ل�سالح.
�لنتقاد�ت  ل�ستباق  حماولة  ويف   
�لإعالم  وو���س��ائ��ل  �لكونغر�س  م��ن 
و�جل�����م�����ه�����ور �لأم������ري������ك������ي، ح����دد 
 31 ت��اري��خ  كلينتون  بيل  �لرئي�س 
موعد�ً   ،1994 )�آذ�ر(  م���ار����س 
لن�سحاب جميع �لقو�ت �لأمريكية 
من �ل�سومال، بغ�س �لنظر عما �إذ� 
�لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  مهمة  كانت 
�لأمم  بقيادة  �جلن�سيات  متعددة 

�ملتحدة قد جنحت.

بن الدن 
وخطة 11 �سبتمرب

لقد تدرنّب �أع�ساء من “�لقاعدة” 
وقاتلو� �إىل جانب رجال �مليلي�سيات 
�مل�سوؤوم  �ليوم  ذلك  �ل�سومالية يف 
يف م��ق��دي�����س��و. وح�����س��ب ت��ف��ك��ري بن 

و�ح����دة م��ن �ل��ع��دي��د م��ن �لنقاط 
�لعامل،  ح��ول  ل��الإره��اب  �ل�ساخنة 
على  تتكاثر”.  �أن��ه��ا  ي��ب��دو  و�ل��ت��ي 
���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال، ت��ت��ده��ور �لأو����س���اع 
و�ل�ساحل،  م��وزم��ب��ي��ق  يف  �لأم��ن��ي��ة 
�لطائفية  �ل�ستباكات  ُتثري  بينما 
يف �إي���رل���ن���د� �ل�����س��م��ال��ي��ة خم���اوف 
م����ن ع������ودة �ل�����س����ط����ر�ب����ات. �أم����ا 
فينت�سر  �لأم���ري���ك���ي،  �ل���د�خ���ل  يف 
�ملتطرف، فحتى  �ليميني  �لإرهاب 
�ل�ستخبار�ت  وك����الت  وج���دت  ل��و 
�ملالذ�ت  لإد�رة  ط��رق��اً  �لأم��ري��ك��ي��ة 
فعال  ب�سكل  ل��الإره��اب��ي���  �لآم��ن��ة 
�لأر�س،  على  م��ي��د�ين  وج��ود  دون 

�سيت�ساءل �نتباههم ويقظتهم.

اإ�سعاف وا�سنطن
 اأمام مناف�سيها

�أفغان�ستان  من  �لن�سحاب  ثانياً: 
����س���ي�������س���ع���ف و�������س�����ن�����ط�����ن �أم���������ام 
�لوليات  ت��ت��ح��ول  �إذ  م��ن��اف�����س��ي��ه��ا، 
من  خطاأ،  �أو  �سو�ب  عن  �ملتحدة، 
�لإرهاب  ملكافحة  �لأول��وي��ة  �إعطاء 
�لقوى  ب���  تناف�سي  م��وق��ف  �إىل 
�ل�س�  �أع���ط���ت  ح��ي��ث  �ل��ع��ظ��م��ى، 
�لأول������وي������ة ل���ر����س���ي���خ ن��ف�����س��ه��ا يف 
بينما  ل�سنو�ت،  �ملحلية  �ل�سياقات 
متار�سان  و�إي�������ر�ن  رو���س��ي��ا  ك���ان���ت 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ات��ه��م��ا �حل��رب��ي��ة غري 
و�ليمن،  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة 

و�لأكرث عدو�نية يف �سوريا.
�لعر�قية  �مليلي�سيات  و��ستلهمت 
�ل�����س��ي��ع��ي��ة �مل���دع���وم���ة م���ن �إي�����ر�ن 
حيث ذكر قي�س  “طالبان”،  جناح 
�أهل  “ع�سائب  زع��ي��م  �خل��زع��ل��ي، 

م�سهد�ً  يتطلنّب  �لأم���ر  ك��ان  لدن، 
�أي قتل  لبنان  ملا جرى يف  مماثاًل 
�لأمريكي�  �جل����ن����ود  م����ن  ع�����دد 
�ل�سومال.  م��ن  و��سنطن  لخ���ر�ج 
ب��ع��د ع��ق��د م��ن �لزمن،  وب��ال��ف��ع��ل، 
�أدى فقد�ن عدد قليل من �جلنود 

�لأمريكي� �إىل رد فعل مماثل.
كانت  �إذ�  �أن�����ه  لدن  ب���ن  و�ع��ت��ق��د 
للوليات  �خل���ارج���ي���ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
�مل��ت��ح��دة ت��ت��اأث��ر ب��ع��دد م��ن �لقتلى 
يف  ر�ك����دة  منطقة  يف  �لع�سكري� 
�سرق �إفريقيا، ميكن �أن يوؤدي قتل 
�لوليات  يف  �مل��دن��ي���  م��ن  �لآلف 
�ملتحدة نف�سها �إىل تغيري�ت كبرية 

يف �لبالد.
 11 �أح��د�ث  وهكذ�، تبلورت خطة 
�سبتمرب )�يلول( بناء على �ل�سعف 
�أحد�ث  يف  ظهر  �ل���ذي  �لأم��ري��ك��ي 

بريوت ومقدي�سو.
وُي�����ج�����ادل ب��ع�����س �ملُ���ح���لنّ���ل���� ب����اأن 
�لوليات �ملتحدة مل تاأخذ �لإرهاب 
�لت�سعينيات،  على حممل �جلد يف 
ول���ك���ن م��ن��ذ ذل����ك �حل������، قامت 
�سخمة  ب����ريوق����ر�ط����ي����ة  ب����ب����ن����اء 
يف  �لبقاء  جتعل  �لإره���اب  ملكافحة 
غ��ري �سروري.  �أم�����ر�ً  �أف��غ��ان�����س��ت��ان 
�أن�����ه�����ا ميكن  و�����س���ن���ط���ن  وت����ظ����ن 
خالل  م���ن  �أر�����س���ي���ه���ا  حت��م��ي  �أن 
وقو�ت  �ل�ستخبار�ت  عمل  تكثيف 
و�لذخائر  �خلا�س�������ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
هذه  فبا�ستخد�م  ب��دق��ة.  ��ه��ة  �مل��وجنّ
�ملو�رد، �ستكون �لأ�سول �لع�سكرية 
حتديد  على  ق��ادرة  و�ل�ستخبارية 
جديدة  ت��ه��دي��د�ت  �أي  وم��ع��اجل��ة 

ب�سرعة.

�ل���ت���ي ي�����س��ت��ع��د ����س���رك���اوؤه �لأف���غ���ان 
بعد  م����ا  م���رح���ل���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا يف 

�لوليات �ملتحدة.
كانت  وب��ي��ن��م��ا   ،2019 �ل���ع���ام  يف 
�مل��ف��او���س��ات م��ع �ل��ولي��ات �ملتحدة 
�أن  جت���ري ع��ل��ى ق���دم و����س���اق، ورد 
�سخ�سياً  ���س��ع��و�  “طالبان”  ق���ادة 
ب��ن لدن ويل  ح��م��زة  ط��م��اأن��ة  �إىل 
�لإم�����ارة  ب����اأن  “�لقاعدة”،  ع��ه��د 
عالقاتها  تقطع  ل��ن  �لإ���س��الم��ي��ة 

�لتاريخية مع �لتنظيم باأي ثمن.
�أوفت  �إذ�  “حتى  �لباحثان:  وق��ال 
ب���ك���ب���ح جماح  ب���وع���ده���ا  ط���ال���ب���ان 
�ل���ق���اع���دة يف م��ه��اج��م��ة �ل���ولي���ات 
�مل����ت����ح����دة و�ل������غ������رب م�����ن ق���اع���دة 
�أفغانية، فاإن هذ� ل مينع �لقاعدة 
لزعزعة  �أفغان�ستان  ��ستخد�م  من 
�سديدة  �مل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  ����س��ت��ق��ر�ر 

�ل�سطر�ب بالفعل«.
من  �سل�سلة  �أدت   ،2008 ع��ام  يف 
يف  قة  �ملن�سنّ �لن��ت��ح��اري��ة  �لهجمات 
مومباي من قبل “ع�سكر طيبة”-
ل�”�لقاعدة”-  �آخ��ر  مقرب  حليف 
�إىل  وباك�ستان  �لهند  و���س��ول  �إىل 

�سفا حرب نووية.
وجتدر �لإ�سارة �أي�ساً �إىل �أن �أحدث 
ز على جنوب  فروع “�لقاعدة” يركنّ
�آ�سيا ب�سكل عام وك�سمري على وجه 

�لتحديد.
يت�ساءل  �أن  �ل���ب���اح���ث���ان  �������ح  ورجنّ
�لإرهاب  مكافحة  م��و�رد  ��ستغالل 
يجعل  ما  �مل�ستقبل،  يف  �لأمريكية 
�أك���رث  ب��ع��ي��د  م���ن  �ل��ت��ه��دي��د  �إد�رة 

�سعفاً.
�سوى  ل��ي�����س��ت  �لآن  »�أف��غ��ان�����س��ت��ان 

العراق واال�ستغالل االإرهابي
ك���ان ه���ذ� �أي�����س��اً ه��و �مل��ن��ط��ق ور�ء 
�ن�����س��ح��اب �ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة من 
لكن   ،2011 ع������ام  يف  �ل�����ع�����ر�ق 
و��سنطن  ����س���ع���رت  م����ا  �����س����رع����ان 
م���ع �سعود  �ل��وخ��ي��م��ة  ب��ال��ع��و�ق��ب 
وكانت و��سنطن  تنظيم “د�ع�س”. 
مكافحة  على  بقدر�تها  ثقة  على 
�ل�سكل  �ساأن  من  وقلنّلت  �لإره���اب، 
و�جهته.  �ل��ذي  �جلديد  �لإره��اب��ي 
يف  �هلل”  “حزب  م���ع  ح����دث  ك��م��ا 
يف  و”�لقاعدة”  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 
�لنتائج  �أثبتت  حيث  �لت�سعينيات، 

�أنها ماأ�ساوية.
م����رة �أخ�������رى، خ��ل��ق��ت �ل���رغ���ب���ة يف 
مهياأة  ظ����روف����اً  �لرت�����ب�����اط  ف�����كنّ 
لال�ستغالل �لإرهابي، حيث مالأت 
�جلديدة  �مل��ت��ط��رف��ة  �جل���م���اع���ات 

�لفر�غ يف �لعر�ق.
�أوباما  ب���ار�ك  �لرئي�س  رف�س  �إن   
�ل����ول����ي����د،  “د�ع�س”  ل���ت���ن���ظ���ي���م 
�ل���ذي غ���ز� غ���رب �ل��ع��ر�ق و�قتحم 
���س��رع��ان ما  ���س��وري��ا،  �حل����دود �إىل 
من  �سل�سلة  ل�����س��ننّ  �لتنظيم  �أل��ه��م 
�لهجمات �لد�خلية يف دول غربية 
�جنرنّ  �أ�سهر،  غ�سون  ويف  متعددة. 
“د�ع�س”  ���س��دنّ  �ل���دويل  �لتحالف 
�ل�سرق  يف  �ل�������س���ر�ع  ف��و���س��ى  �إىل 

�لأو�سط.

»طالبان«
والتهديد الوجودي

ُتقلنّل  �أف���غ���ان�������س���ت���ان،  يف  و�ل�����ي�����وم 
�لوليات �ملتحدة من �ساأن �لتهديد 

و�إن  “طالبان”  ��ل��ه  ُت�����س��كنّ �ل�����ذي 
ك���ان �ل��و���س��ع يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان �أكرث 
�أمريكا  �ن�سحبت  فعندما  خطورة. 
�ل��ع��ر�ق، مل يكن هناك خ�سم  من 
�إره��اب��ي و�ح��د ق��ادر على �لإطاحة 
�مل��ال��ك��ي يف  ن���وري  �ل����وزر�ء  برئي�س 
متتلك  “طالبان”  ول��ك��ن  ب��غ��د�د. 
نيتها  ُت��خ��ف��ي  ول  �ل����ق����درة،  ه����ذه 
�لديني على  ف��ر���س �حل��ك��م  �إع���ادة 
�حلركة  ف���اإن  ل��ذل��ك،  �أفغان�ستان. 
حلكومة  وج��ودي��اً  ت��ه��دي��د�ً  ل  ُت�سكنّ
�ملنتخبة  غ��ن��ي  �أ����س���رف  �ل��رئ��ي�����س 
دمي���ق���ر�ط���ي���اً. ع�����الوة ع��ل��ى ذل���ك، 
فاإن حتالفات “طالبان” �لطويلة 
و�سبكة  “�لقاعدة”  مع  و�لوثيقة 
“طالبان”  وح���رك���ة  “حقاين” 
�ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة مت��ن��ح��ه��ا ق�����در�ت 
هجومية �إ�سافية مل تكن موجودة 
�لوليات  �ن�سحاب  �إب��ان  �لعر�ق  يف 

�ملتحدة عام 2011.
�نطالقاً  �أن����ه  �ل��ب��اح��ث��ان  و�ع���ت���رب 
م��ن ه���ذه �خل��ل��ف��ي��ة، ه��ن��اك نوعان 
بان�سحاب  �ملرتبطة  �مل��خ��اط��ر  م��ن 

�أمريكا من �أفغان�ستان.

التهديد االرهابي 
ال يزال قائمًا

�لذي  �لإره��اب��ي  �لتهديد  �إن  �أوًل: 
����س��ت��دع��ى غ����زو �أف��غ��ان�����س��ت��ان بعد 
)�أي���ل���ول(،  �سبتمرب   11 ه��ج��م��ات 
مل  “�لقاعدة”  ق��ائ��م��اً.  ي����ز�ل  ل 
وت�����س��ري ع��الق��ت��ه �حلميمة  ي��ه��زم، 
“طالبان”،  م��ع  �لأم���د  و�لطويلة 
�مل�ستفيد  �سيكون  �لتنظيم  �أن  �إىل 
من �ملكا�سب �لإقليمية و�ل�سيا�سية 

�لأفغانية  “�لطريقة  �أن   ،” �حلقنّ
�ل����وح����ي����دة جلعل  ه����ي �ل���و����س���ي���ل���ة 

�لوليات �ملتحدة تغادر �لعر�ق«.
نك�سة  “كل  �أن  �ل��ب��اح��ث��ان  و�ع��ت��رب 
�أو  ل���ب���ن���ان  �����س����و�ء يف  ع�������س���ك���ري���ة- 
�ل�سومال �أو �لعر�ق �أو �أفغان�ستان- 
�خل�سوم  �أم�����ام  �ل��ط��ري��ق  ُت�����س��يء 
�أن���ه ميكنهم هزمية  ي���رون  �ل��ذي��ن 
قبيل  من  لي�س  �ملتحدة.  �لوليات 
�لدعم  رو�سيا  م  ت��ق��دنّ �أن  �مل�سادفة 
ل���ط���ال���ب���ان، ب���ه���دف �مل�������س���اع���دة يف 
�أم��ري��ك��ا وروحها  ����س��ت��ن��ز�ف ط��اق��ة 

وت�سجيع �ن�سحابها من �ملنطقة«.

بايدن وراأ�س 
املال ال�سيا�سي

ومع ذلك، ر�أى �لباحثان �أنه “بدًل 
ب��امل��خ��اط��ر �حلالية  م��ن �له��ت��م��ام 
�أن  يبدو  �ل�سابقة،  �لتحذير�ت  �أو 
�ل��رئ��ي�����س ج��و ب���اي���دن، م��ث��ل �سلفه 
�هتماماً  �أك���رث  ت���ر�م���ب،  �ل��رئ��ي�����س 
�ل��ذي يجب  �مل��ال �ل�سيا�سي  ب��ر�أ���س 
جتننّبه م��ن �إن��ه��اء �أط���ول ح��رب يف 
هو  “كما  �أن���ه  و�أ���س��اف��ا  �أمريكا”. 
�حل��ال يف ب��ريوت ومقدي�سو، تبدو 
و��سنطن ر��سية �إىل حد كبري عن 
�أن جنودها �لع�سكري� لن يكونو� 
مبرمى �خلطر”، م�سريين �إىل �أن 
قر�ر �لإبقاء على وحدة �سغرية من 
�أفغان�ستان  يف  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت 
للقوة،  م�ساعف  تاأثري  له  �سيكون 
للتعامل  فورية  فر�سة  ر  �سيوفنّ �إذ 
�إره��اب��ي خطري من  �أي تهديد  مع 
�لأفغانية  �حلكومة  تعزيز  خ��الل 
وحت�����س��� ق��و�ت��ه��ا �لأم���ن���ي���ة. كما 
�سيكون �حلفاظ على وجود حمدود 
ت�سرك حدودها  دول��ة  للنخبة يف 
�مل�سالح  ح��م��اي��ة  يف  �ل�����س���  م���ع 
�لإ�سر�تيجية لأمريكا مع ��ستد�د 

“�حلرب �لباردة �جلديدة«.
عن  “�لتخلنّي  �أن  �لكاتبان  و�عترب 
مكافحة  يف  ي�ساعد  لن  �أفغان�ستان 
�لقوى  مناف�سة  يف  ول  �لإرهاب”، 
�أنه  م�سيف�  �أي�س�������������اً”،  �لعظمى 
�أمام  م��ث��ال��ي��ة  خ���ي���ار�ت  ت��وج��د  “ل 

�أمريكا..
ظهرها  �إد�رة  م���ن  ب�����دًل  ول���ك���ن   
و��سنطن  ينبغي على  لأفغان�ستان، 
�حل����رب  يف  خ���ط���اب���ه���ا  ل  حت�������ونّ �أن 
من  ب��ع��ي��د�ً  �لإره����اب  على  �لعاملية 
�لإد�رة  ب��ل نحو  و�خل�����س��ارة  �ل��ف��وز 

و�لقبول«.
بعدد  �لحتفاظ  �أن  �إىل  وخل�س��������ا 
يف  �ل��ن��خ��ب��ة  ق���و�ت  م��ن  �سغي�����������ر 
“�إبقاء  �إىل  �سيوؤدي  �أفغان�س������������تان، 
كل من طالبان و�لقاعدة يف و�سع 
قاعدة  �لبالد، مع حماية  حرج يف 
وعلى  �ل�س�  مة يف  متقدنّ عمليات 

مقربة من رو�سيا«.

تقرير اأمريكي: االن�سحاب من اأفغان�ستان انت�سار لالإرهاببني ح�ل العامل
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عربي ودويل

ــز  ــي ـــــا مي م
ه�سني  ملنا ا
ه�  للتطعيم 
ــم  ــ�ره ــع ــس �
الــعــمــيــق 
بــــــعــــــدم
ــــثــــقــــة ال

يف الواليات املتحدة، �سورتهم مر�سومة:

من هم االأ�سخا�س الذين يرف�س�ن لقاح ك�فيد-19 ...؟
•• الفجر -وليام �صالتان 

ترجمة خرية ال�صيباين
وترية  تباطاأت  املا�سية،  الثالثة  االأ�سابيع  خالل     
املتحدة.  الــواليــات  يف  كوفيد-19  �سد  التطعيم 
قد  التطعيم  اأرادوا  الذين  من  الكثريين  الأن  ملــاذا؟ 

انت�سار  ولوقف  مــرتددون.  تبقى  وما  تطعيمهم،  مت 
من  حرمانه  اإىل  ما�ّسة  حاجة  هناك  الــفــريو�ــس، 
حامله ومن يح�سنه، مبا يعني اإقناع من يعرت�سون باأن 
ي�سمروا عن �سواعدهم. من هم؟ وكيف ميكن دفعهم 
االآالف  مع  مقابالت  حمققون  اأجرى  راأيهم؟  لتغيري 
ان  اىل  بداية،  ن�سري  اكت�سفوه.     ما  وهذا  منهم... 

عدد االأ�سخا�س الذين يرتددون يف ا�ستخدام اللقاح 
مرتفعة،  لي�ست  بن�سبة  والتقلي�س  الرتاجع  يف  اآخذ 
بع�س  يف  ومتقطع  مــا  نــوًعــا  بطيء  انخفا�س  وهــو 
اال�ستطالعات.  من  العديد  يف  يظهر  لكنه  االأحيان، 
املرتددين  فرز  يتم  م�سكلة: عندما  ذلك، هناك  ومع 
بني  التمييز  يتم  ما  -عــادة  املقاومة  درجــة  ح�سب 

الروؤية”  و�سوح  “ينتظرون  اإنهم  يقولون  الذين 
بالتطعيم  يقبلوا  لن  اإنهم  يقولون  الذين  واأولــئــك 
مهما كان االأمر، فاإن التحرك نحو املوافقة حم�سور 
لريوا.  ينتظرون  الذين  جمموعة  يف  كبري  حد  اإىل 
راأيهم.  يغرّيون  ال  فانهم  اللقاح  يرف�سون  الذين  اأما 

ولن�سمي هاتني املجموعتني املرتددون واملناه�سون.

   �خل��رب �ل�����س��ار، ه��و �أن �ملجموعة 
نوًعا  �سغرية  للتطعيم  �ملناه�سة 
ما. يف �ملعدل ، ميثل �ملرددون 20 
و�ملناه�سون  �ل�سكان.  م��ن  باملائة 
ب��امل��ائ��ة. مًعا،   15 م���ن  ي��ق��رب  م���ا 
من  لأن���ه  ك��ب��رية  م�سكلة  ي�سكلون 
�أي  �لقطيع،  مناعة  حتقيق  �أج���ل 
�لنقطة �لتي يجد فيها �لفريو�س 
م�سيف  ع���ل���ى  ل���ل���ع���ث���ور  ����س���ع���وب���ة 
يحتمل �أن ي�سمح له بالبقاء، رمبا 
نحتاج �إىل تلقيح ما ب� 70 و85 
ب��امل��ائ��ة م���ن �ل�����س��ك��ان. ومي��ك��ن �أن 
قريب�،  �أو  باملائة،   85 �إىل  ن�سل 
ل��ك��ن �حلاجة  �مل��ن��اه�����س���  ب�����دون 

ملحة للمرددين.

�سباب، اأقل تعّلما، وترامبيون
�ل�سوء  �ل���س��ت��ط��الع��ات  ت��ل��ق��ي     
لهذه  �لدميوغر�يف  �لتكوين  على 
�مل��ج��م��وع��ات. ب��امل��ق��ارن��ة م���ع بقية 
�ل�سكان، فجميعهم مييلون �إىل �أن 
و�ملحافظ�.  �ل�سباب  م��ن  يكونو� 
يف ��ستطالع للر�أي �أجرته �سحيفة 
�أي بي �سي نيوز  و��سنطن بو�ست/ 
يف �لن�سف �لثاين من �سهر �أبريل، 
كان 7 باملائة فقط من �لأ�سخا�س 
�لذين تزيد �أعمارهم عن 65 عاًما 
ويت�ساعف  للتطعيم.  مناه�س� 
�لذين  �لأ�سخا�س  ب�  �لرقم  هذ� 
ت����ر�وح �أع��م��اره��م ب��� 40 و64 
ويت�ساعف   ، ب��امل��ائ��ة(   16( ع��اًم��ا 
ثالث مر�ت ب� �لأ�سخا�س �لذين 
ت����ر�وح �أع��م��اره��م ب��� 18 و39 

عاًما )22باملائة(.
   �لأ�سخا�س �ملناه�سون للتطعيم 
هم �لأقل ح�سول على تعليم عاٍل 
م�ساهدة  و�أك���رث  م��رت��ف��ع،  دخ��ل  �أو 
�لعديد من  لقناة فوك�س نيوز. يف 
ُيرجح  �ل�ستق�سائية،  �ل��در����س��ات 
مناه�سون  �جلمهوريون  يكون  �أن 
مقاربة  �ل�سعف  بن�سبة  للتطعيم 
ب���امل�������س���ت���ج���وب���� �لآخ�������ري�������ن. ويف 
��ستطالع �أجر�ه هاري�س يف مار�س، 
�ملناه�س�  م���ن  ب��امل��ائ��ة   37 ق���ال 
عام  كمعدل  باملائة   21 ب�  مقارنة 
�لأرجح  على  �إنهم  �أج��اب��و�،  للذين 
�جتماعية  �سبكة  يف  “�سي�سجلون 
�ل�سابق  �لرئي�س  �أن�ساأها  حمتملة 

تر�مب«.
ب���ع�������س �لأ����س���خ���ا����س     وي���������س����رح 
�مل���ن���اه�������س���ون ل���ل���ت���ط���ع���ي���م، �أن���ه���م 
لأنهم  ل���ق���اح  �إىل  ي���ح���ت���اج���ون  ل 
)هذه  �أ�سيبو�  �أن  منذ  حم�سنون 
تلك  مثل  م��وث��وق��ة  لي�ست  �مل��ن��اع��ة 
ذلك،  وم��ع  �للقاح(.  يوفرها  �لتي 
ت�سري �لدر��سات �ل�ستق�سائية �إىل 
�أن �ملناه�س� للقاح، مقارنة بعامة 
من  للعدوى  عر�سة  �أق��ل  �ل�سكان، 

غريهم.
�أجر�ه  ل��ل��ر�أي     و�أظ��ه��ر ��ستطالع 
�أن  ف����رب�ي����ر،  ن���ه���اي���ة  ه���اري�������س يف 
�لأ�سخا�س  م���ن  ف��ق��ط  ب��امل��ائ��ة   9
ب�  م��ق��ارن��ة  للتطعيم،  �مل��ن��اه�����س��ون 
�ل��ذي��ن مت  ب��امل��ائ��ة م��ن جميع   12
مت  ممن  باملائة  و16  ��ستجو�بهم 
ب�  ��سيبو�  �إن��ه��م  ق��ال��و�  تطعيمهم، 

كوفيد.
�أخ���رى، عندما      يف ��ستطالعات 
�ملناه�سون  �لأ����س���خ���ا����س  ُي�������س���األ 
�سبب  ع���ن  و�مل�������رددون  للتطعيم 
يقول  �لتطعيم،  يف  رغبتهم  ع��دم 

10 باملائة فقط، �أن  5 باملائة �إىل 
�ل�سبب �لرئي�سي هو �أنهم �سبق �ن 

�أ�سيبو� بالفريو�س.

املرتددون يزدادون اقتناعا
هناك  �أن  �إىل  �لأب���ح���اث  ت�����س��ري     
�لعديد من �ل�سبل �لو�عدة لإقناع 
�ملرددين. عندما ُطلب منهم �سرح 
ت���ردده���م، ك���ان ت �لج��اب��ة �لأكرث 
ب�ساأن  �سكوكهم  حول  تدور  �سيوًعا 
�سالمة �للقاح وفاعليته.  يف مار�س، 
منحهم ��ستطالع ر�أي كايزر مادًة 
تزويدهم  خ�����الل  م����ن  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
خالل  -م��ن  �سلة  ذ�ت  مبعلومات 
�ملثال،  �سبيل  على  لهم،  �لتو�سيح 

يعزز مقاومتهم، يف  باللقاح  �لأمر 
ب��ال��و�ج��ب �سيزيد  �ل��ق��ول  ح��� �ن 

من �حتمال ��ست�سالمهم.
   ما مييز �ملناه�س� للتطعيم هو 
يف  �لثقة.  بعدم  �لعميق  �سعورهم 
�أبريل،  ��ستطالع هاري�س يف نهاية 
ق����ال 20 ب��امل��ائ��ة م��ن��ه��م �إن���ه���م مل 
�أب��ًد�، و40 باملائة  يتلقو� �لتطعيم 
�إنهم لن يقبلو� لقاح كوفيد  قالو� 

لأنني “ل �أثق يف �حلكومة«. 
�لأرق������������ام مع  ه������ذه  ت���ت���ط���اب���ق     
��ستطالع  يف  وردت  �ل���ت���ي  ت���ل���ك 
�إ���س نيوز يف  �أج��رت��ه �سبكة �سي بي 
باملائة من   28 ق��ال  م��ار���س، حيث 
للتطعيم  �مل��ن��اه�����س���  جم��م��وع��ة 

�إل  �للقاحات حديثة،  �أن  رغ��م  �أن��ه 
ت�ستند  �لتي  �لعلمية  �لتقنيات  �أن 
�إليها قد مت تطويرها منذ ع�سرين 
ع��اًم��ا.    مل تر�سي ه��ذه �ملعلومة 
دفعت  لكنها  للتطعيم،  �ملناه�س� 
�ل���ك���ث���ريي���ن م����ن �مل������رددي������ن �ىل 
�لتفكري يف �لتطعيم. ومع تطعيم 
ي�سابون  ل  �ل���ن���ا����س،  م���ن  �مل���زي���د 
بكوفيد ول ي�سقطون موتى، توؤكد 
بع�س  �أن  �ل�������ر�أي،  ����س��ت��ط��الع��ات 
�لذين يرف�سون لأنهم “ينتظرون 
ور�أو�  �ن��ت��ظ��رو�،  �لروؤية”،  و���س��وح 

و� ر�أيهم. وغرينّ
ب�سبب  �ل���ن���ا����س  ب��ع�����س  �م��ت��ن��ع      
ت��ع��ق��ي��د�ت ل��وج�����س��ت��ي��ة، ول���ك���ن مع 

املناه�سون للتطعيم  ثابتون
ببع�س  ي�سعر  �أن  ل��ل��م��رء     مي��ك��ن 
�لرتياح مع �لتفكري يف �أن �لذين ل 
ميكن �سر�وؤهم ميكن �أن يخ�سعو� 
ركوب  م��ن  منعهم  مثل  لعقوبات، 
تطعيم.  ���س��ه��ادة  ب����دون  �ل��ط��ائ��رة 
تقنع  �ل�������ر�أي،  ����س��ت��ط��الع��ات  ويف 
ه���ذه �لأن������و�ع م���ن �ل��ق��و�ع��د جزًء 
���س��غ��رًي� م���ن �مل���رددي���ن -ح���و�يل 
ب��امل��ائ��ة م��ن �لإج���م���ايل -�لذين   7
يقولون �إنه �سيتم تطعيمهم فقط 
�ملناه�س�  �ن  �ل  �إجبارًيا،  كان  �إذ� 
موقفهم.  على  ث��اب��ت��ون  للتطعيم 
ك��ب��رية، من  �ل��و�ق��ع، وبهو�م�س  يف 
�أن  �مل��ن��اه�����س��ون  ي��ق��ول  �أن  �مل��رج��ح 

�مل�سكالت  لهذه  �ملنظم�  معاجلة 
من خالل ت�سهيل عملية �لتطعيم 
هذه  فاإن  �إليها،  �لو�سول  وت�سهيل 
��ستطالعات  يف  �ختفت.  �مل��خ��اوف 
ن�سبة  �ن��خ��ف�����س��ت  ك�����اي�����زر،  ر�أي 
�لذين  �مل�����رددي�����ن  �لأ����س���خ���ا����س 
يف  �سعوبة  ي��ج��دون  �إن��ه��م  يقولون 
�أو  �لتطعيم  م��رك��ز  �إىل  �ل��و���س��ول 
“يف  �لتطعيم  على  ق��درت��ه��م  ع��دم 
مكان يوحي بالثقة” مبقد�ر 10 

نقاط ب� فرب�ير ومار�س.
�أن حو�يل  �ل���س��ت��ط��الع      وك�سف 
كانو�  �مل��رددي��ن  �لأ���س��خ��ا���س  ثلث 
ل���ل���م���و�ف���ق���ة على  ���ة  �أك�������رث ق���اب���ل���ينّ
�لعمل  ���س��اح��ب  ق���ام  �إذ�  �لتطعيم 

�إذ�  �أو  عملهم،  م��ك��ان  يف  بتنظيمه 
عر�سه �أخ�سائي �لرعاية �ل�سحية 
روتينية.  زي������ارة  خ����الل  �مل��ن��ت��ظ��م 
�ل��ر���س��اوى و�ل��ه��د�ي��ا -وه���ي تقنية 
�لغربية  فرجينيا  ولي��ة  تختربها 
يف ���س��ك��ل �ل���ت���ربع ب�����س��ن��د�ت �دخ���ار 
ا.  �أي�سً -تعمل  دولر   100 بقيمة 
 30 �أن  ك��اي��زر  ��ستطالع  ويك�سف 
�ملرددين  �لأ���س��خ��ا���س  م��ن  باملائة 
لقبول  ����س��ت��ع��د�د�  �أك���رث  �سيكونون 
�ساحب  عليهم  عر�س  �إذ�  �حلقن 
تلك  ورف�����ع  دولًر�.   50 �ل��ع��م��ل 
�جلزرة �إىل 200 دولر، يزيد هذ� 
�لرقم، لكن لي�سل �إىل 38 باملائة 

فقط.

ا، “�إنهم ل يثقون  و�ملرددين �أي�سً
ت�سنع”  �لتي  و�ل�سركات  بالعلماء 
�للقاحات. وعندما طلب ��ستطالع 
�ل��ذي��ن ل  �ملعار�س�  ه��اري�����س م��ن 
ي�سرحو�  �أن  �حل��ك��وم��ة  يف  ي��ث��ق��ون 
�لإجمالية  �لعينة  م��ن  باملائة   6-
-يقول معظمهم “�حلكومة مليئة 
بالأ�سخا�س �لذين د�فعهم �لنهائي 
هو �ل�سيطرة و�لتالعب”. ويعتقد 
�للقاح  “�أن  ث��الث��ة  ك��ل  و�ح���د م��ن 
عامة  على  لل�سيطرة  تطويره  مت 
ب�سريحة  �لنا�س عن طريق حقننا 

�أو جهاز تتبع«.
ه��م ق�سية خا�سرة،  �مل��ه��وو���س��ون     
ول�����ك�����ن لإح������������ر�ز ت�����ق�����دم م�����ع ما 
للتطعيم  �مل��ن��اه�����س���  م���ن  ت��ب��ق��ى 
���س��ق طريق  ���س��ي��ت��ع���  �لأخ����ري����ن، 
��ستطالع  يف  ���س��ك��وك��ه��م.  و����س���ط 
�أبريل،  �أج��ر�ه هاري�س يف منت�سف 
قال معظم �لذين مت ��ستجو�بهم، 
�إن��ه��م يثقون  وم��ع��ظ��م �مل���رددي���ن، 
من  وغ���ريه���م  �أط��ب��ائ��ه��م  ر�أي  يف 
�ل�سحية  �لرعاية  يف  �ملتخ�س�س� 

ب�ساأن لقاح كوفيد.
    يف �مل��ق��اب��ل، ك���ان �أق����ل م��ن ثلث 
�ملناه�س� للتطعيم مع هذ� �لر�أي. 
�لعديد  ي�ستجيب  �أن  �ملرجح  ومن 
لر�أي �سخ�س مثل  �ملناه�س�  من 
عد�ءهم  ي�ساركهم  �ل��ذي  ت��ر�م��ب، 

جتاه خرب�ء كوفيد. 
 20 ق����ال  ك����اي����زر،  ����س��ت��ط��الع  ويف 
باملائة من �جلمهوري� �ملرددين 
و�ملعار�س� للتطعيم، عندما �سئلو� 
عما �سيفكرون يف حال تلقي ر�سالة 
ل�سالح  ت���ر�م���ب  م���ن  �ف��ر����س��ي��ة 
�إن ذلك �سيجعلهم �أكرث  �لتطعيم، 

مياًل لالمتثال.
من  ل����ل����ع����دي����د  وب����ال����ن���������س����ب����ة     
�لأمريكي�، كم هو مثري للغ�سب 
�لنوع  �حتمال تكليف تر�مب بهذ� 
م���ن �ل��ر���س�����������ائ��ل، ه���و �ل�����ذي �أدت 
�أك��اذي��ب��ه وت��خ��ري��ب��ه �إىل �أك���رث من 
يف  وف������اة  حال��������������ة  مليون  ن�سف 

هذ� �لبلد.
عاتقنا... من  لناأخذها على  لكن   
�لأف�سل جتاوز ��سمئز�زنا، و�لعمل 
�لأ�سخا�س  ه��وؤلء  قبول  �ج��ل  من 
ب������اأن ي���ت���م ت��ط��ع��ي��م��ه��م، ب������دًل من 

�ملخاطرة مع كوفيد.

