
   

طائرة ثانية من الهالل الأحمر الإماراتي على متنها 
كميات كبرية من لقاحات كوفيد - 19 ت�شل دم�شق

•• دم�شق - وام:

و�سلت ام�س اإىل العا�سمة ال�سورية دم�سق طائرة م�ساعدات ثانية على 
الهالل  هيئة  �سريتها  كوفيد19-،  لقاحات  من  كبرية  كميات  متنها 
الأحمر الإماراتي بالتن�سيق مع جمعية الهالل الأحمر ال�سوري، للحد 

من تداعيات جائحة كورونا على ال�ساحة ال�سورية.
وتاأتي هذه امل�ساعدات �سمن ال�ستجابة العاملية لدولة الإمارات ملكافحة 
للمبادرات  دوليا، وتعزيزا  للجائحة  "كوفيد19-" والت�سدي  انت�سار 
الر�سيدة، لدعم اجلهود  القيادة  الدولة بتوجيهات  بها  التي ت�سطلع 
الذي  الهتمام  وجت�سد  ك��ورون��ا،  فريو�س  لنت�سار  للت�سدي  الدولية 
توليه الدولة لتعزيز قدرة املجتمعات على مواجهة تداعيات الزمات 
للم�ساهمة  املبادرة  تاأتي هذه  كما  ب�سورة عامة،  والإن�سانية  ال�سحية 
يف احلد من انت�سار جائحة كورونا يف عدد من ال��دول، وتعزيز اأوجه 

الوقاية واحلماية لل�سكان املحليني هناك.        )التفا�سيل �س2(

�شحنة م�شاعدات من خريية زايد 
حتوي متورا ت�شل اإىل مو�شكو

•• مو�شكو - وام:

نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة  تقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  ب���داأت 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والن�����س��ان��ي��ة م��ع ب��داي��ة �سهر رم�����س��ان امل��ب��ارك يف 
الأ�سر  على  توزيعها  اأج��ل  من  العامل  عوا�سم  من  ع��دد  اإىل  الو�سول 

ال�سائمة.
الرو�سية  العا�سمة  اإىل  مت��ورا  حت��وي  م�ساعدات  �سحنة  و�سلت  فقد 
�سفري  اجلابر  �سلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �سعادة  وق��ام  مو�سكو 
الدولة لدى رو�سيا الإحتادية بت�سليمها مل�ستحقيها.)التفا�سيل �س2(

جنود من احلر�س الوطني ي�ساركون يف مناورة ع�سكرية بالقرب من ميناء ماريوبول الأوكراين.  )ا ف ب(

جنل الرئي�س الراحل والرئي�س املوؤقت خالل موؤمتر �سحفي يف جنامينا.  )رويرتز(

رئي�س الوزراء الليبي ي�ستقبل نظريه امل�سري يف طرابل�س. )رويرتز(

اختيار جنل ديبي رئي�سا م�ؤقتا وت�سكيل جمل�س ع�سكري بقيادته 

مقتل رئي�س ت�شاد متاأثرا باإ�شابته على جبهة القتال

�سفن رو�سية جتري تدريبات يف البحر الأ�س�د

الكرملني يتهم الحتاد الأوروبي بالعمل اجلماعي �شد رو�شيا
•• عوا�شم-وكاالت:

املوقف  ���س��ي��د  ال���ت���وت���ر  زال  م����ا 
ب���ني رو���س��ي��ا وال�����دول الأوروب���ي���ة 
كان  اإث��ر ملفات عديدة  واأم��ريك��ا 
اآخرها التح�سيد على احلدود مع 

اأوكرانيا.
ال���ت���ط���ورات، هاجم  واأم������ام ه����ذه 
ال���ك���رم���ل���ني ال����ث����الث����اء، ال������دول 
بالعمل  وات���ه���م���ه���ا  الأوروب�������ي�������ة 

اجلماعي �سد بالده.
جاء ذلك بعد �ساعات من اإعالن 
دبلوما�سياً   18 ط���رد  ال��ت�����س��ي��ك 
اإىل  بالتج�ّس�س،  اتهمتهم  رو�سياً 
واأعلنت  ب��امل��ث��ل  مو�سكو  ردت  اأن 
موظفاً   20 اأن  امل��ا���س��ي  الأح����د 
مو�سكو  يف  الت�سيكية  ال�سفارة  يف 
ب��ات��وا ي��ع��ت��رون اأ���س��خ��ا���س��اً "غري 
عليهم  وي��ج��ب  فيهم"  م���رغ���وب 
م��غ��ادرة ال��ب��الد م��ع ن��ه��اي��ة اأم�س 
اإث�����ر  وذل��������ك  الث������ن������ني،  الأول 
يف  الت�سيكي  ال�����س��ف��ري  ا���س��ت��دع��اء 

مو�سكو فيتي�سالف بيفونكا.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت اأي�����س��اً رو���س��ي��ا طرد 
دب��ل��وم��ا���س��ي اأوك�����راين ق��ب��ل اأي����ام، 
لتهامه  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ب�����س  األ����ق����ي 
مبحاولة احل�سول على معلومات 

رو�سيا واأوك��ران��ي��ا ه��ذه امل��رة نحو 
ال��ذي قد ي�سبح  الأ���س��ود،  البحر 
جم�����ال ب���ح���ري���ا م�������س���دودا اأم�����ام 

ال�سفن الأوكرانية.
وت��ع��ت��زم اخل��ط��ة ال��رو���س��ي��ة وفق 
امل����الح����ة  ح����ظ����ر  اإىل  حم���ل���ل���ني 
البحر  ه��������ذا  م������ن  اأج�������������زاء  يف 

ال�سرتاتيجي ملدة �ستة اأ�سهر.
الآراء،  ه����ذه  م��و���س��ك��و  وت��خ��ال��ف 
بالقول اإن خطة الإغ��الق تهدف 
�سفنها  اأم����ام  امل��ج��ال  اإف�����س��اح  اإىل 

للتدريب يف املنطقة.
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وو���س��ف��ت 
اخلطة باأنها ت�سعيد غري مرر، 
دخولها  ح��ال  اأن��ه يف  اإىل  م�سرية 
توؤثر  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز 
املوانئ  اإىل  ال�سفن  و���س��ول  على 
الذي  اآزوف  بحر  يف  الأوك��ران��ي��ة 
ي���رت���ب���ط ب��ال��ب��ح��ر الأ������س�����ود عر 

م�سيق كريت�س.
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وات��ه��م��ت 
حملتها  يف  ب��ال��ت�����س��ع��ي��د  رو����س���ي���ا 
اأوكرانيا  ل��ت��ق��وي�����س  امل�����س��ت��م��رة 
جاء  اتهام  ا�ستقراراها،  وزع��زع��ة 
اإىل ح�سد  ت�����س��ري  ت��ق��اري��ر  و���س��ط 
جزيرة  �سبه  يف  ل��ق��وات��ه��ا  رو���س��ي��ا 
القرم وقرب احلدود الأوكرانية.

���س��ري��ة، وم���غ���ادرة ال���ب���الد، حيث 
الرو�سية  الأم����ن  اأج��ه��زة  اأع��ل��ن��ت 
دبلوما�سياً  اأوق��ف��ت  اأن��ه��ا  حينها 
تلقى  ب����اأن����ه  ت��ت��ه��م��ه  اأوك�����ران�����ي�����اً، 
مواطن  ع��ن  ح�سا�سة  م��ع��ل��وم��ات 
القائم  ا���س��ت��دع��ت  ك��م��ا  رو�����س����ي، 
مبو�سكو  الأوك�������راين  ب���الأع���م���ال 
عقب توقيف القن�سل الأوكراين 

يف بطر�سبورغ.
"اإنرتفاك�س"  وك���ال���ة  واأف��������ادت 
ل���الأن���ب���اء، ال���ث���الث���اء، ن��ق��ال عن 
البحر  يف  ال���رو����س���ي  الأ����س���ط���ول 
 20 م�����ن  اأك��������ر  اأن  الأ��������س�������ود، 
�ساركت  رو���س��ي��ة،  ح��رب��ي��ة  �سفينة 
البحر  يف  ع�سكرية  ت��دري��ب��ات  يف 

الواقع بني اآ�سيا واأوروبا.

م���وؤق���ت���ا حركة  رو����س���ي���ا  وت���ق���ي���د 
وم���ا و�سفته  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�����س��ف��ن 
»ب�سفن دولة اأخرى« قرب القرم، 
من  �سمتها  ال��ت��ي  اجل��زي��رة  �سبه 
2014 يف حترك  اأوك��ران��ي��ا ع��ام 
دفع الوليات املتحدة اإىل التعبري 

عن "قلقها العميق.
وت��ت��ج��ه ب��و���س��ل��ة ال��ت�����س��ع��ي��د بني 

•• اليمن-وكاالت:

نقلته  بيان  اليمن، يف  ال�سرعية يف  دعم  قال حتالف 
دون  طائرة  اعرت�س  اإن��ه  الثالثاء،  الإخ��ب��اري��ة،  قناة 
طيار ملغومة اأطلقها احلوثيون جتاه خمي�س م�سيط 

يف جنوب اململكة، ودمرها.
املتكررة  املتحدة  الأمم  حت��ذي��رات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ماأرب  حمافظة  عند  الع�سكري  احل�سد  خطورة  من 
التنبيهات  ك��ل  احل��وث��ي  ميلي�سيا  �سربت  اليمنية، 
املدينة  غ���رب  هجماتها  م��وا���س��ل��ة  احل��ائ��ط،  ع��ر���س 

و�سمالها، ومر�سلة مئات املقاتلني.
ويف ال�سياق، نبه مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون 
الإن�سانية يف تغريدة عر تويرت الثالثاء اإىل اأن اأكر 
القتال  يعر�سهم  م���اأرب  اإىل  ن��ازح جل���اأوا  م��ن مليون 
ي��ج��ر ع�����س��رات الآلف على  ل��ل��خ��ط��ر وق���د  ال���دائ���ر 

الفرار.
الوحدة  ك�سفت  بعدما  اجل��دي��د  التحذير  ه��ذا  ج��اء 

النه�شة ت�شب الزيت على النار.. وتهاجم رئي�س تون�س
•• تون�س-وكاالت:

يف اإطار اخلالفات امل�ستمرة منذ اأ�سهر بني الطرفني، 
اأم�س  الغنو�سي،  را�سد  برئا�سة  النه�سة  حركة  جددت 
التون�سي قي�س �سعيد،  الرئي�س  الثالثاء، حملتها �سد 
قبل  تاأكيده  الد�ستور، على خلفية  اإي��اه بخرق  متهمة 
امل�سلحة  للقوات  اأعلى  كقائد  �سالحياته  "اأن  يومني 
ت�سمل قوات الأمن الداخلي"، داعيا اإىل وجوب احرتام 

الد�ستور والتقيد به.
ويف بيان �سب الزيت على نار ال�سراع الذي انطلق قبل 
اأبدت احلركة ا�ستغرابها منعودة رئي�س الدولة  اأ�سهر، 
اإىل خرق الد�ستور واعتبار وثيقة ملغاة م�سدرا لترير 
نزوعه نحو احلكم الفردي، وذلك خالل خطابه الأحد 

مبنا�سبة الذكرى 65 لتون�سة قوات الأمن الداخلي.
ك��م��ا ات��ه��م��ت ال��رئ��ي�����س ب��اإق��ح��ام امل��وؤ���س�����س��ة الأم��ن��ي��ة يف 
ال�سراعات، معترة اأن ذلك ميثل تهديدا للدميقراطية 

وال�سلم الأهلي ومكا�سب الثورة.
ل�سعيد،  الت�سلطية  النزعة  اأ�سمتها  ملا  رف�سها  واأك��دت 
كما  الد�ستورية،  الن�سو�س  اأ�سا�س  على  انتخب  ال��ذي 

اتهمته بتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.
احتفال  خ��الل  ق��ال  ك��ان  التون�سي  الرئي�س  اأن  ي��ذك��ر 
الداخلي ح�سره رئي�س احلكومة ه�سام  الأم��ن  بقوات 
رئي�س  اإن  الغنو�سي  را���س��د  ال��رمل��ان  ورئي�س  امل�سي�سي 
الع�سكرية  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  هو  الدولة 
واملدنية. كما اأ�ساف فليكن هذا الأمر وا�سحا بالن�سبة 
اإىل كل التون�سيني يف اأي موقع كان، متابعا ل اأميل اإىل 
احتكار هذه القوات لكن وجب احرتام الد�ستور، وفق 
تعبريه. يذكر اأن النه�سة بهذا املوقف، ا�سطفت وراء 
رئي�س احلكومة وحليفها ه�سام امل�سي�سي، الذي اعتر 
الد�ستوري  ال��ت��اأوي��ل  ح���ول  �سعيد  خ��ط��اب  اأن  ب����دوره، 
مل�ساألة قيادة القوات امل�سلحة خارج ال�سياق"، بل قراءة 

فردانية و�ساذة للن�س الد�ستوري.

مطالب بـ5,5 مليار دولر لإنقاذ 
املجاعة  من  �شخ�س  مليون   34

•• جنيف-اأ ف ب:

260 منظمة غري  ح���واىل  دع��ت 
دفع  اإىل  املانحة  ال���دول  حكومية 
ال���ذي  دولر  م��ل��ي��ار   5،5 م��ب��ل��غ 
املتحدة  الأمم  وك������الت  ط��ل��ب��ت��ه 
من  �سخ�س  م��ل��ي��ون   34 لإن���ق���اذ 
املجاعة، يف ر�سالة مفتوحة ُن�سرت 

الثالثاء.
وقعتها  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  وج����اء يف 
وطنية  احلكومية  غ��ري  منظمات 
ندعوكم  ال���ع���امل  ح����ول  ودول����ي����ة 
دولر  م��ل��ي��ار   5،5 م��ب��ل��غ  ل���دف���ع 
املطلوبة  الإ�سافية  الأم����وال  م��ن 
الغذائية  امل���������س����اع����دة  ل���ت���ق���دمي 
ماليني  ل���ع�������س���رات  الطارئة" 
يت�سورون  ل  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 
يت�سورون  جنعلهم  ولكننا  جوعاً 

جوعاً.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��دع��وة دع��م��اً للنداء 
الأغذية  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ه  ال����ذي 
ال�����ع�����امل�����ي وم����ن����ظ����م����ة الأغ������ذي������ة 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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مبادرات حممد بن را�شد العاملية تطلق مزادا 
فنيا خرييا عامليا لدعم حملة 100 مليون وجبة

اأخبار الإمارات

هل �شتحظر اأملانيا حزب 
البديل من اأجل اأملانيا...؟

عربي ودويل

ماكرون واأوربان متحدان 
�شد الدوري املمتاز...!

الفجر الريا�شي

دعم�ه ب�سكل غري م�سروط

لهذا اأحّب الإجنيليون ترامب كثرًيا!
•• الفجر -كون�شتان�س فاروكييه –ترجمة خرية ال�شيباين

150 �سفحة فقط، ي�سف اأندريه غانييه املعتقدات الدينية التي تّرر الدعم  يف 

غري امل�سروط من جانب الإجنيليني الأمريكيني لرئي�س الوليات املتحدة ال�سابق.
عام 2016، �سّوت 81 باملائة من الإجنيليني البي�س ل�سالح دونالد ترامب. يقدم 
اأندريه غانييه، اأ�ستاذ الدرا�سات الدينية بجامعة كونكورديا )مونرتيال(، هنا كتاًبا 
تعليمًيا. بب�ساطة، ولكن بدقة، ي�سرح للمراقب اأ�سباب الرتباط بني جزء كبري من 
الإجنيليني الأمريكيني وترامب. وقد مت تثبيت العديد من التحليالت التاريخية 
والجتماعية، ال�سرورية لفهم هذه العالقة. ويتمتع اأندريه غانييه مبيزة النظر 
اإىل اأحد جوانبها غري املعروفة: املنطق الالهوتي وراء الت�سويت املوؤيد لرتامب... 

