
الأردن يدعو اإىل تهدئة �ساملة يف الأرا�سي الفل�سطينية

بلينكن:ندعمحق�لإ�سر�ئيلينيو�لفل�سطينينييف�لعي�شب�سالمو�أمان

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

   

�عتمادتطبيقنظام�لعمل�حل�سوريبن�سبة60% 
يف�جلهاتو�ل�سركات�حلكوميةيف�أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة 
كورونا يف اإمارة اأبوظبي تطبيق نظام العمل احل�سوري بن�سبة 60 % 
من املوظفني والعاملني وعمال عقود اخلدمات والتعهيد املوجودين 
الإمارة،  يف  احلكومية  و�سبه  احلكومية  اجلهات  لدى  العمل  مقار  يف 

وذلك ابتداًء من 30 مايو 2021.                       )التفا�سيل �ص2(

�لإمار�تحتتفيبـيوم�أفريقياوتقدر
عالقاتها�لوطيدةمعدول�لقارة

•• اأبوظبي–وام:

  احتفت دولة الإمارات اأم�ص الثالثاء بيوم اأفريقيا والذي ي�سادف 25 
لتاأ�سي�ص  ال�سنوية  الذكرى  اليوم  هذا  ع��ام. حيث ميثل  كل  مايو من 
 منظمة الوحدة الأفريقية، والتي اأ�سبحت الآن الحتاد الأفريقي، يف 
مايو 1963  .  وقال معايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك   25
اإن دولة الإمارات  املنا�سبة:  اآل نهيان وزير دولة، يف ت�سريح له بهذه 
تقدر عاليا �سراكاتها مع  الدول الأفريقية يف جميع املجالت، كما تعرب 
اأف�سل  اأجل عامل  الدولة عن اعتزازها وفخرها مبوا�سلة العمل من 
لالأجيال املقبلة من خالل  اجلهود امل�سرتكة لتحقيق التنمية والزدهار 
يف القارة الأفريقية .  واأ�ساف معاليه : تعرب دولة الإمارات اليوم عن 
اأمنياتها يف اأن حتقق الدول الأفريقية ال�سقيقة وال�سديقة املزيد من 
على  والتزامها  الدولة  حر�ص  موؤكدا  والزده���ار  والتقدم،  الرفاهية 

تعزيز اأوا�سر الأخوة والتعاون امل�سرتك بني دول و�سعوب املنطقتني. 

خالل ات�سال هاتفي

حممدبنز�يديبحثمعرئي�شوزر�ء�أ�سرت�لياعالقات
�لتعاونوعدد�من�لق�ساياو�مللفات�لدوليةو�لإقليمية

قوة من �إثيوبيون جنود
يطلبون بد�رفور �أممية
ــود�ن ــس ــ� �ل يف ــجــوء ــل �ل

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأكد جنود اإثيوبيون �سابقون يف قوة 
الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي 
حلفظ ال�سالم يف دارفور يوناميد 
ال�سودان  اإىل  اللجوء  طلبوا  اأنهم 
اإذا عادوا   خ�سية تعر�سهم لالأذى 
اإىل  انتمائهم  ب�سبب  بالدهم  اإىل 
للحكومة  امل��ن��اوئ  تيغراي  اإقليم 

الإثيوبية .  
بولية  ال���رق���روق  اأم  خم��ي��م  ويف 
الق�سارف يف �سرق ال�سودان حيث 
الذين  الإثيوبيون  اجلنود  يقيم 
قال  بالدهم،  اإىل  العودة  رف�سوا 
قائد  املجموعة التي طلبت اللجوء 
هلكا حقو�ص )47 عاماً( اإنه قرر 
ب�سبب  اإث��ي��وب��ي��ا  اإىل  ال��ع��ودة  ع���دم 
العرقي  وال��ت��ط��ه��ر  ال���س��ط��ه��اد 
تيغراي،  اإق��ل��ي��م  احل��ا���س��ل  داخ����ل 
م���ت���ه���م���اً احل����ك����وم����ة الإث���ي���وب���ي���ة 

بامل�سوؤولية عن هذه املمار�سات . 
ب���������دره، اأك�������د اأرق������������اوي حم�����اري 
اأن���ه ل  ال�40 ع��ام��اً  ال�����س��اب��ط ذو 
ي��ع��رف م��ك��ان اأم���ه واأب��ي��ه اللذين 
فرا من منزلهما يف اإقليم تيغراي 

بعد اندلع  النزاع . 

�لعر�قيونيتظاهرونللمطالبة
بك�سفقتلة�لنا�سطنيو�ملحتجني

•• بغداد-وكاالت:

احت�سد مئات العراقيني اأم�ص، يف �ساحة التحرير و�سط بغداد يف مظاهرات 
املدنيني يف  تقتل  النا�سطني  التي  بك�سف اجلماعات  للمطالبة  احتجاجية 
من  كبرة  جماميع  اإن  الأملانية  الأنباء  لوكالة  عيان  �سهود  وق��ال  البالد .  

املتظاهرين تتوافد على �ساحة التحرير للم�ساركة يف املظاهرات . 
للمطالبة  العراقية،  املحافظات  م��ن   ع��دد  يف  مماثلة  مظاهرات  وخرجت 
بك�سف اجلماعات التي تقتل وت�ستهدف النا�سطني املدنيني وقادة  املظاهرات 
تتخذ  العراقية مل  ال�سلطات  اأن  ال�سهود  واأو�سح   البالد .   الحتجاجية يف 
التحرير  �ساحة  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  جميع  واأن  م�سددة  اأمنية  اإج����راءات 
اأمنية  ق��وات  انت�سار  با�ستثناء  اأمنية  ح��واج��ز  احل��رك��ة  دون  اأم���ام  مفتوحة 
حتمل الع�سي، حتيط ب�ساحة التظاهر .  هذا واأعلنت خلية الإعالم الأمني 
التحرير  �ساحة  اأ�سلحة قرب  4 مند�سني يحملون  القب�ص على  العراقية، 
و�سط  بغداد .  وقالت اخللية اإن املند�سني حاولوا اخرتاق اخلطوط الأمامية 

لإحداث الفو�سى اأثناء التظاهرات . 

وزراء  ورئي�ص  �سموه  تبادل  كما 
ب�ساأن  النظر  وجهات  اأ�سرتاليا 
وامللفات  ال��ق�����س��اي��ا  م����ن  ع�����دد 
ذات  والإق����ل����ي����م����ي����ة  ال����دول����ي����ة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ت��ل��ق��ى ���س��اح��ب    
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د 
اأم�ص  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
م����ن معايل  ه���ات���ف���ي���اً  ات�������س���اًل 
وزراء  رئي�ص  �سكوت  موري�سون 

كومنولث اأ�سرتاليا ال�سديقة . 
ال���وزراء  وب��ح��ث �سموه ورئ��ي�����ص 
الأ����س���رتايل خ��الل الت�����س��ال .. 
عالقات ال�سداقة املتميزة التي 
جتمع البلدين وم�ستوى تطور 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����س��رتك  يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ال��ت��ي تخدم 
 .. للبلدين  امل��ت��ب��ادل��ة  امل�����س��ال��ح 
جائحة  م�ستجدات  اإىل  اإ�سافة 
البلدين  وج��ه��ود   19  - كوفيد 
ت���داع���ي���ات���ه���ا  على  اح�����ت�����واء  يف 
الإن�سانية  امل�����س��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع 
تعزيز  واأهمية   .. والقت�سادية 
يف  ال��دويل  والت�سامن  التعاون 

هذا ال�ساأن للحد من اآثارها . 

خا�سة  امل���������س����رتك  اله����ت����م����ام 
منطقة  يف  ت���ط���ورات  الأو����س���اع 
اإحالل  الأو�سط وجهود  ال�سرق 

ال�سالم وال�ستقرار فيها . 

نتنياهو وبلينكن خالل موؤمترهما ال�سحفي اأم�ص   )ا ف ب(

اإي��ران، نعتقد اأن هذا  النووي  مع 
التفاق كان ميهد الطريق لإيران 

لتتمكن من الت�سلح نوويا .
اأي�سا  ����س���ددن���ا  ق����ائ����ال:  واأردف 
�ستحتفظ  ح�سل  مهما  اأن��ه  على 
دفاعها  يف  بحقها  دائما  اإ�سرائيل 
اأي  ا�ستخدام  و�ستمنع  نف�سها  يف 

اأ�سلحة دمار  �سامل .
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ب��ل��ي��ن��ك��ن اإن 
ال��رئ��ي�����ص ج���و ب���اي���دن ط��ل��ب منه 
امل����ج����يء لإظ����ه����ار دع�����م اأم���رك���ا 
على  والعمل  الإ�سرائيلي  لالأمن 
وت��خ��ف��ي��ف  التوترات  ال���س��ت��ق��رار 
واإع�������������ادة ب����ن����اء ال�����ع�����الق�����ات مع 

الفل�سطينيني .
نقطة  ع���ل���ى  ������س�����ددت  واأ�������س������اف 
النزاع  خ����الل  ب���اي���دن  اأو���س��ح��ه��ا 
الأخر وهي اأن اأمركا تدعم حق 

اإ�سرائيل يف دعم نف�سها .
الإ�سرائيليني  حق  ندعم  وت��اب��ع: 
ب�سكل  العي�ص  يف  والفل�سطينيني 
م�ساعفة  وعلينا  وب�سالم..  اآم��ن 
اجل�������ه�������ود ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���������س����الم 
ح���ي���اة  الفل�سطينيني  وحت�����س��ني 
باإغاثة  متعهدا  والإ�سرائيليني،  
م�ساعدات  ت����ق����دمي  دون  غ������زة 

حلركة حما�ص . 

•• القد�س-راماهلل–وكاالت:

دع���ا ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال������وزراء وزير 
اأمي�������ن  الأردين  اخل������ارج������ي������ة 
تهدئة  اإىل  ال��ث��الث��اء  ال�����س��ف��دي، 
ت�����س��م��ل ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وغ����زة، 
�سيا�سي  للق�سية  حلل  والنتقال 

الفل�سطينية . 
واأكد ال�سفدي خالل لقائه يف رام 
اهلل الرئي�ص الفل�سطيني حممود 
اإعادة  على  العمل  �سرورة  عبا�ص، 
اإع����م����ار ق���ط���اع غ������زة، وال�����س����راع 
ب���الن���ت���ق���ال  حل����ل ���س��ي��ا���س��ي وفق 
يوؤدي  الدولية،  ال�سرعية  ق��رارات 
وجت�سيد  الح���ت���الل  اإن���ه���اء  اإىل 
امل�ستقلة،  الفل�سطينية  ال���دول���ة 

وعا�سمتها القد�ص ال�سرقية . 
وذكرت وكالة الأنباء الفل�سطينية 
ام�ص اأن عبا�ص ا�ستقبل ال�سفدي 
الذي نقل له ر�سالة ت�سامن ودعم 
من امللك الأردين عبد اهلل الثاين 

 ابن احل�سني. 
ال������وزراء  اإىل ذل�����ك، دع����ا رئ��ي�����ص 
نتانياهو،  بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
العالقات  حت�سني  اإىل  ال��ث��الث��اء، 
والإ�سالمي،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  م��ع 
ف���ي���م���ا �����س����دد وزي��������ر  اخل���ارج���ي���ة 

اأن  �سنتخذ خطوات قا�سية، علينا 
اإعادة  من  حما�ص  ملنع  معا  نعمل 
قدرة  اأي  على  واحل�سول  الت�سلح 

دعائية .
واأ�ساف ناق�ست مع وزير اخلارجية 
حياة  حت�����س��ني  كيفية  الأم���رك���ي 
الفل�سطينيني واحللول الإن�سانية 
ع����ودة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  غ������زة،  يف 
وبناء  القطاع  اإىل هذا   امل�ساعدات 

على  بلينكن  اأن���ت���وين  الأم���رك���ي 
وتخفيف  ال�ستقرار  على  العمل 
التوترات واإعادة بناء العالقات بني 

الإ�سرائيليني والفل�سطينيني . 
ن��ت��ان��ي��اه��و، خ����الل موؤمتر  وق����ال 
����س���ح���ف���ي م���������س����رتك م�����ع وزي�����ر 
اخل��ارج��ي��ة الأم���رك���ي: ي��ج��ب اأن 
ن���وؤم���ن ب��دف��اع��ن��ا ع���ن ن��ف�����س��ن��ا. يف 
حال اعتدت حما�ص  على اإ�سرائيل، 

ال�سفة  يف  الق���ت�������س���ادي  ال��ن��م��و 
وذلك من خالل الدعم الدويل .

معا  ن���ع���م���ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  وت�����اب�����ع: 
اإ�سرائيل  مع  العالقات  لتح�سني 

والعامل العربي والإ�سالمي .
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص م��ف��او���س��ات فيينا 
ب�ساأن التفاق النووي، ذكر رئي�ص 
اأن ل  الوزراء الإ�سرائيلي: اأمتنى 
لالتفاق  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��ع��ود 

•• عوا�صم-وكاالت:

����س���ه���دت م������ايل اأم���������ص ال���ث���الث���اء 
النقالبية  ل��الأو���س��اع  ا���س��ت��م��رارا 
اجلديدة يف امليدان، حيث يتوا�سل 
اع��ت��ق��ال ال��رئ��ي�����ص وال���وزي���ر الأول 
اجلرنال  ال��دف��اع  اجلديد  ووزي����ر 
���س��ل��ي��م��ان دوك�������وري وب��ع�����ص كبار 

معاوين الرئي�ص . 
كانت م�سادر  ك�سفت، عن اعتقال 
رئ���ي�������ص م�����ايل امل����وؤق����ت ب�����اه ن����داو 
ال������وزراء خم��ت��ار وان، يف  ورئ��ي�����ص 
وانقطاع  الع�سكرية،  كاتي  قاعدة 
الر�سمي.  ال����ب����ث  ال���ت���ل���ف���زي���وين 
وقالت اإن �سباطاً يف مايل اعتقلوا 
الرئي�ص ورئي�ص الوزراء بعد عزل 

وزيري الدفاع والأمن . 
هذا واأعلن قائد النقالب يف مايل 
الكولونيل، اأ�سيمي غويتا، الثالثاء، 
ال���وزراء  ورئي�ص  الرئي�ص  جت��ري��د 
�سالحياتهما  م���ن  الن��ت��ق��ال��ي��ني 
اجلي�ص  لعتقال  ال��ت��ايل  يف  اليوم 
لهما، واتهامهما مبحاولة تخريب 

املرحلة النتقالية . 

كما اأ�سار غويتا، يف بيان قراأه اأحد 
الر�سمي  ال��زي  مرتدياً  املتعاونني 
ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي، اإىل 
�ستوا�سل  النتقالية  العملية  اأن 
م�سارها  الطبيعي، واأن النتخابات 
امل������ق������ررة ����س���ت���ج���رى خ�������الل ع����ام 

 .  2022
احلكومة  اإن  ب��ي��ان  يف  كويتا  وق���ال 
خمتار  الأول  الوزير  يقودها  التي 
عن  ع����اج����زة  اأن����ه����ا  اأظ����ه����رت  وان 

•• اأدي�ساأبابا-وكاالت:

اإثيوبيا  ب��دء  من  قلقه  الثالثاء،  اأم�ص  ال�����س��ودان،  اأب��دى 
ما  بح�سب  اتفاق،  دون  النه�سة  ل�سد  الثاين  امللء  فعلياً 

اأفادت به مرا�سلة العربية يف  اخلرطوم . 
التفاو�ص  وف��د  اإح��اط��ة حم���دودة لرئي�ص  ذل��ك يف  ج��اء 
م�سطفى  الإث��ي��وب��ي،  النه�سة  �سد  ملف  يف  ال�����س��وداين 
امللء  يف  ب���داأت  اأن   اإثيوبيا  اأ���س��اف  حيث  ال��زب��ر،  ح�سني 
اأن يكتمل امللء  الثاين، مما ي�سكل اأول خمالفة، متوقعاً 

الثاين نهائياً يف يوليو واأغ�سط�ص املقبلني  . 
ودولية  وعربية  اإفريقية  حت��رك��ات  ع��ن  ح�سني  وك�سف 
ب��داأ فعليا دون وجود  ال��ث��اين  امل��لء  ب��اأن  لإر���س��ال ر�سائل 

اإ�سارات ملنع اإثيوبيا من  امللء الثاين دون اتفاق .
امللء  ح��ول  ات��ف��اق  اأي  على  توقع  ل��ن  اإثيوبيا  اأن  وت��وق��ع 
بالنتخابات  املتعلقة  الداخلية  لأو�ساعها  ن�سبة  الثاين، 
واحل�����رب يف اإق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي،  وت���اب���ع: لب���د م���ن وجود 

�سمانات دولية يف التفاو�ص ب�سبب التعنت الإثيوبي .
ي��اأت��ي ذل���ك فيما اأك����دت اخل��ارج��ي��ة الإث��ي��وب��ي��ة جم���دداً، 
النه�سة  ل�سد  الثاين  امل��لء  اأن  الثالثاء،  �سابق  وق��ت  يف 

�سيكون يف موعده املقرر . 
�سهر  ه��و  ال��ث��اين  للملء  اإثيوبيا  اأعلنته  ال���ذي  وامل��وع��د 

ي��ط��ال��ب��ان ب�سرورة  وال�������س���ودان  م�����س��ر  اأن  ي��ول��ي��و، غ��ر 
وتوقعت  قانوين ملزم قبل هذه  اخلطوة .    اتفاق  توقيع 
اخلارجية الإثيوبية ا�ستئناف املفاو�سات الثالثية حول 

�سد النه�سة قريبا .
وال�سودان  اإث��ي��وب��ي��ا  ب��ني  الثالثية  امل��ف��او���س��ات  وت��ع��رت 
اتفاق  توقيع  ع��دم  على  اإثيوبيا  اإ���س��رار  ب�سبب  وم�سر 
ال�سد،  ح��ول  بتبادل  البيانات  والك��ت��ف��اء  م��ل��زم  ق��ان��وين 
ب�سد  اخلا�سة  البيانات  متلك  اإنها  قالت  م�سر  اأن  غر 
�سلبية  اآثار  ال�سودان من  النه�سة. ومن جانبها، حذرت 
�سد  قانوين حول  اتفاق  توقيع  على  �سدودها حال عدم 

النه�سة تلتزم به كافة الأطراف . 
مبعوثا  فيلتمان،  جيفري  ال�سفر  وا���س��ن��ط��ن،  وعينت 
ال��ن��ه�����س��ة، وقام  ���س��د  اأزم����ة  اإف��ري��ق��ي��ا، وكلفته مب��ع��اجل��ة 
الأطراف،  لكافة  املنطقة،  وا�ستمع  يف  بجولت  املبعوث 

ولكنه مل يقدم مبادرة بعد . 
اأكد الدكتور حممد عبد العاطي، وزير املوارد  والأح��د، 
املائية والري امل�سري، اأن مفاو�سات �سد النه�سة متوقفة 
والوليات املتحدة مل  تتقدم حتى الآن باأي مقرتح حلل 
اأزمة �سد النه�سة .  وقال خالل ت�سريحات �سحافية اإن 
واأي  ال��ب��الد،  يف  مائية  اأزم��ة  بحدوث  تقبل  لن  القاهرة 

ت�سرف اأحادي اجلانب وغر قانوين من  اإثيوبيا .

عدة  منذ  م�ستمرة  اأزم���ة  مواجهة 
اأ�سهر،  �سملت اإ�سرابات ومظاهرات 
�سيا�سية  ق������وى  ف���ي���ه���ا  �����س����ارك����ت 

واجتماعية .  
ت�سكيلتها  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ������س�����اف 
اجل���دي���دة مت الإع�����الن ع��ن��ه��ا دون 
مليثاق  ان��ت��ه��اك  يف  م��ع��ه  ال��ت�����س��اور 
اأن  يف  وف�سلت  النتقالية  املرحلة 
تكون  �سريكاً جديراً بثقة ال�سركاء 

الجتماعيني . 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�ش�لدولةونائبهوحممدبنز�يد
يهنئونملك�لأردنبذكرى��ستقاللبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
برقية تهنئة اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك اململكة  الأردنية 
الها�سمية ال�سقيقة مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .  كما بعث �ساحب ال�سمو 
الوزراء  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  ال�سيخ حممد بن را�سد 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل امللك 
عبداهلل الثاين بن احل�سني .  وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل دولة الدكتور ب�سر  اخل�ساونة رئي�ص وزراء اململكة الأردنية الها�سمية

بيدرو كا�ستيلو مر�سح برو احلرة

قوات مالية تنت�سر يف العا�سمة 

اأدي�س اأبابا تتوقع ا�ستئناف املفاو�سات الثالثية قريبا  

�ل�سود�ن:�إثيوبيابد�أتفعليًا�مللء�لثاينل�سد�لنه�سة

ترقبلبيان�لع�سكرينييفمايل..و�لرئي�شرهن�لعتقال

مباحثاتم�سريةقطرية
حلل�خلالفات�لعالقة

•• القاهرة-وكاالت:

ا�ستقبل وزير اخلارجية امل�سري، �سامح �سكري، اأم�ص الثالثاء، نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير خارجية قطر ال�سيخ حممد بن  عبدالرحمن اآل ثاين، وذلك بق�سر 

التحرير بالعا�سمة امل�سرية القاهرة . 
اللقاء  اأن  وزارة اخلارجية،  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأحمد حافظ،  ال�سفر  و�سرح 
تطور  م��ن  ب��ني  البلدين  الثنائية  العالقات  اأوج���ه  �سهدته  م��ا  مناق�سة  ا�ستهدف 
اأهمية  على  والتاأكيد  اإيجابي يف اأعقاب التوقيع على بيان الُعال يف يناير 2021، 
البناء على تلك اخلطوة الهامة عرب  اتخاذ مزيد من الإج��راءات والتدابر التي 

تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خالل الفرتة املُقبلة . 
القت�سادية  الفر�ص  ال�ستفادة من  على  العمل  اأهمية  اإىل  التطرق  اإن��ه مت  وق��ال 
وال�سعبني،  م�سالح  البلدين  ُيحقق  مبا  بالبلدين  املتاحة  الكبرة  وال�ستثمارية 
يف  املُ�سرتك  العربي  العمل  اآل��ي��ات  دف��ع  �سبل  بحث  تناولت  املباحثات  اأن  م�سيفا 

مواجهة التحديات التي ي�سهدها املحيط  العربي والإقليمي.

�ص 02

�ص 11

�ص 18

برعاية من�صور بن زايد.. تكرمي 27 
فائزاً وفائزة بجائزة خليفة الرتبوية

اأخبار الإمارات

نذر �صدام ع�صكري بني تركيا 
واليونان.. ولغة التهديدات تعود

عربي ودويل

اإجنازات “�صيتي” تقود جوارديول للفوز 
بلقب مدرب العام يف الكرة الإجنليزية

الفجر الريا�صي
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دمرها الف�ساد وال�سعبوية
بريو:مارك�سيلينينيعلى�أبو�ب�ل�سلطة!

•• الفجر–خريةال�صيباين

اأبي�ص  ا  را�سه، ومرتدًيا قمي�سً الق�ص على  القدمني، قبعة من     حايف 
كا�ستيلو  بيدرو  يقود   ،- الوطنية  -الأل���وان  زاهية  حمراء  بياقة  مزيًنا 
حمراًثا يجره ثران، م�سطرا ثلًما يف الرتبة اخل�سبة ملزرعة الأ�سرة، 
يف ت�سوغور، اإحدى جبال الأنديز قرية يف �سمال البالد. الإخراج ممتاز، 
اأبريل املا�سي، عندما ا�ستيقظت برو منده�سة من نتيجة  يف منت�سف 
–فاقت التوقعات -هذا اخلم�سيني الطارئ على ال�سيا�سة، تاأهل للجولة 

الثانية من النتخابات الرئا�سية.                    )التفا�سيل �ص10(

يبحثان وبــايــدن �ل�سي�سي
هاتفياتعزيز�لتعاون�مل�سرتك
�لإقليمية �لق�سايا وتطور�ت

•• القاهرة-وام:

الفتاح  امل�سري عبد  الرئي�ص  تلقى 
ال�����س��ي�����س��ي ات�������س���اًل ه��ات��ف��ي��اً ممن 

الرئي�ص الأمريكي جو بايدن . 
ال��ر���س��م��ي با�سم  امل��ت��ح��دث  و����س���رح 
ال��رئ��ا���س��ة امل�����س��ري��ة ال�����س��ف��ر ب�سام 
تبادل  ت��ن��اول  الت�سال  ب��اأن  را���س��ي 
ال��روؤى  والتقديرات جتاه تطورات 
الهتمام  ذات  الإقليمية  الق�سايا 
التباحث  ع���ن  ف�����س��اًل  امل�������س���رتك، 
التعاون  مو�سوعات  عالقات  حول 
ال���ث���ن���ائ���ي ب����ني م�����س��ر وال����ولي����ات 

املتحدة . 
الرئي�ص  اأك�����د  الإط��������ار،  ه����ذا  ويفيِ 
»بايدن« على قيمة ال�سراكة املثمرة 
املتبادل  والتفاهم  البناء  والتعاون 
بني  الوليات املتحدة وم�سر، ومن 
ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز 
العالقات الثنائية مع م�سر خالل 
املرحلة  املقبلة يف خمتلف املجالت، 
خا�سًة يف �سوء دور م�سر املحوري 
اإقليمياً ودولياً، وجهودها ال�سيا�سية 
 الفاعلة يف دعم الأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة وت�سوية اأزماتها . 
من جانبه اأكد الرئي�ص ال�سي�سي قوة 
وما  الأمريكية  امل�سرية  العالقات 

تت�سم به من طابع ا�سرتاتيجي.

عراقيون يتظاهرون جمددا يف العا�سمة بغداد )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تنظم دولة الإمارات ومملكة هولندا 
الهولندي"   - الإماراتي  "الأ�سبوع 
يف ال��ف��رتة م��ن 30 م��اي��و ح��ت��ى 5 
اإط�����ار  يف  وذل������ك   ،2021 ي���ون���ي���و 
بني  واملعريف  الثقايف  التبادل  تعزيز 

البلدين.
الإماراتي-  الأ�سبوع  تنظيم  وياأتي 
الهولندي مبنا�سبة احتفال البلدين 
اإقامة  ع��ل��ى  ع��ام��ا  خم�سني  مب����رور 
بينهما،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
اخلم�سني  ال�����ذك�����رى  ع����ن  ف�����س��ال 

لتاأ�سي�ص دولة الإمارات.
و���س��ي��ح�����س��ر امل��ن��ت��دى مم��ث��ل��ون عن 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
الثقافية  وامل��وؤ���س�����س��ات  والهولندية 
�سعادة  مب�ساركة  ال�سباب،  وم��راك��ز 
ع��م��ر ���س��ي��ف غ��ب��ا���ص م�����س��اع��د وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل لل�سوؤون 
العامة،  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  الثقافية 
عبداهلل  ح�سة  ال��دك��ت��ورة  و���س��ع��ادة 
العتيبة �سفرة الدولة لدى اململكة 
الوي�سي�ص  و����س���ع���ادة  ال���ه���ول���ن���دي���ة 
اأمربخت�ص  ادري���ان�������ص  ���س��وه��ان�����ص 
الدولة،  �سفر مملكة هولندا لدى 
و����س���ع���ادة اأح���م���د اأب����و ط��ال��ب عمدة 
�ساندي  ه��ان�����ص  و���س��ع��ادة  روت������ردام، 

ال��ع��ام ململكة ه��ول��ن��دا يف  ال��ق��ن�����س��ل 
دب���ي وامل��ف��و���ص ال���ع���ام جل��ن��اح��ه��ا يف 
اإىل  بالإ�سافة  دبي،   2020 اإك�سبو 
و�ستتناول  ال�سخ�سيات.  م��ن  ع��دد 
اجل��ل�����س��ات م��وا���س��ي��ع م��ت��ن��وع��ة، مبا 
يف ذل����ك ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف 
وتعزيز  والثقافة،  الفنون  قطاعي 
ا�ستخدام  وك��ف��اءة  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 
جمالت  يف  امل���راأة  ومتكني  الطاقة، 
والهند�سة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
والريا�سيات، وتعزيز ريادة الأعمال 

والبتكار العلمي.
�سل�سلة  الأ����س���ب���وع  �سيت�سمن  ك��م��ا 
نقا�سات �سبابية �ستقام بالتعاون مع 
و�ستتمحور  اأبوظبي.  �سباب  مركز 
امل���وا����س���ي���ع ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة اإط�����الق 
م�����س��روع جت���اري يف دول���ة الإم����ارات 

ومم��ل��ك��ة ه��ول��ن��دا، ومت��ك��ني امل�����راأة، 
، والتعاون  وتن�سيق الأعمال الفنية 
البلدين،  يف  ال�����س��ب��اب  م���راك���ز  ب���ني 
اإىل  بالإ�سافة   ، التعليمي  والتبادل 
اخلم�سني  "ال�سنوات  بعنوان  نقا�ص 

املقبلة".
امل�ساركة  احل�����س��ور  �سيناق�ص  ك��م��ا 
دبي،   2020 اإك�سبو  يف  الهولندية 
نظاماً  ه��ول��ن��دا  �ست�ست�سيف  حيث 
"توحيد  على  يركز  دائ��ري��اً  مناخياً 

املاء والطاقة والغذاء".
على  امل��ح��ادث��ات  جميع  ب��ث  و�سيتم 
ق�����ن�����وات ال����ت����وا�����س����ل الج���ت���م���اع���ي 
والتعاون  اخلارجية  ل��وزارة  التابعة 
يوتيوب  قناة  على  و�ستتاح  ال��دويل، 
العامة  الدبلوما�سية  ملكتب  التابعة 

والثقافية.

•• ال�صارقة-وام:

نظام  تطبيق  ال�ساملة  ال�سرطة  م��راك��ز  اإدارة  ب���داأت 
ال�سركاء  للبيئة" بالتعاون مع  �سرطة �سديق  "مركز 
ال�سرتاجتيني وذلك ان�سجاما مع توجهات احلكومة 
تعزيز  اإىل  الهادفة  للبيئة  العامة  لل�سيا�سة  وتنفيذا 

جودة احلياة يف الدولة حا�سرا وم�ستقبال.
مركز  مبنى  على  اأوىل  كمرحلة  ال��ن��ظ��ام  تنفيذ  ومت 
���س��رط��ة وا���س��ط ال�����س��ام��ل م��ن خ���الل ت��رك��ي��ب اأجهزة 
ا���س��ت�����س��ع��ار احل���رك���ة يف ج��م��ي��ع اأروق������ة امل��ب��ن��ى بهدف 
تقليل النبعاثات الناجتة عن ال�ستهالك الكهربائي 

للمحافظة على البيئة.
اإدارة  مدير  حرمول  بن  عبيد  يو�سف  العقيد  واأ���س��ار 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال�ساملة  ال�سرطة  م��راك��ز 
واملقرتحات  الأفكار  لكافة  القيادة  تبني  اإىل  ال�سارقة 
مع  تتوافق  عمل  بيئة  حتقيق  يف  ت�سهم  التي  والآراء 

على  للحفاظ  املبذولة  واجلهود  احلكومية  املتطلبات 
بيئة حتقق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 .

ياأتي �سمن خطط وم�ساريع  امل�سروع  اأن هذا  واأو�سح 
القيادة يف جمال ال�ستدامة البيئية حيث قامت الإدارة 
بتنفيذ النظام كمرحلة اأوىل على مبنى مركز �سرطة 
ا�ست�سعار  اأج��ه��زة  تركيب  خ��الل  م��ن  ال�سامل  وا���س��ط 
املكاتب  �سملت  وال��ت��ي  امل��ب��ن��ى  اأروق�����ة  ب��ك��اف��ة  احل��رك��ة 
الكهرباء  ا�ستهالك  لرت�سيد  املياه  ودورات  وامل��م��رات 
اأوقات العمل مما ي�سهم يف تقليل  اأثناء وخارج  واملياه 
النبعاثات الناجتة عن ال�ستهالك وذلك للمحافظة 

على البيئة وتعزيز جودة احلياة.
يف  ال�ساملة  ال�سرطة  م��راك��ز  اإدارة  ا�ستمرارية  واأك���د 
املجال  ه��ذا  يف  التطويرية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  تبني 
ال�ساملة  ال�سرطة  مراكز  كافة  على  تنفيذها  وتعميم 
بالقيادة وجعلها نهجا واأ�سلوب حياة وثقافة موؤ�س�سية 

لدى العاملني.

•• اأبوظبي-وام:

والكوارث  والأزم������ات  ال���ط���وارئ  اإدارة  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
تطبيق  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  كورونا  جائحة  عن  الناجمة 
املوظفني  من   %  60 بن�سبة  احل�سوري  العمل  نظام 
والعاملني وعمال عقود اخلدمات والتعهيد املوجودين 
يف مقار العمل لدى اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية 

يف الإمارة، وذلك ابتداًء من 30 مايو 2021.
بعد  عن  العمل  نظام  تطبيق  ا�ستمرار  اللجنة  واأك���دت 
عاماً،   60 اأعمارهم  تتجاوز  الذين  املوظفني  من  لكل 
املناعة،  باأمرا�ص مزمنة و�سعف  وللموظفني امل�سابني 
وامل��وظ��ف��ات احلوامل  الهمم،  اأ���س��ح��اب  وامل��وظ��ف��ني م��ن 
واملر�سعات، واأحد الوالدين من املوظفني ممن لديهم 

الدرا�سية  امل��راح��ل  ويف  بعد  ع��ن  التعليم  يتلقون  اأب��ن��اء 
العا�سرة فما دون حتى انتهاء العام الدرا�سي احلايل.

للموظفني  الفح�ص  دوري��ة  ا�ستمرار  اللجنة  واعتمدت 
لدخول مقار العمل على نفقتهم اخلا�سة مع اإلزام غر 
الذين  املطعمني  واإل���زام  اأ�سبوعياً  بالفح�ص  املطعمني 
بالفح�ص  الثانية  اجلرعة  تلقيهم  من  يوماً   28 مرت 
�سهرياً، مع ا�ستثناء الذين يحملون �سهادة ا�ستثناء من 

التطعيم من حتمل تكلفة الفح�ص.
العمل  م��ق��ار  ل��دخ��ول  ال��ف��ح�����ص  اإج�����راء  م��ن  وي�ستثنى 
واملتطوعون  الوطنية  التطعيم  ب��رام��ج  يف  املطعمون 
حالتهم  تظهر  ال��ذي��ن  للقاح  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  يف 
اخلا�سة )حرف ال�E اأو النجمة الذهبية( على تطبيق 

احل�سن.

•• اأبوظبي-وام:

 اأكد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 
وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ص جمل�ص 
اأن  الرتبوية..  خليفة  جائزة  اأمناء 
التميز هو الر�سالة الأ�سا�سية جلائزة 
اجلائزة  ه����ذه  ال���رتب���وي���ة،  خ��ل��ي��ف��ة 
للمتميزين،  ح��ا���س��ن��ًة  �سكلت  ال��ت��ي 
والبتكار،  ل��الإب��داع  م�سجعة  وبيئًة 
اأرب����ع����ة ع�سر  وق���دم���ت ع��ل��ى م����دى 
طرحته  مبا  رائ���دة،  اإ�سهامات  عاماً 

م���ن جم�����الٍت وف���ئ���اٍت غ��ط��ت كافة 
والعايل،  ال��ع��ام  التعليم؛  ق��ط��اع��ات 
مب��ا ع��زز م��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
للنهو�ص  العربية،  وال���دول  ال��دول��ة 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، وت�����س��ج��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
م��ي��ادي��ن��ه ل��ت��ب��ن��ي م����ب����ادرات، تري 
بالعملية  وترتقي  الرتبوي  القطاع 
عنا�سرها،  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ذات  والدرا�سات  بالبحوث  مدعومًة 
كافة  يف  ال��رتب��وي  بال�ساأن  العالقة 

مكوناته.
جاء ذلك خالل رعاية �سموه للحفل 

اجلائزة  نظمته  ال��ذي  الف��رتا���س��ي 
دورتها  يف  الفائزين  لتكرمي  اأم�����ص 
 27 ال��راب��ع��ة ع�����س��رة، وال����ذي �سمل 
16 من داخل  وف��ائ��زة بينهم  ف��ائ��زاً 
الدولة منهم اأ�سرتان مواطنتان عن 
 " املتميزة  الإماراتية  الأ�سرة  " فئة 
م�ستوى  ع��ل��ى  وف���ائ���زة  ف��ائ��زا  و11 

الوطن العربي.
ال�سيخ  �سمو  نقل  احلفل  بداية  ويف 
من�سور بن زايد اآل نهيان للفائزين 
ال�سمو  واحل�����س��ور حت��ي��ات ���س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 

رئي�ص الدولة "حفظه اهلل"، موؤكدا 
ال��ت��ي جتد  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  �سموه 
�ساحب  من  والرعاية  الدعم  كامل 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ص 
اهلل" ، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة ، جنحت يف ترجمة الروؤى 
ل�ساحب  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 
ال�سمو رئي�ص الدولة "حفظه اهلل"، 

ي�ستهدي  ور����س���ائ���ل  م��وج��ه��ات  اإىل 
امل��ي��دان ال��رتب��وي، وجوائز  ب��ن��وره��ا 
ين�سدها املتميزون يف كافة قطاعات 
على  التعليمية  ال��رتب��وي��ة  العملية 

م�ستوى الدولة والوطن العربي.
للفائزين  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ���س��م��وه  ووج�����ه 
وال����ف����ائ����زات ب���ج���وائ���ز ه�����ذا ال���ع���ام، 
للجهد  ت�����ق�����دي�����ره  ع������ن  م������ع������رًبا 
اأمناء  اأع�����س��اء جمل�ص  م��ن  امل��ب��ذول 
واأع�ساء  العامة،  واأمانتها  اجلائزة، 
الفرز  وجل���ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  جلنتها 
والعاملني  واملن�سقني،  والتحكيم، 

والتعليمي  ال����رتب����وي  امل����ي����دان  يف 
وال�سركاء  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل 
ال�سرتاتيجيني، واجلهات املتعاونة، 
الذين  امل��ج��ت��م��ع،  ف���ئ���ات  وخم��ت��ل��ف 
اأ���س��ه��م��وا ب��اإخ��ال���ص يف اإجن����اح هذه 
الدورة. واأ�سادت اأمل العفيفي الأمني 
ال�سيخ  �سمو  برعاية  للجائزة  العام 
نهيان مب�سرة  اآل  زايد  بن  من�سور 
هذه اجلائزة وحر�ص �سموه على اأن 
الرتبوية  اجلوائز  �سدارة  يف  تكون 
املتخ�س�سة حملياً واقليمياً ودولياً.