املناه�سون للتطعيم هم االأقل ح�سوال على تعليم عاٍل اأو دخل مرتفع، واأكرث م�ساهدة لقناة فوك�س نيوز
�سيمتثل 20 باملائة من اجلمه�ريني املرتددين واملعار�سني, اإذا اأمرهم ترامب بالتطعيم 

�ل�ستجابة لر�مب�لتطعيم مفتوح للجميع

�لوليات �ملتحدة تريد تطعيم �ملر�هق�

هد�يا لت�سجيع �لنا�س على �لتلقيح�للقاح ماز�ل يثري �جلدل

مظاهرة �سد �لتطعيم �لجباري

يثق معظم املرتددين, يف راأي اأطبائهم واملتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية ب�ساأن لقاح ك�فيد
 ُيرجح اأن يك�ن اجلمه�ري�ن مناه�س�ن للتطعيم بن�سبة ال�سعف مقاربة بامل�ستج�بني االآخرين 
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•• الفجر –خرية ال�صيباين
اأماكن اخرى،  واإ�سبانيا. ويف  والربتغال  الدمنارك  ال�سلطة يف  الي�سار  ا�ستعاد  باتباع مقاربات خمتلفة،      

جنده يف حالة تدهور ... عندما ال يكون خارج اللعبة.
الوزراء الفرن�سي ليونيل جو�سبان ونظرائه اال�سرتاكيون، الربيطاين  1999، ظهر رئي�س  27 مايو      يف 
توين بلري واالأملاين غريهارد �سرودر، مبت�سمني خالل قدا�س �سيا�سي كبري يف ق�سر الريا�سة يف باري�س. يف 
نهاية االألفية، تنت�سر اال�سرتاكية الدميقراطية. كانت اآنذاك على راأ�س 11 حكومة من اأ�سل 15 حكومة 
اأ�سكال  اأخرى، يف  27... ومرة  اأ�سل  اأع�ساء فقط من  6 دول  الي�سار  يف االحتاد االأوروبــي. واليوم، يحكم 

متنوعة للغاية.
يف الدمنارك، ا�سرتاكيون مناه�سون للمهاجرين

    من خالل الوعد باأن يكونوا حازمني مثل اليمني فيما يتعلق باملهاجرين، توىل الدميقراطيون اال�سرتاكيون 
الدمناركيون مقاليد ال�سلطة عام 2019. 

ترامب ير�سخ نف�ذه على اجلمه�ريني رغم اإق�سائه عن في�سب�ك 
بكل  �ل��ت��م��رد«.  على  “�لتحري�س  بتهمة  �ل�سيوخ  جمل�س  يف  �تهامه  ل�سالح 
ثقله كرئي�س �سابق، دعا قطب �لعقار�ت �ىل �إق�سائها عن من�سبها كم�سوؤولة 
ثالثة للجمهوري� يف جمل�س �لنو�ب لكي حتل حملها �لنائبة �ل�سابة �ملو�لية 
لر�مب �إيليز �ستيفانيك. وكتب تر�مب “ليز ت�سيني حمقاء من دعاة �حلرب 

ولي�س لها �أي عالقة بالت�سل�سل �لهرمي للحزب �جلمهوري«.
 3 يف  �لرئا�سية  �لنتخابات  يف  بهزميته  و��سح  ب�سكل  �جلمهوري  يعرف  مل 
�ملتكرر  �لف�سل  رغم  بايدن.  2020 يف مو�جهة جو  �لثاين/نوفمرب  ت�سرين 
عن  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  على  �حلديث  و�سال  �لق�سائية،  لطعونه 
ت��زوي��ر �ن��ت��خ��اب��ي كثيف و���س��ول ح��ت��ى 6 ك��ان��ون �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر ح��� �سادق 
وبعدما جتمعو�  �ليوم  ذلك  �لدميوقر�طي. يف  مناف�سه  فوز  على  �لكونغر�س 

لال�ستماع �أليه قام بع�س �أن�ساره باطالق �لهجوم على �لكابيتول.
�عترب  كما  ح�ساباته.  وعلقت  �سريعا  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  حتركت 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ت��ر�م��ب من  �إب��ق��اء منع دون��ال��د  �لإ���س��ر�ف على في�سبوك  ق���ر�ر جمل�س  رغ��م 
�إظهار نفوذه على  �لأربعاء  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�س  �أر�د  ��ستخد�م ح�سابه، 
د�خل  ل��ه  �لقالئل  �ملنتقدين  م��ن  تعد  برملانية  مهاجمة  ع��رب  �جلمهوري� 
دون  �نتخابي  تزوير  بح�سول  �تهاماته  فيها  ك��رر  بيانات  �سل�سلة  يف  �حل��زب، 
2020 وتعر�سه لجر�ء عزل  �أمام جو بايدن يف  �أدل��ة. رغم هزميته  تقدمي 
ثان بعد �لهجوم �لدموي �لذي �سنه �أن�ساره على �لكابيتول، ل يز�ل �مللياردير 
�لأمريكي يحظى ب�سعبية كربى لدى قاعدته �لناخبة من �جلمهوري�، وهو 
يعلم ذلك جيد�.  وبعدما حرم من ��ستخد�م �سبكات �لتو��سل �لجتماعي منذ 
�لهجوم على �لكابيتول، عمد �لرئي�س �ل�سابق �ىل �إ�سد�ر بيانات ليهاجم ليز 
ت�سيني، �لتي تعد من �لربملاني� �لقالئل يف �حلزب �جلمهوري �لذين �سوتو� 

ن�سره  ما  �ل�سابق وعرب  �لرئي�س  �ن  �لأربعاء  في�سبوك  على  �لإ�سر�ف  جمل�س 
مبنى  على  �لهجوم  ي��وم  �لثاين/يناير،  كانون  من  �ل�ساد�س  يف  تعليقات  من 
�لكابيتول، “�أوجد بيئة خماطر �لنزلق نحو �لعنف جدية فيها«. وكانت �إيليز 
�ستيفانيك �لبالغة من �لعمر 36 عاما، �سوتت يف �ليوم نف�سه يف �لكونغر�س 
�سد �مل�سادقة على فوز بايدن يف عدة وليات �أ�سا�سية. يف ختام حماكمة بهدف 
تر�مب.  �أخ��ري�  �ل�سيوخ  جمل�س  ب��ر�أ  �لكونغر�س،  يف  �سباط/فرب�ير  يف  عزله 
وقال قطب �لعقار�ت �لأربعاء �إن ليز ت�سيني “تو��سل” �لتاأكيد “بغباء عدم 
وياأتي  �لعك�س«.  تثبت  �لأدل��ة  �ن  “يف ح�  م�سيفا  �نتخابي”  تزوير  ح�سول 
�إعالن تر�مب دعمه ملناف�سته فيما ميكن �أن يجري ت�سويت د�خلي حول �إبقاء 
�مل�سوؤولة �لثالثة يف من�سبها �عتبار� من �لأ�سبوع �ملقبل، ح� يعود �لربملانيون 
�جلمهوريون �لذين هم يف عطلة، �ىل و��سنطن. وكان زعيما �جلمهوري� يف 
جمل�س �لنو�ب كيف� ماكارثي وهو �مل�سوؤول �لأول، و�ستيف �سكاليز �مل�سوؤول 

�لثاين �أعلنا هذ� �لأ�سبوع �أن ليز ت�سيني مل تعد حتظى بدعم �لكتلة �لربملانية. 
�لرئي�س  ��ستهدفتهم هجمات  �لذين  �لآخ��رون  يتجنب �جلمهوريون  يف ح� 
�لذي  تر�مب  دونالد  �إن  و�يومنغ  ولية  �لنائبة عن  تقول  علنا،  �لرد  �ل�سابق 
تر�وده فكرة �لر�سح للرئا�سة عام 2024، يجب �أل “يلعب دور� يف م�ستقبل” 
�لبالد. وردت �لأربعاء على بياناتها �ل�سديدة �للهجة من خالل دعوة زمالئها 
“و��سنطن  “عبادة �سخ�سية تر�مب«. وكتبت يف �سحيفة  يف مقالة �ىل وقف 
بو�ست” �أن �حلزب “يقف عند منعطف حا�سم«. و�أ�سافت “يجب علينا نحن 
حملة  �إىل  “نن�سم  �أو  �حلقيقة”  �سنختار  كنا  �إذ�  ما  نقرر  �أن  �جلمهوري� 
وقالت  �لرئا�سية.  �لنتخابات  نتيجة”  عن  �ل�سرعية  لنزع  �ل�سليبية  تر�مب 
�ملوؤيدون  �جلمهوريون  يقوم  �سارخ،  تناق�س  ويف  علينا”.  �سيحكم  “�لتاريخ 
ن�سر  �ل��ذي  ك��روز  تيد  �آخ��ره��م  وك��ان  فلوريد�.  بزيارته يف منزله يف  لر�مب 

�سورة لهما معا وهما يبت�سمان م�ساء �لثالثاء.

الدمنارك والربتغال واإ�سبانيا

اآخر معاقل اال�سرتاكية االأوروبية...!

باملائة من   1 1980، كان  “عام 
غربي�”،  “غري  �ل��دمن��ارك��ي��� 
�أعلنت  �ليوم”،  باملائة   8 مقابل 
م��ي��ت��ي ف��ري��دري��ك�����س��ن، ق��ب��ل عام 
رئي�سة  م���ن�������س���ب  ت���ول���ي���ه���ا  م�����ن 
�ل������وزر�ء، ل��ت��ربي��ر حت��دي��د �سقف 

ل�ستقبالهم.
   »قد يبدو هذ� �خلطاب مفاجًئا 
ل����ال�����س����ر�ك����ي����� �لأوروب�������ي�������� 
�لآخ��ري��ن، �ع��رف رئي�س �حلزب 
ليكيتوفت،  م��وج��ي��ن��ز  �ل�������س���اب���ق 
ت�سويت  با�ستعادة  لنا  �سمح  لكنه 
�لزرقاء من  �لياقات  �لعمال ذوي 

�أق�سى �ليم�”. 
فريدريك�سن  ي���روج  ت��ب��ق��ى،  فيما 
لالإ�سالحات �لي�سارية، مع �إعادة 
�لتقاعد  ق��ب��ل  م���ا  خ��ط��ة  ت��ق��دمي 
ف�ساًل  و�ل�ساقة،  �لطويلة  للمهن 
عن �إعادة تقييم ميز�نيات �لتعليم 

و�ل�سحة.

   »ع��ن��دم��ا ك��ن��ا يف �ل�����س��ل��ط��ة، ب� 
�سيا�سة  �تبعنا  و2015،   2011
مي����� �ل����و�����س����ط، جم����ربي����ن من 
�لأمر  �لليرب�لي�،  حلفائنا  قبل 
�ل���ذي �ث���ار �لح��ب��اط. ه��ذه �ملرة، 
يو�سح  ه��ذ� هو �حلال”،  يعد  مل 

ليكيتوفت.
�لفعالة  �لإد�رة  ذلك  �إىل  ي�ساف   
م�����ن قبل  �ل�������س���ح���ي���ة  ل������الأزم������ة 
تقدم  �لنتيجة:  �حلالية.  �لقيادة 
يف  �لدميقر�طيون  �ل�سر�كيون 
يب�سرهم  �ل��ر�أي مبا  ��ستطالعات 
�لنتخابات  يف  ج���ي���د  ب���ح�������س���اد 

�لت�سريعية �ملقبلة عام 2023.

من  �أ������س�����ه�����ر  �����س����ت����ة  وق�����ب�����ل      
�لن�����ت�����خ�����اب�����ات، ي����وج����د �حل�����زب 
�ل�������س������ر�ك������ي �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 
�أن���ه���ك���ه حتالفه  �ل�����ذي  �لأمل�������اين، 
م��ع �مل��ح��اف��ظ��� ب��زع��ام��ة �أجنيال 
منخف�س  م�����س��ت��وى  يف  م���ريك���ل، 
�لر�أي:  ��ستطالعات  يف  تاريخًيا 
�لت�سويت،  نو�يا  من  باملائة   13
حزب  نتيجة  ن�سف  م��ن  �أق���ل  �أي 
عام  �نتخابات  “خالل  �خل�سر! 
2017، خ�سر �حلزب �ل�سر�كي 
�أمام جميع  ناخبيه  �لدميقر�طي 
�لأح�����ز�ب �لأخ�����رى ت��ق��ري��ًب��ا، كما 
ي�����س��ري ب��ن��ج��ام��� ����س���ر�ي���رب، من 

يف الربتغال واإ�سبانيا، 
اجتاه اإىل الي�سار

�ل�سر�كية  �ل��ن��ج��اح  ق�����س�����س     
�لوقت  يف  �ل����وح����ي����دة  �لأخ���������رى 
�حلايل موجودة يف �سبه �جلزيرة 
�لعمل،  ح��زب  -بقيادة  �لأيبريية 
�سكانها  ع���دد  يبلغ  �ل��ت��ي  م��ال��ط��ا، 
500 �ألف ن�سمة فقط، هي حالة 
ي�����س��ع��ب ����س��ت��خ��ال���س �ل���درو����س 
�حلزب  ع��اد  �ل��ربت��غ��ال،  يف  منها. 
عام  �ل�����س��ل��ط��ة  �إىل  �ل����س���ر�ك���ي 
غري  حت����ال����ف  ب��ف�����س��ل   2015
�لي�سار.  �ق�������س���ى  م����ع  م�������س���ب���وق 
�ل������وزر�ء �جلديد،  رئ��ي�����س  �خ��ت��ار 

مو�سوًعا  لي�ست  �ل��ه��ج��رة  ح��ي��ث 
تقول  ك��م��ا  رئي�سًيا”،  ���س��ي��ا���س��ًي��ا 

مارينا كو�ستا لوبو.

يف اأماكن اأخرى: حتالفات 
ه�سة ونتائج متدنية

   �ل�سر�كيون �لدميوقر�طيون 
ا.  �أي�سً وفنلند�  �ل�سويد  يحكمون 
لكن قاعدتهم �لنتخابية ل تز�ل 
مع  يت�ساحلو�  �أن  وعليهم  ه�سة 
�إيطاليا وبلجيكا  �لليرب�لي�. يف 
فاإن  و�أملانيا،  �لت�سيك  وجمهورية 
�ل���س��ر�ك��ي��� ل��ي�����س��و� �أك����رث من 

�سركاء ثانوي�.

�أن���ط���ون���ي���و ك���و����س���ت���ا، �ل���ق���ط���ع مع 
فر�سته  �ل���ذي  �لتق�سف  ب��رن��ام��ج 
�لرويكا )�سندوق �لنقد �لدويل 
و�لبنك  �لأوروب����ي����ة  و�مل��ف��و���س��ي��ة 
�مل���رك���زي �لوروب�������ي(، وع��م��د �ىل 
زي�����ادة �مل��ع��ا���س��ات و�حل�����د �لأدن�����ى 
لالأجور. لكنه مل ين�سى ت�سويب 

�حل�سابات �لعامة.
�لفائزة  �ل�سيغة  ه��ذه  �أك�سبته      
�إعادة �نتخابه بنجاح يف �نتخابات 
�ل�����ذي  �ل�����وق�����ت  “يف   .2019
�عتربت فيه �لأحز�ب �ل�سر�كية 
للغاية  م��ع��ت��دل��ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
يف �أم��اك��ن �أخ���رى يف �أوروب����ا، عزز 

و�ليم�”،  �لي�سار  ب�  �لنق�سام 
ت����ق����ول م����اري����ن����ا ك���و����س���ت���ا ل���وب���و، 
�أ����س���ت���اذة �ل���ع���ل���وم �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
ل�سبونة.من جانبه، طبق  جامعة 
�لإ�سبان،  �ل����س���ر�ك���ي����  زع���ي���م 
�لو�سفة  نف�س  �سان�سيز،  ب��ي��درو 
ع����ام  م��������رة،  لأول  ب���ال���ت���ح���ال���ف 
2018، مع ر�ديكاليي بودميو�س 
بع�س  م��ن  ي��ع��اين  �لثنائي  -ل��ك��ن 

�لحتكاك. 
  ي���ب���دو م���ن �ل�����س��ع��ب ن��ق��ل هذ� 
�ساحات  �إىل  �لأي������ربي  �ل��ن��م��وذج 
�خرى: “ل يز�ل ت�سويت �لعمال 
�جلزيرة،  �سبه  يف  للي�سار  مو�لًيا 

ومن  �إي��ربت،  فريدري�س  موؤ�س�سة 
معرفة  ل����ه  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �ل�����س��ع��ب 
تقدميها  ي���ج���ب  �ل���ت���ي  �ل���دف���ع���ة 

ل�ستعادة �لأ�سو�ت«. 
جن���اح  ي����ك����ون  �أن  مي���ك���ن  ه�����ل     
بايدن م�سدر  �لدميوقر�طي جو 
�لتعايف  �سيا�سة  “�إن   ... �إل���ه���ام؟ 
�لهائلة �لتي يتبناها �لي�سار تظهر 
ما يخ�سره  لديه  لي�س  �لي�سار  �أن 
على  �نتخابية  بحمالت  ق��ام  �إذ� 
له”،  بالن�سبة  �إيجابًيا  يعتربه  ما 
ي����رى ت��ي��و ف����ريدي����ر، �ل���ب���اح���ث يف 
�ملرتبطة  جوري�س،  جان  موؤ�س�سة 
�لفرن�سي.  �ل���س��ر�ك��ي  ب��احل��زب 
��ستخد�م  ذل���ك  ت��ط��ل��ب  ل���و  ح��ت��ى 
فن �ملر�وغة عند �ل�سرورة. فيما 
يتعلق مبو�سوع �لهجرة �ل�سائك، 
�ختار �لرئي�س �لأمريكي �أن يغامر 
باأقل قدر ممكن: فقد �أوكل �مللف 

�إىل نائبه كامال هاري�س.

رئي�س �لوزر�ء �ل�سباين بيدرو �سان�سيز وزعيم بودميو�س بابلو �إغلي�سيا�س

�ل�سر�كيون �لملان يف و�سع �سعبرئي�سة �لوزر�ء �لدمناركية ميت فريدريك�سن رئي�س �لوزر�ء �لربتغايل �أنطونيو كو�ستا

اليوم، يحكم الي�سار 6 دول اأع�ساء فقط من اأ�سل 27، ومرة اأخرى يف اأ�سكال متنوعة 
يبدو من ال�سعب نقل النموذج االأيربي اإىل �ساحات اأخرى حيث الهجرة لي�ست مو�سوًعا �سيا�سًيا رئي�سًيا 

ت�ساد..ماذا يغ�سب الناطقني بالعربية يف الت�سكيل ال�زاري؟
•• عوا�صم-وكاالت

تو�جه �حلكومة �لنتقالية �جلديدة يف ت�ساد حتديا جديد�، بدخول عن�سر 
�إذ هددت  �ل��وز�ري؛  �لت�سكيل  �ملحا�س�سة يف  �للغة على �خلط فيما يخ�س 
�إ�سناد  يتم  �إن مل  بالت�سعيد �سد �حلكومة،  �لعربية  باللغة  ناطقة  كيانات 

منا�سب مهمة لهم على غر�ر �لناطق� بالفرن�سية.
وحفلت و�سائل �لتو��سل �لجتماعي بجدل و��سع حول هذه �لنقطة، �إ�سافة 
يهدد  لأن  �لأم���ر  و�سل  حتى  غا�سب�،  م�سوؤول�  ت�سريحات  تدفق  �إىل 
�مل�ست�سار �ل�سابق يف رئا�سة �جلمهورية، �لدكتور ح�س� م�سار، رئي�س �لوزر�ء 
�لنتقالية  على �حلكومة  ب�”�لتحري�س  �أل��ربت،  باد�كي  باهيمي  �لنتقايل 
�إذ� مل يتم �إجر�ء �لتعديل على �لفور”؛ لي�سمل �لناطق� باللغة �لعربية، 

ل�سيما �لن�ساء، و��سفا �حلكومة ب�”�لفا�سلة«.
كما دعا �ملهتم� من �ملثقف� �لناطق� بالعربية �إىل “توحيد �سفوفهم، 

و�لتحدث عالنية ملو�جهة �حلكومة �لنتقالية و�إجبارها على �لتعديل«.
�آف��اق، حممد �حل�سن، عن رف�سه  رئي�س جمعية  �لطريق، عربنّ  نف�س  على 
مطالبا بتعديل وز�ري “يف  ل�”تغييب �لناطق� بالعربية من �حلكومة”، 

�أ�سرع وقت ممكن«.

تهديد بالت�سعيد
�لعربية  �للغة  دعم  ملوؤ�س�سات  �لعام  �لحت��اد  ح�سد  �لت�سعيد،  طريق  وعلى 
باإجر�ء  فيه  طالب  �سحفيا،  موؤمتر�  �لثالثاء  �أم�س  �أول  �أول  وعقد  ق��و�ه، 
تعديل وز�ري ي�سمح بتعي� “مثقفي �لعربية” يف منا�سب وز�رية �سيادية 
كاملة بن�سبة �سحيحة، تتنا�سب مع حجم ومكانة �للغة �لعربية يف �ملجتمع 

�ملئوية  �لن�سبة  �أن  بالعتبار  “�لأخذ  مطالبه،  يف  �سم  وكذلك  �لت�سادي. 
باللغة  �سو�ء  �ملوؤهلة،  �لن�سائية  �لكو�در  ت�سمل  �لت�سادية  للمر�أة  �ملخ�س�سة 
�أن تكون مقت�سرة على  �أنها ل يجب  م�سدد� على  �لفرن�سية”،  �أو  �لعربية 

�لد�ر�سات بالفرن�سية.
و�أ�ساف �أنه يجب �أن تر�عى يف تكوين �ملجل�س �لوطني �لنتقايل، “�مل�ساو�ة 
ب� مثقفي �لعربية ومثقفي �لفرن�سية، بح�سب �لكفاءة و�ملوؤهالت �لعلمية 

و�لعملية و�لتمثيل �ملتو�زن جلميع �سر�ئح �ملجتمع �لت�سادي«.
وخاطب �لحتاد جميع �لقوى �لوطنية �لفاعلة يف �ل�ساحة، باأن “�سعار�ت 
�لوطنية و�لتخل�س من �لو�ساية �لأجنبية و�ل�ستقالل �لكامل للبالد، ل 
تتحقق �إل بتعزيز مقومات �لهوية �لوطنية، ويف مقدمتها �للغة �لوطنية 
بجميع  �ل��ت�����س��ادي  �ل�سعب  �أب��ن��اء  لكل  �لأوىل  �لر�سمية  �للغة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�لتي  �ل�سيا�سية،  و�لكيانات  �ملمالك  كل  �لعرقية يف  ومكوناتهم  �نتماء�تهم 

كانت قائمة على تر�ب هذ� �لوطن منذ ما يزيد على �ألف عام«.
�لفرن�سية  هي  �لدولة  يف  �لر�سمية  �للغات  ف��اإن  �لت�سادي،  �لد�ستور  ووف��ق 
�لقرن  �لع�سكري  �لفرن�سي  �لح��ت��الل  عرب  دخلت  و�لفرن�سية  و�لعربية، 
وهما  و�ل�����س��ود�ن،  ليبيا  م��ن  مهاجرين  ي��د  على  دخلت  و�لعربية  �ملا�سي، 

دولتان حتد�ن ت�ساد من �ل�سمال و�ل�سرق.
�لناطق�  �أك���رث  فيما  �مل��ن��اط��ق،  ه���ذه  يف  بالعربية  �ل��ن��اط��ق���  ف��اأك��رث  ل���ذ� 
�لإ�سالم عند  �أكرثه يدين بديانات غري  �لذي كان  بالفرن�سية يف �جلنوب 
بد�ية �لغزو �لفرن�سي، مما �سكل فر�سة لن�سر �ملد�ر�س و�لثقافة �لفرن�سية 

هناك �أكرث.
كما �ساعدت �لطرق �ل�سوفية، ثم دعم من �حلكومات �لعربية متمثال يف 

�ملنح �لدر��سية وغريها، على ن�سر �للغة �لعربية ب� من دخلو� �لإ�سالم.

و�ملتحدثون  “فر�نكفون”،  باأنهم  �لفرن�سية  باللغة  �ملتحدثون  وي�ستهر 
تبنيه  يف  �لآخ���ر  ينتقد  منهما  وك��ل  فون”،  “عرب  باأنهم  �لعربية  باللغة 

لثقافة و�فدة.

»العربفون” ومفا�سل الدولة
و�أو�سح �لباحث �لت�سادي علي مو�سى علي، �أنه على �لرغم من �أن �حلكومة 
فاإن  �ملعار�سة،  من  عنا�سر  بينهم  من  وزي���ر�،   40 من  تتكون  �لنتقالية 
�إديبي،  �إدري�����س  �ل��ر�ح��ل،  �لرئي�س  ح��زب  �أي���دي  يف  ظلت  �ل�����وز�ر�ت  معظم 
“تهمي�سا و��سحا  �أظهرت  �أن �لت�سكيلة  �أ�سحاب �ل�سطوة يف �لبلد، معترب� 

للكيانات �لناطقة بالعربية«.
�أن تلك �لكيانات �سو�ء �أحز�ب  و�أ�ساف مو�سى ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
بغية  �ل�سريع؛  �ل����وز�ري  بالتعديل  “تطالب  مدنية،  وجمعيات  �سيا�سية 
حكومة  �سد  و�لت�سعيد  بالتحرك  وتهدد  �حلكومة،  يف  عنا�سرها  �إ�سر�ك 

باهيمي باد�كي �ألربت«.
�لناطق�  وج���ود  �سعف  م��ن  “�ل�سكوى  ف���اإن  �ل��ت�����س��ادي،  �لباحث  ر�أي  ويف 
بالعربية يف �حلكومة، رغم �أن �أغلب كياناتهم مو�لية للنظام �حلاكم، يرجع 
�لتي يتحكم  �لعميقة  �لدولة  د�خل مف�سل  �لتغلغل  �إىل عدم متكنهم من 
�أروقة  يف  وجودهم  �أثبتو�  معدودين  �أ�سخا�س  با�ستثناء  �لفر�نكفون،  فيها 

�لدولة عرب �أحز�بهم �أو طرقهم �خلا�سة«.
يف  “ر�عى  �ل�����وز�ري  �لت�سكيل  �أن  ع��ل��ى  م��و���س��ى-  بح�سب  ه���ذ�-  و�ن��ع��ك�����س 
�ملحا�س�سة �لعو�مل �جلغر�فية و�حلزبية و�لجتماعية، ومل ير�ِع �لناطق� 
�إد�ريا  من�سبا  �أو  م�ست�سار�  منا�سبهم  تتعدى  �أل  تعودو�  �لذين  بالعربية، 

رفيعا �أو عميد� يف كلية«.

بدء حماكمة رفعت االأ�سد
 يف فرن�سا بق�سايا اختال�س

•• باري�س-وكاالت

بد�أت حماكمة رفعت �لأ�سد عم �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �لأ�سد، �أمام حمكمة 
��ستئناف باري�س، يف غياب �ملتهم �لبالغ من �لعمر 83 عاماً لأ�سباب �سحية. 
ورفعت �لأ�سد متهم باأنه قام عن طريق �لحتيال بتكوين �أ�سول عقارية يف 

فرن�سا بقيمة 90 مليون يورو، وهو ما ينفيه.
�لأ�سغر  �ل�سقيق  على  )حزير�ن(  يونيو   17 يف  باري�سية  حمكمة  وحكمت 
�إد�نته  بعد  �سنو�ت  �أرب��ع  بال�سجن  �لأ�سد  حافظ  �لر�حل  �ل�سوري  للرئي�س 
بتبيي�س �أمو�ل و�ختال�س مال عام يف �سوريا. كما �أمرت �ملحكمة مب�سادرة 
�لذي  �لأ���س��د  ورفعت  ���س��دروه.  ف��ور  بالقر�ر  طعناً  وق��دم  �ملعنية،  �لعقار�ت 
يف  مالحق  ح��اف��ظ،  جن��ل  �لأ���س��د،  ب�سار  لنظام  ب�”�ملعار�س”  نف�سه  ي�سف 
�أم��و�ل �سوريا عامة  �أم��و�ل و�حتيال �سريبي و�ختال�س  باري�س بتهم غ�سل 

ب� �لعام� 1984 و2016.
منذ فتح حتقيق ق�سائي يف 2014، �أ�سدرت �ملحاكم قر�ر�ت مب�سادرة ما 
خيول  وم��زرع��ة  ر�قي�  باري�سي�  حي�  يف  �سخم�  منزل�  عن  يقل  ل 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��اري�����س،  ب�سو�حي  دو�ز  ف��ال  يف  وق�����س��ر�ً  �سقة   40 ون��ح��و 
�لذي  �لأ�سد  رفعت  وق��اد  لوك�سمبورغ.  �سركات يف  تديرها  ليون  مكاتب يف 
�نتفا�سة  �أخمدت  �لتي  �لقو�ت  �لدفاع  �سر�يا  �ل�سابق�  �لأعمدة  �أحد  كان 
وغادر رفعت �لذي كان ي�سغل  يف مدينة حماة بو�سط �سوريا عام 1982. 
من�سب نائب �لرئي�س �ل�سوري، �لبالد عام 1984 بعد �نقالب فا�سل على 
�أن�ساره. وبنى  �أ�سرته ومئت� من  �إىل فرن�سا مع  �إىل �سوي�سر� ثم  �سقيقه 
�إمرب�طورية عقارية تقدر قيمتها �ليوم بنحو 800 مليون يورو، خا�سة يف 
�إ�سبانيا وفرن�سا وبريطانيا. كما ُيحاكم بتهمة غ�سيل �أمو�ل وتهرب �سريبي 

وعدم �لت�سريح عن عمال �ملنازل.



اجلمعه  7    مايو   2021  م   -   العـدد   13235  
Friday    7   May   2021   -  Issue No   13235

13

عربي ودويل

•• عوا�صم-رويرتز

قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
�إنها و�فقت على �ملغادرة �لطوعية 
يقدمون  ل  �ل����ذي����ن  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
خدمات طو�رئ من �لهند ب�سبب 
بكوفيد- �لإ�سابة  ح��الت  تز�يد 

.19
وق��ال��ت �ل����وز�رة �لأ���س��ب��وع �ملا�سي 
�ملوظف�  ع����ائ����الت  �أف���������ر�د  �إن 
مغادرة  مبقدورهم  �لأمريكي� 

�لهند �إذ� �أر�دو�.
و�جتاحت موجة ثانية مميتة من 
�لإ�سابات بفريو�س كورونا �أرجاء 
�لهند يف �لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية 
يف  نق�س  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �لأم����ر 
و�لأك�سج�  �مل�ست�سفيات  �أ���س��رة 

للمر�سى.
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  وح������������ذرت 
�ل�سفر  من  �ملو�طن�  �لأمريكية 
منح  �إن��ه يجب  وقالت  �لهند  �إىل 
�لتجارية  �ل��رح��الت  �لأول��وي��ة يف 
ي��رغ��ب��ون يف مغادرة  مل��ن  �مل��ت��اح��ة 

�لهند.
قيا�سية  زي�����ادة  �ل��ه��ن��د  و���س��ج��ل��ت 
�جلديدة  �ليومية  �لإ���س��اب��ات  يف 
�خلمي�س  كوفيد-19  مب��ر���س 
حيث ر�سدت 412262 �إ�سابة، 
وفيات  ع��دد  ت�سجيل  ع��ن  ف�سال 
تنهك  حيث   3980 بلغ  قيا�سي 
موجة ثانية من �جلائحة �لنظام 
�ل�سحي وتنت�سر ب�سرعة من �ملدن 

�إىل �ملناطق �لريفية �ل�سا�سعة.
�ل�سحة  وز�رة  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���ا 
باملر�س  �لإ����س���اب���ات  ع���دد  جت����اوز 
يف �ل��ه��ن��د، ث���اين �أك����رب دول����ة من 
�لعامل،  يف  �ل�����س��ك��ان  ع����دد  ح��ي��ث 
ح�سيلة  بلغت  بينما  مليونا   21

�لوفيات 230168.

•• عوا�صم-رويرتز

قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
�إنها و�فقت على �ملغادرة �لطوعية 
يقدمون  ل  �ل����ذي����ن  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
خدمات طو�رئ من �لهند ب�سبب 
بكوفيد- �لإ�سابة  ح��الت  تز�يد 

.19
وق��ال��ت �ل����وز�رة �لأ���س��ب��وع �ملا�سي 
�ملوظف�  ع����ائ����الت  �أف���������ر�د  �إن 
مغادرة  مبقدورهم  �لأمريكي� 

�لهند �إذ� �أر�دو�.
و�جتاحت موجة ثانية مميتة من 
�لإ�سابات بفريو�س كورونا �أرجاء 
�لهند يف �لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية 
يف  نق�س  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �لأم����ر 
و�لأك�سج�  �مل�ست�سفيات  �أ���س��رة 

للمر�سى.
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  وح������������ذرت 
�ل�سفر  من  �ملو�طن�  �لأمريكية 
منح  �إن��ه يجب  وقالت  �لهند  �إىل 
�لتجارية  �ل��رح��الت  �لأول��وي��ة يف 
ي��رغ��ب��ون يف مغادرة  مل��ن  �مل��ت��اح��ة 

�لهند.
قيا�سية  زي�����ادة  �ل��ه��ن��د  و���س��ج��ل��ت 
�جلديدة  �ليومية  �لإ���س��اب��ات  يف 
�خلمي�س  كوفيد-19  مب��ر���س 
حيث ر�سدت 412262 �إ�سابة، 
وفيات  ع��دد  ت�سجيل  ع��ن  ف�سال 
تنهك  حيث   3980 بلغ  قيا�سي 
موجة ثانية من �جلائحة �لنظام 
�ل�سحي وتنت�سر ب�سرعة من �ملدن 

�إىل �ملناطق �لريفية �ل�سا�سعة.
�ل�سحة  وز�رة  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���ا 
باملر�س  �لإ����س���اب���ات  ع���دد  جت����اوز 
يف �ل��ه��ن��د، ث���اين �أك����رب دول����ة من 
�لعامل،  يف  �ل�����س��ك��ان  ع����دد  ح��ي��ث 
ح�سيلة  بلغت  بينما  مليونا   21

�لوفيات 230168.
وبينما تكافح �مل�ست�سفيات لتوفري 

�لتي يقطنها  �ملناطق �لريفية  يف 
قر�بة 70 باملئة من �سكان �لهند 
يفر�س �لنق�س يف مر�فق �ل�سحة 

�لعامة �ملزيد من �لتحديات.
ك���وم���ار، من�سق  ���س��وري�����س  وق�����ال 
ميد�ين يعمل يف منظمة خريية 
يف  خ����ط����ري�  �أ�����س����ب����ح  “�لو�سع 

�لقرى«.
و�أ�ساف �أن يف بع�س �لقرى �لتي 
�أوتار  �ملنظمة يف ولية  بها  تعمل 
بر�دي�س �لتي يقطنها نحو 200 
كل  يف  وف���ي���ات  “توجد  م��ل��ي��ون 

منزل تقريبا«.