اإذن، اكت�ساف حقيقي للقارئ.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأم�س  ال���ت�������س���ادي  اجل��ي�����س  ق����ال 
اإدري�س  ال��رئ��ي�����س  اإن  ال��ث��الث��اء 
لأكر  البالد  حكم  ال��ذي  ديبي، 
اأثناء  لقي حتفه  عاما،   30 من 
تفقده للقوات على جبهة القتال 

مع املتمردين ال�سماليني.
ب��ا���س��م اجلي�س  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اأج��ون��ا يف بث  ب��رم��ي��ن��داو  عظيم 
انتقاليا  جمل�سا  اإن  تلفزيوين 
ي�سم جمموعة من كبار �سباط 
اخ��ت��ار اجل���رال حممد  اجلي�س 
موؤقتا  رئي�سا  دي��ب��ي،  اب��ن  ك��اك��ا، 

للبالد.
الرئي�س  مب��ق��ت��ل  اجل��ي�����س  اأف�����اد 
باإ�سابته  متاأثرا  دي��ب��ي،  اإدري�����س 
فيها  ي�سارك  كان  معارك  خالل 

على اجلبهة.
اإعالن  دي��ب��ي غ���داة  وج���اء مقتل 

فوزه بولية رئا�سية �ساد�سة.
اأط��ل��ق يف مار�س  وك��ان ديبي ق��د 
املا�سي، حملته النتخابية للفوز 
ب��ولي��ة رئ��ا���س��ي��ة ���س��اد���س��ة، داعيا 
اإىل توحيد ال�سفوف بعد حظر 

احتجاجات معار�سة وتفريقها.
 واأعلن اجلي�س الت�سادي احلداد 

يف ال��ب��الد على وف��اة دي��ب��ي، هذا 
اإىل جانب اإغالق احلدود الرية 

للبالد.
ال�ستعداد  عزمه  اجلي�س  واأك���د 
لإجراء انتخابات رئا�سية و�سفها 

باأنها �ستكون "�سفافة".
ب��ا���س��م اجلي�س،  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اجل���رال ع��زم ب��رم��ان��دوا اأغونا، 
التلفزيون  ع���ر  ت��ل��ي  ب���ي���ان  يف 
الت�سادي، اإن "رئي�س اجلمهورية 
اإدري�س ديبي اإيتنو لفظ اأنفا�سه 

كان ي�سارك فيها على اجلبهة.
وق����ال اجل��ي�����س ال��ت�����س��ادي الذي 
اأعلن احلداد بالبالد يف بيان، اإن 
�سيتم  انتقاليا  ع�سكريا  جمل�سا 
الرئي�س  جن��ل  ب��ق��ي��ادة  ت�سكيله 
الراحل، حيث �سيعمل على اإدارة 

�سوؤون البالد.
ك���ذل���ك اأع���ل���ن اجل��ي�����س اإغ����الق 
مقتل  ب���ع���د  ال�����ري�����ة  احل���������دود 
ال��رئ��ي�����س، وال���س��ت��ع��داد لإج���راء 
باأنها  و�سفها  رئا�سية  انتخابات 

الأخ��������رية م���داف���ع���ا ع����ن وح����دة 
�ساحة  يف  الأرا������س�����ي  و����س���الم���ة 
ببالغ  "نعلن  م�سيفا  املعركة"، 
الأ�سى لل�سعب الت�سادي نباأ وفاة 
 20 الثالثاء  يف  ت�ساد  ماري�سال 

اأبريل 2021".
واأع������ل������ن اجل���ي�������س ال���ت�������س���ادي، 
عاجلة،  ق������رارات   3 ال���ث���الث���اء، 
ب��ع��د دق���ائ���ق م���ن الإع�������الن عن 
وفاة رئي�س البالد اإدري�س ديبي، 
معارك  خ��الل  باإ�سابته  متاأثرا 

�ستكون "�سفافة".
ت�سادية  متمردة  جماعة  وقالت 
تتقدم جنوبا قادمة من ليبيا اإنها 
يقودها  انتقالية  عملية  ترف�س 
جنل  ب��زع��ام��ة  ع�سكري  جمل�س 
الرئي�س اإدري�س ديبي، الذي لقي 
حتفه الثنني، وتعهدت بالزحف 

�سوب العا�سمة جنامينا.
اأهمية  ع��ل��ى  ب���اري�������س  و�����س����ددت 
يف  لل�سلطة  ال�����س��ل��م��ي  الن��ت��ق��ال 
ت�ساد حليفتها يف منطقة ال�ساحل 
الت�سادي  ال��رئ��ي�����س  وف�����اة  ب��ع��د 
الذي و�سفته  اإتنو  اإدري�س ديبي 
باأنه �سديق �سجاع على ما اأعلن 

ق�سر الإليزيه الثالثاء.
وتابع الإليزيه يف ر�سالة التعزية 
مت�سكها  ع��ن  ت��ع��رب  ب��اري�����س  اأن 
ووحدة  ت�ساد  با�ستقرار  الثابت 

اأرا�سيها.
واأ�ساف بيان الإليزيه اأن فرن�سا 
عائلة  اإىل  ب���ال���ت���ع���ازي  ت���ت���ق���دم 
الرئي�س ديبي وال�سعب الت�سادي 
رئي�سا  ت�ساد  فقدت  فقد  برمته. 
جهد دومنا هوادة من اجل اأمن 
على  املنطقة  وا���س��ت��ق��رار  ال��ب��الد 
لقد فقدت  عاما.  مدى ثالثني 

فرن�سا �سديقا �سجاعا.

مدبويل يف ليبيا على راأ�س وفد كبري
•• القاهرة-وكاالت:

توجه رئي�س جمل�س الوزراء امل�سري، م�سطفى مدبويل، على راأ�س وفد 
كبري  م�سري  مل�سوؤول  زي��ارة  اأول  يف  طرابل�س  اإىل  الثالثاء  اأم�س  كبري 

لليبيا، منذ الثورة الليبية.
اأعمال  رج���ال  وك��ب��ار  وزراء  بينهم  ف����رداً،   72 امل�����س��ري  ال��وف��د  وي�����س��م 

وم�ستثمرين م�سريني.
الدبيبة  احلميد  عبد  الليبي  نظريه  امل�سري  ال���وزراء  رئي�س  والتقى 

لبحث دعم التعاون الثنائي يف جميع املجالت.
ومن املقرر اأن يلتقى رئي�س الوزراء خالل زيارته، التي ت�ستغرق �ساعات، 
كبار امل�سوؤولني يف البالد، وبينهم حممد املنفي رئي�س املجل�س الرئا�سي 
الطاقة  الزيارة توقيع عدد من التفاقيات يف جمالت  الليبي وت�سهد 

والكهرباء وزيادة ال�ستثمارات امل�سرية يف ليبيا .

ال�شعودية واليونان توقعان 
اتفاقية يف املجال الع�شكري

•• الريا�س -وام:

اأم�س  واليونان  ال�سعودية  وقعت 
م�سروع  ب�������س���اأن  ات���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
بالو�سع  اخل���ا����س���ة  ال��رتت��ي��ب��ات 
امل�سلحة  ل����ل����ق����وات  ال����ق����ان����وين 
امل�������س���ارك���ة يف دع���م  ال���ي���ون���ان���ي���ة 

القدرات الدفاعية للمملكة.
ال�سعودية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
ال�سعودية  خ��ارج��ي��ة  وزي����ري  اأن 
وال����ي����ون����ان الأم�������ري ف��ي�����س��ل بن 
نيكو�س  و  ع���ب���داهلل  ب���ن  ف���رح���ان 
دن�����دي�����ا������س وق�����ع�����ا الت����ف����اق����ي����ة 
جمعهما  ال������ذي  ال���ل���ق���اء  خ�����الل 
بح�سور  ال���ري���ا����س  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
وزير الدفاع اليوناين نيكولو�س 

بانايوتوبولو�س.
وقد اجتمع �سمو الأم��ري حممد 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ال���ع���ه���د 
ال�سعودي  ال��دف��اع  ال����وزراء وزي���ر 
اليوناين  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  م���ع 
نيكولو�س  الدفاع  وزير  بح�سور 
ب���ان���اي���وت���وب���ول���و����س ح��ي��ث جرى 
بحث الأو�ساع الإقليمية الراهنة 
واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة ب�����س��اأن��ه��ا اإىل 
جانب اأوجه التعاون امل�سرتك يف 
خمتلف املجالت وال�سبل الكفيلة 

بدعمه وتطويره.

يطلب  ال�شومايل  الرئي�س 
الإفريقي  الحتـــاد  و�شاطة 

•• كين�شا�شا-اأ ف ب:

رحب الرئي�س ال�سومايل حممد 
ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ث��الث��اء بدور 
الحتاد الإفريقي املقبل يف و�سع 
بعدما  ب���الده  يف  انتخابي  م�سار 
طلب يف كين�سا�سا و�ساطة الرئي�س 
الكونغويل  ل����الحت����اد  احل�������ايل 

فيليك�س ت�سي�سيكيدي.
وك���ت���ب ال��رئ��ي�����س ال�����س��وم��ايل يف 
الرئي�س  م��ع  ل��ق��اء  غ���داة  تغريدة 
ال�����ك�����ون�����غ�����ويل ك������ل الأط������������راف 
ال�����س��وم��ال��ي��ني ���س��ي�����س��ارك��ون يف 
نظامنا  م�ستقبل  ح���ول  احل����وار 

الدميوقراطي.
الكونغولية  ال���رئ���ا����س���ة  وق���ال���ت 
الهدف  اإن  ب��ي��ان  يف  جهتها  م��ن 
بني  ات����ف����اق  اإىل  ال���ت���و����س���ل  ه����و 
ال�سوماليني ملا يف ذلك م�سلحة 

ال�سعب ال�سومايل.
ورحب ت�سي�سيكيدي باليد املمدوة 
م���ن ال��رئ��ي�����س ال�����س��وم��ايل لكل 
للتو�سل  ال�سوماليني  الأط��راف 
ي��اأت��ي بها  وت�����س��وي��ات  اإىل ح��ل��ول 

ال�سوماليون اأنف�سهم.

اأنها  م��اأرب  يف  النازحني  خميمات  لإدارة  التنفيذية 
األف   24 اأك��ر م��ن  اأو  اأ���س��رة،   3442 ن��زوح  �سجلت 
6 فراير �سباط املا�سي  �سخ�س، خالل الفرتة من 
وحتى 16 اأبريل ني�سان اجلاري. وقالت يف بيان، اإن 
امل��اأوى وامل��واد الغذائية  اإىل  ه��وؤلء النازحني بحاجة 
�سرواح،  مديرية  من  معظمهم  واإن  ال�سرب،  ومياه 

غربي املحافظة.
ملمار�سة  ال���دويل  واملجتمع  املتحدة  الأمم  دع��ت  كما 
وقف  اأج���ل  م��ن  احلوثيني  امللي�سيات   على  ال�سغط 
ا�ستهداف  ع���ن  وال���ت���وق���ف  م������اأرب  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات��ه��م 
النزوح،  م��ن  ج��دي��دة  م��راح��ل  وجتنيبهم  ال��ن��ازح��ني 
للنازحني  الإغ��اث��ة  لتقدمي  العاجل  التحرك  واإىل 

والتخفيف من معاناتهم.
ي�سار اإىل اأن املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني �سدد يوم اجلمعة املا�سي على قلقها العميق 
اإزاء �سالمة ال�سكان املدنيني مع ت�ساعد حدة القتال 

يف حمافظة ماأرب.

تدمري طائرة ح�ثية ملغ�مة ا�ستهدفت خمي�س م�سيط

حتذيرات اأممية: مليون نازح حتت 
خطر ميلي�شيا احلوثي مباأرب

ــراف  اع اإىل  يدعو  بــايــدن 
و�شربيا  كو�شوفو  بني  متبادل 

•• بري�شتينا-اأ ف ب:

بايدن  الأم��ريك��ي ج��و  الرئي�س  ق��ال 
اإن اأي تطبيع بني كو�سوفو و�سربيا 
اأن مير عر اع��رتاف متبادل  يجب 
العدوين  ب����ني  ح������وار  اإىل  داع����ي����ا 

ال�سابقني.
ترف�س بلغراد العرتاف با�ستقالل 
العام  امل��ع��ل��ن يف  ال�����س��اب��ق  اإق��ل��ي��م��ه��ا 
�سنوات  ع�سر  ح��واىل  بعد   2008
م���ن ال�����س��راع ال����ذي ان��ت��ه��ى عندما 
القوات  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف  ق�سف  اأج���ر 

ال�سربية على الن�سحاب.
ويف ر�سالة تهنئة اإىل رئي�سة كو�سوفو 
اجل��دي��دة ف��ي��وزا ع��ث��م��اين، ق���ال جو 
ال���ع���الق���ات مع  ت��ط��ب��ي��ع  اإن  ب���اي���دن 
اأجل  �سربيا �سروري لكو�سوفو من 

حتقيق الإمكانات التي متلكها.
واأ�ساف بايدن اأن وا�سنطن �ستوا�سل 
دعم اجلهود لتحقيق �سالم دائم من 
كو�سوفو  ب���ني  م��ث��م��ر  ح����وار  خ����الل 
و�سربيا والتو�سل اإىل اتفاق تطبيع 

�سامل ي�ستند اإىل اعرتاف متبادل.

جتفيف املمر الأو�شط يك�شف خطة اإثيوبيا ب�شد النه�شة
•• عوا�شم-وكاالت:

يبدو اأن اإثيوبيا عازمة على القيام بعملية امللء الثاين 
دولتي  م��ع  بالتفاق  ذل��ك  ك��ان  ���س��واء  النه�سة،  ل�سد 
امل�سب اأو من دونه. فاأحدث �سور التقطتها الأقمار 
ال�سناعية، رمبا تك�سف نوايا اأدي�س اأبابا بهذا ال�ساأن، 
اإذ تظهر م�ساعي اإثيوبية لتجفيف املمر الأو�سط من 

�سد النه�سة بوقف عبور املياه خالله.
وي���ت���واك���ب ذل����ك م���ع حت���وي���ل امل���ي���اه ل���الن���دف���اع من 

البوابتني العلويتني فقط.
ومتهد عملية جتفيف املمر الأو�سط ل�سب اخلر�سانة 
لتعليته اإىل م�ستوى 595 مرتا فوق �سطح البحر، 
مما يجعل املمر جاهزا لتخزين اأكر من 18 مليار 

مرت مكعب بحلول يوليو املقبل.
اإن الدع���اء  امل�����س��ري��ة  ال���ري  ت��ق��ول وزارة  ال�����س��ي��اق  يف 
اثنان،  وع��دده��ا  املنخف�سة،  امل��خ��ارج  ب���اأن  الإث��ي��وب��ي 
�ستكون قادرة على مترير الكمية التي تريدها دولتي 

امل�سب من  املياه غري �سحيح.
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اأخبـار الإمـارات

طائرة ثانية من الهالل الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبرية من لقاحات كوفيد- 19 ت�شل دم�شق
•• دم�شق - وام:

على  ثانية  م�ساعدات  طائرة  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  اإىل  ام�س  و�سلت 
الهالل  هيئة  �سريتها  كوفيد19-،  ل��ق��اح��ات  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  متنها 
للحد  ال�سوري،  الأحمر  الهالل  جمعية  مع  بالتن�سيق  الإماراتي  الأحمر 

من تداعيات جائحة كورونا على ال�ساحة ال�سورية.
الإم��ارات ملكافحة  العاملية لدولة  امل�ساعدات �سمن ال�ستجابة  وتاأتي هذه 

التي  للمبادرات  وتعزيزا  دوليا،  للجائحة  كوفيد19-والت�سدي  انت�سار 
الدولية  اجلهود  لدعم  الر�سيدة،  القيادة  بتوجيهات  الدولة  بها  ت�سطلع 
الدولة  توليه  الذي  الهتمام  للت�سدي لنت�سار فريو�س كورونا، وجت�سد 
ل��ت��ع��زي��ز ق����درة امل��ج��ت��م��ع��ات ع��ل��ى م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات الزم�����ات ال�سحية 
للم�ساهمة يف احلد من  املبادرة  تاأتي هذه  كما  عامة،  ب�سورة  والإن�سانية 
انت�سار جائحة كورونا يف عدد من الدول، وتعزيز اأوجه الوقاية واحلماية 

لل�سكان املحليني هناك.