الرتبوية  خليفة  ج��ائ��زة  اأن  واأك���دت 

�سكلت اإ�سافة حيوية مل�سرة التعليم 
 2007 ال���ع���ام  ان��ط��الق��ه��ا يف  م��ن��ذ 
ن�سر  يف  اجل�����ائ�����زة  جن���ح���ت  ح���ي���ث 
واكت�ساف  التميز  ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ 
عنا�سر  خم���ت���ل���ف  م�����ن  امل����ب����دع����ني 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وف���ت���ح اآف�����اق 
مبادرات  لتد�سني  اأمامهم  ال��ري��ادة 
التعليمي  الأداء  تعزز من  وم�ساريع 
على  واإب���داع���اً  ال���ذي ينعك�ص مت��ي��زاً 
م�������س���رة ال��ت��ع��ل��ي��م داخ������ل ال���دول���ة 
وخارجها. ووجهت ال�سكر والمتنان 
جائزة  اأم�����ن�����اء  جم��ل�����ص  لأع���������س����اء 

اللجنة  واأع�����س��اء  ال��رتب��وي��ة،  خليفة 
من  العمل  فرق  وجميع  التنفيذية، 
واملر�سحني  وامل��ح��ك��م��ني  امل��ن�����س��ق��ني 

وال�سركاء ال�سرتاتيجيني.

•• اأبوظبي-وام:

ح�ساباتها  على  ن�سرتها  تغريدة  خ��الل  من  للدولة  العامة  النيابة  اأو�سحت   
خمال  فا�سحا  فعال  علنا  اأت��ى  من  كل  عقوبة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف 
باحلياء. ونوهت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات 
الحتادي يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن األف درهم ول جتاوز خم�سني األف 
درهم من اأتى علنا فعال فا�سحا خمال باحلياء ويف حال العودة يعاقب باحلب�ص 
اأو باإحدى  اأ�سهر والغرامة التي لجتاوز مائة األف درهم  ملدة لتتجاوز ثالثة 
هاتني العقوبتني ويعاقب بذات العقوبة كل �سخ�ص ياأتي اأي قول اأو فعل من 
�ساأنه اأن يخل بالآداب العامة ويعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن �سنة من ارتكب 
فعال خمال باحلياء مع اأنثى اأو �سبي مل يتجاوز اخلام�سة ع�سرة من عمره ولو 

يف غر عالنية.
للدولة  العامة  النيابة  اإط��ار حر�ص  يف  القانونية  التغريدات  ن�سر هذه  وياأتي 

على تعزيز الثقافة القانونية بني كافة اأفراد املجتمع

•• اأبوظبي–وام:

اأبوظبي،   - الق�ساء  دائ��رة   ت�سارك 
30 من  ال�����  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص 
مايو   29 ح���ت���ى  ت�����س��ت��م��ر  ال����ت����ي 
اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني 
جهودها  �سمن  وذل��ك  للمعار�ص، 
الثقافة  ن�سر  تعزيز  اإىل  الرامية 
القانوين  الوعي  ورف��ع  القانونية 
ل���دى اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، مب��ا ي�سهم 
يف احل����ف����اظ ع���ل���ى الأم�������ن ودع����م 

ال�ستقرار.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد 
دائ���رة الق�ساء يف  ال��ع��ربي، وك��ي��ل 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ر���ص ال���دائ���رة خالل 
معر�ص  يف  املتوا�سلة  م�ساركاتها 
تنويع  ع���ل���ى  ل���ل���ك���ت���اب،  اأب���وظ���ب���ي 
املقدمة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
لتحقيق  ال�����زائ�����ري�����ن،  جل���م���ه���ور 
ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى والأه�����داف 
املرجوة بتو�سيل الر�سائل التوعوية 
متا�سياً  وذل��ك  مبتكرة،  باأ�ساليب 
بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  روؤي��ة  مع 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

ال������وزراء وزي����ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة ، 
اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�ص 
ل��رت���س��ي��خ امل��ع��رف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بني 
باعتبارها  املجتمع،  فئات  خمتلف 

من الأ�س�ص الداعمة لتحقيق مبداأ 
�سيادة القانون.

يف  ال����دائ����رة  م�����س��ارك��ة   وتت�سمن 
التعريف  ال����ع����ام،  ل���ه���ذا  امل���ع���ر����ص 

للتوعية  اأبوظبي  مركز  بخدمات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال����ذي 
ال����ظ����واه����ر  ر������س�����د  اإىل  ي�����ه�����دف 
وال�������س���ل���وك���ي���ات ال���ت���ي مت�������ص قيم 
امل��ج��ت��م��ع وم���ب���ادئ���ه.. اإ���س��اف��ة اإىل 
الذي  ال�سوتي"،  "الكتاب  اإط��الق 
يت�سمن ت�سجيالت �سوتية ومرئية 
امل�ستوحاة  ال��ت��وع��وي��ة  ل��ل��ق�����س�����ص 
كتيب  �سمن  الق�سايا،  واق���ع  م��ن 
واإت���اح���ت���ه���ا  وعرب"،  "ق�س�ص 
والإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 

ولغة الإ�سارة لأ�سحاب الهمم.
الق�ساء من خالل   وتعر�ص دائرة 
ج��ن��اح��ه��ا، ع����دداً م��ن الإ����س���دارات 
تت�سمن جمموعة  التي  القانونية 
املتخ�س�سة،  ال��ك��ت��ب  م���ن  ق��ي��م��ة 
يف  املتنوعة  الإ����س���دارات  و�سل�سلة 
واملطبوعات  ال���ق���ان���وين،  امل���ج���ال 
وتثقيف  ت���وع���ي���ة  اإىل  ال����ه����ادف����ة 

اجلمهور.
  ك��م��ا ت��ق��دم ع��ر���س��اً ت��ع��ري��ف��ي��اً عن 
الق�سائية  اأبوظبي  بوابة  خدمات 
تعد  والتي  والت�سريعات،  لالأحكام 
ت�ستخدم  ذك��ي��ة  ق��ان��ون��ي��ة  م��ن�����س��ة 
ال�سطناعي،  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات 

لأع�ساء  متعددة  خدمات  لتقدمي 
واملهتمني  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 
ب����ال����ق����ان����ون، م�����ن خ������الل اإت����اح����ة 
املو�سوعية  بت�سنيفاتها  الأح��ك��ام 
والت�سريعات  دوائ�����ره�����ا،  ووف������ق 
بحث  ب��ط��رق  والحت���ادي���ة  املحلية 

�سهلة ومب�سطة.
تعريف  ع��ل��ى   ، ال���دائ���رة   وحتر�ص 
املكتبة  الزائرين بخدمات  جمهور 
اأمام  الفر�سة  واإتاحتها  املركزية، 
لال�ستعانة  والباحثني  الدار�سني 
املتميزة  ومقتنياتها  مب�����س��ادره��ا 
الق�سائي  ال���ع���م���ل  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
جانب  اإىل  وذل������ك  وال����ق����ان����وين، 
التعريف مبن�سة اأكادميية اأبوظبي 

الق�سائية للتدريب عن ُبعد.
الفعاليات  ب��ت��ن��وي��ع  اه��ت��م��ت   كما 
من  امل��ع��ر���ص،  يف  م�ساركتها  اأث��ن��اء 
عرب  "م�ست�سارك  رك�����ن  خ�����الل 
لتقدمي  املرئي"،  الت�سال  تقنية 
والأ�سرية  القانونية  ال�ست�سارات 
من  نخبة  ط��ري��ق  ع��ن  والنف�سية، 
تخ�سي�ص  عن  ف�ساًل  املخت�سني، 
تفاعلية  واأن�������س���ط���ة  م�������س���اب���ق���ات 

لالأطفال طوال اأيام املعر�ص.

•• اأبوظبي-وام:

 تراأ�ص معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�ص ال�سرطة والأمن العام 
املجل�ص  اجتماع  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ال�سرطة  ق��ي��ادات  جمل�ص  رئي�ص  بدبي، 
الذي عقد عن بعد بح�سور عدد من قادة ال�سرطة وكبار ال�سباط وامل�سوؤولني 
على  املطروحة  الهامة  املوا�سيع  من  ع��ددا  املجل�ص  وناق�ص  الداخلية.  ب��وزارة 
جدول اأعماله، واطلع على عر�ص تقدميي حول اجلهود املبذولة من قبل فرق 
العمل يف مكافحة جرائم الجتار بالب�سر، واأهم الإجنازات التي مت حتقيقها يف 
الرقابة  املجل�ص تقريرا حول و�سع معاير و�سوابط  املجال. وا�ستعر�ص  هذا 
حوكمة  مبحور  يرتبط  وال��ذي  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  الإلكرتونية  واحلماية 
بتطوير  اخلا�سة  الإج�����راءات  واأه���م  ب���ال���وزارة،  التنفيذ  وعمليات  الإج�����راءات 
وتوحيد اأنظمة الرقابة الإلكرتونية ومعاجلة التحديات التي توفر اأكرب قدر 

ممكن من الأمان يف تلك الأنظمة للو�سول اإىل اأف�سل امل�ستويات.
اخلا�سة  واللوج�ستية  القانونية  والحتياجات  املتطلبات  املجل�ص  ناق�ص  كما 
باملوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية، واطلع على اإجراءات مركز الت�سال املوحد 
لوزارة الداخلية، وتنظيم املالحظات وال�سكاوى وت�سنيفها وفق نوع ال�سكوى، 
واإيجاد احللول املنا�سبة لها. وناق�ص املجل�ص اأي�سا عددا من املو�سوعات الهامة 

املدرجة على جدول اأعماله، واتخذ التو�سيات الالزمة ب�ساأنها.

برعايةمن�سوربنز�يد..تكرمي27فائزً�وفائزةبجائزةخليفة�لرتبوية

�لنيابة�لعامةللدولةتو�سحعقوبة�لفعل�لفا�سح�لعلني�ملخلباحلياء

د�ئرة�لق�ساءتكثفجهودهالن�سر�لثقافة�لقانونيةخاللم�ساركتهايف�أبوظبيللكتاب

جمل�شقياد�ت�ل�سرطةي�ستعر�شعدد�من
�مل�ساريعو�ملبادر�ت�لتطويرية

••اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا   
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
19" واملخالطني لهم   - "كوفيد  امل�ستجد  امل�سابة بفرو�ص كورونا 
وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 224،002 فح�ص جديد خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات 
اإجراءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�ص  تقنيات  واأح���دث  اأف�سل 

التق�سي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 
الدولة يف الك�سف عن 1،672 حالة اإ�سابة جديدة بفرو�ص كورونا 
وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد 
امل�سجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية 

حالة.   559،291
تداعيات  نتيجة  م�سابة  ح���الت   4 وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت    كما 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفرو�ص  الإ���س��اب��ة 

الدولة 1،658 حالة. 

تعازيها  وخال�ص  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��وا���س��ات��ه��ا 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني، 
ل�سحة  �سماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد 
و�سالمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،630 حالة جديدة 
مل�سابني بفرو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من 
دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ص  اأعرا�ص 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 539،161 حالة.

اأجرت 224,002 فح�س ك�سفت عن 1,672 اإ�سابة

�ل�سحةتعلن�سفاء1,630حالةجديدةمنكورونا

�لأ�سبوع�لإمار�تي-�لهولنديينطلق30مايو
مبنا�سبةمرور50عاماعلى�لعالقات�لدبلوما�سية

�سرطة�ل�سارقةتطبقنظاممركز�سرطة�سديقللبيئةمبر�كزها�ل�ساملة

جلنة�لطو�رئو�لأزماتتعتمدتطبيقنظام�لعمل�حل�سوري
بن�سبة60%يف�جلهاتو�ل�سركات�حلكوميةيف�إمارة�أبوظبي

رئي�ش�لدولةونائبهوحممدبنز�يديهنئون
رئي�ش�لأرجنتنيباليوم�لوطنيلبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل"، برقية تهنئة اإىل 
فخامة البرتو فرنانديز رئي�ص جمهورية الأرجنتني، مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص البرتو فرنانديز.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل �سانتياغو كافيرو رئي�ص وزراء جمهورية الأرجنتني.
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اأخبـار الإمـارات
عبد�هللبنز�يدووزير�خلارجية�لأمريكييبحثان�سبلتعزيز�لأمنو�ل�ستقر�رمبنطقة�ل�سرق�لأو�سط

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
بلينكن وزير  اأن��ت��وين  م��ع��ايل  م��ع  اأم�����ص  ات�سال هاتفي  ال���دويل خ��الل 
خارجية الوليات املتحدة الأمريكية.. �سبل تعزيز الأمن وال�ستقرار يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط يف اعقاب اتفاق وقف اإطالق النار بني اإ�سرائيل 
واإيجاد  الأط��راف كافة  الثقة بني  بناء  العمل على  و"حما�ص" واأهمية 

حل �سامل وم�ستدام لإنهاء ال�سراع وحتقيق ال�سالم.
دولة  بني  الرا�سخة  ال�سرتاتيجية  العالقات  اجلانبان  ا�ستعر�ص  كما 
التعاون  يف  والتطور  والنمو  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم����ارات 

امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني باملجالت كافة.
اأجل  م��ن  املا�سية  ال��ف��رتة  بذلت ط��وال  التي  اجل��ه��ود  اجل��ان��ب��ان  وثمن 
البناء على  اأهمية  واأك��دا  اإ�سرائيل و"حما�ص"..  النار بني  اإطالق  وقف 
اأمن  تعزيز  اإىل  تقود  وم�ستدامة  �ساملة  نحو حلول  والدفع  ما حتقق 

وا�ستقرار املنطقة وتعود باخلر على �سعوبها.
الهاتفي  اآل نهيان خالل الت�سال  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  واأك��د 
عمق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية 
والتعاون امل�سرتك واملثمر بني اجلانبني من اأجل تر�سيخ دعائم الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة و�سون ال�سلم والأمن الدوليني.
وثمن �سموه اجلهود الكبرة التي بذلتها الوليات املتحدة الأمريكية 

و�ساهمت يف التو�سل اإىل اتفاق وقف اإطالق النار.
ال��ت��زام دول���ة الإم���ارات  اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ ع��ب��داهلل  واأك���د �سمو 
القليمية  املنطقة وحر�سها على دعم اجلهود  وا�ستقرار  باأمن  الثابت 
الأم��ن وال�ستقرار  اأن  اإىل  ال�سدد م�سرا  التي تبذل يف هذا  والدولية 
وال�سالم ي�سكلون دعامة اأ�سا�سية لتحقيق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة 

يف املجتمعات.
اإبراهيم  لتفاقيات  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  بدعم  �سموه  ورح��ب 
وتاأكيدها على دورها املهم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار وحتقيق ال�سالم 
ال�سامل م�سرا اإىل اأهمية التطلع نحو م�ستقبل م�سرق ملنطقتنا ت�سود 

قيم الت�سامح والتعاي�ص وامل�سي قدما يف م�سار البناء والتنمية.

�ل�سحةتعلنتقدمي128,858جرعةمن
لقاحكوفيد-19خالل�لـ24�ساعة�ملا�سية

•• اأبوظبي-وام:

128،858 جرعة من   اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
12،294،706 جرعات ومعدل  اأم�ص   اجلرعات التي مت تقدميها حتى 

توزيع اللقاح 124.31 جرعة لكل 100 �سخ�ص.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح "كوفيد19-" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�ص " كوفيد19-".

بدء�جتماعات�لدورة�ل�سابعةع�سرةلالحتاد�لإقليمي�لثاين»�آ�سيا«

الإقليمية  ال�����س��راك��ة  با�ستعرا�ص 
والتعاون الإقليمي الفرعي وكذلك 
و�سوف  والع�سوية.  الخت�سا�سات 
الثانية خالل  املرحلة  يتم حتديد 

وقائع جل�سات املرحلة الأوىل.
ومت ط��رح ث��الث م��ب��ادرات رئي�سية 
يف هذه اجلل�سة، مثل تقرير حالة 
وامل�ساركة   ،2020 اآ�سيا  يف  املناخ 
 ،)PPE( واخل����ا�����س����ة  ال����ع����ام����ة 

الإقليمي  الحت��������اد  واف�������ق  وق�����د 
�سكل  املناق�سات على  الثاين خالل 
ج��دي��د ل���دورت���ه ح��ي��ث ي��ع��ق��د هذا 
2021 على  الجتماع خالل عام 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  م��رح��ل��ت��ني: 
يطرح  حالياً  واملنعقدة  الج��ت��م��اع 
ال��ع��م��ل املعنية  اإن�����س��اء ف���رق  ف��ي��ه��ا 
 )TTRC( الإق��ل��ي��م��ي  ب��امل��ف��ه��وم 
وفريق العمل )TT-RP ( املعني 

الر�سد  ع��م��ل��ي��ات  وم��رف��ق مت��وي��ل 
.)SOFF( املنتظم

���ا �سبل  اأي�������سً ال������دورة  و���س��ت��ن��اق�����ص 
التنفيذ  ن����ح����و  ق�����دًم�����ا  امل���������س����ي 
املنظمة  ل�سرتاتيجية  الإقليمي 
ل��الأر���س��اد اجل��وي��ة ب�ساأن  ال��ع��امل��ي��ة 
حالة  وتقرير  املح�سنة،  اخلدمات 
اآ�سيا، واملالحظات وتبادل  املناخ يف 
ال���ب���ي���ان���ات، وال���ب���ح���ث والب���ت���ك���ار، 

ت����ال�����ص،  ب����ي����رتي   )WMO(
التعبر  على  و�سجعهم  امل�ساركني 
تنفيذ  كيفية  ح��ول  اأف��ك��اره��م  ع��ن 
ب�سكل  الإقليمي  الإ���س��الح  عملية 
امل�ستوى  كفاءة وفعالية على  اأكر 

الإقليمي.
رئي�ص  اأدري��ان  الربف�سور  قدم  كما 
اجلوية  لالأر�ساد  العاملية  املنظمة 
كلمة ابدى فيها �سكره بالإجنازات 
التي حتققت خا�سة يف فرتة وباء 
اأثرت على �سر  19 والتي  كوفيد 

الأعمال يف العامل.

•• اأبوظبي–الفجر:

ب�����داأت اأم�������ص اج��ت��م��اع��ات الحت����اد 
التابع  اآ����س���ي���ا  ال���ث���اين  الإق���ل���ي���م���ي 
للمنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية، 
واملمتدة  ع�سرة  ال�سابعة  دورت��ه  يف 
25 و26 م��اي��و يف  ي��وم��ي  خ���الل 
ح�سور 141 م�سارًكا ميثلون 31 
والعديد  املنظمة  يف  ع�سًوا  دول���ة 

من املنظمات الدولية الأخرى.
وقد افتح �سعادة الدكتور عبد اهلل 
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  امل��ن��دو���ص، 
ل�����الأر������س�����اد وال����رئ����ي���������ص احل�����ايل 
ل����الحت����اد الأ�����س����ي����وي ل���الأر����س���اد 
لدولة  ال����دائ����م  وامل���م���ث���ل  اجل���وي���ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
اجلل�سة  لالأر�ساد  العاملية  املنظمة 
ب��ت��ق��ري��ر م��رح��ل��ي ع���ن الإجن�����ازات 
املا�سية  ال��دورة  التي حتققت منذ 
الذي  للدعم  تقديره  عن  واأع���رب 
ق��دم��ت��ه الأم���ان���ة ع��ل��ى ال��رغ��م من 

.COVID-19 اآثار جائحة
للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني  وخ��اط��ب 
ال����ع����امل����ي����ة ل������الأر�������س������اد اجل����وي����ة  

الإقليمي  الحت���اد  ت�سغيل  وخطة 
الثاين 2024-2021.

وب�����س��ك��ل ع���ام ف���اأن���ه ك���ل احت����اد من 
لآ�سيا  ال�ستة  الإقليمية  الحت��ادات 
واأوقيانو�سيا  واأوروب������ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
واأم����ري����ك����ا ال�����س��م��ال��ي��ة واأم���ري���ك���ا 
اجلنوبية التابعة للمنظمة العاملية 
كل  مرة  يجتمع  اجلوية  لالأر�ساد 
اأربع �سنوات، ويتم خاللها انتخاب 

رئي�ص ونائباً لرئي�ص الإقليم.
هذا و�سوف جترى انتخابات رئا�سة 
الإقليم عرب الإنرتنت يوم غد 26 
اإىل   11:00 ال�����س��اع��ة  ب��ني  م��اي��و 
11:40 �سباًحا بتوقيت الإمارات 

العربية املتحدة.
�سعادة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
مدير  املندو�ص  اهلل  عبد  الدكتور 
املركز الوطني لالأر�ساد والرئي�ص 
احل������ايل ل����الحت����اد الأ�����س����ي����وي قد 
تقدم برت�سيحه من خالل حكومة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الثاين  الإقليمي  ل��الحت��اد  رئي�ساً 
-2021 م��ن  ثانية  ل��ف��رتة  اآ���س��ي��ا 

.2025

 

املبادرة التى اطلقتها م�سر باأعمار قطاع غزة والأماكن املت�سررة 
من احلرب الأخرة، لقت ا�ستح�سان املجتمع الدويل وا�سادة من 
الأمريكي ب�سكل خا�ص والدليل عدة مكاملات بني وا�سنطن والقاهرة 
واعادة اخلط ال�ساخن بني البلدين للوقوف على الق�سايا امللتهبة 
ال�سلمي  التعاي�ص  اأج��ل  من  الأج��واء  تهدئة  املنطقة، وحماولة  يف 

والعودة للحياة الطبيعية يف ال�سرق الأو�سط.
التربعات  حما�ص  اعطاء  ع��دم  هو  غ��زة  اعمار  م��ب��ادرة  يف  اجلديد 
نقديا للقيام بالتعمر والإن�ساء، ولكن هذه املرة جاء التفكر خارج 
ال�سندوق، والهدف منه عدة مكا�سب ملواطني غزة، اأولها الق�ساء 
يف  وتعمر  تبني  التى  العاملة  الأي��د  وحتويل  متاما  البطالة  على 
ا�سرائيل اإىل التعمر يف بيوتهم والبنية التحتية للقطاع، فال�سوق 
الإ�سرائيلية ت�ستوعب كل اأبناء فل�سطني خا�سة يف قطاع املقاولت، 
اما  الأج��ور،  الفل�سطيني �سرائب على  العامل  يفر�ص على  وك��ان 
مبادرة العمار �ستبقي على من يهمه العمل يف وطنه، وي�سارك يف 
البناء مبقابل وي�سرب الكيان يف مقتل عندما جتف الأيد العاملة 
يف بناء امل�ستوطنات ومل يجد اإل ا�ستراد كوادر ب�سرية مدربة على 

العمل بقطاع املقاولت من خارج ال�سرق الأو�سط.
واأرى اأن اأهم مكا�سب املبادرة هي توجيه التربعات ل�سكان غزة، وعدم 
العتماد على القيادات التى تدير القطاع من الدول املجاورة بعيدا 
عن خط النار، ومن املكا�سب اأي�سا توفر الأيد العاملة والق�ساء 
ع��ل��ى ال��ب��ط��ال��ة، ووق����وع ا���س��رائ��ي��ل حت��ت ت��ف��ري��غ ال��ع��م��ال��ة اخلا�سة 
باحلرف التى ل يجيدها املواطن عندهم، ف�سال عن وجود حماية 
م�سرية لل�سركات التابعة لها يف غزة لعدم امل�سا�ص بها طوال فرتة 

اعادة العمار التى قد ت�سل لثالث �سنوات متتالية وتزيد.
كاملة،  احياء  وبناء  غزة  داخ��ل قطاع  العمار  اأن فرتة  اأعتقد  ول 
يقع  طائ�ص  ب�ساروخ  ا�سرائيل  ا�ستفزاز  يف  حما�ص  قيادات  �ستفكر 
اأن  وليعلموا  اخ��رى،  النار مرة  لت�سعل  تاأثر  بدون  ال�سفلت  على 
ال�سابق  يف  عليهم  تنهال  ك��ان��ت  ال��ت��ى  ال�سخمة  املالية  ال��ت��ربع��ات 
���س��ت��ك��ون يف ���س��ورة م���ب���ادرات وم�����س��اع��دات ع��ي��ن��ي��ة، ف�����س��ال ع��ن اأن 
امل�ساعدات املالية �سيتم توجيهها للجبهة الوطنية على اأنها الكيان 
ال�سرعي اأمام العامل ولي�ست حلما�ص، مما يجعلهم يعيدون التفكر 

يف �سبل اأخرى مغايرة وبديلة عن ا�سلوب املبادرات.
ب��اأن غزة ف��ازت يف حربها مع ا�سرائيل الأي��ام املا�سية،  ومن يدعي 
عليه اعادة التفكر وحتليل املوقف وح�سر اخل�سائر بني اجلانبني، 
بعيدا عن عدد ال�سهداء البرياء من الأطفال والن�ساء، هناك �سباب 
ا�ست�سهد من اأجل اأر�سه ومات عليها يف الوقت الذي تتابع القيادات 
التى اأ�سعلت �سرارة احلرب التطورات من غرف النوم بالفندق، اأما 
املن�ساآت ول حتى  الكثر من هدم  يتكبد  الإ�سرائيلي فلم  اجلانب 

الأرواح، فالن�سر لي�ص بالكالم ول بالأ�سبقية يف اعالن الفوز
اأ�سامة عبد املق�سود

اإعمار غزة

حكايات على مائدة 
الع�ساء

�ملعا�سات:�سرف�ملعا�سات�لتقاعديةل�سهرمايوغد�
•• اأبوظبي-وام:

املعا�سات  اأن  الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  اخلمي�ص  غدا  �سرفها  �سيتم  مايو  ل�سهر  التقاعدية 
586 مليونا و617 األفا و313 درهما مقارنة بنحو 580 مليونا و533 

األفا و186 درهما يف مايو من العام املا�سي.
ال�سهر  لهذا  ال�سرف  من  امل�ستفيدين  ع��دد  اإجمايل  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
يف  م�ستفيدا  و211  األفا   41 بنحو  مقارنة  م�ستفيدا،  و277  األفا   41
لأحكام  اخلا�سعني  امل��دن��ي��ني  امل�����س��روف��ة  امل��ع��ا���س��ات  وت�سمل  امل��ا���س��ي.  م��اي��و 
واملدنيني   ،1999 ل�سنة    7 رقم  والتاأمينات الجتماعية  املعا�سات  قانون 
لقوانني  وفقا  املالية  وزارة  الهيئة ملفاتهم عن  تدير  الذين  والع�سكريني 

املعا�سات التي يخ�سعون لها.

�سعيد�لطايريوؤكد�أن�لتحول�لرقمي�أحد�أهم�أدو�ت�إد�رة�لأزمة�لر�هنة
•• دبي-وام:

 اأكد معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ص 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.. اأن جائحة كوفيد-
مع  التاأقلم  اإىل  ال��ع��امل  ح��ول  باملوؤ�س�سات  دفعت   19
كاأحد  الرقمي  التحول  على  والرتكيز  اجلديد  الو�سع 

اأهم التوجهات والأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.
معاليه  األقاها  التي  الفتتاحية  الكلمة  ذلك خالل  جاء 
يف موؤمتر "قيادة التحول الرقمي يف فرتة عدم اليقني" 
وي�ستمر  ام�ص  فعالياته  ب��داأت  الذي  العاملي  الفرتا�سي 
وخ��رباء من  وي�سم متحدثني  اجل��اري  مايو   27 حتى 
الهيئة  ف��ي��ه  وت�����س��ارك  ال��ع��امل��ي��ة  التقنية  ���س��رك��ات  ك���ربى 

ب�سفتها الراعي املا�سي.
واأ�سار معايل الطاير اإىل اأن املوؤمتر يلعب دورا حموريا 
يف تعزيز املهارات وتبادل املعارف بني املوؤ�س�سات امل�ساركة 
التميز وحت�سني الأداء وكيفية حتويل  والتي تركز على 
والزدهار  للنمو  فر�سة  اإىل   19 كوفيد-  جائحة  اأزم��ة 
العامل  ح���ول  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  دف��ع��ت  اجل��ائ��ح��ة  اأن  مو�سحا 
اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع ال��و���س��ع اجل��دي��د وعملت 
تغير  على  واخل��ا���ص  احل��ك��وم��ي  القطاعني  موؤ�س�سات 
ا�سرتاتيجياتها للرتكيز على التحول الرقمي كاأحد اأهم 

التوجهات والأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.
ال�سمو  �ساحب  �سيدي  وتوجيهات  روؤي��ة  " بف�سل  وق��ال 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
اهلل" وبدعم  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  حثيثة  ومتابعة 
التنفيذي  اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص  را�سد 
جن��ح��ت اإم����ارة دب���ي ب�سكل ا���س��ت��ب��اق��ي يف ال���س��ت��ف��ادة من 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة وت��ط��ب��ي��ق تدابر 
ا�ستمرارية  و�سمان  اجلائحة  لح��ت��واء  قوية  اح��رتازي��ة 
الأعمال وقد اأ�سهمت هذه الروؤية يف اأن تقدم دبي منوذجا 
من  عالية  م�ستويات  و�سمان  امل�ستقبل  لت�سميم  ناجحا 
ويف  املتوقعة.  غ��ر  التحديات  م��ع  للتعامل  ال���س��ت��ع��داد 
جهودها  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  توا�سل  الإط���ار  ه��ذا 
تركز  والتي  الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة  لتحقيق 
على ا�ست�سراف حتديات امل�ستقبل وال�ستعداد لها لتعزيز 

عامليا يف  الرائدة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 
خمتلف املجالت".

مواءمة  ال��ه��ي��ئ��ة جن��ح��ت يف  اأن  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  واأك�����د 
التي  التحديات  مع  للتعامل  وا�سرتاتيجيتها  عملياتها 
ق��ام��ت بتفعيل  19 ح��ي��ث  ك��وف��ي��د-  ف��ر���س��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة 
خططها اخل��ا���س��ة ب���الأزم���ات وا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال يف 
جميع قطاعاتها وراجعت وعززت خططها لإدارة مواقع 
واأوقات عمل املوظفني يف اإطار ال�سيا�سة ال�ساملة للهيئة 
ل��ل��ح��د م���ن اآث�����ار اجل��ائ��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ومب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 

توجيهات القيادة الر�سيدة.
" اأن �سر جناح هيئة كهرباء ومياه دبي  واأو�سح معاليه 
جميع  يف  التميز  ومم��ار���س��ات  م��ب��ادئ  تطبيق  يف  يكمن 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  وعمليات  واأن�سطتها  عملياتها 
وقد  املوؤ�س�سية  الهيئة  ثقافة  يف  ت�سمينها  اإىل  اإ�سافة 
اأ�سبحت الهيئة منوذجا يحتذى على م�ستوى العامل يف 
اأف�سل املمار�سات وموؤ�سرات الأداء الرئي�سية وحققت فرق 
امل�ستويني  اإجن��ازات غر م�سبوقة على  الهيئة  العمل يف 
دولة  احتفاظ  املثال  �سبيل  على  ومنها  والعاملي  املحلي 
ومياه  كهرباء  بهيئة  ممثلة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
عامليا يف  الأوىل  باملرتبة  التوايل  على  الثالث  للعام  دبي 

احل�سول على الكهرباء وبكافة موؤ�سرات املحور وبعالمة 
ملمار�سة  ال��دويل  البنك  تقرير  بح�سب   100% كاملة 
متو�سط  ال��ه��ي��ئ��ة  و���س��ج��ل��ت   2020 الأع���م���ال  اأن�����س��ط��ة 
انقطاع لكل م�سرتك يف العام مقارنة مع  دقيقة   1.66
اأكرب �سركات الكهرباء يف دول الحتاد  لدى  دقيقة   15
الأوروبي واأمريكا و�سجلت ن�سبة %3.3 يف ن�سبة الفاقد 
6-%7 يف  يف �سبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة مع 
اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية وقد انخف�ست ن�سبة 
 15% %5.1 مقارنة مع  اإىل  املياه  �سبكات  الفاقد يف 
يف اأمريكا ال�سمالية وهي من اأدنى الن�سب على م�ستوى 
التحتية  البنية  حت�سني  على  الهيئة  عملت  كما  العامل. 
ا�ستهالك  كفاءة  لرتتفع  م�ستدام  ب�سكل  واملياه  للطاقة 
الوقود اإىل نحو %90 كما حت�سنت كفاءة الإنتاج بن�سبة 
%33.41 بني عامي 2006 و2020. والعام املا�سي 
من  العاملية  اجل��ائ��زة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ح�سدت 
موؤ�س�سة  اأول  لت�سبح  اجل��ودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�س�سة 
اأوروبا حت�سل على هذه اجلائزة العاملية املرموقة  خارج 
املرة  عليها من  اجلائزة حت�سل  تاريخ  موؤ�س�سة يف  واأول 
اأرف��ع اجلوائز من  الهيئة  الأوىل للرت�سح. كما ح�سدت 
جائزة   290 اإىل  اإ�سافة  احلكومي  للتميز  دبي  برنامج 

دولية واإقليمية وحملية".
واعتماد  البتكار  اإىل  النتائج  حتقيق  " ي�ستند  واأ���س��اف 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ومواكبة  الإحاللية  التقنيات 
ويف اإطار روؤيتها كموؤ�س�سة رائدة عامليا م�ستدامة ومبتكرة 
نحو  بدبي  النتقال  يف  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ت�سهم 
التقليدية  املفاهيم  �سياغة  اإع���ادة  ع��رب  امل�ستقبل  ري���ادة 
التي  املت�سارعة  ال��ت��غ��رات  م��ع  لتتنا�سب  العمل  لآل��ي��ات 
لالإبداع  كحا�سنة  دب��ي  مكانة  وتعزيز  ال��ع��امل  ي�سهدها 
ومنارة لالبتكار و�سمن مبادرة دبي 10X التي تهدف 
مدن  بقية  ع��ن  ���س��ن��وات  بع�سر  متقدمة  دب��ي  ت��ك��ون  لأن 
الرقمي  ال��ذراع  الرقمية"  "ديوا  مبادرة  اأطلقنا  العامل 
لهيئة كهرباء ومياه دبي لإعادة �سياغة مفهوم املوؤ�س�سات 
اخل��دم��ات��ي��ة وب��ن��اء م�ستقبل رق��م��ي ج��دي��د لإم����ارة دبي 
وحت��ق��ي��ق اخل��ط��ط وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة. وقد 
�سلط جناح هيئة كهرباء ومياه دبي خالل هذه الظروف 
ال�ستثنائية ال�سوء على كفاءة بنيتها التحتية الرقمية 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  ملتعامليها  توفر  والتي  املتطورة 
ووا�سلت  م��ك��ان.  اأي  وم��ن  وق��ت  اأي  يف  خدماتها  جميع 
وت�سلمت  متعامليها  اح��ت��ي��اج��ات  جميع  تلبية  ال��ه��ي��ئ��ة 
لنجاح  تقديرا  الذكية  دبي  %100 لورقية  من  ختم 
الهيئة يف النتهاء من التحول الرقمي جلميع عملياتها 
التي  بالإجنازات  نفخر  " اإذ  معاليه  وقال  وخدماتها". 
حققتها الهيئة فاإننا �سنوا�سل العمل على ابتكار جتارب 
فريدة تعزز من �سعادة جميع املعنيني وت�سهم يف اأن تكون 
دبي املدينة الأذكى والأكر �سعادة يف العامل و�سنعمل على 
املقبلة  عاما  لتحديات اخلم�سني  ا�ستباقية  ابتكار حلول 
حتقيقا لروؤية القيادة الر�سيدة باأن تكون دولة الإمارات 
 2071 اأف�سل دولة يف العامل بحلول مئويتها يف العام 
". وعلى مدى ثالثة اأيام يناق�ص املوؤمترعددا من املحاور 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  وحلول  مبادرات  دور  اأهمها  من 
التعايف من جائحة كوفيد- 19؛ والبتكار يف التوظيف 
الدرو�ص  والنمو  والب��ت��ك��ار  ال��ن��ج��اح؛  وم��ه��ارات  بعد  ع��ن 
ا�سرتاتيجية  وحت�سني  ال�سيليكون؛  وادي  من  امل�ستفادة 
الب��ت��ك��ار ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات يف اأوق�����ات ع���دم ال��ي��ق��ني؛ وعامل 
ما  الرقمية يف عامل  التقنيات  اأهمية  افرتا�سي جديد: 

بعد اجلائحة.

تعاونبنيتنمية�ملجتمعبدبيوجمعية�ل�سحفينيللتوعيةبالقو�نني�لناظمةللقطاع�لجتماعي
•• دبي-وام:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  دب������ي  يف 
حملة  الإم���ارات���ي���ة..  ال�سحفيني 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف ال��ع��ام��ل��ني يف 
القوانني  باأبرز  الإعالمي  القطاع 
للقطاع  ال��ن��اظ��م��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
ب�سكل  الإم��������ارات  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ع��ام ويف دب��ي على وج��ه التحديد، 
وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات 

الفئات الأكر عر�سة لل�سرر.
وت��ت�����س��م��ن احل��م��ل��ة ���س��ل�����س��ل��ة من 
امل��ح��ا���س��رات وور������ص ال��ع��م��ل تقام 
ب�سكل دوري بح�سور اخت�سا�سيني 
من القطاع الجتماعي وعدد من 
ب���رام���ج وخطط  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
الهيئة،  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
من  احلا�سرين  متكني  يتيح  مب��ا 
املجتمعي  ال��وع��ي  بن�سر  امل�ساهمة 
الجتماعي  القطاع  ممكنات  حول 

مع  التعاون  اأهمية  اللقاء  افتتاح 
العمل  اأن جن���اح  م��ب��ي��ن��اً  اجل��م��ع��ي��ة 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يرتكز  الجتماعي 
اأف��راد املجتمع  على م�ساركة ودعم 
التنمية  خلطط  فئاتهم  مبختلف 
الجتماعية وقيام كل منهم بدوره 
الفئات،  ب��ق��ي��ة  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف 
كاماًل  وع��ي��اً  ال���ذي يتطلب  الأم���ر 
العامة  وب���الأط���ر  احل���ق���وق  ب��ه��ذه 

لل�سيا�سات الجتماعية.
" جناح التنمية الجتماعية  وقال 
ال�������س���ام���ل���ة وحت����ق����ي����ق اأه����داف����ه����ا 
وم�ساركة  وعي  يتطلب  امل�ستدامة 
املجتمع على  اأف����راد  م��ن  ف���رد  ك��ل 
وتخ�س�ساتهم،  مواقعهم  اختالف 
وه���و م��ا ي��رت��ب��ط ب�سكل وث��ي��ق مبا 
املختلفة  الإع����الم  و���س��ائ��ل  تقدمه 
م��ن م���واد ول��غ��ة خ��ط��اب �سحيحة 
جلميع  ت�سل  ومب�سطة  وم��وح��دة 
وعيهم  وت����رف����ع  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد 

القانوين والجتماعي".