�����س����اوث وي���ل���ز �لتي  ن���ي���و  ولي������ة 
���س��ي��دين. ويحتار  م��دي��ن��ة  ت�����س��م 
م�سدر  يف  �ل�سحيون  �مل�سوؤولون 
�لإ�سابة وهي لرجل يف �خلم�س� 

من عمره.
ت�������س���ان���ت، كبرية  ك�����ريي  وق����ال����ت 
�ساوث  نيو  يف  �ل�سحة  م�����س��وؤويل 
�إن  �ل�����ي�����وم �خل����م����ي���������س،  وي�����ل�����ز، 
�أن  ك�سفت  �لإ�سافية  �لختبار�ت 
�لرجل م�ساب بال�ساللة �ملتحورة 
يف  م��رة  لأول  �كت�سافها  مت  �ل��ت��ي 
�جليني  �ل��ت�����س��ل�����س��ل  و�أن  �ل��ه��ن��د 
رب��ط �حل��ال��ة مب�سافر ع��ائ��د من 

ناريندر�  �ل���وزر�ء  رئي�س  ويو�جه 
�ن���ت���ق���اد�ت و�����س���ع���ة لعدم  م�����ودي 
�ل��ت��ح��رك ع��ل��ى ن��ح��و �أ���س��رع لكبح 
جماح �ملوجة �لثانية بعد م�ساركة 
م���وؤمت���ر�ت  يف  �لآلف  ع�������س���ر�ت 
يف  دي��ن��ي��ة  وم��ه��رج��ان��ات  �سيا�سية 
هذه  لت�سبح  �مل��ا���س��ي��ة  �لأ���س��اب��ي��ع 
�سريع  لنت�سار  ب���وؤر�  �لتجمعات 

للعدوى.
وت����ز�م����ن����ت زي���������ادة �لإ�����س����اب����ات 
معدل  يف  ك���ب���ري  �ن���خ���ف���ا����س  م����ع 
ب�سبب  �مل����ر�����س  ����س���د  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
و�لت�سليم،  �لإم���د�د  يف  م�سكالت 

منتج  �لهند  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
كبري للقاحات.

�أعاد �مل�سوؤولون  �أخ��رى،  من جهة 
قو�عد  ف���ر����س  �لأ�����س����ر�ل����ي����ون 
�سيدين  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �لتباعد 
و�سط خماوف من �أن توؤدي حالة 
�إ���س��اب��ة ب��ال�����س��الل��ة �ل��ه��ن��دي��ة من 
فريو�س كورونا �إىل تف�سي �ملر�س 

ب�سكل كبري.
ج���اء �ل��ت��ح��رك �ل�����س��ري��ع ب��ع��د يوم 
من ت�سجيل �أول �إ�سابة بفريو�س 
�لعدوى  �إل��ي��ه��ا  �ن��ت��ق��ل��ت  ك���ورون���ا 
حم��ل��ي��ا م��ن��ذ �أك����رث م���ن ���س��ه��ر يف 

�لوليات �ملتحدة، لكن لي�س هناك 
م�سار �نتقال و��سح للعدوى ب� 

�لثن�.
وقالت ت�سانت “ل ميكننا �لعثور 
ب�  م���ب���ا����س���رة  ����س���ل���ة  �أي  ع���ل���ى 
فاإن ما يقلقنا هو  �حلالت�، لذ� 
يتم  مل  �آخ����ر  �سخ�سا  ه��ن��اك  �أن 
�ل��ذي نقل  �لتعرف عليه بعد هو 
�ملوجودة  �حل���ال���ة  �إىل  �ل���ع���دوى 

لدينا«.
ويف نيوزيلند�، قال كري�س هيبكنز 
مكافحة  ع���ن  �مل�������س���وؤول  �ل���وزي���ر 
ب���الده  �إن  كوفيد-19  م���ر����س 

وبينما تكافح �مل�ست�سفيات لتوفري 
قالت  للمر�سى،  و�أك�سج�  �أ�سرة 
منظمة �ل�سحة �لعاملية يف تقرير 
قر�بة  �سجلت  �لهند  �إن  �أ�سبوعي 
�لوفيات  ورب���ع  �لإ���س��اب��ات  ن�سف 
ك��ورون��ا ع��ل��ى م�ستوى  ب��ف��ريو���س 

�لعامل خالل �لأ�سبوع �ملا�سي.
ويقول خرب�ء طبيون �إن �لأعد�د 
�ل��ف��ع��ل��ي��ة ق���د ت��ك��ون ب���� خم�سة 
�حل�سيلة  �أ�����س����ع����اف  وع���������س����رة 

�لر�سمية.
�سمن  م��ن  نيودلهي  و�لعا�سمة 
�ملدن �لأكرث نكبة باجلائحة، لكن 

70 ب��امل��ئ��ة من  ي��ق��ط��ن��ه��ا ق���ر�ب���ة 
�سكان �لهن������د يف����ر�س �لنق�س يف 
مر�فق �ل�سحة �لعامة �ملزيد من 

�لتحديات.
ك���وم���ار، من�سق  ���س��وري�����س  وق�����ال 
ميد�ين يعمل يف منظمة خريية 
يف  خ����ط����ري�  �أ�����س����ب����ح  “�لو�سع 

�لقرى«.
و�أ�ساف �أن يف بع�س �لقرى �لتي 
�أوتار  �ملنظمة يف ولية  بها  تعمل 
بر�دي�س �لتي يقطنها نحو 200 
كل  يف  وف���ي���ات  “توجد  م��ل��ي��ون 

منزل تقريبا«.

�����س����اوث وي���ل���ز �لتي  ن���ي���و  ولي������ة 
���س��ي��دين. ويحتار  م��دي��ن��ة  ت�����س��م 
م�سدر  يف  �ل�سحيون  �مل�سوؤولون 
�لإ�سابة وهي لرجل يف �خلم�س� 

من عمره.
ت�������س���ان���ت، كبرية  ك�����ريي  وق����ال����ت 
�ساوث  نيو  يف  �ل�سحة  م�����س��وؤويل 
�إن  �ل�����ي�����وم �خل����م����ي���������س،  وي�����ل�����ز، 
�أن  ك�سفت  �لإ�سافية  �لختبار�ت 
�لرجل م�ساب بال�ساللة �ملتحورة 
يف  م��رة  لأول  �كت�سافها  مت  �ل��ت��ي 
�جليني  �ل��ت�����س��ل�����س��ل  و�أن  �ل��ه��ن��د 
رب��ط �حل��ال��ة مب�سافر ع��ائ��د من 

ناريندر�  �ل���وزر�ء  رئي�س  ويو�جه 
�ن���ت���ق���اد�ت و�����س���ع���ة لعدم  م�����ودي 
�ل��ت��ح��رك ع��ل��ى ن��ح��و �أ���س��رع لكبح 
جماح �ملوجة �لثانية بعد م�ساركة 
م���وؤمت���ر�ت  يف  �لآلف  ع�������س���ر�ت 
يف  دي��ن��ي��ة  وم��ه��رج��ان��ات  �سيا�سية 
هذه  لت�سبح  �مل��ا���س��ي��ة  �لأ���س��اب��ي��ع 
�سريع  لنت�سار  ب���وؤر�  �لتجمعات 

للعدوى.
وت����ز�م����ن����ت زي���������ادة �لإ�����س����اب����ات 
معدل  يف  ك���ب���ري  �ن���خ���ف���ا����س  م����ع 
ب�سبب  �مل����ر�����س  ����س���د  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
و�لت�سليم،  �لإم���د�د  يف  م�سكالت 

منتج  �لهند  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
كبري للقاحات.

�أعاد �مل�سوؤولون  �أخ��رى،  من جهة 
قو�عد  ف���ر����س  �لأ�����س����ر�ل����ي����ون 
�سيدين  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �لتباعد 
و�سط خماوف من �أن توؤدي حالة 
�إ���س��اب��ة ب��ال�����س��الل��ة �ل��ه��ن��دي��ة من 
فريو�س كورونا �إىل تف�سي �ملر�س 

ب�سكل كبري.
ج���اء �ل��ت��ح��رك �ل�����س��ري��ع ب��ع��د يوم 
من ت�سجيل �أول �إ�سابة بفريو�س 
�لعدوى  �إل��ي��ه��ا  �ن��ت��ق��ل��ت  ك���ورون���ا 
حم��ل��ي��ا م��ن��ذ �أك����رث م���ن ���س��ه��ر يف 

�لوليات �ملتحدة، لكن لي�س هناك 
م�سار �نتقال و��سح للعدوى ب� 

�لثن�.
وقالت ت�سانت “ل ميكننا �لعثور 
ب�  م���ب���ا����س���رة  ����س���ل���ة  �أي  ع���ل���ى 
فاإن ما يقلقنا هو  �حلالت�، لذ� 
يتم  مل  �آخ����ر  �سخ�سا  ه��ن��اك  �أن 
�ل��ذي نقل  �لتعرف عليه بعد هو 
�ملوجودة  �حل���ال���ة  �إىل  �ل���ع���دوى 

لدينا«.
ويف نيوزيلند�، قال كري�س هيبكنز 
مكافحة  ع���ن  �مل�������س���وؤول  �ل���وزي���ر 
ب���الده  �إن  كوفيد-19  م���ر����س 

قالت  للمر�سى،  و�أك�سج�  �أ�سرة 
منظمة �ل�سحة �لعاملية يف تقرير 
قر�بة  �سجلت  �لهند  �إن  �أ�سبوعي 
�لوفيات  ورب���ع  �لإ���س��اب��ات  ن�سف 
ك��ورون��ا ع��ل��ى م�ستوى  ب��ف��ريو���س 

�لعامل خالل �لأ�سبوع �ملا�سي.
ويقول خرب�ء طبيون �إن �لأعد�د 
�ل��ف��ع��ل��ي��ة ق���د ت��ك��ون ب���� خم�سة 
�حل�سيلة  �أ�����س����ع����اف  وع���������س����رة 

�لر�سمية.
�سمن  م��ن  نيودلهي  و�لعا�سمة 
باجلائحة،  ن��ك��ب��ة  �لأك�����رث  �مل����دن 
�لتي  �ل��ري��ف��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  ل��ك��ن يف 

�خل�سوع  ب�����دون  �ل�����س��ف��ر  ع��ل��ق��ت 
نيو  و�إىل  م��ن  �ل�����س��ح��ي  للحجر 

�ساوث ويلز.
وج����ود  “مع  ب���ي���ان  يف  و�أ������س�����اف 
معلقة  جم���ه���ول���ة  �أم���������ور  ع������دة 
ب�����س��اأن �ل��و���س��ع يف ���س��ي��دين، من 
�لأ�سلم وقف �تفاقية �ل�سفر دون 

�خل�سوع للحجر �ل�سحي«.
توقع جتمع كثريين خالل  ومع 
عطلة نهاية �لأ�سبوع لالحتفالت 
�ل�سنوية بعيد �لأم، قيدت حكومة 
ولية نيو �ساوث ويلز �لتجمعات 
 20 على  تقت�سر  بحيث  �ملنزلية 

�سخ�سا.
�إلز�ميا  �لكمامات  و�سيكون و�سع 
�ل�����ع�����ام ويف  �ل���ن���ق���ل  و�����س����ائ����ل  يف 
جميع  وت�سري  �ملغلقة.  �لأم��اك��ن 
�ل��ق��ي��ود �ل��ت��ي ت�����س��م��ل ن��ح��و 5.3 
منطقة  �أك���رب  يف  �سخ�س  مليون 
�ل�ساعة  �أ�سر�ليا، يف  ح�سرية يف 
ومن  �ملحلي  بالتوقيت  م�ساء   5
�أن ت�ستمر حتى �سباح يوم  �ملقرر 

�لثن�.
بريجيكليان  ج��الدي�����س  وق���ال���ت 
ويلز  ����س���اوث  ن��ي��و  وزر�ء  رئ��ي�����س��ة 
هذ�  �أن  “نعتقد  ل��ل�����س��ح��ف��ي��� 
�لتي  �مل��خ��اط��ر  على  متنا�سب  رد 

نو�جهها«.
�سجلت  �أخ�����������رى،  ن����اح����ي����ة  م�����ن 
خم�س  �ل�������س���ح���ي���ة  �ل�������س���ل���ط���ات 
�لدم  بجلطات  ج��دي��دة  �إ���س��اب��ات 
�أ�سر�  لقاح  تلقو�  �أ�سخا�س  لدى 
ي�ستخدم يف تطعيم  �لذي  زينيكا 
غ��ال��ب��ي��ة ���س��ك��ان �ل��ب��الد ف���وق �سن 

�خلم�س�.
و�سجلت �أ�سر�ليا حتى �لآن 11 
حالة �إ�سابة بجلطات دموية بعد 
1.4 م��ل��ي��ون ج��رع��ة من  ت��وزي��ع 

�للقاح �مل�ساد لكورونا.

�خل�سوع  ب�����دون  �ل�����س��ف��ر  ع��ل��ق��ت 
نيو  و�إىل  م��ن  �ل�����س��ح��ي  للحجر 

�ساوث ويلز.
“م��������������ع  بي�����������ان  يف  و�أ����س���اف 
جمهول�������������ة  �أم��ور  عدة  وج���������ود 
يف  �لو�سع  ب�س�����������اأن  معلق������������ة 
وق������������ف  �لأ�س�����لم  م��ن  �سيدين، 
�خل�سوع  دون  �ل�����س��ف��ر  �ت��ف��اق��ي��ة 

للحجر �ل�سحي«.
توقع جتمع كثريين خالل  ومع 
عطلة نهاية �لأ�سبوع لالحتفالت 
�ل�سنوية بعيد �لأم، قيدت حكومة 
ولية نيو �ساوث ويلز �لتجمعات 
 20 على  تقت�سر  بحيث  �ملنزلية 

�سخ�سا.
�إلز�ميا  �لكمامات  و�سيكون و�سع 
�ل�����ع�����ام ويف  �ل���ن���ق���ل  و�����س����ائ����ل  يف 

�لأماكن �ملغلقة. 
وت�سري جميع �لقيود �لتي ت�سمل 
نحو 5.3 مليون �سخ�س يف �أكرب 
�أ�سر�ليا، يف  منطقة ح�سرية يف 
�ل�ساعة 5 م�ساء بالتوقيت �ملحلي 
ومن �ملقرر �أن ت�ستمر حتى �سباح 

يوم �لثن�.
بريجيكليان  ج��الدي�����س  وق���ال���ت 
ويلز  ����س���اوث  ن��ي��و  وزر�ء  رئ��ي�����س��ة 
هذ�  �أن  “نعتقد  ل��ل�����س��ح��ف��ي��� 
�لتي  �مل��خ��اط��ر  على  متنا�سب  رد 

نو�جهها«.
�سجلت  �أخ�����������رى،  ن����اح����ي����ة  م�����ن 
خم�س  �ل�������س���ح���ي���ة  �ل�������س���ل���ط���ات 
�لدم  بجلطات  ج��دي��دة  �إ���س��اب��ات 
�أ�سر�  لقاح  تلقو�  �أ�سخا�س  لدى 
ي�ستخدم يف تطعيم  �لذي  زينيكا 
غ��ال��ب��ي��ة ���س��ك��ان �ل��ب��الد ف���وق �سن 

�خلم�س�.
و�سجلت �أ�سر�ليا حتى �لآن 11 
حالة �إ�سابة بجلطات دموية بعد 
1.4 م��ل��ي��ون ج��رع��ة من  ت��وزي��ع 

�للقاح �مل�ساد لكورونا.

اأمريكا توافق على مغادرة موظفيها غري ال�سروريني

كالنار يف اله�سيم.. ك�رونا تنت�سر يف ريف الهند

بهدف ت�سريع وترية التطعيم وتعزيز االإنتاج العاملي

حتالف »جايف« يرحب بتاأييد وا�سنطن رفع براءات اخرتاع اللقاحات

ال�سجن 10 اأ�سهر اإ�سافية للمعار�س ج��س�ا يف ه�نغ ك�نغ 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

حكم على �لنا�سط جو�سو� وونغ �لذي يعد من �أهم �سخ�سيات �حلركة 
ملدة  بال�سجن  �خلمي�س  �أم�����س  كونغ  هونغ  يف  للدميوقر�طية  �مل��وؤي��دة 
“غري  �إ�سافية مل�ساركته �لعام �ملا�سي يف وقفة �حتجاجية  �أ�سهر  ع�سرة 

قانونية” يف ذكرى قمع تظاهر�ت �ساحة تيان �أمن�.
وكانت �مل�ستعمرة �لربيطانية �ل�سابقة لعقود �ملكان �لوحيد يف �ل�س� 
�لذي يتم فيه �إحياء ذكرى �حلركة �لطالبية و�لجتماعية يف 1989 

يف بك�.
�ل�سينية  �ل�سلطات  ت�سمح  مل  ع��ام��ا  ث��الث���  منذ  �لأوىل  للمرة  لكن 
بالوقفة �لحتجاجية يف �لر�بع من حزير�ن/يونيو 2020 بحجة وباء 
ب�سبه  تتمتع  �لتي  �ملنطقة  على  �سيطرتها  �إحكام  �إط��ار  يف  كوفيد-19 

�لأ�سخا�س �حلظر  �لآلف من  ذل��ك، حتدى ع�سر�ت  ذ�ت��ي. ومع  حكم 
�من�  ت��ي��ان  حلملة  و�ل��ث��الث���  �حل��ادي��ة  ب��ال��ذك��رى  �سلميا  لالحتفال 
مالحقات  و�أطلقت  ك��ون��غ.  هونغ  و�سط  يف  ب��ارك  فكتوريا  يف  �لقمعية 

ق�سائية �سد 24 من �سخ�سيات �حلركة �ملوؤيدة للدميوقر�طية.
و�سدرت �أحكام على �أربعة منهم هم جو�سو� وونغ ولي�سر �سوم وتيفاين 
يوين وجانيل ليونغ �خلمي�س بعدما �أقرو� بالتهم �ملوجهة �إليهم �ل�سهر 
�ملا�سي بامل�ساركة يف جتمع غري قانوين. حكم على جو�سو� وونغ �لذي 
�خلارج،  يف  كونغ  هونغ  يف  �لحتجاج  حركة  �سخ�سيات  �أ�سهر  من  يعد 
�ل�سهر  ون�سف  �سهر�   13 �ل�سجن  �إىل  ت�ساف  �أ�سهر  ع�سرة  بال�سجن 
يف  �لحتجاجي  �حل���ر�ك  خ��الل  تظاهرة  يف  مل�ساركته  حاليا  يق�سيها 
يردع  �أن  “هذ� �حلكم يجب  �إن  ت�سان  �ستانلي  �لقا�سي  وقال   .2019
�ستة  بال�سجن  �سوم  على  وُحكم  تكر�رها«.  �أو  جنح  �رتكاب  عن  �لنا�س 

�أ�سهر.  �أرب��ع��ة  بال�سجن  ي��وي��ن  و�لنا�سطة  ليونغ  م��ن  ك��ل  وع��ل��ى  �أ�سهر 
ويحاكم �لنا�سطون �لأربعة �أي�سا يف ق�سية �أخرى مبوجب قانون �لأمن 
�لقومي �لذي فر�سته بك� على هونغ كونغ �لعام �ملا�سي ويعد حاليا 

�لأد�ة �لرئي�سية للقمع �ل�سيني يف �مل�ستعمرة �لربيطانية �ل�سابقة.
�ملوؤيدة  �حلركة  �سخ�سيات  �أب��رز  بع�س  وبينهم  �لآخ���رون  �ملتهمون  �أم��ا 
�أخ��رى، ف�ستتم  للدميوقر�طية وكثري منهم رهن �لحتجاز يف ق�سايا 
�ل�سيني يف  للجي�س  �لدموي  �لتدخل  و�أنهى  �ل�سيف.  حماكمتهم هذ� 
 1989 �إىل �لر�بع من حزير�ن/يونيو  �ساحة تيان �أمن� ليل �لثالث 
�لف�ساد ومطالب  �سد  و�لعمال  �لطالب  �حتجاجات  �أ�سابيع من  �سبعة 
�ألف  �أوق��ع �لقمع ما ب� مئات و�أك��رث من  بالدميوقر�طية يف �ل�س�. 
قتيل. ويعترب �ملو�سوع من �ملحرمات يف �ل�س�. على مدى عقود، كانت 
رمز�  باعتبارها  �حل�سود  جتتذب  كونغ  هونغ  يف  �لحتجاجية  �لوقفات 

للحريات �لفريدة �لتي لطاملا متتعت به هذه �ملدينة �لتي حتظى نظريا 
بحكم �سبه ذ�تي وعادت �ىل �سلطة �ل�س� يف 1997.

جو  يف  �لثالث�  �لذكرى  يف  �لحتجاجية  �لوقفة  نظمت   ،2019 يف 
و�ملو�لية  كونغ  هونغ  يف  �لتنفيذية  �ل�سلطة  كانت  فيما  متوتر  �سيا�سي 

لبك� حتاول فر�س �لإذن بت�سليم مطلوب� �ىل �ل�س� �لقارية.
بعد �أ�سبوع، بد�أت �أكرب حركة �حتجاج �سد �لو�ساية �ل�سينية على هونغ 
كونغ مع تظاهر�ت وحتركات �سبه يومية �سابتها �أحيانا �أعمال عنف ب� 

حزير�ن/يونيو وكانون �لأول/دي�سمرب 2019.
�أن��ه �سيتم �إحياء ذك��رى تيان �أمن��� جم��دد� يف  ل �سيء ي��دل �لآن على 
�ملفرو�سة  و�لقيود  �لوباء  �ل�س�  ��ستغلت  �لأي���ام.  �أح��د  يف  كونغ  هونغ 
�أ�سكال  ملكافحة فريو�س كورونا لتقييد �حلريات ب�سكل كبري ومنع كل 

�ملعار�سة و�سجن �ملعار�س�.

�سروط جديدة للرئا�سة يف اإيران.. تف�سيل على مقا�س من؟ •• عوا�صم-وكاالت

تتاأهب �إير�ن ل�سفحة جديدة من حياتها �ل�سيا�سية، تنطوي فيها �أكرث فاأكرث 
�لقادرين  �لتي �سيَّقت حلقة  بال�سروط �جلديدة  �لإي��ر�ين،  �ملر�سد  ذر�ع  حتت 
على �لو�سول �إىل من�سب �لرئي�س يف �لنتخابات �ملقررة يونيو �ملقبل. ومن هذه 
بالطر�فة،  �لأربعاء، ما يتميز  �لد�ستور  �أعلنها جمل�س �سيانة  �لتي  �ل�سروط، 
مثل �سرط �حل�سول على درجة �ملاج�ستري �أو ما يعادلها، و�سروط �أخرى تتعلق 
�ل�ساأن  يف  متخ�س�سون  ر�آه��ا  �ل�سيا�سي،  و�لعمل  �لع�سكرية،  و�لرتبة  بال�سن، 
�لإير�ين �أنها “هند�سة لالنتخابات” �ست�سع حد� للمناف�سة ب� �لإ�سالحي� 

و�ملحافظ� ل�سالح �لفريق �لأخري.
كما تخدم �أكرث فر�سة �أربعة من كبار �لع�سكري� من قياد�ت �حلر�س �لثوري 
�لإي��ر�ين، علي خامنئي، للر�سح،  �ملر�سد  �لقريب من  �ملت�سدد  للتيار  �ملنتم� 

وير�أ�سه حاليا �أحمد جنتي منذ 1993، وهو فقيه باحلوز �لعلمية يف مدينة 
�لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  و�سعتهم  ومم��ن  بطهر�ن،  �جلمعة  وخطيب  ق��م، 
�لإير�ني�  وحرمان  “�لتالعب يف �لنتخابات”،  �لعقوبات بتهمة  على لئحة 
من “�مل�ساركة �ل�سيا�سية«. وبح�سب �لتعديالت �جلديدة �لتي فر�سها جمل�س 
�سيانة �لد�ستور، فاإن عمر �ملر�سح للرئا�سة ير�وح ب� 40 و75 عاما، ويكون 
�لدولة  �إد�ري��ا يف  من�سبا  و�سغل  يعادلها،  ما  �أو  �ملاج�ستري  درج��ة  على  حا�سال 
و�ملحافظ�  للوزر�ء  �لتعديالت �جلديدة  و�سمحت  �لأق��ل.  على  �أع��و�م   4 ملدة 
قادة  وكبار  ن�سمة،  �سكانها عن مليوين  يزيد عدد  �لتي  �مل��دن  بلديات  وروؤ���س��اء 
�لقو�ت �مل�سلحة برتبة لو�ء فما فوق بالر�سح، ويتع� على �ملر�سح� تقدمي 

وهم: علي ر�سا �أف�سار، �لقائد �ل�سابق لقو�ت �لبا�سيج، وحم�سن ر�سائي �لقائد 
للمر�سد  �لع�سكري  �مل�ست�سار  دهقان  ح�س�  و�للو�ء  �لثوري،  للحر�س  �ل�سابق 
خامنئي، و�سعيد حممد �لقائد �ل�سابق ملقر خامت �لأنبياء- �لذر�ع �لقت�سادية 
للحر�س �لثوري- �لذين �سبق و�أعلنو� تر�سحهم لالنتخابات �لرئا�سية. وجمل�س 
�ندلع  �أ�سهر من  بعد   1980 �سنة  تاأ�س�س  �ل�سروط،  و��سع  �لد�ستور،  �سيانة 
فائقة، منها  لهم �سالحيات  12 ع�سو�  ويتكون من   ،1979 ثورة �خلميني 
�مل�سوؤولية عن �سمان عدم تعار�س �لقو�ن� مع �لد�ستور �لإير�ين، و�لت�سديق 
على مو�زنة �لدولة، و�ختيار �ملر�سح� لنتخابات �لرئا�سة وجمل�س �ل�سورى، 

وكذلك �إد�رة �مللف �لنووي.

وثيقة ح�سن �ل�سلوك، و�أل تكون لهم �سو�بق جنائية. ويف حديثه ل�”�سكاي نيوز 
ر�أى �ملحلل �ل�سيا�سي �لإير�ين علي ر�سا �أ�سدز�ده، �أن هذه �لتعديالت  عربية”، 
يف  �لقر�ر”  “�ساحب  �لثوري هو  �أن �حلر�س  ي��دع جم��ال لل�سك  �أك��دت مبا ل 
�إير�ن، وظهر هذ� �أي�سا يف �لت�سجيل �ل�سوتي �مل�سرب لوزير �خلارجية، حممد 
جو�د ظريف، وهو ي�سكو من �سيطرة �حلر�س على مقاليد �ل�سيا�سة ولي�س فقط 
�جلي�س. وبتعبري �ملحلل �ل�سيا�سي �لإير�ين فاإن ت�سريحات ظريف “ر�سا�سة 
�لرحمة” على �لثنائية �لتقليدية للتيارين �لإ�سالحي و�لأ�سويل يف طهر�ن؛ 
�أي �أظهرت �أن �لأمور يف حقيقتها يف يد �لتيار �لأخري. ونوه يف هذ� �إىل �أن “رد 
فعل خامنئي على هذه �لت�سريحات �مل�سربة كانت مبثابة دليل �آخر على تاأييده 
�ملطلق ل�فيلق �لقد�س و�حلر�س �لثوري يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية و�لع�سكرية معا، 
وبالتبعية، فاإن تر�سح جرن�لت �حلر�س �لثوري يعك�س رغبة �ملر�سد يف ع�سكرة 

وبالتايل حذف معظم �ملر�سح� �لإ�سالحي�. �لرئا�سة باإير�ن”، 
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�ل�سلع  وت��ن��وع  �ل���وف���رية  ب��ج��و�ئ��زه 
وي�سارك  �ل�ستهالكية،  و�لعرو�س 
و�لعديد  �لتجزئة  كبار جتارة  فيه 
�ل��ت��ج��اري��ة �ملرموقة  �لأ���س��م��اء  م��ن 
و�يكيكي”،  �سي  “�إل  �أبرزها،  ومن 
ونات�سري�ليزر،  وي�������س���ت،  ون���اي���ن 
وغانت،  ولكو�ست،  بوبيز،  وها�س 
على  تتناف�س  �لتي  �ستايل،  وه��وم 
�ملنتجات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ت����ق����دمي 
كبرية  متميزة وخ�سومات  باأ�سعار 
و�لعطور،  �ل��ه��د�ي��ا،  ع��ل��ى  ت�ستمل 
وم�ستح�سر�ت �لتجميل، و�لأجهزة 
�ملنزلية،  و�لتجهيز�ت  �لكهربائية، 
�لد�خلية،  و�ل��دي��ك��ور�ت  و�لأث�����اث 
و�ملالب�س  و�لأزي������اء،  و�مل��ن�����س��وج��ات 
و�مل������ع������د�ت �ل���ري���ا����س���ي���ة، و�مل�������و�د 
�لنقالة،  و�ل���ه���و�ت���ف  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، 
وملحقاتها،  �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة 
و�أل��ع��اب �لأط��ف��ال، وغريها �لكثري  

من �ملنتجات.

•• ال�صارقة-الفجر:

“ليايل  م���ع���ر����س  �أروق��������ة  ت�����س��ه��د 
ينظمه  �ل���ذي   ”2021 رم�����س��ان 
من  بدعم  �ل�سارقة،  �إك�سبو  مركز 
�ل�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل������دورة �ل����� 31 
�ل�سارقة”  “مهرجان رم�سان  من 
وزو�ر  �ملت�سوق�  من  كبري�ً  �إقبال 
م���ن خمتلف  �ل��ب��ا���س��م��ة  �لإم��������ارة 
�إم������ار�ت �ل���دول���ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
و�خل�سومات  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ع��رو���س 
ن�سبتها  ت�����س��ل  و�ل����ت����ي  �ل����ك����ربى 
كبرية  ت�سكيلة  ع��ل��ى   70% �إىل 
و�أ�سهر  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن  وم��ت��ن��وع��ة 
جانب  �إىل  �ل��ت��ج��اري��ة،  �ل��ع��الم��ات 
�ل�ستمتاع بفر�سة مت�سية �أم�سيات 
رم�����س��ان��ي��ة مم���ي���زة، و�مل�����س��ارك��ة يف 
ع���ل���ى ج����و�ئ����ز قيمة  �ل�������س���ح���وب���ات 
 BMW نوع  و�سيارة فاخرة من 

مع  خا�سة  ب��الأ���س��و�ق  �مل�ستهلك� 
طرح �لعديد من �لتخفي�سات على 
ت�سكيلة و��سعة من �ملنتجات و�أ�سهر 
م�سريين  �ل��ت��ج��اري��ة،  �ل���ع���الم���ات 
�ملبيعات  يف  �ل��ن��م��و  ن�����س��ب��ة  �أن  �إىل 
�لأ�سبوع�  خ��الل  حققوها  �ل��ت��ي 
فاقت  �ملعر�س  من  و�ل��ث��اين  �لأول 

توقعاتهم.
جاكوب  �أ�����س����اد  �ل�����س��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  ف����ارج����ي����ز 
�إيفنت« بجهود مركز  »ليز  ل�سركة 
�إك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة يف ت��ن��ظ��ي��م هذ� 
�حلدث، م�سري� �إىل �ملكانة �لر�ئدة 
�ل�سارقة  �إك�سبو  بها  يتمتع  �ل��ت��ي 

�ملتميزة،  �لتنظيمية  و�إم��ك��ان��ي��ات��ه 
تطوير  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه  ج��ان��ب  �إىل 
و�أن�سطته  �حل����دث  ه���ذ�  ف��ع��ال��ي��ات 
حر�س  عن  ف�سال  م�ستمر،  ب�سكل 
تطبيق  ����س���م���ان  ع���ل���ى  �ل���ع���ام���ل���� 
�أق�������س���ى �لإج�����������ر�ء�ت و�ل���ت���د�ب���ري 
�سالمة  على  حفاظا  �لح���ر�زي���ة 
�لزو�ر و�لعار�س�، موؤكد� �أن هذه 
��ستقطاب  يف  �أ���س��ه��م��ت  �ل���ع���و�م���ل 
�ل��زو�ر و�ملت�سوق�  ع��دد كبري من 
وبالتايل  �ملنتجات  خمتلف  ل�سر�ء 
�أيام  ط��و�ل  �ملبيعات  حركة  تعزيز 

�لأ�سبوع.
رم�سان  ل��ي��ايل  م��ع��ر���س  وي��ت��م��ي��ز 

من  بالعديد  �لفوز  �إىل  بالإ�سافة 
�لق�سائم �ل�سر�ئية و�لهد�يا.

رم�سان”  “ليايل  معر�س  وجن��ح 
�إب����ري����ل   21 يف  �ن����ط����الق����ه  م���ن���ذ 
ت���ن�������س���ي���ط �حل���رك���ة  �مل����ا�����س����ي، يف 
وت���ع���زي���ز من����و قطاع  �ل���ت���ج���اري���ة 
�ل��ت��ج��زئ��ة ب���اإم���ارة �ل�����س��ارق��ة، وهذ� 
�أكدته غالبية �جلهات �مل�ساركة  ما 
�ملعر�س من حتقيق  يف ظل متكن 
ع���و�ئ���د جم��زي��ة وم��ب��ي��ع��ات كبرية 

فاقت توقعات �لعار�س�.

موؤ�سرات قوية
�ملدفع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  و�أك���د 

و�لتخفي�سات �جلاذبة على ت�سكيلة 
�ملنتجات  م���ن  وم��ت��ن��وع��ة  ك���ب���رية 

و�أ�سهر �لعالمات �لتجارية.
�لنجاح  �أن  �إىل  �مل����دف����ع،  ول���ف���ت 
�ملتو��سل ملعر�س “ليايل رم�سان” 
على  وق���درت���ه  تناف�سيته  يعك�سه 
����س��ت��ق��ط��اب �ل�����س��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
ق���ط���اع جت�����ارة �ل��ت��ج��زئ��ة وك���ربى 
�لعاملية  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل����ع����الم����ات 
للمو�ظبة على حجز م�ساحة لهم 
�ل���ذي ينعك�س  �مل��ع��ر���س، �لأم���ر  يف 
�إي���ج���اب���ا ع���ل���ى جم��ت��م��ع �لأع����م����ال 
�لقت�سادية  �لقطاعات  وخمتلف 
وع����ل����ى �مل�����ن�����اخ �ل�����س����ت����ث����م����اري يف 

�إك�سبو  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
من  �لأول��ي��ة  �لنتائج  �أن  �ل�سارقة 
“ليايل  �ل�����دورة �حل��ال��ي��ة مل��ع��ر���س 
قوية  م��وؤ���س��ر�ت  تعك�س  رم�سان” 
ع��ل��ى جن��اح��ه يف ظ��ل ق��درت��ه على 
ت��ن�����س��ي��ط �حل���رك���ة �ل��ت�����س��وي��ق��ي��ة يف 
مبيعات  ن�����س��ب��ة  وت��ع��زي��ز  �لإم�������ارة 
جانب  �إىل  �مل�������س���ارك���ة،  �جل����ه����ات 
جن��اح��ه يف ����س��ت��ق��ط��اب ع���دد كبري 
يوميا من �لزو�ر �لذين يحر�سون 
�ليوم  للمعر�س منذ  �لتو�فد  على 
لال�ستمتاع  لن���ط���الق���ه  �لأول 
�لبهيجة  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب���اأج���و�ئ���ه 
�ملتميزة  عرو�سه  م��ن  و�ل�ستفادة 

�لإمارة.