وتبذل دولة الإمارات يف هذا ال�سدد جهودا كبرية مل�ساعدة الدول ال�سقيقة 
لبلوغ  بجانبها  وال��وق��وف  ال�سحية،  اأو���س��اع��ه��ا  جت���اوز  على  وال�سديقة 
مرحلة التعايف من الأزمة، وت�ستهدف هذه اللقاحات العاملني باخلطوط 
ولكبار  ال�سعبة  الإن�سانية  احل��الت  واأ�سحاب  الطبي  باملجال  الأمامية 

ال�سن واأ�سحاب الأمرا�س املزمنة، والأ�سخا�س يف اأماكن النزوح.
19" يف   - " كوفيد  ل�  اللقاحات  توفري جرعات  ي�ساهم  اأن  املتوقع  وم��ن 
امل��ب��ا���س��رة وغري  اآث�����اره ال�سلبية  حم��ا���س��رة ف��ريو���س ك���ورون���ا واحل���د م��ن 

املبا�سرة.
مع  وبالتعاون  م�سبقاً  قامت  الم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأن  يذكر 
 97.2 بلغت  طبية  م�ساعدات  باإر�سال  ال�سوري  الحمر  الهالل  جمعية 
والوقاية  احلماية  واأدوات  الطبية  امل�ستلزمات  وت�سمنت  �سوريا،  اإىل  طنا 
ال�سخ�سية واأجهزة الك�سف عن الفريو�س، والتي كان لها الدور الكبري يف 
تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملني يف خط الدفاع الأول يف مواجهة 

اجلائحة.

باحثون من نيويورك اأبوظبي يطورون م�شبارا لعزل اخلاليا ال�شرطانية بكفاءة من عينات الدم
•• اأبوظبي - وام:

تطوير  يف  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  لدى  الباحثني  من  فريق  جنح 
م�سبار متكامل ودقيق للموائع يتيح عزل اخلاليا ال�سرطانية بكفاءة 

من عينات الدم بالعتماد على طريقة متعددة العزل.
اأن معدل جناة مر�سى ال�سرطان قد ينخف�س  اإىل  وت�سري الدرا�سات 
النت�سار  م��رح��ل��ة  اإىل  امل��ر���س  ت��ط��ّور  ع��ن��د  اأق���ل  اأو  امل��ائ��ة  10 يف  اإىل 
الدموي "النقيلة" والتي توؤدي اإىل تكوين اأورام �سرطانية ثانوية يف 
الورم  اكت�ساف  ذلك  �سوء  يف  ال�سروري  ومن  اجل�سم  اأنحاء  خمتلف 

مرحلة  اإىل  ت��ط��وره  قبل  ومعاجلته  ممكن  وق��ت  ب��اأ���س��رع  ال�سرطاين 
النت�سار اأو على الأقل يف مراحله املبكرة. وجنح فريق من الباحثني 
بقيادة الدكتور حممد ق�سامية الباحث الرئي�سي والأ�ستاذ امل�ساعد يف 
كلية الهند�سة امليكانيكية والبيولوجيا الطبية لدى جامعة نيويورك 
اأبوظبي يف تطوير م�سبار ميكروفلويديك HB-MFP وهو نظام 
جديد للموائع الدقيقة يعمل بفعالية على عزل جمموعات اخلاليا 
اإجراء  ل�سمان  ال�سرطان  مر�سى  دم  عينات  من  املنت�سرة  ال�سرطانية 

التحاليل بطريقة اأ�سهل واأكر دقة.
  وا�ستناداً اإىل درا�سة جديدة بعنوان "م�سبار املوائع اجلزيئية ُمتعدد 

حممد  الباحث  ���س��رح  الرو�ستاتا"  �سرطان  نقائل  للتقاط  ال��ع��زل 
ق�سامية وفريقه اآلية عمل م�سبار ميكروفلويديك للموائع اجلزيئية 
والذي يعتمد على اأنواع خمتلفة من جزيئات التعرف احليوية بهدف 
حتديد وعزل اخلاليا ال�سرطانية من عينات الدم. وتعمل هذه الأداة 
و�سط حيز مفتوح دون العتماد على قنوات مغلقة ما يجعلها تتغلب 
على الكثري من امل�ساكل التقنية التي ترتافق عادة مع ا�ستخدام املوائع 

اجلزيئية التقليدية.
وميثل م�سبار ميكروفلويديك اأداة متحركة تقوم مب�سح عينة الدم على 

مادة التفاعل الو�سيطة املرتافقة مع ُم�ستقبالت حيوية خمتلفة.

وميكن ت�سبيه عمل امل�سبار بقلم يكتب على لوح حتت املاء وبدون اأي 
مادة  اللوح  ي�سّكل  بينما  املري�س  دم  عينة  تالم�س حيث ميثل احلر 
ال�سرطانية  اخل��الي��ا  ال��ت��ق��اط  ع��ل��ى   تعمل  ال��ت��ي  الو�سيطة  التفاعل 

املنت�سرة.
اأداة  ميثل   HB-MFP ميكروفلويديك  اأن  ق�سامية  حممد  واأك��د 
تطويره  ومي��ك��ن  ال�سائلة  اخل��زع��ات  لتحليل  ال��ك��ف��اءة  وعالية  فعالة 
الثدي  �سرطان  مثل  ال�سرطانات  من  اأخ��رى  اأن��واع  لُينا�سب  ب�سهوله 
الأبحاث  دع��م  على  البتكار  ه��ذا  ُي�ساعد  ان  اأمله  عن  معربا  وال��رئ��ه 

وتعزيز فعالية ودقة اأدوات الت�سخي�س املبكر لل�سرطان.

اأجرت 192,238 فح�سا ك�سفت عن 1,903 اإ�سابات

»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,854 
حالة جديدة من كورونا

تقدمي 113,621 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �شاعة املا�شية
••    اأبوظبي-وام : 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع 
وزي��ادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف 
كورونا  ب��ف��ريو���س  احل�����الت  امل�سابة  وح�����س��ر  امل��ب��ك��ر 
19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  "كوفيد -  امل�ستجد 
اأعلنت ال��وزارة عن اإج��راء 192،238 فح�سا جديدا 
املا�سية على فئات خمتلفة يف   24 ال�  خالل  ال�ساعات 
الفح�س  تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع 

الطبي . 
     و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة 
يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
بفريو�س  جديدة  ح��الت  اإ�سابة   1،903 عن  الك�سف 
وجميعها  خم��ت��ل��ف��ة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك���ورون���ا 
الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 
 500،860 امل�سجلة  احل���الت  يبلغ  جمموع  وب��ذل��ك 
3 ح��الت م�سابة  ال���وزارة عن وف��اة  اأعلنت  حالة     . كما 
وذلك من تداعيات الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة   1،559 حالة . 
اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة     واأعربت 

وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 
باأفراد  مهيبة  جل��م��ي��ع  امل�سابني،  ال��ع��اج��ل  ب��ال�����س��ف��اء 
والتقيد  ال�����س��ح��ي��ة  م���ع اجل���ه���ات  ال���ت���ع���اون  امل��ج��ت��م��ع 
�سماناً  الج��ت��م��اع��ي  بالتباعد  والل���ت���زام  بالتعليمات 

ل�سحة و�سالمة  اجلميع . 
جديدة  حالة   1،854 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت     كما 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�سابني 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س  بعد تلقيها الرعاية 
ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 483،180 حالة . 
املجتمع عن تقدمي  ال�سحة ووقاية  اأعلنت وزارة  وقد 
خالل  "كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   113،621
ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
جرعة   9،788،826 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي 
 100 ل��ك��ل  98.97 ج��رع��ة  ال��ل��ق��اح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل 

�سخ�س.
ي��اأت��ي ذل���ك مت��ا���س��ي��ا م��ع خ��ط��ة ال�����وزارة ل��ت��وف��ري لقاح 
املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  و�سعياً  كوفيد19- 
اأعداد  �ست�ساعد يف تقليل  التطعيم والتي  الناجتة عن 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

�شحنة م�شاعدات من خريية زايد حتوي متورا ت�شل اإىل مو�شكو

خالل اجتماع نظمه املجل�س الأطل�سي قبيل قمة القادة للمناخ 

الإمارات ترى يف دعم العمل املناخي فر�شة للنمو القت�شادي

•• مو�شكو - وام:

بداأت امل�ساعدات التي تقدمها موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
لالأعمال اخلريية والن�سانية مع بداية �سهر رم�سان املبارك 
يف الو�سول اإىل عدد من عوا�سم العامل من اأجل توزيعها على 

الأ�سر ال�سائمة.
العا�سمة  اإىل  مت���ورا  حت���وي  م�����س��اع��دات  �سحنة  و���س��ل��ت  ف��ق��د 
ال��رو���س��ي��ة م��و���س��ك��و وق����ام ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د اأح���م���د بن 
�سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا الإحتادية بت�سليمها 

مل�ستحقيها.

كانت �سحنات من تلك امل�ساعدات قد و�سلت اإىل كل من الفلبني 
و الهند و بيالرو�سيا و اأرمينيا و قر�س و اأفغان�ستان وغينيا 
و كينيا  نيبال  و  واإ�سبانيا  ت�ساد  و  و بريو  املك�سيك  و  كوناكري 
و نيوزيلندا و  املتحدة  اأوكرانيا واململكة  و  اأرمينيا  و  اأوغندا  و 
اجلبل الأ�سود و ال�سني.. و من املقرر اأن يتواىل و�سول �سحنات 

التمور اإىل بلدان اآخرى.
اأك���د �سعادة حمد ���س��امل ب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري امل��دي��ر العام  و 
للموؤ�س�سة يف ت�سريحات له اأن " خريية زايد " توا�سل تقدمي 
رم�سان  �سهر  يف  غ��ريه��ا  و  مت���ور  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  م�ساعداتها 
املبارك من اأجل دعم الأ�سر غري القادرة يف خمتلف الدول يف 

ظل الأزمة احلالية التي ت�سببت بها جائحة كورونا.
الن�سانية  و  املوؤ�س�سة اخلريية  اأه��داف  :" انطالقا من  وق��ال 
بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  خطى  على  العطاء  نوا�سل 
اأياديه  ك��ان مي��د  " ال��ذي  ث��راه  " طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان 
لإدخال  املبارك  �سهر رم�سان  اإىل اجلميع خا�سة يف  البي�ساء 

الفرحة اإىل نفو�س ال�سائمني كبارا و �سغارا.
عر  خارجيا  م�ساعداتها  برامج  �ستتابع  املوؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح 
���س��الل غذائية  ت��ق��دمي  امل�����س��اح��ف و  ت���وزي���ع  ال��ع��ي��د و  ك�����س��وة 
وكوبونات �سراء وغريها تعزيز للدور الن�ساين واخلريي على 

كل امل�ستويات.

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد اجلابر  اأكد معايل الدكتور �سلطان بن 
وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث 
اخلا�س لدولة الإمارات ل�سوؤون التغري املناخي 
التزام دولة الإم��ارات بالعمل املناخي امل�ستمر 
وال��ط��م��وح، و����س���رورة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حتويل 

التحدي املناخي اإىل خلق فر�س اقت�سادية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���اء م��ع��ال��ي��ه ام�������س مع 
التنفيذي  واملدير  الرئي�س  كيمب  فريدريك 
البحثية  امل��وؤ���س�����س��ة  الأط���ل�������س���ي،  ل��ل��م��ج��ل�����س 

الأمريكية التي تتخذ مقرها يف وا�سنطن.
"من   : �سلطان اجلابر  الدكتور  و قال معايل 
خ���الل روؤي�����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، ت���رى دولة 
اأن العمل املناخي امل�ستمر والطموح  الإم��ارات 
للنمو  ق��وي��ا  داع��م��ا  وي�سكل  م��ه��م  و  ���س��روري 
ال�سحيحة  اخلطوات  اتخاذ  واأن  القت�سادي، 
م�سار  ع��ل��ى  ال��ع��امل  �سي�سع  الجت����اه  ه���ذا  يف 
ج���دي���د ن��ح��و حت��ق��ي��ق من���و اق���ت�������س���ادي كبري 
التعامل  علينا  ل��ذل��ك،  ال��ك��رب��ون..  منخف�س 
اأن���ه فر�سة يجب  امل��ن��اخ��ي على  ال��ت��ح��دي  م��ع 

ال�ستفادة منها".
يف  ال�ستثمار  ف��ر���س  اأن  اإىل  معاليه  اأ���س��ار  و 
اقت�ساديا  جمدية  اأ�سبحت  املتجددة  الطاقة 
البيانات  اإىل  اأي وقت م�سى، لفتا  اأك��ر من 
التي ن�سرتها موؤخرا الوكالة الدولية للطاقة 
 2020 اأك���دت اأن ع��ام  اآي��ري��ن��ا التي  امل��ت��ج��ددة 
الطاقة  ق��ط��اع  ت��اري��خ  اإ���س��اف��ة يف  اأك���ر  �سهد 
رغم  وذل��ك  جيجاوات،   260 بلغت  املتجددة 
انت�سار  ع��ن  الناجتة  القت�سادية  ال�سعوبات 
دولة  ت�ستفيد  و  عامليا..  كوفيد19-  جائحة 
ال��واق��ع القت�سادي ومن  الإم����ارات م��ن ذل��ك 
التكنولوجيا  جم����ال  يف  ال����رائ����دة  خ��رات��ه��ا 
ال���دع���م الإق��ل��ي��م��ي للعمل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة حل�����س��د 
املناخي ا�ستعدادا للدورة ال�ساد�سة و الع�سرين 
مل��وؤمت��ر ال����دول الأط������راف يف ات��ف��اق��ي��ة الأمم 

.COP 26 املتحدة لتغري املناخ
ال��دك��ت��ور �سلطان اجلابر  ج��اء ح��دي��ث م��ع��ايل 
الأبي�س قمة  البيت  ا�ست�سافة  اأي��ام من  قبيل 
دول���ة مبا   40 امل��ن��اخ مب�ساركة  ب�����س��اأن  ال��ق��ادة 
الزيارة  اأهمية  معاليه  واأك���د  الإم����ارات،  فيها 

الأخرية للمبعوث الرئا�سي الأمريكي ل�سوؤون 
التغري املناخي جون كريي اإىل دولة الإمارات 
للم�ساركة يف احلوار الإقليمي للتغري املناخي 

الذي عقد يف اأبوظبي.
اأهمية  الزيارة  تلك  " اكت�سبت  معاليه:  وقال 
النفط  اأك��ر منتجي  اأح��د  كبرية فقد جمعت 
والغاز يف العامل مع الوليات املتحدة التي تعد 
اأكر اقت�ساد يف العامل وكذلك اأحد املنتجني 
لعقد  الهيدروكربونية،  للموارد  الرئي�سيني 
اإىل  املناخي  العمل  حتويل  اإىل  تهدف  �سراكة 
ف��ر���س اق��ت�����س��ادي��ة جم���دي���ة.. وف��ي��م��ا متتلك 
دول��ة الإم���ارات وال��ولي��ات املتحدة الأمريكية 
اأن  على  نعمل  فاإننا  ورا���س��خ��ة  ق��وي��ة  ع��الق��ات 
ت�سهم هذه العالقات املتميزة يف دعم اجلهود 
نتائج  لتحقيق  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

ملمو�سة يف جمال العمل املناخي".
الأم��ري��ك��ي اخلا�س  امل��ب��ع��وث  اأ���س��ه��م ح�سور  و 
الإقليمي  احل���وار  يف  املناخي  التغري  ل�����س��وؤون 
ب���دول���ة الإم����������ارات، وك���ذل���ك رئ��ي�����س ال�����دورة 
الأطراف  ال��دول  ملوؤمتر  والع�سرين  ال�ساد�سة 
رفيعة  امل�����س��ارك��ة  ج��ان��ب  اإىل   ،COP 26
ال�سرق  دول  يف  اق��ت�����س��ادات   10 ل���  امل�����س��ت��وى 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يف بناء الزخم للعمل 

من اأجل املناخ.
الأول  بيانني م�سرتكني،  احل��وار عن  اأ�سفر  و 
ب���ني الإم������ارات  ال���ث���اين  امل��ن��ط��ق��ة و  ب���ني دول 
�سقف  رف��ع  بهدف  وذل��ك  املتحدة،  وال��ولي��ات 

موؤمتر  انعقاد  قبل  املناخي  العمل  طموحات 
غال�سكو  يف   COP 26 الأط������راف  ال����دول 