وحقوق فئاته املختلفة.
وب������داأت احل��م��ل��ة ب��ور���س��ة ع��م��ل مت 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ع���ن ب��ع��د ب��ح�����س��ور كل 
م��ن ���س��ع��ادة اأح��م��د ج��ل��ف��ار، مدير 
ع������ام ه���ي���ئ���ة ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف 
رئي�ص  احل����م����ادي،  دب����ي وحم���م���د 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص 
الإم�������ارات�������ي�������ة، ح�������س���ره���ا اأك�����ر 
داخ����ل  م����ن  ���س��خ�����س��ا   130 م����ن 
الإعالميني  م��ن  ال���دول���ة  وخ����ارج 
واأع�ساء  احلكوميني  وامل�سوؤولني 

اجلمعيات التطوعية.
وا�����س����ت����ع����ر�����س����ت ال�����ور������س�����ة ب���ن���ود 
وحم���ددات ال��ق��ان��ون رق��م 5 ل�سنة 
العمل  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������س���اأن   2018
و�سلطت  دب��ي،  اإم���ارة  يف  التطوعي 
دبي  ب���رن���ام���ج  دور  ع��ل��ى  ال�������س���ور 
كمن�سة  للهيئة،  ال��ت��اب��ع  للتطوع 
العمل  لتنظيم  ومتكاملة  موحدة 

التطوعي يف الإمارة.
واأك�������د ����س���ع���ادة اأح����م����د ج���ل���ف���ار يف 

من جانبه رحب حممد احلمادي، 
املجتمع  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون 
ال�سرتاتيجية  بال�سركة  دب���ي  يف 
ب��ني اجل��م��ع��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ة م��ن اأجل 
اأب���ن���اء املجتمع  امل��ع��رف��ة ب��ني  ن�����س��ر 
ع��ن اأه�����داف ال��ت��ط��وع ال��ت��ي تخدم 

املجتمع.
وقال : اإن العالم �سريك يف توجيه 
ال�سحيحة  باملفاهيم  العام  ال��راأي 
تنظيم  ت�������س���م���ل  ال����ت����ي  ل���ل���ت���ط���وع 
الفعاليات  يف  امل�������س���ارك���ة  ال���ف���رق 
والحتفالت التي تنظمها الدولة 
والفئات  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  ودع����م 
ل��ل�����س��رر وحماية  ع��ر���س��ه  الأك����ر 
البيئة واملحافظة عليها ومواجهة 
الطوارئ وال��ك��وارث، يف اإط��ار بنود 
القرار الإداري ال�سادر عام 2019 
والالئحة التنفيذية للقانون رقم 
ب�ساأن   2018 ع���ام  ال�����س��ادرة   5
امارة  يف  التطوعي  العمل  تنظيم 

دبي.
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APRIL PERFUMES

اإىل/ ابريل للعطور والزهور
  APRIL PERFUMES AND FLOWERS 

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 18-3 253226 ال�سيد را�سد 
حممد مبارك اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 20-1 477731 477731 �سا�ص 

لال�ستثمار ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايري�ص للزهور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1773295 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد احمد الغامن  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�سيبانى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حممد �سعيد البادى الظاهرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ايري�ص للزهور
IRIS FLOWERS

اإىل/ ايري�ص للزهور ذ.م.م
  IRIS FLOWERS L.L.C

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

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإعــــــــــالن
للرعاية  الكندية  ال�س�����ادة/الماراتية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبية املنزلية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1878241 

تعديل مدير / اإ�سافة حممد بدر عامر م�سلم ال�سيعرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة رويال هيلث ذ.م.م

ROYAL HEALTH GROUP L.L.C.1 L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امينه حبيب �سلطان حممد اجليالنى

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلطوة ال�سريعة ل�سيانة التكييف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1888326 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل على �سيف حممد الزعابى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمده يو�سف احمد ال على
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اخلطوة ال�سريعة ل�سيانة التكييف

QUICK STEP A/C MAINTENANCE
اإىل/ �سويفت تيك للمقاولت الكهروميكانيكية �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

  SWIFT TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت امليكانيكية  4220903
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت الكهربائية  4220904

 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإعــــــــــالن
�سركة   - كليرن  دراي  روز  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سخ�ص الواحد ذ م م    رخ�سة رقم:2267014 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيخ �سهزيب ابو اخلر  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد عبداهلل ابراهيم الظاهرى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد عبداهلل ابراهيم الظاهرى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة روز دراي كليرن - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
 ROSE DRY CLEANER LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ م�سبغة روز دراي كليرن ذ.م.م  
ROSE DRY CLEANER LAUNDRY L.L.C

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

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1961617 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حكيم ع�سر عبداهلل مرزوق املن�سورى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف النابى ع�سر عبداهلل مرزوق املن�سورى

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

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل واحة البالبل 

خلياطة املالب�ص الن�سائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1124349 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نا�سر را�سد نا�سر عبيد الدرعى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف ليلى جمعه عيد ال�سام�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف تازو نور احلق

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

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركه  رخ�سة رقم:3928758 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبدالرحمن حارب عبدالرحمن عبداهلل البلو�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفه دروي�ص خليفه �سامل الكعبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
التجاري:موؤ�س�سة عبيد  بال�سم   CN رقم:2538600 
كني�ص التجارية ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأ�سبوع يوماً 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:مدر�سة ا�سبال  رقم:1000414 
بالغاء طلب تعديل   ، ذ.م.م  الثانوية اخلا�سة  القد�ص 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأ�سبوع يوماً 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

للتجارة العامة
 رخ�سة رقم:CN 2689749  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

ئي دي �سرق الو�سط لالنارة
 رخ�سة رقم:CN 2731091  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

دي�سرتكت للهداية
 رخ�سة رقم:CN 2528671  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

لتنظيم املعار�ص
 رخ�سة رقم:CN 2700196  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

ال�سرق للنقليات العامة
 رخ�سة رقم:CN 1191358  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

�سكيب لتاأجر القوارب
 رخ�سة رقم:CN 2951970  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

ميديا اند افينت�ص
 رخ�سة رقم:CN 3695239  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

ال�سالم لأعمال الأ�سباغ والديكور
 رخ�سة رقم:CN 1026677  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة 
الكويتية لالغذية - امريكانا - كر�سبي كرمي دونت�ص 

- فرع البوادي مول - اأبوظبي
 رخ�سة رقم:CN 1159238  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13249 بتاريخ 2021/5/26 

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

ال�سم التجاري:ادفان�ص فا�سيليتيز ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي، غرب 15-2  ط 10 - مكتب 1004 ، 

مبنى، ال�سيد م�سوى ياعد بيات امل�سوى
CN 1711315 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملى و�سركاه  حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/23 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2105012119 - تاريخ التعديل:2021/5/24

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات
حاكم�ل�سارقةي�سدرمر�سوما�أمريياب�ساأن�إعادة
ت�سكيلجمل�ش�لتخطيط�لعمر�ينيف�لإمارة

•• ال�صارقة-وام:

القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم الأمري رقم 7 ل�سنة 
2021 بتعديل املر�سوم الأمري رقم 20 ل�سنة 2019 ب�ساأن اإعادة 

ت�سكيل جمل�ص التخطيط العمراين يف اإمارة ال�سارقة.
العمراين يف  التخطيط  ت�سكيل جمل�ص  يعاد  اأن  املر�سوم على  ون�ص 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  ال�سارقة  اإم��ارة 

التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  ال�سارقة  نائب حاكم  العهد  القا�سمي ويل 
لإمارة ال�سارقة، وع�سوية كل من.. " �سعادة ال�سيخ املهند�ص �سلطان 
للمجل�ص..  وم��دي��راً  للرئي�ص  نائباً  القا�سمي،  �سعود  بن  حممد  بن 
دائرة  رئي�ص  امل��ه��ري،  بطي  ب��ن  عبيد  بطي  خالد  املهند�ص  �سعادة 
التخطيط وامل�ساحة.. �سعادة �سعيد �سلطان باجليو ال�سويدي، رئي�ص 
بن  �سعيد  علي  املهند�ص  �سعادة  ال�سارقة..  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة 
املهند�ص  �سعادة  العامة..  الأ�سغال  دائ��رة  رئي�ص  ال�سويدي،  �ساهني 

يو�سف �سالح ال�سويجي، رئي�ص هيئة الطرق واملوا�سالت".

ويلعهد�ل�سارقةيرت�أ�ش�جتماع�ملجل�ش�لتنفيذي

بلدية�ل�سارقةتعتمدنظام�إد�رة�لوثائق�خل�سو�سية

•• ال�صارقة-وام:

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ص 
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�ص 
وبح�سور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ص 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن �سامل 
بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ال�����س��ارق��ة 
الذي  املجل�ص  اجتماع  التنفيذي 
ع��ق��د ���س��ب��اح اأم�������ص ال���ث���الث���اء يف 

مكتب �سمو احلاكم.
ن��اق�����ص الج��ت��م��اع جم��م��وع��ة من 
جدول  على  املدرجة  املو�سوعات 
العمل  بتطوير  واملتعلقة  اأعماله 
ال�����دوائ�����ر  ك����اف����ة  احل����ك����وم����ي يف 
والهيئات باإمارة ال�سارقة ورفدها 

ومراكز  والتعليمية  احل��ك��وم��ي��ة 
التحفيظ اخلا�سة.

حلقات  م��ن��ت�����س��ب��ي  ع������دد  وب����ل����غ 
املوؤ�س�سة اأكر من 25 األف طالباً 
خالل  حلقة   1332 يف  وطالبة 
عدد  ب��ل��غ  بينما   ..  2019 ع���ام 
املنت�سبني يف احللقات التي اأقيمت 
ع��رب الت�����س��ال امل��رئ��ي خ��الل عام 
جائحة  لتاأثرات  نظراً   2020
كورونا اأكر من 16 األف طالب 

وطالبة يف 774 حلقة.
كما ت�سمن التقرير جمموعة من 
املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  ال��ربام��ج 
م��ث��ل امل��رح��ل��ي��ات امل��ع��ن��ي��ة بحفظ 
تت�سمن كل  القراآن وفق مراحل 
م��رح��ل��ة ح��ف��ظ ج��زئ��ني، وبرامج 
اإج���ازات الإق����راء، واأع���داد حفاظ 

التنفيذ  ح�����س��ن  ���س��م��ان  ب���ه���دف 
بني  وامل�ساهمة  الإجن���از،  و�سرعة 
التحول  كفاءة  رف��ع  يف  الطرفني 
والعمليات،  الرقمي يف اخلدمات 
تبادل  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  وال����و�����س����ول 
وتلقائي  مبا�سر  ب�سكل  البيانات 

بني اأنظمة الطرفني.
جمموعة  امل����ج����ل���������ص  ون�����اق�����������ص 
التنمية  دائ�����رة  م��ق��رتح��ات  م���ن 
بال�سراكة  املتعلقة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ومراكز  ال����دائ����رة  ب���ني  ال��ف��اع��ل��ة 
اأعهدت  ال��ت��ي  ت��ق��دمي اخل���دم���ات 
اإل���ي���ه���ا ع����دد م���ن اخل����دم����ات مبا 
وو�سائل  طرق  للمتعاملني  يوفر 
على  احل�����������س�����ول  يف  م�����ت�����ع�����ددة 
اخل����دم����ة م����ن خ������الل ال����دائ����رة 
واللكرتونية  الرقمية  وقنواتها 

باخلدمات الرائدة والتي تتزامن 
ت�سهده  الذي  الكبر  التطور  مع 

الإمارة.
التعاون  اتفاقية  املجل�ص  واعتمد 
املوارد  دائ��رة  بني  اإبرامها  املزمع 
و�سندوق  ال�����س��ارق��ة  يف  الب�سرية 
معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة 
اأبوظبي، والتي تهدف اإىل تعزيز 
ال���ت���ع���اون ب���ني امل��وؤ���س�����س��ت��ني من 
خالل بناء عالقات �سراكة فعالة 
لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 
املعلومات  وت����ب����ادل  امل�������س���رتك���ة، 
والدرا�سات ذات العالقة امل�سرتكة 
باخت�سا�سات الطرفني يف جمال 

عملهما.
كما تهدف التفاقية اإىل التن�سيق 
امل�سرتكة  امل�������س���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

اأو م��راك��ز اخل��دم��ة وف��روع��ه��ا يف 
مدن ومناطق الإمارة.

اأف�سل  ب��ت��وف��ر  امل��ج��ل�����ص  ووج����ه 
اخل��������������������دم��ات ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مبا 
الأعمال  ا���س��ت��م��������راري��ة  يف  ي�سهم 
عالية  ج����ودة  ذات  خ��دم��ات  وف���ق 
يف م���دة زم��ن��ي��ة اأق����ل واإج������راءات 

مي�سرة.
تقرير  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������ص  واط����ل����ع 
موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي 
-2019 وال�سنة النبوية لعامي 

ال���ت���ق���ري���ر  و�����س����م����ل   ،2020
وفقاً  املحققة  املوؤ�س�سة  اإجن���ازات 
واملت�سمنة  لخ���ت�������س���ا����س���ات���ه���ا 
والت�سغيلية  الإداري�����ة  اجل��وان��ب 
الكرمي  القراآن  حتفيظ  حللقات 
والتعاون مع اجلهات واملوؤ�س�سات 

•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وق���ع���ت 
اإدارة الوثائق  مذكرة اعتماد نظام 
هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل�سو�سية 
ال�������س���ارق���ة ل���ل���وث���ائ���ق والأر����س���ي���ف 
قطاعات  ك���اف���ة  ع���ل���ى  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه 
خطط  على  بناء  البلدية  واإدارات 
التي  ال�ستبقاء  وم���دد  الت�سنيف 
مت حتديدها وفقا حلاجات العمل 
وا�ستنادا على اخلدمات واملعامالت 

التي تنفذها البلدية.
امل����ذك����رة يف مبنى  ت��وق��ي��ع  ح�����س��ر 
ال��ب��ل��دي��ة ك��ل م��ن ث��اب��ت الطريفي 
�سامل  و���س��الح  البلدية  ع��ام  مدير 

الهيئة  ب����ني  ال���ت���ع���اون  اإن  وق������ال 
اجلانبني  حر�ص  يعك�ص  والبلدية 
على بناء منظومة متكاملة لإدارة 
تعترب  اأنها  خا�سة  البلدية  وثائق 
ال���ب���ل���دي���ات التي  اأق�������دم  ب����ني  م����ن 
اأن�سئت يف دولة الإم��ارات ومنطقة 
ت���اري���خ  ي����رج����ع  اإذ  ك���ك���ل  اخل���ل���ي���ج 
وقدمت   1927 عام  اإىل  اإن�سائها 
العديد  املا�سية  العقود  مدار  على 
م��ن اخل��دم��ات ال��ري��ادي��ة وحققت 
ال��ك��ث��ر م���ن الإجن��������ازات ال���ب���ارزة 
كان  التي  الوثائق  اآلف  واأ���س��درت 
وحفظها  تنظيمها  ال�سروري  من 
توثيقها  خ����الل  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��ا 
املعتمدة  لالأ�س�ص  وفقا  واأر�سفتها 

بالإجنازات  ح��اف��ل  ت��اري��خ  ول��دي��ه��ا 
ولديها  تتوقف  ل  عطاء  وم�سرة 
تاريخها  تعك�ص  وم�ستندات  وثائق 
العريق. ولفت اإىل اأن هذا امل�سروع 
الأر�سفة  جم���ال  يف  ك��ث��را  ي�سهل 
على  تعتمد  ال��ب��ل��دي��ة  واأن  خ��ا���س��ة 
كافة  يف  ال���رق���م���ي���ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
واإداراتها  جمالت عمل قطاعاتها 
م�����ن خ�������الل ب����رن����ام����ج ال���ت���ح���ول 
امل�سروع  وه����و  "�سابق"  ال��رق��م��ي 
تعمل من  ال���ذي  ن��وع��ه  م��ن  الأول 
خدماتها  ك��اف��ة  ل��ت��ح��وي��ل  خ��الل��ه 
�سواء  بالكامل  رقمية  اإىل خدمات 

الداخلية اأو اخلارجية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ���س��الح �سامل 

ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير  املحمود 
ل��ل��وث��ائ��ق والأر���س��ي��ف ول��ف��ي��ف من 

امل�سوؤولني من الطرفني.
البلدية  اإن  الطريفي  ثابت  وق��ال 
حت��ر���ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
كافة اجلهات احلكومية يف الإمارة 
ل���ت���وح���ي���د خم���ت���ل���ف الإج������������راءات 
امل�سرتكة يف جمالت العمل خا�سة 
الوثائق  على  احلفاظ  يف  التعاون 
واأر�سفتها �سمن هذا امل�سروع الذي 
على  البلدية  خ��الل��ه  م��ن  �ستعمل 
الالزمة  الإم��ك��ان��ي��ات  كافة  توفر 
لتوثيقها  بها  اخلا�سة  والبيانات 
واأر�سفتها خ�سو�سا واأنها من اأقدم 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ات 

املحمود اأن هيئة ال�سارقة للوثائق 
والأر����س���ي���ف حت���ر����ص ع��ل��ى حفظ 
والتاريخي  احل��ك��وم��ي  الأر���س��ي��ف 
الطرق  اأف�������س���ل  وف�����ق  ل�����الإم�����ارة 
احلديثة  والأن����ظ����م����ة  وامل���ع���اي���ر 
وموا�سلة الأعمال لتطبيق النظام 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  يف 
الإمارة لدوره الإيجابي يف تطوير 
و�سمان  اآل��ي��ات��ه  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ع��م��ل 
بجهود  م�������س���ي���دا   .. ا����س���ت���دام���ت���ه 
الكوادر الوطنية التي عملت بجهد 
املا�سية  ال��ف��رتة  خ���الل  م��ت��وا���س��ل 
املتمثل  الإجن��������از  ه�����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الوثائق  اإدارة  ن���ظ���ام  اع��ت��م��اد  يف 

اخل�سو�سية للبلدية.

الذي تقوم به املوؤ�س�سة يف خدمة 
النبوية  وال�سنة  الكرمي  ال��ق��راآن 
يف  حلقات  توفر  على  واحلر�ص 

بلغ  ال��ذي  الكرمي كاماًل  ال��ق��راآن 
وحافظة. حافظاً   833

واأثنى املجل�ص على الدور الكبر 

اإمارة  اأحياء مدن ومناطق  اأغلب 
ب�سكل  عليها  والإ�سراف  ال�سارقة 

مبا�سر ودائم.

ال�سارقة  يف  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل 
حافالبالإجنازات  تاريخا  وتعك�ص 

وال�سوابط العلمية املحددة عاملييا 
م��ن منظومة  اأن��ه��ا متثل ج���زءا  اإذ 

ر�سيد  اإىل  ����س���ت�������س���اف  ال�����ت�����ي 
الإجنازات الكلي لالإمارة.

•• دبي-وام:

 اأطلقت دبي العطاء، واإك�سبو 2020 دبي، ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
نظام  اإن�ساء  اإىل  ت�سعى  التي  الق�س�ص"،  رواي��ة  الكرامة يف  "�سون  مبادرة   ،
وحتافظ  اجلميع  كرامة  ت�سون  التي  الق�س�ص  رواي��ة  وممار�سة  فهم  يعزز 

عليها وت�ساهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
�سيقام  ال��ذي  الق�س�ص"،  رواي��ة  يف  الكرامة  "�سون  منتدى  املبادرة  وت�سمل 
احلدث  فعاليات  �سمن   2021 دي�سمرب   10 يف  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف 
للجهات  م��وؤّث��رة  من�سة  املنتدى  و�سيمثل  اأ�سهر  �ستة  على  املمتدة  ال���دويل 
املعنية الرئي�سية، مبا يف ذلك اأع�ساء منظمات املجتمع املدين، واحلكومات، 
والنا�سطني،  املنا�سرين،  عن  ف�سال  الدولية،  والوكالت  اخلا�ص،  والقطاع 
اخلطوات  على  جماعي  ب�سكل  وي��واف��ق��وا  معا  ليجتمعوا  الق�س�ص،  ورواة 
"�سون الكرامة يف رواية الق�س�ص"، وتبنيها،  للم�سي قدماً لتوثيق مبادئ 
العامة  اجلل�سات  م��ن  �سل�سلة  ع��رب  ذل��ك  و�سيتحقق  واإدراج��ه��ا  واع��ت��م��اده��ا، 
الكرامة،  املتمحور حول  الق�س�ص  �سرد  املمار�سات يف  اأف�سل  ومعر�ص يقدم 

مبا يف ذلك فعاليات جانبية ت�سمل موؤمترا �سحفيا.
يف  فعلي  ب�سكل  الق�س�ص"  رواي����ة  يف  ال��ك��رام��ة  "�سون  لإدراج  خ��ط��وة  ويف 
ورواة  الدولية  التنمية  وكالت  اليومية بني خمتلف  واملمار�سات  ال�سيا�سات 
مع  العطاء  دبي  اأن�ساأت  الن�سانية،  والأع��م��ال  التنمية  قطاعي  يف  الق�س�ص 
ال���دويل حتالفاً  وال��ت��ع��اون  دب��ي، ووزارة اخل��ارج��ي��ة   2020 اإك�سبو  م��ن  ك��ل 
"�سون الكرامة يف رواية الق�س�ص" وميثل هذا التحالف �سبكة من  ملبادرة 
الرواد الذين يقدمون الدعم اإىل املبادرة عن طريق الدعوة حل�سد اجلهود 
التمثيل  وي�سمل  الربنامج  ملخرجات  املعلومات  توفر  اأو  العيني  الدعم  اأو 

والأفراد،  املنظمات،  من  النظر  وجهات  من  متنوعة  جمموعة  التحالف  يف 
خرباتها  من  انطالقا  املمار�سات  اأف�سل  م�ساركة  على  القادرة  واحلكومات 

على اأر�ص الواقع �سمن �سل�سلة من �سياقات التنمية.
التعاون  ل�سوؤون  الدولة  وزي��رة  الها�سمي،  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  وقالت 
" يف وقت احلاجة الأم�ّص  2020 دبي..  اإك�سبو  الدويل، املدير العام ملكتب 
الأمل  العامل بروح من   2020 اإك�سبو  �سيجمع  اإىل من�سة توحد اجلميع، 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�سنع  واتخاذ خطوات ملهمة  والتفاوؤل، عرب مد اجل�سور 
لنا جميعا و�سيوفر البيئة املواتية لدعم "�سون الكرامة يف رواية الق�س�ص"، 
اأعلى املعاير وزي��ادة تاأثر هذه الق�س�ص التي  فيما نوحد مواردنا لإر�ساء 
الإم��ارات بدعم  دولة  التزام  اأي�سا  املبادرة  العامل وجت�ّسد  اأن يعرفها  نختار 
�سرد الق�س�ص مب�سوؤولية من اأجل خر الب�سرية، ف�سال عن دورها املحوري 

يف اجلهود الإن�سانية والإمنائية الدولية على نطاق اأو�سع".
وتتم رواية اآلف الق�س�ص يومياً بغ�ص النظر عمن يرويها وكيف يتم �سردها 
حيث تفتقر العديد من هذه الق�س�ص اإىل امل�سداقية وال�سفافية اأو اأن تكون 
مدفوعة بدوافع خفية تخدم �سردا حمددا م�سبقا.. هذه لي�ست �سوى بع�ص 
والكاملة  ال�سادقة  الق�س�ص  رواي��ة  طريق  تعرت�ص  التي  القليلة  العقبات 
اأجل و�سول  والإن�سانية ومن  التنموية  ال�سياقات  الكرامة يف  ت�سون  والتي 
فاإنها  اإىل اجلمهور،   - اأو منطوقة  اأو مكتوبة  �سواء كانت مرئية   - الرواية 
متر بعملية طويلة من الت�سفية واملراجعة والتحرير التي توؤدي اأحياًنا اإىل 
تغير املحتوى واملعنى الأ�سلي وجتعله �سبه خيايل وهذا بدوره ينتهي بر�سم 
الأحيان  من  كثر  يف  يعرفون  ل  والذين  فيها  للم�ساهمني  خاطئة  �سورة 

مكان عر�ص ق�س�سهم امل�سورة اأو املكتوبة والغر�ص من ا�ستخدامها.
اإىل توحيد  الق�س�ص" من احلاجة  الكرامة يف رواي��ة  "�سون  ولدت مبادرة 

و�سانعي  وامل�����س��وري��ن  وال�سحفيني  وامل��ح��رري��ن  امل��ح��ت��وى  �سانعي  اأ���س��وات 
العملية،  واملعرفة  بالوعي  وتزويدهم  وامل�ساهمني  الق�س�ص  ورواة  الأف��الم 
والتي �ستمكنهم من التقاط اللحظات ورواية الق�س�ص دون امل�ساومة بكرامة 
امل�ساورات  م��ن  �سل�سلة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأطلقت  احل��اج��ة،  ه��ذه  ول�سد  الإن�����س��ان 
قطاعات  عن  ممثلني  قبل  من  النظر  وجهات  للتما�ص  ع��ام،  قبل  العاملية 
وو�سع  والإن�سانية،  التنموية  ال�سياقات  �سمن  الق�س�ص  �سرد  متعددة حول 
مبادئ "�سون الكرامة يف رواية الق�س�ص" واملوافقة عليها اإ�سافة لكون هذه 
املبادئ اأداة اإر�سادية، يتم توظيفها اأي�ساً حل�سد اجلهود للجمع بني خمتلف 
القطاعات ذات العالقة من جميع اأنحاء العامل لت�سكيل حركة عاملية، الأمر 
الذي �سيغر بذلك القواعد يف احلفاظ على كرامة الإن�سان وتعزيزها من 

خالل �سرد الق�س�ص.
ي�سهل  عملي  مرجعي  دليل  تطوير  ا  اأي�سً التاأ�سي�سية  امل��ب��ادئ  ه��ذه  وتوجه 
الو�سول اإليه عن "�سون الكرامة يف رواية الق�س�ص"، والذي يوفر اإر�سادات 
ودرا�سات حالة لأف�سل املمار�سات ويتم حالياً جمع وجهات النظر والأفكار 
ووكالت  حكومات  من  اخل��ربة،  ذوي  الفاعلة  واجل��ه��ات  الق�س�ص  رواة  من 
مدين،  وجمتمع  حكومية،  غر  وحملية  دولية  ومنظمات  املتحدة،  الأمم 

بهدف مد هذا املورد القيم واإطار العمل اخلا�ص به.
وتاأكيدا على اأهمية رواية الق�س�ص �سمن �سياق التنمية، قال الدكتور طارق 
اإدارتها..  جمل�ص  وع�سو  العطاء  لدبي  التنفيذي  الرئي�ص  القرق،  حممد 
والإن�ساين.  التنموي  املجالني  يف  قوية  ات�سال  اأداة  الق�س�ص  رواية  " تعد 
النظر  لفهم وجهات  و�سيلة  توّفر  منها،  املكتوبة  اأو  املرئية  �سواء  الق�س�ص، 
اإنه من املهم بالن�سبة  اأن تكون دافعا للعمل ولهذا ال�سبب  املختلفة، وميكن 
ممار�سات  وهي  للق�س�ص،  امل�سوؤول  غر  ال�سرد  معاجلة  عاملي  كمجتمع  لنا 

ُتركت بدون معاجلة لفرتة طويلة جدا، وهو ما اأعتقد اأنه نتيجة عدم وجود 
اإر�سادات متاحة على نطاق وا�سع و�ساملة ب�ساأن اأف�سل طريقة لرواية ق�س�ص 

ت�سون كرامة اجلميع".
املجتمع  وموؤ�س�سات  وال��وك��الت،  واحل��ك��وم��ات،  الق�س�ص،  رواة  جميع  ودع��ا 
لرواية  م�سرتَكني  وممار�سة  فهم  لغر�ص  اجلهد  ه��ذا  يف  لالن�سمام  امل��دين 

الق�س�ص، التي جتمعنا وتذّكرنا باإن�سانيتنا امل�سرتكة.
 2020 اإك�سبو  املنتدى جزءا من برامج الفعاليات التي يغتني بها  وي�سكل 
طيلة  ب��ه  الق�س�ص" وحتتفي  رواي���ة  يف  الكرامة  "�سون  روح  جت�سد  وال��ت��ي 
ثقافية،  موا�سيع  ت�سمل  التي  الفعاليات،  �سل�سلة  وُنظمت  انعقادها  ف��رتة 
واج��ت��م��اع��ي��ة، واق��ت�����س��ادي��ة، وب��ي��ئ��ي��ة، واأخ����رى ذات �سلة ب��دول��ة الإم�����ارات ، 
وامل�ساركني  الدوليني،  وامل�ساركني  الإماراتية،  الهيئات  مع  الوثيق  بالتعاون 
اأنها  التجاريني، ف�سال عن  وال�سركاء  الدولية،  واملنظمات  الر�سميني،  غر 
ال�سوء  العاملية، وت�سليط  التحديات  الت�سامن يف  اإىل احل�سول على  ت�سعى 
هادف  اإرث  و���س��م��ان  للم�سرتَكني،  والأه��م��ي��ة  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  على 

حمليا، واإقليميا، ودوليا.
الق�س�ص" بيئة  رواي���ة  يف  ال��ك��رام��ة  "�سون  �ستن�سئ  ال��ط��وي��ل،  امل��دى  وعلى 
اإي��ج��اب��ي��ة ت��ع��زز ال��ع��الق��ات ط��وي��ل��ة الأم����د ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخلا�ص، 
والقطاع الإمنائي، والقطاع الإن�ساين، عرب و�سع رواية الق�س�ص يف �سلب 
ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة، واإ����س���راك اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وتنمية ال���ق���درات، لإل��ه��ام رواة 
ت��دع��و دول���ة الإم����ارات  ل��ه��م. ولتحقيق ذل���ك،  امل��ع��ل��وم��ات  الق�س�ص وت��وف��ر 
دعاة  ي�سبحوا  لأن  العامليني  وال�سركاء  الفاعلة  الأط���راف  املتحدة  العربية 
لرواية  الع�سرة  باملبادئ  بالإلتزام  التعهد  املحورية من خالل  املبادرة  لهذه 

الق�س�ص الرقمية.

•• عجمان-الفجر:

م�ستخدمي  ع��دد  زي���ادة  -ع��ج��م��ان  النقل  هيئة  �سهدت 
املتزايد  ل��الإق��ب��ال  نظرا  للهيئة  التابعة  النقل  و�سائل 
اللتزام  م��ع حتقيق  امل��ب��ارك  الفطر  اج���ازه عيد  خ��الل 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة الإج���������راءات الح����رتازي����ة م���ن تعقيم 

احلافالت والتباعد الجتماعي بني اجلمهور
ال��ع��ام لهيئة  امل��دي��ر  ل��وت��اه  ���س��ع��ادة عمر حممد  و���س��رح 
النقل -عجمان ان الزيادة بلغت 52% من اجمايل عدد 
م�ستخدمي النقل العام ومركبات اأجرة والنقل البحري 
واج����ره م��ه��ره ح��ي��ث مت��ت م��ق��ارن��ه ع���دد امل�ستخدمني 
و�سائل النقل ذاتها بالأيام العادية مع اأيام عيد الفطر.

اأع���ل���ى ���س��ب��ل الراحه  وح���ر����س���ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت���وف���ر 
احلافالت  ع��دد  زي���ادة  مت  فقد  دائ��م  ب�سكل  للم�ستخدم 

و����س���اع���ات ال��ع��م��ل خ����الل ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر ملواكبة 
اأكرب  لتحقيق  ال��ع��ام،  النقل  خل��دم��ات  امل��ت��زاي��د  الطلب 
الجتماعي بني اجلمهور عن طريق  التباعد  قدر من 
بكافة  واللتزام  للحافالت  ال�ستيعابية  الطاقة  تقليل 

الإجراءات الحرتازية.
لفتا اإىل اأن جميع الرحالت مل ت�سهد تاأخراً يف املواعيد 
الليل، وذلك  �ساعات متاأخرة من  اإىل  العمل  وا�ستمرار 

نتيجة لالإقبال من اجلمهور.
واأكد لوتاه اأن الهيئة تبذل ق�سارى جهدها من اأجل اأن 
ينعم الركاب بو�سائل نقل اآمنة ومريحة، وذلك يف اإطار 
عينيها  ن�سب  دائماً  ت�سع  التي  ال�سرتاتيجية  خطتها 
بذلك  حمققتا  للجمهور،  الراحة  �سبل  اأف�سل  لتوفر 
متطلبات  وتغطية  للهيئة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 

اجلمهور املتنامية.

�سفري�لدولةيفبوخار�ستيبحثمع�خلارجية
�لرومانيةت�سهيل�إجر�ء�ت�ل�سفربني�لبلدين

•• بوخار�صت-وام:

لدى  الدولة  �سفر  املطرو�سي  �سعيد  اهلل  عبد  اأحمد  الدكتور  �سعادة  التقى   
العاملية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  فروت�سا  كورنيل  معايل  رومانيا  جمهورية 
الرومانية، وذلك يف مقر  وزارة اخلارجية  الدبلوما�سية يف  وال�سرتاتيجيات 
الوزارة يف العا�سمة بوخار�ست. وبحث �سعادة املطرو�سي مع الوزير فروت�سا 
�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني دولة المارات ورومانيا يف خمتلف املجالت 
ت�سهيل  �سبل  اىل  خ��ا���ص  ب�سكل  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا  للجانبني،  الأول���وي���ة  ذات 
الإج��راءات املتبعة لدخول امل�سافرين من دولة الإم��ارات اىل رومانيا يف اإطار 
اجلهود الثنائية والعاملية لحتواء جائحة كوفيد19-. واأكد اجلانبان خالل 
اللقاء �سرورة ت�سهيل دخول املواطنني الإماراتيني، ورجال الأعمال، وال�سياح 
اإىل جمهورية رومانيا ما ي�ساهم يف ت�سجيع قطاعي  القادمني من الإم��ارات 

ال�سياحة والأعمال ويعود بالفائدة القت�سادية على البلدين ال�سديقني.

�سلطان�لقا�سميي�سدرمر�سوما�أمريياب�ساأن
تعينيرئي�شلهيئةتنفيذ�ملبادر�تيف�ل�سارقة

: -وام  •• ال�سارقة 

القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب   
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم الأمري رقم 10  ل�سنة 2021 م 

ب�ساأن تعيني رئي�ص لهيئة تنفيذ املبادرات يف اإمارة ال�سارقة "مبادرة".
ون�ص املر�سوم على اأن يعني �سعادة امل�ست�سار املهند�ص �سالح بطي عبيد بن 
بطي املهري رئي�ساً لهيئة تنفيذ املبادرات يف اإمارة ال�سارقة "مبادرة"، على 

نظام الوظائف اخلا�سة يف حكومة ال�سارقة.