حتقيق اأف�سل املبيعات
م�����ن ممثلي  ك����ب����ري  ع�������دد  و�أك����������د 
معر�س  �أن  �ل��ع��ار���س��ة  �ل�����س��رك��ات 
فر�سة  مي��ث��ل  رم�سان”  “ليايل 
هامة لرويج منتجاتهم وحتقيق 
م�سيدين  �مل����ب����ي����ع����ات،  �أف���������س����ل 
�ملعر�س،  تنظيم  يف  ب��الح��ر�ف��ي��ة 
�إك�سبو  ملركز  بال�سكر  ومتوجه� 
�ل�����س��ارق��ة وغ���رف���ة �ل�����س��ارق��ة على 
يف  للم�ساركة  لهم  �لفر�سة  �إتاحة 
�أن  موؤكدين  �ملتميز،  �حل��دث  ه��ذ� 
ي��ج��دد ثقة  �أن  ����س��ت��ط��اع  �مل��ع��ر���س 

ي�سهد يوميًا اإقبااًل كبريًا  ويحقق عوائد جمزية ومبيعات كبرية 

معر�س »ليايل رم�سان 2021« يعزز من� قطاع التجزئة يف اإمارة ال�سارقة

مليار درهم الدخل ال�سامل لـ » مبادلة« يف 2020  72 مليار درهم مكا�سب اأ�س�اق املال   9.3
يف الي�م االأخري من االأ�سب�ع

ارتفاع الروبل مقابل العمالت 
االأجنبية يف ب�ر�سة م��سك�

•• مو�صكو-وام:
�لرو�سية  �ل��ع��م��ل��ة  ���س��رف  ���س��ع��ر  �رت���ف���ع 
�ل��روب��ل م��ق��اب��ل �ل��ع��م��الت �لأج��ن��ب��ي��ة يف 
�أم�س.  مو�سكو  بور�سة  ت��د�ولت  �فتتاح 
بتوقيت   11:00 �ل�����س��اع��ة  وب���ح���ل���ول 
ووفقا  م��و���س��ك��و  �ل���رو����س���ي���ة  �ل��ع��ا���س��م��ة 
�سعر  �نخف�س  مو�سكو،  بور�سة  لبيانات 
���س��رف �ل�����دولر �لم��ري��ك��ي ب��و�ق��ع 31 
و  روب����ل،   74.58 �إىل  لي�سل  ك��وب��ي��ك��ا 
تر�جع �سرف �لعملة �لوربية /�ليورو/ 
روب��ل /  89.65 �إىل  25كوبيكا  بو�قع 
و�سجلت  ك���وب���ي���ك/.   100  = �ل���روب���ل 
�أم�س �لول �سعود�  بور�سة مو�سكو يوم 
�رتفع  ف��ق��د   ، ت��اري��خ��ي��ة  م�ستويات  ع��ن��د 
�ملقومة  لالأ�سهم   MICEX �مل��وؤ���س��ر 
م�ستوى  �إىل   1.85% بن�سبة  بالروبل 
 RTS �مل���وؤ����س���ر  �أم�����ا   ، ن��ق��ط��ة   3643
�سعد  فقد  ب��ال��دولر  �مل��ق��وم��ة  لالأ�سهم 
بن�سبة %2.2 �إىل 1535.67 نقطة.

••اأبوظبي- وام:

�أنهت ��سو�ق �ملال �لإمار�تية تعامالتها يف �ليوم �لأخري 
�ل��ذي تر�فق مع  �لرت��ف��اع  �لأ�سبوع على مزيد من  من 
قيمتها  و�سلت  �لتي  �ملتد�ولة  �ل�سيولة  حجم  يف  زي��ادة 

�ىل 1.44 مليار درهم تقريبا.
�ملتد�ولة  �ل�سركات  ل�سهم  �ل�سوقية  �لقيمة  وجنحت 
تقريبا يف  دره��م  مليار   9.3 بقيمة  مكا�سب  يف حتقيق 
�لعامة  �ملوؤ�سر�ت  �سعود  �سهدت  �لتي  �لتعامالت  نهاية 
�ىل م�ستويات جيدة متهد ملزيد من �لرتفاعات خالل 

�لأ�سبوع �ملقبل.
�أغلق  وكان �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق �بوظبي ل��الأور�ق �ملالية 
 6152 م�ستوى  عند   0.59% بن�سبة  �رت��ف��اع  على 
عند  �مل��ايل  دب��ي  ل�سوق  �ل��ع��ام  �ملوؤ�سر  �أق��ف��ل  فيما  نقطة 
م�ستوى 2663 نقطة بنمو ن�سبته 0.51 % باملقارنة 

مع �ليوم �ل�سابق.
 94 �ىل  �ملرتفع  �لقاب�سة  �لعاملية  �ل�سركة  �سهم  وع��اد 
درهما لقيادة �لن�ساط يف �سوق �بوظبي لالأور�ق �ملالية 
بعد �عالن �ل�سركة عن بياناتها �ملالية عن �لربع �لأول 

�ملربمة  �ل�سفقات  ..وجت��اوزت قيمة   2021 �لعام  من 
على �ل�سهم 453 مليون درهم.

قفز  فيما  دره��م   21.46 �ىل  �ت�����س��الت  �سهم  و�رت��ف��ع 
4.74 دره��م و�سط تد�ولت  �دن��وك للتوزيع �ىل  �سهم 
141 مليون دره��م من جانبه فقد  بلغت قيمتها نحو 
بلغت  ب�سفقات  دره���م   3.56 �ىل  �ل����د�ر  �سهم  �رت��ف��ع 
�لتد�ولت  قيمة  وبلغت  دره���م.  مليون   260 قيمتها 
1.34 مليار درهم فيما و�سل  �لعا�سمة نحو  يف �سوق 

�ل�سفقات �ملربمة 3179 �سفقة.
ويف ���س��وق دب���ي �مل���ايل �رت��ف��ع �سهم ب��ن��ك �لم�����ار�ت دبي 
�لوطني �ىل 12.45 درهم مما منح دفعة قوية لل�سوق 
�لأ�سهم  م��ن  �سريحة  �أ���س��ع��ار  �رت��ف��اع  �أي�سا  �سهد  �ل���ذي 
 1.93 �ىل  �عمار مولز  �سهم  �لأخ��رى ومنها  �لقيادية 

درهم.
درهم   4.50 عند  �لإ���س��الم��ي  دب��ي  بنك  �سهم  و��ستقر 

و�سهم �ل�سوق عند م�ستوى 1.09 درهم.
وو�سلت قيمة �ل�سيولة �ملتد�ولة يف �سوق دبي نحو 103 
مالي� درهم نفذت من خالل 1725 �سفقة بح�سب 

ما يظهره �لر�سد �ليومي للتعامالت.

•• اأبوظبي- وام:

�ل�سامل  �ل��دخ��ل  �إج���م���ايل  �رت��ف��ع 
ل�سركة مبادلة لال�ستثمار يف عام 
دره���م  م��ل��ي��ار   72 �إىل   2020
يف  دره��م  مليار   53 م��ع  باملقارنة 
عام 2019. ويعد هذ� �أكرب دخل 
�ل�سركة،  تاريخ  �إجمايل يف  �سنوي 
وقد �ساهمت فيه عدة عو�مل من 
�أهمها منو حمفظة �لأ�سهم، و�أد�ء 
�لتابعة  �ل�ستثمارية  �ل�سناديق 
�أ���س��ول��ه��ا يف خمتلف  ل��ه��ا، ومن����و 
�لأع��م��ال وف��ق��ا للنتائج  ق��ط��اع��ات 
�ملالية للمجموعة �ل�سادرة �م�س.

�لتوجه  �لأد�ء،  ه���ذ�  يف  و���س��اه��م 
�ل�سر�تيجي لل�سركة نحو زيادة 
�ل�ستثمار يف قطاعات ت�سهد منو�ً 
وعلوم  �لتكنولوجيا  م��ث��ل  ق��وي��اً، 
�ل�ستهالكية،  و�ل�����س��ل��ع  �حل���ي���اة 
��ستثمار�ت  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
م����ع نخبة  و�����س����ر�ك����ات  م���ب���ا����س���رة 
م����ن �ل�������س���رك���ات �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
�ل�ستثمارية.  �ل�����س��ن��ادي��ق  �إد�رة 
ول��ع��ب��ت �ل���س��ت��ث��م��ار�ت خ���الل عام 
تعزيز  يف  م��ه��م��اً  دور�ً   2020
بينها  وم��ن  �ل�سر�تيجية،  ه��ذه 
�ملدى  طويلة  ��ستثمار  �تفاقيات 
�سركة  مع  �لتكنولوجيا  جمال  يف 
علوم  جمال  ويف  ليك”،  “�سيلفر 

�مل�ستثمرين  م��ن  �ل��ع��ايل  �ل��ط��ل��ب 
ع��ل��ى �إ������س�����د�ر�ت ���س��ن��د�ت��ن��ا حيث 
تعادل  مديونية  بن�سبة  نحتفظ 
ب�سيولة قوية يف  ونتمتع   9.1%
�إط���ار �سعينا  �مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة يف 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ن��ا ع��ل��ى �ملدى 

�لطويل«.
�رت��ف��ع��ت قيمة  ���س��ي��اق م��ت�����س��ل  يف 
�أ�سول “مبادلة” �إىل 894 مليار 
باملقارنة   2020 ع���ام  يف  دره����م 
عام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   853 م���ع 
من   34% تتاألف  فيما   2019
من  ملبادلة  �ل�ستثمارية  �ملحفظة 
��ستثمار�ت مبا�سرة وغري مبا�سرة 
�ل�����س��رك��ات �خل��ا���س��ة، و29%  يف 
منها يف �لأ�سهم �ملدرجة و14% 
�لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل���ع���ق���ار�ت  يف 

�إ�سافة ل�ستثمار�ت �أخرى.

من���و�ً ك��ب��ري�ً خ��الل �ل��ع��ام �ملا�سي 
..ون�����س��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز ح�����س��ورن��ا يف 
هذه �ملجالت و�ملناطق �جلغر�فية 
�لقت�ساد  ����س��ت��م��ر�ر  م���ع  �مل��ه��م��ة 
وب�سورة  �ل����ت����ع����ايف«.  يف  �ل���ع���امل���ي 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ت��ز�ل  �إجمالية ل 
�لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة 
جغر�فيت�  م��ن��ط��ق��ت���  �أك�������رب 
�سهد  ..وق���د  مبادلة  ل�ستثمار�ت 
�لعام 2020 توظيف ��ستثمار�ت 
��ستثمرت  كما  �لهند،  يف  ج��دي��دة 
مبادلة �أي�ساً من خالل �سر�كاتها 
فرن�سا  م����ن  ك����ل  يف  �ل�������س���ي���ادي���ة 

و�ل�س� ورو�سيا.
�حلالية  �لأ����س���ول  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت 
 894 �ل��ع��ام  بنهاية  للمجموعة 
 853 م��ع  باملقارنة  دره���م،  مليار 

مليار درهم يف عام 2019.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ك��ارل��و���س عبيد، 
مبادلة  ل�����س��رك��ة  �مل����ايل  �ل��رئ��ي�����س 
�لأد�ء  ه��ذ�  “يعك�س  لال�ستثمار: 
مبادلة،  ح��ق��ق��ت��ه  �ل�����ذي  �ل���ق���وي 
بها  �ل��ت��ي تتمتع  �ل��ع��ال��ي��ة  �مل��رون��ة 
ومتانة  ق��وة  يعك�س  كما  �ل�سركة، 
�ملتنوعة  �ل�ستثمارية  حمفظتنا 
�أ�سعار  �نخفا�س  م��ن  ..����س��ت��ف��دن��ا 
 2020 ع������ام  خ������الل  �ل����ف����ائ����دة 
�لقر��س  تكلفة  تخفي�س  ع��رب 
من  م�ستفيدين  �أج���ل���ه  ومت���دي���د 

�ملا�سي،  �ل��ع��ام  “خالل  و�أ����س���اف: 
ويف �لوقت �لذي و�جه فيه �لعامل 
تد�عيات �نت�سار وباء كوفيد-19، 
���س��رك��ائ��ن��ا يف خمتلف  ع��م��ل��ن��ا م���ع 
تقدمي  �أج�������ل  م�����ن  �ل����ق����ط����اع����ات 
�لدعم و�مل�ساندة للمجتمعات �لتي 
ب�����س��دة م��ن ه���ذ� �لوباء،  ت�����س��ررت 
وق���د �أظ���ه���ر ج��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��� يف 
جمموعة مبادلة درجة عالية من 
�ل��ت��ف��اين و�حل���ر����س ع��ل��ى تقدمي 
و�مل���������س����اع����دة، ونحن  �ل����ع����ون  ي����د 
جهودنا  ��ستمر�ر  على  حري�سون 

يف هذ� �ملجال«.
و�أك������د �مل����ب����ارك جن����اح م���ب���ادل���ة يف 
�ل��ت��ي حملها  �ل��ت��ح��دي��ات  جت����اوز 
عام 2020، وقال: “لقد جنحنا 
�لنخفا�س  ت��د�ع��ي��ات  جت����اوز  يف 
�لقت�ساد  �ل��ذي ط��ر�أ على  �حل��اد 
 2020 ع����ام  ب���د�ي���ة  يف  �ل���ع���امل���ي 
�لتي  زي������ادة �ل����س���ت���ث���م���ار�ت  ع���رب 
و�أرباح  نتائج  حتقيق  م��ن  مكنتنا 
..ووفقاً  �ل��ع��ام  نهاية  يف  قيا�سية 
ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا ط��وي��ل��ة �لأم����د، 
ح���ر����س���ن���ا ع���ل���ى �ل����س���ت���ث���م���ار يف 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل���و�ع���دة �ل��ت��ي حتمل 
�سناديق  ويف  قوية،  منو  �إمكانات 
�ل�ستثمار ذ�ت �لأد�ء �ملتميز ..وقد 
وعلوم  �لتكنولوجيا  قطاعا  حقق 
�خل�سو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  �حل���ي���اة، 

فارما”  �آي  �سي  “بي  م��ع  �حل��ي��اة 
�مل��ت��ح��دة، ويف قطاع  �ل���ولي���ات  يف 
و�لت�سالت  �ل�ستهالكية  �ل�سلع 
“ريالين�س”  جم����م����وع����ة  م������ع 
توظيف  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ه���ن���د،  يف 
ك��ل من  ل��دى  ��ستثمار�ت ج��دي��دة 
و”�سيتاديل”  بارترنز”  “�أباك�س 
و”�سي  كابيتال”  �سكويرد  و”�آي 

يف �سي«.
خليفة  خ����ل����دون  م����ع����ايل  وق�������ال 
�ملنتدب و�لرئي�س  �لع�سو  �ملبارك، 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������س���رك���ة م���ب���ادل���ة 
روؤي���ة  ك��ان��ت  “لقد  ل��ال���س��ت��ث��م��ار: 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د 
“حفظه �هلل”، وتوجيهات �ساحب 
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان، 
�مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�ل�سركة،  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لإ�����س����ر�ف  �حلثيث  و  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�ل�سيخ من�سور بن ز�يد  من �سمو 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  �ل�������وزر�ء 
نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة، 
ملو�جهة  ل���ن���ا  �لأك���������رب  �ل������د�ف������ع 
حتديات �لفرة �ل�سابقة، و�مل�سي 
قدماً يف م�سرية �لتقدم و�مل�ساهمة 
�ملزيد من �لإجناز�ت«.  يف حتقيق 

الدوالر يهبط مع حت�سن االإقبال على املخاطرة 
•• عوا�صم-رويرتز:

م��ع حت�سن  �أم�����س �خلمي�س  �أ�سبوع�  ذروة  م��ن  �ل���دولر  ن��زل 
�لإق���ب���ال يف �ل�����س��وق �ل��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى �مل��خ��اط��رة، يف ح��� يركز 
�مل��ت��ع��ام��ل��ون ع��ل��ى �ج��ت��م��اع ل��ب��ن��ك �إجن���ل���ر� �مل���رك���زي وبيانات 
�قت�سادية قد تتيح موؤ�سر�ت على �ملوعد �لذي قد يخفف فيه 

جمل�س �لحتياطي �لحتادي �لأمريكي �لتحفيز �لنقدي.
�أدنى م�ستوى  �ل��دولر �نتع�س خالل �لأ�سبوع �ملا�سي من  كان 
يف �سهر، متاأرجحا بفعل بيانات �قت�سادية يف �لوليات �ملتحدة 

دعمت كثري� �إمكانية �لتعايف �ل�سريع من �جلائحة.
 1019 �ل�ساعة  بحلول  باملئة   0.3 وفقد  �م�س  تر�جع  لكنه 
بتوقيت جرينت�س لي�سجل 91.03 مقابل �سلة من �لعمالت.

ن م�سوؤولون من جمل�س �لحتياطي �لحتادي �أم�س �لأول  وهوَّ
�لأربعاء من خطر �رتفاع �لت�سخم.

وي���رك���ز �ن��ت��ب��اه �ل�����س��وق ح��ال��ي��ا ع��ل��ى �ج��ت��م��اع ب��ن��ك �إجنلر� 
�ملركزي.

قد  ��سكتلند�  يف  بانتخابات  �هتماما  �مل�ستثمرون  ي��ويل  كما 
على  ج��دي��د  ��ستفتاء  ب�ساأن  �سيا�سية  مبو�جهة  �إي��ذ�ن��ا  ت��ك��ون 

�ل�ستقالل.

�جلنيه  ك���ان  ج��ري��ن��ت�����س،  بتوقيت   1024 �ل�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
 1.3916 عند  �ملر�جع  �ل��دولر  �أم��ام  م�ستقر�  �لإ�سرليني 
دولر. و�سعد �ليورو 0.4 باملئة مقابل �لدولر �إىل 1.2049 
دولر، و�رتفع 0.3 باملئة �إمام �جلنيه �لإ�سرليني �إىل 86.57 
�لأ���س��ر�يل هبوطا ح��اد� خالل  �ل��دولر  بن�س لليورو. وهبط 
�لقت�سادي  �حل��و�ر  �ستوقف  �إنها  �ل�س�  قالت  عندما  �لليل 
مع كانرب�، لكن �لعملة تعافت ليجري تد�ولها �سبه م�ستقرة 

خالل �ليوم مع فتح �لأ�سو�ق �لأوروبية.
باملئة مقابل نظريه   0.1 �لأ���س��ر�يل مرتفعا  �ل���دولر  وك��ان 
بتوقيت   1028 �ل�ساعة  بحلول   0.77515 �إىل  �لمريكي 

جرينت�س، بعدما نزل و�سول �إىل 0.7701 ليال.
باملئة   0.1 نزوله  وبلغ  �أي�سا  �لنيوزيلندي  �ل��دولر  وتر�جع 

خالل �ليوم.
بالن�سبة للعمالت �مل�سفرة، جرى تد�ول عملة �إثريوم عند نحو 
3500 دولر بعدما بلغت م�ستوى قيا�سيا عند 3559.97 

دولر يوم �لثالثاء، مرتفعة نحو 800 باملئة هذ� �ل�سهر.
لكنها  دولر   58350 �إىل  باملئة   1.5 نحو  بتكوين  و�سعدت 
ل تز�ل دون �أعلى م�ستوى لها على �لإطالق �لذي �سجلته يف 

�أبريل ني�سان عند 64895.22 دولر.

 الذهب ي�سعد بدعم نزول ع�ائد ال�سندات 
واالأنظار على بيانات ال�ظائف االأمريكية 

•• عوا�صم-رويرتز:

�إذ عو�س تر�جع يف  �أم�س �خلمي�س،  �أ�سعار �لذهب  �رتفعت 
عو�ئد �سند�ت �خلز�نة �لأمريكية �سغطا جنم عن �سعود 
�لدولر، يف ح� ينتظر �مل�ستثمرون بيانات �لوظائف غري 
من  و�لتي  ني�سان،  لأب��ري��ل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لزر�عية 

�ملقرر �سدورها يف وقت لحق هذ� �لأ�سبوع.
�إىل  ب��امل��ئ��ة   0.2 �ل���ف���وري���ة  �مل���ع���ام���الت  يف  �ل���ذه���ب  وز�د 
�ل�ساعة  بحلول  )�لأون�����س��ة(  لالأوقية  دولر   1789.22
�لذهب  ع���ق���ود  وت���ق���دم���ت  ج��ري��ن��ت�����س.  ب��ت��وق��ي��ت   0509

�لأمريكية �لآجلة 0.2 باملئة �إىل 1788.20 دولر.
�أ�ست  �إ���س.ب��ي.�آي  يف  �لإد�ري  �ل�سريك  �إنيز  �ستيفن  وق��ال 
�لحت������ادي  �لح���ت���ي���اط���ي  جم��ل�����س  “يو��سل  م��اجن��م��ن��ت 
لأنه  للذهب  بالن�سبة  جيد  �أمر  �إنه  هنا،  �لدفع  �لأمريكي 
يبقي �لعو�ئد منخف�سة. �أعتقد �أن هذ� �سيوؤدي يف �لنهاية 

�إىل �سعف �لدولر �لأمريكي«.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 7 مايو 2021 العدد 13235

برعاية هزاع بن زايد.. »فينتك اأب�ظبي 2021« ينطلق 22 ن�فمرب املقبل
�سمن  �لعامة  �جلل�سات  جميع  بث  و�سيتم  �لعامل.  �أنحاء  كافة  من  و�خلا�س 
�ملهرجان  ح�سور  ب�  �لختيار  يتيح  مما  �لرقمية،  �لو�سائل  عرب  �ملهرجان 
فينتك  م��ه��رج��ان  و�سيبد�أ  �ل��ع��امل.  يف  م��ك��ان  �أي  م��ن  �ف��ر����س��ي��اً  �أو  �سخ�سياً 
�فر��سياً  �ستقام  و�لتي  �لبحث،  فعالياته من خالل جولة   2021 �أبوظبي 
�ملالية  �لتقنيات  �أف�سل  على  للعثور  دول���ة   35 م��ن  �أك���رث  �ل��ع��ام  ه��ذ�  لت�سم 
و�ختيارها لالن�سمام �إىل من�سة فينتك 100. و�ستوفر �جلولة �لفر��سية، 
�لتي �ستنطلق يف 2 يونيو 2021 وت�ستمر حتى نهاية �سهر �أكتوبر 2021 
كل  يف  �لأب���رز  �لنا�سئة  �ل�سركات  موؤ�س�سي  على  �لتعرف  فر�سة  للم�سارك� 
وكما  �ملبتكرة  حلولهم  �سيقدمون  �لذين  �ملالية  �لتكنولوجيا  جمال  يف  دول��ة 
�جلهات  وممثلي  �ملالية  �لتكنولوجيا  ق��ادة  �إىل  �ل�ستماع  للم�سارك�  �سيتاح 
�حلكومية و�ملبتكرين. و�سيحتفي مهرجان فينتك �أبوظبي 2021 بالبتكار 
من خالل حتدي �لبتكار �ل�سنوي �لذي �سيتيح ل�سركات �لتكنولوجيا �ملالية 

�لن�سخة  بتقدمي  يفخر  �لعاملي  �أبوظبي  �سوق  �أن  �إىل  ..م�سري�  �لتكنولوجية 
هذ�  �حل��دث  و�سيوفر  �لقطاع  �سمن  �لبتكار  لدعم  �ملهرجان  من  �جل��دي��دة 
�ملناق�سات  لإج��ر�ء  و�مل�ستثمرين  �لنا�سئة  و�ل�سركات  للمبتكرين  فر�سة  �لعام 
�مل�ستقبلية.  �ملالية  �لتكنولوجيا  ولو�ئح  �ل�سيا�سات  و�سع  جمال  يف  و�لتعاون 
�أقيمت بنجاح يف  �أبوظبي  �ملا�سي من فينتك  �أن ن�سخة �لعام  �جلدير بالذكر 
�لفرة من 24 �إىل 26 نوفمرب 2020 وذلك من خالل من�سة �فر��سية 
ثالثية �لأبعاد ��ستقطبت �أكرث من 18500 م�سارك من جميع �أنحاء �لعامل 
حيث ��ستمرت �أجندة �حلدث على مدى ثالثة �أيام وت�سمنت كلمات رئي�سية 
وحلقات نقا�س وحمادثات بقيادة رو�د قطاع �لتكنولوجيا �ملالية �سلطو� خاللها 
�ل�سوء على �لتطور�ت و�لتوجهات يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية، مبا يف ذلك 
�لذكاء �ل�سطناعي وو�جهات �لربط �لربجمي ور�أ�س �ملال �ل�ستثماري و�سبل 

تو�سيع نطاق �ل�سركات �لنا�سئة وتطوير �للو�ئح.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�أبوظبي  فينتك  م��ه��رج��ان  م��ن  �خلام�سة  �ل����دورة  تنطلق  �أب��وظ��ب��ي..  لإم����ارة 
ويجمع   . بن�سخته “�لهجينة” يف �لفرة من 22 �إىل 24 نوفمرب 2021 
فينتك �أبوظبي 2021 �حلدث �لأبرز يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا ب� �حل�سور �لفر��سي و�لو�قعي مب�ساركة 
و�إطالق  �لأف��ك��ار  ملناق�سة  �ل�سر�تيجي�  و�ل�سركاء  �لقطاع  رو�د  خمتلف 
�ملبادر�ت �ملبتكرة مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة �لدولة كوجهة عاملية للتكنولوجيا 
�ملجل�س”  “منتدى  �ن��ط��الق��ة  �حل���دث  م��ن  �ملقبلة  �لن�سخة  وت�سهد  �مل��ال��ي��ة. 
�خلا�سة  و�ملنتديات  �ملحادثات  من  جمموعة  ت�سم  �لتي  �حل�سرية  �لفعالية 
�لعام  �لقطاع�  �ملالية من  �لتكنولوجيا  قادة قطاع  ب�  �لنقا�س  باب  وتفتح 

كربى  تطرحها  م�سكالت  لتقارير  ��ستجابًة  مبتكرة  حلول  لتقدمي  �لفر�سة 
�ل�سركات من �لقطاع �ملايل و�حلكومي و�لتي �ستقدم بدورها دعماً للم�سارك� 
منها  ج��دي��دة،  �إ�سافات  �لعام  ه��ذ�  �ملهرجان  وي�سهد  �لتحدي.  يف  �لناجح� 
�لتكنولوجيا  جمال  يف  �مل�ستد�م  لالبتكار  – منتدى  �خلري  �أج��ل  من  فينتك 
�مل��ال��ي��ة و-CxO21 م��ن��ت��دى ل��الب��ت��ك��ار �مل��وؤ���س�����س��ي و�ل�����س��ريف��ة �ل��رق��م��ي��ة و 
منتدى �لعمالت �لرقمية وRisk4.0 – منتدى �لأمن �ملايل   -Token
�لتجزئة و�ملدفوعات. وقال  �سوق فينتك - منتدى حول مبيعات  �إىل  �إ�سافة 
�إميانيول جيفاناك�س، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سلطة تنظيم �خلدمات �ملالية لدى 
حيث  �لنجاح  من  �ملزيد  حتقيق  �أبوظبي  فينتك  مهرجان  “يو��سل  �ل�سوق: 
تكيف �حلدث مع �لظروف �لر�هنة من خالل �ملزج ب� �لأ�سلوب �لفر��سي 
للتكنولوجيا  �لعمل  بيئة  لتلبية �حتياجات  �لتطور  و�لو�قعي وهو ي�ستمر يف 
�حللول  ت��ب��ن��ي  زي�����ادة  �إىل  �أدت   19- ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  �أن  و�أ����س���اف  �مل��ال��ي��ة. 
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املال والأعمال

يف اأوىل ا�ستثماراتها بال�سوق اليونانية

»م�سدر« تط�ر حمطة للطاقة ال�سم�سية الكهرو�س�ئية بال�سراكة مع »تالريي انرجيا«

ناق�س تعزيز التعاون يف مرحلة ما بعد »كوفيد-19«

بن ط�ق يبحث مع نظريه ال�سل�فاكي خلق فر�س جديدة ومتن�عة ملجتمعي االأعمال يف البلدين
بحث اآليات ت�سجيع ال�سركات االإماراتية وال�سلوفاكية على ا�ستك�ساف الفر�س املتاحة واال�ستثمار يف قطاعات جديدة يف اأ�سواق البلدين

•• اأبوظبي-الفجر

�أعلنت كل من �سركة �أبوظبي لطاقة 
�مل�ستقبل “م�سدر”، �إحدى �ل�سركات 
�لطاقة  جم����ال  يف  ع��امل��ي��اً  �ل����ر�ئ����دة 
�لتي  �ملتجددة، و”تالريي �نرجيا”، 
�ل�سم�س  طاقة  م�ساريع  يف  ت�ستثمر 
و�ل�����ري�����اح ع���ل���ى م�������س���ت���وى �مل����ر�ف����ق 
�ت��ف��اق��ه��م��ا ع��ل��ى تطوير  �خل��دم��ي��ة، 
كهرو�سوئية  �سم�سية  طاقة  حمطة 
با�ستطاعة 65 ميجاو�ط يف �ليونان 
“م�سدر-تالريي  �سركة  خ��الل  من 

جرني�سن«.
وقم مت �لإع��الن عن هذه �لتفاقية 
�أقيمت  ت��وق��ي��ع  م���ن خ���الل م��ر����س��م 
�ف�����ر�������س�����ي�����اً مب���������س����ارك����ة ����س���ع���ادة 
�ليونان  �سفري  زيو�س،  ديوني�سيو�س 
�ملتحدة؛  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ل���دى 
�سامل  ح����ام����د  ����س���ل���ي���م���ان  و�����س����ع����ادة 
�ملزروعي، �سفري دولة �لإمار�ت لدى 

�ليونان.
��ستثمار�ت  �أوىل  �مل�سروع  هذ�  ويعد 
“م�سدر يف �ل�سوق �ليونانية، و�سوف 
“م�سدر-تالريي جرني�سن”  تتوىل 
بالتعاون  �مل�������س���روع  ت��ط��وي��ر  م��ه��م��ة 
جمموعة  هما  حملي�  �سركاء  م��ع 
و�سركة  “كون�ستانتاكوبولو�س” 

“�أوتوهيال�س«.
زيو�س،  ديوني�سيو�س  �سعادة  و�أع��رب 
�سفري �ليونان لدى �لإمار�ت �لعربية 
هذه  بتوقيع  �سعادته  ع��ن  �مل��ت��ح��دة، 
�ل�سركات  من  �ثنت�  ب�  �لتفاقية 
�ل��ي��ون��ان��ي��ة �ل���ب���ارزة وه��م��ا جمموعة 
و�سركة  “كون�ستانتاكوبولو�س” 
مت  �لتي  و�ل�سركة  “�أوتوهيال�س”، 
كل  ب���  م�����س��رك  ب�سكل  تاأ�سي�سها 

اأب�ظبي و�سنغاف�رة تعززان اآفاق التعاون 
باإطالق دع�ة لتط�ير ابتكارات املدن الذكية

•• اأبوظبي-وام: 

 IPI أطلق مكتب �أبوظبي لال�ستثمار بالتعاون مع م�سروع �سنغافورة، و�سركة�
�لبتكار�ت  لتقدمي  �ل�سنغافورية  لل�سركات  دعوة  للم�سروع،  �لتابعة  �سنغافورة 
و�حل���ل���ول �ل��ت��ي ت��دع��م �أج���ن���دة ت��ط��وي��ر �مل����دن �ل��ذك��ي��ة ح��ي��ث مي��ك��ن لل�سركات 
من  ع��دد  مع  تتعامل  �لتي  وحلولها  بابتكار�تها  �لتقدم  �ملوؤهلة  �ل�سنغافورية 
�لتحديات �لتي تو�جهها هيئات وموؤ�س�سات خمتلفة يف �إمارة �أبوظبي . وتتطلع 
كل من �إمارة �أبوظبي وجمهورية �سنغافورة من خالل هذه �لدعوة �إىل ت�سريع 
تطوير �أ�س�س �ملدن �لذكية بهدف تر�سيخ �لفكر �مل�ستد�م جلودة �حلياة، وتعزيز 
�لكفاءة �لت�سغيلية و�ملز�يا �لتناف�سية فيما �ستعمل هذه �لدعوة على تعزيز �آفاق 
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�ملعارف ب� �لبلدين، كما �ست�ساهم يف ربط منظومتي 
�لبتكار فيما بينهما.. و�حتلت �سنغافورة �ملرتبة �لأوىل عاملياً على موؤ�سر �ملدن 
 ،IMD �لإد�ري����ة  للتنمية  �ل���دويل  �ملعهد  ع��ن  �ل�سادر   2020 لعام  �لذكية 
�لأو�سط.  �ل�سرق  م�ستوى  على  �لأوىل  �ملرتبة  �أبوظبي  �إم��ارة  �حتلت  ح�  يف 
لال�ستثمار،  �أبوظبي  مكتب  عام  بن هندي، مدير  �لدكتور طارق  �سعادة  وقال 

توفري  ع��ن  �مل�����س��وؤول��ة  �حلكومية  �لهيئة 
�لقطاع �خلا�س يف  �لدعم ل�ستثمار�ت 
�أبوظبي  �إم��ارة  “تلتزم  �أبوظبي:  �إم��ارة 
�لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  بتعزيز 
تلتزم  ك��م��ا  ����س���ن���غ���اف���ورة،  م���ع  �ل���ق���وي���ة 
�لنمو  لتحقيق  �لب��ت��ك��ار  وت���رية  ب��دف��ع 
و�ستعمل  �لطويل.  �ملدى  على  �مل�ستد�م 
�سنغافورة  م�����س��روع  م��ع  �ل���دع���وة  ه���ذه 
وتفتح  �لقائمة،  �ل�سر�كات  تعزيز  �إىل 
�مل��زي��د م��ن فر�س �لتعاون  �أم���ام  �ل��ب��اب 
نتطلع  و�سنغافورة.  �أبوظبي  �إمارة  ب� 
و�لتي  للتنفيذ  �لقابلة  �حللول  لإيجاد 
تو�كب �لحتياجات و�لتحديات �ملحلية 
�إىل �لعامل مبا  و�لتي ميكن ت�سديرها 
�لقائمة  �لقت�ساد�ت  تعزيز  يف  ي�ساهم 
يف  �لذكية  �مل��دن  وتطوير  �ملعرفة  على 

منطقتنا وخارجها«.
ومتثل هذه �لدعوة دفعة هامة جلهود 
�لتعاون  من  �ملزيد  لتحقيق  �ل�سركات 
و�لبتكار، وتطوير حلول حمددة ميكن 
وتنفيذها  جت��اري��اً  �عتمادها  يف  �لنظر 
على م�ستوى �إمارة �أبوظبي. وقد عمل 
مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ب�سكل وثيق 
مع عدد من �ملوؤ�س�سات �لبارزة يف �إمارة 
�أبوظبي  ب���رول  �سركة  مثل  �أب��وظ��ب��ي 
�لبلديات  ود�ئ���رة  /�أدن����وك/   �لوطنية 
حتديد  بهدف  وذلك  وم�سدر،  و�لنقل 
�لذكية.  �مل����دن  ت���و�ج���ه  ���س��ت حت���دي���ات 
و�ستح�سل �ل�سركات �ملوؤهلة على �لدعم 
�ملايل من قبل م�سروع �سنغافورة. وقال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ك��ي��م،  ���س��ون  ت����ان 
�سنغافورة:  م�������س���روع  ل����دى  �مل�����س��اع��د 
�مل�سركة  �ل�����دع�����وة  ه�����ذه  “�ستعمل 
�خلا�سة  و�لبتكار�ت  �حللول  لتقدمي 
ب���امل���دن �ل���ذك���ي���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز رو�ب����ط 
�لتعاون ب� �إمارة �أبوظبي و�سنغافورة. 
و�ستتمكن �ل�سركات �ل�سنغافورية �لتي 
تتمتع بالإمكانيات و�خلرب�ت يف جمال 
�حللول �لذكية من �لدخول يف �سر�كات 
م��ع ع���دد م��ن �مل��وؤ���س�����س��ات �مل��رم��وق��ة يف 
تطوير  يف  للم�ساركة  ظبي  �أب���و  �إم���ارة 

وجتريب �حللول �لتكنولوجية .