خالل �سهر نوفمر.
���س��ل��ط��ان اجلابر  ال���دك���ت���ور  اأو����س���ح م��ع��ايل  و 
التي  اخل����رات  م��ن  �ست�ستفيد  الإم������ارات  اأن 
بال�ستثمار  احل��اف��ل  �سجلها  م��ن  اكت�سبتها 
املتجددة  والطاقة  النظيفة  التكنولوجيا  يف 
70 دول���ة ح���ول ال���ع���امل.. و ���س��رتك��ز على  يف 
ال�ستفادة من الفر�س اجلديدة ذات اجلدوى 

القت�سادية.
و ق���ال م��ع��ال��ي��ه : " جن��ح��ن��ا ب��ال���س��ت��ف��ادة من 
راأ�س املال اخلا�س و التمويل املي�سر يف تنفيذ 
التخطيط  مرحلة  م��ن  ب��دءا  كبرية  م�ساريع 
و�سول اإىل اإجنازها قبل املوعد املحدد و�سمن 
امليزانية.. ونحن م�ستعدون دوما للتعاون مع 

�سركاء جدد حينما تتاح الفر�سة".
اإىل الدور املهم الذي يقوم به  اأ�سار معاليه  و 
للطاقة  رئي�سي  كم�سدر  والغاز  النفط  قطاع 
يف  املهم  دوره  وك��ذل��ك  املقبلة،  العقود  خ��الل 

التحول يف قطاع الطاقة.
من  احل��ق��ائ��ق،  ه��ذه  اإىل  "ا�ستنادا   : واأ���س��اف 
امل��ن��ت��ج��ون ع��ل��ى خف�س  ي��رك��ز  اأن  ال�����س��روري 
ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون يف ق��ط��اع ال��ن��ف��ط و الغاز 
قدر الإمكان.. ومتتلك اأدنوك تاريخا طويال 
تاأ�سي�سها  منذ  امل�����س��وؤول  الإن��ت��اج  عمليات  م��ن 
ق��ب��ل خ��م�����س��ني ع���ام���ا، ف��ق��د ك��ان��ت م���ن اأوائ����ل 
�سيا�سة عدم  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي  ال��ن��ف��ط  ���س��رك��ات 

التقاط  تقنية  ط��ب��ق  م��ن  اأول  و  ال��غ��از  ح���رق 
نطاق  على  وتخزينه  وا���س��ت��خ��دام��ه  ال��ك��رب��ون 
تلك  ���س��اع��دت  و  امل��ن��ط��ق��ة..  وا���س��ع يف  �سناعي 
ي��ك��ون قطاع  اأن  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة يف  الإج�������راءات 
ال��ن��ف��ط يف دول���ة الإم������ارات م��ن الأق����ل كثافة 
اأن  عامليا من حيث م�ستويات النبعاثات، كما 
م�ستويات النبعاثات من خام مربان هي اأقل 
من ن�سف متو�سط النبعاثات يف قطاع النفط 
ا�ستك�ساف  اإىل  دائما  ون�سعى  العاملي..  والغاز 
�سبل جديدة لتح�سني اأدائنا البيئي واعتمدنا 
ا�سرتاتيجية تقلل كثافة انبعاثات الكربون يف 
بحلول  اإ�سافية  باملائة   25 بن�سبة  عملياتنا 

عام 2030".
و يف اإطار خطط الإمارات امل�ستقبلية خلف�س 
اأ�سار  ال��ك��رب��ون يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة،  ان��ب��ع��اث��ات 
دولة  اأن  اإىل  اجلابر  �سلطان  الدكتور  معايل 
ال��وق��ود اجلديدة  اأن���واع  ت�ستثمر يف  الإم����ارات 
و  الهيدروجني..  مثل  الكربون  من  اخلالية 
ت��زال حمدودة  الهيدروجني ل  �سوق  اأن  رغ��م 
حاليا، لكنها حتظى بفر�سة كبرية لال�ستحواذ 
على �سريحة �سخمة من منظومة الطاقة يف 
ذاك  يف  الإم���ارات  و�ستكون  املقبلني،  العقدين 
احلني قادرة على اأن ت�سبح مزودا رئي�سيا لكل 

من الهيدروجني الأزرق والأخ�سر.
ال�ستفادة  اأدن��وك ميكننا  "يف  معاليه:  ق��ال  و 
يف  حاليا  منتلكها  ال��ت��ي  التحتية  البنية  م��ن 
الكربون  ال��ت��ق��اط  ال��غ��از وق��درات��ن��ا يف  ق��ط��اع 
يف  جت��اري،  نطاق  على  وتخزينه  وا�ستخدامه 
ن�ستك�سف  كما  الأزرق..  الهيدروجني  تطوير 
حتالف  عر  الأخ�سر  الهيدروجني  اإمكانات 
اأبوظبي للهيدروجني، الذي يجمع الالعبني 
يف  وال�سناعة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  الرئي�سيني 

الإمارات".
اقت�ساد  اأن مفتاح تطوير  :" ن��درك  اأ�ساف  و 
مواءمة  يف  يتمثل  امل�ستقبل  يف  الهيدروجني 
�سل�سلة  وت���ط���وي���ر  ال���ط���ل���ب،  م����ع  ال���ع���ر����س 
الأ�سواق  يف  بالعمالء  امل��وردي��ن  ت��رب��ط  قيمة 
الرئي�سية.. لذا ندر�س حاليا الفر�س املمكنة يف 
ال�سوق الدولية ونطور خطة لإن�ساء منظومة 
لكل  الإم����دادات  توفري  ميكنها  للهيدروجني 

من دولة الإمارات وال�سوق العاملية".

م�شروع كلمة ي�شدر ترجمة كتاب الغابات

اإغالق مقهى يف راأ�س اخليمة ملخالفته 
الإجراءات الحرازية

•• اأبوظبي - وام: 

الرتجمة  "كلمة"  م�سروع  اأ���س��در 
الذي  "الغابات"  ل��ك��ت��اب  ال��ع��رب��ي��ة 
فل�سفية  اأدب��ي��ة  علمية  رحلة  ميثل 
واج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���ب���اح���ث ج���ب���وري 
غزول، ونقله اإىل العربية املرتجم 

ال�سوري حنا عبود.
"الغابات"  كتاب  يف  املوؤلف  وي�سرد 
ن�ساأة  ممتعة  علمية  رح��ل��ة  خ��الل 
ال����غ����اب����ات وي��������روي ق�����س��ت��ه��ا منذ 
واملياه  باملناخ  ات�سالها  يف  البداية 
واحل�سرات  واحل���ي���وان  والإن�����س��ان 
ال�سغرية  واملخلوقات  الهوام  وكل 

والكبرية.
كما يطلعنا املوؤلف على ما يجري 
تت�سارب  وك���ي���ف  ال���غ���اب���ة  داخ������ل 
النباتية  الكائنات  ه��ذه  وتت�سارع 
الأخرى  الكائنات  بينها ومع  فيما 
من حيوان وح�سرات واإن�سان وتربة 
و�سوء ومناخ، وكيف متوت الغابات 
وتتجدد. ويعرج على موقف الب�سر 
م���ن ه���ذه ال���غ���اب���ات، ب���ني حمافظ 
احلجج  يحلق  وم�ستغل  وحري�س 

لجتثاث هذه الكائنات النباتية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأغلقت دائ��رة بلدية راأ���س اخليمة 
املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
م����ق����ه����ى مل����خ����ال����ف����ت����ه ال����ت����داب����ري 
الح�����رتازي�����ة وال���وق���ائ���ي���ة وع���دم 
ال����ت����زام����ه ب���ال�������س���روط ال����ت����ي مت 

اعتمادها وتعميمها �سابقا.
التباعد  تطبيق  ع���دم  ر���س��د  ومت 
والذي  املقهى  داخ���ل  الجتماعي 
ي���ع���ت���ر م�����ن اأه��������م الإج�������������راءات 
كوفيد  جائحة  ملكافحة  الوقائية 

.-19
اإعادة  منذ  اأنه  البلدية  واأو�سحت 
فتح الأماكن املخ�س�سة للتدخني 
بتدخني  وال�������س���م���اح  امل���ق���اه���ي  يف 
البلدية  ح��ر���س��ت  "ال�سي�سة" 
التفتي�سية  حمالتها  تكثيف  على 
اأعلى  حتقيق  ل�سمان  وزي��ارات��ه��ا 
ن�سبة من اللتزام من بالإجراءات 
ال�سادرة  والح���رتازي���ة  الوقائية 

من اجلهات الر�سمية.
واألزمت البلدية املن�ساآت التي تقدم 
املجتمع  اأف�����راد  ل��ك��اف��ة  اخل���دم���ات 

بالتقيد  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم�����ارة  يف 
بالإجراءات الحرتازية عند فتح 
للتدخني  امل��خ�����س�����س��ة  الأم����اك����ن 
التجارية والأ���س��واق من  وامل��راك��ز 
بغ�سل  ال��ع��ام��ل��ني  ال���ت���زام  اأه��م��ه��ا 
اليدين قبل وبعد تقدمي اخلدمة 
وقيا�س درجة احلرارة للموظفني 
دخول  قبل  واملرتادين  والعاملني 
ال�سماح  وع����دم  امل��ن�����س��اأة  م��ن��ط��ق��ة 
حرارة  اأع��را���س  عليهم  تظهر  ملن 
بدخول املوقع اإ�سافة اإىل اإجراءات 

التعقيم والتنظيف امل�ستمرة.

�شقف  لرفع  الدويل  واملجتمع  املتحدة  الوليات  مع  الإمارات  تعاون  الأطل�شي  املجل�س  مع  يناق�س  اجلابر  •  �شلطان 
الطموحات املناخية ا�شتعدادا ملوؤمتر COP 26 لتغري املناخ.

القت�شاد وتنويع  منو  لدعم  النظيفة  والتكنولوجيا  الطاقة  جمال  يف  وخرباتها  اإجنازاتها  من  ت�شتفيد  • الإمارات 
اأفريقيا و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  املناخي  العمل  دعم  يف  الرائدة  الإمارات  مكانة  على  ال�شوء  • ت�شليط 
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد راأ�س اخليمة يلتقي مبعوث وزير اخلارجية الإ�شرائيلي

•• راأ�س اخليمة - وام:

وزير  مبعوث  هايفتز  زيف  �سعادة  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  التقى 
اخلارجية الإ�سرائيلي. و رحب �سموه بزيارة هايفتز و الوفد املرافق و اأكد اأهميتها يف تعزيز اآفاق التعاون امل�سرتك 
بني دولة الإمارات ودولة اإ�سرائيل يف املجالت كافة، يف �سوء التفاق الإبراهيمي لل�سالم التاريخي الذي مت توقيعه 

بني البلدين.
اإ�سرائيل يف  اأ�سهم يف خلق فر�س واع��دة للتعاون امل�سرتك بني دولة الإم��ارات ودول��ة  اأن التفاق  اأ�سار �سموه اإىل  و 

العديد من القطاعات املهمة مثل القت�ساد و التجارة و ال�سياحة و ال�سحة.
و ثمن �سموه التعاون بني البلدين خالل اأزمة كوفيد - 19، لفتا اإىل اأن هذا التعاون اأثمر العديد من النجاحات 
والإجنازات التي حققها البلدان. و اأو�سح �سموه اأن ر�سالة دولة الإمارات للعامل هي ر�سالة �سالم وتنمية واأمل، من 
اأجل ازدهار املجتمعات، ورخاء لل�سعوب.. واأكد حر�سها على اإعالء قيم التعاي�س و الت�سامح و الأخوة الإن�سانية التي 

�سكلت على الدوام ركائز يف م�سرية الدولة خالل خم�سة عقود.

ي�سم قطعة من ك�س�ة الكعبة امل�سّرفة وقطعًا فنية لنيل�س�ن مانديال وبيكا�س� و�سلفادور دايل ويع�د ريعه للحملة 

مبادرات حممد بن را�شد العاملية تطلق مزادا فنيا خرييا عامليا لدعم حملة 100 مليون وجبة

•• دبي-وام:

را�سد  بن  م��ب��ادرات حممد  اأطلقت 
اآل مكتوم العاملية ام�س املزاد الفني 
الأك��ر من نوعه والذي  اخل��ريي 
تنظمه بالتعاون مع وكالت عاملية 
ومتخ�س�سة، ويعر�س اأعماًل فنية 
نادرة لفنانني مرموقني ومقتنيات 
وم�ساهري  عامليني  لقادة  �سخ�سية 
وجنوم ريا�سيني يعود ريعها لدعم 
حملة 100 مليون وجبة، احلملة 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  الأك�������ر 
لإطعام الطعام يف 30 دولة عربية 

واأفريقية واآ�سيوية يف رم�سان.
اأبريل   24 ي���وم  احل��م��ل��ة  وت��ط��ل��ق 
2021 مزاداً فنياً خريياً بح�سور 
�سخ�سي يعر�س يف دبي قطعاً فنية 
قطعة  تت�سدرها  ن��ادرة  ومقتنيات 
املو�ساة  امل�سّرفة  الكعبة  ك�سوة  من 
ب���اخل���ي���وط ال��ف�����س��ي��ة وامل���ذّه���ب���ة، 
الكرمي  القراآن  باآيات من  واملزينة 
بديع مقدمة  ن�سجت بخط عربي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اإ�سافة  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
واملقتنيات  القطع  العديد من  اإىل 
النادرة التي يعود ريع بيعها باملزاد 
لإطعام الطعام للمحتاجني يف 30 
مليون   100 حملة  ت�سملها  دول��ة 

وجبة.
كما ت�سم معرو�سات املزاد ر�سومات 
الراحل  اإفريقي  اجلنوب  للرئي�س 
م��ث��ل لوحة  م���ان���دي���ال،  ن��ي��ل�����س��ون 
ال�����س��ن��ون��و وخم��ط��ط��ه��ا وم���ا ترمز 
والنعتاق  التحرر  فكرة  م��ن  اإل��ي��ه 

اإىل ف�ساءات اأرحب. 

- ر�سم حي..
امل�������زاد ع���ر����س���اً حياً  ي�����س��ه��د  ك���م���ا 
ل����ر�����س����وم����ات ي����ن����ف����ذه����ا ال���ف���ن���ان 

الريطاين الهندي �سا�سا جفري، 
اأك��ر لوحة يف العامل  ال��ذي اأجن��ز 
رحلة  ب����ع����ن����وان  ال���ق���م���ا����س  ع���ل���ى 
غيني�س  لدى  امل�سجلة   ، الإن�سانية 
والتي  العاملية،  القيا�سية  لالأرقام 
اأ�سهر  ���س��ب��ع��ة  ر���س��م��ه��ا ع��ل��ى م���دى 

خالل جائحة كورونا.
وي�����س��ارك م��ع ال��ف��ن��ان ج��ف��ري عدد 
اإىل  امل���ت���م���ي���زي���ن  ال���ف���ن���ان���ني  م�����ن 
العاملي  الأم���ري���ك���ي  امل��م��ث��ل  ج��ان��ب 
حا�سراً  �سيكون  ال��ذي  �سميث  ويل 
لدعم فعالية املزاد الفني اخلريي، 
و�سوف يتم عر�س الر�سومات التي 
مت اإجنازها للمزاد خالل الفعالية 
جفري  الفنان  مالب�س  جانب  اإىل 
ال��ت��ي اأجن����ز ف��ي��ه��ا اأك����ر ل��وح��ة يف 
لدعم  ري��ع��ه��ا  وتخ�سي�س  ال��ع��امل 

حملة 100 مليون وجبة.