حاكم�ل�سارقةي�سدرمر�سوما�أمريياب�ساأنتعيني
مديرملجل�ش�لتخطيط�لعمر�ينيف�لإمارة

•• ال�صارقة-وام:

القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب   
م   2021 8  ل�سنة  الأم��ري رقم  املر�سوم  ال�سارقة  املجل�ص الأعلى حاكم 

ب�ساأن تعيني مدير ملجل�ص التخطيط العمراين يف اإمارة ال�سارقة.
اأن يعني �سعادة ال�سيخ املهند�ص �سلطان بن حممد بن  ون�ص املر�سوم على 
�سعود القا�سمي، مديراً ملجل�ص التخطيط العمراين يف اإمارة ال�سارقة على 

نظام الوظائف اخلا�سة يف حكومة ال�سارقة

�لإمار�تتدعو�ملجتمع�لدويل�إىلتوحيد�جلهودلرت�سيخو�سونكر�مة�لإن�سانيفرو�ية�لق�س�ش
و�إك�سبو2020دبي,ووز�رة�خلارجيةو�لتعاون�لدويل,وتدعمروؤية�لإمار�ت�ملتمثلةيفتعزيز�لكر�مة�لب�سريةيفجميع�أنحاء�لعامل �لعطاء, دبي �أطلقتها مبادرة �لق�س�ش, رو�ية �لكر�مةيف •  �سون

•  منتدى�سون�لكر�مةيفرو�ية�لق�س�شينعقديف10دي�سمرب2021يف�إك�سبو2020دبي,�أول�إك�سبودويلُيقاميفمنطقة�ل�سرق�لأو�سطو�أفريقياوجنوب�آ�سيا

هيئة�لنقل– عجمان:زيادةبن�سبة52% لعددم�ستخدمي�لنقلخالل�إجازةعيد�لفطر�ملبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• مو�صكو–وام:

الري�سي  ج��الل  حممد  �سعادة  التقى 
مدير عام وكالة اأنباء الإمارات "وام" 
�سولومونوفيت�ص  ميخائيل  ���س��ع��ادة 
العام  الأول للمدير  النائب  غو�سمان 
 TASS ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��رو���س��ي��ة
"تا�ص" وذلك بح�سور �سعادة الدكتور 
���س��ل��ط��ان اجلابر  ب���ن  اأح���م���د  حم��م��د 
العادة  ف��وق  ومفو�ص  ال��دول��ة  �سفر 

لدى جمهورية رو�سيا الحتادية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 
���س��ع��ادة حم��م��د ج���الل ال��ري�����س��ي اإىل 
مقر وكالة " تا�ص" .. وبحث خاللها 
�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك وتبادل 
اخل���ربات ب��ني وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم���ارات 
"وام" ووكالة "تا�ص" وذلك انطالقا 
م�����ن ال�����ع�����الق�����ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال���را����س���خ���ة ال���ت���ي ت���رب���ط ب����ني دول����ة 

الإمارات ورو�سيا الحتادية.
الري�سي  ���س��ع��ادة حممد ج��الل  واأك���د 
تاأتي  ال���ت���ي  ال�����زي�����ارة  ه�����ذه  اأه���م���ي���ة 
العالقات ال�سرتاتيجية  تاأكيدا على 
ال�������س���ام���ل���ة ال���ت���ي ت���رب���ط ب����ني دول����ة 
الإمارات وجمهورية رو�سيا الحتادية 
ال�سراكات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م��ا 
القطاع  وم��ن��ه��ا  ك���اف���ة  امل����ج����الت  يف 
الإعالمي الذي ي�سكل ركيزة اأ�سا�سية 
الإم��ارات ورو�سيا  لتج�سيد ما يجمع 
من عالقات ا�ستثنائية فريدة وتعاون 
مثمر اأ�سفر عن حتقيق من الإجنازات 

الرائدة للبلدين ال�سديقني.
وقال �سعادته اإن العالقات الإماراتية 
ال���رو����س���ي���ة ت������زداد ق����وة ور����س���وخ���ا يف 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ظ��ل دع���م ورع���اي���ة 
بالزيارات  توجت  وال��ت��ي  ال�سديقني 
الرئي�ص  ف���خ���ام���ة  م�����ن  امل����ت����ب����ادل����ة 

رئ��ي�����ص جمهورية  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر 
ال�سمو  �ساحب  و  الحت��ادي��ة  رو���س��ي��ا 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 

للقوات امل�سلحة .
واأكد مدير عام وكالة اأنباء الإمارات 
بني  امل�����س��رتك  ال���ت���ع���اون  اأن  "وام" 
الوكالتني �سي�سهم يف اإثراء املنظومة 
معربا   .. البلدين  كال  يف  الإعالمية 
وكالة  م���ق���ر  ب����زي����ارة  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن 
على  "تا�ص" والط���الع  رو�سيا  اأن��ب��اء 
اأعرق  العمل يف واح��دة من  منظومة 

وكالت الأنباء على م�ستوى العامل.
التي  التحديات  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
جائحة  ب�سبب  اليوم  العامل  بها  مير 
 - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ص 
على  امللقاة  امل�سوؤولية  19" �ساعفت 
ع��ات��ق وك����الت الأن���ب���اء .. م��ع��رب��ا عن 
فخره بالدور التي تلعبه وكالة اأنباء 
رو�سيا  اأنباء  "وام" ووكالة  الإم���ارات 
لالأخبار  م��وث��وق  كم�سدر  "تا�ص" 
فقط  املحلي  حميطهما  داخ��ل  لي�ص 
الإقليمي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  واإمن�����ا 

والدويل.
مل�ساركة  �سعادته عن تطلعه  كما عرب 

وكالة اأنباء رو�سيا "تا�ص" يف التغطية 
 2020 "اإك�سبو  ملعر�ص  الإعالمية 
دبي" .. موؤكدا اأن هذا احلدث العاملي 
البارز �سي�سكل من�سة مثالية لتعزيز 

التعاون امل�سرتك بني الوكالتني.
من جهته اأكد �سعادة الدكتور حممد 
اأح��م��د ب��ن ���س��ل��ط��ان اجل���اب���ر، حر�سه 
الثنائية  ال����ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني يف م��ث��ل هذه 
امل�ساهمة يف  اأن  اإىل  اللقاءات، م�سرا 
املجالت  �ستى  يف  ال��ع��الق��ات  تطوير 
اأم��ر ���س��روري ، مب��ا يف ذل��ك التعاون 
امل�����س��رتك يف جم��ال الإع����الم وتبادل 
اأوا�سر  ي�سهم يف دعم  الأخ��ب��ار، حيث 
يف  ال�سرتاتيجية  العالقات  تطوير 
وكالت  بني  العملية  اخل��ربات  تبادل 

الأنباء الإخبارية الدولية.
ك��م��ا اأك����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة بذل 
املزيد من اجلهود ملثل هذه اللقاءات 
ب��ن��اء ج�سور  تر�سخ  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
هذا  يف  امل�سرتك  العمل  م��ن  ج��دي��دة 
على  باإيجابية  ينعك�ص  مما  القطاع، 
ق���وة ال��ع��الق��ات ب��ني دول����ة الإم�����ارات 
ال���ع���دي���د  ورو������س�����ي�����ا الحت�������ادي�������ة يف 
امل�����س��رتك��ة. م��ن جانبه رحب  امل��ل��ف��ات 

وكالة  ع�����ام  مل����دي����ر  الأول  ال���ن���ائ���ب 
�سعادة  ب��زي��ارة  "تا�ص"  رو�سيا  اأن��ب��اء 
حم����م����د ج��������الل ال����ري���������س����ي م���دي���ر 
"وام"  اأن���ب���اء الإم��������ارات  ع����ام وك���ال���ة 
بالعالقات  م�سيدا   .. املرافق  والوفد 
جتمع  التي  الرا�سخة  ال�سرتاتيجية 
بني دولة الإمارات وجمهورية رو�سيا 
وكالة  اإن  �سعادته  وق���ال  الحت���ادي���ة. 
بناء  اإىل  "تا�ص" تتطلع  رو�سيا  اأنباء 
عالقات ا�سرتاتيجية مع وكالة اأنباء 
الإمارات والعمل على تعزيز التعاون 
امل���������س����رتك وت�����ب�����ادل اخل���������ربات بني 
الكبر  التطور  مع  خا�سة  اجلانبني 
والنقلة النوعية التي حققتها "وام".

واأ����س���اد ب��امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي باتت 
حت���ظ���ى ب���ه���ا دول������ة الإم�����������ارات على 
ال�����س��ع��ي��دي��ن الإق���ل���ي���م���ي وال������دويل 
والإجنازات ال�ستثنائية التي حققتها 

يف العديد من املجالت.
ك��م��ا اأ����س���اد ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة التي 
الإم������ارات يف مواجهة  دول���ة  ب��ذل��ت��ه��ا 
 "19 – "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
اأح��رزت��ه على  وال��ت��ق��دم الكبر ال��ذي 
وهو  الفرو�ص  �سد  التطعيم  �سعيد 
الريادة  مقعد  تتبواأ  اليوم  جعلها  ما 
العاملية على م�ستوى اإجمايل جرعات 

التطعيم بالن�سبة لعدد ال�سكان.
واأعرب �سعادته عن تطلعه للتواجد يف 
دولة الإمارات وزيارة مقر وكالة اأنباء 
القريب  امل�ستقبل  "وام" يف  الإم��ارات 
رو�سيا  اأنباء  وكالة  حر�ص  موؤكدا   ..
معر�ص  يف  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى  "تا�ص" 
يف  وامل�ساركة  دبي"   2020 "اإك�سبو 

تغطية هذا احلدث العاملي البارز.
ويف ختام اللقاء جرى التقاط ال�سور 
التذكارية  الهدايا  وتبادل  اجلماعية 

بني اجلانبني.

•• دبي-وام:

 ت��ن��ط��ل��ق غ������دا اخل���م���ي�������ص ال�������دورة 
ال�����س��اد���س��ة م���ن م���وؤمت���ر الإم�������ارات 
الرائد  احل���دث  التجميل،  جل��راح��ة 
يف اجلراحة التجميلية والرتميمية 
وال����ذي ���س��ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة جائزة 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 
وي�����س��ت��م��ر ثالثة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
ف�ستيفال  "اإنرتكونتيننتال  يف  اأي��ام 

�سيتي" بدبي .
 - املتخ�س�ص  احل���دث  ه���ذا  وي��ه��دف 
ال����ذي ي��ق��ام ه���ذا ال���ع���ام حت���ت �سعار 
جمال  يف  وال��ف��ن  ال��ع��ل��م  "توظيف 
التجميلية والرتميمية"-  اجلراحة 
اأح����دث  ال�����س��وء ع��ل��ى  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل 
الإب��ت��ك��ارات والأب��ح��اث يف  التطورات 
ال��ط��ب��ي احليوي  ال��ت��خ�����س�����ص  ه����ذا 
الذي ي�سهد تطورات �سريعة كل يوم 
بح�سور نخبة من اخلرباء والأطباء 
امل���خ���ت�������س���ني يف جم������ال اجل����راح����ة 

التجميلية.
وت�سم اأجندة املوؤمتر هذا العام اأكر 
تتمحور  علمية  حم��ا���س��رة   80 م��ن 
ال�سائعة  الرئي�سية  امل��وا���س��ع  ح���ول 
يف امل�����ج�����ال م���ث���ل ج�����راح�����ة ال���وج���ه 
اجل�����س��م وجراحة  ون��ح��ت  وال��رق��ب��ة 
ال���ع���ام وجراحة  وال��رتم��ي��م  ال���ث���دي 
للراأ�ص  الرتميمية  واجل��راح��ة  اليد 
تقنية  ع����رب  واجل�����راح�����ة  وال���رق���ب���ة 
البث املبا�سر واإدارة ممار�سات الطب 
ال�سرعي وغرها من املوا�سيع التي 
75 خبرا من  اأك��ر من  �سيقدمها 
الأ����س���ات���ذة والأط����ب����اء واجل���راح���ني 
وامل��ه��ن��ي��ني يف جمال  وامل��ح��ا���س��ري��ن 
والرتميمية  التجميلية  اجل��راح��ة 

من 23 دولة حول العامل .

 400 ح�سور  املحا�سرات  و�ست�سهد 
م�سارك ب�سكل فعلي و125 م�ساركا 
�سيح�سل  ح��ي��ث  اف���رتا����س���ي  ب�����س��ك��ل 
لك�سب  ف���ر����س���ة  ع���ل���ى  امل���������س����ارك����ون 
التعليم  �ساعات  من  �ساعة   23.25
امل�����س��ت��م��ر امل��ع��ت��م��دة م��ن م��دي��ن��ة دبي 
بفر�سة  ���س��ي��ح��ظ��ون  ك��م��ا  ال��ط��ب��ي��ة، 
مهاراتهم  و�سقل  معرفتهم  لإث���راء 
وت�����ع�����زي�����ز خ����ربت����ه����م ال�������س���ري���ري���ة 
اجل�����راح�����ة  يف خم���ت���ل���ف جم���������الت 

التجميلية.
معر�ص  املوؤمتر  مع  بالتوازي  ويقام 
الذي  التجميل  جل��راح��ة  الإم�����ارات 
25 عالمة  اأك��ر من  �سي�سارك فيه 
ك��ربى متخ�س�سة  و���س��رك��ة  جت��اري��ة 
واخلدمات  املنتجات  اأح��دث  لعر�ص 
والب��ت��ك��ارات واحل��ل��ول ال��ت��ي تو�سل 
اإل���ي���ه���ا ال���ع���ل���م يف جم�����ال اجل���راح���ة 

التجميلية والرتميمية .
بارا�سار  ���س��اجن��اي  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
جلراحة  الإم���������ارات  ���س��ع��ب��ة  رئ��ي�����ص 
�سريعا  ت��ط��ورا  "ن�سهد  ال��ت��ج��م��ي��ل: 
وك����ب����را يف ه������ذا امل����ج����ال ك����ل ي���وم 

بف�سل اجلهود الكبرة التي يبذلها 
يف  الطبيون  واملمار�سون  اجلراحون 
بهذا  لالرتقاء  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
التخ�س�ص عن طريق البحث الدائم 
حيث  اأع��م��ال��ه��م  اأداء  يف  التميز  ع��ن 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  اجل���راح���ون يف  ي��ق��وم 
العامل بابتكار طرق وتقنيات جديدة 
لإجراء العمليات اجلراحية ما يوؤكد 
موؤمتر  مثل  فعاليات  تنظيم  اأهمية 
والذي  التجميل  جلراحة  الإم���ارات 
يف  ورئ��ي�����س��ي  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ي�ساهم 
م��د ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل ب��ني اخلرباء 
واملهتمني بهذا املجال من اأجل تبادل 

اخلربات والأفكار فيما بينهم".
فاكي�ص  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح  م��ن جانبه 
رئي�ص  ال��ت��ج��م��ي��ل  ج�����راح  ك��ون��ت��و���ص 
الدولية  للجمعية  التعليمي  املجل�ص 
تخ�س�ص  اأن  التجميلية  للجراحة 
التخ�س�سات  من  التجميل  جراحة 
ب�سكل  يهدف  حيث  التطور  �سريعة 
ع��ل��ى حتقيق  احل��ف��اظ  اإىل  رئ��ي�����س��ي 
اأعلى النتائج مع التاأكد من �سالمة 
على  اأن�������ه  اإىل  م�������س���را  امل����ر�����س����ى، 

التكنولوجية  التطورات  من  الرغم 
اجلديدة يف هذا املجال فاإن الإجناز 
الأهم يتمثل يف اجلهود الدوؤوبة التي 
ت��ب��ذل ل�����س��م��ان ���س��الم��ة الإج�����راءات 
املعاير  اأعلى  اتباع  على  واملحافظة 
"كوفيد- ج���ائ���ح���ة  خ�����الل  خ���ا����س���ة 
19" التي اأّثرت على كافة قطاعات 

التجميل .
الهجينة  الج��ت��م��اع��ات  اأن  واأ����س���اف 
للمعنيني  ���س��ت��ت��ي��ح  امل����وؤمت����ر  خ����الل 
نظرا  ال�سفر  ي�ستطيعون  ل  ال��ذي��ن 
امل��ف��رو���س��ة ب�سبب  ل��ل��ق��ي��ود احل��ال��ي��ة 
العامل  اأن�����ح�����اء  ج���م���ي���ع  يف  ال�����وب�����اء 
الفر�سة لإثراء معارفهم وتطويرها 
الجتماعات  ح�������س���ور  خ�����الل  م����ن 

العلمية افرتا�سيا .
وي��ن��ظ��م م��وؤمت��ر الإم������ارات جلراحة 
���س��ن��وي��ا م���ن ق��ب��ل �سعبة  ال��ت��ج��م��ي��ل 
حتت  التجميل  جل��راح��ة  الإم������ارات 
الطبية  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م��ظ��ل��ة 
"اندك�ص"  موؤ�س�سة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
لتنظيم املوؤمترات واملعار�ص الع�سو 

يف "اندك�ص القاب�سة" .

)�لنا�سرين�لإمار�تيني(تطلقبرناجماتدريبيامتخ�س�سًالدعمحركة�لن�سر
•• ال�صارقة-وام:

النا�سرين"  تدريب  "برنامج  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية  اأطلقت   
الذي يعترب اأحدث م�ساريعها الرامية للنهو�ص بالقطاع ويعنى بتقدمي 
الن�سر  ب�سناعة  للمهتمني  التدريبية  العمل  ور�ص  متكاملة من  حزمة 
والعاملني فيه حمليا واقليميا ما يوؤكد جهودها يف دعم وم�ساندة قطاع 

الن�سر والإرتقاء مبكانته وح�سوره.
الوجهة  ي��ك��ون  لأن  للربنامج  اط��الق��ه��ا  خ��الل  م��ن  اجلمعية  وت��ه��دف 
املحلية والعربية الأوىل من نوعها التي تخدم اإنتاج كتب ذات م�سامني 
وجودة عالية حيث �ستقدم حزمة من الدورات التدريبية وور�ص العمل 
والطباعة  والتحرير  والتوزيع  والن�سر  الكتابة  حقول  يف  املتخ�س�سة 
والت�سويق وغرها مبا ير�سخ اأف�سل املمار�سات املتعلقة بالن�سر املحلي 

اأكرب  بتبادل  ت�سمح  التي  التدريب  م�ستويات  اأف�سل  ويوفر  والعربي 
للخربات واملعارف وتدفع نحو الرتقاء بهذه ال�سناعة الإبداعية.

جاء ذلك خالل الجتماع الثاين يف العام 2021 ملجل�ص اإدارة اجلمعية 
30 من  ال���  الن�سخة  فعاليات  ال��ذي عقد خ��الل م�ساركتها يف  اجلديد 
معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب حيث مت مناق�سة العديد من املوا�سيع 
�سارك  ذلك  اإىل جانب  ال�سابق  املجل�ص  اجتماع  على حم�سر  واملوافقة 
فيه 13 نا�سرا ب� 166 عنوانا يف املعر�ص عرب م�سروع "من�سة" الذي 
الأدبية يف  اأعمالهم  امل�ساركة وعر�ص  الن�سر  املجال لأ�سحاب دور  يتيح 
خمتلف املحافل واملعار�ص املحلية والعربية والدولية من خالل جناح 

منف�سل.
ويت�سنى للراغبني بالت�سجيل يف الدورات التي يقدمها الربنامج عرب 
www. النرتنت  �سبكة  عرب  الر�سمي  اجلمعية  موقع  اإىل  الدخول 

epa.org.ae والطالع على ال�سروط واللوائح اخلا�سة لال�ستفادة 
اإ�سعارا  الطلب  مقدم  �سيتلقى  حيث  تقدمها  التي  الور�ص  برنامج  من 

بالدورات املتاحة فور اإمتام عملية الت�سجيل وفور توفرها.
اإن  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية  رئي�ص  ح��امت  ب��ن  عبيد  علي  وق���ال 
النهو�ص  اإىل  الرامية  اجلمعية  روؤي���ة  م��ع  يتما�سى  الربنامج  اإط���الق 
من  ا�ستدامتها  وتعزيز  العربي  وال��ع��امل  الإم���ارات  يف  الن�سر  ب�سناعة 
باملعارف  التوريد  �سل�سلة  عرب  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  تزويد  خ��الل 
اأحدث  على  الط��الع  من  متكنهم  التي  الأ�سا�سية  والأدوات  وامل��ه��ارات 

التطورات والبتكارات يف هذا املجال.
بتقدمي خدمات تدريب عالية  نلتزم  الربنامج  اأنه من خالل  واأ�ساف 
اجلودة بالتعاون مع نخبة من اخلرباء الدوليني كما يعمل على تر�سيخ 
جمال  يف  ومبتكرة  واع��ي��ة  اأج��ي��ال  تاأ�سي�ص  اأج��ل  م��ن  املمار�سات  اأف�سل 

الن�سر الذي ن�سعى لأن نرتقي بجودة ما يقدمه على ال�سعيدين املحلي 
واخلدمات  التدريبية  ال����دورات  ن��ط��اق  تو�سعة  اإىل  ونتطلع  وال��ع��رب��ي 
التي يقدمها الربنامج مثل تنظيم منتدى �سنوي وزيارات ميدانية يف 
رائ��دا يف  اإقليميا  لي�سبح مركزا  الأو�سط  ال�سرق  دول منطقة  خمتلف 
الن�سر  الن�سر. ويقدم الربنامج للمهتمني والعاملني يف �سناعة  قطاع 
من م�سممني وباحثني وحمررين وموزعني واأ�سحاب املطابع فر�سة 
واملالية  والإعالمية  والت�سويقية  والفنية  الإداري���ة  مهاراتهم  لتنمية 
ن�سبة م�ساركة من  اأعلى  تدريبية احرتافية ل�سمان  دورات  من خالل 
الراغبني. كما ناق�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية خطة اإن�ساء �سركة التوزيع 
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  باإن�سائها �ساحب  التي وجه 
على  تاأثرها  وبحثوا  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي 

واقع �سناعة الن�سر يف الإمارات واملنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

ان���ط���ل���ق اأم���������ص الج����ت����م����اع ال���ث���اين 
ل��ل��م��ف��و���س��ي��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ت�����س��ام��ح يف 
معايل  برئا�سة  الإلكرتونية  الألعاب 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
بح�سور  والتعاي�ص  الت�سامح  وزي���ر 
للت�سامح  الدولية  املفو�سية  اأع�ساء 
ت�سم  التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  يف 
دفوركوفيت�ص  اأرك���������ادي  ال���دك���ت���ور 
لل�سطرجن،  ال��ع��امل��ي  الحت����اد  رئ��ي�����ص 
يوجوف  قطاع  رئي�ص  بايك  ونيكول 
الإلكرتونية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال���ع���امل���ي 
والألعاب، وكرتي�ص كوهال�ص كبر 
الرئي�ص  مركز   - التطوير  م�سوؤويل 
الحتاد  رئي�ص  فوك  وكينيث  كارتر، 
الإلكرتونية،  للريا�سات  الآ���س��ي��وي 
الدين  ع����الء  ه���اي���دي  وال����دك����ت����ورة 
الع�سكري املدير التنفيذي لالأوملبياد 
اخلا�ص للمملكة العربية ال�سعودية، 
را�سي  حم���م���د  وردت�������ي  وال����دك����ت����ور 
ال�سباب  ب����وزارة  ال��ري��ا���س��ي  امل��ف��و���ص 
توم  ومعايل  ماليزيا،  يف  والريا�سة 
وت�سون الذي كان اأول وزير للتحول 

الرقمي يف بريطانيا.
الج��ت��م��اع على بحث اخلطط  ورك���ز 
الت�سامح  ل���ت���ع���زي���ز  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
يف ف���ع���ال���ي���ات وب�����ط�����ولت الأل����ع����اب 
وكيفية  ال����دول����ي����ة،  الإل����ك����رتون����ي����ة 
بثقافة  املفو�سية  ت�سل  لكي  تفعيلها 
الالعبني  كافة  اإىل  الت�سامح  وقيم 
لالألعاب  والإداري�����������ني  وامل���ت���اب���ع���ني 

الإلكرتونية حول العامل.
ورك����ز الج���ت���م���اع ع��ل��ى ع����دة حماور 
امل��ف��و���س��ي��ة يف  اأه��م��ه��ا دور  رئ��ي�����س��ي��ة 
الرئي�سية  ال��ق��واع��د  وتفعيل  اإن�����س��اء 
والبطولت  الن�����س��ط��ة  يف  للت�سامح 
وهو ما يعرف بال�سيا�سة واحلوكمة، 
والتحليالت  للبحث  الأ�س�ص  وو�سع 
البتكار  ق���ي���م  ودع������م  وامل���ق���اي���ي�������ص، 
ال�سراكات،  وت��ف��ع��ي��ل  وال����س���ت���دام���ة، 

وتعزيز التنوع وال�سمول والندماج.
وان�����ط�����ل�����ق الج������ت������م������اع ب���رتح���ي���ب 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل 
الأع�ساء،  ب��ك��اف��ة  امل��ف��و���س��ي��ة  رئ��ي�����ص 
وث����م����ن امل������ب������ادرة ال����ت����ي ق����ام����ت بها 
باأبوظبي  ل��الإع��الم  احل���رة  املنطقة 
مقر  بتقدمي   "Towfour54"
للت�سامح  الدولية  للمفو�سية  دائ��م 
بالعا�سمة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ب��الأل��ع��اب 

اأب��وظ��ب��ي، ك��م��ا ث��م��ن م��ع��ال��ي��ه ال���دور 
املفو�سية  اأع�������س���اء  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي 
املفو�سية  بدور  اإميانهم  يوؤكد  الذي 
الت�سامح  ثقافة  تعزيز  يف  ور�سالتها 
عامليا ول �سيما بني ال�سباب، موؤكدا اأن 
املفو�سية ت�سم �سخ�سيات ومنظمات 
اإلكرتونية عاملية  ريا�سات  واحت��ادات 

من خمتلف دول العامل.
وقال معاليه اإن عامل الإنرتنت اأ�سبح 
الآن ج��زًءا ل يتجزاأ من حياتنا ومل 
احلقيقي،  العامل  عن  منف�سال  يعد 
الإنرتنت  اإىل  الكثرون  انتقل  حيث 
الألعاب  وحظيت  ال�سباب،  ول�سيما 
الل���ك���رتون���ي���ة ب��ن�����س��ي��ب ك���ب���ر من 
مبا  الن��رتن��ت،  على  ال�سباب  اهتمام 
منها  ال�ستفادة  ميكن  فر�سة  ميثل 
الت�سامح  لتعزيز  اإيجابية  بطريقة 
والتعاي�ص، ومل�ساعدة �سبابنا على تعلم 

بالتعاون  لهم  �ست�سمح  التي  املهارات 
معنا يف هذا الجت��اه، والعمل ب�سكل 
التحديات.  فعالية يف مواجهة  اأكر 
اأن املفو�سية �ستعمل  واأو�سح معاليه 
بجد لت�سكيل روؤية متكاملة وخطط 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مي��ك��ن��ه��ا م���ن حتقيق 
اأهدافها على ار�ص الواقع من خالل 
البطولت  يف  الت�سامح  ثقافة  تعزيز 
وملتقيات  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل  وم�����ن 
اخ���رى على م���دار ال��ع��ام، م��وؤك��دا اأن 
ذلك ميثل طريقا ي�سارك به اجلميع 
ل��ك��اف��ة �سباب  ب��ال��ت�����س��ام��ح  ل��ل��و���س��ول 
العامل املمار�سني واملتابعني لالألعاب 
دول����ة  اإن  واأ������س�����اف  الإل����ك����رتون����ي����ة. 
الإمارات �ست�ست�سيف اإك�سبو 2020 
اأكتوبر  تبداأ يف  اأ�سهر  �ستة  ملدة  دب��ي، 
من هذا العام، بعد اأن مت تاأجيله من 
كوفيد  جائحة  ب�سبب  املا�سي  ال��ع��ام 
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دولة ومنظمة دولية. �سيكون لديهم 
املاليني  واإلهام  من�سة مهمة جلذب 
املتوقعني من الزوار من جميع اأنحاء 
العامل و�سيجمع اإك�سبو 2020 دبي 
وجميع  اخللفيات  جميع  من  النا�ص 
اأن��ح��اء الأر�����ص م��ًع��ا ل��ت��ج��ارب فريدة 
ت�ساعدهم  اأن  �ساأنها  م��ن  م�سرتكة 
البع�ص  بع�سهم  على  التعرف  على 
البع�ص  ب��ع�����س��ه��م  م����ع  وال����ت����ح����دث 
وال��ع��ي�����ص م���ع ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����ص يف 
�سالم ووئام. حيث ميثل هذا احلدث 
للريا�سات  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة  ال��ك��ب��ر 
الإلكرتونية،ونتطلع اإىل طرح اأفكار 
من  ال�ستفادة  كيفية  ح��ول  مبتكرة 
ل�سالح  دبي   2020 اإك�سبو  اأن�سطة 
الإلكرتونية.  والأل��ع��اب  ال��ري��ا���س��ات 
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���دك���ت���ور وردت�����ي 

الريا�سي  امل��ف��و���ص  را����س���ي  حم��م��د 
بوزارة ال�سباب والريا�سة يف ماليزيا 
واحلوكمة  ال�����س��ي��ا���س��ة  م��و���س��وع  اإن 
املفو�سية  تعتمدها  ال��ت��ي  ل��ل��ق��واع��د 
من  للغاية  حيوي  اأم��ر  ه��و  الدولية 
خالل و�سع �سيا�سات رئي�سية ملجل�ص 
ال�سلوك  ل��ق��واع��د  وم���دون���ة  الإدارة 
للت�سامح داخل جمتمعات الريا�سات 
الإل��ك��رتون��ي��ة والأل����ع����اب. مب��ا يلبي 
حتقيق الأهداف املتفق عليها واملعلنة 
تلك  اأن  كما  الأول،  الجتماع  خ��الل 
القواعد �ستمثل حجر الزاوية لكافة 
الأن�سطة التي ميكن تنظيمها لدعم 
خمتلف  يف  الت�سامح  ثقافة  وتعزيز 
برامح الألعاب اللكرتونية الدولية، 
م�سيدا باحت�سان اإمارة اأبوظبي ملقر 
املبا�سر  الإم������ارات  ودع����م  امل��ف��و���س��ي��ة 
اأع��م��ال��ه��ا واأه����داف����ه����ا. فيما  ل��ك��اف��ة 

رئي�ص  بايك  نيكول  الدكتور  اأو���س��ح 
للريا�سات  ال��ع��امل��ي  ي��وج��وف  ق��ط��اع 
املهم  اأن��ه من  والأل��ع��اب  الإلكرتونية 
ل�ستخدام  ال��ف��ر���س��ة  ات���اح���ة  ج����دا 
فكر  تطوير  يف  والأب��ح��اث  البيانات 
وعقلية العبني لتكون منفتحة على 
الإن�ساين،  والتعاي�ص  الت�سامح  قيم 
الإن�سانية  الأخ�������وة  ق��ي��م  وت��غ��ل��ي��ب 
املناف�سة  ول��ت��ك��ون   ، ���س��واه��ا  م��ا  ع��ل��ى 
ف��ق��ط يف  ال���ف���وز منح�سر  اأج����ل  م���ن 
اجلميع  ي��خ��رج  واأن  ال��ل��ع��ب��ة،  جم���ال 
وهو  الإن�سانية،  يف  واأخ���وة  اأ���س��دق��اء 
م��ل��ف م��ه��م وي�����س��ت��دع��ي ال��ك��ث��ر من 
البحث والتحليالت وو�سع املقايي�ص 
املتطورة وما  التكنولوجيا  مب�ساعدة 

تتيحه من اإمكانات �سخمة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور اأرك�����ادي 
العاملي  الحتاد  رئي�ص  دفوركوفيت�ص 

وال�ستدامة  البتكار  اأن  لل�سطرجن 
حتقيق  يف  ل���ل���غ���اي���ة  ح����ي����وي  ع����ام����ل 
للمفو�سية  ال�������س���ام���ي���ة  الأه����������داف 
ب��دع��م وت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح لدى 
الألعاب  ومتابعي  ممار�سي  قطاعات 
الإلكرتونية، م�سرا اإىل اأهمية النظر 
بعني العتبار اإىل تاأثر التكنولوجيا 
الذكاء  وتقنيات  الآيل  التعلم  ودور 
ال�ستدامة  حتقق  التي  ال�سطناعي 
والع�سرين،  احل��������ادي  ال����ق����رن  يف 
وحم����اول����ة ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا لنقل 
الأطراف  لكافة  الإي��ج��اب��ة  الر�سائل 
الإلكرتونية  ب���الأل���ع���اب  امل�����س��ارك��ني 
الدولية، مو�سحا اأن الأفكار املبتكرة 
ال�سريع  والنت�سار  النجاح  �ستحقق 
بالدعم  م�����س��ي��دا  امل����ج����ال،  ه�����ذا  يف 
اأبوظبي  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  حم����دود  ال 
للمفو�سية الدولية لتعزيز الت�سامح 

يف الأل��ع��اب الل��ك��رتون��ي��ة، وم��ا تقوم 
ب��ه ق��ي��ادة الإم������ارات يف ه���ذا املجال. 
يف  واأهميته  ال�����س��راك��ات  ملف  وح���ول 
مايكل  اأك���د  املفو�سية  عمل  اأ���س��ل��وب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  ال��رئ��ي�����ص  غ��ري��ن 
وال���رئ���ي�������ص   ،Twofour54
كورتي�سكولها�ص،  ال�����س��ي��د  امل�����س��ارك 
الرئي�ص  م��رك��ز   - ال��ت��ط��وي��ر  م��دي��ر 
مع  ال�������س���راك���ات  اإدارة  اأن  ك����ارت����ر.. 
ل��ت��ط��وي��ر عالقات  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ه���ادف���ة ت���ع���زز ر����س���ال���ة ال��ت�����س��ام��ح يف 
الإلكرتونية.  والأل��ع��اب  ال��ري��ا���س��ات 
م�سيفا اأن الهتمام مبلف ال�سراكات 
لت�سم موؤ�س�سات دولية فاعلة�سيكون 
له اأثر كبر يف دعم جهود املفو�سية 
اأهدافها  لتحقيق  للت�سامح  الدولية 
للو�سول  امل�����س��رتك  ال�سعي  اإط���ار  يف 
العامل  �سباب  اإىل  الت�سامح  بثقافة 
الإلكرتونية  ال��ري��ا���س��ات  خ��الل  م��ن 
يف ظل ما مير به العامل من ظروف 
كوفيد  وب���اء  تف�سي  ظ��ل  ويف  ع��امل��ي��ة 
الريا�سات  ق��وة  تتجلى  حيث   19
انت�سارها  خ���الل  م��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة 
العامل  ���س��ب��اب  ب��ني خمتلف  ال��وا���س��ع 
لتوحيد  منها  ال���س��ت��ف��ادة  واإم��ك��ان��ي��ة 

ال�سعوب حول القيم الإن�سانية.
وت���ن���اول���ت ال���دك���ت���ورة ه���اي���دي عالء 
التنفيذي  امل��دي��ر  الع�سكري  ال��دي��ن 
العربية  للمملكة  اخلا�ص  لالأوملبياد 
الأل�����ع�����اب  يف   ، م����ل����ف  ال���������س����ع����ودي����ة 
الإلكرتونية واأهمية خلق بيئة جتذب 
ل�سمان  اأ���س��ك��ال��ه��ا  بجميع  امل�����س��ارك��ة 
و�ساملة  وع����ادل����ة  م��ت��ن��وع��ة  م��ن�����س��ة 
موؤكدة  الإل���ك���رتون���ي���ة،  الأل����ع����اب  يف 
من�سة  الإل���ك���رتون���ي���ة  الأل����ع����اب  اأن 
ال�سباب  بها  ي�سارك  للجميع  رائ��ع��ة 
م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، وي��ع��ربون عن 
قدراتهم ب�سكل رائع، كما انها جمال 
مبا  اجلميع،  ب��ني  لالندماج  خ�سب 
ل��ن��م��و وتعزيز  رائ���ع���ا  ي�����س��ك��ل جم���ال 
القيم الإن�سانية النبيلة التي تتجاوز 
احلدود واللغات والديان والثقافات، 
والت�سامح  ال��ت��ع��اون  ث��ق��اف��ة  وت��ع��ل��ي 

والتعاي�ص ال�سلمي بني اجلميع.
واأ����س���ادت ب��امل��ب��ادرة الإم���ارات���ي���ة التي 
املفو�سية  ه���ذه  ت�سكيل  ح���ول  ت��ق��ف 
وتوفر بيئة حا�سنة لها، اإىل جانب 
توفر مقر لها بالعا�سمة ابو ظبي، 
مثمنة جهود معايل ال�سيخ نهيان بن 

مبارك يف هذا املجال.

موؤمتر�لإمار�تجلر�حة�لتجميلينطلقبدبيغد�مديرعام)و�م(يبحثتعزيز�لتعاونمعتا�ش�لرو�سية

برئا�سة نهيان بن مبارك

�نطالق�لجتماع�لثاينللمفو�سية�لدوليةللت�سامحيف�لألعاب�لإلكرتونية
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الإمارات يف تعزيز الت�سامح العاملي بدور  ت�سيد  اللكرتونية  الألعاب  يف  للت�سامح  الدولية  • املفو�سية 

• نهيان بن مبارك: املفو�سية متلك خربات عاملية كبرية ميكنها قيادة انطالقة حقيقية لتعزيز الت�سامح بني �سباب العامل
مقر دائم للمفو�سية لدعم جهودها واأهدافها بتوفري  اأبوظبي  مبادرة  يثمنون  املفو�سية  • اأع�ساء 
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عربي ودويل

لبدمن�لختياربني�ل�سعبوية
كيكوفوجيموري�أو�ملعجببلينني

برنامجبيدروكا�ستيلومزيجمن
�ليمني�ملتطرفو�ليمني�ملحافظ

•• الفجر–خريةال�صيباين

   حايف القدمني, قبعة من الق�س على را�سه, ومرتدًيا 
-الألوان  زاهية  حمراء  بياقة  مزيًنا  اأبي�س  ا  قمي�سً
الوطنية -, يقود بيدرو كا�ستيلو حمراًثا يجره ثريان, 
الأ�سرة,  ملزرعة  اخل�سبة  الرتبة  يف  ثلًما  م�سطرا 
�سمال  يف  قرية  الأنديز  جبال  اإحــدى  ت�سوغور,  يف 
املا�سي,  اأبريل  منت�سف  يف  ممتاز,  الإخــراج  البالد. 