�لطاقة  �ملهم يف جمال  �مل�سروع  هذ� 
باليونان،  �لكهرو�سوئية  �ل�سم�سية 
�ل�سركات  ه�����ذه  م����ع  ن���ت���ع���اون  و�أن 
�ل���ر�ئ���دة يف جم����الت ع��م��ل��ه��ا. ومن 
�سيكون  ج���ه���ودن���ا،  ت�����س��اف��ر  خ����الل 
حتقيق  دع��م  يف  �مل�ساهمة  باإمكاننا 
جلمهورية  �ل����س���ت���د�م���ة  �أه���������د�ف 
مبجموعتنا  �خلا�سة  وتلك  �ليونان 
وذل�����ك ع���رب ت��ع��زي��ز �لع���ت���م���اد على 

م�سادر �لطاقة �ملتجددة«.
للطاقة  �ل��وط��ن��ي��ة  خلطتها  ووف���ق���اً 
�إىل توليد  �ل��ي��ون��ان  ت��ه��دف  و�مل��ن��اخ، 
م�سادر  من  طاقتها  من  باملائة   35
 .2030 ع������ام  ب���ح���ل���ول  م���ت���ج���ددة 
�إنتاج  �أي�������س���اُ  �خل���ط���ة  وت�����س��ت��ه��دف 
��ستهالك  باملائة من   60 �أك��رث من 
على  بالعتماد  �ل��ب��الد  يف  �لكهرباء 
م�سادر طاقة متجددة بحلول نف�س 

�لعام، وهي �سعف �لن�سبة �حلالية. 
فا�سيالكي�س،  �ي��ف��ت��ي��ك��ي��و���س  وق����ال 
ل�سركة  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  �ل����رئ����ي���������س 
باأول  فخورون  “نحن  �أوتوهيال�س: 
����س��ث��ت��م��ار ل�����س��رك��ة �أوت���وه���ي���ال����س يف 
جمال �لطاقة �ملتجددة و�لتعاون مع 
ودولي� مرموق�  �سركاء حملي� 
جمال  يف  مهمة  خ���رب�ت  وميتلكون 
�ل�سم�سية  �لطاقة  م�ساريع  تطوير 

�لكهرو�سوئية«.
تاأ�سي�س  �لإع����الن ع��ن  ق��د مت  وك���ان 
�سركة “م�سدر-تالريي جرني�سن”، 
م�سدر  ب������  �مل���������س����رك  �مل���������س����روع 
�أبوظبي  �أ���س��ب��وع  خ���الل  وت���ال���ريي، 
وتخت�س   ،2019 ل���ال����س���ت���د�م���ة 
�لطاقة  م�ساريع  تطوير  يف  �ل�سركة 
�مل��ت��ج��ددة يف و���س��ط و���س��رق وجنوب 

�أوروبا.

حتقيق  �إىل  �لر�مية  �جلهود  تعزيز 
�مل�������س���رك���ة يف �حل�����د من  �أه����د�ف����ن����ا 

�لتغري �ملناخي«.
�سدد كاي رينتال، مدير  من جهته، 
�أهمية  �ن��رج��ي��ا، ع��ل��ى  ت���ال���ريي  ع���ام 
هذ� �مل�سروع �لذي يقع �سمن �إحدى 
يغطيها  �ل��ت��ي  �لرئي�سية  �لأ����س���و�ق 
مل�ساريع  �ل���ث���اين  ت���ال���ريي  ���س��ن��دوق 
طاقة �ل�سم�س و�لرياح، و�لذي ياأتي 
�أي�����س��اً ث��م��رة �ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م ب� 

تالريي �نرجيا وم�سدر.
و������س�����وف ت����ول����د حم����ط����ة �ل���ط���اق���ة 
�ل���ك���ه���رو����س���وئ���ي���ة عند  �ل�����س��م�����س��ي��ة 
�ساعي  جيجاو�ط   100 ��ستكمالها 

من �لكهرباء �سنوياً.
يف  �أك������ي������ل������ي�������������س  ق������������ال  ح����������  يف 
“�إننا  ك���ون�������س���ت���ان���ت���اك���وب���ول���و����س: 
ف��خ��ورون ب��اأن نكون ج���زء�ً م��ن هذه 
لتطوير  �لأط��ر�ف  �ل�سر�كة متعددة 

يتم  �أن  �ملقرر  2023. ومن  يف عام 
مز�د�ت  خطط  �سمن  �مل�سروع  �إدر�ج 
�ليونان  يف  �لتغذية  ح�سب  �لتعرفة 

يف �أو�خر عام 2021.
ويف هذه �ملنا�سبة، قال حممد جميل 
�لرحمي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
�حتفالنا  م����ع  “تز�منا  م�������س���در: 
مب������رور خ��م�����س��ة ع�����س��ر ع����ام����اً على 
ودخولها  م�����س��در  ���س��رك��ة  ت��اأ���س��ي�����س 
�مل����ت����ج����ددة، نفخر  �ل���ط���اق���ة  ق���ط���اع 
بامل�ساركة يف هذ� �مل�سروع �لذي ميثل 
�أول ��ستثمار لنا يف �ل�سوق �ليونانية 
تو�سيع  ب����اجت����اه  ج����دي����دة  وخ����ط����وة 
حمفظة م�ساريع �سركة م�سدر حول 
�لعامل. و�إننا نتطلع �إىل �لتعاون مع 
�لعاملية  خربتنا  وت�سخري  �سركائنا 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة لدعم  يف جم���ال �ل��ط��اق��ة 
ل��ت��ن��وي��ع م�سادر  �ل��ي��ون��ان  م�����س��اع��ي 
�ل��ط��اق��ة، وه��و م��ا ي�سهم ب��ال��ت��ايل يف 

�تفاقية  مت��ث��ل   “ �ل���ي���ون���ان:  ل����دى 
�ليوم خطوة مهمة ت�سهم يف توطيد 
�لتي جتمع  �لأم��د  �لعالقات طويلة 
و�لإم����ار�ت  �ل��ي��ون��ان  جمهورية  ب��� 
�مل��ت��ح��دة. ون��ح��ن فخورون  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدولة  ج��ه��ود  دع���م  يف  ب��امل�����س��اه��م��ة 
وتبعاته  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  م��ن  للحد 
�ملن�سود  �ل��ه��دف  وحت��ق��ي��ق  �ل�سلبية 
�ملتمثل يف �إنتاج 35 باملائة من مزيج 
�لطاقة من م�سادر متجددة بحلول 
عام 2030. و�إننا نتطلع �إىل تعزيز 
�لبلدين من  �لثنائية ب�  �لعالقات 
�لتعاون بينهما  خالل تو�سيع نطاق 

يف �مل�ستقبل �لقريب«.
ويقع �مل�سروع يف منطقة فيوتيا على 
ت��ق��ري��ًب��ا �سمال  ك��ي��ل��وم��ر�ً   65 ب��ع��د 
مت  وق��د  �أث��ي��ن��ا،  �ليونانية  �لعا�سمة 
�إحر�ز مر�حل متقدمة من �مل�سروع، 
ومن �ملتوقع ��ستكمال عمليات �لبناء 

�لإمار�تية  �ل�سركة  “م�سدر”،  من 
�ملتجددة،  �لطاقة  جمال  يف  �لر�ئدة 
�إحدى  “تالريي-�نرجيا”،  و�سركة 
�ل�����س��رك��ات �ل���ب���ارزة ع��امل��ي��اً يف جمال 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة، وذل�����ك بهدف  �ل���ط���اق���ة 
�سم�سية  ط����اق����ة  حم���ط���ة  ت���ط���وي���ر 

كهرو�سوئية يف �ليونان.
لل�سركاء  بالتهنئة  �سعادته  وت��وج��ه 
بالتهنئة  وخ�����س  �مل�����س��روع،  ه���ذ�  يف 
هذ�  ميثل  �ل���ذي  “م�سدر”  �سركة 
قطاع  يف  لها  ��ستثمار  �أول  �مل�����س��روع 
و�أعرب  �ليوناين،  �ملتجددة  �لطاقة 
�أم��ل��ه ب��اأن متهد ه��ذه �لتفاقية  ع��ن 
وغريها  “م�سدر”  �أم����ام  �ل��ط��ري��ق 
�أجل  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سركات  م��ن 
�مل��زي��د م��ن �ل���س��ت��ث��م��ار�ت يف �ل�سوق 

�ليونانية.
من جهته، قال �سعادة �سليمان حامد 
�سامل �ملزروعي، �سفري دولة �لإمار�ت 

�لتحتية  و�ل����ب����ن����ي����ة  �حل����دي����ث����ة 
�مل�ستقبل  وتكنولوجيا  و�لب��ت��ك��ار 

و�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة«.
ريت�سارد  معايل  قال  جانبه،  ومن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ���س��ول��ي��ك - 
�لوزر�ء وزير �لقت�ساد بجمهورية 
و�سلوفاكيا  �لإم����ار�ت  �سلوفاكيا: 
م��ا���س��ي��ت��ان ب���ع���زمي���ة ����س���ادق���ة يف 
�ل���ع���م���ل م����ع����اً ل���ت���وط���ي���د �أو������س����ر 
�إىل  �سر�كتهما  وتطوير  �لتعاون 
�آفاق �أكرث تقدماً يف كافة �ملجالت 
ذ�ت �لهتمام �مل�سرك، لال�ستفادة 
�لوعدة  �ملقومات �لقت�سادية  من 
و�لإمكانات �ل�ستثمارية �ل�سخمة 
�لتي ميتلكها �لبلد�ن �ل�سديقان. 
و�����س����رن ك����ز ج����ه����ودن����ا ع���ل���ى دع���م 
�لأعمال  جمتمعي  ب���  �ل�سر�كة 
م�ستد�مة،  ب�����س��ورة  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
�قت�سادية  �إن�ساء جلنة  من خالل 
م�سركة تت�سمن جمال�س �أعمال 
ت�سمل مم��ث��ل��� عن  ف��ن��ي��ة  وف����رق 
�لبلدين،  يف  �ملخت�سة  �ل�سلطات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه��������د�ف �مل����رج����وة يف 
�لهتمام  ذ�ت  �ل��ت��ع��اون  جم����الت 

�مل�سرك«.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل ع���ب���د�هلل ب���ن طوق 
م��ع معايل  �لقت�ساد  وزي��ر  �مل��ري 
رئي�س  ن��ائ��ب   - �سوليك  ريت�سارد 
�لقت�ساد  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
وبح�سور  �سلوفاكيا،  بجمهورية 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
للتجارة  دول�����ة  وزي�����ر  �ل����زي����ودي 
�لتعاون  ع����الق����ات  �خل����ارج����ي����ة، 
�لق��ت�����س��ادي و�ل���س��ت��ث��م��اري ب� 
و�سبل  و�سلوفكيا  �لإم����ار�ت  دول���ة 
وت���ط���وي���ره���ا مب���ا يحقق  دع��م��ه��ا 
للبلدين  �مل�������س���رك���ة  �مل�������س���ال���ح 

�ل�سديق�.
وناق�س �جلانبان، خالل �لجتماع 
�ل��ذي عقد مبقر �ل���وز�رة يف دبي، 
وو��سعة  �سبل خلق فر�س جديدة 
وم���ت���ن���وع���ة مل��ج��ت��م��ع��ي �لأع����م����ال 
ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
وبحثا  لهما،  �مل�سركة  �لأول��وي��ة 
�قت�سادي  ت���ع���اون  جل��ن��ة  �إن�������س���اء 
�لتعاون  �أط����ر  لتنمية  م�����س��رك��ة 
�مل�ستوي�  ع���ل���ى  �لق����ت���������س����ادي 
وزي��ادة حجم  و�خلا�س  �حلكومي 

و�إمكانتهما  �ل��ب��ل��دي��ن  لتطلعات 
�لق���ت�������س���ادي���ة، و�ل����س���ت���ف���ادة من 
�ل��ف��ر���س �جل���دي���دة وخ��ا���س��ة من 
خ�����الل �ل����س���ت���ث���م���ار يف �مل����ه����ار�ت 
و�لبحث  و�لتكنولوجيا  و�لبتكار 
و�ل���ت���ط���وي���ر وري���������ادة �لأع�����م�����ال، 
وج�����ه�����ود �ل����ت����ع����ايف �لق���ت�������س���ادي 
“كوفيد19«.  ب��ع��د  م��ا  وم��رح��ل��ة 
و�أ����س���اف م��ع��ايل �ل���زي���ودي: “�إن 
من  �ل��ع��دي��د  يتقا�سمان  �لبلدين 
�لروؤى و�ل�سر�تيجيات �مل�سركة 
فيما يخ�س �لتنمية �لقت�سادية، 
وخا�سة يف جانب �لهتمام بتحقيق 
عرب  للم�ستقبل  م�ستد�م  �قت�ساد 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �لفر�س  تعزيز 
و�ل�سناعة  �لبتكارية  �ملجالت  يف 
�حلديثة.  و�لتكنولوجيا  �لرقمية 
�ل�سلوفاكي  �جلانب  مع  و�سنعمل 
�مل���ق���ب���ل���ة على  �مل����رح����ل����ة  خ�������الل 
�لو�سول  ف��ر���س  وت��ن��وي��ع  تو�سيع 
و�إز�ل���ة  �لبلدين  يف  �لأ���س��و�ق  �إىل 
�حل��و�ج��ز �أم���ام �ل��ت��ج��ارة وحتديد 
قطاعات  يف  �جل���دي���دة  �مل���ج���الت 
و�لطاقة  �ل�سحية  �لرعاية  مثل 
و�ل�سناعة  �مل�������س���ت���د�م  و�ل���ن���م���و 

�ل�ستثمار�ت  وت��ن��وي��ع  �ل���ت���ج���ارة 
�لتعايف  ملرحلة  �ملتبادلة  �ملبا�سرة 
جائحة  ب���ع���د  وم�����ا  �لق���ت�������س���ادي 
وت�سجيع   ،”19 “كوفيد 
�لفر�س  ��ستك�ساف  �ل�سركات على 
و�ل���س��ت��ث��م��ار يف قطاعات  �مل��ت��اح��ة 

جديدة يف �أ�سو�ق �لبلدين.
و�أكد معايل عبد�هلل بن طوق على 
�لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع ب� 
وقيادتهما  �ل�سديق�  �لبلدين 
و�لتي متثل حجر �لأ�سا�س لتنمية 
و�لتجارية  �لقت�سادية  �لعالقات 
�ملرحلة  خ�����الل  و�ل����س���ت���ث���م���اري���ة 
�مل��ق��ب��ل��ة، خ��ا���س��ة يف ظ��ل �حلر�س 
وتطوير  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  �مل�ستمر 
�أوجه �لتعاون �مل�سرك يف خمتلف 
�سلوفاكيا  �أن  مو�سحاً  �مل��ج��الت، 
�سريك مهم يف و�سط و�سرق �أوروبا 
كبري�  �قت�ساديا  تنوعا  ومتتلك 
�ل�سناعات  جم�����الت  يف  خ��ا���س��ة 

�لتحويلية.
“�إن تعزيز  وقال معايل بن طوق 
�ل���ع���م���ل �مل�������س���رك و�ل����ت����ع����اون يف 
�أهمية  يكت�سب  �ل��ر�ه��ن��ة  �مل��رح��ل��ة 
�مل����ت����غ����ري�ت  ظ������ل  م�����ت�����ز�ي�����دة يف 

�مل�����س��رك، وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك يف منو 
بنحو  �لنفطية  غ��ري  �ل�������س���ادر�ت 
 2019 ع����ام  �أ����س���ع���اف خ����الل   5
وناأمل   ،2018 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
تنمية  �مل���ق���ب���ل���ة  �مل���رح���ل���ة  خ�����الل 
�لعالقات لتحقيق معدلت ترتقى 

�لقت�سادي و�لتنمية �مل�ستد�مة يف 
“كوفيد-19”،  بعد  م��ا  مرحلة 
�لفر�س  �مل��زي��د م��ن  و����س��ت��ك�����س��اف 
كالبتكار  �لقطاعات �جلديدة،  يف 
و�لتجارة  �ل��رق��م��ي  و�لق���ت�������س���اد 
�لرقمية  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات  �ل���ذك���ي���ة 

“كوفيد- ج��ائ��ح��ة  ع���ن  �ل��ن��اجت��ة 
�سر�كة  �إىل  نتطلع  ونحن   ،”19
�حلكومي  �مل�ستوي�  على  مثمرة 
و�خل��������ا���������س ل�����ت�����ب�����ادل �مل����ع����رف����ة 
تطوير  يف  وخ�سو�ساً  و�خل��رب�ت، 
�سيا�سات ومبادر�ت �لدعم و�لتعايف 

نحو  قاطرة  باعتبارها  �حلديثة، 
بناء وت�سكيل �قت�ساد�ت �مل�ستقبل«. 
ثاين  معايل  �أو�سح  ناحيته،  ومن 
�ل�سر�كة �لقت�سادية  �أن  �لزيودي 
ب� �لبلدين ت�سهد منو�ً متو��ساًل 
يف خمتلف �ملجالت ذ�ت �لهتمام 

»االأوراق املالية« تعلن م�اعيد عطلة 
االأ�س�اق املالية يف خالل الفطر املبارك

•• اأبوظبي-وام:

بناًء على ما ورد  �أنه  �ملالية و�ل�سلع  �لأور�ق  �أعلنت هيئة 
 /7/ رق��م  �لب�سرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  بكتاب 
�ل�سعيد للوز�ر�ت  2021 ب�ساأن عطلة عيد �لفطر  لعام 
�لت�ساور  وبعد  تقرر  فقد  بالدولة..  �لحتادية  و�جلهات 
و�لتن�سيق مع �لأ�سو�ق �ملالية �أن تبد�أ عطلة عيد �لفطر 
بالأ�سو�ق �ملالية من يوم 29 من رم�سان ولغاية 3 �سو�ل 
على  �مليالدي،  �لتاريخ  ذلك من  يو�فق  ه� ومبا   1442
�أن ي�ستاأنف �لدو�م �لر�سمي يوم �لأحد �ملو�فق 16 مايو 

.2021

تراجع اأ�سعار النفط رغم انخفا�س كبري ملخزونات اخلام االأمريكية 
��ستمر�ر  “مع  م���ذك���رة  يف  ���س��ي��ت��ي  يف  حم��ل��ل��ون  وق����ال 
توزيع �للقاحات و��ستمر�ر بدء مو�سم �لقيادة �ل�سيفي 
ُيبقي  �أن  �لجت���اه،  ه��ذ�  يت�سارع  �أن  يفر�س  �مل��ك��ب��وت، 
�لطلب على وقود �ل�سيار�ت قويا ويدعم ثقة �ل�سوق يف 

ق�سة �لتعايف«.
�لأول  �أم�س  �لأمريكية  �لطاقة  معلومات  �إد�رة  قالت 
�لأربعاء �إن خمزونات �لوليات �ملتحدة من �لنفط �خلام 
تر�جعت مبا يفوق �لتوقعات كثري� �لأ�سبوع �ملا�سي مع 

�رتفاع �إنتاج م�سايف �لتكرير وقفزة لل�سادر�ت.
يف  برميل  م��الي���  ثمانية  �خل���ام  خم��زون��ات  وهبطت 
 485.1 �إىل  ني�سان  �أب��ري��ل   30 يف  �ملنتهي  �لأ���س��ب��وع 
مليون برميل، مقارنة مع توقعات حملل� ��ستطلعت 

رويرز �آر�ءهم لنخفا�س قدره 2.3 مليون برميل.

•• لندن-رويرتز:

�سابق  وق��ت  يف  �رتفعت  بعدما  �لنفط  �أ�سعار  تر�جعت 
�أم�س �خلمي�س، وذلك حتت �سغط زيادة حالت �لإ�سابة 
فاق  �نخفا�س  ورغ��م  وغريها،  �لهند  يف  بكوفيد-19 

�لتوقعات كثري� ملخزونات �خلام �لأمريكية.
28 �سنتا، مبا  ب��رن��ت  �ل��ع��ق��ود �لآج��ل��ة خل���ام  وه��ب��ط��ت 
للربميل  دولر   68.68 �إىل  ب��امل��ئ��ة،   0.4 ي���ع���ادل 
وخ�سرت  جرينت�س،  بتوقيت   0939 �ل�ساعة  بحلول 
�لعقود �لآجلة خلام غرب تك�سا�س �لو�سيط �لأمريكي 
دولر   65.32 �إىل  باملئة،   0.5 يعادل  �سنتا، مبا   31

للربميل.
�أعلى م�ستوياتهما  �سجال  �لقيا�سيان قد  كان �خلامان 

�أن  �لأربعاء قبل  �لأول  �أم�س  �آذ�ر  منذ منت�سف مار�س 
ير�جعا ليختما �جلل�سة دون تغري يذكر بعد يوم� 

من �ملكا�سب.
تبددت �آمال يف �قر�ب �ملوجة �لثانية �ملميتة لفريو�س 
كورونا بالهند من ذروتها �م�س �خلمي�س مع ت�سجيل 
�أعد�د يومية قيا�سية لالإ�سابات و�لوفيات ومع �نت�سار 
�ل��ف��ريو���س م��ن �مل���دن �إىل �ل��ق��رى يف ث���اين �أك���رث دول 

�لعامل �سكانا.
لالإ�سابات  �لقيا�سية  “�لأعد�د  بنك  كومرت�س  وق��ال 
وتوؤجج  �لأخ��ب��ار  عناوين  تت�سدر  �لهند  يف  �جل��دي��دة 

�ملخاوف من �أن �لطلب قد يتعافى بوترية �أبطاأ«.
يف �لوقت نف�سه، تدعمت �لأ�سعار من تخفيف �لقيود يف 

�أوروبا و�نخفا�س خمزونات �خلام بالوليات �ملتحدة.

ال�سني ترد على اأ�سرتاليا بتعليق حمادثات اقت�سادية ثنائية 
�لتجارية  �ل��رو�ب��ط  تعزيز  �إىل   ،2013 ع��ام  جينبينغ  �سي  �ل�سيني 
�أخ��رى من �لعامل، من  �آ�سيا و�أوروب��ا و�إفريقيا و�سول �إىل مناطق  ب� 
خالل م�ساريع بنى حتتية ت�سم �إن�ساء مر�فئ ومد �سكك حديد و�إقامة 
مطار�ت وجممعات �سناعية. ويف ظل �لتوتر مع �ل�س�، �أقرت كانبري� 
�تفاق  �أي  باإلغاء  �لفدر�لية  للدولة  ت�سمح  �ملا�سي قو�ن� جديدة  �لعام 
�مل�سلحة  يهدد  ك��ان  �إن  ثالثة  دول  م��ع  �أ�سر�لية  ولي��ة  ممثلو  يوقعه 
�لوطنية. و�لعقد حول خطة “طرق �حلرير �جلديدة” هو �أول �تفاق 
�أنه و�سيلة لل�س� لتو�سيع  يتم ف�سخه مبوجب هذه �لقو�ن�، باعتبار 
نفوذها �ل�سيا�سي و�لقت�سادي. و�نتظرت بك� �إىل �خلمي�س للرد على 
“�حلو�ر  تعليق  بيان  يف  �لنافذة  �لتخطيط  وكالة  �أعلنت  �ل��ق��ر�ر.  ه��ذ� 
�لأن�سطة”  و”جميع  �لأ�سر�يل”  �ل�سيني  �ل�سر�تيجي  �لقت�سادي 
 2014 ه��ذ� �حل���و�ر يف  و�أن�����س��ئ  �أج���ل غ��ري م�سمى«.  “�إىل  ب��ه  �ملتعلقة 

�أ�سر�ليا جمموعة هو�وي �لعمالقة �ل�سينية لالت�سالت من م�سروع 
مد �سبكة �إنرنت �جليل �خلام�س م�سرية �إىل خماوف متعلقة بالأمن 
�ل��ق��وم��ي. وت�����س��اع��د �ل��ت��وت��ر ح��� �ن�سمت ك��ان��ب��ري� �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي �إىل 
�أثار  و��سنطن للمطالبة بتحقيق دويل حول من�ساأ فريو�س كورونا، ما 

غ�سب بك� �لتي نددت بدو�فع �سيا�سية خلف هذ� �لطلب.
�ملعار�سة  �سد  �ل�س�  تتبعها  �لتي  �لقمع  �سيا�سة  �أ�سر�ليا  تنتقد  كما 
�ملطالبة بالدميوقر�طية يف هونغ كونغ، وتاأخذ عليها توقيف مو�طن� 

�أ�سر�لي� لتهامهما بالتج�س�س �أو �مل�سا�س بالأمن �لقومي �ل�سيني.
�تفاقية  �لنظر يف  تعيد  �أنها  �لثن�  �أ�سر�ليا  �أعلنت  �ل�سياق،  ويف هذ� 

مو�سع جدل مع �سركة �سينية ل�ستئجار ميناء د�روين ملدة 99 عاما.
�أ�سر�ليا �ل�سمايل و�لأقرب �إىل  ويعد ميناء د�روين �لأهم على �ساحل 

�آ�سيا، كما �أنه ي�ستخدم قاعدة لقو�ت �لبحرية �لأمريكية .

•• بكني-اأ ف ب:

علقت بك� �أم�س �خلمي�س حمادثات �قت�سادية مع �أ�سر�ليا، يف �إجر�ء 
رمزي �إىل حد بعيد رد� على �إلغاء كانبري� �ل�سهر �ملا�سي �تفاقا يف �سياق 

خطة “طرق �حلرير �جلديدة” �ل�سينية.
ويت�ساعد �لتوتر ب� �لبلدين منذ �لعام 2018 ب�سبب خالفات حول 
 5“ �سبكة �جليل �خلام�س  بتكنولوجيا  بدء�  �مل�سائل،  عدد متز�يد من 
جي” مرور� باتهامات بالتج�س�س، و�سول �إىل ملف هونغ كونغ ومن�ساأ 
فريو�س كورونا. ويف هذ� �ل�سياق، �أعلنت �حلكومة �لفدر�لية �لأ�سر�لية 
يف نهاية ني�سان/�أبريل ف�سخ عقد وقعته ولية فيكتوريا بجنوب �سرق 
قر�ر  يف  �جلديدة”،  �حل��ري��ر  “طرق  م�����س��روع  �إىل  لالن�سمام  �ل��ب��الد 
�عتربته بك� مبثابة “��ستفز�ز«. ويهدف �مل�سروع �لذي �أطلقه �لرئي�س 

بهدف ت�سجيع �ل�ستثمار�ت وتوطيد �لرو�بط �لقت�سادية ب� �أ�سر�ليا 
كانبري�  �لتخطيط  وكالة  و�تهمت  �لأول.  �لتجاري  �سريكها  و�ل�س�، 
باأنها “ت�سعى �إىل تعطيل �لتبادلت �لطبيعية و�لتعاون مع �ل�س�، يف 
من غري �أن تذكر �سر�حة “طرق  ذهنية حرب باردة ومتييز عقائدي”، 
�حلرير �جلديدة«. وعلق وزير �لتجارة �لأ�سر�يل د�ن تيهان معترب� �أن 
قر�ر بك� “خميب لالأمل«. لكنه قلل من �ساأنه م�سري� �إىل �أن �لبلدين 

مل يجريا �أي حمادثات يف �سياق �حلو�ر �لقت�سادي منذ 2017.
و�أو����س���ح م��دي��ر م��ع��ه��د �ل��ع��الق��ات ب��� �ل�����س��� و�أ���س��ر�ل��ي��ا يف جامعة 
�لتكنولوجيا يف �سيدين جيم�س لورن�سي�سون لوكالة فر�ن�س بر�س “�إنها 
�ملبادلت  على  �أثر”  “�أي  لها  يكون  لن  �أ�سا�سي”  ب�سكل  رمزية  ب��ادرة 
�لتجارية. لكنه ر�أى �أن تعليق �ملحادثات ب� �لبلدين هو “م�سدر قلق 
�أق�ست  ح�   2018 ع��ام  تتدهور  �لثنائية  �لعالقات  ب��د�أت  حقيقي«. 
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العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 526
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  بريطانيا   - �سيخ  جان  عبا�س  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 10% وذلك �ىل كال من : �ل�سيد/ حممد �سجاد بن نور ز�ده 
- باك�ستان �جلن�سية  بن�سبة 5% - �ل�سيد/ حبيب جان ن�سيم خان - �جلن�سية : باك�ستان ، بن�سبة 
5% بالرخ�سة �مل�سماة )باب خيرب لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب 
 : �خرى  تعديالت  بال�سارقة.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )541251( رقم  رخ�سة 
ليوجد.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
�لت�سديق  على  للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  . فقد  �لعدل  �لكاتب  �سان  يف 
�ي �عر��س حيال ذلك  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه  ��سبوع� من  �ليه بعد  �مل�سار  �لجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 527
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ بيبى ن�سيمه باليكال حممد �بر�هيم - �جلن�سية : �لهند 
، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد في�سل 
فياج �حمد - �جلن�سية : بنغالدي�س ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )مفرو�سات �ملا�س( تاأ�س�ست باإمارة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )567087( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. 

تعديالت �خرى : تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوع� من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 528

يرغب   ، �سوريا   : �جلن�سية   - ميخائيل  �بر�هيم  جان  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ ج�سيم �لدين لت 
باإمارة  تاأ�س�ست  �ورنينا(  �مل�سماة )مطعم  �لرخ�سة  : بنغالدي�س يف  عبد�لغفور - �جلن�سية 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )214640( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. 

تعديالت �خرى :  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوع� من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

عري�صة  على  اأمر   SHCFICIPT2021 /0000024 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه:علي �سعيد عبيد علي �لعبدويل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي �سامويل كو��سي غاين / �جلن�سية 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 

ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�سلم �ملدعية جو�ز �ل�سفر �خلا�س بها 
حرر بتاريخ 2021/4/11 

حرر بو��سطة �ملوظف  
مركز �سعادة �ملتعامل� 

القا�صي/ ه�صام اأحمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
املو�صوع : حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 

بالإر�صاد   عمايل   SHCEXCILABS2021 /0000661 اإخطار دفع يف الق�صية رقم
�إىل : �ملحكوم عليه : �خلط �لأول للمقاولت �لفنية - ذ م م 

�ل�سارقة �ل�سجعة هاتف 0501777995 - حيث �أنه بتاريخ - قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه 
�سدك ل�سالح �ملدعي  �ملنفذ : د�مبورو بر�د�ن �سوكورو بر�د�ن

يف �لق�سية رقم SHCEXCILABS2021 /0000661 عمايل
ومبا �ن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ، ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 5880
 لذلك : �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل ��ستلمت يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �مام �ملحكمة �مل�سار �ليها ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذي �جلربي �ملقررة قانونا. 
القا�صي/اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 7/ 5/ 2021  Issue No : 13235
Case File 

Real Estate Summary 517/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / Mohammed Shams Alalam Altahir Ali 
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff  / Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 2,833,483), the charges, the 
expenses, the attorney’s fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment and to order the urgent execution of the verdict 
with no bail. The hearing of Wednesday 26-05-2021 at 08:30 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, you 
are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have 
to submit the memos or documents you have to the court three days 
at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اعالن بالن�صر        

 18/2021/517 عقاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد �سم�س �لعامل �لطاهر علي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي مببلغ وقدره )2،833.483 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
 2021/5/26 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�أو من ميثلك  �ل�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

 60/2021/2129 اأمر اأداء  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه / 1- نور�س �جلبل للخدمات �لفنية - �س ذ م م   
مبا �ن �ملدعي / �أد�ء للتوظيف - �س ذ م م  

وميثله / بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل  
باإنفاذ   : �أول   2021/4/4 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  طلب 
�لعقد �لتجاري �ملربم ب� �لطرف� ، ثانيا : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
 %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(  وثمانون  و�ربعة  و�سبعمائة  �لف  وخم�سون  )�ستة   56784
�سنويا من تاريخ ��ستحقاق �أخر فاتورة يف 2020/10/31 وحتى متام �ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ورف�ست �لتفاذ حيث لترى موجبا لذلك.  ولكم �حلق 

يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ركن الدراري لرتكيب و�صيانة معدات الطفاء ومكافحة احلريق   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000715/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  ركن �لدر�ري لركيب و�سيانة معد�ت �لطفاء ومكافحة �حلريق

�ل�سارقة - �سارع �لعروبة 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ جافيد �جمل - �جلن�سية : هندي  
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 5880 درهم

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة ام اي �صي انفايروتيك - �س م ح   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000301/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �سركة �م �ي �سي �نفايروتيك - �س م ح
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سيف بهاجان فربما  
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 17753 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 �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�صر

رقم )2021/4152(
�ملنذر :�سياء حممود حممد - عر�قي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : طاهر عبد�ملنعم عو�س �سلطان - م�سري �جلن�سية
�لف  )ثمانية  دره��م   )8500( وق��دره  مبلغ  �أد�ء  ب�سرورة  �ملنذر�ليه   / �ملنذر  ينذر 
وخم�سمائة درهم( خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستالمه هذ� �لإنذ�ر، 
و�إل �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه مبا 
فيها �قامة �لدعاوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �أمر �لأد�ء مع �لتعوي�س �جلابر للعطل 
و�ل�سرر و�لفائد �لقانونية وحتميل �ملنذر �ليه بكافة �لر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2310/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى : طلب ��ست�سد�ر �أمر بالز�م �ملطلوب �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ وقدره 

100،000 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د.   
طالب �لإعالن : �مين عمر �لعو�ملة - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  ر��سد عبد�هلل ح�سن عبود �حلفيتي -  �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�جكومارفا�سوديف بوجو�نى - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول  حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن :  طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/4/7 
و�لفائدة  دره���م(  �ل��ف  )م��ائ��ة  دره���م  للمدعية مبلغ 100000  ي��وؤي��دي  ب��ان  �مل��دع��ى عليه  ب��ال��ز�م 
�ل�سد�د  مت��ام  وحتى   2021/4/4 يف  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بو�قع  �لقانونية 
و�لر�سوم و�ل�سماريف ورف�ست طلب �لنفاذ �ملعجل. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة ال�صارقة ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
يف الدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0002422 عمايل )جزئي( 

�ىل �ملحكوم عليه : مطعم ديار �ل�ساحل 
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/4/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
  : بالتايل  علي  بركت  �سرو�ر  حممد  ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : 
وثمانية  وت�سعمائة  �آلف  �سبعة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
عند  موطنه  على  عودة  وتذكرة  درهما(   7968.49( فل�سا   49 و  درهما  و�ست� 
باقي  من  �ملدعي  و�عفاء  �ملنا�سبة  و�مل�سروفات  و�لر�سوم  �ملغادرة  �و  �لإلغاء 

�لر�سوم ورف�س �لدعوى فيما ز�د على ذلك من طلبات. 
القا�صي / احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة ال�صارقة ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
يف الدعوى SHCFICIREA2020 / 0006695 مدين )جزئي( 

�ىل �ملدعي عليها / ��ستوديو ��سو�ء �ملدينة - ذ م م - فرع �ل�سارقة 
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/1/31 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�لهويل  ح�سن  حممد  مو�سى  حميد  ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 

بالتايل : ن�س �حلكم 
قررت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : 

وبالر�سوم  درهم   8000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  باإلز�م 
و�مل�ساريف.  