- اأعمال مهمة..
عر�ساً  اأي�����س��اً  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت�����س��ه��د 
امليداليات  م���ن  ن������ادرة  مل��ج��م��وع��ة 
ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف�����س��ي��ة ال��ت��ي �سمم 
بابلو  الإ�سباين  الفنان  ر�سوماتها 
بيكا�سو، وكّلف حرفيني خمت�سني 
ميداليات  وم��ن��ه��ا  ل���ه،  بت�سنيعها 
"الفار�س" و"الوجه" و"جاكلني" 

و"راأ�س يف قناع".
اأي�ساً  ال��ع��ل��ن��ي  امل����زاد  يف  وُت��ع��ر���س 
لوحتا "البّحار" و"البيت الغربي" 
"بدون  ول��وح��ت��ا  ه��وك��ن��ي،  لديفيد 
عنوان" و"وازو" للفنان الإ�سباين 
اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  م�������ريو،  خ�������وان 
خمططات ر�سم "بحث يف الوجوه" 
دايل،  �سلفادور  الإ���س��ب��اين  للفنان 
للفنان  ومزهرية"  "زهرة  ولوحة 

الفرن�سي هري ماتي�س.
ومي������ك������ن م�����ع�����رف�����ة امل�������زي�������د من 
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول امل����زاد ال��ف��ن��ي من 
اخلا�س  اللكرتوين  املوقع  خالل 
وجبة  م����ل����ي����ون   100 ب���ح���م���ل���ة 

مع بدء عملياتها امليدانية لتوزيع 
 100" حلملة  الغذائية  ال��ط��رود 
انطلقت  وال���ت���ي  وجبة"  م��ل��ي��ون 
ل�سهر  الأوىل  الأي�����ام  م��ن��ذ  ف��ع��ل��ي��اً 
املواد  رم�سان على الأر�س بتوزيع 
الفئات  على  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الثالثني  ال������دول  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
ال���ت���ي ت��غ��ط��ي��ه��ا، ل���ت���رتج���م ج�����زءاً 
اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن ق��ي��م دول���ة الإم����ارات 
احلري�سة  الإن�سانية  وم��ب��ادرات��ه��ا 
على م��د ي��د ال��ع��ون واإغ��اث��ة ودعم 
ون�سر  وامل���ن���ك���وب���ني  امل���ح���ت���اج���ني 
تاأثريات  م��ن  والتخفيف  اخل���ري، 
والتحديات  وال����ك����وارث  الأزم������ات 
واملعاناة ملختلف �سعوب العامل دون 

متييز اأو ا�ستثناء.

- خيار اإ�سايف للتربع..
وي���ق���دم امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ملزاد 
اأي�ساً  وج��ب��ة  مليون   100 حملة 
للحملة،  م��ب��ا���س��رة  ال���ت���رع  خ��ي��ار 
الترع  ق����ن����وات  اإىل  اإ����س���اف���ة  يف 
توفرها  ال��ت��ي  الأرب�����ع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وجبة"  م���ل���ي���ون   100 "حملة 
وال�سركات  الأف�����راد  م��ن  للجميع 
دولة  داخ��ل  واملوؤ�س�سات،  والهيئات 
للم�ساهمة  وخ��ارج��ه��ا  الإم�������ارات 
من  الطعام  وجبات  قيمة  بتقدمي 
الإلكرتوين  احلملة  موقع  خ��الل 
www.100millionmeals.

م��ع مركز  ال��ت��وا���س��ل  ع��ر  اأو  ae؛ 
الت�����س��ال اخل��ا���س ب��احل��م��ل��ة على 
اأو  8004999؛  امل��ج��اين  ال��رق��م 
بتحويل املبلغ اإىل احل�ساب امل�سريف 
دبي  بنك  ل��دى  للحملة  املخ�س�س 
 AE08 0240 الإ�����س����الم����ي 
7815201 2097 0015؛ 
اأو  "وجبة"  كلمة  اإر����س���ال  ع��ر  اأو 
الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة   "meal"
الق�سرية  ال��ر���س��ائ��ل  ط���ري���ق  ع���ن 
اأرقام حمددة، معرو�سة على  على 

. www.100millionmeals.ae
وتتعاون مبادرات حممد بن را�سد 
اآل مكتوم العاملية مع موبي العاملية 
الفني  امل�����زاد  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ل���ل���م���زادات 
اخل����ريي ال��ع��ل��ن��ي ال����ذي ي��ق��ام يوم 
"ماندارين  يف  اأب��ري��ل   24 ال�سبت 
الذي  ب���دب���ي،  جمريا"  اأوري���ن���ت���ال 
�سي�سهد عر�س اأعمال وقطع فنية 
م�ساندًة  ع��امل��ي��ني،  لفنانني  ن����ادرة 
مليون   100" ح���م���ل���ة  جل����ه����ود 
املحتاجني  ودع���م  وجبة" لإط��ع��ام 
تغطيها  التي  الثالثني  ال���دول  يف 

احلملة.
املزاد  يحققها  التي  املبالغ  وت��ع��ود 
مليون   100 "حملة  ل����دع����م 
م���ب���ادرات  ت��ن��ظ��م��ه��ا  وجبة" ال���ت���ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية 
الأغذية  ب��رن��ام��ج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
را�سد  بن  وموؤ�س�سة حممد  العاملي 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م���ك���ت���وم  اآل 
والإن�����س��ان��ي��ة، ال��ت��ي و���ّس��ع��ت اإط���ار 
وجبة  مليون   100 حملة  تنفيذ 
من 20 اإىل 30 دولة مع اإ�سافتها 
قائمة  اإىل  ج����دي����دة  دول   10
الدعم  فيها  ���س��ت��وزع  ال��ت��ي  ال����دول 
ال��غ��ذائ��ي مل��ح��ت��اج��ي��ه، اإ���س��اف��ة اإىل 
الطعام  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة 
واخلريية  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات 
ت�سملها  ال��ت��ي  ال����دول  ال��ع��ام��ل��ة يف 

احلملة.

- مزاد �سامت..
وتنظم مبادرات حممد بن را�سد اآل 
�سامتاً  مزاداً  اأي�ساً  العاملية  مكتوم 
عر املوقع الإلكرتوين ملزاد حملة 
100 مليون وجبة. وميكن جلميع 
اخلريين من خمتلف اأنحاء العامل 
واحل��ري�����س��ني ع��ل��ى ت��وف��ري الدعم 
املحتاجني  من  للماليني  الغذائي 
امل���زاد ع��ر الإنرتنت  امل�����س��ارك��ة يف 
للمزاد  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع��ل��ى 

www.100millionmealsauction.
على  امل����زاي����دة  ل��ف��ر���س��ة   com
اأو جتارب  53 قطعة فنية فريدة 
املقتنيات  اإح��������دى  اأو  ح�������س���ري���ة 
من  ع��امل��ي��ني  مل�ساهري  ال�سخ�سية 

اأبريل.  30 اإىل   19

- مقتنيات نادرة..
امل��زادات اخلريية  �سل�سلة  وتعر�س 
عامليني  ل��ق��ادة  �سخ�سية  مقتنيات 
منهم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
والرئي�س  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
نيل�سون  الراحل  اأفريقي  اجلنوب 
م���ن م�ساهري  واأخ�����رى  م��ان��دي��ال، 
القدم  ك����رة  ع��امل��ي��ني م��ث��ل جن����وم 
ال��ع��امل��ي��ني ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 
اأنيلكا،  ون��ي��ك��ول  اأوزي�����ل  وم�����س��ع��ود 
وجن�����م ك�����رة امل�������س���رب الإ����س���ب���اين 

رفاييل نادال.

- اأعمال عاملية وجتارب ح�سرية..
ال�سامت  الفني  امل��زاد  يعر�س  كما 
لفنانني  ن�����ادرة  واأع����م����ال  ل���وح���ات 
بيكا�سو،  ب���اب���ل���و  م���ث���ل  ع���امل���ي���ني 
مريو،  وخ�����وان  دايل،  و���س��ل��ف��ادور 
وم���ارك ���س��اغ��ال، ودي��ف��ي��د هوكني، 
وهري ماتي�س. كما تقدم املبادرة 
ل��ل��ج��م��ه��ور ف��ر���س��ة امل����زاي����دة على 
ب���ت���ج���ارب ح�������س���ري���ة مثل  ال����ف����وز 
ال�سهري   1 فورمول  �سباق  ح�سور 
يف موناكو اأو اأبوظبي، اأو م�ساهدة 
ال�سفق القطبي يف لبلند، اأو ق�ساء 
عطلة يف ريف تو�سكاين الإيطالية 
ال�سفاري  اأو  اآي�����س��ل��ن��دا  طبيعة  اأو 
جتربة  اخ���ت���ب���ار  اأو  الإف���ري���ق���ي���ة، 
انعدام اجلاذبية والطفو يف الفراغ 

على طريقة رواد الف�ساء.
- تزامن.. ويتزامن املزاد اخلريي 
الداعم حلملة 100 مليون وجبة 

امللّحة. وتندرج حملة 100 مليون 
وجبة حتت مظلة مبادرات حممد 
التي  العاملية،  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
كمظلة   2015 ع���ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
اإن�سانية  موؤ�س�سة   33 ل���  حا�سنة 
وجمتمعية وتنموية معنية باإر�ساء 
والإغاثي  الإن�ساين  العمل  ثقافة 
الأمل  ون�سر  والتنموي  واخل��ريي 
متنوعة  وم�ساريع  ب��رام��ج  بف�سل 
ت���رك���ز ع���ل���ى ال�������دول الأق�������ل حظاً 
يف  وامل��ح��روم��ة  املحتاجة  وال��ف��ئ��ات 

"دو" اأو  ل�سبكَتي  احل��م��ل��ة،  م��وق��ع 
الإمارات. دولة  "ات�سالت" يف 

- حملة 100 ملي�ن وجبة..
ومتثل حملة "100 مليون وجبة" 
العمل  مل����ب����ادرات  ن��وع��ي��اً  ت��ت��وي��ج��اً 
وتنفذها  تطلقها  التي  الإن�����س��اين 
ريادتها  وت��ر���س��خ  الإم������ارات،  دول���ة 
العاملية كدولة لالإن�سانية والعطاء، 
وم�ساهم اأ�سا�سي يف اجلهود العاملية 
الإن�سانية  ال���ت���ح���دي���ات  مل���واج���ه���ة 

ة. املجتمعات اله�سَّ
مليون   100" م����ب����ادرة  وت����اأت����ي 
امل�ساعدات  حم���ور  �سمن  وجبة" 
الإن�����س��ان��ي��ة والإغ���اث���ي���ة وه���و اأحد 
التي  اخلم�سة  الرئي�سية  امل��ح��اور 
مبادرات  ع��م��ل  م��رت��ك��زات  ت�����س��ك��ل 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية 
وامل�ساندة  ال���ع���ون  ي���د  مت���د  ال���ت���ي 
108 دول  اأك��ر من  للماليني يف 
العامل دون متييز بني عرق  ح��ول 

اأو دين اأو منطقة جغرافية.

بدبي جمريا  اأورينتال  ماندرين  يف   2021 اأبريل   24 ال�شبت  يوم  ينظم  وجبة  مليون   100 حملة  لدعم  احل�شوري  الفني  •  املزاد 
املزاد فعالية  خالل  جفري  �شا�شا  الفنان  جانب  اإىل  ي�شارك  �شميث  ويل  العاملي  الأمريكي  •  النجم 

واملعا�شر احلديث  الفن  وم�شاهري  ماتي�س  وهرني  دايل  و�شلفادور  بيكا�شو  لبابلو  نادرة  فنية  اأعماًل  يعر�س  للحملة  اخلريي  الفني  • املزاد 
دولة  30 يف  الب�شر  من  للماليني  الغذائي  الدعم  توفري  جهود  يف  للم�شاهمة  وم�شاهري  وجنوم  عامليني  لقادة  �شخ�شية  ومقتنيات  مرموقني  لفنانني  فنية  اأعماًل  يعر�س  • املزاد 

www.100millionmealsauction.com على 53 قطعة معرو�شة وي�شتمر من 19 حتى 30 اأبريل 2021  الإلكروين  املوقع  عرب  ينظم  �شامت  اإلكروين  • مزاد 
للمزايدة معرو�شة  نادال  ورفاييل  اأوزيل  وم�شعود  رونالدو  كري�شتيانو  مثل  الريا�شة  جنوم  من  موّقعة  •  قطع 

لمبورجيني ال�شركة  �شاحب  مع  الغداء  اأو  نّفاثة  طائرة  يف  التحليق  اأو  للفورمول  الكربى  اأبوظبي  جائزة  �شباق  اأو  للتن�س  وميبلدون  بطولة  نهائي  ح�شور  على  متاحة  •  املزايدة 

جمل�س را�شد بن حميد النعيمي ينظم اأوىل حما�شراته اليوم
•• عجمان -وام: 

" كيف هو  " حتت عنوان  " الأربعاء  اليوم  الرم�سانية  اأوىل حما�سراته  النعيمي  را�سد بن حميد  ينظم جمل�س 
�سكل امل�ستقبل" " عر تقنية التوا�سل عن بعد يف ظل ا�ستمرار جائحة كوفيد 19 و الإلتزام بالإجراءات الوقائية 

املتبعة.
و ي�ست�سيف املجل�س خالل الدورة الرم�سانية احلالية، جمموعة من العلماء و الباحثني و املخت�سني و امل�سوؤولني 

املعنيني ملناق�سة اأبرز الق�سايا التي تهم الفرد واملجتمع.
 يتحدث يف املحا�سرة الأوىل التي تت�سمن عددا من املحاور املتعلقة بامل�ستقبل و اأبرز مالحمه وا�ست�سرافه و اأهمية 
البحث و التطوير للو�سول للحياة الأف�سل للجميع.. �سعادة خلفان جمعة بالهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي 
دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  الزرعوين  م��روان  والدكتور  امل�ستقبلية،  املن�سات  رئي�س  القامة  وخليفة  للم�ستقبل، 

للبلوك ت�سني و فادي الغندور رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي موؤ�س�سة وم�سة اإ�سافة اإىل م�ساركني اآخرين.

اأكادميية ال�شعر تختتم مو�شمها مل�شاق ال�شعر النبطي ودرا�شاته
•• اأبوظبي-وام:

اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��ع��ر يف جلنة  ���س��ه��دت 
اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
املو�سم  اختتام  باأبوظبي  والرتاثية 
النبطي  "ال�سعر  مل�ساق  ع�سر  الثالث 
حفل  ع�����ر  وذل��������ك  ودرا�ساته"، 
عن  الأك��ادمي��ي��ة  نظمته  اف��رتا���س��ي 
بعد. واأعرب �سلطان العميمي، مدير 
اأكادميية ال�سعر، عن �سعادته بنجاح 
�سهد  ال��ذي  ال�ستثنائي  املو�سم  ه��ذا 
داخل  من  الطلبة  من  كبريا  اإق��ب��ال 
وخ��ارج الإم���ارات، و�سل عددهم اإىل 

ثالثني طالبا.

ما  خ����الل  م���ن  "ا�ستطعنا  وق������ال: 
جميع  جت���اوز  تقنيات  م��ن  لنا  اأت��ي��ح 
الهيئة  م���ع  وجن��ح��ن��ا  ال�����س��ع��وب��ات، 
التدري�سية يف اإجناز هذا املو�سم الذي 
امل�ساركني  للطلبة  بالن�سبة  �سي�سكل 
ك��ب��رية للتقدم والإب�����داع يف  ف��ر���س��ة 
جمالت ال�سعر والنقد والأدب ب�سكل 
عام". واأ�ساف العميمي، خالل كلمته 
يف احلفل الذي قّدم له عارف عمر، 
للطلبة  بالن�سبة  الأك��ر  الجن��از  اإن 
واأن  اخلريجني يبداأ بعد تخرجهم، 
بطاقة  هي  تدري�سها  مت  التي  امل��واد 
عبور اأوىل اإىل م�ساحات اأو�سع واأبعد 
م�سريا  وم�ستقبلهم،  حا�سرهم  يف 

طموحات  تدعم  الأكادميية  اأن  اإىل 
ال�سعرية  املجالت  جميع  يف  الطلبة 
وال��ب��ح��ث��ي��ة و���س��ي��ج��د ال��ط��ل��ب��ة كافة 
�سبيل  يف  والت�سجيع  ال��دع��م  و�سائل 

احت�سان ابداعاتهم ورعايتها.
للجنة  ب��ال�����س��ك��ر  ال��ع��م��ي��م��ي  وت���ق���دم 
اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
والرتاثية، لكل ما قدمته من جهود 
اإجناح  �سبيل  يف  واإداري�����ة  تنظيمية 
املو�سم، كما �سكر الأ�ساتذة امل�ساركني 
امل�ساق.  ت��دري�����س  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ني 
م�سيدا بجهود جميع الزمالء داخل 
اإجناح  يف  اأ�سهموا  الذين  الأكادميية 

املو�سم.