–فاقت  نتيجة  من  منده�سة  بريو  ا�ستيقظت  عندما 
ال�سيا�سة,  على  الطارئ  اخلم�سيني  -هذا  التوقعات 

تاأهل للجولة الثانية من النتخابات الرئا�سية.
    مل يكن املدر�س الي�ساري املتطرف حتى ذاك احلني 
حتت رادارات و�سائل الإعالم -مل يكن لقناة �سي اإن 
اإن باللغة الإ�سبانية ولو �سورة واحدة له, ومل تتمكن 
من عر�س وجهه عند ظهور نتائج اجلولة الأوىل, يف 

املا�سي. اأبريل   11

�خل�سيةمن�لغتيالتتهدد�لنتخابات�ملبكرةيف�لعر�ق
والتهيوؤ لإكمال الثورة يف ال�سهور املقبلة �سد اإيران وميلي�سياتها القذرة 

فال خيار اأمامنا �سوى الإطاحة بنظام املجرمني«.
تاأتي هذه املواقف احتجاجاً خ�سو�ساً على اغتيال اإيهاب الوزين، من�سق 
الحتجاجات املناه�سة لل�سلطة يف كربالء والذي كان ل�سنوات عدة ينّبه 
من هيمنة الف�سائل امل�سلحة املوالية ليران، وهو يف طريقه اإىل منزله 

يف املدينة الواقعة يف جنوب العراق قبل اأ�سبوعني تقريبا.
الديوانية جنوباً  اأحمد احل�سن يف  ا�ستهدف ال�سحايف  التايل،  اليوم  يف 
يف  م�ست�سفى  يف  العالج  يتلقى  ي��زال  ول  راأ�سه،  يف  لي�ساب  بالر�سا�ص، 
للبيت  الوطنية  “احلركة  موؤ�س�ص  الغرابي  ح�سني  دعا  كذلك،  بغداد. 
الحتجاجية،  احلركة  عن  املنبثقة  ال�سيا�سية  التيارات  العراقي” اأحد 
اإىل املقاطعة. واأّكد لوكالة فران�ص بر�ص “قّررنا تبني معار�سة النظام 
ال�سيا�سي وممانعة اإجراء النتخابات”، اإىل حني معرفة “قتلة �سهداء 

•• بغداد-اأفب

تتواىل املواقف املقاطعة لالنتخابات الربملانية املبكرة املقرر اإجراوؤها يف 
ت�سرين الأول/اأكتوبر يف العراق على خلفية مناخ اخلوف الذي اأحدثته 

موجة اغتيالت طالت ن�سطاء، لكن مل يحا�سب مرتكبوها حتى الآن.
رغم تلك الدعوات، ي�سكك حمللون �سيا�سيون يف اأنها �ستقف اأمام اإجراء 
اللعبة  على  التقليدية  الأح����زاب  �سيطرة  نتيجة  ال��واق��ع،  يف  الق���رتاع 

ال�سيا�سية من خالل ال�سغط و�سراء الأ�سوات.
النائب امل�ستقيل واأحد اأبرز نا�سطي حركة ت�سرين الأول/اأكتوبر 2019 
ال�سيخ علي، واحد ممن قرروا مقاطعة النتخابات  الحتجاجية فائق 
من  ان�سحابه  اأي��ار/م��اي��و  م��ن  التا�سع  يف  ت��غ��ري��دة  يف  واأع��ل��ن  النيابية. 
اأي�ساً  الن�سحاب  اإىل  ت�سرين  وثوار  املدنية  “القوى  داعياً  النتخابات، 

ت�سرين وبالأخ�ص اإيهاب الوزين«.
مّذاك، دعا 17 تياراً ومنظمًة منبثقًة عن احلركة الحتجاجية ر�سمياً 
اإىل مقاطعة النتخابات املبكرة التي وعدت بها حكومة رئي�ص الوزراء 
م�سطفى الكاظمي اإثر توليه ال�سلطة بعد اأ�سهر من الحتجاجات �سد 

الف�ساد والطبقة ال�سيا�سية.
كربالء  من  م�سرتك  بيان  يف  ايار/مايو   17 يف  التيارات  تلك  واأعلنت 
دام  ما  انتخابات  “باإجراء  ال�سماح  القمعية” وعدم  “لل�سلطة  الرف�ص 
اإىل  نا�سطون  ين�سبها  وال��ت��ي  م�ستمرة”  والغ��ت��ي��الت  منفلت  ال�سالح 
بدعم  حتظى  م�سلحة  ف�سائل  نفوذ  تعاظم  و�سط  �سيعية،  ميلي�سيات 

اإيران على امل�سهد ال�سيا�سي.
يف ظل دوامة اخلوف هذه، دعا نا�سطون اإىل تظاهرة يف 25 اأيار/مايو 
يف بغداد لل�سغط على احلكومة ل�ستكمال التحقيق يف عمليات القتل 

اإىل  الوعود مل ترتجم  لكن  ال�سلطة مبحاكمة مرتكبيها،  التي وعدت 
اأفعال على اأر�ص الواقع بعد.

واأغرق ن�سطاء و�سائل التوا�سل الجتماعي بالأ�سئلة عن قتلة زمالئهم، 
مطلقني على تويرت و�سم “من قتلني”. ون�سروا اأي�ساً على نطاق وا�سع 
�سورة ت�سم جمموعة من اأبرز النا�سطني بينهم ه�سام الها�سمي وريهام 

يعقوب التي اغتيلت بالب�سرة جنوبا.
اأو حماولة  ت��ع��ر���س��وا للقتل  ن��ا���س��ط��اً   70 اأك���ر م��ن  ب��ني  وه����وؤلء م��ن 
الحتجاجات  ان���دلع  منذ  للخطف،  ع�سرات  تعر�ص  فيما  الغ��ت��ي��ال، 

ال�سعبية يف العام 2019. 
يدفع هذا املناخ املتوتر اإىل الت�سكيك يف �سفافية النتخابات، التي كان 
ت�سرين  اإىل  توؤجل  اأن  قبل  حزيران/يونيو  يف  اأ�ساًل  تقام  اأن  يفرت�ص 

الأول/اأكتوبر.

دمرها الف�ساد وال�سعبوية

بريو:مارك�سيلينينيعلى�أبو�ب�ل�سلطة...!
ماريو فارغا�س يو�سا: انتخاب بيدرو كا�ستيلو �سيكون كارثة حقيقية لبريو

الأوىل  املرتبة  على  حت�سل  لقد     
من  ب��امل��ائ��ة   9 ف��ا���س��ل   18 بن�سبة 
الأ�سوات، و�سيواجه ال�سعبوية كيكو 
فوجيموري )13 فا�سل 4 باملائة( 
يوم الأح��د، 6 يونيو، حيث متنحه 

ال�ستطالعات اأ�سبقية �سعيفة.
     يف ب����رو، ك��ا���س��ت��ي��ل��و، ال����ذي مل 
ا انتخابًيا،  ي�سبق له اأن �سغل تفوي�سً
ظل  وان  حتى  مت��اًم��ا،  غريًبا  لي�ص 
الت�سويت  ن��واي��ا  يف  ج���ًدا  متخلفا 
لفرتة طويلة. برز يف جميع اأنحاء 
نقابي  كقائد   2017 ع��ام  ال��ب��الد 
اإ�سراب  حلركة  قيادته  خ��الل  م��ن 
اإىل   2020 عام  وان�سم  املعلمني. 
برو احلّرة، وهي ت�سكيل مارك�سي 
ل��ي��ج��رب ح��ظ��ه يف  ���س��غ��ر،  لينيني 
واآت����ت جراأته  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  احل��م��ل��ة 
اأك���ل���ه���ا. »اإن�����ه ي��ج�����س��د احل���داث���ة يف 
اأ�ستاذ  يعتقد  ال�ستبل�سمنت،  وج��ه 
ميالغرو�ص  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
كامبو�ص، وهذه ميزة كبرة يف هذا 
 32 �سكانه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي  البلد 
الناخبون  م��ّل  حيث  ن�سمة  مليون 

ال�سيا�سة«.
   نحن نفهمهم: منذ عام 2001، 
متت مقا�ساة 4 من اأ�سل 7 روؤ�ساء 
يف  بالتحقيق  يتعلق  فيما  �سابقني 
اأودبري�ست،  دفعتها  التي  الر�ساوى 
اأحدهم،  الربازيلي.  البناء  عمالق 
عامني  قبل  انتحر  ج��ار���س��ي��ا،  اآلن 
األربتو  اأم����ا  ب��ق��ل��ي��ل م���ن اع��ت��ق��ال��ه. 
فوجيموري، رئي�ًسا من عام 1990 
عقوبة  فيق�سي   ،2000 ع��ام  اإىل 
وع�سرين  خم�سة  مدتها  بال�سجن 

وانتهاكات  ال��ف�����س��اد  ب��ت��ه��م��ة  ع���اًم���ا 
ابنته  وت���راه���ن  الإن�������س���ان.  ح��ق��وق 
ك��ي��ك��و، ال��ت��ي ���س��ب��ق ان ت��ر���س��ح��ت يف 
انت�سارها  على  و2016،   2011
من اأجل الهروب من ثالثني عاًما 
�سجنا مطلوبة �سدها بتهمة غ�سل 
اجلرمية  اإىل  والن��ت��م��اء  الأم�����وال 

ويغذي ا�ستقطاب النقا�ص. 

»دميقراطيتنا يف خطر«
    دوائ��ر امل��ال والأع��م��ال حت��ذر من 
اأن ماريو  الأح��م��ر«، حتى  »اخل��ط��ر 

املنظمة والبيانات الكاذبة.
   »ل��ن ين�ساف فقر واح��د يف بلد 
�سعار مر�سح برو  هو  غني!«، هذا 
تعّلم  اأع�ساب  ج��راح  بقيادة  احل��رة 
يف كوبا -اأدين بق�سية ر�سوة -يقود 
كا�ستيلو.  ب���ي���درو  ج������واده  ح��م��ل��ة 
الي�سار  م����ن  م����زي����ج  ب����رن����اجم����ه؟ 

تفاقم النق�سام الجتماعي، ح�سل 
كا�ستيلو على اأف�سل النتائج، ي�سر 
�سورته  راغ���ا����ص،  خ��و���س��ي��ه  امل������وؤرخ 
حملة  يف  ن��زي��ه  ملعّلم  الرومان�سية 
النخب، جذابة«،  �سر�سة �سد ف�ساد 

املحافظ:  وال���ي���م���ني  ال���رادي���ك���ايل 
الق�ساء على الفقر، ور�سد ميزانية 
ومنع  وال�����س��ح��ة،  للتعليم  ك���ربى 
ال������زواج ل��ل��ج��م��ي��ع، واحل���ف���اظ على 
واإعادة  الإجها�ص،  قانون مناه�سة 

عقوبة الإعدام.
�سركات  بتاأميم  ا  اأي�سً املعّلم  يعد     

ب����رو  »يف  وال�����ن�����ف�����ط.  ال����ت����ع����دي����ن 
الأط���راف واحل���زام ه��ذه، والطبقة 
العاملة على وجه التحديد البعيدة 
وعود  تتحقق  ح��ي��ث مل  ل��ي��م��ا،  ع��ن 
التنمية اأبًدا، وحيث اأدى الوباء اإىل 

احلائز على جائزة  يو�سا،  فارغا�ص 
نوبل لالآداب لعام 2010، واملر�سح 
كيكو  دعم  اختار  ال�سابق،  الرئا�سي 
فوجيموري رغم كراهيته لوالدها، 
الذي يعتربه »ديكتاتوًرا« و »قاتاًل«. 
وح�سب موؤلف كتاب مهرجان املاعز، 
فاإن انتخاب بيدرو كا�ستيلو �سيكون 
»كارثة حقيقية« لبرو، التي �ستجد 
نف�سها حمكوًما عليها »باإعادة اإنتاج 
لفنزويال  ال��رتاج��ي��دي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
والراحل هوغو  م��ادورو«  نيكول�ص 

�سافيز )1999 – 2013(.
اإل���ه���ام كا�ستيلو  م�����س��در  ي��وج��د      
والتي  امل��ج��اورة،  بوليفيا  يف  ��ا  اأي�����سً
كا�سرتو  حم��ور  مع  ا  اأي�سً تتما�سى 
مورالي�ص  اإي��ف��و  زم���ن  يف  ت�����س��اف��ي��ز 

 .)2019-2006(
الكوكا(،  اأوراق  الأخر )منتج  مثل 
بتنظيم  ك��ا���س��ت��ي��ل��و  ب���ي���درو  ي��ت��ع��ه��د 
الد�ستور،  ك��ت��اب��ة  لإع����ادة  ا�ستفتاء 
القطاع  ل�����س��ال��ح  ي��ع��ت��ربه  د���س��ت��ور 

اخلا�ص.
القانون  يف  ال��ت��غ��ي��ر  ���س��ي��ك��ون     
لزم  اإذا  ف��ر���س��ة،  ��ا  اأي�����سً الأ���س��ا���س��ي 
املوؤ�س�سات  م���ن  للتخل�ص  الأم�����ر، 
امل��ره��ق��ة ج����ًدا يف ن���ظ���ره، ب����دًء من 
امل���ح���ك���م���ة ال����د�����س����ت����وري����ة، ومل������ا ل، 
لديه  ي��ك��ون  ل��ن  حيث  الكونغر�ص، 
اأغلبية. يعرّب ميالغرو�ص كامبو�ص 
ع��ن ق��ل��ق��ه: »دمي��ق��راط��ي��ت��ن��ا اله�سة 

ا�سال يف خطر، اأيا كان الفائز ...«
                          عن لك�سربي�س 

نا�سيونال�إنرت�ست:�لعودة�إىل�لنووي�لإير�ين�إ�سعافلالأمن�لقومي�لأمريكي
•• وا�صنطن-وكاالت

الرئي�ص  اإدارة  ت��ن��ع��زل  اأ���س��اب��ي��ع،  م��ن��ذ 
جو بايدن والنظام الإي��راين يف فندق 
�سروط  على  للتفاو�ص  بفيينا،  فخم 
عودتهما املتزامنة اإىل الإتفاق النووي 
ج����ولت من  اأرب����ع  وب��ع��د   .2015 يف 
املفاو�سات، نقل عن الرئي�ص الإيراين 
“معظم  اأن  زع���م���ه  روح������اين  ح�����س��ن 
العقوبات الأ�سا�سية تقريباً، قد رفعت 
مايك  الكاتبان  وي��ق��ول  اإيران”.  ع��ن 
مقال  يف  خودوركوف�سكي  ولني  وولتز 
“نا�سيونال  جم��ل��ة  مب���وق���ع  م���ط���ول 
ذلك  ك��ان  اإذا  الأم��ري��ك��ي��ة،  اإنرت�ست” 
تفاو�ص  اأ�سواأ  �سي�سكل  فاإنه  �سحيحاً، 
مبثابة  �سيكون  اأن���ه  والأ����س���واأ  مم��ك��ن، 
الأمريكي  امل���ف���او����ص  م���ن  ا���س��ت�����س��الم 
روب�������رت م�����ايل ال������ذي ع��ي��ن��ه ب���اي���دن، 
ل��ل��دول��ة الأك�����ر رع���اي���ة ل���الإره���اب يف 

العامل. ملاذا؟
لفت الكاتبان اإىل اأن حملة “ال�سغط 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ص  لإدارة  الأق�سى” 
دون����ال����د ت���رام���ب دف���ع���ت ب��ال��ن��ظ��ام يف 
منذ  م���راح���ل���ه  اأ����س���ع���ف  اإىل  ط���ه���ران 
 20 م��ن  اأك���ر  قل�ست  فقد   .1979
دولة كانت من زبائن النفط الإيراين، 
م�سرتياتها اإىل ال�سفر. ورحلت اأكر 
من 100 �سركة من ال�سوق الإيرانية، 
اأخ���ذة معها م��ل��ي��ارات ال�����دولرات من 

الإ�ستثمارات.

نظام منبوذ
ال�سعيد  على  الإي���راين  النظام  وُن��ب��ذ 
ال����دويل. وف��ر���ص الإحت����اد الأوروب����ي 
ال�ستخبارات  وزارة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
اململكة  الإي���ران���ي���ة. وع��م��دت  والأم����ن 

الناجت املحلي الإيراين بن�سبة 23%، 
لي�سجل منواً �سلبياً للعام الثالث على 
التوايل، يف اأكرب تراجع منذ 1983، 
اإي���ران من  ���س��ادرات  انخف�ست  كذلك 
النفط %84 يف يف عامني، اإىل اأدنى 
اإي���ران، ف�ساًل عن  ت��اري��خ  م�ستوى يف 
انخفا�ص يف اإنتاج النفط ب� %58 يف 
عامني، وهي الن�سبة الأدنى يف التاريخ 
الريال  �سعر �سرف  وتدنى  الإي��راين، 
مقابل  م�سبوقة  غ��ر  م�ستويات  اإىل 
الإيراين  الحتياط  وتدنى  ال���دولر، 
من العمالت الأجنبية اإىل 4 مليارات 
يف  دولر  م���ل���ي���ار   112 م����ن  دولر، 

2017، وهو الأدنى على الإطالق.
اخل�������س���ائ���ر  ب����ل����غ����ت  امل���ح�������س���ل���ة  ويف 
مليار   250 اإي�����ران  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
يد  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ان  ول���ف���ت  دولر. 

املتحدة، واأملانيا، وفرن�سا، والدمنارك، 
وبلجيكا، وهولندا، واألبانيا، و�سربيا، 
لإدانة  اأو  �سفرائها  ا�ستدعاء  اإىل  اإم��ا 

“ديبلوما�سيني” اإيرانيني وطردهم.
للخطوط  م���اه���ان  ���س��رك��ة  وح���رم���ت 
اجلوية الإيرانية من حق الهبوط يف 

املطارات، اأو األغيت رحالتها.
وقّدر روحاين اأن العقوبات الأمريكية 
200 مليار دولر. وهو  اإي��ران  كلفت 
اإم����ا اإىل متويل  ���س��ي��ذه��ب  امل��ب��ل��غ ك���ان 
الإرهاب يف اخلارج، اأو لرتكاب جمازر 

يف الداخل.
ووف����ق روب�����رت غ��ري��ن��واي م���ن معهد 
هد�سون، فاإن ترامب بفر�سه عقوبات 
1600 فرد وكيان يف  اأك��ر من  على 
اإيران، مل يكبح جماح وكالء يف املنطقة 
فح�سب، ولكنه اأي�ساً ت�سبب يف تراجع 

خامنئي  ع���ل���ي  الإي�����������راين  ال���زع���ي���م 
�سعيفة. واأن على فريق بايدن جتنب 
تفاو�سية  بالتخلي عن ميزة  تقويتها 

هائلة.

هل ينخدع الإيرانيون؟
قبل  حماذير،  �سل�سلة  الكاتبان  وحدد 
ال�سرق  اأن  اأولها  اإي��ران.  اتفاق مع  اأي 
ت��غ��ر. و���س��ك��ل ان�سحاب  الأو����س���ط ق��د 
ترامب من الإتفاق النووي دفعة قوية 

للعالقات الإقليمية.
واأعيد بناء الثقة بني الوليات املتحدة 
اإنطالقاً من  الإقليميني،  واأ�سدقائها 
القوة  هي  اإي���ران  ب��اأن  م�سرتك  اإدراك 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��زع��زع��ة ل��الإ���س��ت��ق��رار يف 
التفاق  اإىل  ذل����ك  واأدى  امل��ن��ط��ق��ة، 
اإ�سرائيل  بني  التاريخي  الإبراهيمي 

والبحرين،  الإم����ارات،  عربية،  ودول 
وال�سودان، واملغرب. ومن �ساأن العودة 
وجد  ال�����ذي  ال����ن����ووي،  الت����ف����اق  اإىل 
يدمر  اأن��ه  املتحدة،  الوليات  اأ�سدقاء 
م�����س��احل��ه��م، ن����زع ت��ل��ك ال��ث��ق��ة وقلب 

الو�سع مل�سلحة اإيران.
وث��ان��ي��اً، اأن ال��ن��ظ��ام اع��ت��م��د ال��غ�����ص يف 
ا�ستيالء  وك�����س��ف  الأ����س���ل���ي،  الت���ف���اق 
اإ����س���رائ���ي���ل ع���ل���ى الأر�����س����ي����ف ال�����ذري 
الإيراين يف 2018، اأن رئي�ص الهيئة 
�ساحلي،  اأك��رب  علي  الإيرانية  الذرية 
اأنابيب  ���س��اأن  اإىل الزدواج��ي��ة يف  جل��اأ 
مفاعل اآراك، ف�ساًل عن برنامج نووي 
�سري بقيادة حم�سن فخري زاده. واأن 
قد  الإره��اب��ي��ني  اأن  لع��ت��ق��اد  �سبباً  ل 
غرار  ع��ل��ى  وث��ال��ث��اً،  �سلوكهم.  غ���روا 
في قائد  ما ح�سل مع فخري زاده، �سُ
�سليماين،  ق��ا���س��م  اإي����ران  يف  الإره�����اب 
الأم�����ر ال����ذي اأ���س��ع��ف ق����وة اإي������ران يف 
ال�����س��رق الأو�����س����ط، لأن ���س��ل��ي��م��اين ل 

ُيعو�ص.
رابعاً، اأن ال�سعب الإيراين يف 2015، 
كان عنده اأمل يف النتفاع من الأموال 
ال�سابق  الرئي�ص  اإدارة  �سحنتها  التي 

باراك اأوباما اإىل طهران.
لكن ذلك مل يح�سل، وذهبت الأموال 
مبا�سرة اإىل احلر�ص الثوري واملاليل 
ينخدع  ف���ه���ل  الإره�������������اب.  ووك���������الء 

الإيرانيون يف 2021؟
خ��ام�����س��اً، ف��ق��د ال��ن��ظ��ام ك��ل رم��زي��ة اأو 
احتجاجات  ب���ع���د  حم���ل���ي���ة،  ���س��رع��ي��ة 
ن��وف��م��رب )ت�����س��ري��ن ال���ث���اين( 2019 
وما تالها من جمزرة ذهب �سحيتها 
�سرخ  يف  وت�����س��ب��ب��ت  ���س��خ�����ص،   1500
احلكومة  ب����ني  ت���رم���ي���م���ه  مي���ك���ن  ل 

وال�سعب.

كيكو فوجيموري �سعبوية يف الدور الثاين

مظاهرة �سد املر�سحة فوجيموري

بيدرو كا�ستيلو مر�سح برو احلرة

ح�سيلةوفياتكوفيد-19يف�لهندتتجاوز300�ألف
•• نيودلهي-اأفب

اأعلنت الهند اأم�ص الثنني اأّنها جتاوزت عتبة 300 األف 
العامل  وف��اة ج��راء كوفيد-19، لت�سبح ثالث دول��ة يف 
والربازيل،  املّتحدة  ال��ولي��ات  بعد  العدد  ه��ذا  تتخّطى 
البلد العمالق  الوباء يتف�سى يف ه��ذا  ي��زال  يف وق��ت ل 
ال�سّحة  وزارة  وق��ال��ت  ن�سمة.  مليار   1،3 ي��ع��ّد  ال���ذي 
الهندية اإّن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع اإىل 
األف   50 من  اأك��ر  اأّن  يعني  ما  �سخ�ساً،   303،720
اأ�سبوعني،  من  اأق��ّل  يف  الفرو�ص  ج��ّراء  توفوا  �سخ�ص 
اأ�سيبوا بالفرو�ص  اإجمايل عدد الذين  ارتفع  يف حني 
اإىل 26،7 مليون �سخ�ص. منذ ب�سعة اأ�سابيع، ت�سجل 
يومية  ووف��ي��ات  اإ���س��اب��ات  اأع����داد  منتظم  ب�سكل  الهند 
ال�ساعات  ويف  ع��ن��ي��ف��ة.  وب��ائ��ي��ة  م��وج��ة  و���س��ط  قيا�سية 
الأربع والع�سرين الأخرة، اأح�ست البالد 4454 وفاة 
بعد  يومية  ح�سيلة  اأع��ل��ى  ث��اين  يف  كوفيد-19  ج��راء 
ت�سجيلها 4529 وفيات الأربعاء. وياأتي هذا الرتفاع 

يف عدد الوفيات يف وقت ُفر�ست تدابر اإغالق يف معظم 
املدن الكبرة خ�سو�ساً يف العا�سمة نيودلهي وبومباي 
العا�سمة القت�سادية للبالد، لحتواء زيادة الإ�سابات.
غاوتام  اأ���س��وك��ا،  الأح��ي��اء يف جامعة  علم  اأ���س��ت��اذ  وق���ال 
“ح�سيلة  اإن  م��ون��ون، الث��ن��ني ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص 
ال���وف���ي���ات ���س��ت��ك��ون دائ����م����اً م���ت���ف���اوت���ة م���ق���ارن���ة بعدد 
اإ�سابتهم  ت�سخي�ص  يتّم  الذين  فالنا�ص  الإ���س��اب��ات... 
اليوم �سيذهبون اإىل امل�ست�سفى، ثّم �سيموت عدد �سغر 

منهم لكن ذلك �سيح�سل يف وقت لحق«.
ويعترب اخلرباء اأن الأعداد احلقيقية هي على الأرجح 
تف�سى  ال��وب��اء  اإن  اإذ  املعلنة،  الأع����داد  م��ن  بكثر  اأك���رب 
الريفية  املناطق  يف  اإمن��ا  الكبرة  امل��دن  يف  فقط  لي�ص 
حيث امل�ست�سفيات قليلة جدا وعملية ت�سجيل البيانات 
الوبائية  امل��وج��ة  اأغ��رق��ت  ال��ب��الد،  جممل  يف  �سعيفة. 
يف  حاد  بنق�ص  وت�سببت  باملر�سى  امل�ست�سفيات  املدّمرة 
الأك�سجني والأدوية ال�سرورية، كما اأن حمارق اجلثث 

واملقابر مكتظة.
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نذر�سد�مع�سكريبنيتركياو�ليونان..ولغة�لتهديد�تتعود

تنديدبـمحاولة�لنقالبيفمايل..وجل�سةمرتقبةملجل�ش�لأمن

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• برونوتريتري

العنا�سر  ق��ط��اع  ال�����س��ني يف  ه��ي��م��ن��ة  ت��ت�����س��اءل     
اأ�سباه  يف  تاأخرها  يتزايد  بينما  ال��ن��ادرة،  الأر�سية 
الكبار  خ�����س��وم��ه��ا  ف�����اإن  امل���ق���اب���ل،  امل���و����س���الت. يف 

ين�سطون، واأمريكا يف ال�سدارة.
   قبل اأكر من ع�سر �سنوات بقليل، اكت�سف الراأي 
الأر�سية  للعنا�سر  ال�سيا�سية  »اجلغرافيا  ال��ع��ام 
اتخذته  ال���ذي  امل��ذه��ل  ال��ق��رار  ال���ن���ادرة« مبنا�سبة 
 40 بن�سبة  �سادراتها  تقلي�ص  يف  بكني، واملتمّثل 
التي كانت ت�سيطر عليها، يف  العنا�سر  باملائة من 
ذلك الوقت، تقريبا كل الإنتاج العاملي. عام 2010، 
علقت حتى ت�سليم هذه املعادن اإىل اليابان، ب�سبب 
�سينكاكو.  دي��اوي��و  ج��زر  على  طوكيو  م��ع  ن��زاع��ه��ا 
الأ�سعار، ولكن  املذهل يف  الرتفاع  بفائدة فورية: 
بخ�سارة على املدى الطويل: فبكني، التي �سحقتها 
مناف�سون،  الآن  لديها  العاملية،  التجارة  منظمة 

ومل تعد يف و�سع احتكار كلي.
 -15 »ال������ن������ادرة«  الأت�����رب�����ة  اأن  امل����ع����روف  م����ن     
-لي�ست  والإي��ري��وم  وال�سكانديوم  الالنثانيدات 
كذلك. توجد هذه العنا�سر برتكيزات منخف�سة 
كل  يف  توجد  لكنها  واملونازيت،  البا�ستني�سايت  يف 
بكميات كبرة  اإن��ت��اج��ه��ا  الأر������ص. مت  ع��ل��ى  م��ك��ان 
وت�ستمر  م��ان��ه��ات��ن(،  )م�����س��روع   1945 ع��ام  منذ 
من  النمو،  يف  احلديثة  ال�سناعة  يف  تطبيقاتها 
اإىل  الأك��ي��ا���ص،  م��ن  اخل��ال��ي��ة  الكهربائية  املكان�ص 
وال�سيارات  ال��ري��اح  وتوربينات  املقاتلة  ال��ق��اذف��ات 
باملائة(:   30( تطبيقاتها  اأه��م  اأح��د  الكهربائية. 
)خا�سة  ال���ن���ادرة«  الأر���س��ي��ة  »مغناطي�سات  ه���ذه 
والتي  ومتما�سكة،  ومقاومة  قوية  النيودمييوم(، 

ميكن العثور عليها يف كل مكان يف الإلكرتونيات.
   ل ت��زال ال�سني يف موقع مهيمن، ومن زبائنها 
مل  لكنها  املتحدة.  وال��ولي��ات  اليابان  الرئي�سيني 
التعدين،  اإن��ت��اج  م��ن  باملائة   55 �سوى  متثل  تعد 
و80 باملائة من املنتجات امل�سنعة. لقد ا�ستيقظت 
اأمريكا: اإنها تنوع وارداتها و�ستفتح منجًما جديًدا 
ملعداتها  املغناطي�سات  تخزن  اإنها  اأرا�سيها،  على 
ال�سني  على  اعتمادها  تقليل  وت��ري��د  ال��دف��اع��ي��ة، 
اإىل اأقل من 50 باملائة يف خم�ص �سنوات. وت�سعى 

ا. رو�سيا واليابان اىل نف�ص الهدف اأي�سً

الربغوث والعمالق
   ول��ئ��ن ���س��ت��خ�����س��ر ب��ك��ني ه��ي��م��ن��ت��ه��ا ع��ل��ى ال�سوق 

�سنوات  غ�����س��ون  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
�سعب  و�سع  يف  فاإنها  قليلة، 
من  اآخ��ر  بجانب  يتعلق  فيما 
امل��ن��اف�����س��ة »اجل��ي��و-اق��ت�����س��ادي��ة« ال��دول��ي��ة: جمال 
للعامل  اأهمية  اأكر  تعترب  التي  املو�سالت،  اأ�سباه 

املت�سل يف القرن احلادي والع�سرين.
ب��امل��ائ��ة ف��ق��ط م��ن الرقائق   16 ال�����س��ني  ت��ن��ت��ج     
ال�سركات  قبل  من  فقط  )ن�سفها  ت�ستهلكها  التي 
اأجربت  الأم��ري��ك��ي��ة،  العقوبات  وم��ن��ذ  ال��وط��ن��ي��ة(. 
التايوانية  الرقائق  من  م�سرتياتها  تقلي�ص  على 

والكورية. 
على  ���س��ن��وات  ع���دة  متخلفة  ال��وط��ن��ي��ة  �سناعتها 
اإىل حد  تهيمن  املتحدة  الوليات  املناف�سة، وتظل 
كبر )80 باملائة( على تقنيات واأدوات الت�سميم 
والإنتاج. وطموح بكني لإنتاج 70 باملائة من اأ�سباه 
املو�سالت التي حتتاجها بحلول عام 2025 بعيد 
امل��ن��ال: �سيكون ع��ل��ى الأك����ر، وف��ًق��ا ل��ل��خ��رباء، يف 
لفرتة  رهينة  ال�سني  و�ستظل  باملائة،   20 ح��دود 
 ... الأم��ري��ك��ي��ة  التقنيات  على  حل�سولها  طويلة 
امل��ت��ح��دة لعمالئها  ال���ولي���ات  وت��ع��ت��م��دن ���س��ن��اع��ة 

ال�سينيني )حوايل 25 باملائة اليوم(.
   ق�����س��ي��ة ت�����س��ن��ي��ع اأ����س���ب���اه امل���و����س���الت ل��ه��ا بعد 
ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي اإ����س���ايف: ت���اي���وان ه���ي اأف�����س��ل �سيد 
للرقائق ال�سغرة )اأقل من 32 نانومرت(. ومن 
بالن�سبة لبكني.  النجاح ل يطاق  اأن هذا  الوا�سح 
اأخذها  يجب  التي  العوامل  من  ه��ذا  اأن  �سك  ول 

بعني العتبار يف طموحاتها ل� »اإعادة التوحيد«.

»امليزانية النانوية« الأوروبية
   اأما بالن�سبة لأوروبا، فلديها الآن طموح مل�ساعفة 
 20 اإىل   10 )م���ن  ال��ع��امل��ي  الإن���ت���اج  م��ن  ح�ستها 
بهدف  ال�سغرة،  الرقائق  لإتقان  ا  واأي�سً باملائة( 
ن��ان��وم��رت يف ع�سرة   5 اإىل  الأق����ل  ع��ل��ى  ال��و���س��ول 
مليار   20 ط��رح  وتعتزم  ع��اًم��ا،  ع�سر  خم�سة  اإىل 
اأهداف جديرة  الغر�ص.  يورو على الطاولة لهذا 
بالثناء، لكنها ترتك اخلرباء يف حرة من اأمرهم: 
امليزانية التي تخ�س�سها بكني اأعلى 20 مرة على 

الأقل.
واأ�سباه  ال��ن��ادرة  الأر���س��ي��ة  العنا�سر  ك��ل م��ن     يف 
امل��و���س��الت، ي��ج��ري »ف��ك ارت��ب��اط« اآ���س��ي��ا والغرب 
امل�ستقبل  �سيكون طويال، و�سيبقى جزئيا يف  لكنه 
امل��ن��ظ��ور... ففي ه��ذه امل��ج��الت، ل ي��زال الرتابط 

القت�سادي قائما لفرتة طويلة قادمة.
ترجمة خرة ال�سيباين

عنا�سر�لأر�ش�لنادرةو�أ�سباه
�ملو�سالت,عندماي�ستيقظ�لغرب

* متخ�س�ص يف التحليل اجليو�سيا�سي، ونائب مدير موؤ�س�سة
 البحوث ال�سرتاتيجية وزميل اأول يف معهد مونتني.

النتقالية  امل��رح��ل��ة  رئي�ص  ع��ن  امل�سروط”  وغ��ر  “الفوري 
ورئي�ص الوزراء، حمملة اجلي�ص م�سوؤولية اأمنهما و�سالمتهما 
ال�سخ�سية. جاء ذلك يف بيان م�سرتك، الثنني، للجنة املحلية 
البعثة  ت�سم  وال��ت��ي  ال��ب��الد،  يف  ال�سيا�سي  الن��ت��ق��ال  مل��راق��ب��ة 
املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق ال�ستقرار يف مايل واملجموعة 

القت�سادية لدول غرب اإفريقيا والحتاد الإفريقي.
ال�ستقرار يف  الأبعاد لتحقيق  املتعددة  املتكاملة  البعثة  ودانت 
لل�سلطات  دعمها  جم��ددة  النقالب”،  “حماولة  ب�سدة  مايل 

النتقالية، ودعت اإىل ا�ستئناف م�سار العملية النتقالية.
وقالت عدة م�سادر دبلوما�سية وحكومية لرويرتز، اإن �سباطا 
ال��وزراء ووزير  الرئي�ص ورئي�ص  اعتقلوا  من اجلي�ص يف مايل 
واأ�سافت  وزاري،.  تعديل  بعد  امل��وؤق��ت��ة،  احل��ك��وم��ة  يف  ال��دف��اع 

عوان،  خمتار  ال����وزراء  ورئي�ص  ن���داو،  ب��ا  الرئي�ص  اأن  امل�����س��ادر 
قاعدة ع�سكرية  اإىل  اقتيدوا  دوكوريه،  �سليمان  الدفاع  ووزير 

يف كاتي خارج العا�سمة باماكو.
الواقع غربي  البلد  املوؤقتة يف  الثنني، عينت احلكومة  وي��وم 
اإن  ال����وزراء اجل���دد، فيما ق��ال منتقدون  اإف��ري��ق��ي��ا، ع���ددا م��ن 

�سخ�سيات ع�سكرية بارزة تولت حقائب مهمة.
ومت منح وزارات الدفاع والأمن وال�سوؤون الداخلية وامل�ساحلة 
الوطنية ل�سباط يف اجلي�ص، بينما يتزايد الغ�سب يف ال�سارع 

اإزاء عدم حتقيق وعود الإ�سالح.
ويف اأغ�سط�ص املا�سي، قام اجلي�ص املايل بعزل الرئي�ص، اإبراهيم 
اأبو بكر كيتا، الذي كان حتت �سغط كبر، ب�سبب ما اعترب �سوء 

اإدارة للحرب �سد املت�سددين.

•• عوا�صم-وكاالت

اإىل   ، غوتري�ص،  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  دع��ا 
“الهدوء” يف مايل و”الإفراج غر امل�سروط” عن م�سوؤولني 
املرحلة  رئ��ي�����ص  بينهم  م��ن  اجل��ي�����ص،  اعتقلهم  م��دن��ي��ني  ك��ب��ار 

النتقالية با نداو ورئي�ص الوزراء خمتار عوان.
“اأ�سعر  واأ�ساف غوتري�ص يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت: 
املدنيني  ال��ق��ادة  باعتقال  املتعلقة  املعلومات  اإزاء  عميق  بقلق 

امل�سوؤولني عن املرحلة النتقالية يف مايل”.
الدويل  الأمن  اأن يعقد جمل�ص  وبح�سب دبلوما�سيني، يرجح 

اجتماعا طارئا يف الأيام املقبلة ب�ساأن الو�سع يف مايل.
الإفراج  اإىل  م��ايل  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  دع��ت  جانبها،  م��ن 

ال�سباب  م��ن  م���زي���داً  اأن  ال��ب��ع�����ص، 
اإىل  حما�ص  دع���وة  يلبوا  اأن  ميكن 
حمل ال�سالح اإذا �سعروا باأنه لي�ص 
لي�ص  اأو  اأخ�����رى  خ���ي���ارات  ل��دي��ه��م 

لديهم ما يخ�سرونه.
وي��ق��ول اآخ���رون اإن الأزم���ة منحت 
يتزعمها  التي  فتح  حلركة  داف��ع��اً 
ل��ت��ع��ي��دا تنظيم  ع��ب��ا���ص وحل��م��ا���ص 
الف�سائل الفل�سطينية، واأن تظهرا 
لإ�سرائيل اأن ثمة ثمناً �ستدفعه اإذا 
اتخاذ  يف  نهاية  ل  ما  اإىل  ماطلت 
قرار مقبول من الطرفني. ويتوقع 
يخ�سر  اأن  فل�سطينيون،  خ����رباء 
عبا�ص ما تبقى له من م�سداقية. 
ويقول الوزير الفل�سطيني ال�سابق 

•• ا�صنطن-وكاالت

اجلمعة  ف���ج���ر  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  يف 
توقفت دائرة العنف التي ا�ستمرت 
الفل�سطينيني  ب����ني  ي����وم����اً   11
ب���ع���د وق���ف  والإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني يف 
لإطالق النار تو�سطت فيه م�سر، 
وال����ت����زم ب����ه اجل����ان����ب����ان. وب���ذل���ك، 
اأطلقتها  التي  ال�سواريخ  �سمتت 
قطاع  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  حما�ص 
غزة، وانتهت الغارات اجلوية التي 
 12 مقتل  ب��ع��د  اإ���س��رائ��ي��ل  �سنتها 

اإ�سرائيلياً و250 فل�سطينياً.
فوهرا  اأن�سال  ال�سحافية  وكتبت 
اأن  بولي�سي”  “فورين  م��وق��ع  يف 
بو�سوح  مي���ي���ل  ال����ق����وى  م����ي����زان 
مل�سلحة اإ�سرائيل، القوة الع�سكرية 
كراً  فل�سطينيني  ولكن  املتفوقة، 
���س��ع��روا ب���اأن اجل��ول��ة الأخ����رة من 
�سغراً  ن�سراً  لهم  حققت  ال��ن��زاع 
املفاو�سات  اأن  مب���ا  م���ه���م،  ل��ك��ن��ه 
�سيئاً.  ل��ه��م  حت��ق��ق  مل  ال�����س��ل��م��ي��ة 
طويل،  زم��ن  منذ  الأوىل  وللمرة 
�سعر الفل�سطينيون باأنهم عر�سوا 
مواجهة  يف  ب���ف���ع���ال���ي���ة  ب���وؤ����س���ه���م 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة عو�ص  ال���ت���ج���اوزات 
ابتالع كربيائهم، والكتفاء بتمني 
بحالهم.  ع��ل��م��اً  ال��ع��امل  ي��اأخ��ذ  اأن 

الفل�سطينيني  اإن  خ���رباء،  وي��ق��ول 
اأو  املحتلة  الأرا�سي  كانوا يف  �سواء 
اإ�سرائيل،  داخ���ل  يعي�سون  ال��ذي��ن 
تنظيم  ف���وائ���د  يف  م��ل��ي��اً  ي��ف��ّك��رون 
حملة طويلة من املقاومة امل�سلحة 
لتعزيز ن�سالهم يف �سبيل احل�سول 
م�ستقلة،  فل�سطينية  دول����ة  ع��ل��ى 
اإ�سرائيل من  به  يتهمون  ما  و�سد 
والكثرون  الأب��ارت��ه��اي��د.  �سيا�سة 
م��ن ال��ذي��ن حت��دث��ت اإل��ي��ه��م جملة 
اإنهم  ق��ال��وا  بولي�سي”،  “فورين 
اأو  امل����ح����ادث����ات  ان���ت���ظ���ار  ����س���ئ���م���وا 
دول�����ة  اإىل  ل�����ت�����وؤدي  الإت�����ف�����اق�����ات 
1967، قبل  م�ستقلة على حدود 

�سم اإ�سرائيل للقد�ص ال�سرقية. 