القا�صي / حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/10357
�ملخط�ر : 1 - �ل�سيد/ �مانويل �سيدوبيم نو�دي�سيا - �جلن�سية : نيجرييا و�حمل رخ�سة قيادة رقم 2095851 ب�سفتي 
برقم  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �لثاث( رخ�سة �سادرة من  لتنجيد  �مل�سماه )�لبد�ع �حلديث  �لرخ�سة  مالك 

�لعن�و�ن : �ل�سارقة - �لذيد -  هاتف رقم : 971566223814  -  740101
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  �لمار�ت  �جلن�سية:   - �لغمال�سي  مبارك  حمد  ماجد  خالد  �إليه:  �ملخطر 

 784197965313022
�لعن�و�ن : عجمان - �لكر�مة -  هاتف رقم : 0557660040

مو�سوع �لإخطار: �خطار وكيل �خلدمات للح�سور للد�ئرة �لقت�سادية لإلغاء �لرخ�سة
�لوق�ائع : - حيث �أن �ملخطر �إليه وكيل خدمات يف �لرخ�سة �مل�سماه)�لبد�ع �حلديث لتنجيد �لثاث( �ل�سادرة من �لد�ئرة 

�لقت�سادية يف �إمارة �ل�سارقة برقم رخ�سة)740101(.
- وحيث �أن �ملخطر �إليه ميتنع عن �حل�سور للتوقيع على �لأور�ق �خلا�سة باإلغاء �لرخ�سة لدى �لد�ئرة �لقت�سادية

- وعليه فاإن �ملخطر يرغب باأخطار �ملخطر �إليه للح�سور لدى �لد�ئرة �لقت�سادية للتوقيع على معاملة �لغاء �لرخ�سة  
�ملذكورة �أعاله و�إل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية.

�لرخ�سة  �لغاء  معاملة  على  للتوقيع  �لإقت�سادية  �لد�ئرة  لدى  للح�سور  �ليه(  )�ملخطر  �ملخطر  ينيب   ، لذلك 
�حل�سول  تكفل  �لتي  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �إتخاذ  �أ�سفا” �إىل  �سي�سطر  و�ل  تاريخه  من  �أيام   5 خالل  رقم)740101( 

على حقوقه بكل حتفظ و�حر�م.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/12204
�ملخطر : عمر�ن حممد �ر�سد حممد �ر�ساد - باك�ستاين �جلن�سية - ويحمل رخ�سة قيادة رقم )82384( 

�لعنو�ن : عجمان - �ملنامة - رقم �لهاتف : 0552475069 
�مار�تية رقم )784198054246156( هوية  – ويحمل  �أفغان�ستان   : – �جلن�سية  خان  مادر  خان  روؤوف   - �ملخطر �إليه : 1 

�لعن�و�ن : �ل�سارقة – �لبطينة – خلف �لد�رة �لعامة للدفاع �ملدين
رقم �لهاتف : 0554258877 - 0545497886

مو�سوع �لإخطار: �إخطار عديل بالوفاء بقيمة )10،500( دره�م
�ل�سد�د  م�ستحقة  �سيكات  �ليه  �ملخطر  من  �ملخطر  و��ستلم  �سخ�سية،  معامالت  بينهما  كان  �إليه  و�ملخطر  �ملخطر  �أن  حيث  �لوق�ائع:- 
و�عيدت ب�سبب �أنها بدون ر�سيد. وبيانات �ل�سيكات كالآتي:- 1 - �سيك رقم )000007(، بقيمة )3،500( درهم، تاريخ �ل�ستحقاق 
تاريخ  درهم،   )3،500( بقيمة   ،)000021( رقم  �سيك   -  2 �لإ�سالمي.  �لإمار�ت  بنك  على  و�مل�سحوب   )2019  -  10  -  27(
�ل�ستحقاق )25-11-2019( و�مل�سحوب على بنك �لإمار�ت �لإ�سالمي. 3 - �سيك رقم )000008( ، بقيمة )3،500( درهم، تاريخ 

�لإ�سالمي. �لإمار�ت  بنك  على  و�مل�سحوب  �ل�ستحقاق  )2019-12-27( 
طالب �ملخطر �ملخطر �إليه مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمتها وذلك بقيمة )10،500( درهم، ولكن دون جدوى.  
وبناء� عليه ....  �ن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليهم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملر�سدة بذمتهم و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�ساه )5( 
�يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �سوف ي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �ل�ق�ان�ون�ي�ة للمطالبة باملبلغ �مل�ستحق له مع 
�لفائدة و�لتعوي�س مع حفظ ب�اق�ي �حل�ق�وق. لذلك فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعوله ول�سريان كافة 

�لآثار �لقانونية �ملرتبة عليه يف مو�جهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03750
�ملخط�ر / �سركة �سمال �خلان لتجارة خردة �ملعادن ذ م م و�ملرخ�سة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �ل�سارقة بالرقم 528331 وميثلها 

�ملدير / حممد ريا�س خان �ف�سر خان باك�ستاين �جلن�سية و�حمل بطاقة هوية رقم 784196614039293
�لعن�و�ن / �ل�سارقة - �ل�سجعة - هاتف رقم / 0503466946

�ملخطر �إليه / �سركة �ن ��س �ت�س �يه جلوبال لتجارة �ملعادن �س ذ م م و�ملرخ�سة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف دبي بالرقم 797725 
E2631433 وميثلها �ملدير / هد�يت �هلل حممد باك�ستاين �جلن�سية يحمل جو�ز �سفر رقم

�لعن�و�ن/ دبى �سندوق �لربيد 20304  - هاتف رقم / 0553714384 
�ملو�سوع / �إخطار عدىل للوفاء مببلغ �سيك

�ملخطر �إليه حرر �سيكان للمخطر مببلغ 50000 درهم مقابل �جر�ء �عمال جتارية ويف ح� موعد ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملخطر 
ب�سرورة  �ليه  �ملخطر  يطالب  �ملخطر  فان  وبالتايل  لل�سحب  قابل  كافى  ر�سيد  وجود  لعدم  �سرف  دون  �رتد  �أنه  �إل  �ل�سيكات  ل�سرف 

�للتز�م ب�سد�د �ملبلغ كامال
وبياناته كالتايل �سبك رقم 000082 مببلغ 25000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2020/02/20 و�مل�سحوب على حبيب بنك �ي جي 
جي  �ي  بنك  حبيب  على  و�مل�سحوب   2019/11/20 ��ستحقاق  بتاريخ  درهم   25000 مببلغ   000083 رقم  و�سيك   - زيوريخ  
زيوريخ  - وحيث �إن �ملخطر �ليه قريف�س �للتز�م بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر�” ولكن  
دون جدوى. لذلك ، فاإننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديونية �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �خطاركم و�إل �سن�سطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية. و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذ� �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 11/2020/2411 مدين جزئي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )17850( )�سبعة ع�سر �لف 

وثمامنائة درهم( مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لدفع وحتى متام �لوفاء ومبلغ تعوي�س 3000 درهم مع 
�لفائدة 9% و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن :  عبد�هلل عي�سى حم�سن مطوع �لنوي�س  - �سفته بالق�سية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1-  �لنبالء لتوريد �لعمالة - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/2/28 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�سالح/عبد�هلل عي�سى حم�سن مطوع �لنوي�س بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 17850 درهم "�سبعة 
ع�سر �لف وثمامنائة وخم�سون درهم - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتها �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالث� 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�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13235 بتاريخ 2021/5/7 
اإىل من يهمه االأمر

 نحن، ديو�ين ميديا جروب  �سركة منطقة حرة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، رخ�سة جتارية رقم 
للتطوير  دبي  �سلطة  يف  �خلا�سة  لل�سركات  �ملنظمة  �للو�ئح  لأحكام  وفقاً  تاأ�س�ست   ،17466
باأننا ومبوجب �ملادة  2016 وتعديالتها )»�للو�ئح �ملنظمة لل�سركات �خلا�سة«(، نعلن  ل�سنة 

)17( من �للو�ئح �ملنظمة لل�سركات �خلا�سة، قررنا تغيري �إ�سم �ل�سركة �إىل:
ويبديا جروب منطقة حرة – ذ.م.م   

على كل من يرغب بالإعر��س على تغيري �إ�سم �ل�سركة �أن يتقدم باإعر��س خطي خالل مدة 
ل تتجاوز �أربعة ع�سر )14( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإ�سعار على �لعنو�ن �لتايل :  مدير�إد�رة 

�لت�سجيل و�لر�خي�س
�سلطة دبي دبي للتطوير - �س.ب : 478844

info@dda.gov.ae  :دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  �لربيد �للكروين
  ديواين ميديا جروب  منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة  

 اإ�صعار بتغيري اإ�صم �صركة منطقة حرة
ذات م�صوؤولية حمدودة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/قا�سيون للحلويات ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 2134151 قد تقدمو� �لينا بطلب
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
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الفجر الريا�ضي

د�ئرة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  �سامل  �ل�سيخ  �ملهند�س  رع��اي��ة  حت��ت 
�لطري�ن �ملدين �لرئي�س �لفخري ملفو�سية ك�سافة ر�أ�س �خليمة �ختتمت 
�خليمة  ر�أ�����س  ك�سافة  مفو�سية  نظمتها  �ل��ت��ي  �لرم�سانية  �لأن�����س��ط��ة 
مب�ساركة عدد كبري من �ل�سباب �لك�ساف�، حيث نظمت �ملفو�سية بطولة 
�أيام  �أرب��ع��ة  م��دى  على  و�لبلياردو  �لطاولة  تن�س  يف  �لرم�سانية  �ل���رو�د 
مب�ساركة 8 لعب� مت تق�سيمهم �يل جمموعت� �ملجموعة �لأويل باإ�سم 
�لقائد حمد �ملطوع و�ملجموعة �لثانية باإ�سم �لقائد يو�سف �لبكر  تكرمياً 

وعرفاناً لهما يف خدمة �لك�سافة يف دولة �لإمار�ت.
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل�سم�سي  ح�سن  حممد  �خلتام  حفل  �سهد 
جمل�س  �أع�ساء  �لزعابي  و�أح��م��د  �ل��ق��وع  ح�سن  وحممد  �ل��ع��ام  و�ملفو�س 

�لإد�رة  ونا�سر يو�سف �لبكر، و�أ�سرف على �لبطولة فنياً و�إد�رياً �ملن�سط 
�لك�سفي و�ئل عبد�لرحمن و�ل�سكرتري �سريف مهنا

�ل�سم�سي  ح�سن  حممد  �ألقاها  �لأن�سطة  ختام  كلمة  �لحتفال  ت�سمن 
نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة قال فيها : �إننا جنتمع �ليوم لنحتفل بختام 
لوقت  ��ستثمار�ً  لإقامته  �ملفو�سية  �سعت  و�لتي  �لرم�سانية،  �لأن�سطة 
 ، �ل�سباب،  ب���  �ل��ع��الق��ات  وتوطيد  وتنمية  �ل���س��ت��ف��ادة  ب��ه��دف  �ل�سباب، 
�ل�سباب  وق��در�ت  مهار�ت  وتعزيز  تطوير  �إىل  �ل�سيفي  �ملركز  هدف  كما 
تتويج  ومت  �ملجتمع  وتنمية  خ��دم��ة  يف  ي�سهم  مب��ا  طاقاتهم  وت��وظ��ي��ف 
�لالعب ح�سن ح�سن مطر كبطل لتن�س �لطاولة فيما فاز �لالعب نور 

�لدين حممد ببطولة �لبلياردو . 

�لفريق  �مل��درب وليد عبيد مدرب  �لريا�سي تعاقده  مع  �لذيد  جدد نادي 
�لأول لكرة �لقدم ملو�سم ريا�سي �آخر وتعاقده مع م�ساعد �ملدرب ح�سن علي 
�إبر�هيم �لبلو�سي لنف�س �لفرة ليو��سال م�سو�رهما مع �لفريق وحتقيق 
�ل�ستقر�ر  حتقيق  ع��ن  ف�سال  �ملقبلة  �ل��ف��رة  يف  �لكروية  �ل�سر�تيجية 

�لنف�سي و�لفني لالعب� .
�سامل  �سعادة   �لأول كال من  �أم�س  �لتوقيع م�ساء  �أن ح�سر  بعد  جاء ذلك 
و�سعادة حميد  �لذيد  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لكتبي  حممد بن هويدن 
ح�سر  كما  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �خل��اط��ري  بال�سدرية  �هلل   عبد 
و�سامل  �لذيد  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �سامل  خلف  حمود  �لدكتور  �لتوقيع 

�سيف �جلاري �ملدير �لإد�ري لنادي �لذيد.

وجرى خالل �لتوقيع �لتاأكيد على كفاءة �ملدرب وليد وم�ساعده �لبلو�سي 
�لتطلعات  حتقيق  �إىل  بجد  وعملهما  �لفريق  على  �لو��سحة  وب�سماتهما 

خالل �ملو�سم �ملقبل .
وقدم �سعادة  �سامل حممد بن هويدن �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد 
�لثقايف �لريا�سي �سكره لكل �لأجهزة �لفنية و�لإد�رية و�لالعب� مبنا�سبة 
�نتهاء �ملو�سم �لريا�سي معربا عن �سعي �لنادي �إىل مو��سلة �لعطاء و�لتميز 
يف �ملو�سم �ملقبل و�لتح�سري �ملبكر ورفع �جلاهزية موؤكد� حر�س �لنادي من 
خالل �لتجديد مع �ملدرب وليد وم�ساعده �لبلو�سي �إىل تعزيز �لنجاحات 
�أن  خا�سة  و�لتميز  �مل��ه��ارة  م��ن  ع��ال  مب�ستوى  ليتمتع  �ل��ق��دم  ك��رة  لفريق 

�لطموحات �لذيد�وية كبرية يف �لتقدم وحتقيق نتائج �أف�سل .

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن ف��ري��ق �لإم������ار�ت ع��ن �ن�����س��م��ام �لأمل�����اين فيلك�س 
جرو�س �إىل �سفوفه مبوجب عقد لثالث �سنو�ت. ويبلغ 
�ل�سباقات  يخو�س  وك��ان  عاماً،   22 �لعمر  جرو�س من 
�لقارية يف فئتي �لنا�سئ� وحتت 23 عاماً، ومتكن من 
2020، حيث فاز  حتقيق ع��دد من �لإجن���از�ت يف ع��ام 
بامليد�لية �لذهبية يف بطولة �ملطاردة �لفردية وبطولة 
�ل�سباقات �سد �لزمن لكيلومر و�حد، ف�ساًل عن فوزه 
بامليد�لية �لربونزية يف �سباقات �ملطاردة لفرق �لرجال 
�سمن �لبطولة �لأوروبية حتت 23 عاماً يف فيورينزول 

د�رد� يف �إيطاليا.
ي��ق��ول فيلك�س  �ل��ف��ري��ق،  �إىل  �ن�����س��م��ام��ه  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
جرو�س: "�أنا �سعيد جد�ً بهذه �لفر�سة.. كان �ن�سمامي 
�إىل فريق ر�ئع مثل فريق �لإم��ار�ت حلماً �سعب �ملنال. 
�أنني  و�أعتقد  �سنو�ت،  منذ  �مل�سمار  �سباقات  �أخو�س  �أنا 
�أ�سعر  ل���ذ�  �ل���ط���رق،  ���س��ب��اق��ات  يف  م��ت��م��ي��ز�ً  �أد�ء  ���س��اأق��دم 
باأنني �ن�سممت �إىل �لفريق �ملثايل، و�أتطلع �إىل �رتد�ء 
كان  �ملقبل.  �لعام  م�سابقات  يف  �لإم���ار�ت  فريق  قمي�س 
�سباق  يف  ف���وزي  بعد  �ل��ف��ري��ق  وب���  بيني  ت��و����س��ل  �أول 
يف  �مل�ساركة  علينّ  عر�س  حيث  �إيطاليا،  يف  فيورينزول 

�ملع�سكر �لتدريبي يف �أبوظبي يف يناير. وبعد �لعديد من 
�أتطلع  �لذي كنت  �لأمل  �لختبار�ت و�ملحادثات، حتقق 
�إليه.. �ن�سممت �إىل �لفريق، و�ساأمتكن من �مل�ساركة يف 
�سباقات �جلولة �لعاملية. �أتطلع �لآن �إىل �نطالق رحلة 
�ل�ستفادة  �أمتكن من  �أن  و�آم��ل  ه��ذه،  �لتعلم و�حلما�س 
يف  م�ساركتي  خ��الل  �مل�سمار  �سباقات  يف  خ��ربت��ي  م��ن 
�لإم��ار�ت. �سين�سب تركيزي  �سباقات �لطرق مع فريق 
يف �ل��ب��د�ي��ة على دع��م �لحت���اد �لأمل����اين ل��ل��در�ج��ات من 

خالل م�ساركتي يف �لألعاب �لأوملبية".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ي��وك�����س��ان م��ات��� ف��رين��ان��دي��ز، مدير 
من  وم��وه��وب��اً  �ساباً  در�ج���اً  " فيلك�س  �لإم����ار�ت:  فريق 
نتمكن من  �أن  وناأمل  فئته،  �ل�سباب يف  �لدر�ج�  �أب��رز 
حظينا  �ل��ط��رق.  ���س��ب��اق��ات  �إىل  �لن��ت��ق��ال  يف  م�ساعدته 
�لتدريبي  �ملع�سكر  خ��الل  م��ن  عليه  �ل��ت��ع��رف  بفر�سة 
�إبهارنا باأد�ئه  بد�ية �ملو�سم يف �أبوظبي، وقد متكن من 
و�سلوكه �ملتميز. ونحن على ثقة من �إمكاناته وقدر�ته، 
من  عودته  بعد  �لعام  نهاية  �إلينا  بان�سمامه  و�سعد�ء 

�لألعاب �لأوملبية".
م��ن عام  وق��ت لح��ق  �لفريق يف  �إىل  �لأمل���اين  و�سين�سم 
�لألعاب  يف  م�ساركته  ��ستكمال  بعد  وذل��ك   ،2021

�لأوملبية ممثاًل لبلده �أملانيا.

مف��سية ك�سافة راأ�س اخليمة تختتم بط�لة 
الرواد الرم�سانية يف تن�س الطاولة والبلياردو

نادي الذيد يجدد عقد مدربه وم�ساعد مدربه لفريق 
كرة القدم مل��سم مقبل يف ح�س�ر ابن ه�يدن واخلاطري

»االإمارات للدراجات« يتعاقد مع االأملاين 
فيليك�س جرو�س 3 �سن�ات

على  وك��ان  تو�ليا  �لثالث  ف��وزه  حقق  عندما  �نت�سار�ته  �لإ�سماعيلي  و��سل 
من  �لع�سرين  �ملرحلة  يف  �ل�سماعيلية  مبلعب   2-3 �جلونة  �سيفه  ح�ساب 

�لدوري �مل�سري لكرة �لقدم.
و�أدرك  �لتقدم لالإ�سماعيلي )10(،  يو�سف  بن  �لدين  �لتون�سي فخر  ومنح 
تقدم  �ل�سيد  ن��ور  زميله  وع��زز   ،)21( للجونة  �ل��ت��ع��ادل  �ل�سعد�وي  عمرو 
�ل�سيوف )57 من ركلة جز�ء(، قبل �أن يرد �لإ�سماعيلي بهدف� لنب يو�سف 
من كرة مرتدة �ثر ركلة جز�ء �نربى لها بنف�سه )66( وحممد �سادق )71 

.)

�لهبوط  �سبح  و�بتعد قليال عن  20 نقطة،  �إىل  �لإ�سماعيلي ر�سيده  ورفع 
�لذي ظل يطارده طو�ل �لدور �لول، بعدما تقدم للمركز �لثالث ع�سر، يف 
لإ�سابته  تو�ليا  �لثانية  للمبار�ة  جالل  �إيهاب  �جلديد  �لفني  مديره  غياب 
بفريو�س كورونا، فيما جتمد ر�سيد �جلونة عند 25 نقطة يف �ملركز �حلادي 

ع�سر.
يف   2-1 �له��ل��ي  �م���ام  خ�سارته  عقب  �لن��ت�����س��ار�ت  نغمة  �مل�����س��ري  و��ستعاد 
�ملرحلة �ملا�سية، وذلك بفوز ثم� على ح�ساب م�سيفه �أ�سو�ن 3-2 مبلعب 
�ل���س��ك��ن��دري��ة. وت��ق��دم �مل�����س��ري ع��رب ع��م��ر ك��م��ال ع��ب��د �ل��و�ح��د )1( ليلحق 

�لهد�ف� بر�سيد  �أحمد �سمري �ىل �سد�رة لئحة  مبهاجم طالئع �جلي�س 
10 �هد�ف، وعادل �لنتيجة حممد جابر )36(، ثم تقدم �مل�سري عن طريق 
�حمد جمعه )51(، و�أدرك حممد ��سامة �لتعادل ل�سحاب �لر�س )54(، 

قبل �أن ي�سجل �لنيجريي �و�سنت �وموتو هدف �لفوز لل�سيوف )65(.
ورفع �مل�سري ر�سيده �إىل 32 نقطة وتقدم �ىل �ملركز �لثالث موؤقتا، بينما 

جتمد ر�سيد �أ�سو�ن عند 20 نقطة يف �ملركز �خلام�س ع�سر.
و��سل طالئع �جلي�س نتائجه �ليجابية حمققا فوزه �لثاين تو�ليا بتغلبه 
على م�سيفه م�سر �ملقا�سة مبلعب �ملقاولون �لعرب بهدف� لأحمد �سمري 

)12 من ركلة جز�ء( ونا�سر من�سي )20 (.
ورفع طالئع �جلي�س ر�سيده �إىل 23 نقطة يف �ملركز �لثاين ع�سر، وجتمد 

ر�سيد م�سر �ملقا�سة عند 26 نقطة يف �ملركز �لعا�سر.
وتعادل �سري�ميكا كليوباتر� مع �سيفه �ملقاولون �لعرب 1-1 مبلعب �ل�سوي�س 
�جلديد. وكان �سري�ميكا �لبادئ بالت�سجيل عرب ميدو جابر )21(، و�أدرك 

�ملقاولون �لعرب �لتعادل عن طريق عمر فتحي )62(.
27 نقطة يف �ملركز �ل�سابع، و�ملقاولون �لعرب  ورفع �سري�ميكا ر�سيده �إىل 

�إىل 20 نقطة يف �ملركز �لر�بع ع�سر.

االإ�سماعيلي ي�ا�سل انت�ساراته وف�ز ثمني للم�سري 

يلتقي �جلار�ن �لهالل و�ل�سباب �ليوم �جلمعة على ملعب 
�لأخري يف دربي �سبه حا�سم على �للقب موؤجل من �ملرحلة 

�ل�ساد�سة و�لع�سرين من بطولة �ل�سعودية يف كرة �لقدم.
 48 بر�سيد  �ل�سد�رة  يتقا�سمان  �للذ�ن  �لفريقان  وي�سع 
نقطة من 25 مبار�ة مع �أف�سلية فارق �لأه��د�ف للهالل 
�أجل  لهما من  رئي�ساً  �لثالث هدفاً  �لنقاط  �للقب،  حامل 

ف�س �ل�سر�كة وقطع خطوة كبرية نحو �لتتويج باللقب.
وي�سعى �ل�سباب �إىل �إيقاف هيمنة �لهالل و�لتتويج بلقبه 
تاأكيد  �إىل  �لأخ��ري  يتطلع  بينما   ،2012 ع��ام  منذ  �لأول 
تقابال  �ل��ت��ي  �لأخ���رية  �ل�سنو�ت  يف  م�سيفه،  على  تفوقه 
12 يف �ل��دوري، ومرتان يف كاأ�س  14 م��رة، منها  خاللها 
ويل �لعهد، �إذ فاز 10 مر�ت مقابل �أربعة تعادلت �آخرها يف 
�لدور �لأول. ورغم �فتقاد �ل�سباب ملد�فعه �أحمد �سر�حيلي، 
�إىل  بتو�جد ح�سان متبكتي  �لبديل �جلاهز  �أن��ه ميلك  �إل 
�لأرجنتينيان  يتقدمهم  �لذين  �لفريق  جنوم  بقية  جانب 
�إي���ف���ر ب��ان��ي��غ��ا وك��ري�����س��ت��ي��ان غ���و�ن���ك���ا، و�ل���ربت���غ���ايل فابيو 
�سيبا.  و�لرب�زيلي  �إيغالو  �أودي��ون  و�لنيجريي  مارتيني�س 
يف �ملقابل، يطمح �لهالل بقيادة مدربه �جلديد �لربتغايل 
جوزيه مور�ي�س، يف حمو �مل�ستويات �لباهتة �لتي قدمها يف 
دوري �أبطال �آ�سيا وكاد ب�سببها �أن يودع �لبطولة لول نتائج 
كاأف�سل  ليتاأهل  �ساحله  يف  �سبت  �لتي  �ملجموعات  بقية 
�لكاملة  ثان، �ىل م�ساحلة جماهريه، و�خلروج بالعالمة 

�لتي �ستقربه كثري�ً من �لحتفاظ بلقبه.
و�أ�سارت تقارير �إعالمية �إىل �حتمالية غياب مور�ي�س عن 
�ل�سباب، ب�سبب تو�جده يف �حلجر �لطبي �سمن  مو�جهة 
�نت�سار فريو�س  للحد من  �ملتبعة  �لح��ر�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت 

كورونا.

ب�سبب  �سو  هيون  جانغ  �ل��ك��وري  ملد�فعه  �ل��ه��الل  ويفتقد 
�إ�سابة ع�سلية تعر�س لها يف �إحدى �لتمارين، �إىل جانب 
جنمه �سامل �لدو�سري �لذي تعر�س لإ�سابة �أثناء �مل�سابقة 
�لقارية، فيما مل تتحدد م�ساركة قائده �سلمان �لفرج بعد 

تعافيه من �لإ�سابة �لتي �أبعدته كثري�ً عن فريقه.
يا�سر  �أمثال  �ملميزين  �لالعب�  من  نخبة  �لهالل  وي�سم 
و�لبريويف  عطيف،  وعبد�هلل  �لربيك  وحممد  �ل�سهر�ين 
و�لفرن�سي  فييتو،  لو�سيانو  و�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ك��اري��و  �أن����دي 

بافيتيمبي غومي�س، و�لإيطايل �سيبا�ستيان جوفينكو.
ويف مبار�ة ثانية موؤجلة من �ملرحلة ذ�تها، ي�سعى �لتعاون 
�لر�بع �إىل ��ستعادة تو�زنه �سريعاً وجتاوز خ�سارته �لأخرية 
�ملركز  على  �ملناف�سة  د�ئ���رة  يف  و�ل��ب��ق��اء   4-3 �لفتح  �أم���ام 
�مللك  مدينة  ملعب  على  �لأه��ل��ي  ي�ستقبل  عندما  �لثالث، 

عبد�هلل �لريا�سية بربيدة.
�إنه  ماي�سرو  �آل  ني�ستور  للتعاون  �ل�سربي  �مل��درب  وق��ال 
مل ي�سع يف ح�ساباته �أن يفوز يف كل �ملباريات عندما توىل 
بع�س  "�سنخ�سر  م��و���س��ًح��ا:  ل��ل��ف��ري��ق،  �لفنية  �مل�����س��وؤول��ي��ة 

�ملباريات ولكن من �ملهم �أن ننه�س ونكمل رحلتنا".
�أن �خل�����س��ارة م��ع ف��وز �لن�سر يف �ملرحلة  �ل��ت��ع��اون  وي���درك 
�ملقبلة �ستفقده مركزه �حلايل، خ�سو�ساً و�أن �لفارق بينه 
�سيكون  ول��ه��ذ�  نقطت�،  ي��ت��ج��اوز  ل  ح��ال��ي��اً  �لن�سر  وب��� 
تركيزه من�سباً على �لفوز وتاأكيد فوزه على �سيفه بعدما 

تغلب عليه بثالثية نظيفة يف �لدور �لأول.
�لغائبة  �لفوز  نغمة  ��ستعادة  �إىل  �لهلي  ويتطلع  وب��دوره 
هز�ئم  و�ست  )تعادلن  �لخ��رية  �لثماين  مبارياته  يف  عنه 
�سباط/فرب�ير  م��ن  �ل�����س��اد���س  م��ن��ذ  م��ت��ت��ال��ي��ة( وحت���دي���د� 

�ملا�سي و�لعمل على حت�س� موقعه يف �لدوري.

دربي م�ؤجل �سبه حا�سم للقب بني الهالل وال�سباب 
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ي�سعى �جلزيرة �ىل �لتتويج باللقب 
يو�جه  عندما  ت��اري��خ��ه  يف  �ل��ث��ال��ث 
�ملرحلة  يف  �لث��ن���  �ل��ع���  �سيفه 
�لأخرية  قبل  و�لع�سرين  �خلام�سة 
من �لدوري �لإمار�تي لكرة �لقدم.

ويت�سدر �جلزيرة �لرتيب بر�سيد 
نقطة عن بني  وبفارق  نقطة   51
يا�س، كما يتفوق عليه باملو�جهت� 
على  ف��وزه  ف��ان  لذلك  �ملبا�سرت�، 
ت��ع��ادل و�سيفه  �و  �ل��ع��� وخ�����س��ارة 
�لثالث  ب��ال��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه  �ستعني 
قبل  و2017   2011 عامي  بعد 

مرحلة من ختام �لبطولة.
لكن مهمة �ملت�سدر لن تكون �سهلة 
�مام �لع� �لذي ورغم تر�جعه هذ� 
�ل�ساد�س  �مل��رك��ز  و�ح��ت��الل��ه  �ملو�سم 
يبقى  �ن��ه  �ل  نقطة،   38 بر�سيد 
مناف�سا عنيد� للجزيرة بعدما كان 

تعادل معه 2-2 ذهابا.
للجزيرة  �لهولندي  �مل���درب  وق���ال 
مبار�ة  "تنتظرنا  ك��اي��زر:  مار�سيل 
ح��ا���س��م��ة وم��ع��ق��دة، ف��ال��ع��� يبقى 
قويا بغ�س �لنظر عن ترتيبه، ومن 

جهتنا ل بديل لنا عن �لفوز".

وتابع" نحن يف �ل�سد�رة ولكن مل 
ن��ح��ق��ق �ل��ل��ق��ب ب��ع��د، ف��ه��ن��اك فارق 
ي��ا���س، وكل  بني  م��ع  و�ح���دة  نقطة 

�سيء و�رد يف كرة �لقدم".
�مل���درب �لربتغايل  ق��ال  م��ن جهته، 
"مباريات  �ميانويل:  بيدرو  للع� 
درب��ي خا�س،  د�ئ��م��ا  ه��ي  �لفريق� 
�ملو�جهة  �أن  ي���وؤك���د  �ل���و�ق���ع  ل��ك��ن 
�أكرث  للجزيرة  ج��د�  مهمة  تعترب 
من �لع�، لنه يعرف �ن خ�سارته 
�ملناف�سة  �ستزيد موقفه �سعوبة يف 

على �للقب".
مناف�سة �جلزيرة  يا�س  بني  وياأمل 
عليه  لكن  �لأخ����رية،  �ملرحلة  حتى 
عندما  �ل���ف���وز  ل��غ��ة  ����س��ت��ع��ادة  �ول 
�حلادي  �لظفرة  على  �سيفا  يحل 
تعادل�  بعد  ن��ق��ط��ة(،   21( ع�سر 
�لأهلي  و�سباب   1-1 �ل�سارقة  مع 

�سفر-�سفر.
د�نيال  �ل����روم����اين  م���درب���ه  و�ك�����د 
�ي�سايال "�سنقاتل يف �آخر مبار�ت� 
)�أم������ام �ل��ظ��ف��رة و�ل����وح����دة(، دون 
�ل��ن��ظ��ر ل��ن��ت��ائ��ج �جل���زي���رة، ويجب 
جهودنا  ك��ل  وب���ذل  �ل��رك��ي��ز  علينا 

حل�سد �لنقاط �ملتبقية".
�سهلة،  "ل يوجد مباريات  و�أ�ساف 

فهناك  �ل�سغط،  حت��ت  �ل��ف��رق  ك��ل 
�ل��ل��ق��ب، ويناف�س  ع���ن  ي��ب��ح��ث  م���ن 

لدوري  م��وؤه��ل  �آخ���رون على مقعد 
�أب���ط���ال �آ����س���ي���ا، وك���ذل���ك �لأم������ر يف 

�لقاع".
�ستكون  �للقب،  �سر�ع  غ��ر�ر  وعلى 

�ملركز  ع���ل���ى  حم���ت���دم���ة  �مل��ن��اف�����س��ة 
�آ�سيا  �أبطال  ل��دوري  �ملوؤهل  �لثالث 
يحتله  و�ل�����ذي  �مل��ق��ب��ل  �مل��و���س��م  يف 
45 نقطة  بر�سيد  �ل�سارقة  حاليا 
بفارق �لأهد�ف عن �لن�سر �لر�بع، 
�لأهلي  ���س��ب��اب  ع��ن  نقطة  وب��ف��ارق 

�خلام�س.
و�سيكون ح�سد �ملركز �لثالث مهما، 
و�سباب  �ل��ن�����س��ر  �ن  �ع���ت���ب���ار  ع��ل��ى 
كاأ�س  نهائي  يف  �سيلتقيان  �لأه��ل��ي 
�لمار�ت يف 16 �أيار-مايو، و�لفائز 
بينهما �سي�سمن مقعد� مبا�سر� يف 

�مل�سابقة �لآ�سيوية.
ومتلك �لمار�ت مقعدين مبا�سرين 
لبطلي �لدوري و�لكاأ�س، ومقعدين 
�لتمهيدية ل�ساحبي  �لت�سفيات  يف 

�ملركزين �لثاين و�لثالث.
ويحل �ل�سارقة �سيفا على عجمان 
نقطة   15 ب��ر���س��ي��د  ع�سر  �ل��ث��اين 
�لدرجة  �ىل  ب��ال��ه��ب��وط  و�مل����ه����دد 
�لثانية، حيث تف�سله نقطة و�حدة 
و�لذي  ع�سر  �لثالث  �لفجرية  عن 
ي���و�ج���ه خ���ورف���ك���ان �ل��ع��ا���س��ر )24 

نقطة(.