النقل املتكامل يحث اجلمهور على اللتزام بعدم وقوف املركبات يف الأماكن املخ�ش�شة للحافالت

نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية ودائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي يتعاونان يف جمالت التدريب والتعليم

•• اأبوظبي-وام:

لدائرة  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة  املتكامل  النقل  م��رك��ز  حيث 
البلديات والنقل، اجلمهور الكرمي على �سرورة اللتزام بعدم 
اأو  ال��ع��ام��ة  للحافالت  املخ�س�سة  امل��واق��ف  يف  امل��رك��ب��ات  وق���وف 
العام  النقل  لو�سائل  املخ�س�سة  الأخ��رى  املناطق  من  اأي  �سغل 
ومرافق البنية التحتية املرتبطة بقطاع النقل ملا يرتتب عليه 
من حوادث وتعطيل وتاأخري يف حركة احلافالت واملركبات على 
حد �سواء وذلك يف اإطار جهود املركز املتوا�سلة لتعزيز ال�سالمة 
امل���روري���ة ع��ل��ى ال��ط��رق والرت���ق���اء ب��ج��ودة اخل���دم���ات املقدمة 

مل�ستخدمي و�سائل النقل العام.
لزيادة  امل��رك��ز  اأطلقها  توعوية  حملة  م��ع  بالتزامن  ذل��ك  ج��اء 
غري  الأم��اك��ن  يف  املركبات  وق��وف  خطر  ب�ساأن  ال�سائقني  وع��ي 
امل�سموح بها ل�سيما يف املواقف اجلانبية على الطريق املخ�س�سة 
واأثر  ال��رك��اب،  وتنزيل  لتحميل  ت�ستخدمها  والتي  للحافالت 

ذلك على اأمن و�سالمة م�ستخدمي الطريق، وان�سيابية احلركة 
املرورية ..حيث �سيعتمد املركز اإىل جانب املراقبة امليدانية، على 
التقنيات احلديثة من خالل ا�ستخدام كامريات املراقبة لك�سف 
باأن  علماً  لل�سائقني  اخلاطئة  وال�سلوكيات  املمار�سات  و�سبط 
اأي منطقة حمظورة يف و�سائل  اإ�سغال  اأو  قيمة خمالفة دخول 

النقل العام اأو بنيته التحتية تبلغ 2000 درهم.
ويف هذا ال�سياق، دعا مركز النقل املتكامل قائدي املركبات غري 
امللتزمني اإىل �سرورة الت�سرف مب�سوؤولية واإيقاف مركباتهم يف 
اإنزال وحتميل الركاب،  الأماكن املخ�س�سة لذلك، خا�سة عند 
على  م�����س��دداً  وامل��خ��ال��ف��ة،  امل�ساءلة  طائلة  حت��ت  يقعوا  ل  حتى 
الأوق��ات لتوفري  النظامي يف جميع  �سرورة اللتزام بالوقوف 
اإع��اق��ة �سري احلركة  وع��دم  املجتمع  لأف���راد  امل��روري��ة  ال�سالمة 
املركبات  قائدي  اأهمية مراعاة  ذات��ه  الوقت  واأك��د يف  امل��روري��ة. 
خطورة اإنزال وحتميل الركاب يف الأماكن املخ�س�سة للحافالت 
وتنزيل  حتميل  ع�سوائية  اأن  اإىل  م�سريا  العام،  النقل  وو�سائل 

الركاب واإيقاف املركبات يف الأماكن املخ�س�سة للحافالت ولو 
امل��روري��ة ويعرقل  اإع��اق��ة احل��رك��ة  ق�����س��رية، يت�سبب يف  ل��ف��رتة 
العملية الت�سغيلية للحافالت ويوؤدي اإىل اإطالة زمن الرحالت، 
للخطر،  ال��ط��ري��ق  وم�ستخدمي  ال��رك��اب  �سالمة  يعر�س  كما 

وي�سوه املظهر احل�ساري ملدن الإمارة.
املقبلة  املرحلة  خ��الل  �سيكثف  اأن��ه  اإىل  امل��رك��ز  لفت  ذل��ك،  اإىل 
وبالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني اأ�سحاب العالقة، عملية 
الرقابة ور�سد ومتابعة املركبات اخلا�سة ومركبات الأجرة التي 
ال�سلوكيات  ل�سبط  للحافالت  املخ�س�سة  الأم��اك��ن  يف  تتوقف 
مل�ستخدمي  ال�سالمة  وت��وف��ري  امل��خ��اط��ر  م��ن  واحل���د  اخل��اط��ئ��ة 
الطرق وو�سائل النقل العام، م�سرياً اإىل اأن الوقوف يف الأماكن 
غري امل�سموح بها ي�سكل خمالفة وا�سحة لقانون ال�سري واملرور، 
وي�سكل خطراً على م�ستخدمي الطريق ويحد من كفاءة البنية 
املبذولة  اجلهود  على  بال�سلب  وينعك�س  النقل  لقطاع  التحتية 

لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة يف هذا القطاع.

•• دبي- وام:

الب�سرية  امل��وارد  وقع نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ودائ��رة 
وتبادل  للتعاون  عام  اإط��ار  و�سع  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة  دبي  حلكومة 
امل��ع��رف��ة يف جم���ال امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جمالت 
ال��ت��دري��ب والتعليم وب��رام��ج اإع���داد وت��اأه��ي��ل ال��ك��ف��اءات م��ن خمتلف 
الفال�سي  زاي��د  بن  اهلل علي  �سعادة عبد  واع��رب  الوظيفية.  الفئات 
مدير عام دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي خالل توقيع املذكرة 
مع حممد عبداهلل عبد اهلل حارب الفالحي املدير التنفيذي لنادي 
دبي الدويل للريا�سات البحرية عن �سعادتهم الكبرية بتوقيع املذكرة 

وفتح اآفاق التعاون مع نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية والذي 
ميثل اأحد اأهم ال�سروح الريا�سية املتميزة يف الدولة عر م�سريته 
اأ�سهم  حيث   1988 ع��ام  تاأ�سي�سه  منذ  القائمة  وج��ه��وده  ال��رائ��دة 
اآمنة  بيئة  وتوفري  ال�سباب  مهارات  و�سقل  تطوير  يف  وا�سح  ب�سكل 
ملمار�سة هوايتهم ف�ساًل عن دوره املحوري يف تطوير ريا�سات الآباء 
واأكد  الرتاثية.  وال��ق��وارب  املحامل  �سباقات  يف  واملتمثلة  والأج���داد 
الفال�سي حر�س الدائرة على التعاون املثمر البناء مع جميع دوائر 
للريا�سات  ال��دويل  دي  ن��ادي  بينها  وم��ن  وموؤ�س�ساتها  دب��ي  حكومة 
يف  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  ع��ن  امل�سئولة  احلكومية  اجل��ه��ة  البحرية 
املوارد  اإدارة  جم��ال  يف  انظمته  تطوير  اإىل  يهدف  وال���ذي  الإم����ارة 

التعاون  ج�سور  وم��د  اخل��رات  من  الإ�ستفادة  خ��الل  من  الب�سرية 
والعاملني  املوظفني  لإك�ساب  املنا�سبة  الفر�س  و�سمان  والتكامل 
اللية  وف��ق  املختلفة  الداري���ة  ال��رام��ج  وت�سميم  املنا�سب  التاأهيل 
قال  وب��دوره  ال�سرت�سادية.  والدل��ة  وال�سيا�سات  النظمة  املتبعة يف 
حممد عبداهلل حارب الفالحي املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية اأن توقيع هذه املذكرة ياأتي ترجمة لتوجيهات 
القيادة الر�سيدة وتنفيذا لتوجيهات امل�سئولني وجهود جمل�س اإدارة 
الإداري����ة مبا  املنظومة  العمل يف  اأج��ل تطوير  م��ن  املت�سلة  ال��ن��ادي 
مبا  احلديثة  باملعايري  والإل��ت��زام  امل�ستجدات  كافة  مواكبة  ي�سمن 

يتوافق مع توجهات اخلطة الإ�سرتاتيجية امل�ستحدثة للنادي.
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اأخبـار الإمـارات

••دبي-وام :  

اأعلن "م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي" 
ع����ن ت����رع����ه مب���ل���ي���ون دره��������م، اأي 
الغذائية  امل������واد  ق��ي��م��ة  ي���ع���ادل  م���ا 
الأ���س��ا���س��ي��ة لإع������داد م��ل��ي��ون وجبة 
الكرمي،  رم�سان  �سهر  ُت��وّزع  خالل 
�سمن حملة "100 مليون وجبة"، 
الأكر يف املنطقة لإطعام الطعام يف 

رم�سان �سمن 30 دولة . 
را�سد  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  وتنظم 
 100" ح��م��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
للو�سول  العام  وجبة" ه��ذا  مليون 
من  امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن  م����الي����ني  اإىل 
واجلوعى  والأ�سر  املتعففة  الأف��راد 
العامل  دول��ة يف   30 واملحتاجني يف 
واآ�سيا،  اأف��ري��ق��ي��ا  وق���ارت���ي  ال��ع��رب��ي 
غ����ذائ����ي����ة لهم  وت������اأم������ني وج�����ب�����ات 
يف  ال��ع��ط��اء  والبذل  لقيم  جت�سيداً 

بالتعاون مع  وذلك  الإح�سان،  �سهر 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
ال����ت����ي ت���ن���ف���ذ احل����م����ل����ة، وب���رن���ام���ج 
العاملي وال�سبكة الإقليمية   الأغذية 
املنظمات  وع��دد من  الطعام  لبنوك 
ل�سمان  والإن�������س���ان���ي���ة،  اخل����ريي����ة 
و�سريعة  م��ب��ا���س��رة  ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة 
وت�ستمر  جل��م��ي��ع  امل�ستفيدين. 
حملة "100 مليون وجبة" الأكر 
املنطقة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  والأوىل 
وت�ستقبل  ال�������س���ي���ام،  ���س��ه��ر  ط�����وال 

ال�����س��رك��ات  واملوؤ�س�سات  م�����س��اه��م��ات 
م����ن ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
وال��ف��ع��ال��ي��ات الق��ت�����س��ادي��ة ورج���ال 
اأو خارجها،  الدولة  داخ��ل  الأع��م��ال 
الفردية  من  الترعات  اإىل  اإ�سافة 

جمتمع الإمارات . 

اأخّ�ة وتكافل . 
مليون   100" ح���م���ل���ة  وجت�������س���د 
الدعم  ر����س���ال���ة  م�����س��م��ون  وجبة" 
توجهها  التي  الإن�ساين  والت�سامن 
دولة الإمارات بتوفري 100 مليون 

وجبة  ب�سيغة طرود غذائية حتتوي 
ع��ل��ى امل��ك��ون��ات الأ���س��ا���س��ي��ة لإع����داد 

وجبة .  مليون   100

ت�حيد اجله�د . 
ال�سام�سي،  ع���ب���داهلل  ح�����س��ن  وق����ال 
اأبوظبي  ملنطقة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر 
ع�������س���و جم���ل�������س ال�����س����ت����دام����ة يف 
م�������س���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����س����الم����ي: 
اأبوظبي  يف  م�سرف  "ي�سعدنا 
الإ�سالمي اأن نكون جزءاً من حملة 
ن�ساهم  واأن  مليون وجبة"،   100"

يف مد يد العون للمحتاجني والأ�سر 
املتعففة يف  املنطقة العربية وقارتي 
اإفريقيا واآ�سيا، وامل�ساهمة يف التغلب 
على حت��دي اجل���وع يف ال��ع��امل. كما 
نفتخر بتوحيد جهودنا مع موؤ�س�سة 
حممد بن  را�سد اآل مكتوم اخلريية 
لدعم  املعنية  واجلهات  والإن�سانية 
اجلهود العاملية للحد من م�سكالت 
اجل��وع يف اأك��ر من 30 دول��ة حول 
كافة  ل���ت���ق���دمي  ال����ع����امل.  ونتطلع 
الدعم الالزم حتقيقاً لروؤية قيادتنا 
الر�سيدة يف ن�سر اخلري ل�سّيما واأن 

�سهر رم�سان  م��ع  ت��ت��زام��ن  امل��ب��ادرة 
م����ن حر�س  امل�����ب�����ارك،  وان����ط����الق����اً 
معايري  اأرق���ى  اإر���س��اء  على  امل�سرف 
وجبات  املجتمعية."  امل�����س��وؤول��ي��ة 

تقوت املاليني . 
وي��ت�����س��ع ن��ط��اق احل��م��ل��ة م���ن "10 
الفائت  رم�سان  وجبة" يف  ماليني 
هذا  وجبة"  م��ل��ي��ون   100" اإىل 
معاناة  من  التخفيف  بهدف  العام، 
املحتاجني  يف 30 دولة والإ�سهام يف 
تخفيف معاناة اجلوع يف املجتمعات 
الأق���������ل دخ�������اًل يف ظ�����ل ال����ظ����روف 

تعي�سها  التي  ال�سعبة  القت�سادية 
العديد من  دول العامل . 

قن�ات اأربع للتربع . 
اجلوع  على  الق�ساء  حت��دي  يكلف 
مليار   30 م����ن  اأك������ر  ال����ع����امل  يف 
وجبة  اإط��ع��ام  ويكلف  �سنوياً،  دولر 
اإح������دى  يف  حم����ت����اج  لأي  واح���������دة 
ت�ستهدفها  ال��ت��ي  ال����دول  الثالثني 
وجبة"  م���ل���ي���ون   100" ح���م���ل���ة 
وتبقى  غ�����ري.  ل  واح���������ًدا  دره�����ًم�����ا 
مفتوحة  ل��ل��ح��م��ل��ة  ال���ت���رع  اأب������واب 

املبارك  للترع  طوال �سهر رم�سان 
اإحدى قنوات احلملة  ب�سهولة عر 
الإلكرتوين  باملوقع  املتمثلة  الأرب��ع 
 ،millionmeals.ae 100
الق�سرية  ال��ن�����س��ي��ة  ب��ال��ر���س��ائ��ل  اأو 
بالتعاون  املحددة  الأرق��ام  اأحد   على 
و"ات�سالت"  "دو"  ���س��رك��ت��ي  م���ع 
الإلكرتوين  املوقع  على  واملعرو�سة 
بالترع  خ����الل  م���ن  اأو  ل��ل��ح��م��ل��ة، 
باحلملة  اخلا�س  امل�سريف   للح�ساب 
يف ب��ن��ك دب���ي الإ���س��الم��ي ع��ل��ى رقم 
   /AE08 0240احل�����������س�����اب
 ،0015 2097 7815 201/ 
الت�سال  م��رك��ز  ب��ال��ت��وا���س��ل  مع  اأو 
اخل�����ا������س ب���احل���م���ل���ة ع���ل���ى ال���رق���م 
ا  اأي�سً اأو   8004999 امل���ج���اين 
باملرا�سلة عر الريد الإلكرتوين:  
 info@100MillionMeals.

ae. 

•• دبي-وام:

التجميل،  مبنتجات  املتخ�س�سة  العاملية،  بيوتي"  "هدى  �سركة  ترعت 
مببلغ مليون درهم حلملة "100 مليون وجبة"، الأكر يف املنطقة لإطعام 

الطعام يف 30 دولة عربية واآ�سيوية واإفريقية طيلة �سهر رم�سان.
وميكن ملليون درهم اأن يوفر املكونات الأ�سا�سية لإعداد مليون وجبة طعام 
الأق��ل دخاًل  املجتمعات  100 مليون وجبة" يف  "حملة  وتوزيعها �سمن 
تغطيها  التي  الثالثني  ال��دول  �سمن  املنخف�سة  ال�سرائية  ال��ق��درة  ذات 
احلملة من اأجل تقدمي الدعم الغذائي مل�ستحقيه يف تلك املجتمعات طيلة 

�سهر رم�سان املبارك.

مبادرات  تنظمها  التي  وجبة"  مليون   100" حملة  لأه���داف  وحتقيقاً 
الأغذية  برنامج  مع  تتعاون  فاإنها  العاملية،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
العاملي وموؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
اخلريية  املوؤ�س�سات  من  وجمموعة  الطعام  لبنوك  الإقليمية  وال�سبكة 

والإن�سانية للو�سول اإىل ماليني الأفراد والأ�سر يف اأماكن تواجدهم.
بيوتي:  هدى  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املوؤ�س�س  قطان،  هدى  وقالت 
"العام املا�سي �سهد الكثري من املعاناة يف خمتلف اأنحاء العامل، وي�سرفنا 
�سهر  قيم  جوهر  من  انطالقاً  وجبة  مليون   100 حملة  يف  ن�ساهم  اأن 

رم�سان ودعماً ملجتمعنا العاملي." ت�سهيل العمليات.
وت��ن�����س��ق احل��م��ل��ة م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات الدولية 

ت�سهيل  اأج��ل  من  احلملة  تغطيها  التي  ال��دول  يف  والإن�سانية  واخلريية 
توفرها  التي  الغذائية  ال��ط��رود  ت��وزي��ع  وت�سريع  اللوج�ستية  العمليات 
ملاليني امل�ستفيدين لت�سريع و�سول الدعم الغذائي لهم اأينما كانوا خالل 

ال�سهر الف�سيل.