اإدارة النزاع ل حله
ويف جوهر اإحباطهم، عناد اإ�سرائيل 
حله،  ل  ال���ن���زاع  اإدارة  ت��ري��د  ال��ت��ي 
عبا�ص،  حم��م��ود  رئي�سهم  وك��ذل��ك 
الفل�سطينيني،  معظم  يرى  ال��ذي 
وقت  واأن���ه يف  و�سعيف،  عاجز  اأن��ه 
م��ن الأوق���ات يعمل م��ن اأج��ل اأمن 
اإ�سرائيل اأكر مما يعمل من اأجل 
و�ساهمت  الفل�سطينيني.  ح��ق��وق 
الأزمة الأخرة يف تراجع موقعه، 
املتوقع  م��ن  بينما  اإ�سرائيل،  اأم���ام 
ويعتقد  ح��م��ا���ص.  �سعبية  ارت���ف���اع 

ال�سيا�سي علي اجلرباوي،  واملحلل 
اإن الياأ�ص يف اأو�ساط الفل�سطينيني 
م����ن ع��م��ل��ي��ة ال�������س���الم امل���ي���ت���ة كان 

وا�سحاً.

اأي نوع من الن�سال
للمبادرة  ال����ع����ام  الأم�������ني  وي������رى 
م�سطفى  الفل�سطينية  الوطنية 
ال�����ربغ�����وث�����ي، اأن�������ه ب���ع���د الأزم�������ة 
اأن  الفل�سطينيون  وج��د  الأخ���رة، 
اأك�����ر جناحاً  امل�����س��ل��ح��ة  امل���ق���اوم���ة 
م����ن ال���دي���ب���ل���وم���ا����س���ي���ة. واأ�����س����اف 
روؤيته  ال�سعب  ي��ري��د  ���س��يء  “اآخر 
التفاقات  مثل  املا�سي،  تكرار  هو 
امل��وؤق��ت��ة وغ��ره��ا...اإن��ن��ا يف حاجة 
اإىل تقرير ما يجب اأن تكون عليه 
واأي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
اعتماده،  يجب  الن�سال  م��ن  ن��وع 
اأو ال�سلمي، ومتى ي�ستخدم  امل�سلح 
العام هو  الت��ف��اق  اإن  اأو ذاك.  ه��ذا 
�سعبية  م��ق��اوم��ة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
املقاومة  اأي�ساً  ولكن  عنيفة،  غر 
عن  دف��اع��اً  ت��ك��ون  عندما  امل�سلحة 
الربغوثي،  وو����س���ف  النف�ص”. 
الرئي�ص  عبا�ص،  مع  تعاطفه  رغ��م 
“�سحية”  ب�������  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي 
ل��الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني والأم���ري���ك���ي���ني، 
���س��دق وعودهم  ال����ذي  وب��ال��رج��ل 

و�سخر كل طاقاته لتحقيق ال�سالم 
عرب املفاو�سات فقط.

مروان الربغوثي
ويقول اآخرون، اإن لعبا�ص ما يقلق 
مدى  رئ��ي�����س��اً  �سيبقى  واأن����ه  ع��ل��ي��ه، 
اأحداً  اأن  يبدو  وق��ت ل  احل��ي��اة، يف 
م��ه��ي��اأً ل��ت��ح��دي��ه. وي��ع��ت��رب م����روان 
على  اإل��ي��ه  ينظر  ال��ذي  الربغوثي 
الثانية،  الن��ت��ف��ا���س��ة  ق���ائ���د  اأن�����ه 
حت���دي���اً حم��ت��م��اًل. وا����س���ت���ن���اداً اإىل 
لالإعالم  القد�ص  ملركز  ا�ستطالع 
والت�سالت، فاإن الربغوثي الذي 
يقبع يف ال�سجون الإ�سرائيلية، كان 
عبا�ص  من  اأكر  اأ�سواتاً  �سيح�سد 
لو نظمت النتخابات يف موعدها.

كان  اإذا  مل��ع��رف��ة  ال���رتي���ث  وي���ج���ب 
مزيد من الفل�سطينيني �سيوؤيدون 
كانت  اإذا  اأو  امل�سلح  ال��ك��ف��اح  خ��ي��ار 
يخف  اأن  بعد  �سترتاجع  طاقتهم 

غ�سبهم.
يعرفون  ك��ر  فل�سطينيون  وث��م��ة 
ع�����ي�����وب ح����م����ا�����ص، وي����ع����ار�����س����ون 
تاأييد  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  �سيا�ساتها. 
ال���ب���ع�������ص ل�������س���واري���خ���ه���ا اأظ���ه���ر 
ح��ج��م ال��ي��اأ���ص ال���ذي ي��ع��ان��ون��ه من 
اإىل  ي��ت��وق��ون  وك��م  الديبلوما�سية 

تغير امل�سار.

•• عوا�صم-وكاالت

اأط���ل���ق وزي�����را ال���دف���اع وال��ط��اق��ة الرتكيان  يف ي���وم واح�����د، 
بتفاقم  ُي��ن��ذر  م��وؤ���س��ر  يف  ال��ي��ون��ان،  �سد  مبا�سرة  ت��ه��دي��دات 

الأزمة بني البلدين، بعد اإخفاق املفاو�سات بني الطرفني.
وزي����ر ال���دف���اع ال���رتك���ي، خ��ل��و���س��ي اأك�����ار، خ��اط��ب احلكومة 
اخلطابات  من  ج��دوى  “ل  قائاًل:  اليونانيني  وامل�سوؤولني 
مذكراً باأن بالده ُتريد حل امل�ساكل العالقة  ال�ستفزازية”، 
�سدد  لكنه  الدويل”،  “القانون  اأ�سماه  ما  عرب  اليونان  مع 
على رف�ص بالده ملا ا�سمه “احللول التي ت�ستند على فر�ص 

الأمر الواقع”.
ر�سمية  ب��ي��ان��ات  عقب  ال��رتك��ي  ال��وزي��ر  ت�سريحات  وج���اءت 
عدة �سدرت عن امل�سوؤولني اليونانيني، الذين اتهموا تركيا 

باتباع “�سيا�سات تو�سعية”.
ال��وزي��ر ال��رتك��ي ���س��دد ع��ل��ى رف�����ص ب���الده ت��دخ��ل الوليات 
املتحدة والحتاد الأوروبي يف ال�سوؤون الثنائية بني البلدين، 
بلها بالو�ساطات التي قبلت بها  الأمر الذي ُيعد تراجعاً من قيِ

خالل ذروة الت�سعيد بني البلدين يف اأواخر العام املا�سي.
“تهديد مبا�سر”.. واأتهم اأكار اجلانب اليوناين باملحاولة 
املُ��ت��ق�����س��دة مل��ا اأ���س��م��اه “الزج ب��ال��ولي��ات املُ��ت��ح��دة والحت���اد 
الأوروب��ي وحلف الناتو يف اخلالفات الثنائية، وهو اأمر لن 
و�سعبها”،  باليونان  ت�سر  و�سوف  اأح��د،  على  بالنفع  يعود 
التهديد  اليونانيون مبثابة  املراقبون  اأعتربه  تف�سيل  وهو 

املبا�سر.
وبعد �ساعات قليلة من ت�سريحات وزير الدفاع، اأعلن وزير 
الطاقة الرتكي، فاحت دومنيز، عن نية بالده حفر املزيد من 

الآبار يف اإطار تنقيبها عن الغاز يف �سرق املتو�سط.
بالُقرب  اآب���ار ج��دي��دة،   8 لفتح  �ستتوجه  ب��الده  اأن  واأ���س��اف 
للقنوات  خ��ا���س��ة  ت�سريحات  ح�سب  ال��ق��دمي��ة،  الآب����ار  م��ن 

الر�سمية.
ب�ساأن  الأوىل  الر�سمية  الرتكية  الت�سريحات  ه��ذه  وت��ع��د 

املتحدة والحتاد الأوروبي، وحتى حلف الناتو”.
وتابع اأن اإ�سرار تركيا “على اعتبار القانون الدويل في�ساًل 
بني البلدين، ولي�ص التقا�سم الثنائي للخرات الطبيعية يف 
�سيكون  اأمن��ا  الرتكية،  احلكومة  ترغب  كما  املتو�سط  �سرق 
احللفاء  ت��وري��ط  وت��ال��ي��اً  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  للت�سعيد  ع��ام��اًل 
امل�سرتكني يف اأزمة كبرة”. خالل ال�سهور الأربعة املا�سية، 
ناق�سا  ُمتعددة،  مفاو�سات  جولة  يف  دخال  قد  البلدان  كان 
توحيد  اإع��ادة  اإمكانية  من  بينهما،  العالقة  امللفات  خمتلف 
يف  ال��روات  عن  التنقيب  عمليات  اإىل  القرب�سية  اجلزيرة 
الطوائف  اأب��ن��اء  حقوق  اإىل  و���س��ول  املتو�سط،  البحر  �سرق 
امل�سيحية اليونانية داخل تركيا، والتي كانت جتري برعاية 

يف  بال�ستمرار  املتمثلة  التقليدية،  ب�سيا�ساتها  ال�ستمرار 
عمليات التنقيب دون تن�سيق مع اليونان، بعدما كانت دول 
وحتذيرية  خمففة  عقوبات  فر�ست  قد  الأوروب���ي  الحت��اد 
وتراجعت  املا�سي،  ال��ع��ام  م��ن  دي�سمرب  �سهر  يف  تركيا  على 
تقليدي..  اأ�سلوب  ت��ل��ك.  مم��ار���س��ات��ه��ا  م��ن  وق��ت��ئ��ذ  ت��رك��ي��ا 
الأخ����ر، قال  ال��رتك��ي  الت�سعيد اخل��ط��اب��ي  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
الباحث الرتكي، �سامل اأوغزو، يف حديث مع موقع “�سكاي 
“هذا جزء تقليدي من اآليات الت�سعيد التي  نيوز عربية”: 
متار�سها حكومة الرئي�ص اأردوغان ب�سكل دوري مع اليونان. 
من طرف ت�سعى ال�سلطة احلاكمة ل�سحب الع�سب القومي 
يف البالد، ومن طرف اآخر تو�سل ر�سائل وا�سحة للوليات 

وم�ساركة عدد من القوى العاملية. لكنها جميعاً مل تتو�سل 
اإىل اأية نتيجة.

الزيارة الأخرة التي قام بها وزير اخلارجية اليوناين اإىل 
تركيا يف اأوا�سط �سهر اأبريل املا�سي، كانت اأكرب موؤ�سر على 
ف�سل التهدئة وجهود الو�ساطة بني الطرفني، اإذ هدد وزير 
العا�سمة  يف  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  اأث��ن��اء  اليوناين  اخلارجية 
اإذا حاولت  اأن���ق���رة ب��ف��ر���ص ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ت��رك��ي��ا  ال��رتك��ي��ة 

“انتهاك �سيادة اليونان”.
اأثناء  ال��رتك��ي  اخلارجية  وزي��ر  عليه  رد  ال��ذي  تهديد  وه��و 
اتهام تركيا، لتبعث  اإىل هنا وحت��اول  “اأتيت  املوؤمتر:  نف�ص 

بر�سالة اإىل بلدك، ل ميكنني قبول ذلك”.
الأوروبية  الدرا�سات  ومراكز  املراقبون  تركي..  تناق�س 
ب�ساأن  ال�سيا�سية  ودرا���س��ات��ه��ا  اأورق��ه��ا  م��ن  كثفت  ق��د  ك��ان��ت 
تتبعها  اأن  ال��رتك��ي��ة  لال�سرتاتيجية  مُي��ك��ن  ال��ت��ي  امل�����س��ارات 
بعد مرحلة ف�سل التفاو�ص الثنائي مع اليونان، وكانت قد 
�سيكون  الت�سعيد احلذر  اأن  اإىل  املُطلقة  باأغلبيتها  تو�سلت 

الحتمال الأكر ترجيحاً.
درا�سة  ن�سرت   ”ELN الأورب���ي���ة  ال��ق��ي��ادة  “�سبكة  م��رك��ز 
تف�سيلية حول املو�سوع، كتبها املخت�ص يف ال�سوؤون الرتكية 
اليونانية، كري�ستيان �سولثاي�ص، �سرح فيها انعدام اخليارات 

اأما تركيا.
بوجود  الإق�����رار  دون  ب���احل���دود،  ت��رك��ي��ا  “مطالبة  وك��ت��ب: 
ا�ستحقاقات اجلرف القاري اليوناين والقرب�سي هو جوهر 
واأحكام  البحار،  لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية  امل�ساألة، لأن 
�ساأن  يف  يف  ال��دول  ممار�سات  وك��ل  الدولية،  العدل  حمكمة 
تر�سيم احلدود البحرية، تعرتف �سراحة بربط اأية منطقة 
اقت�سادية خال�سة وا�ستحقاقات الدول فيها بوجود اجلرف 

القاري ل�سواحلها وجزرها”.
وتابع: “فيما يتعلق با�ستحقاقات اجلرف القاري اليوناين 
ب�سكل  يتناق�ص  لرتكيا  القانوين  املوقف  ف��اإن  والقرب�سي، 

جوهري مع قانون البحار”.

لبنان..م�سهد»��ستفز�زي«يف�سارع�حلمر�يثري�جلد
•• بريوت-وكاالت

ث���الث ���س��اع��ات ح��رج��ة ت��غ��ر خاللها 
�سكل ���س��ارع احل��م��را احل��ي��وي يف قلب 
الأحد،  ب���روت،  اللبنانية  العا�سمة 
ر�سائل  �سيا�سية  جهة  وج��ه��ت  بعدما 
عديدة،  ا����س���ت���ف���زازات  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 

بح�سب كثرين.
فامل�سهد الذي نظمه، احلزب ال�سوري 
ال����ق����وم����ي، مل���ن���ا����س���ب���ة خ���ا����س���ة ت���ذّك���ر 
الهلية  احل��رب  مب��ف��ردات  اللبنانيني 
 -1975 ع����ام����ي  ب����ني  دارت  ال����ت����ي 
يقول  ك��م��ا  اجل�������راح،  ون���ك���ا   ،1990
ال��ب��ع�����ص. وت����رددت يف ال��ع��ر���ص الذي 
مثل  عبارات  ب�”ال�ستفزازي”  و�سف 
دورك  وج���اي  ب�سر،  ي��ا  را���س��ك  “طار 
�سماتة  اع��ت��رب  م���ا  وه���و  �سمر”،  ي���ا 
القوات  ح���زب  رئ��ي�����ص  بقتل  وت��ه��دي��دا 

اللبنانية احلايل �سمر جعجع.
وك�سفت م�سادر خا�سة يف حزب القوات 
اللبنانية ملوقع “�سكاي نيوز عربية “ 
اإن احلزب �سيقدم الربعاء اواخلمي�ص، 
نظراً للعطلة الر�سمية التي ي�سهدها 
لبنان الثالثاء، ب�سكوى ق�سائية �سد 
���س��ارع احل��م��را ببروت.  م��ا ح�سل يف 
انها  على  ال�سكوى  امل�����س��ادر  وو�سفت 
�ستكون ب�سقني الول يتعلق بالهتافات 
الوجوه  وا���س��ح��ة  وامل�������س���ورة  امل��ع��ل��ن��ة 
وال���ت���ي عر�ست  وامل���ع���امل وامل��ك�����س��وف��ة 

بفخر وتباه من قبل احلزب ال�سوري 
هذه  اإن  وقالت  الجتماعي.  القومي 
القتل  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ت�سجع  ال��ه��ت��اف��ات 
واأ�سافت  ال��دول��ة.   مرتكزات  و�سرب 
“مطالبنا وا�سحة تدعو لتوقيف كل 
م��ن ه��ت��ف ب��ذل��ك. ام���ا ال�����س��ق الثاين 
ف��ي��ق��وم ع��ل��ى الدع������اء ع��ل��ى م���ن نظم 
الحتفال”.  ل��ه��ذا  وخ��ط��ط  و����س���ارك 
ال�سكوى �ستت�سمن الدعوة  اإن  وقالت 
اىل ح���ل احل����زب ل��ي�����ص ف��ق��ط لن���ه ل 

ي��رت��ب��ط ب��ال��ك��ي��ان ال��ل��ب��ن��اين امن���ا لنه 
ناحيته،  وم���ن  القتل”.  ع��ل��ى  ح��ر���ص 
يف  ك��ي��وان  �سعد  ال�سيا�سي  املحلل  ق��ال 
مقابلة “�سكاي نيوز عربية” اإنه ل”ا 
ميكن اأن مير احتفال احلزب ال�سوري 
القوم دون التن�سيق مع حزب اهلل، وما 

ح�سل يف �سارع احلمرا كان مرخ�سا.
وتابع:”ولول مرة يتم اقفال ال�سارع 
ع�سكري  ���س��ب��ه  ع���ر����ص  يف  ال���ت���ج���اري 
ينق�سه ال�سالح فقط للقول نحن هنا 

املقاومة  ج��اه��زون ما يعني ان حم��ور 
يتحرك با�ستفزاز يف الداخل اللبناين 

كذلك يف املناطق امل�سيحية )...(”.
وكانت تقارير اإعالمية نقلت، الحد، 
اأن رفعت عيد، اأحد موؤيدي احلكومة 
لبنان،  �سمايل  طرابل�ص  يف  ال�سورية 
الرئي�ص  ب��ف��وز  لح��ت��ف��ال��ي��ة  يتح�سر 
النتخابات  يف  الأ�سد،  ب�سار  ال�سوري، 
احداث  و�سط خماوف من  الرئا�سية، 
فاإن  التقارير،  ه��ذه  وبح�سب  امنية. 

ب���ان الالجيني  ي��وح��ي  اأن  ي��ري��د  ع��ي��د 
ال�سوريني يف لبنان هم مبعظمهم من 

مويدي حكومة الأ�سد.
اللبناين،  ال���ربمل���ان  يف  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ح��ب��ي�����ص،  ه����ادي 
ا�ستقبل  نازح  اأي  ينبغي على  عربية” 
يف لبنان كنازح األ يتحول اإىل عن�سر 
بانتمائه  ع��رف  ن��ازح  فكل  ا�ستفزازي، 
اإىل النظام ال�سوري يفقد �سفة النازح 
مراقبة  ال��دول��ة  وعلى  للقانون  وف��ق��اً 

ذلك واإّل تق�سر يف دورها”.
ال�ستفزاز  “عدم  ح��ب��ي�����ص  ومت���ن���ى 
�سحت  اإذا  خ�سو�سا  اإل��ي��ه  والجن���رار 
اأخ��ب��ار اإق��ام��ة اح��ت��ف��الت ل��ف��وز الأ�سد 
يف لبنان وتابع: “علمتنا اأحداث جبل 
وعلينا  اأوًل  لبنان  ي��ك��ون  اأن  حم�سن 
ال�سراعات  ف��ت��ي��ل  ���س��ح��ب  كلبنانيني 
لتيار  العام  املن�سق  وقال  ال�سيا�سية”. 
ب�سام  النقيب  طرابل�ص  يف  امل�ستقبل 
عربية”:   ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  زي����ادة 
يف  ال�����دق�����ة  ت����وخ����ي  اجل���م���ي���ع  “على 
ظ���ل ال���ت���وت���رات الق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي من 
الداخل  ���س��ري��ًع��ا اىل  امل��م��ك��ن مت���ُدُده���ا 

اللبناين”.
“ما ن��ح��ت��اج��ه ال�����س��الم يف  واأ�����س����اف: 
طرابل�ص خ�سو�ساً بعدما عانت املدينة 
21 جولة اقتتاٍل،ا�ستنزفت  اكر من 
الق��ت�����س��اد ف�����س��اًل ع���ن اخل�����س��اي��ر يف 

املمتلكات والرواح”.

حربغزةتكبد�سركات
�إ�سر�ئيل368مليوندولر

•• القد�س-وكاالت

قال احتاد ال�سناعات يف اإ�سرائيل اإن ال�سركات الإ�سرائيلية خ�سرت 1.2 مليار 
اجلي�ص  ب��ني  ال��ق��ت��ال  م��ن  ي��وم��اً   11 م���دار  على  دولر(  مليون   368( �سيقل 

الإ�سرائيلي ومقاتلي حركة “حما�ص” يف غزة.
واأ�ساف الحتاد، الذي ميثل نحو 1500 �سركة و400 األف عامل، اأن معظم 
اخل�سارة ترجع اإىل بقاء املوظفني يف منازلهم ب�سبب اإطالق ال�سواريخ الذي 
مل يكد يتوقف من غزة. وقال اإن نحو ثلث العاملني تغيب عن العمل يف جنوب 
اإ�سرائيل بينما لزم حوايل 10% املنازل يف املناطق الأقرب اإىل املركز التجاري 
للبالد يف و�سط اإ�سرائيل. وقال، “غياب العاملني اأفرز تراجعاً كبراً يف اإنتاج 

ال�سركات ال�سناعية، وتراجعاً يف املبيعات، واأحلق �سرراً مبا�سراً بالإيرادات.”
املكثف  الإ�سرائيلي  الق�سف  اأحل��ق  اإ�سرائيل،  على  ال�سواريخ  انهالت  حني  ويف 
اأ�سراره  املكتب الإعالمي حلما�ص  بقطاع غزة، قدر  عرب احلدود دم��اراً كبراً 
مليون   40 بنحو  اأخ��رى  ومن�ساآت  بالقطاع  ال�سناعية  واملنطقة  امل�سانع  على 

دولر، ف�ساًل عن اأ�سرار بنحو 22 مليون دولر بقطاع الطاقة.
الناجمة عن  الآن تقديراتها لالأ�سرار  الإ�سرائيلية حتى  تن�سر احلكومة  ومل 

القتال الذي ن�سب بني العا�سر وال�11 من مايو )اأيار(.
وقال احتاد امل�سنعني اإن 50 م�سنعاً اإ�سرائيلياً عانت اأ�سرار مبا�سرة مباليني 
غر  الأ���س��رار  الحت��اد  تقديرات  ت�سمل  ول  ال�سواريخ.  �سظايا  من  ال�سواقل 
اإ�سرائيل  بني  ال�سابقة  الكبرة  املواجهة  ويف  امللغاة.  الطلبيات  مثل  املبا�سرة، 
اإ�سرائيل  بنك  قدر  اأ�سابيع،  ل�سبعة  رحاها  دارت  التي   2014 حرب  وحما�ص، 
املركزي اخل�سائر التي حلقت باقت�ساد البالد بنحو 3.5 مليار �سيقل، ومثلها 

تقريباً يف القطاع ال�سياحي.
تعوي�ص  برنامج  و�سع  اإىل  تومر  رون  ال�سناعات احلكومة  احتاد  رئي�ص  ودعا 
ومن  م�ستقباًل.  القتال  جت��دد  اإذا  ال�سركات  م�ساعدة  على  اأق��در  �سيكون  دائ��م 
املقرر اأن تناق�ص اللجنة املالية بالربملان الإ�سرائيلي ذلك الأمر غداً الثالثاء. 
وقال، “الوقت لي�ص وقت التعقيدات الإدارية والت�سويف، بل وقت اإعادة التاأهيل 
والدعم الكامل لهذه ال�سركات، التي اأثبتت طوال العملية الع�سكرية اأنها تعرف 

كيف تعمل وتنتج حتت ق�سف ال�سواريخ”.

غ�سبو��ستياء�أثيوبيمن�لعقوبات�لأمريكية
•• اأدي�ساأبابا-وكاالت

من  اأ�سفها  عن  الثالثاء،  اأم�ص  الإثيوبية،  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
اأزمة  ب�سبب  اإثيوبيا  على  املتحدة،  الوليات  فر�ستها  التي  القيود 
اإقليم تيغراي. وقال املتحدث با�سم اخلارجية الثيوبية دينا مفتي: 
اإثيوبيا موؤ�سفة ول  املتحدة جتاه  الوليات  التي تفر�سها  “القيود 
البلدين”.  بني  والطويلة  ال�سرتاتيجية  العالقات  مل�ستوى  ترقى 
قيودا  اأن��ه��ا فر�ست  الث��ن��ني،  اأعلنت،  ق��د  املّتحدة  ال��ولي��ات  وك��ان��ت 
لإثيوبيا.  والأم��ن��ي��ة  القت�سادية  امل�ساعدات  على  النطاق  وا�سعة 
ونقلت رويرتز عن احلكومة الأمركية قولها باأن القيود املفرو�سة 
على اإثيوبيا جاءت ب�سبب “الفظائع يف اإقليم تيغراي”، كما حظرت 
اأو  حاليني  اإثيوبيني  مل�سوؤولني  ت��اأ���س��رات  منح  املتحدة  ال��ولي��ات 
�سابقني وكذلك م�سوؤولني باحلكومة الإريرتية على �سلة بالأزمة.
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عربي ودويل

من»لنجعل�أمريكاعظيمة
مرة�أخرى«�إىل�أنقذو��أمريكا

مات جايت�س: هذا هو حزب دونالد 
ترامب واأنا جمهوري ترامب

�سياأتي�لإعالن�لر�سميعن
تر�ّسحهيفنهايةعام2022

   بعد هزميته باأكرث 
�سوت  ماليني   7 مــن 
 ,2020 نوفمرب  يف 
دونالد  ي�ستوعب  مل 
الآن  حــتــى  ــب  ــرام ت
البيت  عــن  رحــيــلــه 
عدة  وبعد  الأبي�س. 
ت�سليم  مـــن  ــر  ــه ــس اأ�
يوا�سل  الــ�ــســلــطــة, 
ال�سابق  الــرئــيــ�ــس 
اتهام الدميقراطيني, 
دون دليل, بالحتيال 
النـــتـــخـــابـــات  يف 

الرئا�سية الأخرية.

•• الفجر-ثيولوبري– 
ترجمةخريةال�صيباين

و��سنطنتفر�شقيودً�على�ملتورطنييفنز�عتيغر�ي
واأ�ساف “ما زال النا�ص يف تيغراي يعانون من انتهاكات حلقوق الإن�سان 
واإ�ساءات وفظائع وهم يحتاجون ب�سورى عاجلة اإىل م�ساعدات اإن�سانية 
م�سّلحة  وج��ه��ات  والإري��رتي��ة  الإثيوبية  ال��ق��وات  اإليهم  و�سولها  متنع 

اأخرى«.
وتابع “على الّرغم من التزام دبلوما�سي مهّم، مل تّتخذ اأطراف النزاع 
اإىل  ل  اأو التو�سّ اإج��راءات ملمو�سة لإنهاء الأعمال العدائية  يف تيغراي 

حّل �سلمي لالأزمة ال�سيا�سية«.
كما اأعلن بلينكني اأّن الوليات املّتحدة �ستفر�ص قيوداً “وا�سعة النطاق” 
الوقت نف�سه  امل�ساعدات القت�سادية والأمنية لإثيوبيا، موؤّكداً يف  على 
ال�سّحة  مثل  جم��الت  يف  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  يف  ا�ستمرارها 

والغذاء والتعليم.
وقال الوزير يف بيانه اإّن “الوليات املّتحدة تدين باأ�سّد العبارات عمليات 

•• وا�صنطن-اأفب

اأّنها �ستفر�ص قيوداً على منح تاأ�سرات دخول  اأعلنت الوليات املّتحدة 
مل�سوؤولني اإثيوبيني واإريرتيني تّتهمهم بتاأجيج النزاع امل�ستمّر منذ �سّتة 
يّتخذوا  “مل  ه��وؤلء  اأّن  اإىل  م�سرة  الإثيوبي،  تيغراي  اإقليم  يف  اأ�سهر 

اإجراءات ملمو�سة لإنهاء الأعمال العدائية«.
وقال وزير اخلارجية الأمركي اأنتوين بلينكن يف بيان اإّن هذه القيود 
اأو  حاليني  اإري��رتي��ني،  اأو  اإثيوبيني  حكوميني  “م�سوؤولني  ت�ستهدف 
اآخرين -- مبا يف ذلك  اأ�سخا�ساً  اأو  �سابقني، واأف���راداً من ق��وات الأم��ن 
قوات اأمهرة الإقليمية وغر النظامية واأفراد اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
يف  الأزم���ة  ح��ّل  تقوي�ص  يف،  متواطئني  اأو  ع��ن،  م�سوؤولني   -- تيغراي 

تيغراي«.

وغ��ره��ا من  املنهجي  اجلن�سي  وال��ع��ن��ف  ال��ق�����س��ري  وال��رتح��ي��ل  ال��ق��ت��ل 
النتهاكات والتجاوزات حلقوق الإن�سان«.

ت��ي��غ��راي ملمتلكات  ال��ت��دم��ر احل��ا���س��ل يف  اأي�����س��اً  “لقد راع��ن��ا  وا���س��اف 
عمومية، مبا يف ذلك م�سادر املياه وامل�ست�سفيات واملرافق الطبية«.

تعرب عن  املّتحدة  الوليات  لكّن  لوا�سنطن،  اأبابا حليف قدمي  واأدي�ص 
اأحمد  اآبيي  الأثيوبي  ال��وزراء  رئي�ص  �سّن  اأن  منذ  متزايد  ب�سكل  قلقها 
تيغراي  على  النطاق  وا�سع  ع�سكرياً  الأول/نوفمرب هجوماً  ت�سرين  يف 
احلزب  تيغراي،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  ق��ادة  �سالح  ون��زع  لتوقيف 

احلاكم يف الإقليم.
العملية  ب��ّرر   ،2019 لعام  لل�سالم  نوبل  جائزة  على  احلائز  واأح��م��د، 
الفدرايل لهجمات  تابعة للجي�ص  بتعّر�ص مع�سكرات  الع�سكرية يومها 

اّتهم اجلبهة بالوقوف خلفها.

بدعم  تيغراي  على  هجومها  يف  الأثيوبية  الفدرالية  القوات  وحظيت 
اأمهرة،  اأر�سلتها  واأخ��رى  اإريرتيا،  ال�سمالية  جارتها  اأر�سلتها  قوات  من 

املنطقة الإثيوبية املحاذية لتيغراي من اجلنوب.
ال�سيطرة  اإث��ر  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   28 يف  النت�سار  اأحمد  واأعلن 

على ميكيلي، عا�سمة اإقليم تيغراي.
وعلى الّرغم من اأّن اأحمد تعّهد يف بداية العملية الع�سكرية باأن تنتهي 
القتال  ي��زال  ل  بدئها،  على  اأ�سهر  �ستة  م��ن  اأك��ر  بعد  اأّن���ه  اإل  �سريعاً، 
اإن�سانية  م�ستمراً يف تيغراي، يف وقت يحّذر فيه قادة العامل من كارثة 
ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  نّدد  اأيار/مايو اجل��اري   17 حمتملة. ويف 
بالو�سع  تيغراي،  املتحّدر من  اأدهانوم غيربيي�سو�ص،  تيدرو�ص  العاملية 
وتتزايد  اجل��وع  ب�سبب  كثرون  مي��وت  حيث  الإقليم  ه��ذا  يف  “املرّوع” 

عمليات الغت�ساب.

ال���������س����ب����ك����ات  م��������ن  ح������ظ������ره  مت 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال���رئ���ي�������س���ي���ة اإث����ر 
غ�������زو  اأثن������اء  ت�سريحات��������ه 
يتح�����دث  وه��و  الكابيتول،  مبنى 
البيان�������ات  خ��������الل  م��ن  الآن 
اإر�سالها  يت�����م  ال��ت��ي  ال�سحفية 
ع���رب ال���ربي���د الإل�����ك�����رتوين اإىل 
قناتي  على  وم��ق��اب��الت  م��وؤي��دي��ه 
ماك�ص  ون��ي�����������������وز  ن���ي���وز  ف���وك�������ص 

املحافظتني.
الكوالي�ص، يعمل دونالد     خلف 
ت������رام������ب ع����ل����ى جت���������اوز ج���ي���وب 
امل��ق��اوم��ة الأخ����رة داخ���ل احلزب 
اأج�������ل متهيد  م����ن  اجل����م����ه����وري 
لنتخابات  ل��رت���س��ح��ه  ال��ط��ري��ق 

الرئا�سية.  2024

ت�سفية اخل�سوم
وم�ساركته   2015 ع�����ام  م���ن���ذ 
التمهيدية  الن�����ت�����خ�����اب�����ات  يف 
ل���ل���ج���م���ه���وري���ني، مت���ّي���ز دون���ال���د 
ت�������رام�������ب ع�������ن ن�����خ�����ب احل�������زب 

اجلمهوري. ي�سخر رجل الأعمال 
من خ�سومه، ويدينهم ويوبخهم 
والجتماعات  امل��ن��اظ��رات  خ���الل 
من  م�ستفيدا  املختلفة.  املتلفزة 
�سعبيته بني الناخبني املحافظني 
وانت�ساره على هيالري كلينتون، 
خ��ل��ق م��ن��اًخ��ا م���ن ال���رع���ب داخل 
مانعا  وليته،  فرتة  خالل  حزبه 
اأي انتقاد لعمله ال�سيا�سي. فقط 
ج����ون م���اك���ني، ال�����ذي ت����ويف عام 
خاطرا  رومني،  وميت   ،2018
ب���ذل���ك ع���ل���ى ح�������س���اب الإه����ان����ات 
ال�سبكات  ع���ل���ى  وامل�������س���اي���ق���ات 

الجتماعية.
ت�������س���ر ال����ن����ه����اي����ة ال���ف���و����س���وي���ة 
ل��ولي��ت��ه ب��ع��د ه��زمي��ت��ه اأم����ام جو 
بايدن، واحل��وادث التي وقعت يف 
اإىل  ذل���ك،  م��ع  الكابيتول،  مبنى 
ف��ت��ح امل��ج��ال اأم����ام ك����وادر احلزب 
رجل  م��ن  للتخل�ص  اجل��م��ه��وري 

اأ�سبح مرهًقا للغاية.
ميت�ص  خ��رج  ي��ن��اي��ر،  منت�سف  يف 
يف  اجلمهوريني  زع��ي��م  مكونيل، 
جمل�ص ال�سيوخ، من �سمته مّتهما 
دونالد ترامب مبا�سرة بتحري�ص 
يناير:  موؤيديه على التمرد يف 6 
»ل���ق���د مت ���س��ح��ن��ه��م ب���الأك���اذي���ب، 
واأ�سخا�ص  ال��رئ��ي�����ص  ودف���ع���ه���م 

اأقوياء اآخرين للتحرك«.
م��������ك��������ارت��������ي، زع�����ي�����م  ك�����ي�����ف�����ن   

حيث جدد تعهده بالولء ل� »زعيم 
ب��ال منازع«،  احل���زب اجل��م��ه��وري 
دونالد  ح��زب  ه��و  »ه��ذا  م�سيًفا: 

ترامب واأنا جمهوري ترامب«.
ال�سيناتور  ه��اويل،  جو�ص  ينتمي 
ولورين  م��ي�����س��وري،  ولي�����ة  ع���ن 
ب�������وي�������ربت، ن�����ائ�����ب ع������ن ولي������ة 
كولورادو، اإىل هذا اجليل اجلديد 
اجلمهوريني  امل�������س���وؤول���ني  م����ن 

املنتخبني املتطرفني.
يف ان��ت��ظ��ار ع����ودة ال��رئ��ي�����ص على 
اأتباعه  ي��ع��ت��ن��ي  امل�������س���رح،  خ�����س��ب��ة 
على  ب�����احل�����ف�����اظ  امل����خ����ل���������س����ون 
القاعدة  م���ن  ب��ال��ق��رب  ال�����س��ع��ل��ة 
ا�سعال  وي��وا���س��ل��ون  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
�سرقها  ان��ت��خ��اب��ات  ق�����س��ة  ف��ت��ي��ل 

الدميقراطيون.
تغير ال�سعار

 20 اأع����ل����ن دون����ال����د ت����رام����ب يف 
اأندروز  قاعدة  يف   2021 يناير 
من  قليلة  دقائق  قبل  الع�سكرية 
»�سنعود  ف��ل��وري��دا:  اإىل  م��غ��ادرت��ه 
ومنذئذ،  ب�����اآخ�����ر«...  اأو  ب�����س��ك��ل 
نواياه يف  ال�سابق  الرئي�ص  اأو�سح 

عدة منا�سبات.
يف الجتماع ال�سنوي للمحافظني 
ال�سيا�سي  ال����ع����م����ل  -م������وؤمت������ر 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني -ال��������ذي ع���ق���د يف 
مار�ص، ا�ستخدم الفكاهة لإي�سال 
ر�سالته: »�سنتوىل رئا�سة جمل�ص 

النواب،  جمل�ص  يف  اجلمهوريني 
وليز  مماثلة،  بت�سريحات  اأدىل 
ت�سيني، الرقم الثالث يف احلزب، 
�سلوكه  م����ن  ب����الإه����ان����ة  ����س���ع���رت 
عن  واأعلنت  الدميقراطي،  غ��ر 
الإقالة.  ل�سالح  الت�سويت  نيتها 
ع�سو  ج��راه��ام،  ليند�سي  وي��ق��ول 
جمل�ص ال�سيوخ املوؤثر من �ساوث 
ق��ادرا على  اإن��ه مل يعد  كارولينا، 

الدفاع عنه.
ترامب  دونالد  ترك  فر�سة  لكن 
ب�سعة  بعد  تال�ست  اللعبة  خ��ارج 
يف  تربئته  مت��ت  عندما  اأ���س��اب��ي��ع، 