�سعبة  �ل��ن�����س��ر  م��ه��م��ة  و���س��ت��ك��ون 
مب��و�ج��ه��ة �ل���وح���دة �ل��ث��ام��ن )35 
دور  �ىل  بتاأهله  و�ملنت�سي  نقطة( 
من  �حل��ال��ي��ة  �ل��ن�����س��خ��ة  يف  �ل�16 

دوري �أبطال �آ�سيا.
�ل��ه��ول��ن��دي للوحدة  �مل����درب  وق���ال 
�ىل  "�سن�سعى  ك�����ات:  ت����  ه��ي��ن��ك 
�لآ�سيوية  م��ع��ن��وي��ات��ن��ا  ����س��ت��غ��الل 
مركز  �ف�����س��ل  بتحقيق  وط��م��وح��ن��ا 
مم��ك��ن، �م���ام ف��ري��ق �ل��ن�����س��ر �لذي 
يقاتل للح�سول على �ملركز �لثالث، 
�سيكون حا�سر�  لذلك فان �حلافز 

عند �لفريق�".
للمو�سم  يح�سر  "�لوحدة  و�أ�ساف 
�مل���ق���ب���ل، و����س���اأع���م���ل ع���ل���ى �����س���ر�ك 
ج��م��ي��ع �ل���الع���ب���� يف �ل��ق��ائ��م��ة يف 
�مل��ب��اري��ات �لخ����رية ل��الط��الع على 

م�ستو�هم".
وي��ل��ع��ب ���س��ب��اب �لأه���ل���ي م��ع �سيفه 
يف  ن��ق��ط��ة(،   34( �لتا�سع  �ل��و���س��ل 
ح� ي�ست�سيف حتا �لأخري بر�سيد 
9 نقاط و�لذي كان �أول �لهابط� 
كلباء  �لحت��اد  �لثانية  �لدرجة  �إىل 

�ل�سابع )36 نقطة(.

•• اأبوظبي-وام:

�لقدم  كرة  حمبو  �سيكون  �ليوم،  م�ساء  من  �لتا�سعة  �ل�ساعة  تدق  عندما 
يف �لإم��ار�ت على موعد مع �لإث��ارة، حيث تدخل �ملناف�سة على لقب دوري 
�خلليج �لعربي �إىل �جلولة 25 /قبل �لأخرية/، و�لتي ميكن �أن تعلن عن 
بطل �مل�سابقة يف حال فوز �جلزيرة "�ملت�سدر"، وتعادل �أو خ�سارة بني يا�س" 
نتيجة  وذل��ك لأن  و�ح��دة،  �لآن نقطة  بينهما  �لفارق  �أن  �لو�سيف"، رغم 

�ملو�جهات �ملبا�سرة ب� �جلزيرة وبني يا�س ت�سب يف م�سلحة �جلزيرة.
و�سي�سهد �لغد �إقامة 7 مباريات يف ليلة و�حدة، بو�قع 3 يف �لتا�سعة م�ساء، 
و4 يف �حلادية ع�سرة ..ول يز�ل �ل�سر�ع �لثنائي؛ ب� �جلزيرة، وبني يا�س 
على �أ�سده، مع �قر�ب مناف�سات �لدوري من �لأمتار �لأخرية، خا�سة بعد 
�لفوز ليقرب  �ملا�سية، وين�سد �جلزيرة  �لفريق� يف �جلولة  تعادل كال 
��سمه  لكتابة  يا�س  بني  ي�سعى  فيما  �لثالث،  �للقب  ح�سد  حلم  من  �أك��رث 
ثنائياً  �سر�عاً   12 �ملركز  ي�سهد  كما  �لأول،  باللقب  �لأبطال  �سجالت  يف 

ب� عجمان و�لفجرية، للهروب من �سبح �لهبوط، فيما �أ�سبح موقف حتا، 
متذيل جدول �لرتيب، �سعباً للغاية يف �لبقاء، خا�سة بعد خ�سارته �أمام 

�ل�سارقة �جلولة �ملا�سية.
ويف جولة �ليوم �سي�ست�سيف حتا فريق �حتاد كلباء، يف مو�جهة �سعبة على 
�لأول، �لذي يبحث عن �لفوز للتم�سك بالأمل �ل�سعيف جد�ً للهروب من 
بالدوري،  م�سو�ره  نهاية  ر�سمياً  تعلن  خ�سارته  �أن  خا�سة  �لهبوط،  �سبح 
9 نقاط، يحتل بها �ملركز �لأخ��ري، فيما  قبل جولة �خلتام، وميتلك حتا 
يدخل �حتاد كلباء �ساحب �ملركز �ل�سابع، �ملو�جهة باأريحية كبرية، باحثاً 

عن حت�س� مركزه.
�لفجرية، وعجمان  �لتوقيت مو�جهتا خورفكان مع �سيفه  ذ�ت  وتقام يف 
مع �سيفه �ل�سارقة، ويبحث �لثنائي �لفجرية وعجمان، عن �لفوز للتقدم 
فيها  يتوقف  كل منهما مو�جهة �سعبة، ل  ويخو�س  �لبقاء،  نحو  خطوة 
�لآخر يف مو�جهته  �ن�سغاله بنتيجة مبار�ته فقط، ولكنه يرقب نتيجة 

�لثانية.

لن  فيما  �ملميزة،  عرو�سه  ملو��سلة  للفوز  �سعياً  �ملبار�ة  خورفكان  ويدخل 
للهروب  للفوز،  �لآخ��ر  هو  �ل�ساعي  �لفجرية  �أم��ام  �سهلة  �ملو�جهة  تكون 
�لوحدة، فيما ين�سد  �أمام  �لهبوط، ويف جعبته مو�جهة موؤجلة  من �سبح 
�لنت�سار�ت  لطريق  �لعائد  �ل�سارقة  �أم��ام  �لثالث،  �ملبار�ة  نقاط  عجمان 
مميز  عر�س  تقدمي  �إىل  عجمان  و�سي�سعى  �لآ���س��ي��وي،  بتاأهله  و�ملنت�سي 
مثل ما قدمه �أمام �جلزيرة �جلولة �ملا�سية، و�لتي �نتهت بالتعادل 3-3، 

ليقرب �أكرث من حلم �لبقاء.
ع�سرة،  �حل��ادي��ة  �ل�ساعة  يف  �ستقام  �ل��ت��ي  �لأرب����ع  �ل�سهرة  م��و�ج��ه��ات  ويف 
باخل�سو�سية  تت�سم  مرتقبة،  قمة  يف  �لع�  فريق  �جل��زي��رة  ي�ست�سيف 
نظر�  م��ع��اي��ري،  لأي  نتيجتها  تخ�سع  �أل  على  �ل��ك��رة  جماهري  و�ع��ت��ادت 
لمتالك �لفريق� �أور�قا قادرة على �سنع �لفارق د�ئما، ومتثل �ملو�جهة 
�لفوز  بتحقيقه  �لثالث،  �للقب  نحو  �ل�ساعي  للجزيرة،  حقيقياً  �ختبار�ً 
مل�ساحلة  �لع�  ي�سعى  �ملقابل  �للقب، يف  نحو ح�سد  �أك��رب  للتقدم خطوة 
�ل����دوري، و�ب��ت��ع��اده عن  ت��ذب��ذب �لأد�ء يف  �ل��ف��وز بعد  ج��م��اه��ريه، بتحقيق 

�ملر�كز �ملوؤهلة لدوري �لأبطال �لآ�سيوي.
وي�ست�سيف �لظفرة بني يا�س يف مو�جهة �سعبة على �لأخري، �لباحث عن 
فوز ي�سمن له �ل�ستمر�ر يف �ل�سر�ع على �للقب حتى �للحظة �لأخرية، 
�لوحدة  يو�جه  كما   ،18 �جلولة  منذ  عنه  �لغائب  للفوز  �لأول  وي�سعى 
�سيفه �لن�سر يف مبار�ة مرتقبة، ويدخل �لأول �ملبار�ة، بعد ن�سوة �لتاأهل 
لدور �ل�16 من دوري �أبطال �آ�سيا، وتقدميه عرو�ساً مميزة نالت ��ستح�سان 
جماهريه، بحثاً عن �لفوز لتح�س� مركزه، ويف جعبته مبار�ة موؤجلة مع 
�لفجرية، فيما ياأمل �لن�سر يف مو��سلة �لفوز، للحفاظ على تو�جده مع 

�لأربعة �لكبار يف �سد�رة �لرتيب ل�سمان �لتاأهل �لقاري.
وي�ست�سيف �سباب �لأهلي �لو�سل، وياأمل �لأول يف �لفوز ل�سمان تو�جده 
�ملقبل،  �ملو�سم  �ل��ق��اري��ة  للبطولة  �أخ���رى  م��رة  للعودة  �ل��ذه��ب��ي،  �مل��رب��ع  يف 
يدخل  فيما  �حلالية،  �لن�سخة  يف  �ملجموعات  دور  من  خروجه  وتعوي�س 
�لو�سل �للقاء على �أمل حت�س� مركزه يف �لبطولة، لأنه يحتل �لرتيب 

�لتا�سع يف جدول �مل�سابقة.

ي�ستمر �سر�ع حب�س �لأنفا�س ب� �سائَقي مر�سيد�س بطل �لعامل �سبع مر�ت 
�لتجارب  يف  �ملئة  �نطالقته  لتحقيق  �ل�ساعي  هاميلتون  لوي�س  �لربيطاين 
ماك�س فري�ستابن  �لهولندي  بول  وريد  �لعام،  �لثالث هذ�  و�لفوز  �لر�سمية 
ل يف "�لفئة �لأوىل يف جائزة �إ�سبانيا �لكربى على حلبة  �لطامع يف لقبه �لأونّ

بر�سلونة، �ملرحلة �لر�بعة من بطولة �لعامل للفورمول و�حد �لأحد.
ُترجم  مل  ح�  يف  مر�حل،  ث��الث  �نتهاء  بعد  ذروتها  �إىل  �ملناف�سة  و�سلت 
�لرجيحات �لتي ر�فقت �لتجارب �ل�ستوية على حلبة �سخري �لبحرينية قبل 
�نطالق �ملو�سم �حلايل على م�سار �حللبات و�لتفوق �لذي �ظهرته حظرية 
�لتوقعات بت�سدره ترتيب  "�ل�سري" هاميلتون  �لنم�سوية، فخالف  ريد بول 

�ل�سائق� بر�سيد 69 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن "ماد ماك�س".
ة يف �لربتغال  وفاز هاميلتون يف �ل�سباق �لفتتاحي يف �لبحرين و�أع��اد �لكرنّ
�لأحد، ما جعله يربع على �ل�سد�رة كما �عتاد �أن يفعل يف �لأعو�م �لأخرية، 
م��ن ن�سيب  �إمي���ول  �إمييليا روم��ان��ي��ا على حلبة  �ل��ف��وز يف ج��ائ��زة  ك��ان  فيما 
فري�ستابن، فيما ��ستعرت �ملناف�سة على �أ�سرع لفة خالل �ل�سباق �لتي متنح 
�ساحبها نقطة يتيمة. وتعرف �لفرق جيد�ً �أ�سر�ر حلبة بر�سلونة كونها مهد 

ومع  ع��ام،  ك��ل  يف  �لعاملية  �لبطولة  �ن��ط��الق  ت�سبق  �لتي  �ل�ستوية  �لتجارب 
م �لقليل من فر�س �لتجاوز، فاإن ورقة �ليان�سيب �ستكون  �سمعتها كحلبة تقدنّ
�نطالق  خ��ط  على  متقدم  مركز  حلجز  �ل�سبت  �لر�سمية  �لتجارب  خ��الل 
�سباق �لأحد. وي�سعى هاميلتون لتحقيق فوزه �خلام�س تو�لياً يف كاتالونيا 
ل يف عام 2014 ليعادل  منذ عام 2017 و�ل�ساد�س يف م�سريته بعد فوز �أونّ
�لرقم �لقيا�سي بحوزة �ل�سطورة �لملاين ميكايل �سوماخر )6(، حيث �ساهد 
ل يف ثالثة �سباقات تو�لياً من �نت�سار�ته �لربعة  �لعلم �ملرقط يف �ملركز �لأونّ
�لخرية بعد �نطالقه من �ل�سد�رة. ويف حال متكن من ت�سجيل �أ�سرع توقيت 
�ملئة يف م�سريته،  �ل�سبت، ف�سيحتفل بهذ� �لإجن��از للمرة  "�متحان" يوم  يف 

بعدما حرمه زميله �لفنلندي فالتريي بوتا�س من هذ� �ل�سرف بتفوقه عليه 
بفارق 0،007 ثانية �ل�سبوع �ملا�سي على حلبة بورتيماو �لربتغالية.

وبرز فري�ستابن وريد بول كمناف�س� �سر�س� على �للقب، ما �نعك�س �إيجاباً 
على �لبطولة �لعاملية وعلى �مل�ساهدين خلف �سا�سات �لتلفزة، فيما �أكد مدير 
�سعر  �لتي  ذ�تها  بالأحا�سي�س  ي�ستمتع  �أنه  وولف  توتو  �لنم�سوي  مر�سيد�س 
بول  ريد  فريق  مع  مبناف�سة  بها ح� علم �أن "�لأ�سهم �لف�سية" �ستدخل 
�ل�سائق� و�ل�سانع� ب� عامي  �لبطولة )�أح��رز لقب  �ملهيمن حينها على 
�سبعة �أعو�م. وقال وولف "عندما كنا متاأخرين يف  قبل  و2011(،   2010
�لتجارب )�ل�ستوية( يف �لبحرين، حدثت �سجة مل �أ�سعر بها يف �لفريق منذ 

عام 2013، عندما تو�رد لنا �أننا �سنكون هنا )يف �لفورمول و�حد("، م�سيفاً 
"�جلميع متحم�س ول يز�ل. �أريد �أن �أكون �سعيد�ً بعد �أبوظبي يف نهاية �لعام 

ولكن يف �لوقت �حلايل، �سنخطو خطوة و�حدة يف كل مرة".
�لتي  وموهبته  �لقيادية  قدر�ته  جميع  �ظهار  هاميلتون  يو��سل  وق��ت  ويف 
حولته �إىل "بطل مت�سل�سل" حقق 97 فوز�ً يف م�سريته حتى �لآن، مع حرفة 
ت معامل ورغبات  �سباق ل ت�سوبها �سائبة و�حر�ف بارع وتركيز فولذي، تغرينّ
�لهولندي  �أنظار  �أن  و��سحاً  ويبدو  �لعام.  هذ�  فري�ستابن  �ملبا�سر  مطارده 
ل على عتبة من�سات �لتتويج،  تركز على �ل�سورة �لكبرية، �أي على �ملركز �لأونّ

وهو �أمر �أكده مدير بطولة �لفورمول و�حد �لربيطاين رو�س بر�ون.
ر�أى هذ� �لأخري �أنه "من �لو��سح �أن ماك�س فري�ستابن ُيقارب هذه �لبطولة 

بطريقة خمتلفة لأنه، و�أخري�ً، بات ميلك �سيارة قادرة على �لفوز باللقب".
ل لأنه عندما تكون مناف�ساً على �للقب، يجب عليك  وتابع "كان يجب �أن يتبدنّ
�لركيز على �لدمج )ب� عدة عنا�سر( عندما ل تكون �أ�سرع �سائق وعندما 
�لأمان،  �سيارة  )دخ��ول(  �أو  للمناف�س  ميكانيكية  م�سكلة  مثل  فر�س  تظهر 

حينها يجب �أن تكون يف موقع ي�سمح لك بال�سرب".

اجلزيرة ي�اجه العني بطم�ح اللقب الثالث 

الفوز يف �سراع »حب�س االأنفا�س« مع فري�ستابن  

هاميلت�ن ُيطارد انطالقته املئة بجائزة اإ�سبانيا الكربى  

اجلولة 25 من دوري اخلليج العربي

�سباق اللقب ي�سل اأمتاره االأخرية بني اجلزيرة وبني يا�س

•• اأبوظبي-الفجر

تاأهل لعب منتخبنا للجودو  بالقا�سية �لفنية قبل نهاية �جلولة بن�سف دقيقة 
فيكتور �سكرتوف للدور �لثالث يف بطولة كاز�ن جر�ند �سالم �لرو�سية للجودو �لتي 

تختتم �لليلة بفوزه على �لالعب �لأوكر�ين خومول �رتيم يف مناف�سات �ملجموعة 
�حلديدية لوزن حتت 73 كجم، وبفوزه يقابل �لفائز من �للقاء �لذي يجمع ب� 
�لكاز�خ�ستاين �سم�سيف و�ملك�سيكي كاردو�س يف �لدور قبل �لنهائي لتلك �ملجموعة 
.. وكانت بطولة كاز�ن جر�ند �سالم قد �نطلقت �أم�س �لأول و�سط ح�سور مميز 

و�إجر�ء�ت �حر�زية م�سددة ،وم�ساركة ��ستثنائية باعتبارها �آخر �لبطولت �لأربع 
�لكربى �ملوؤهلة لالألعاب �لأوملبية �ملقامة يف طوكيو �ل�سيف �ملقبل، و�لتي ت�سبقها 
بطولة �لعامل للجودو �لتي تقام يف �ملجر يف يونيو �ملقبل ،لذلك جاءت مناف�سات 
�ليوم �لأول يف غاية من �لإثارة و�لندية ورغبة �لفوز ، وبالتايل مل يكن من غري 

�عتدنا على روؤيتها مع �قر�بنا من مباريات  �لتي  �لفرح  �أن نرى نوبات  �ملاألوف 
�إيجابية خا�سة �ملنتخب  �مليد�ليات �خلتامية ،فيما حتول �سغط �ملباريات لطاقة 
�لياباين �لذي جنح يف ت�سدر مناف�سات �ليوم �لأول بذهبيت� على ح�ساب �ملنتخب 

�لرو�سي �ساحب �لأر�س �لفائز بذهبية و�حدة كحال �ملنتخب �لفرن�سي �لثالث .

فيكت�ر يتاأهل للدور الثالث يف بط�لة كازان الرو�سية
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الفجر الريا�ضي

تيمو فرينر  �لأمل���اين  �ملهاجم  �أب��دى 
ثنائية  م��ن  �لأول  �ل��ه��دف  ���س��اح��ب 
ريال  م��رم��ى  يف  �لنظيفة  ت�سيل�سي 
دوري  نهائي  ن�سف  �إي��اب  يف  مدريد 
ب�سيطرة  ف���خ���ره  �أوروب���������ا،  �أب����ط����ال 
فريق  �أم���ام  �مل��ب��ار�ة  على  "�لبلوز" 

كبري مثل "�مللكي".
�إي�������اب ن�سف  وق������ال ف���رين���ر ع���ق���ب 
ت�سيل�سي  بفوز  �نتهى  �لذي  �لنهائي 
للنهائي،  وتاأهله  نظيف�،  بهدف� 
�نتهى  قد  �ل��ذه��اب  لقاء  ك��ان  بعدما 
مذهل،  "فريقنا   :1-1 ب��ال��ت��ع��ادل 
�إيقاع  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  م���ن  مت��ك��ن��ا 
�أم����ام ف��ري��ق م��ن �لالعب�  �مل���ب���ار�ة 
�ل�سن  يف  ���س��غ��ار  ن��ح��ن  �ل���ع���امل���ي����، 
�أخطاء  �أغبياء لرنتكب  ل�سنا  ولكننا 

�سخيفة".
من  "لي�س  �أن������ه  ف���رين���ر  و�أ������س�����اف 
مدريد،  ري��ال  �أم���ام  �للعب  �ل�سهل" 

مب�ستوى  ظهر  ت�سيل�سي  �أن  م���ربز�ً 
و�أبرز  للنهائي.  بف�سله  تاأهل  كبري 
�ملدرب  مو�طنه  عمل  �أي�����س��اً  ف��رين��ر 
�أنه  �إىل  م�����س��ري�ً  ت��وخ��ي��ل،  ت��وم��ا���س 

للفريق  �لفنية  �لإد�رة  توىل  عندما 
�لعا�سر  �مل���رك���ز  يف  ت�����س��ي��ل�����س��ي  ك����ان 
و�لآن  �ملمتاز،  �لإجنليزي  ب��ال��دوري 
بات قريباً من �لتاأهل للن�سخة �ملقبلة 

وت��اأه��ل لنهائي  �لأب��ط��ال،  من دوري 
�أي�ساً  �لبطولة هذ� �لعام و�سيناف�س 
ع��ل��ى ك��اأ���س �لحت����اد ح��ي��ث �سيو�جه 

لي�سر �سيتي يف �لنهائي.

ق����ال لع����ب و����س���ط ري�����ال م���دري���د، 
خروج  �إن  ك��ا���س��ي��م��ريو،  �ل���رب�زي���ل���ي 
ف��ري��ق��ه م���ن ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي دوري 
ت�سيل�سي،  ي��د  ع��ل��ى  �أوروب�����ا  �أب���ط���ال 
�لتاريخ  ���س��ن��ع  �ل����ري����ال  �أن  ي��ث��ب��ت 
مر�ت  ث��الث  بالبطولة  ت��وج  عندما 

متتالية.
و�سرح كا�سيمريو ملحطة موفي�ستار 
ع��ق��ب �إي�����اب ن�����س��ف �ل��ن��ه��ائ��ي �لذي 
بهدف�  ت�����س��ي��ل�����س��ي  ب���ف���وز  �ن���ت���ه���ى 
نظيف� وتاأهله للنهائي بعدما كان 
بالتعادل  �ن��ت��ه��ى  ق��د  �ل��ذه��اب  ل��ق��اء 
�سنعنا  �أن��ن��ا  يثبت  "�ليوم   :1-1
�ل�سهل  م����ن  ل��ي�����س  لأن������ه  �ل���ت���اري���خ 
�ل���ف���وز ب��ال��ت�����س��ام��ب��ي��ون��ز، ه����ذه هي 
�أنها  �أث���ب���ت  و�ل���ي���وم  �ل��ت�����س��ام��ب��ي��ون��ز 

لي�ست بطولة �سهلة".
وه���ن���اأ ك��ا���س��ي��م��ريو ت�����س��ي��ل�����س��ي على 
�لتاأهل للنهائي و�لأد�ء �لذي قدمه 

 25 �أول  يف  �أف�����س��ل  "لعبنا  ق��ائ��اًل: 
للت�سجيل  فر�ستان  و�سنحت  دقيقة 
يوجد  )ب���ن���زمي���ا(، ل  ك����رمي  �أم������ام 

ت��ف�����س��ري مل����ا ح�����دث ب���ع���د ذل������ك، هم 
كانو� �أف�سل ولعبو� �أف�سل، ل مكان 

لالأعذ�ر".
يف  �ل��ت��ف��ك��ري  ي��ج��ب  "�لآن  وت����اب����ع: 
�إ�سبيلية  ���س��ن��و�ج��ه  لأن���ن���ا  �ل������دوري 
�لأحد �ملقبل، و�ملبار�ة �ستكون �سعبة 
لأنها  باحلزن  جميعا  ن�سعر  للغاية، 
كانت فر�سة كبرية للتاأهل للنهائي، 
ول���ك���ن ت�����س��ي��ل�����س��ي ك����ان �أف�����س��ل منا 

ويجب �أن نهنئه".
ومن ناحية �أخرى، �أبدى كا�سيمريو 
�لتاأهل  م��ن  يتمكن  مل  لأن���ه  �أ���س��ف��ه 
مو�سم  بعد  �لأب��ط��ال  دوري  لنهائي 
ب�سبب  �لغيابات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �سهد 
�لإيجابية  و�حل�������الت  �لإ����س���اب���ات 

بفريو�س كورونا �مل�ستجد.

�أوروبا  �أبطال  ل��دوري  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �لإنكليزي  ت�سل�سي  بلغ 
لكرة �لقدم بفوزه على �سيفه ريال مدريد �لإ�سباين -2�سفر،  
�لنهائي.  �ل���دور ن�سف  �إي���اب  �لأرب��ع��اء يف لندن يف  �لأول  �أم�����س 
 )85( م��اون��ت  وماي�سون   )28( فرينر  تيمو  �لمل���اين  و�سجل 

�لهدف�.
وكان ت�سل�سي عاد بالتعادل �ليجابي 1-1 من مدريد �ل�سبوع 
�ملبار�ة  ت�سل�سي  فيها  يبلغ  �ل��ت��ي  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل���رة  وه���ي  �مل��ا���س��ي. 
�لنهائية لدوري �لبطال بعد �أن خ�سر �أمام مو�طنه مان�س�سر 
باللقب  يفوز  �أن  قبل   ،2008 عام  �لرجيح  بركالت  يونايتد 
�أي�ساً يف  على ح�ساب بايرن ميونيخ �لأمل��اين بركالت �لرجيح 

عام 2012.
�سيتي يف  مان�س�سر  مو�طنه  مع  �لنهائي  يف  ت�سل�سي  و�سيلتقي 

�أيار/مايو �حلايل يف ��سطنبول.  29
وجنح مدرب ت�سل�سي �لملاين توما�س توخل �لذي ت�سلم تدريبه 
مطلع �لعام �حلايل يف بلوغ �لنهائي �لقاري للمرة �لثانية تو�لياً 
بعد �أن خ�سر �لعام �ملا�سي عندما كان على ر�أ�س �جلهاز �لفني 

لباري�س �سان جرمان �لفرن�سي �أمام بايرن ميونيخ �سفر1-.
كاأ�س  نهائي  �ىل  �للندين  �لفريق  قيادة  يف  �أي�ساً  توخل  وجن��ح 

�نكلر� حيث �سيلتقي مع لي�سر �سيتي خالل �ل�سهر �حلايل.
دوري  يف  �أر���س��ه  خ���ارج  خيباته  �سل�سلة  ري���ال  ت��اب��ع  �مل��ق��اب��ل،  يف 
منذ  �لنكليزية  �مل��الع��ب  على  نف�سه  يفر�س  مل  �إذ  �لأب��ط��ال 
ليفربول  �أمام  ذلك  وكان   ،2014 ل/�أكتوبر  �لأونّ ت�سرين   22

بثالثية نظيفة يف دور �ملجموعات.
زي��د�ن بالعب �جلناح  �لدين  �لفرن�سي زين  ريال  ودفع مدرب 
�إىل  و�لعائد  "بلوز"  لل�  �ل�سابق  �لقائد  ه��از�ر  �إدي��ن  �لبلجيكي 
ملعب "�ستامفورد بريدج" بعد عام� من رحيله �إىل �لعا�سمة 

�ملدريدية، بعدما غاب عن �لذهاب ب�سبب �ل�سابة.
�لغائب  ر�مو�س  �سريخيو  �لقائد  �لدفاع  يف  ��سا�سيا  �أ�سرك  كما 
عن �ملالعب منذ �آذ�ر/مار�س ب�سبب �ل�سابة، و�لثنائي مو�طنه 

جونيور،  فيني�سيو�س  و�ل���رب�زي���ل���ي  ب��ن��زمي��ة  ك���رمي  �مل��ه��اج��م 
م��ع �ل��ث��الث��ي �لع��ت��ي��ادي يف �ل��و���س��ط �لأمل����اين ت���وين كرو�س 

و�لكرو�تي لوكا مودريت�س و�لرب�زيلي كا�سيمريو.
يف �ملقابل، دفع توخل مبو�طنه هافرت�س بدًل من بولي�سيك 

���س��اح��ب ه���دف �ل�����س��ب��ق يف �ل���ذه���اب، يف ت��غ��ي��ري وح��ي��د عن 
�ملو�جهة �ل�سابقة.

من  فا�ستفاد  ق��در�ت��ه  م��ن  و�ث��ق��اً  �مل���ب���ار�ة  ت�سل�سي  ب���د�أ 
�مل�ساحات يف دفاع ريال، ليهدد مرمى �ل�سيف بعد 12 

�لإيطايل  من  بت�سديدة  �لبد�ية  �سافرة  من  دقيقة 
جورجينيو من 20 مر�ً �سدها �حلار�س �لبلجيكي 

تيبو كورتو�، قبل �أن يهز �ل�سباك بعد متريرة عر�سية 
ز�حفة من بنجامان ت�سلويل تابعها �لأملاين فرينر، �إلنّ 
�لهد�ف  على  �لت�سلل  بد�عي  �لهدف  �ألغى  �حلكم  �أن 

.)18(
بعد  �لت�سجيل،  �فتتاح  يف  �لأزرق  �لفريق  يتاأخر  ومل 

هجمة ر�ئعة قادها لعب �لو�سط �لفرن�سي نغولو كانتي 
وتبادل مع فرينر، ومنه �إىل كايل هافرت�س �ملندفع على 

�إىل  �ملندفع  "لوب" ف��وق �حلار�س كورتو�  ك��رة  �ل���رو�ق، لريفع 
�ل�سباك  يف  ر�أ�سية  فرينر  تابعها  بالعار�سة،  ��سطدمت  �لأم��ام 

�خلالية )28(.
ورف���ع �ل��ه��د�ف �لأمل����اين ر���س��ي��ده �إىل �أرب��ع��ة �أه����د�ف يف دوري 

�لأبطال يف هذ� �ملو�سم.
�أمام  منيعاً  �إدو�ر مندي �سد�ً  �ل�سنغايل  ت�سل�سي  ووقف حار�س 
حماولت� لبنزمية، �لوىل بعد ت�سديدة بعيدة )26( و�لثانية 

من ر�أ�سية �ثر متريرة من مودريت�س )36(.
�إذ فور �نطالق �ل�سوط  �إ�سر�ر�ً من �سيفه،  �أكرث  وبد� ت�سل�سي 
عن  �لعار�سة  نابت  حيث  �سغوطاته  ممار�سة  �إىل  ع��اد  �ل��ث��اين 
كورتو� بعد �سربة ر�أ�سية من هافرت�س �إثر متريرة عر�سية من 

�لظهري �ل�سباين �ملخ�سرم �لقائد �سيز�ر ��سبيليكويتا )47(.
لعب  �إىل  فرينر  ق��دم  بكعب  ر�ئعة  لعبة  وبعد 

�ل��و���س��ط �ل�����س��اب م��اون��ت �مل��ن��دف��ع ب�سرعة 
د�خل �ملنطقة، �نفرد �لخري باحلار�س 

و�سدد كرة علت �ملرمى )54(.
و�أب����ق����ى ك����ورت����و� ف���ري���ق���ه يف 

بقدميه  بت�سديه  �مل��ب��ار�ة 
لهافرت�س  ك���ل���ت���ي���ه���م���ا 
�أن  قبل   ،)59( �مل��ن��ف��رد 
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�إج�����ر�ء  �إىل  دق���ائ���ق 
تبديل� لتن�سيط 

فاأخرج  ف��ري��ق��ه 
�مل����������د�ف����������ع 

و�أدخل لعب  �لفرن�سي فريلن مندي و�لرب�زيلي فيني�سيو�س 
�أ�سن�سيو،  وماركو  فالفريدي  فيديريكو  �لوروغوياين  �لو�سط 
منه  ب��دًل  رودريغو  �لرب�زيلي  ويحل  كا�سيمريو  ُيخرج  �أن  قبل 
�أن ريال �ملندفع �إىل �لأم��ام لإدر�ك �لتعادل، ترك  )76(. غري 
نف�سه معر�ساً للهجمات �ملرتدة، فقاد و�حدة فرينر من منت�سف 
"روخيبالنكو�س"  ج��ز�ء  منطقة  �إىل  م��ر�ً   70 و�جتاز  �مللعب 
بينه  فالفريدي  يتدخل  �أن  قبل  �سددها  كونتي  �إىل  كرة  ليمرر 
��ل ت��وخ��ل �خر�ج  وب��� ح��ار���س��ه ك��ورت��و� ل��الإن��ق��اذ )66(. وف�����سنّ
فرينر �ملتعب و�إدخال بولي�سيك يف �لدقيقة 67، ليربز �لأخري 
نات�سو  �أم��ام  من  �لكرة  بقطع  كانتي  بد�أها  م�سركة  لعبة  بعد 
�لي�سرى  �جلهة  على  �لأم��ريك��ي  �إىل  ومي��رر  �ملنطقة  ليخرق 

ل  �لنتظار بعد خروج كورتو�، ليمرر بدوره �لذي ف�سنّ
تابعها  م���اون���ت  �إىل  ز�ح���ف���ة  �أر����س���ي���ة 
 ،)85( �خل���ال���ي���ة  �ل�����س��ب��اك  يف 
م�سجاًل هدفه �لثاين يف دوري 

�لأبطال يف هذ� �ملو�سم.
ول��������ع��������ب ت��������وخ��������ل ورق������ت������ه 
فاأخرج  �لخ�����رية،  �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
�لفرن�سي  و�أدخ����ل  هافرت�س 
منه  ب��دل  ج��ريو  �أوليفيه 
يف �لدقيقة �لر�بعة من 
�ل�سائع،  ب���دل  �ل��وق��ت 
�سافرة  �حلكم  ليعلن 
�لنهاية بتاأهل ت�سل�سي 

�إىل �لنهائي.