خيارات للم�ساهمات.
ووفرت حملة 100 مليون وجبة 4 قنوات معتمدة لت�سهيل امل�ساركة يف 
احلملة والترع لها من جانب خمتلف الفعاليات القت�سادية واملجتمعية 
ولالأفراد واملوؤ�س�سات وخمتلف مكونات جمتمع الأعمال و�سركات القطاع 
اخلا�س من داخل الدولة وخارجها لدعم املحتاجني بتقدمي قيمة توفري 

الطرود الغذائية التي ت�ساعدهم على اإعداد وجبات الطعام.
املوقع  ق��ن��وات  ع��ر  للترع  وجبة" امل��ج��ال  مليون   100" حملة  وتف�سح 
والتحويل   ،  www.100millionmeals.ae الإل����ك����رتوين 
الإ�سالمي"،  دب��ي  "بنك  يف  وجبة  مليون   100 حملة  حل�ساب  امل�سريف 
من  اأو   ،/AE08 0240 0015 2097 7815 201/ ورق��م��ه: 
خالل الر�سائل الن�سية الق�سرية /SMS/ عر الأرقام املو�سحة على 
"دو" و"ات�سالت" داخل  �سبكتي  مل�ستخدمي  وذل��ك  الإل��ك��رتوين  املوقع 
بالتوا�سل مبا�سرة  الترع  اإمكانية  الإم��ارات، وكذلك تتيح احلملة  دولة 
مع فريق احلملة يف مركز الت�سال على الرقم املجاين 8004999 اأو 

.info@100MillionMeals.ae :الريد الإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام : 

اختتمت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي 
الدورة الأوىل من برنامج التاأهيل 
الأ�سا�سي للخراء املقيدين بدائرة 
اخلرة  خدمات  لتقدمي  الق�ساء 
يف  ال���ع���ام���ة  وامل���ح���اك���م   للنيابات 
ال��دائ��رة وذل��ك يف اإط��ار اخلطوات 
ال�سيخ  �سمو  التنفيذية لتوجيهات 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س  جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة 
وتاأهيلهم  اخل��راء  ب��اأداء  الرتقاء 
املعايري  اأرق��ى  وف��ق  وعملياً  علمياً 
ي�����س��اه��م يف جتويد  ال��ع��امل��ي��ة  مب���ا 
ثقة  وت���ع���زي���ز  ال��ق�����س��ائ��ي  الأداء 
الق�سائية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  املجتمع 

والقانونية . 
مدير  القبي�سي  خمي�س  واأو���س��ح 
واخلراء  امل��ح��ام��ني  ���س��وؤون  اإدارة 
بدائرة الق�ساء اأن الرنامج الذي 

اأكادميية  مع  بالتعاون  تنفيذه  مت 
اعتماده  مت  اأب��وظ��ب��ي  الق�سائية 
ك��اأح��د ���س��روط ال��ق��ي��د يف ج���داول 

اخلراء املعتمدين لدى الدائرة . 

من  الأوىل  الدفعة  اأن  اإىل  وا���س��ار 
الرنامج �سمت 51 من اخلراء 
املقرر  وم�����ن  ب��ال��ف��ع��ل  امل���ق���ي���دي���ن 
لكافة  التدريب  تقدمي  ا�ستكمال 

العام  خ����الل  اخل�����راء  املقيدين 
احلايل 2021  . 

واأ�ساف اأنه �سيتم اإخ�ساع اخلراء 
ل���ل���ق���ي���د يف ج������داول  امل���ت���ق���دم���ني 

اخل�����راء امل��ع��ت��م��دي��ن ل���دى دائ���رة 
و�سيكون  ال�����دورة  ل��ه��ذه  ال��ق�����س��اء 
منوهاً  �سرطاً  لقبولهم.  اجتيازها 
يف  املُ�ستحدث  ال��رن��ام��ج  ب��اأه��داف 

اإك�ساب امل�ساركني املعارف واملهارات 
ال������الزم������ة ل���ت���ط���وي���ر ق����درات����ه����م 
ب����الأُُط����ر  القانونية  وت���زوي���ده���م 
لعمل  الأخ���الق���ي���ة  وال�����س��ل��وك��ي��ات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  الق�سائيني  اخل���راء 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة قواعد  ت��دري��ب��ه��م 
واجراءات اخلرة بكفاءة وفاعلية 
عدالة  حتقيق  يف  للق�ساة   كاأعوان 

ناجزة عاملية اجلودة . 
اأكادميية  اأو����س���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
برنامج  اأن  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
للخراء  الأ�����س����ا�����س����ي  ال���ت���اأه���ي���ل 
ن��ي��اب��ات وحماكم  ام����ام  امل��ق��ي��دي��ن 
اإمارة اأبو ظبي ياأتي  يف اإطار اخلطة 
التي   2021 ل��ل��ع��ام  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  اعتمدها 
�سعيد العري وكيل دائرة الق�ساء 
اإدارة  الأكادميية  جمل�س  رئ��ي�����س 
ويت�سمن 126 �ساعة تدريبية يف 
عدد من امل�ساقات املعرفية والعملية 
اأهمها الت�سريعات والنظم املنظمة 
للنظام الق�سائي  ولأعمال اخلراء 
واملحلي  الحت��ادي  امل�ستويني  على 
تنظيم  وق��واع��د  بينهما  والعالقة 
قوانني  وهيكلتها  امل��ح��اك��م  اإدارة 
ال�سلطة الق�سائية على  امل�ستويني 
الحت������ادي وامل��ح��ل��ي اإ����س���اف���ة اإىل 
والأخالقية  ال�سلوكية  ال��ق��واع��د 

لعمل اخلبري . 

» م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي« يقدم مليون درهم توؤمن مليون وجبة غذائية �شمن حملة »100 مليون وجبة« 

دعمًا للحملة الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف 30 دولة يف �سهر رم�سان : 

»هدى بيوتي« تتربع مبليون درهم تعادل مليون وجبة حلملة »100 مليون وجبة«

دائرة الق�شاء تعتمد برنامج »التاأهيل الأ�شا�شي للخرباء« ك�شرط للقيد يف جداول اخلرباء املعتمدين لديها

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدرت دائرة ال�سحة يف اأبوظبي مو�سوعة الت�سريعات ال�سحية الثانية 
املتعاملني  ك��اف��ة  متناول  يف  وتنظيمية  ت�سريعية  مرجعية  تعد  وال��ت��ي 
الت�سريعي  ال��ع��م��ل  جم�����الت  مب��خ��ت��ل��ف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  وال�������س���رك���اء 
والتنظيمي يف القطاع ال�سحي داخل الإمارة لال�ستفادة منه وامل�ساهمة 

يف حتقيق "اأبوظبي جمتمع معافى يتمتع بحياة �سحية و�سليمة".
ال�سحية  امل��ب��ادئ  م��ن  �سل�سلة  و���س��ع  خ��الل  م��ن  ال�سحة  دائ���رة  وتعمل 
متطور  من��وذج  لتقدمي  املمار�سات  اأف�سل  على  بنيت  التي  والت�سريعات 
خلدمات الرعاية ال�سحية وتنظيم وتطوير القطاع ال�سحي ومنظومة 
وذل����ك تنفيذا  امل��ج��ت��م��ع،  ���س��ح��ة ورف��اه��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة لتحقق  اخل���دم���ات 
اخلدمات  منظومة  وحت��دي��ث  تطوير  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات 

املقدمة.
وقال ال�سيد م�سعل الهاملي مدير دائرة ال�سوؤون القانونية يف دائرة ال�سحة 
اأبوظبي لوكالة اأنباء الإمارات "وام".. اإن ا�سدار الدائرة املو�سوعة الثانية 

للت�سريعات ال�سحية يعد ترجمة مبا�سرة لطموحات حكومة اأبوظبي يف 
بناء قطاع �سحي متني ومتما�سك يحظى بروؤية ا�سرتاتيجية وطموحة 
تعتمد اأف�سل املمار�سات يف اإتاحة املعرفة التنظيمية والت�سريعية وتقدمي 
اأف�سل اخلدمات للمتعاملني وامل�سي نحو الرقمنة الت�سريعية يف املجال 

ال�سحي لتحقيق روؤيتها "اأبوظبي جمتمع معافى.
واأ�ساف " ت�سهم املو�سوعة اجلديدة يف توثيق وتاأ�سيل املرجع الت�سريعي 
ال�ستقرار  وحتقيق  ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  للمتعاملني  القانوين 
الت�سريعي والتنظيمي للقطاع ال�سحي من خالل تعزيز الوعي القانوين 

بالت�سريعات ال�سحية يف الإمارة".
مت  جم��ل��دات   10 تت�سمن  ال�سحية  الت�سريعات  مو�سوعة  اأن  واأو���س��ح 
حيث  من  نوعها  من  الأوىل  لتكون  ووا�سحة  �سهلة  بطريقة  ت�سنيفها 

ال�سمولية والتكامل يف جمال الت�سريعات ال�سحية.
واأ�سار اإىل اأن جملدات املو�سوعة تغطي بداية الت�سريعات املوؤ�س�سة للقطاع 
ال�سحي وت�سريعات ال�سمان ال�سحي وكذلك تنظيم مزاولة مهنة الطب 
الب�سري واملن�ساآت ال�سحية ومزاولة غري الأطباء وال�سيادلة لبع�س املهن 

والأن�سجة  الأع�ساء  وزراع��ة  نقل  تنظيم  ت�سريعات  اإىل  اإ�سافة  الطبية 
الب�سرية وت�سريعات نظم املواليد والوفيات وت�سريعات امل�سوؤولية الطبية 
وت�سريعات امل�ساعدة الطبية على الإجناب واملنتجات الطبية والت�سريعات 
الوقاية  وت�سريعات  ال�سيدلنية  واملن�ساآت  ال�سيدلية  مبهنة  املتعلقة 
يف  والت�سالت  املعلومات  تقنية  ت�سريعات  اإىل  بالإ�سافة  الأمرا�س  من 

املجالت ال�سحية.
على  �سملت  ال�سحية  الت�سريعات  مو�سوعة  اأن  الهاملي  م�سعل  واأك���د 
القانونية  املواد  اإىل ن�سو�س  بالإ�سافة  التي �سدرت موؤخراً  الت�سريعات 

التي مت تعديلها يف بع�س الت�سريعات ال�سارية املفعول.
املنظومة  لرفد  الرامية  اجلهود  �سمن  الت�سريعات  هذه  " تندرج  وق��ال 
الإم���ارة  يف  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  عمل  حت��وك��م  ال��ت��ي  التنظيمية  املوؤ�س�سية 
والكفاءه  التناف�سية  ي�سمن  مب��ا  اأه��داف��ه  حتقيق  م��ن  متكينه  ب��ه��دف 
الت�سغيلية وال�سفافية وجودة اخلدمات والرعايه ال�سحية وفق اخلطط 

ال�سرتاتيجية املعتمدة طبقا لأف�سل املمار�سات العاملية".
قوانني  ت�سمل  ال�سحي  للقطاع  امل��وؤ���س�����س��ة  الت�سريعات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ب�سان  وال��ق��رارات  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  ومركز  ال�سحة  دائ��رة  ان�ساء 
الخت�سا�سات الإ�سافية للدائرة والتعديالت املرتبطة بها.

كما اأكد اأن الدائرة ت�سعى من اأجل تعزيز منظومة الت�سريعات املوؤ�س�سة 
نحو  ق��دم��ا  للم�سي  وامل���ب���ادرات  امل�ساهمات  م��ن  مب��زي��د  �سحي  للقطاع 
اأحد  احلفاظ على الأمن ال�سحي والإرتقاء بخدمات الرعاية ال�سحية 

اأهم امل�ستهدفات �سمن م�سرية التنمية امل�ستدامة لإمارة اأبوظبي.
وقال " ياأتي الإ�سدار الثاين ملو�سوعة الت�سريعات ال�سحية للدائرة لتكون 
الت�سريعات  جمال  يف  وال�سمولية  التكامل  حيث  من  نوعها  من  الأوىل 
ال�سحية بهدف تاأ�سيل وتوثيق املرجع الت�سريعي القانوين للمتعاملني 
وال�سركاء وتعزيز الوعي القانوين للت�سريعات ال�سحية يف الإم��ارة وما 
الدائرة  ر�سالة  لرتجمة  وموؤ�س�سات  وقطاعات  خدمات  من  بها  يرتبط 
يف توفري حياة �سحية وخدمات وقائية وعالجية مب�ستويات عاملية مما 
يعزز ال�ستقرار الت�سريعي الذي تهدف اإليه اإمارة اأبوظبي ب�سورة خا�سة 
الريادة  نحو  رحلتها  يف  عامة  ب�سورة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 

وحتقيق اأعلى املراتب يف التناف�سية العاملية".

   •  ح�سن ال�سام�سي: ي�سعدنا اأن نك�ن جزءًا من حملة »100 ملي�ن وجبة« واأن ن�ساهم يف مد يد الع�ن للمحتاجني والأ�سر املتعففة  
  •  باب التربع مفت�ح للجميع من الأفراد وامل�ؤ�س�سات والفعاليات القت�سادية من داخل الدولة وخارجها 

   •  اأربع قن�ات تت�افر لتقدمي التربعات واإطعام اجل�عى جت�سيًدا ملبادئ الت�سامن الإن�ساين يف �سهر العطاء 

يف حملة 100 ملي�ن وجبة انطالقًا من ج�هر قيم �سهر رم�سان ودعمًا ملجتمعنا العاملي  م�ساهمتنا  قّطان:  • هدى 
من خمتلف الفئات والأفراد وامل�ؤ�س�سات وجمتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها امل�ساهمات  ت�ستقبل  وجبة  ملي�ن   100 • حملة 

»دائرة ال�شحة« ت�شدر مو�شوعة الت�شريعات ال�شحية الثانية لإمارة اأبوظبي

•• ال�شارقة -وام:

املركبات  عدد  اأن  ال�سارقة  �سرطة  يف  وال�سائقني  الآليات  ترخي�س  اإدارة  اأعلنت 
األفا و841   64 بلغ  العام اجل��اري  الأول من  الربع  التي مت جتديدها خ��الل 

مركبة.
واأكدت �سرورة جتديد وفح�س املركبات للتاأكد من خلو املركبة من العيوب التي 
تت�سبب يف حوادث يف الطرق حفاظاً على �سالمة ال�سائقني وذلك �سمن حملتها 
ل�سرطة  العامة  القيادة  ل�سرتاتيجية  حتقيقاً   " مركبتك  ج��دد   " التوعوية 
ال�سارقة واملن�سجمة مع ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل جعل الطرق 

اأكر اأمناً.
العامة  بالقيادة  الآليات  رئي�س ق�سم ترخي�س  املقدم عبدالرحمن خاطر  وقال 
ل�سرطة ال�سارقة اإن الهدف الرئي�سي من ا�ستمرارية حملة "جدد مركبتك" هو 

بلوغ اأعلى م�ستويات ال�سالمة املرورية جلميع م�ستخدمي ومرتادي الطرق من 
خالل حث وتوعية �سائقي املركبات على �سرورة الفح�س الدوري للمركبات عند 
على  وحفاظاً  املرورية  املخالفات  يف  لوقوعهم  جتنباً  مركباتهم  جتديد  عملية 
�سائقي املركبات ومرتادي الطرق خا�سة اأن هذه املركبات قد تكون غري �ساحلة 
لل�سري يف الطرق اإما ب�سبب وجود اأعطال ميكانيكية اأو تلف الإطارات وغريها 
الفح�س  خ��الل  م��ن  اإل  تظهر  ول  وا�سحة  غ��ري  تكون  ق��د  التي  امل�سكالت  م��ن 
حوادث  وق��وع  يف  �سبب  تكون  ق��د  وال��ت��ي  املركبة  جتديد  عند  ال�سامل  ال���دوري 
املركبات  لأ���س��ح��اب  تتيح  احلملة  اأن  يذكر  للخطر.  حياتهم  تعر�س  خطرية 
 "moi" الداخلية  ل���وزارة  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��ر  مركباتهم  جتديد  اإمكانية 
من  اأو  بالإمارة  اخلدمة  ومراكز  ال�سرطة  مراكز  يف  "�سهل" املنت�سرة  واأجهزة 
خالل زيارة مراكز اخلدمة اإىل جانب املراكز اخلارجية لل�سركاء املتعاونني مع 

اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني ب�سرطة ال�سارقة.