حماكمة عزله الثانية.
م��ع��زًزا ب��ه��ذا ال��ق��رار، ي��ق��وم رجل 
ال�سابق  وال���رئ���ي�������ص  الأع������م������ال 
م�سادة،  ه���ج���م���ات  ب�����س��ن  الآن 
م��ن جت��راأ يف  ك��ل  �سمعة  وت�سويه 
ال���وق���وف �سده.  ع��ل��ى  م��ع�����س��ك��ره 
مايك  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  يتهم  ان���ه 
لعدم  ال�سجاعة  بافتقاده  بن�ص، 
اعرتا�سه على نتائج النتخابات، 

بع�ص  اإع���دام  الرغبة يف  ح��د  اإىل 
املنتخبني  ال����دمي����ق����راط����ي����ني 
حملتها  ف��خ��الل   .2019 ع���ام 
النتخابية، ظهرت تايلور غرين 
ن�سف  ب���ن���دق���ي���ة  حت����م����ل  وه�������ي 
�سديد  و���س��ع��اًرا   AR-15 اآل��ي��ة 
اأوقفوا  اأمريكا،  »اأنقذوا  اللهجة: 

ال�سرتاكية«.
الّذكر،  ن��ظ��ره��ا  ي�����س��غ��ل  ك��م��ا     
جمل�ص  يف  مقعدا  جايت�ص،  م��ات 
املوؤيدين  اأوائ��ل  من  كان  النواب. 
ل�����دون�����ال�����د ت������رام������ب وم�������وؤي�������ًدا 
ويحتل  الراديكالية،  للمحافظة 
م���ك���ان���ة م����ت����زاي����دة الأه����م����ي����ة يف 
الأ�سرة اجلمهورية. اُتهم موؤخًرا 
مايل  مبقابل  اجلن�ص  مبمار�سة 
م���ع ���س��اب��ة ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 17 

عاًما، ومل يفقد دعم معّلمه.
  والدليل على ذلك هو م�ساركته 
يف اجتماع »اأمريكا اأوًل« ملجموعة 
بفلوريدا،  القرى  يف  املتقاعدين 
ب�سحبة مارجوري تايلور جرين، 

ابن  غبي   « باأنه  ماكونيل  ويهني 
األ��ق��اه يف  ال���� ...«، خ���الل خ��ط��اب 
من  ت�سيني  ط���رد  ومت  ف��ل��وري��دا. 
من  ال��ن��واب  جمل�ص  يف  من�سبها 
وتعر�ص  ال�سيا�سية،  عائلتها  قبل 
ا�ستهجان  �سيحات  اىل  روم��ن��ي 
م��رة اأخ���رى خ��الل خ��ط��اب األقاه 
اأم����ام الأن�����س��ار اجل��م��ه��وري��ني يف 

ولية يوتا.
اإجناًزا  وج��راه��ام  مكارثي  وحقق 
ت���ف���ادي الزاح������ة وكان  مت��ث��ل يف 
الثمن الرتاجع عن ت�سريحاتهما 
لقد  للزعيم.  التام  وال�ست�سالم 
اكتمل حت��ّول احل��زب اجلمهوري 
ب��داأ عام  ال��ذي  اإىل حزب ترامب، 

وحقيقي. جيد  ب�سكل   ،2016

اجليل اجلديد
 ميهد الطريق

دونالد  دبره  الذي  التطهر  كان 
اجلمهوري  احلزب  داخل  ترامب 
م�����س��ح��وًب��ا ب����اإع����ادة ت�����س��ك��ي��ل هذا 

ان�سجاًما  اأك��ر  بعنا�سر  الأخ���ر 
ال�سلطوي  ال�سيا�سي  اخل��ط  م��ع 

والتاآمري واملحافظ للغاية.
مارجوري تايلور جرين، حمبوبة 
تت�سدر  اجل���دي���دة،  ال��رتام��ب��ي��ني 
الكونغر�ص  يف  ممثلة  العناوين. 
 2020 نوفمرب  يف  ف��وزه��ا  منذ 
ع�سرة  ال����راب����ع����ة  امل���ن���ط���ق���ة  ع����ن 
بجورجيا، وهي من اأ�سد املعجبني 
ال�سابق،  الأم���ري���ك���ي  ب��ال��رئ��ي�����ص 

واأحد اأتباع نظريات املوؤامرة.
2017، �سرحت يف مقطع   عام 
ف��ر���س��ة فريدة  »ه���ن���اك  ف��ي��دي��و: 
الع�سابة  ه������ذه  م����ن  ل���ل���خ���روج 
وعبدة  الأط��ف��ال  مل�ستهي  العاملية 
ال�سيطان، ولدينا الرئي�ص للقيام 

بذلك.«
تايلور  ت��ت��م��ّي��ز  ال���وق���ت،  ن��ف�����ص  يف 
املعادية  ب��ت�����س��ري��ح��ات��ه��ا  غ���ري���ن 
لل�سامية،  وامل���ع���ادي���ة  ل���الإ����س���الم 
لهجمات  اإن���ك���اره���ا  ع���ن  ف�����س��اًل 
وذهبت   .2001 �سبتمرب   11

ال���ن���واب، وجم��ل�����ص ال�����س��ي��وخ، ثم 
منت�سرا  رئي�ص جمهوري  �سيعود 
اىل البيت الأبي�ص... اأت�ساءل من 
يهتف  م��ف��اج��اأة،  ودون  ���س��ي��ك��ون«. 
احل�����س��د ب��ا���س��م��ه. وت��ظ��ه��ر عدة 
ا�ستطالعات للراأي مدى حما�ص 
لعودة  اجل��م��ه��وري��ني  ال��ن��اخ��ب��ني 
ال�سيا�سية.  ال�ساحة  اإىل  مهرهم 
ق���ال ت��رام��ب مل��ذي��ع ق��ن��اة فوك�ص 
اأبريل:  يف  ه��ان��ي��ت��ي  ���س��ون  ن��ي��وز 

»اأفكر يف الأمر بجدية �سديدة«.
ي�����رتك جم����اًل  واأخ�����������راً، مل     
مايو  ب��داي��ة  يف  ب��اإع��الن��ه  لل�سك 
اأن�ساره«.  »���س��ر���س��ي  ق����راره  اأن 
وت��ع��ت��ق��د ال�����س��ح��اف��ة اأن��ه��ا تعرف 
ال��رت���س��ح يف  زميله يف  ا���س��م  حتى 
امل�ستقبل، و�سيكون حاكم فلوريدا 
حكيم  اخ��ت��ي��ار  دي�سانتي�ص.  رون 
الأخر  ه���ذا  �سعبية  ارت���ف���اع  م��ع 
اأما  اجلمهوريني.  الناخبني  بني 
عدة  منذ  ن�سره  مت  فقد  ال�سعار 
اأ�سابيع على موقع دونالد ترامب 
البيانات  ويف  الإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى 

ال�سحفية: »اأنقذوا اأمريكا«.
   وب��ح�����س��ب ب��ع�����ص امل��ق��رب��ني من 
الإع���الن  ف���اإن  ال�����س��اب��ق،  الرئي�ص 
الر�سمي عن تر�ّسحه �سياأتي بعد 
يف  الن�سفي  التجديد  انتخابات 

نوفمرب2022.
 ومع حزب ملتزم بق�سيته، وجيل 
املنتخبني  امل�سوؤولني  من  جديد 
انتخابية  وقاعدة  ل��ه،  املخل�سني 
ترامب  دون��ال��د  اأن  ي��ب��دو  �سلبة، 
ملقاتلة  الوراق  ج��م��ي��ع  مي��ت��ل��ك 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
لعام  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

.2024
 ،2021 ي��ن��اي��ر   6 اأح�����داث  ام���ا   
حياته  نهاية  �ستعلن  كانت  التي 
بعيدة...  الآن  فتبدو  ال�سيا�سية، 
ال�����س��ح��اب��ة ال���وح���ي���دة يف الأف�����ق: 
املتعددة  واملحاكمات  التحقيقات 
ت�سر  وق������د  ت�������س���ت���ه���دف���ه  ال����ت����ي 

بطموحاته.

خلف الكوالي�س:

دونالدتر�مبي�ستعدلنتخابات2024�لرئا�سية...!
 تظهر عدة ا�ستطالعات للراأي مدى حما�س الناخبني اجلمهوريني لعودة مهرهم اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية

جو�ص هاويل، من هذا اجليل اجلديد من املتطرفني لورين بويربت من التباع املخل�سني دونالد ترامب �سيعود

مارجوري تايلور جرين، حمبوبة الرتامبيني اجلديدةمات جايت�ص، من اأوائل املوؤيدين لدونالد ترامب

�كتملحتّول�حلزب�جلمهوري�إىلحزبتر�مبب�سكلجيدوحقيقي

خلقمناًخامن�لرعبد�خلحزبه,مانعا�أي�نتقادلعمله�ل�سيا�سي
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•• مراك�س-وام:

توج اجلواد »ماركاين فال«، ملزرعة " 
ال�سيخ  له  املغفور  كاأ�ص  " بلقب  ف��ال 
قوائم   « نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
«، فيما توج »خاطر بوزينيكا« خلالد 
ال�سيخة  ���س��م��و  ل��ك��اأ���ص  ب��ط��ال  ب���ي���اد، 
 ،» الإم���ارات  اأم   « بنت مبارك  فاطمة 
دو جيون«  »ارام��ي�����ص  ح��ني ح�سد  يف 
ليو�سف حور، كاأ�ص الوثبة �ستاليونز، 
التي  الثالثة  ال�سباقات  وذلك خالل 
اأق��ي��م��ت مب�����س��م��ار م��راك�����ص مبملكة 
املغرب، �سمن فعاليات "يوم الإمارات 
�سباقات  مهرجان  برعاية  اأبوظبي"، 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل 

نهيان العاملي للخيول العربية.
بتوجيهات  امل��ه��رج��ان،  تنظيم  وي��اأت��ي 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب 
�سوؤون الرئا�سة، مبا �ساهم يف تطوير 
العامل،  يف  اخل��ي��ول  �سباقات  �سناعة 
ودعم م�ساعي احلفاظ على �ساللت 
وت�سجيع  الأ�سيلة،  العربية  اخليول 
املربني على الهتمام والرعاية لها يف 

خمتلف القارات.
وت��ف�����س��ي��ال .. ج����اء ف����وز »م���ارك���اين 
ف���ال« مل��زرع��ة ف���ال، ب��اإ���س��راف فاطمي 

اي�����س��ارت��ي، وق��ي��ادة خ��ال��د اي��ب��ا، بلقب 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  زايد  كاأ�ص 
اأربع �سنوات فما فوق، مل�سافة  يف �سن 
1900 مرت، البالغ اإجمايل جوائزه 
مغربي  دره����م   320.000 امل��ال��ي��ة 
تفوق  حيث  وا�ستحقاق،  ج���دارة  ع��ن 
»با�سمون«  ع��ن  ب��ف��ارق ط���ول  ال��ب��ط��ل 
بقيادة  من�سور  ط��ارق  ومدربه  ملالكه 
زمنا  البطل  و�سجل  م��اده��ي،  �سعيد 
وقدره 2:20:12 دقيقة، فيما جاء 
�ساي�ص،  ملزرعة  ام«  ار  »ا�ستقبال  ثالثا 

وباإ�سراف ر�سيد ح�سناوي وقيادة عبد 
الرحيم ف�سول.

وقدم اجلواد »خاطر بوزينيكا« خلالد 
بياد، باإ�سراف تيباري اأ�سياف، وقيادة 
ع��زي��ز ب���ي���ود، ع��ر���س��ا م��ب��ه��را، ليتوج 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ل��ك��اأ���ص  بطال 
مل�سافة  الإم������ارات«،  »اأم  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
جائزته  وال���ب���ال���غ���ة  م����رت،   1900
حيث  م��غ��رب��ي،  دره����م   160.000
"عارف  تفوق بفارق ن�سف طول عن 
باإ�سراف  دي�����س��اوي،  ل��ك��م��ال  اأطل�ص" 

�سمر فنان، وقيادة عثمان مر�ساوي، 
فيما  دق��ي��ق��ة،   2:24:16 م�سجال 
ج�����اء ث���ال���ث���ا »ري��������ادي رم�������ال« حلكم 
م��ب��ارك مادهي،  ب��اإ���س��راف  اك������وزاك، 

وقيادة زهر مادهي.
دو جيون«  »ارام�������ص  اجل����واد  وح��ق��ق 
ب����اإ�����س����راف حم�سن  ح������ور،  ل��ي��و���س��ف 
اول���داب���و، وق��ي��ادة ع��م��ر ل��ك��ج��ال لقب 
 1600 مل�سافة  الوثبة  مزرعة  كاأ�ص 
م�������رت، ال����ب����ال����غ����ة ج����ائ����زت����ه امل���ال���ي���ة 
70.000 درهم مغربي، بفارق 15 

اأق��رب مناف�سيه، وم�سجال  طول عن 
املركز  يف  وجاء  دقيقة،   1:59:35
ال��ث��اين »ري�����س��ك��ي ف����ال« مل��زرع��ة فال، 
وقيادة  اي�����س��ارت��ي،  فاطمي  ب��اإ���س��راف 
خ��ال��د اي���ب���ا، ف��ي��م��ا ح���ل ث��ال��ث��ا »اأدمي 
باإ�سراف  دي�����س��اوي،  ل��ك��م��ال  اط��ل�����ص« 
ر�سيد  وق�����ي�����ادة  امل����رت����ك����ي،  حم���م���د 

اميناي.
اأحمد  �سعيد  الع�سري  �سعادة  وت���وج 
الظاهري �سفر الدولة لدى اململكة 
املن�سوري،  ع��ل��ي  ب��ح�����س��ور  امل��غ��رب��ي��ة 

التنفيذي  امل����دي����ر  �����س����واي����ا  ولرا 
ل��ل��م��ه��رج��ان، الأب���ط���ال ال��ف��ائ��زي��ن يف 

ال�سباقات الثالثة.
بالهتمام  ال��ظ��اه��ري  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 
والدعم الذي توليه القيادة الر�سيدة 
وخا�سة  األ���وان���ه،  مبختلف  ل��ل��رتاث 
املغفور  كان  التي  الفرو�سية،  ريا�سة 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه، اأكرب الداعمني لها.
ال�سيخ  ل�سمو  الكبر  الهتمام  وثمن 
ودعمه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 

امل�ستمر للفرو�سية واخليول العربية 
وباملتابعة  وع��امل��ي��ا،  حمليا  الأ���س��ي��ل��ة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الكبرة 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
الإم�������ارات«،  »اأم  الأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال���داع���م���ة ل���ل���م���راأة يف ال���ع���دي���د من 
املجالت. واأعرب عن �سعادته بالنجاح 
الكبر ملهرجان �سباقات �سمو ال�سيخ 
للخيول  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 

من  وبالرتحيب  مبراك�ص،  العربية 
اأول  ب��ت��د���س��ني  امل���غ���رب  الأ����س���ق���اء يف 
ال�����س��ب��اق��ات ه���ذا ال���ع���ام ب��ال��رغ��م من 

حتديات وظروف جائحة "كورونا".
من ناحيتها اأ�سادت لرا �سوايا بدعم 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل 
العربية  واخليول  للفرو�سية  نهيان، 
وباحل�سور  وعامليا،  حمليا  الأ�سيلة 
املتميز لأبناء الإمارات يف هذا املحفل 
اململكة  م�ستوى  على  لل�سباقات  املهم 

املغربية.

•• اأبوظبي-وام:

جوارديول  جو�سيب  الإ�سباين  ح�سل  وا�ستحقاق  ج��دارة  عن 
خالل  العام"  "مدرب  ل��ق��ب  ع��ل��ى  �سيتي  مان�س�سرت  م���درب 
ال��ك��روي الإجن��ل��ي��زي احل���ايل، وف��ق��ا لت�سويت احتاد  امل��و���س��م 
املدرب  وق��اد  القدم.  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  مدربي 
فريق ال"�سيتي" للفوز بلقب " الربميير ليج" ثالث مرات 

يف اأربع �سنوات منذ توليه امل�سوؤولية.
املحرتفة  الإجنليزية  الأندية  رابطة  بكاأ�ص  الفريق  فاز  كما 
دوري  نهائي  يف  ت�سيل�سي  يواجه  اأن  املقرر  ومن  املو�سم،  هذا 

اأبطال اأوروبا ال�سبت املقبل.
على  ج��واردي��ول  ناف�سوا  ال��ذي��ن  امل��درب��ني،  قائمة  وت�سمنت 
ن��ادي ليدز  العام كل م��ن، مار�سيلو بيل�سا م��درب  اللقب ه��ذا 
يونايتد، ودانيال فرايك مدرب نادي نورويت�ص �سيتي، واإميا 
هاي�ص مدربة فريق ت�سيل�سي لل�سيدات، ودافيد مايوز مدرب 

وي�ست هام، وبريندان رودجرز مدرب لي�سرت �سيتي.
وقال جوارديول - يف تعليقه على هذا الإجناز الذي يح�سب له 
�سخ�سيا ولناديه الذي فر�ص واقعا جديدا على اأقوى دوريات 
العامل يف ال�سنوات الع�سر الأخرة، ويفر�ص هذا العام واقعا 
لنهائي  تاأهله  بعد  ع��ام  ب�سكل  الأوروب��ي��ة  الكرة  على  جديدا 
ال"�سامبيونز ليج" - : "�سعيد بالفوز بجائزة اأف�سل مدرب 
الثانية..  للمرة  الإجنليزي  ال��دوري  احت��اد مدربي  العام من 
خا�سة  جائزة  اللقب  ه��ذا  على  ح�سويل  يعترب  يل،  بالن�سبة 
املديرين  ت�سويت زمالئي  لها جاء عن طريق  اختياري  لأن 
الفنيني، وما كان يل اأن اأفوز بها لول اأنني حماط مبجموعة 

من كبار املحرتفني يف هذا املجال".
وتابع: "لعبو الفريق كانوا رائعني، فلم يتوقف يوما تفانيهم 
ول عن اأدائهم الحرتايف يف مو�سم واجهت فيه الكرة العاملية 
ونحن معها اأكرب التحديات على الإطالق.. طاقم العمل معي 
اأي�سا ي�ستحق اأف�سل اإ�سادة. واأود اأن اأعرب عن �سعادتي لكوين 

بني اأع�ساء فريق ل حدود لعطائه كل يوم من اأجل اأن ن�سمن 
اأتقا�سم معهم  اأن  اأود  اأف�سل حالته..  اأن مان�س�سرت �سيتي يف 

جميعا هذه اجلائزة".
 18 مواليد  م��ن  بالفيل�سوف  ال�سهر  ج��واردي��ول  جو�سيب 
يناير 1971 مبدينة �سانتبيدور باإ�سبانيا، كان لعبا ماهرا يف 
مركز خط الو�سط الدفاعي يف بر�سلونة، ومثل منتخب بالده 
على م�ستوى ال�سباب والكبار على مدار 15 �سنة، خا�ص فيها 
68 مباراة ر�سمية، ثم اجته للتدريب وقاد بر�سلونة الإ�سباين 
يف اأجمد فرتاته حمققا معه العديد من الإجنازات الكربى 
لقيادة  ث��م حت��ول   ،2012 اإىل   2007 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
اأ�سلوبا  ويفر�ص  معه  ك��روي��ة  طفرة  لي�سنع  ميونيخ  ب��اي��رن 
ج��دي��دا للعب يف ال��ك��رة الأمل��ان��ي��ة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2013 
�سيتي  مان�سي�سرت  يف  امل�سوؤولية  يتوىل  اأن  قبل   ،2016 اإىل 
 2016 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  تاريخية  اإجن����ازات  معه  ويحقق 

وحتى اليوم.

•• دبي-وام:

���س��ارك ع��ل��ي ح��م��د ال���ب���دواوي ع�سو 
الإم����������ارات  احت�������اد  اإدارة  جم���ل�������ص 
ال���ق���دم ع�����س��و جل��ن��ة احلكام  ل���ك���رة 
القدم..  ل��ك��رة  الآ���س��ي��وي  يف الحت���اد 
ُعقد  ال�������ذي  ال���ل���ج���ن���ة  اج����ت����م����اع  يف 
ام�����ص ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�����س��ال املرئي 
اللجنة.  واأع�����س��اء  رئي�ص  مب�ساركة 
وا�ستعر�ص الجتماع عدة بنود منها 
مناق�سة ح�س�ص الحتادات الوطنية 
للحكام  ال��دول��ي��ة  بالقائمة  املتعلقة 
وت�����س��ن��ي��ف��ه��م، اإ���س��اف��ة لع��ت��م��اد �سن 
احلكام  وحما�سري  ملُقّيمي  التقاعد 
اخلا�سة  ال���ت���ح�������س���رات  وك����ذل����ك 
مباريات  �سيديرون  ال��ذي��ن  باحلكام 
الت�سفيات الآ�سيوية امل�سرتكة املوؤهلة 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ص  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 

ونهائيات كاأ�ص اآ�سيا 2023 .

•• اأبوظبي-الفجر

ق��ررت راب��ط��ة املحرتفني الإم��ارات��ي��ة اإق��ام��ة حفل 
العربي  اخلليج  دوري  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  تتويج 
املقبل  املو�سم  مطلع  يف   2021-2020 ملو�سم 
عن  الإع�����الن  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى   ،2022  2021-
لح��ق، متهيداً  وق��ت  الت�سويت يف  وموعد  الفئات 
ل���الإع���الن ع���ن ال��ف��ائ��زي��ن يف ح��ف��ل ج���وائ���ز دوري 

اخلليج العربي.
وحددت الرابطة 27 يونيو املقبل موعداً لجتماع 
الريا�سي  للمو�سم  ال��ع��ادي  العمومية  اجلمعية 
2020-2021 عرب تقنية الت�سال املرئي "عن 

بعد" بح�سور ممثلي الأندية املحرتفة ال� 14.
ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع ال���دوري احل��ادي ع�سر 
اأم�ص الأول الثنني  2020-2021 ظهر  ملو�سم 
املرئي  الت�سال  بتقنية  اجل��اري  مايو   24 املوافق 
"عن بعد"، برئا�سة �سعادة عبداهلل نا�سر اجلنيبي 
رئي�ص جمل�ص الإدارة وح�سور كل من جمال حامد 
املري نائب الرئي�ص، حممد عبيد اليماحي، ح�سن 
عبيد  �سعيد  ال�سبيبي،  علي  ط���ارق  امل���ري،  ط��ال��ب 
اأع�ساء  ال�����س��وي��دي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وج��واه��ر  الكعبي 
جمل�ص الإدارة، وليد احلو�سني املدير التنفيذي ود. 

خالد حممد عبداهلل م�ست�سار تطوير الأعمال.

برعاية مهرجان من�سور بن زايد ل�سباقات اخليول ..

ماركاينفاليحلقبكاأ�شز�يديفيوم�لإمار�تمبر�ك�ش

�إجناز�ت)�سيتي(تقودجو�رديولللفوزبلقب
مدرب�لعاميف�لكرة�لإجنليزية

حكمنا�لدويلعليحمد�لبدو�ويُي�سارك
يف�جتماعاتجلنة�حلكامبالحتاد�لآ�سيوي

حفلجو�ئزدوري�خلليج�لعربييف�فتتاح�ملو�سم�ملقبل

•• ال�صارقة-وام:

 نظم نادي ال�سارقة الريا�سي ب�سالة الألعاب الفردية يف منطقة احلزانة 
والكاأ�ص  ال��ع��ام  ال����دوري  بثنائية  امل��ت��وج  ال��ك��ارات��ي��ه  ف��ري��ق  لتكرمي  حفال 
واملهند�ص  النادي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  املدفع  �سامل  علي  �سعادة  بح�سور 
الألعاب  رئي�ص  الإدارة  جمل�ص  ع�سو  الهاجري  عبدالرحمن  �سليمان 

الفردية واأع�ساء الإدارة.
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  بكاأ�ص  توجوا  امللك  كاراتيه  اأبطال  وك��ان 
نادي  ا�ست�سافها  التي  البطولة  يف  والكوميتيه  الكاتا  لفئتي  للكاراتيه 
احتاد كلباء لينجح الفريق يف اجلمع بني الدوري العام والكاأ�ص حمافظا 

على األقابه للعام الثاين على التوايل.

ت��اري��خ اللعبة  ي��ح��دث لأول م���رة يف  اإجن�����ازا  ال�����س��ارق��ة  وح��ق��ق ك��ارات��ي��ه 
7 خ��الل مو�سم  اأ���س��ل  األ��ق��اب م��ن   6 ن��ال  اأن  تاأ�سي�ص الحت���اد بعد  منذ 
2020/2021 يف اإجناز جديد يحدث لأول مرة يف تاريخ اللعبة منذ 

اإن�ساء احتاد الإمارات للكاراتيه.
وم�ست �سيدات النادي يف ذات طريق الرجال وح�سلن على كاأ�ص �ساحب 
ثنائية  اأي�سا  ليجمعن  الكاتا  فئة  يف  للكاراتيه  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�سمو 

الدوري العام والكاأ�ص.
اإجن��از فريق  املدفع خالل الحتفالية.." نهدي  �سامل  �سعادة علي  وقال 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكاراتيه 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
القا�سمي واإىل �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 

�سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة ونهنئ الالعبني على جتاوزهم هذا املو�سم 

ال�ستثنائي ونبارك لهم فوزهم بهذا الإجناز التاريخي.
واأ�ساف " نهنئ كذلك جمل�ص ال�سارقة الريا�سي ونهديه النجاح الكبر 
ال�سكر  وك��ل  امل��ل��ك  ال��ف��وز ملحبي  ن��ه��دي  اأن  ي�سعدنا  ال��ن��ادي كما  لأل��ع��اب 
هذا  فح�سدت  واجتهدت  عملت  التي  الفردية  الألعاب  لإدارة  والتقدير 
املنتخبات  النادي لتمثيل  11 لعبا من  التفوق والذي نتج عنه اختيار 

ونتمنى لهم التوفيق لرفع علم الإمارات يف املحافل الدولية".
من جانبه اأ�ساد املهند�ص �سليمان الهاجري بالدعم الكبر الذي يقدمه 
الألعاب  منظومة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  جمل�ص 
الفردية  الريا�سات  على  جمة  بفوائد  ع��اد  وال���ذي  الإم���ارة  يف  الفردية 

مقدما التهنئة لأع�ساء فريق العمل بالإدارة ومهنئا الالعبني.
وق����ال اإن ال��ن��ج��اح ال����ذي ظ��ل��ت حت��ق��ق��ه األ���ع���اب امل��ل��ك ج���اء ن��ت��اج خطط 
وا�سرتاتيجيات مت و�سعها بعناية ومبتابعة م�ستمرة من كافة امل�سوؤولني 
م��ن اأع�����س��اء اإدارة واإداري����ني اإ���س��اف��ة لل��ت��زام ال��الع��ب��ني ب��ال��ربام��ج التي 
اإجن��ازات وبطولت..م�سرا اىل وجود خطط  نتاجها  فكان  يتم و�سعها 
نادي  الالعبني حيث ميتلك  باأف�سل  الوطنية  املنتخبات  لرفد  طموحة 
ق���ادرون على متثيل  امل��ه��رة وه��م  الالعبني  م��ن  ك��ب��رة  ق��اع��دة  ال�سارقة 
الدولة وت�سريفها يف املحافل الدولية و فريق الكاراتيه من اأف�سل الفرق 
يف الدولة ونتائجه تتحدث عنه والنتائج القوية التي ظل يحققها هي 
املهند�ص  الكاراتيه  مهند�ص  يقودها  التي  املنظومة  اأع�ساء  جهود  ثمرة 

حميد �سام�ص.

نادي�ل�سارقةيحتفيباأبطالفريق�لكار�تيه�ملتوجبثنائية�لدوري�لعامو�لكاأ�ش
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

 ت�����س��ه��د م��ن��اف�����س��ات ال��ن�����س��خ��ة ال���� 13 
وال�سيدات  للرجال  اآ�سيا  بطولة  من 
 24 اإق��ام��ة  – دب���ي  دل��ه��ي  للمالكمة 
ربع  دور  يف  اأوزان   6 ���س��م��ن  ن�����زال 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  للبطولة  النهائي 
وت�ستمر  م���رة  لأول  الإم������ارات  دول����ة 
مايو   31 ي�����وم  ح���ت���ى  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا 
اجلاري وينظمها الحتادان الآ�سيوي 
مع  بالتعاون  للمالكمة  والإم���ارات���ي 
وجمل�ص  للمالكمة  الهندي  الحت���اد 
يف  مناف�ساتها  وت��ق��ام  الريا�سي،  دب��ي 

فندق لو مريديان املطار بدبي.
املنغويل  امل��ن��ت��خ��ب  م��الك��م��و  واف��ت��ت��ح 
يف  ب��ال��ف��وز  الأول  ال������دور  م��ن��اف�����س��ات 
ال��ت��ي خ��ا���س��وه��ا من  ال���ن���زالت  جميع 
اأوزان خمتلفة   10 ن��زال يف   23 بني 
اأق���ي���م���ت ب������اأول اأي������ام ال���ب���ط���ول���ة، كما 
تاألق  البطولة  من  الأول  اليوم  �سهد 
فاز  الإي��راين حيث  املنتخب  مالكمي 
اأ�سل  م��ن  اإي��ران��ي��ني  اأرب��ع��ة مالكمني 
الكندي  ع��م��ر  وع���رب  م��الك��م��ني.   5
باللتزام  �سعادته  البطولة عن  مدير 
التام من الوفود امل�ساركة يف البطولة 
الحرتازية  والإج����راءات  بالتعليمات 
الفرق،  لكافة  العامة  والن�سباطية 
املتميز  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي  ب������الأداء  م�����س��ي��دا 
الذي كان دقيقا جدا وقاده جمموعة 
خمتلف  من  املخ�سرمني  احلكام  من 
اجل���ن�������س���ي���ات. واأث����ن����ى ال���ك���ن���دي على 
امل�ستوى الفني الذي ظهر به املالكمون 
يف املناف�سات حيث ملعت اأ�سماء جديدة 
من ال�سباب الذين ا�ستطاعوا التغلب 
على  حا�سلني  اآ�سيويني  اأب��ط��ال  على 

األقاب وميداليات يف عدة بطولت .
وقال: " برغم �سيق الوقت الذي بداأنا 

انتقالها  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة  تنظيم  ف��ي��ه 
الظروف  ب�سبب  دب���ي  اإىل  دل��ه��ي  م��ن 
البطولة  اأن  اإل  ال��ه��ن��د،  يف  ال��ط��ارئ��ة 
ت�����س��ه��د جن��اح��ا ك��ب��را وذل����ك بف�سل 
الإمكانيات التنظيمية التي تتوفر يف 
على  قدرتها  اإثبات  توا�سل  التي  دبي 
تنظيم اأكرب البطولت العاملية يف اأقل 
املنغويل  املالكم  وقت ممكن". وحقق 
اأون��ب��ول��د اأورخ��ون��ت��ون��غ��الغ ال��ف��وز يف 
ال�سريالنكي  �سد  الفتتاحي  ال��ن��زل 
�ساجيوا نوان يف وزن الذبابة اخلفيف 
اأونبولد  وي��ع��د  ك��ي��ل��وغ��رام��ا/،   49/
وافدا جديدا على منتخب املحرتفني 
�سنوات  �ست  قبل  امل��الك��م��ة  ب���داأ  حيث 
النزال  يف  متحم�سا  ك���ان  لكنه  ف��ق��ط 
الفتتاحي اأمام ال�سريالنكي الذي مل 
دورة  منذ  دول��ي��ة  ب��ط��ولت  ي�سارك يف 

. األعاب جنوب اآ�سيا 2019 
 52/ الذبابة  وزن  الثاين  النزال  ويف 
ك��ي��ل��وغ��رام��ا/ ح��ق��ق امل��ن��غ��ويل خارخو 
اإنخمانداخ البالغ من العمر 25 عاما 
�سلطان  الإم���ارات���ي  ع��ل��ى  �سعبا  ف���وزا 

ع����دة �سربات  ���س��دد  ال����ذي  ال��ن��ع��ي��م��ي 
مع  لكن  مناف�سه،  اإىل  و�سريعة  قوية 
املنغويل  املالكم  ك��ان  الثالثة  اجلولة 
قد ا�ستطاع جتميع نقاط اأكر ليفوز 
الثالث  امل���ن���غ���ويل  وح���ق���ق  ب���اجل���ول���ة، 
الفوز على  بايامبا  اأوتغونباتار  اإردين 
ال��ع��راق��ي ر���س��ا ط��ال��ب ج��ب��ار يف وزن 
نقاط  باأربع  كيلوغراما  املتو�سط 75 

مقابل نقطة واحدة.
وحقق املالكم الإيراين   اأوميد اأحمدي 
بوك�ص،  اأولنباتار  بكاأ�ص  الفائز  �سفا، 
ال��ب��ط��ول��ة، حيث  ف���وز لإي����ران يف  اأول 
الكويتي  م��ن��اف�����س��ه  اإق�����س��اء  ا���س��ت��ط��اع 
 52/ ال���ذب���اب���ة  وزن  يف  ج��ا���س��م  ع��ل��ي 
دقائق  ث��الث  اأق��ل من  كيلوغرما/ يف 
ا�ستخدم  فيما  ال��ق��ا���س��ي��ة،  بال�سربة 
�ساخباخ�ص  دان��ي��ال  امل��وه��وب  مواطنه 
قدمه  ع��ام��ا  ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 21 
لل�سباب  اآ����س���ي���ا  ب��ط��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب 
�سريك  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين  املنتخب  يف 
اخلفيف  ال�������وزن  يف  ت���ي���م���رج���ان���وف 
/60 كيلوغراما/، حيث كانت حركة 

�سريعة  ال�ساب  الإي���راين  املالكم  ق��دم 
وغر متوقعة مكنته من اإق�ساء اأحد 
ال��وزن اخلفيف، كما حقق  جن��وم فئة 
الإي�������راين م��ي�����س��ام غ��ي�����س��الج��ي فوزا 
�سريعا ومفاجئا على الهندي �سوميت 
الثقيل  اخلفيف  ال���وزن  يف  ���س��ان��غ��وان 
الرابع  الإيراين  وفاز  كيلوغرام    81
اإح�سان روزبهاين على الكويتي �سلطان 
رامي�ص،  الأف���غ���اين  وف����از  ال�����س��م��ري. 
الف�سية يف  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل 
كاأ�ص رئي�ص اإندوني�سيا، على الفلبيني 
 52/ الذبابة  وزن  يف  تابامو  مارفني 
 56 ال��ب��ان��ت��ام  ك��ي��ل��وغ��رام��ا/، ويف وزن 
ك���ي���ل���وغ���رام���ا  ف�����از ال���ه���ن���دي حممد 
امليدالية  الدين، احلا�سل على  ح�سام 
الكومنولث  األعاب  دورة  الربونزية يف 
حممود  الكازاخ�ستاين  على  الهندية، 
�سابرخان احلا�سل على لقب بطولة 
اآ�سيا لل�سباب مرتني، كما فاز الأفغاين 
الطاجاك�ستاين  ع���ل���ى  زاده  م���ال���ك 

باختافار �ساجيزوف.
كيلوغراما/   60/ اخلفيف  وزن  ويف 

فاز الكازاخ�ستاين موناربيك �سيتبيك 
اأول��و على الأفغاين ليث اهلل، كما فاز 
الأوزب���ك���ي خ��ال��وك��وف ع��ب��دامل��ل��ك على 
اأوباثانا،  �سارنوا  وال��رت  مالكم لو���ص 
عبدالرحمن  ال��ط��اج��اك�����س��ت��اين  وف���از 
الإم�����ارات�����ي �سعب  ع��ل��ى  ي��ع��ق��وب��وف 
ال�������س���دي���د، وف������از ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي جري 
�سمويل ديال كروز على ال�سريالنكي 

جيوانثا وميكثي كومارا.
 64 اخل����ف����ي����ف  ال����و�����س����ط  وزن  ويف 
ك��ي��ل��وغ��رام��ا  ت��غ��ل��ب ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي جون 
ب���ول ب��ان��وي��ان ع��ل��ى الإم���ارات���ي ماجد 
النقبي، وفاز الهندي �سيفا ثابا بطل 
على  واحل���ا����س���ل   2013 ع����ام  اآ���س��ي��ا 
العامل  الربونزية يف بطولة  امليدالية 
القرغيزي�ستاين  ع��ل��ى  ل��ل��م��الك��م��ة 
بجائزة  ف��از  ال��ذي  بوخنني  دمييرتي 
بطولته  اآخ������ر  يف  م���الك���م  اأف�������س���ل 
وتغلب   ،2020 ل����ع����ام  ال���وط���ن���ي���ة 
�سلطان حممد على مالكم  الأفغاين 
وفاز  هيمرات  ف�سل  عبداهلل  بروناي 
الكازاخ�ستاين زكر �سفي الدين عل 

الإيراين اأ�سكان ر�ساي.
ويف وزن اخلفيف /69 كيلوغراما  فاز 
الكازاخ�ستاين نور الدين رو�ستامبيك 
الفا�سلي،  ح�سن  الكويتي  على  اأول���و 
كيلوغراما    75 امل��ت��و���س��ط  وزن  ويف 
�سيد  ج�������اف�������اروف  الأوزب��������ك��������ي  ف�������از 
�سليمان وفاز  الأفغاين  جام�سيد على 
على  اأبيلخان  اأمانكول  الكازاخ�ستاين 
الكويتي �سيد عبا�ص البحراين، وتغلب 
بولتايف  عبدامللك  الطاجاك�ستاين 
على القطري فهد العمري وليد، ويف 
فاز  كيلوغراما    91 الثقيل  ال���وزن 
زوخوروف  �سيوفو�ص  الطاجاك�ستاين 
توكتو�سون  ال���ك���ازاخ�������س���ت���اين  ع���ل���ى 

بيكبول�سون.