مل ي��ك��ن م����درب ري����ال م���دري���د، زي���ن �ل���دي���ن زي�����د�ن، نادماً 
�إ���س��ر�ك �سرجيو ر�مو�س و�إي��دن ه��از�رد �لعائدين من  ح��ول 
�لإ�سابة يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية �أمام ت�سيل�سي رغم �خل�سارة 
�لدور قبل  �لقدم من  لكرة  �أوروبا  �أبطال  0-2 وود�ع دوري 
يف  �لأف�سل  �ل��ط��رف  ك��ان  �ل��ذي  ت�سيل�سي،  وت��ف��وق  �لنهائي. 
�لتعادل 1-1 يف مدريد �لأ�سبوع �ملا�سي، على مناف�سه وهز 
يف   1-3 ليفوز  ماونت  ومي�سون  فرينر  تيمو  عرب  �ل�سباك 
�لنتيجة �لإجمالية ويتاأهل ملو�جهة غرميه �ملحلي مان�س�سر 

�سيتي يف نهائي �إجنليزي خال�س يف �إ�سطنبول.
�لكبرية  �خل��ربة  �ساحب  ر�م��و���س،  �لقائد  يلعب  ومل 
باإ�ستاد  �أقيمت  �لتي  تلك  �ملو�جهات �حلا�سمة مثل  يف 
�ستامفورد بريدج، منذ 16 مار�س )�آذ�ر( بعد �إ�سابته 
بفريو�س  �إ�سابته  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  متتاليت�  م��رت��� 
بجانب  �لأ�سا�سية  �لت�سكيلة  يف  ���س��ارك  لكنه  ك��ورون��ا. 
منذ  ل��ع��ب  و�ل�����ذي  �ل�����س��اب��ق  ت�سيل�سي  لع���ب  ه�����از�رد 
كما  �أ�سهر  �آخر ثالثة  �لثانية فقط يف  للمرة  �لبد�ية 
�سارك �لظهري �لأي�سر فريلن مندي بعد غياب ثالثة 
�أ�سابيع. و�أبلغ زيد�ن �ل�سحافي�: "كنا نلعب يف �لدور 
�أكن  مل  جاهزين،  كانو�  �لالعب�  وك��ل  �لنهائي  قبل 
"�أنا  و�أ����س���اف:  ي��ك��ون��و� جاهزين".  ل��و مل  لأ���س��رك��ه��م 
فخور بالالعب� فقد قدمو� كل ما لديهم وو�سلنا 
�إىل ه��ذ� �ل��دور وكنا على بعد خطوة و�ح��دة من 
وي�ستحق  ر�ئ��ع��اً  �أد�ء  ق��دم  ت�سيل�سي  �لنهائي، 
�أن  �ل��ف��رن�����س��ي  �مل�����درب  و�ع�����رف  �لتهنئة". 
�ن��ت��ق��ال يف  �أغ��ل��ى �سفقة  ه����از�رد، �ساحب 
ت��اري��خ ري���ال م��دري��د، ك��ان بعيد�ً عن 
�لوحيدة  �ل��و���س��ي��ل��ة  ل��ك��ن  م�����س��ت��و�ه 
ل���ع���ودة �ل���الع���ب �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي بعد 
م��و���س��م��� م��ع ري����ال م��دري��د �بتلي 
يف  م�ساركته  ه��ي  ب��الإ���س��اب��ات  فيهما 

�ملباريات.
�إيدن  ي�ستعيد  �أن  "يجب  زي���د�ن:  وت��اب��ع 
�للعب، خطوة  ملو��سلة  بحاجة  وهو  �لثقة 
بخطوة �سنتاأكد من تعافيه". و��سطر زيد�ن 
مبار�ة  م��ث��ل   2-5-3 خ��ط��ة  ع��ل��ى  ل��الع��ت��م��اد 
ورفائيل  كاربخال  د�ين  غياب  و�أج��ربه  �لذهاب 
�لرب�زيلي  �ملهاجم  �إ�سر�ك  على  لالإ�سابة  ف��ار�ن 
�لناحية  يف  م��رك��زه  غ��ري  يف  جونيور  فيني�سيو�س 
�ليمنى. ود�فع زيد�ن عن قر�ره �لفني لكنه �عرف 
�ملف�سل  "�ملركز  ��ستحق �خل�سارة. وقال:  �أن فريقه 
�أي�ساً  لفيني�سيو�س هو �جلناح �لأي�سر لكنه ي�ستطيع 
�للعب يف �لناحية �ليمنى وكان يجب علي �إعادة تنظيم 
ما  �لركيز على  �أف�سل  لكني  �لطريقة،  بهذه  �لفريق 
�لليلة  ولي�س  �مل��و���س��م  ه��ذ�  طيلة  فريقي  لع��ب��و  ق��دم��ه 
�لعديد  ولعبنا  و��سحة  كانت  "طريقتنا  وتابع:  فقط". 
�لكثري  خ�سرنا  �ليوم  لكن  �لطريقة  بهذه  �ملباريات  من 
من �ملو�جهات �لفردية وكنا نفتقر ل�سيء ما، حاولنا لكنها 
نهائي  بلوغ  فر�سة  �إه���د�ر  وبعد  �سعبة".  م��ب��ار�ة  كانت 
�أع��و�م مل يعد  �لأبطال للمرة �خلام�سة يف ثمانية  دوري 
�ل��دوري �لإ�سباين  �أمام ريال مدريد �سوى �لركيز على 
�ملدرب  فريق  ويتاأخر  لقبه.  على  للحفاظ  و�سعيه  فقط 
زيد�ن بنقطت� عن �أتلتيكو مدريد �ملت�سدر وي�ست�سيف 
�إ���س��ب��ي��ل��ي��ة ر�ب����ع �ل��رت��ي��ب يف �ل��ي��وم �ل��ت��ايل ملو�جهة 
بر�سلونة �ساحب �ملركز �لثالث �سد �أتلتيكو.

كورتو�،  تيبو  �لبلجيكي  مدريد،  ري��ال  مرمى  حار�س  و�سف 
�أوروب��ا على يد  �أبطال  خروج فريقه من ن�سف نهائي دوري 

ت�سيل�سي ب�"�ل�سربة �لقا�سية".
�لنهائي  ن�سف  �إي��اب  عقب  موفي�ستار  ملحطة  كورتو�  و�سرح 
�لذي �نتهى بفوز ت�سيل�سي بهدف� نظيف� وتاأهله للنهائي 
"كانت   :1-1 بالتعادل  �نتهى  قد  �ل��ذه��اب  لقاء  ك��ان  بعدما 

مبار�ة �سعبة، ��ستحوذنا على �لكرة يف �ل�سوط �لأول ولكننا 
�أمام كرمي  �لكافية، �سنحت فر�سة كبرية  مل نخلق �لفر�س 
مع ميندي ولكن بعد ب�سع دقائق هم تقدمو� بهدف وعقدو� 
ولكنهم  �لثاين  �ل�سوط  يف  "حاولنا  وت��اب��ع:  علينا".  �لأم���ور 
لنا ولكن هذه  �إنها �سربة قا�سية  د�فعو� ب�سكل جيد للغاية، 

هي كرة �لقدم و�لهزمية موجودة بها �أحياناً".

ولكنهم  �لهجوم  يف  ح��دة  �أك��رث  نكون  �أن  "حاولنا  و�أ���س��اف: 
�لذهاب  مبار�ة  يف  عانينا  �ملرتدة،  �لهجمات  يف  �سريع  فريق 
و�ليوم �أي�ساً". و�أبرز كورتو� �سعوبة بلوغ نهائي �لت�سامبيونز 
ليغ قائاًل: "لي�س من �ل�سهل بلوغ �لنهائي كل عام، �ليوم هم 
ولكن  �ملقبل  �لعام  �لكفاح  مو��سلة  يجب  منا،  �أف�سل  كانو� 

هناك �لكثري من �لفرق �جليدة".

ك�رت�ا: خروجنا من دوري االأبطال 
�سربة م�جعة

بفوزه على ريال مدريد 2  -�سفر    

ت�سل�سي ي�سرب م�عدًا مع ال�سيتي يف نهائي االأبطال 
زيدان يعرتف: ت�سيل�سي 

ا�ستحق التاأهل للنهائي

فرينر: ل�سنا اأغبياء لرنتكب 
اأخطاء �سخيفة

كا�سيمريو: �سنعنا التاريخ بتت�يجنا 
االأبطال بدوري  متتالية  مرات   3



البنتاغ�ن يتعقب م�سار ال�ساروخ ال�سيني
�ل�ساروخ  م�سار  تتعقب  �أنها  )�لبنتاغون(  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
�ل�سيني �لذي من يفر�س �أن يدخل ب�سكل غري م�سبوط �لغالف �جلوي 

يف نهاية هذ� �لأ�سبوع مع خطر �سقوطه يف منطقة ماأهولة بال�سكان.
وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �ل��ب��ن��ت��اغ��ون ج���ون ك��ريب��ي �إن وزي����ر �ل���دف���اع لويد 
تتعقب حرفيا هذ� �حلطام  �لف�ساء  قيادة  �أن  ويعلم  بالأمر  “�أُبلغ  �أو�سنت 
�لف�سائية  حمطتها  مكونات  �أول  �خلمي�س  �ل�س�  و�أطلقت  �ل�ساروخي«. 
بي(.   5 )لونغ مار�س  5 بي”  �لطويلة  “�مل�سرية  ب�ساروخ  ����س(  ��س  )�سي 
م��ك��ان مل  �ملقبلة يف  �لقليلة  �لأي���ام  خ��الل  �ل�����س��اروخ  ه��ذ�  و�سيهبط ج�سم 
ب�سكل  فهمت  �إذ�  تقريبا،  �ل�ساروخ  ج�سم  “�إنه  كريبي  وق��ال  �أح��د.  يحدده 
�إىل �لغالف �جلوي  �أن عودة �ل�ساروخ  مو�سحا  �إنه �سبه �سليم”،  �سحيح. 
متوقعة “حو�يل �ل�سبت«. وبعد �نف�سال �لوحدة �لف�سائية للمحطة، بد�أ 
�ل�ساروخ يدور حول �لكوكب يف م�سار غري منتظم مع �نخفا�سه تدريجيا، 
�جلوي  �ل��غ��الف  �إىل  دخ��ول��ه  نقطة  ت��وق��ع  �مل�ستحيل  �سبه  م��ن  يجعل  م��ا 
وبالتايل نقطة �سقوطه. وقد يتفكك عند دخوله �لغالف �جلوي لتتبقى 

منه قطع حطام.

 �سبي�س اإك�س تنجح بتجربة مركبة ال�سفر للمريخ
 Starship “�ستار�سيب«  �ملركبة  بنجاح  �إك�س”  “�سبي�س  �سركة  �أطلقت 
من  جنا  �ل��ذي  �لوحيد  �لأويل  �لنموذج  لتكون   ،Serial Number 15
�ختبار طري�ن على �رتفاعات عالية. ومت �إطالق �لنموذج �لأويل للمركبة 
بولية  ت�سيكا  بوكا  يف  �ختبار  من�ساأة  م��ن  �لأرب��ع��اء،  م�ساء  “�ستار�سيب” 
�مللياردير �إيلون ما�سك،  تك�سا�س �لأمريكية. ون�سر رئي�س “�سبي�س �إك�س”، 

تغريدة على توير قال فيها: “لقد هبطت �ملركبة �لف�سائية بنجاح«.
�إىل  و�سلت  �ملركبة  فاإن  �لربيطانية،  �سن”  “ذ�  �سحيفة  �أوردت  وح�سبما 
�مل�ستقبل  �أن تر�سل يف  �إك�س”  “�سبي�س  وتاأمل  �ل�سماء.  �أميال يف   6 �رتفاع 
�ملركبة �لف�سائية �إىل �لقمر و�ملريخ. ويعد هذ� �لختبار �خلام�س للمركبة 
�إك�س  �سبي�س  �نفجار. وكانت  يتم دون حدوث  �لذي  و�لأول  “�ستار�سيب”، 
ذكرت يف �لثالث من مار�س �ملا�سي، وخالل جتربة مماثلة �أن منوذج �أويل 
دقائق  بعد  �نفجر  �لعمالق  �لف�سائي  “�ستار�سيب”  ل�ساروخ  ماأهول  غري 
من �إمتامه ما بد� �أنه �أول رحلة جتريبية ناجحة له، �إذ متكن خاللها من 

�لإقالع و�لهبوط قطعة و�حدة، لكن لي�س لوقت طويل.
بانفجار  جميعها  �نتهت  حيث  �ل�سابقة  �لأخ���رى  �لتجارب  ف�سلت  كذلك 
�ل�سو�ريخ �أثناء حماولتهما �لهبوط، كما تعر�ست تعر�ست �ملركبة لأعطال 
رغم �نطالقها �لناجح، وبعد �رتفاعها عدة �أميال يف �لهو�ء. بالإ�سافة �إىل 
ذلك، ظهرت م�سكالت �أثناء �لهبوط �أي�سا، �لأمر �لذي جنم عنه �نفجار�ت 

عند مالم�سة �ملركبة لالأر�س.
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ن�سرين طاف�س يف »5 جن�م«: 
ا�ستعال �سيارة واحرتاق ال�سائق

�ل�سورية  ن�سرين  �لفنانة  �ساركت 
 “ �ل��ك��وم��ي��دي  ب��ال��ربن��ام��ج  طاف�س  
عبارة  �مل��ق��ل��ب  وك�����ان  جن������وم «،   5
تقودها  ����س���ي���ارة  ب�����  ����س���ب���اق  ع����ن 
�مل�سارك�  �أح���د  ب�سحبة  ن�سرين 
مناف�سها  ك��ان  بينما  �لربنامج،  يف 
�ملقابلة  �ل�����س��ي��ارة  يف  �ل�����س��رن��وب��ي 
�ل�سباق  و�أث��ن��اء  م�ساعديه.  و�أح���د 
�ملو�قع  ب��اأح��د  �ل�سيارة  ��سطدمت 
فاحرق  فيها،  �ل��ن��ري�ن  و��ستعلت 
�ل�������س���ائ���ق و����س���ق���ط ع���ل���ى �لأر��������س 
وف��ارق �حل��ي��اة، يف م�سهد متثيلي، 
يتاأوه  وه��و  �ل�سرنوبي  ظهر  بينما 
م��ن �لإ���س��اب��ة �مل��زع��وم��ة. وخالل 
�ملوقف تعمد �مل�سارك يف �لربنامج 
”�لرجل  بقوله  �لفنانة  ��ستفز�ز 
ت�سوقي  مبتعرفي�س  ب�سببك،  مات 
بينما كانت �لفنانة  بت�سوقي ليه“، 
�ل�������س���وري���ة م���ذه���ول���ة مم����ا حدث 
وت�سرخ  �لإ���س��ع��اف  طلب  وحت���اول 
ويف  �ملفرقعات.  �سوت  ت�سمع  ح� 
تفا�سيل  �ل�سرنوبي  ك�سف  �لنهاية 
�أن تدخل �سيفته يف  �ملقلب خ�سية 

حالة نف�سية ع�سيبة.

اأملاين وزوجته يتحديان
 قي�د ك�رونا بـ »رحلة جمن�نة«

يف ظل قيود �لإغالق، ل جمال لل�سفر خارج �أملانيا، فيما 
ل �إغالق �لفنادق �أي رحلة د�خلية �إىل حلم م�ستحيل.  حونّ
لكن �ل�سحفي بير توما�س وزوجته كان لهما ر�أي �آخر، 
مع  �لأج��و�ء  لتغيري  برحلة جمنونة  �لقيام  على  و�أ�سر� 
�للتز�م بالإجر�ء�ت �لحر�زية ملكافحة فريو�س كورونا، 
رغم �ل�سعوبات �لكبرية. وكتب توما�س يف �سحيفة “دي 
“�أردنا �خلروج  �لأملانية، تفا�سيل رحلته، وقال:  فيلت” 
بعد 6 �أ���س��ه��ر م��ن �ل��ق��ي��ود، وك���ان م��ن �ل�����س��روري تغيري 
�لأجو�ء«. و�أ�ساف: “كان �أمامنا عقبات؛ فال�سفر للخارج 
�ل��ف��ن��ادق و�سقق  م��رف��و���س ومم��ن��وع، يف وق���ت تغلق ف��ي��ه 
�لعطالت يف �أملانيا �أبو�بها بقر�ر حكومي«. وم�سى قائال: 
“وجدنا خمرجا جيد� يتمثل يف ��ستئجار منزل متنقل؛ 
�أي �ساحنة ت�سم غرفة �سغرية للنوم و�لإقامة، وكان هذ� 

�حلل �لوحيد لل�سفر يف ظل �لوباء«.
متنقال  م��ن��زل  و�أ���س��رت��ه  �ل�سحفي  ����س��ت��اأج��ر  وب��ال��ف��ع��ل، 
ب�1000 يورو يف �لأ�سبوع، ي�سم �أ�سطو�نات غاز وموقد� 

ومياها عذبة ومرحا�سا �سغري� وثالجة.
�لزوجان  �أملانيا، و�جته  �لرحلة من هي�سن و�سط  وب��د�أت 
�لرحلة حمطة  بلغت  �إىل مدينة لوبيك، وبعدها  �سمال 
ومل يكن مبقدور �لزوج�  مدينة جروميت�س “�سمال”، 
�سوى �لتوقف ليلة و�حدة يف كل مدينة، وق�ساء �لنهار يف 

�لتجول وم�ساهدة معاملها.

    اكت�ساف اأقدم م�قع 
دفن ب�سري يف القارة ال�سمراء

ُعرث  ب�سري  دفن  �أق��دم موقع  �لنقاب عن  باحثون  ك�سف 
�لك�سف  ��ن  ��مِّ و���سُ �إف��ري��ق��ي��ا؛  ق���ارة  يف  �لآن-  -ح��ت��ى  عليه 
قبل  من  “نيت�سر”،  جملة  يف  ُن�سرت  در����س��ة  يف  �جلديد 
�لوطني  �مل��رك��ز  م��ن  علماء  جمموعة  ي�سم  دويل  فريق 

�لفرن�سي للبحث �لعلمي.
مدينة  �سمال  �لأث��ري��ة،  �سعيدي”  يا  “باجنا  مغارة  ويف 
�لعمر  مومبا�سا يف كينيا، عرث على جثة طفل يبلغ من 
�لتي  ثالث �سنو�ت، �أطلق عليه �لباحثون ��سم “متوتو”، 
يف  �لطفل  وُدف��ن  �ل�سو�حيلية.  باللغة  “�لطفل”  تعني 
حفرة يعود تاريخ حفرها �إىل 78 �ألف عام، ومن خالل 
حتليل �لرو��سب وترتيب �لعظام، �أظهر فريق �لبحث �أن 
�جل�سم قد متت حمايته من خالل لفه يف كفن م�سنوع 
من مادة قابلة للتلف. كما ُعرث على �لر�أ�س م�ستقر على 
للتلف.  قابلة  م��ادة  من  مكون  �سيء  على  �أي�سا  �لأرج���ح 
وبالرغم من عدم �لعثور على عالمات ت�سري �إىل وجود 
مو�قع  �سائع يف  �ل��ذه��ب، وكالهما  م��ن  نقود  �أو  ق��ر�ب��� 
جنائزية  طقو�سا  �أن  �لالفت  من  فاإنه  �لأح���دث،  �لدفن 
�لأرجح  على  تطلبت  “متوتو”،  للطفل  �أقيمت  معقدة 
م�ساركة ن�سطة من �ملجتمع �ملحلي. ورغم كون “متوتو” 
�لطفل، على  �أ�سنان  “مورفولوجيا”  فاإن  �إن�سانا عاقال، 
�ل��ب�����س��ري��ة لنف�س  �ل��ب��ق��اي��ا  ل��وح��ظ��ت يف  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  عك�س 
�لفرة، حتافظ على بع�س �ل�سمات �لقدمية �لتي تربطه 

باأ�سالف �إفريقي� قد�مى.

حتديد اجلينات التي تتحكم باإيقاعات ال�ساعة البي�ل�جية 
�لإن�سان، وهي  �لبيولوجية جل�سم  �ل�ساعة  �إيقاعات  �لتي تتحكم يف  �لباحثون جمموعة معقدة من �جلينات  حدد 
�لإيقاعات �لتي ت�ساعد على مز�منة جمموعة متنوعة من �لعمليات �لبيولوجية مع �أمناط �لنهار و�لليل و�لأمناط 
�ملو�سمية. متكن علماء �أمريكيون خمت�سون بالور�ثة، من حتديد �سبكة “جينات �ل�ساعة �لبيولوجية” لالإن�سان 

با�ستخد�م منوذج �إح�سائي متقدم.
وقال موؤلف �لدر��سة من مركز علم �لور�ثة �لإح�سائية بولية بن�سلفانيا �لأمريكية، �لدكتور رونغلينغ وو: “�إذ� 
فهمنا �جل� لدى �لأ�سخا�س �لذين ينامون يف وقت مبكر من �لليل، فيمكننا تطوير دو�ء لتن�سيط هذ� �جل� لدى 
�لأ�سخا�س �لذين ي�سهرون لياًل” ونظر�ً لأن �ل�ساعات �لد�خلية للج�سم تعمل على كل من �ملقايي�س �ل�سغرية، د�خل 
�خلاليا �لفردية، و�ملقايي�س �لكبرية، عرب �لأنظمة �لفيزيولوجية باأكملها، فمن �ل�سعب جًد� فهم �لعالقات ب� 

جينات �ل�ساعة �لبيولوجية �ملختلفة و�لإيقاعات �ليومية، لذ� فقد جلاأ �لعلماء �إىل عملية �إح�سائية متقدمة.
وكتب �لباحثون �أن تطبيق مناذج �إح�سائية متطورة يف در��سات ر�سم �خلر�ئط �جلينية ل ميكنه فقط حتديد جينات 
�ل�ساعة �لرئي�سية �أو مو��سع �ل�سمات �لكمية على مد�ر �ل�ساعة، بل ميكنه �أي�ساً �أن ي�ساعد يف �لك�سف عن جمموعة 

كاملة لآليات �لتحكم �جليني �لتي ت�سكلها �لتفاعالت �جلينية.
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م�ساجرة دامية بني طالبتني يف مدر�سة 
�أظهر مقطع فيديو مت تد�وله على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، 
بالعا�سمة  ثانوية  مدر�سة  يف  طالبت�،  ب���  د�م��ي��ة  م�ساجرة 
�مل�سرية �لقاهرة. وح�سبما ذكرت بو�بة �أخبار �ليوم �لإلكرونية 
�مل�سرية، فاإن �حلادثة وقعت يف منطقة �ملع�سرة بالقاهرة، حيث 
�ندلعت م�سادة كالمية ب� طالبت�، وتطور �لأمر ل�ستخد�م 
�آلة حادة د�خل مدر�سة �ل�سيدة رقية �لثانوية �لتجارية، ما �أدى 
�مل�ساجرة  �سبب  ف��اإن  �لتحريات،  ووف��ق  وجهيهما.  يف  لإ�سابات 

يعود خلالفات ب� �لطالبت� بعد �أد�ء �لمتحان.
�إ�سابة مدر�س بقطع يف وتر يده  �إىل  �أي�سا  �مل�ساجرة  و�أ�سفرت 
حاول  بعدما  �ل��ع��الج،  لتلقي  للم�ست�سفى  نقله  ومت  �ليمنى، 
��ستياء عدد  للم�ساجرة،  �لفيديو  و�أث��ار مقطع  �مل�ساجرة.  ف�س 
يف  بالتحقيق  �لأمنية  �جلهات  مطالب�  �ساهدوه،  ممن  كبري 
�لد�خلية،  ب��وز�رة  �لأمنية  �لأجهزة  �أن  بالذكر  �لفيديو. جدير 

تقوم بفح�س �لفيديو لك�سف مالب�سات �لو�قعة.

ماأدبة اإفطار عائلتني تتح�ل اإىل »حمام دم« 
�ل�سارع  يعي�سها  �ل��ت��ي  �لرم�سانية  �لأج����و�ء  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�إح��دى قرى مدينة �سوهاج ب�سعيد م�سر،  �أن��ه يف  �إل  �مل�سري، 
�أبناء  ب���  م�ساجرة  ب�سبب  �آخ��ري��ن   2 و�أ�سيب  قتلى   4 �سقط 
ويدعى”  �حل����ادث،  على  �ل��ع��ي��ان  �سهود  �أح���د  وح�سب  ع��م��وم��ة. 
ب��د�أ بالقرب من �سالة �ملغرب  ف��اإن �حل��ادث  عرفات �لهو�ري” 
�أبناء  م��ن  �ث��ن��ان  ��ستبك  �ل��رم�����س��اين، حيث  �لإف��ط��ار  وم��وع��د 
�لعمومة د�خل �لقرية ب�سكل تطور بينهما، ما ��ستدعى تدخل 
�لأهل من �لطرف� و��ستخد�م �ل�سالح بينهم ليقع 4 قتلى مرة 

و�حدة و�إ�سابات ب� �لطرف� �أكرب حتى من �ملعلن.
�لأمن  ق��و�ت  �أن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  عرفات  و�أ���س��اف 
�ل��ن��ار و�ل���ذي يبدو  �إط���الق  �ل��ف��ور م��ع �سماع دوي  تدخلت على 
جليا د�خل �لقرى عندما يتم ��ستخد�م �ل�سالح، م�سري� �إىل �أن 
�ل�ستباك ب� �لطرف� �أخذ وقتا ب�سبب تدخل �لأهايل من كال 
�جلانب�، على �لرغم من كونهما �أبناء عمومة لكن مل مينعهما 
ذلك من �إيقاع بع�سهما قتياًل. و�أفادت �لتحقيقات �لتي �أجرتها 
�لنيابة يف حمافظة �سوهاج بوقوع م�ساجرة ب� طرف� بناحية 
جنع جودة �لتابع لقرية �أولد �سامل بحري د�ئرة �ملركز، وذلك 
وقت �لإفطار، ب�سبب لهو �لأطفال ونتج عن �حلادث وفاة م�سن 
85 �سنة و�آخر 75 �سنة وطفل 9 �سنو�ت وربة منزل 50 �سنة 
و�إ�سابة 2 �أخرين باإ�سابات متفرقة باجل�سم ومت نقل �ملتوف� 

و�مل�ساب� �إىل م�ست�سفى د�ر �ل�سالم �ملركزي.

بايدن يزور مطعما للرتويج خلطته االقت�سادية 
�إىل  ب��اي��دن زي����ارة مقت�سبة  �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ج��و  �أج����رى 
“تاكو�س”  �سطائر  طلب  حيث  و��سنطن  يف  مك�سيكي  مطعم 
�لرويج  �إىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��رم��ي  خ��ط��وة  يف  و”كيز�ديا�س”، 
�مل��وج��ودي��ن يف  ب��اي��دن  ف��اج��اأ  وق��د  �لد�عمة لالقت�ساد.  خلطته 
بح�سوره غري �ملتوقع �إىل  “تاكرييا ل�س جيميال�س”  مطعم 
�ملكان �لذي ق�سده بهدف �لرويج ل�”�سندوق �إنعا�س �ملطاعم«. 
 28 مبلغ  و��سنطن  فيه  �سخت  �ل��ذي  �ل�سندوق  ه��ذ�  ويرمي 
جر�ء  ت�سرر�  �لأك���رث  �لقطاعات  �أح���د  دع��م  �إىل  دولر،  مليار 
مالكي  �أح��د  وه��و  فيليب�س  جو�س  وق��ال  كوفيد-19.  جائحة 
�سطائر  �أرب���ع  طلب  ب��اي��دن  �إن  �إير”  �سي  “دي  مل��وق��ع  �مل��ك��ان، 

�ملمثلة جي�سيكا �ألبا تقف �أمام �مل�سورين مع �ل�سيوف و�أفر�د �لعائلة �أثناء �لكتتاب �لعام“تاكو�س” و�سطريتي “كيز�ديا�س«.
 ل�سركة Honest Company يف موقع �سوق نا�سد�ك يف تاميز �سكوير مبدينة نيويورك.  “رويرز«

 ما اأ�سباب االأنيميا 
لدى احلامل؟

ق��ال��ت �ل��ر�ب��ط��ة �لأمل��ان��ي��ة لأطباء 
تعد  �لأنيميا  �إن  �لن�ساء  �أمر��س 
�أثناء  �ل�س���ائعة  �لأم���ر�����س  م��ن 
ب�سبب  وذل�������ك  �حل�����م�����ل،  ف������رة 
نق�س ع�����دد ك��ر�ت �لدم �حلمر�ء 

لديها.
هذ�  �أن  �ل����ر�ب����ط����ة  و�أو�����س����ح����ت 
�زدياد �حتياج  �إىل  �لنق�س يرجع 
و�لبناء  �لنمو  لعنا�سر  �جل��ن��� 
ل��ت��ك��وي��ن دم����ه، م�سرية  �ل���الزم���ة 
�إىل �أن �سبب �أنيميا �حلمل ميكن 
�أن يرجع �أي�ساً �إىل نق�س عن�سر 
�ل��ف��ول��ي��ك يف  �أو حم�س  �حل��دي��د 
�لأط��ع��م��ة، �ل��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا �مل���ر�أة 
خ���الل �حل��م��ل. وب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�لإ�سابة  تكر�ر  يت�سبب  قد  ذل��ك، 
بنزيف يف �لفم �أو �للثة يف حدوث 

�لأنيميا.
�أو�سحت  �ل���ع���الج،  ك��ي��ف��ي��ة  وع����ن 
�أن��ه ع��ادة ما يتم حتليل  �لر�بطة 
من  للتحقق  �لبد�ية  يف  دم  عينة 
وبعدها  بالأنيميا  �مل����ر�أة  �إ���س��اب��ة 
�لعالج  ب��و���س��ف  �ل��ط��ب��ي��ب  ي��ق��وم 

�ملنا�سب.
�ملر�أة  �لطبيب  يو�سي  ما  وغالباً 
�لأطعمة  م��ن  ب��الإك��ث��ار  �حل��ام��ل 
�للحوم  م��ث��ل  ب��احل��دي��د،  �ل��غ��ن��ي��ة 
�حل�������م�������ر�ء و�ل�����ك�����ب�����د و�ل����ت����ف����اح 
و�لربوكلي �أو ي�سف لها مكمالت 
ع��ل��ى �حلديد  غ���ذ�ئ���ي���ة حت���ت���وي 
و�لفيتامينات  �لفوليك  وحم�س 

لتعزيز تكون �لدم لديها.

ال�سجائر االإلكرتونية لي�ست 
بدياًل �سحيًا للتدخني

�إن  ل��الإدم��ان  �مل��رك��زي��ة  �لهيئة  قالت 
متثل  ل  �لإل���ك���رون���ي���ة  �ل�����س��ج��ائ��ر 
�ملحتوية  لل�سجائر  ���س��ح��ي��اً  ب��دي��اًل 
على  ت�ساعد  ل  �أنها  كما  �لتبغ،  على 
بخالف  �ل����ت����دخ�����  ع����ن  �لإق����������الع 
�لهيئة  و�أو�سحت  �ل�سائع.  �لعتقاد 
�لإلكرونية  �ل�سجائر  �أن  �لأمل��ان��ي��ة 
����س���ام���ة تلحق  حت���ت���وي ع���ل���ى م������و�د 
�ملناعة  وج����ه����از  ب���ال���رئ���ة  �ل�������س���رر 
تدور  كما  �لوعائي،  �لقلبي  و�جلهاز 
ح��ول��ه��ا ���س��ب��ه��ات ب��اأن��ه��ا ت��رف��ع خطر 
�لإ�سابة بال�سرطان. و�أ�سافت �لهيئة 
�أن نتائج �لدر��سات �لعلمية �حلديثة 
�لإلكرونية  �ل�سجائر  �أن  �أظ��ه��رت 
ل ت�ساعد يف �لإق��الع عن �لتدخ�؛ 
لأن �ملرء ي�ستن�سق عن طريقها نف�س 
ي�ستن�سقها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ي��ك��وت���  كمية 
عند تدخ� �ل�سجائر �ملحتوية على 
�لتبغ، بل �أن بع�س �لأ�سخا�س وقعو� 
يف فخ �إدمان �لنيكوت� بفعل تدخ� 

�ل�سجائر �لإلكرونية.

باإنتاج  �ل��ن��م�����س��اوي��ة  �إن��وف��ي�����س��ن  ت��ي��ك  ���س��رك��ة  ق��ام��ت 
�لعو�ئق  من  �لب�سر  و�سعاف  �ملكفوف�  يحذر  ح��ذ�ء 
�ل��ت��ي ت��ق��اب��ل��ه��م خ���الل رح��الت��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة، بف�سل 
با�سم  �مل����ع����روف  �حل�������ذ�ء  ط�����رح  ومت  �مل�����س��ت�����س��ع��ر�ت 
�لأ����س���و�ق  يف  م����وؤخ����ًر�  »innomake«�إنوميك 
ب��اع��ت��ب��اره ج��ه��اًز� ط��ب��ًي��ا م��ع��ت��م��ًد�، وي��ه��دف �إىل جعل 
و�سعاف  �ملكفوف�  لالأ�سخا�س  �ل�سخ�سي  �لتنقل 

�لب�سر �أكرث �أماًنا.
قرر �لفريق �لذي عمل على تطوير �حلذ�ء �أن هناك 
نوع� من �ملعلومات �ملتقدمة مهمتان للغاية لقابلية 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ة  طبيعة  وه��م��ا:  �ل���س��ت��خ��د�م 
وم�سارها �لجتاهي، خا�سًة �إذ� كانت متجهة لأ�سفل، 

مثل �لثقوب �أو درج.
 يقول ر�فر )�أحد �أع�ساء �لفريق(: “ل يتعلق �لأمر 
يتعلق  بل  فح�سب،  عقبة  �أو�ج��ه  �أنني  من  بالتحذير 
��ا ب��امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ن���وع �ل��ع��ائ��ق �ل���ذي �أو�جهه  �أي�����سً
لأنه يحدث فرًقا كبرًي� �سو�ء كان جد�ًر� �أو �سيارة �أو 

�سلًما«.
للحذ�ء مع  �ملنتجة  �ل�سركة  تعاونت   ،2006 يف عام 
ومنذ  للتكنولوجيا،  �لنم�ساوية  “غر�ت�س”  جامعة 

ذلك �حل�، يعمل معهد ر�سومات �لكمبيوتر و�لروؤية 
من  ن�سخة  �أول  �إىل  ك��ام��ري�  �إ���س��اف��ة  على  باجلامعة 

�ملنتج.
كما يو�سح عامل �لكمبيوتر فريدريك فر�وندورفر: 
�حلديثة  �لعميق  �لتعلم  خ��و�رزم��ي��ات  ط��ورن��ا  “لقد 
ميكنها  �لتي  �لع�سبية  �ل�سبكات  غ��ر�ر  على  �مل�سممة 
�ل��ق��ي��ام ب��اأم��ري��ن رئ��ي�����س��ي��� ب��ع��د �ك��ت�����س��اف حمتوى 
�ل�����س��ورة وت��ف�����س��ريه، ت�����س��ت��خ��دم �ل��ك��ام��ري� ���س��ور من 
�لعو�ئق  م��ن  خالية  منطقة  لتحديد  �ل��ق��دم  منظور 
�مل�ستخدم�  لت�ساعد  عليها،  للم�سي  �آمنة  وبالتايل 

على �لتعرف عليها«.
ت�سغيل  ب��ال��ف��ع��ل  “ميكن  ف�����ر�ون�����دورف�����ر:  وي���ت���اب���ع 
على  �لآيل  �لتعلم  با�ستخد�م  �مل��درب��ة  �خل��و�رزم��ي��ات 
��ا، ب��ف�����س��ل �أح����دث  ن��ظ��ام حم��م��ول م�����س��م��م خ�����س��ي�����سً
�ملعاجلات �خلا�سة �لقوية، �أ�سبح �ل�ستخد�م �ملحمول 
�لآن  �ملعقدة ممكًنا  �لذكاء �ل�سطناعي  خلو�رزميات 

ا«. �أي�سً
تعمل تيك �إنوفي�سن �لآن على دمج �لنظام يف منوذج 
�ملعالج  �إىل  بالإ�سافة  �ل��ك��ام��ري�  تكون  بحيث  �أويل؛ 

مدجمة بقوة ور�حة يف �حلذ�ء.

حذاء جديد يجعل حركة »املكف�فني« اأكرث اأماًنا

نادين جنيم تتعّر�س مل�قف طريف على حاجز اأمني
ك�سفت �ملمثلة �للبنانية  نادين ن�سيب جنيم  عن موقف طريف، ح�سل معها على حاجز لقوى 
“�حر�ماتي  لها ممازحاً  قال  �لعنا�سر  �أحد  �أوقفها  �أنها عندما  �ىل  �لد�خلي ، م�سرية  �لأم��ن 
ل �حلديث بينهما عن م�سل�سل “ ع�سرين ع�سرين «، �لذي تقوم ببطولته �ىل  ثم حتونّ �سيدنا”، 
�لتو��سل  �ل�سوري  ق�سي خويل . وكتبت نادين يف �سفحتها �خلا�سة على موقع  �ملمثل  جانب 
�لجتماعي: “�ليوم كان يف كتري حو�جز “ �هلل ي�سر” �ملهم و�سلت عل حاجز قللي �حر�ماتي 
قت �ملتابع� لأحد�ث �سادمة  �سيدنا وقلب �حلديث عن ع�سرين ع�سرين«. وكانت نادين �سونّ
�ست�سهدها �حللقات �ملقبلة من �مل�سل�سل، ون�سرت مقطع فيديو من �لكو�لي�س، وعلنّقت: 
“هيي زعلت �نه ما طلع متل ما بتتمنى وهو زعل لنها ما طلعت متل ما بيتمنى 
... حياة م�س حياة �لحد�ث يلي جايي رح تكون كتري �سعبة و�حلما�س رح يزيد 

و�لت�سنج رح يو�سل للدماغ ُدبنا ع�سرين ع�سرين«.