•• دبي-وام:

القدم بدبي على م��دار يومني ور�سة عمل  الإم���ارات لكرة   نظم احت��اد 
القانونية  واللجان  الأندية  من  املقرتحة  التعديالت  ملناق�سة  قانونية 
 ، والن�سباط   ، الأ�سا�سي  النظام   " الحت���اد  ل��وائ��ح  على  والتحكيمية، 
الإدارة  وذل��ك بح�سور ممثلي   ، " وال�ستئناف   ، املنازعات  وغرفة ف�ص 
ممثلي  ومب�ساركة  الإماراتية،  املحرتفني  ورابطة  بالحتاد،  القانونية 

قانونيني واإداريني الأندية.
افتتح حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لحتاد الكرة فعاليات 
اجلل�سة الأوىل لور�سة العمل التي عقدت اأم�ص الأول بكلمة ترحيبية نقل 

خاللها حتيات رئي�ص واأع�ساء جمل�ص اإدارة احتاد الكرة للم�ساركني.
واأكد حر�ص احتاد الكرة يف التوا�سل املبا�سر وامل�ستمر مع الأندية بعد 
خالل  املطروحة  واملقرتحات  اللوائح  ملناق�سة  الريا�سي  املو�سم  ختام 
فعاليات ور�سة العمل، واختيار الأن�سب ح�سب متطلبات املو�سم الريا�سي 
اجلديد، خلدمة ن�ساط كرة القدم يف دولة الإمارات ، ومبا يتما�سى مع 
اأن  ، على  القدم  ال��دويل والآ�سيوي لكرة  معاير ومتطلبات الحتادين 

يتم رفع تلك املقرتحات للعر�ص على اجتماع جمل�ص الإدارة.
وناق�ست الور�سة مقرتح التعديالت املتعلقة بتفعيل دور مركز الإمارات 
لئحة  على  اآخ��ر  وم��ق��رتح  التحكيم،  هيئة  واإل��غ��اء  الريا�سي  للتحكيم 
�سقف رواتب الالعبني املواطنني  انتقالت واأو�ساع الالعبني وحتديداً 

املحرتفني وغرها .

اأكد مهاجم يوفنتو�ص، الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو، يف حتليل ملو�سمه، اأنه حقق هدفه الذي 

حدده منذ و�سوله لإيطاليا، وهو الفوز بكل 
 البطولت املحلية، الدوري، والكاأ�ص، وكاأ�ص ال�سوبر.

كتب كري�ستيانو ر�سالة طويلة عرب ح�سابه على 
اإن�ستغرام، لتحليل مو�سمه الذي اأنهاه اليويف يف 

املركز الرابع يف الدوري، وفاز بكاأ�ص ال�سوبر، وكاأ�ص 
 ايطاليا.

واحتل املهاجم الربتغايل لقب هداف "ال�سري اآ"، 
 بر�سيد 29 هدفاً.

وقال: "حياة وم�سرة كل الالعبني الكبرة مليئة 
بالتقلبات، نتناف�ص عاماً تلو الآخر مع لعبني كبار 

وحتديات طموحة، وبذلك يكون علينا اإعطاء 
اأق�سى ما لدينا، مل نتمكن هذا العام من الفوز 

بالدوري، مربوك لالإنرت على اللقب امل�ستحق، ومع 
ذلك ميكن تثمني كل ما حققناه هذا املو�سم مع 

 يوفنتو�ص على امل�ستويني اجلماعي والفردي".
واأ�ساف: "�سعيد للغاية بكاأ�ص ال�سوبر، والكاأ�ص، 

ولقب الهداف، وبخا�سة ب�سبب ال�سعوبة املطلوبة 
يف دولة الفوز فيها لي�ص �سهاًل، وبهذه الأهداف 

حققت الهدف الذي و�سعته من اليوم الأول 
لو�سويل لإيطاليا: الفوز ب�"ال�سري اآ"، والكاأ�ص، 

وكاأ�ص ال�سوبر، واحل�سول على اأف�سل لعب، 
 والهداف".

واأبرز كري�ستيانو اأنه توج ب�"الليغا" والكاأ�ص، 
وال�سوبر، ولقب اأف�سل لعب، والهداف، يف كل من 
اإجنلرتا، اإ�سبانيا، واإيطاليا. وتاأتي ر�سالته يف وقت 

من عدم اليقني حول م�ستقبله مع اليويف، الذي 
ميتد عقده معه حتى 2022، ويف اإيطاليا تتكهن 

بع�ص و�سائل 
الإعالم باأن 

هذه الر�سالة 
ت�سبق وداعه 

لليويف.

ر�سالةكري�ستيانو�إىلجماهري
»�ل�سيدة�لعجوز«

بدبي للمالكمة �آ�سيا بطولة نهائي ربع يتناف�سونيف مالكما 48

�حتاد�لكرةي�ستعر�ش�لتعديالت�ملقرتحة
من�لأنديةعلى�للو�ئح

فريق�أبوظبيي�ساركيفحتدي�لـ400كمللزو�رق�ل�سريعةيفمياه�أوروبا
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للزوارق ال�سريعة عن م�ساركته يف  اأعلن فريق   
�سباق ال� 400 كيلو مرت للزوارق ال�سريعة يف مياه اأوروبا 
عرب الن�سخة ال� 69 من البطولة والتي �ستقام 6 يونيو 

املقبل يف 6 مدن اإيطالية.
الإيطالية  البحرية  ال�سباقات  اأيقونة  ال�سباق  ويعد هذا 
1952 لي�ستمر ب�سكل �سنوي حتى  حيث انطلق يف عام 
الآن، وتبداأ رحلة ال�سباق يف ن�سخته اجلديدة من ميناء 
مدينة بافيا التي تقع يف ال�سمال الإيطايل، وتكمل رحلتها 
على النهر العريق كي متر باأكر من مدينة على �سفاف 
الأدرياتيكي  البحر  يف  ال�سباق  يختتم  ثم  املتعرج،  النهر 

و�سول اإىل مدينة البندقية. وميثل الإيطايل املخ�سرم 
جيدو كابليني فريق اأبوظبي يف �سباقات البحر لي�سجل 
اعتزال  بعد  البحرية،  ال�سباقات  اإىل  اأخ��رى  مرة  عودته 
دام ع�سر �سنوات، وبعد حتقيقه لع�سرة األقاب يف �سباقات 
2009، حيث تنتظر جيدو  اآخرها يف  الفورمول1 كان 
املدن  ب��ني  ك��م   400 مل�سافة  ت�ستمر  �ساقة  ق��ي��ادة  رح��ل��ة 

الإيطالية املختلفة. 
التي  الكال�سيكية  البطولت  اإحدى  البطولة  هذه  وتعد 
تلقى اإقبال كبرا على امل�ساركة من خمتلف اأنحاء العامل، 
ويختلف هذا ال�سباق ب�سكل كلي عن بقية املناف�سات لهذه 
امل�سار طوليا وعلى خط واحد  الفئة حيث يكون امتداد 
قبل  اللجنة  ر�سمتها  التي  التعرجات  بع�ص  وج��ود  م��ع 

الو�سول مليناء اأي مدينة. 
ولن تكون املناف�سة �سهلة حيث من املتوقع م�ساركة 80 
الكات،  والإك�����ص  الفورمول  بفئات  البطولة  يف  مت�سابقا 

والدراجات املائية. 
بتو�سيح  ال�سباق  انطالق  قبل  املنظمة  اللجنة  و�ستقوم 
كل اللوائح والقوانني واآلية املرور بكل مدينة عرب امل�سار 
 400 ال���  مناف�سات  خ��الل  الإيطالية  امل��دن  بني  املو�سح 

كيلو مرت. 
و ع��رب ���س��امل ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر ع���ام ال��ن��ادي ع��ن �سعادته 
ب��ع��ودة ال��ب��ط��ولت وامل�����س��ارك��ات ال��دول��ي��ة جم���ددا لفريق 
اأبوظبي، موؤكدا اأن املرحلة املقبلة �ست�سهد م�ساركات اأكرب 
الدولية  البطولت  اأو�سع للفريق على خارطة  وح�سورا 

املختلفة، و اأن امل�ساركة يف �سباق 400 كيلو مرت �ستكون 
بداية جيدة للفريق من اأجل تقدمي مو�سم قوي حافل 

بالإجنازات يف 2021. 
وعن ال�سباق الأوروبي الكال�سيكي ..

 ق����ال: " ك��ن��ا ن��خ��ط��ط م���ن ���س��ن��وات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف هذا 
ال�سباق خا�سة واأننا و�سعنا الب�سمة الإماراتية يف اأغلب 
ال�سباقات العاملية، ومع ظروف اجلائحة يف املو�سم املا�سي 
اإحيائها،  يف  فكرنا  التي  املوؤجلة  امل�ساريع  اأح��د  ذلك  كان 
والآن اأعلنا ر�سميا عن امل�ساركة حيث مت التجهيز لذلك 
قبل عدة اأ�سهر، لي�سارك اأ�سطورة ال�سباقات كابليني على 
ت�ستمر  ذاته  الوقت  ويف  املناف�سة،  اأبوظبي يف هذه  زورق 
تدريبات بقية املت�سابقني وال�ستعداد من اأجل البطولت 

التي �ستنطلق لحقا يف اأ�سهر ال�سيف". 
و�سبق لفريق اأبوظبي واأن �سارك يف اأبرز البطولت التي 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  الحت���اد  اأج��ن��دة  يف  ت��ن��درج 
وبطولة  الفورمول1،  ل���زوارق  العامل  بطولة  واأب��رزه��ا، 
للدراجات  العامل  وبطولة  الفورمول2،  ل��زوارق  العامل 
امل��ائ��ي��ة، وب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل����زوارق الإك�����ص ك���ات، وبطولة 
ال��ع��امل ل����زوارق ال��ف��ئ��ة الأوىل، وك��اأ���ص ال���ق���ارات ل���زوارق 
الفورمول2، وحتدي روين الكال�سيكي لزوارق الفورمول 
24 �ساعة، و�سباق اأوج�ستو لزوارق الفورمول12 �ساعة 
وبطولة العامل لزوارق الفورمول4، وحقق الفريق فيها 
جميعا اإجنازات تاريخية جعلته رقما �سعبا على امل�ستوى 

العاملي

اقرتب نادي ميالن من الإعالن عن تعاقده ب�سكل 
ر�سمي مع حار�ص ليل الفرن�سي، مايك ماينان، لكي 
يكون اأوىل تدعيمات الفريق خالل فرتة النتقالت 

 ال�سيفية.
ذكرت �سحيفة لغازيتا ديلو �سبورت، اأن احلار�ص 

�ساعات  يف  ميالنو  اإىل  هبط  عاماً" ،  الفرن�سي "25 
 متاأخرة الثنني.

و�سيخ�سع بطل الدوري الفرن�سي عن املو�سم املن�سرم، 
للفحو�سات الطبية رفقة ميالن هذا  اأم�ص، ومن ثم 
الذهاب اإىل "كازا ميالن" من اأجل توقيع العقود مع 

 النادي.
وجنح ميالن يف ح�سم ال�سفقة ل�ساحله مقابل 12 

مليون يورو، بالإ�سافة اإىل املكافاآت، و�سيوقع احلار�ص 
على عقداً مع الفريق ملدة ثالث موا�سم مقبلة.

 

و�سيكون مايك ماينان هو احلار�ص الأ�سا�سي يف 
ميالن، خ�سو�ساً واأن الإيطايل جيانلويجي دوناروما 

�سرحل عن الفريق بنهاية املو�سم لنتهاء عقده مع 
الفريق. ومن املتوقع اأن ي�سارك ماينان رفقة املنتخب 
الفرن�سي يف بطولة يورو 2020، والتي �ستنطلق يف 

ال�سهر املقبل.

ميالنيح�سم�أوىل�سفقاته�ل�سيفية



 

حاولذبحزوجتهلأنهاخانتهيف�ملنام
�سهدت منطقة �سربا اخليمة مبحافظة القليوبية �سمال العا�سمة 
امل�سرية القاهرة جرمية مروعة كادت تذهب �سحيتها اأم تعر�ست 
مل��ح��اول��ة ق��ت��ل ذب��ح��ا اأم����ام اأط��ف��ال��ه��ا. ومل ي��ك��ن امل��ت��ه��م ���س��وى زوج 
ال�سحية. وتداول �سكان القليوبية �سريط فيديو حديث مل تتجاوز 
الذي كان  بالزوج  الأه��ايل  اإم�ساك  الدقيقة ون�سف، �سريط  مدته 
يعاين من ا�سطرابات عقلية وظهر يف الفيديو عدد من الأ�سخا�ص 
�سرطة  لق�سم  �سنة،   37  ،" املتهم، يدعى"حممد  لت�سليم  متجهني 
الب�سعة.  اجلرمية  ارتكاب  اإثر  الهرب  حاول  بعدما  اخليمة،  �سربا 
بالدماء مم�سكا يف  انهيار ومالب�سه ملطخة  املتهم يف حالة  وك��ان 
"�سكاي  ملوقع  عيان  �ساهد  وك�سف  الفيديو.  بح�سب  م�سحفا،  يده 
ن��ي��وز عربية" ي��دع��ي م�سطفي ع�����س��ام، وه��و ط��ال��ب ج��ام��ع��ي، من 
�سكان القليوبية تفا�سيل ما حدث وقت وقوع اجلرمية.  وقال اإن 
" اأنا  اإىل زوجته وقال لها:  النوم ذهب  ا�ستيقاظه من  املتهم عند 
عرفت كل حاجة.. " قبل اأن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها ب�سالح 
اأبي�ص. واأ�ساف ال�ساهد اأن الزوجة تدعى "اأمل"، وهي ربة منزل، 
اأن زوجها كان يت�ساجر  ومعروف عنها ح�سن ال�سمعة، م�سرا اإىل 
معها با�ستمرار ف�سال عن ت�سرفاته املريبة التي ظهر بها موؤخرا.

بر�سالةموؤثرة..بيتز�هتيودع�للبنانيني
ام�سى اللبنانيون يوم عطلتهم ال�سبوعية اأول اأول اأم�ص الحد  على 
اأ�سهر مطاعم  اأم�سوها يف واحد من  وقع وداعهم لذكريات �سنوات 
البيتزا يف العامل، اإذ مت اقفال فروع "بيتزا هت"، وهي 8 على كافة 
ون�سرت  موثرة.  بعبارات  زبائنه  املطعم  ليودع  اللبنانية،  الأرا���س��ي 
جاء  بيانا  في�سبوك  عرب  هت"  "بيتزا  ل�سل�سلة  الر�سمية  ال�سفحة 
1212، واكيد  "بهيدا املطرح ذكريات كتر )..( لل�)الو( على  فيه: 
واح�سن  ج��ودة  اعلى  نقدملكن  علينا  تعودتوا  كتر  اكرت  غرها  يف 
قررنا نطوي �سفحة حلوة منودعكن..  ما نخذلكن  جتربة، وحتى 
من�سكركن من كل قلبنا .. خلوا هالذكريات احللوة ببالكن �سي نهار، 
رح نرجع نعمل ذكريات احلى". وياتي اقفال مطاعم "بيتزا هت" يف 
ظل الزمة القت�سادية التي يعاين منها لبنان، فهي لي�ست الوىل 
التي تودع اللبنانيني بعد �سل�سلة متاجر اقفلت مثل "اإت�ص اأند اإم"، 
�سرب  ال��ذي  القت�سادي  فالرتاجع  الكثر.  وغرها  و"اأديدا�ص"، 
معظم القطاعات النتاجية يف لبنان، مل ي�ستثن تراخي�ص العالمات 

التجارية املعروفة �سواء لبنانية املن�سا او الوكالت العاملية.

برت�ساقفنانم�سري�سهري
امل�سري  الفنان  اأن  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  م�سرية  اإع���الم  و�سائل  ذك��رت 
ال�سهر �سريف د�سوقي قام باإجراء عملية جراحية اأ�سفرت عن برت 
للفنان  ال�سحية  احلالة  عن  طلبة  بدرية  الفنانة  وك�سفت  قدمه. 
اأجرى  د�سوقي  �سريف  الفنان  "بالفعل  وق��ال��ت:  د�سوقي،  �سريف 
عملية جراحية، ومت برت قدمه وحالته م�ستقرة الآن وربنا ي�سفيه 
ويقوم منها، واجلرح اللي كان يف رجليه ح�سله اأثناء ت�سوير فيلم 
وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللي بيتابع حالته اأكد اأنها �سيئة 
"اليوم ال�سابع" امل�سرية. وكتبت  ومت برت قدمه"، وفقا ل�سحيفة 
عرب ح�سابها ال�سخ�سي على موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك، 
قائلة: "عن جتربة عي�ستها مع بابا اهلل يرحمه �سعب قوي بني اآدم 
البنج يالقي جزء من ج�سمه مبتور وخ�سو�سا رجليه  يفوق من 
ربنا ي�سربك يا �سريف ويقوي قلبك ويتم �سفاء على خر". من 
حالته  على  متابعيه  ك��ل  د���س��وق��ي،  �سريف  ال��ف��ن��ان  ط��م��اأن  ج��ان��ب��ه، 
ال�سحية بعد اإجرائه عملية جراحية وبرت قدمه وكتب عرب ح�سابه 
على في�سبوك: "قدر اهلل وما �ساء فعل احلمد اهلل على كل �سيء".
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�لعاملعلىموعدمعظاهرةنادرة..�لقمر�لد�مي�لعمالق
اأول خ�سوف كامل للقمر يتزامن مع  اإذ �سي�سهد  الأي��ام ظاهرة فلكية مل حتدث منذ عامني،  يرتقب العامل هذه 

اكتماله، يف م�سهد نادر يطلق عليه "القمر الدامي العمالق".
و�سيتمكن �سكان املنطقة املطلة على املحيط الهادئ وكذا �سكان ال�سطر الغربي من اأمركا ال�سمالية واأق�سى جنوب 

اأمركا الالتينية و�سرقي اآ�سيا، من م�ساهدة القمر "الدامي" مكتمال يوم الأربعاء.
ومن املرتقب اأن ي�ستمر اخل�سوف الكلي قرابة خم�سة ع�سرة دقيقة، مع مرور الأر�ص مبا�سرة بني القمر وال�سم�ص.
غر اأن العر�ص كامال �سي�ستمر خم�ص �ساعات، حيث يغطي ظل الأر�ص وب�سكل تدريجي وجه القمر قبل اأن يبداأ 

يف النح�سار.
ذلك اللون الأحمر املائل للربتقايل هو نتيجة �سروق ال�سم�ص وغروبها يف الغالف اجلوي لالأر�ص على �سطح القمر 

يف حالة اخل�سوف.
املداري،  القمر  م�سبار م�ستك�سف  اأحد علماء م�سروع  وهو  )نا�سا(،  الأمركية  الف�ساء  وكالة  بيرتو من  نوا  وقال 
نيوزيلندا  الهادئ".  املحيط  �سمال غرب  ومنطقة  كاليفورنيا  تليها  م�ساهدة،  باأف�سل موقع  �ست�ستمع  "هاواي  اإن 

واأ�سرتاليا اأي�سا �ستحظيان بفر�سة م�ساهدة رائعة.
12 عاما، �سيقوم بقيا�ص  2009 وم�ستمر يف ال��دوران حول القمر وملدة  اأطلق عام  اأن امل�سبار الذي  واأ�ساف بيرتو 

التغرات يف درجات احلرارة على �سطح القمر خالل فرتة اخل�سوف.

األربعاء  26    مايو   2021  م   -   العـدد   13249  
Wednesday    26   May   2021   -  Issue No   13249

�سرقةم�سبحةماري�لذهبية..�سهدتحلظة�إعد�مملكة��سكتلند�
اأعلنت بريطانيا عن �سرقة امل�سبحة ذات احلبات امل�سنوعة من الذهب، التي 

حملتها امللكة ماري ملكة ا�سكتلندا معها يوم اإعدامها يف عام 1587.
وكانت امل�سبحة �سمن مقتنيات تاريخية اأخرى يقدر ثمنها باأكر من مليون 
اإ�سرتليني )1.4 مليون دولر( �سرقت من قلعة يف جنوب اإجنلرتا.  جنيه 
واأطيح بامللكة الكاثوليكية ماري من على عر�ص ا�سكتلندا و�ُسجنت لتهامها 
باخليانة العظمى، ثم اأعدمت باأمر من ابنة عمها الربوت�ستانتية اإليزابيث 

الأوىل يف اإطار �سل�سلة من الأحداث املهمة يف التاريخ الربيطاين.
ومن بني امل�سروقات كذلك عدد من كوؤو�ص التتويج ومقتنيات اأخرى من 
اأرون��دل يف  بقلعة  نافذة عر�ص  امل�سروقات من  وانتزعت  والف�سة.  الذهب 
يوم  م�ساء  لل�سرقة  بالقلعة  العاملون  وتنبه  �سا�سك�ص.  وي�ست  مقاطعة 
اإن  �سا�سك�ص  �سرطة  وقالت  دقائق.  ب�سع  ال�سرطة خالل  وو�سلت  اجلمعة 
"ل تعو�ص" كجزء من تراث  القيمة املادية للم�سبحة لي�ست كبرة لكنها 
البالد. وكانت ماري لفرتة وجيزة ملكة لفرن�سا. وطردها الأر�ستقراطيون 
املتمردون بعد ذلك من ا�سكتلندا وفرت جنوبا يف عام 1568 وكان عمرها 

25 عاما لتلقى بنف�سها حتت رحمة ابنة عمها اإليزابيث.

�سرقتفكرتي..دعوىق�سائية�سادمة�سدموؤ�س�ش�أبل
يواجه �ستيف ووزنياك، ال�سريك الأ�سا�سي يف تاأ�سي�ص �سركة اأبل العمالقة، 
الأكادميية  مدر�سته  ب��اأن  اتهام  بعد  دولر،  مليون  بقيمة  ق�سائية  دع��وى 

)مدر�سة ووز( قائمة على فكرة م�سروقة من �سخ�ص اآخر.
الق�سية رفعها اأ�ستاذ جامعي يدعى رالف ريلي، يقول اإنه هو ووزنياك اتفقا 
التفاق مب�سافحة م�سورة، ومت  واأمت��ا  تقنية،  كلية  اإط��الق  من قبل على 
التقنية للكبار، وي�ستند  امل�سروع كان ي�ستهدف تعليم   .2011 ذلك يف عام 
ب�سكل رئي�ص على ا�سم و�سمعة ووزنياك الذي كان له دور رئي�سي يف تاأ�سي�ص 

�سركة اأبل مع الراحل �ستيف جوبز.
اأوراق  ال��ذي يدعي يف  ري��ل��ي،  ال��ن��ور كما يقول  ت��ر  ال�سراكة مل  ه��ذه  ولكن 
ق�سيته املرفوعة يف املحكمة اأن ووزنياك قام مبفرده باإطالق م�سروع قائم 
�سركة  مع  بال�سراكة   Woz U ا�سم  حتت   2017 ع��ام  الفكرة  نف�ص  على 

.Coder Camps تعليمية ا�سمها
اإلكرتونيا اإىل ووزنياك  اأر�سل بريدا  اإنه حينما �سمع باخلرب  ويقول رالف 
يطلب منه اأن يكون طرفاً يف امل�سروع، باعتبار اأنه "من اأوحى" لووزنياك 
بالفكرة من الأ�سا�ص، وي�سيف اأن ووزنياك رد عليه قائال: "اأنت حمق، لقد 
اأن هذا امل�سروع كان �سرى النور من  اأ�سك يف  كانت لديك فكرة ممتازة.. 
دون فكرتك الأ�سا�سية". ورد رالف حينها على ووزنياك وطلب اأن يكون له 
ح�سة من ال�سركة التعليمية، لكن الأخر مل يرد عليه بعدها، وهذا ما دفع 
بال�ستيالء على فكرته،  يتهمه فيها  اإىل رفع دعوى ق�سائية عليه،  رالف 

ويطالب بتعوي�ص قدره مليون دولر.

بريطانياتتعقبم�سابي
كورونابالكالب�لبولي�سية

كالباً  اإن  بريطانيون  علماء  ق��ال 
بال�ستعانة  تدريباً  تلقت  بولي�سية 
م�سابون  ارت�������داه�������ا  ب������ج������وارب 
ُت�ستخدم  ق���د  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���ص 
اأماكن  يف  اأو  امل���ط���ارات  يف  ق��ري��ب��اً 
مر�سى  على  للتعرف  التجمعات 
ك��ورون��ا م��ن خ��الل ر���س��د "رائحة 

كورونا".
املدربة  ال��ك��الب  اإن  العلماء  وق���ال 
مي��ك��ن��ه��ا ف��ح�����ص ع����دة م���ئ���ات من 
الأ�سخا�ص يف غ�سون ن�سف �ساعة 
واكت�ساف امل�سابني بدقة ت�سل اإىل 

 .94.3%
وا�ستملت الدرا�سة، التي ل تزال يف 
 3500 مرحلة مبكرة، على قرابة 
م���ن اجل�������وارب وال��ق��م�����س��ان غر 
ارت���داه���ا مر�سى  ال��ت��ي  امل��غ�����س��ول��ة 

�سابقون بكورونا. 
ال���ك���الب  اأن  ال����ب����اح����ث����ون  وذك��������ر 
ا�ستطاعت اكت�ساف احلالت التي ل 
تظهر عليها اأعرا�ص اأو التي تعاين 
بالإ�سافة  متو�سطة،  اأعرا�ص  من 
حالت العدوى بال�ساللة املتحورة 
من فرو�ص كورونا التي ظهرت يف 

بريطانيا اأواخر العام املا�سي.
وقال �ستيف لينزي الأ�ستاذ يف ق�سم 
ال��ع��ل��وم احل��ي��وي��ة يف ج��ام��ع��ة دورم 
"ميكن  الدرا�سة  يف  �سارك  وال��ذي 
رائعة  ط��ري��ق��ة  ال���ك���الب  ت��ك��ون  اأن 
لفح�ص عدد كبر من الأ�سخا�ص 
مرة  ك��ورون��ا  دخ��ول  ومنع  ب�سرعة 

اأخرى اإىل اململكة املتحدة".

�سمريغامنيفحو�رمل
يكتمل:هتيجيم�شهتالقيني

اأت�سرف  طبعا..  ب��ك  و�سهال  اأه��ال 
ب�����ص م�����ص ه��ت��الق��ي��ن��ي م���وج���ود يف 
املعاد ده.. يعني اأنت هتكون موجود 
واأنا م�ص موجود".. بهذه الكلمات 
�سمر  الراحل  امل�سري  الفنان  رد 
غ�����امن، ع��ل��ى ط��ل��ب اإج������راء موقع 
معه  ح��وارا  عربية"  نيوز  "�سكاي 
���س��ه��ر رم�سان،  ذك��ري��ات��ه م��ع  ع��ن 
الذي كان و�سيظل اأبرز عالماته يف 
باأعمال  والعرب،  امل�سريني  اأذه��ان 

�سهرة مثل �سخ�سية "فطوطة".
توا�سل موقع "�سكاي نيوز عربية" 
�سهر  بدء  قبل  الراحل  الفنان  مع 
رم�سان املا�سي بعدة اأيام، وكعادته 
كان يرد على الهاتف من "الرنة" 
به  املت�سلني  وي�ستقبل  الأوىل"، 

برتحاب �سديد.
وع��ن��د ط��ل��ب اإج�����راء احل�����وار، اأكد 
�سمر غامن اأنه م�سغول حتى ثاين 
اإعالن  ب�سبب  رم�سان،  اأ�سبوع من 
اآخر  كان  ال��ذي  الت�سالت،  �سركة 
ظهور له، والذي عر�ص يف رم�سان 

املا�سي.
ك����ان من  اإذا  ����س���وؤال���ه ع��م��ا  ول����دى 
املمكن اأن يكون احلوار يف الأ�سبوع 
الأول اأو الثاين، رد ب�سكل كوميدي 
كعادته، وقال: "زي ما اأنت عايز.. 
اإعمل احلوار يف اأول اأو ثاين اأ�سبوع 
هتالقيني"،  م�����ص  ب�����ص  ب��راح��ت��ك، 
ل���ي�������س���ود ال�������س���ح���ك وامل���������زاح على 
التوا�سل  يتم  اأن  طلب  ثم  املكاملة، 
على  لالتفاق  اأ���س��ب��وع  اأول  يف  معه 

التفا�سيل.

مها�أحمدتفقد�ل�سيطرة
علىنف�سهالهذ��ل�سبب

املمثل  وف���اة  ذك���رى  اأح��م��د  مها  امل�سرية  املمثلة  اأح��ي��ت 
الفرتة  يف  معاناته  روت  اإذ  يا�سني،  اإ�سماعيل  امل�سري 
الأخ��رة من حياته ثم بكت ب�سدة، وذل��ك يف برناجمها 

ال�سم�ص. قناة  م�سرية" على  "تفاحة 
بيبقى ميت  اأب��وه��م  نا�ص كتر  "يف  اأح��م��د:  وق��ال��ت مها 
ويبقى عندهم م�سرح يف اليوم  نف�سه وينزلوا يعر�سوا، 
كده،  نعمل  علينا  ال��واج��ب  واتعلمنا  ك��ده  اتعلمنا  لأن 
مع  ح�سلت  دي  ذن��ب...وال��واق��ع��ة  ملو�ص  اجلمهور  لأن 
جوزي الفنان جمدي كامل. والدته توفت ال�سبح، وراح 
دفنها وكان عنده م�سرح مع جنم كبر اهلل يرحمه نور 
ال�سريف، وجمدي مقدر�ص يعتذر ومقدر�ص يجيب حد 

بداله."
يا�سني حلالة  اإ�سماعيل  تعر�ص  اأحمد عن  مها  وك�سفت 
اكتئاب قبل وفاته، واإ�سابته بالنقر�ص، الأمر الذي دفعه 

لال�ستعانة ب� "ال�سب�سب " عند دخوله امل�سرح.

قررتم�ساعدة�سديقهاففازتبربعمليوندولر 
امراأة  اأن   ،)UPI موحدة" )  الدفع  "واجهة  موقع  ذك��ر 
الأمريكية،  فرجينيا  بولية  كولبيرب  مدينة  �سكان  من 
ذلك  و�سمح  ب�سيارتها،  ونقله  لها  �سديق  م�ساعدة  قررت 
ل��ه��ا ب��ال��ف��وز ب��اجل��ائ��زة ال���ك���ربى. واأ����س���ار امل���وق���ع، اإىل اأن 
مونيكا كريفارو، �سعرت بامللل خالل انتظارها ل�سديقها 
�سوبر  اإىل  الذهاب  الوقت  لتم�سية  فقررت  �سيارتها،  يف 
فورية  يان�سيب  بطاقة  ا���س��رتت  وه��ن��اك  ق��ري��ب.  م��ارك��ت 
وفازت بجائزة قدرها 250 األف دولر. واأعربت كريفارو 
عن �سعادتها وذهولها، وقالت: "مل اأ�سدق اأن هذا ميكن 
اأنها مل  اإىل  املحظوظة،  امل��راأة  واأ���س��ارت  بالفعل".  يحدث 
تقرر بعد ما �ستفعله باجلائزة. يف وقت �سابق، اأفادت الأنباء 
كارولينا  بولية  اأندر�سون  مدينة  �سكان  من  واح��دة  ب��اأن 
حمطة  يف  وجودها  خ��الل  ا�سرتت  الأمريكية،  اجلنوبية 
باجلائزة  وف���ازت  ف��وري��ة،  يان�سيب  ت��ذك��رة  ال��وق��ود  تعبئة 

الكربى اأثناء انتظارها تزويد �سيارتها بالوقود.

طفليبتلع5كر�تمغناطي�سية
ي�سع  ب��اأن  توك" يق�سي  "تيك  على  جديد  حتد  انطلق 
امل�ساركون فيه كرتني من املغناطي�ص على جانبي الل�سان 

ليظهر وكاأنهم ثقبوا األ�سنتهم.
امل��راه��ق��ني دف��ع طفاًل  ال���ذي يجد �سعبية ب��ني  ال��ت��ح��ّدي 
اتباع  حماولته  اأث��ن��اء  مغناطي�سية  ك���رات  خم�ص  لب��ت��اع 
الطفل  وخ�����س��ع  توك".  "تيك  ع��ل��ى  اجل���دي���د  الجت�����اه 
مدينة  عاماً"من   11" ت���ري���ب  اإي��ل��ي�����ص  ال���ربي���ط���اين 
ور�س�سرت، و�سط اإجنلرتا، لعمليتني جراحيتني طارئتني 
وهو الآن يف حالة حرجة، وفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي 
ميل" الربيطانية. ويقوم التحدي اجلديد على تظاهر 
كرتني  و���س��ع  ط��ري��ق  ع��ن  األ�سنتهم  ثقبوا  باأنهم  النا�ص 
مغناطي�سيتني على جانبي األ�سنتهم، لكن الطفل اإيلي�ص 
ابتلع كرات Magneto املتعددة الألوان، واأ�سبح مري�ساً 
عملية  لإج�����راء  امل�ست�سفى  اإىل  ن��ق��ل��ه  ق��ب��ل  اأ���س��ب��وع  مل���دة 
ج��راح��ي��ة، الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، ح��ي��ث اع��ت��ق��د الأط���ب���اء اأنه 

م�ساب بالزائدة الدودية.

ثمرتا�سمامبوباريبـ25�ألفدولر
بيعت ثمرتا �سمام يوباري الأكر طلبا مببلغ 2.7 مليون 
ين )حوايل 25 األف دولر( يف مزاد تقليدي اإيذانا ببدء 

املو�سم يف جزيرة هوكايدو باليابان.
وقال منظمو املزاد، اإن هذا كان اأكر من 22 �سعف �سعر 
العام املا�سي. وي�ستهر �سمام يوباري ذو اللب الربتقايل 
يف  الكانتلوب  ومي��اث��ل  احل��ل��و،  وم��ذاق��ه  العالية  بجودته 
احلجم. ويف العام املا�سي، مت بيع اثنني من ثمار ال�سمام 
مقابل 120 األف ين - وهو جزء ب�سيط مما يتحقق عادة 
يف بداية املو�سم. وكانت اأزمة فرو�ص كورونا هي ال�سبب 
املثال،  �سبيل  �سبقه،على  ال��ذي  العام  ويف  ال�سعر.  هذا  يف 
بلغ خم�سة  ال�سمام رقما قيا�سيا  اثنتان من ثمار  حققت 

ماليني ين يف مزاد يف �سوق اجلملة.
للغاية يف  ظ���روف �سعبة  الثمار يف ظ��ل  زراع���ة  وجت���ري 

ال�ستاء القا�سي يف هوكايدو و هي فخر املنطقة.
ويبداأ احل�ساد يف اأيار-مايو وي�ستمر حتى اآب-اأغ�سط�ص. 
العادية  املتاجر  ال�سمام يف  وتبلغ قيمة الواحدة من هذا 

ب�سعة اآلف من الني - وهو ما يزال الكثر من املال.

دب�سارديزرع�لفو�سى
يفمونرتيال

ا�ستمرت  بفو�سى  اأ���س��ود  دب  �سغر  ت�سبب 
�ساعات عدة اأول اأول اأم�ص الأحد اإثر جتوله 
اإم�ساك  ق��ب��ل  م���ون���رتي���ال،  اأح����ي����اء  اأح�����د  يف 
ال�سلطات به عقب حقنه بثالث جرعات من 

املهدئ.
الدب  �سغر  ب��وج��ود  اإخ���ط���اراً  تلقيها  وب��ع��د 
ب��ع��د ظ��ه��ر الأح����د، ط��وق��ت ال�����س��رط��ة �سوارع 
ع��دة يف منطقة دورف���ال يف غ��رب مونرتيال 
حيث مطارها الدويل، بح�سب الناطق با�سم 

ال�سرطة رافاييل برجرون.
منازلهم  م����الزم����ة  ال�������س���ك���ان  م����ن  وُط����ل����ب 
ال�سرطة  عنا�سر  من  الع�سرات  ت��وىل  بينما 
وزارة احلياة  وم��وظ��ف��ني يف  الإط��ف��اء  وف���رق 
لإنقاذ  حملية  هيئة  من  ومتطوعني  الربية 

احليوانات، عمليات البحث عن الدب.
اأن �سغر الدب الذي  اإىل  واأ�سار برجرون 
اأ���س��ه��ر، ح��و���س��ر يف  ل ي��ت��ع��دى ع��م��ره ب�سعة 

باحة جممع �سكني قبل اأن يت�سلق �سجرة.
للرفق  ري�سكيو"  "اأنيمال  ه��ي��ئ��ة  وذك�����رت 
ب���احل���ي���وان يف م��ن�����س��ور ع��ل��ى ف��ي�����ص ب����وك اأن 
م��ت��ط��وع��ي��ه��ا ح���ق���ن���وا ث�����الث ج����رع����ات من 
تاأهب  ال���دب ظ��ل يف ح��ال��ة  "لكن  امل�����س��ك��ن��ات، 
�ساحة  اإىل  ي��ف��ر  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��ج��رة  وت�����س��ل��ق 

اأخرى".
وقد ت�سلق �سغر الدب اأخرا �سجرة اأخرى 
، حيث غفى. وو�سع عنا�سر الإطفاء و�سائد 
�سقوط  لإمكان  حت�سبا  الأر���ص  على  هوائية 

الدب.

طائر اللقلق يقف يف ع�سه حيث يهاجر اللقلق اإىل تركيا لفرتة ح�سانة مع ارتفاع درجة حرارة الطق�س يف الربيع. ا ف ب

كيمكارد��سيانحمّطمة
ب�سببف�سلزو�جها

الواقع الأمركية  كيم كاردا�سيان  وهي ت�سع خامت  ظهرت جنمة تلفزيون 
الأزي����اء  لت�سوير  ب��ري��ة  �سفائر  ب��وا���س��ط��ة  م�سفف  و���س��ع��ره��ا  ع��م��الق  اأن���ف 
جاهزة  "غر  باأنها  مزاعم  و�سط   ...   KKW Beauty  ملجموعة الراقية 
تاأرجح  اأث���ن���اء  ب��ري��ئ��ة  وب����دت  ك���اين وي�����س��ت.  للمواعدة" ب��ع��د ط��الق��ه��ا م��ن 
ال��ع��ي��ون احل��م��راء م��ن خط  ب��ظ��الل  ال��ط��وي��ل��ة.  وزي��ن��ت جفنيها  ال�سفائر 
اأنيق. علمي  خيال  ت��اأث��ر  على  للح�سول  بها  اخل��ا���ص   KKW Beauty"
والتي جذبت  العامل  تاأهياًل يف  الأك��ر  العازبة  اأن كيم تعترب  يذكر 
تقدمي  منذ  التنفيذيني  واملديرين  املالكة  العائلة  اأف��راد  انتباه 

طلب الطالق، لكنها ل تزال "حمطمة" لأن زواجها مل ينجح.