فح�س اأكرث من 64 األف مركبة يف ال�شارقة خالل الربع الأول من 2021 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  التابعة لهيئة  ال�سارقة،  الكرمي من  القراآن  اإذاعة  تبّث 
الهادفة  هو"  "كاأنه  الرم�سانية  امل�سابقة  والتلفزيون،  لالإذاعة 
اأذهان  يف  حا�سرة  الكرمي  ال��ق��راآن  مقرئي  كبار  �سري  اإب��ق��اء  اإىل 
على  ال��واع��دة  القراآنية  املواهب  وا�ستك�ساف  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال 

�سعيد احلفظ وجمالية ال�سوت، والهتمام بها، وتطويرها.
امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا الإذاع������ة ع���ر من�ساتها  وت�����س��ت��ه��دف 
الأ�سوات  لأف�سل  الو�سول  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على 
العامل، حيث  املقرئني حول  كبار  تقليد  التي متتلك موهبة يف 
ن�سر  واأداًء،  �سوتاً  التقليد  موهبة  ميتلك  ال��ذي  للقارئ  يت�سنى 
التوا�سل  مواقع  عر  اخلا�سة  �سفحته  عر  له  م�سوّر  مقطع 
الجتماعي مت�سمناً الو�سم الذي خ�س�سته الإذاعة # م�سابقة-
كاأنه-هو، وو�سع اإ�سارة مرجعية ملوقع الإذاعة الر�سمي، لتتمكن 
والتعّرف  املت�سابقني  اإىل  الو�سول  من  اخلا�سة  التقييم  جلنة 

عليهم �سمن �سروط وحمددات و�سعتها الإدارة للم�ساركني. 

ة جلنة حتكيم خمت�سّ
وتن�ّس ال�سروط التي و�سعتها اللجنة املكّونة من املقرئني: علي 
وحممد  الأردن،  م��ن  ال��ف��ار  وح��م��زة  البحرين،  م��ن  ُعمر  �سالح 
الذي  ال��ق��ارئ  ا���س��م  امل�����س��ارك  َي��ذُك��ر  اأن  ال�سعودية،  ال��غ��زايل م��ن 
يقّلده، واأن يقّدم مادة خالية من التالعب على �سعيد ال�سوت 
وال�سورة حيث �سيتم ا�ستبعاد اأي م�ساركة حتتوي على تعديل اإذ 
اإمكانيات متطورة لك�سف املواد املتالعب بها،  اأن اللجنة متتلك 
اإىل جانب اأهمية اإظهار الوجه خالل التالوة واأن يتعهد امل�سارك 
باأنه هو �ساحب الفيديو، ليتم بعدها التوا�سل ب�سكل مبا�سر مع 
امل�ساركني يف املرحلة النهائية ليتم اختبار املت�سابقني عر تقنية 

التوا�سل املرئي املبا�سر.
وحول هذه امل�سابقة قال خليفة ح�سن خلف، مدير اإذاعة القراآن 
الكرمي من ال�سارقة:" حتر�س الإذاعة على جعل القراآن رفيقاً 
بّث  على  يقت�سر  عملها  يعد  مل  حيث  الإن�����س��ان  حلياة  ومنهجاً 
الآيات واحلكم واملواعظ الدينية عر الأثري وح�سب، بل تعدى 

الإعالمية  والأف���ك���ار  ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  وط���رح  تنظيم  اإىل 
اجلديدة واملبتكرة، واليوم ت�سل اإىل من�سات التوا�سل الجتماعي 
م�ستفيدة من املظاهر التقنية املتطورة التي �سّخرتها ل�ساحلها 
من اأجل تو�سيع نطاق ح�سورها، لهذا ارتاأينا هذا العام اأن نطلق 
حا�سرة  املقرئني  كبار  �سري  اإبقاء  بهدف  القّراء  تقليد  م�سابقة 
الك�سف عن مواهب  وامل�ساهمة يف  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  اأذه���ان  يف 
احلفظ  على  واملقدرة  والأداء  ال�سوت  جماليات  متتلك  جديدة 

من خمتلف اأنحاء الوطن العربي والعامل". 
وت��اب��ع م��دي��ر اإذاع�����ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي م��ن ال�����س��ارق��ة: "ر�سدنا 
لتكرمي  دره���م  األ���ف   50 ق��دره��ا  يبلغ  مالية  ج��وائ��ز  للم�سابقة 
ال��ق��ّراء ودعمها،  امل��واه��ب يف جم��ال تقليد كبار  اأج��م��ل  اإب��داع��ات 
حيث باتت ظاهرة القراءة تيّمناً باأ�سلوب و�سوت اأ�سهر املقرئني 
التوا�سل الجتماعي،  وا�سعة عر من�سات  ب�سهرة  اليوم حتظى 
يف  امل�سابقة  هذه  تنظيم  خالل  من  �ساهمنا  قد  نكون  اأن  وناأمل 
واأن يتعرف عليهم اجلمهور  بالظهور  الفر�سة للمواهب  اإتاحة 

ب�سكل اأو�سع". 

•• دبي-الفجر: 

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  مت��ك��ن��ت 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ي��ادة العامة 
القب�س  اإلقاء  من  ال�سارقة  ل�سرطة 
من  " ع.اإ.ع" ال��ب��ال��غ  ال�����س��اب  ع��ل��ى 
امتثاله  ل���ع���دم  ع����ام����اً،   21 ال��ع��م��ر 
وقيادة  ال�سرطية،  الدوريات  لأوام��ر 
مركبته بطي�س وتهور معر�ساً نف�سه 
وحياة م�ستخدمي الطريق للخطر، 
خمالفاً بت�سرفه غري امل�سوؤول قانون 

3 ل�سنة  ال��ع��ق��وب��ات الحت�����ادي رق���م 
1987، والقانون رقم )21( ل�سنة 

ال�سري واملرور. �ساأن  يف   1995
واأك������د ����س���ع���ادة ال����ل����واء خ��ب��ري خليل 
القائد  م�ساعد  املن�سوري  اإب��راه��ي��م 
اأن  ل�����س��وؤون البحث اجل��ن��ائ��ي،  ال��ع��ام 
التعاطي  يف  تتهاون  لن  دبي  �سرطة 
مع ّمن يرف�سون المتثال لالأوامر 
النا�س  ح��ي��اة  وي��ع��ر���س��ون  ال�سرطية 
للخطر  ال���ط���ري���ق  وم�������س���ت���خ���دم���ي 
بطي�سهم وتهورهم وقيادة مركباتهم 

ب�سورة غري م�سوؤولة.
وبني اللواء املن�سوري اأن �سرطة دبي 
بحق  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��ذت 
اأ�سحاب  م���ن  ي��ع��ت��ر  ال����ذي  ال�����س��اب 
ال�سوابق اجلنائية ومطلوب للجهات 
ال�سرطية، واأحالت ملفه اإىل النيابة 
العدالة  اأم��ام  ملثوله  متهيداً  العامة 

والق�ساء لينال العقوبة القانونية.
وحول تفا�سيل الواقعة، اأكد العميد 
الإدارة  مدير  اجل��الف  �سامل  جمال 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 

اأن ال�ساب الذي اأظهرت بع�س مواقع 
قيادته  �سورة  الجتماعي  التوا�سل 
خطرة،  ب�����س��ورة  ال�����س��ارع  يف  ملركبته 
رف�����س ال��ت��وق��ف والم��ت��ث��ال لأوام���ر 
رجال ال�سرطة عند توقيفه يف نقطة 
ال�����س��ارق��ة، وقاد  اإم������ارة  ت��ف��ت��ي�����س يف 
النقطة،  م��ت��ج��اوزاً  بطي�س  مركبته 
و�سل  اأن  اإىل  القوانني  يحرتم  ومل 

اإىل اإمارة دبي.
اأن  اإىل  اجل������الف  ال���ع���م���ي���د  ول���ف���ت 
اإدارة  مع  توا�سلت  ال�سارقة  �سرطة 

�سرطة  يف  وال�سيطرة  القيادة  مركز 
ال�ساب، ومت على  دبي ملتابعة مركبة 
ال�سرطية  ال���دوري���ات  توجيه  ال��ف��ور 
حاولت  ثم  ي�سلكه،  ال��ذي  امل�سار  اإىل 
هذه الدوريات اإيقافه عر ا�ستخدام 
رف�س  لكنه  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  الإ����س���ارات 
الم����ت����ث����ال م�����رة اأخ�������رى ل����الأوام����ر 
وا���س��ت��م��ر يف ق��ي��ادة م��رك��ب��ت��ه بطي�س 
النا�س  دب��ي، وعر�س حياة  وتهور يف 

للخطر اإىل اأن مت �سبطه.
هذا  اأن  اإىل  اجل��الف  العميد  ولفت 

امل�سوؤولة  غ��ري  الأف���ع���ال  م��ن  ال��ن��وع 
وهي  جمتمعنا  ع���ن  غ��ري��ب��ة  ت��ع��ت��ر 
عليها  ي���ع���اق���ب  ج���ن���ائ���ي���ة  ج����رمي����ة 

امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  م��ث��م��ن��اً  ال��ق��ان��ون، 
وامل��ت��وا���س��ل م��ع �سرطة ال�����س��ارق��ة يف 
والأم���ان،  الأم���ن  تعزيز  على  العمل 

النا�س، و�سبط  واحلفاظ على حياة 
والقوانني  ل���الأن���ظ���م���ة  امل���خ���ال���ف���ني 

املعمول بها.

ر�سدت ج�ائز مالية ت�سل اإىل 50 األف درهم

اإذاعة القراآن الكرمي من ال�شارقة تبحث 
عن اأجمل املواهب يف م�شابقة »كاأنه هو«

هيئة كهرباء ومياه دبي توؤكد التزامها 
بر�شيخ ثقافة البتكار

امل�شاركون مب�شابقة دبي الدولية للقراآن ي�شيدون بح�شن التنظيم
•• دبي -وام: 

اأ�ساد امل�ساركون ب�م�سابقة دبي الدولية للقراآن بدورتها الرابعة و الع�سرين " 
دورة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم رحمه اهلل" اإحدى فعاليات جائزة 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  و  التنظيم  بح�سن  الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي 
خروج  اأجل  من  بوملحه  حممد  اإبراهيم  امل�ست�سار  برئا�سة  املنظمة  اللجنة 

امل�سابقة يف اأح�سن �سورة.
اإبراهيم حممد  امل�ست�سار  جاء ذلك على هام�س مناف�سات اجلائزة بح�سور 
و  بدبي  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اإدارة  رئي�س جمل�س  البدور  وب��الل  بوملحه 

من  ج��دي��دة  ت���الوات  اإىل  ا�ستمع  عفري  وج��م��ه��ور  املنظمة  اللجنة  اأع�����س��اء 
امل�ساركني يف امل�سابقة. و تطرق املت�سابقون - اأبو بكر جالو ممثل �سرياليون 
و حممد بن عبد الرحيم بن عبد اهلل بن حممد ال�سيزاوي ممثل �سلطنة 
عمان و م�سطفى �سال ممثل ال�سنغال و حممد مكة �سي�سي ممثل ليبرييا - 
يف ت�سريحات لهم اإىل م�سريتهم مع حفظ كتاب اهلل وم�ساركاتهم ال�سابقة 
جلائزة  املنظمة  اللجنة  جهود  مثمنني  الكرمي  القراآن  حفظ  م�سابقات  يف 
اأف�سل ما لديهم خدمة لكتاب  الراحة لهم ليقدموا  دبي لتوفري كل �سبل 
اهلل و ترتيله وجتويده.. واأكدوا قوة املناف�سة بني املت�سابقني ما يك�سف عن 

متيز اجلائزة وا�ستقطابها حفاظا من اأنحاء العامل.

قاد مركبته بطي�س وته�ر معر�سًا حياة النا�س للخطر

�شرطة دبي تلقي القب�س على �شاب رف�س المتثال لأوامر الدوريات

Date 21/ 4/ 2021  Issue No : 13221
Sharjah federal court of first instance 
Fifth Commercial Partial Civil Circuit
Case No: 426/2021-Commercial Partial

Filed by Plaintiff Leminar Gulf Trding Co LLC
Represented by its Manager/ Mohammed Thurab Ali Ghulam Hussein (Indian National) 
By virtue of POA: Noushad Kunnathudi Hamza Kunnathudi (Indian National) Against 
Defendant and Addressee SABBAH INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL 
CONTRACTING L.L.C Represented by Mohammed Shareef Haji Khalil ur Rehman 
(Pakistan National) And Abu Sidheek Haji Khalil ur Rehman (Pakistan National) A date 
was fixed for the Accounting Expert Meeting Sunday Corresponding to 25/4/2021 at 
12:00 PM in the office of the expert/ REFERENCE AUDITING & TAX CONSULTANT, 
Dubai- al Qusais- Nahda Street- Arzoo Building- Near to al twar govemment service 
center- Below the Sharjah Islamic Bank Building- Near to Metro Station-Thind Floor-
Office No: 304 and 305 The defendant or whoever legally represents the defendant in 
the aforementioned case is requested to attend the expert meeting on the date specified 
above in front of the accounting expen Dr. Abdulla Mohamed al Shamsi- Mobile No: 
0506285562-Office No: 042222545-Fax No: 042222765
Thanking You/ Accounting and Banking Expert 
Dr. Abdulla Mohammed al Shamsi

Invitation for 
the Expert Meeting

Date 21/ 4/ 2021  Issue No : 13221

Court Notice
Case Publication Notification

To appelles for attending in front of case management office 
In civil appeal no 187/2021

Requested by the appellant: All Hamad Aluminum Extrusions 
Factory LLC
Appellee: Tara Bldg Metallic Const Co LLC
2- Noor Hussain Abu Algasim Ameer Hussain
You are assigned to attend in front of case management office no 
(2) in Sharjah appeal court by yourself or by approved attorney 
and to submit a replying Memorandum with document folder, 
and it will be on Tuesday 27/4/2021 in the above mentioned 
case as you are the appellee

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE 

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 438
باك�ستان   - اجمد  ح�سني  كلزار  مبني  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�سة  يف  ح�سة   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب  اجلن�سية 
املهنية )�سالون الن�سر للحالقة( ترخي�س رقم )727483( وذلك اىل ال�سيد/ حبيب 

عمر جيالين - الهند اجلن�سية - حيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   
ت�شهيل �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 439

اجلن�سية   - بيالي  ا�سانارو  بيالى  ا�سنانارو  الدين  �سرف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، الهند   :
كودوجنوكاران كوت�سو ا�سرف - اجلن�سية : الهند ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سباب املدام للخياطة(  
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )560598( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
)انوار  اىل  للخياطة(  املدام  )�سباب  من  التجاري  ال�سم  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة. 

اجلرف للخياطة( 
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�شر 
 3435/2020/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

م  2-عثمان  م  ذ  نيلم  زاه��د لطيف �سريك وكفيل �سركة  املنفذ �سده/1- عمر لطيف  اىل 
م م  جمهويل حمل  ذ  التجارية -  نيلم  زاه��د لطيف ب�سفته �سريك وكفيل �سركة  لطيف 
علي  �سعيد  عبيد   / وميثله   - ال��ت��ج��اري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  الطالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبيد ال�سام�سي. نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن حق منفعة 
)جت��اري( بيانتها : رقم الر�س 261 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - امل�ساحة 
7329.18 + قطعة ار�س : 0/5 - منطقة : احلبية الوىل - املبنى 511 - وذلك يف حدود قيمة 

املطالبة يف التنفيذ اعاله ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�شر        
 امر اأداء 2381/2021/60    

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده/1_ احمد ب�سام �سافيمجهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/املعز �سريف بابكر علي
و ميثله /عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي

 قد اأقام عليك� الدعوى املذكورة اعاله  وقد قررت حمكمة دبي البتدائية 
بتاريخ 15-4-2021 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اأعاله وذلك من خالل 5اأيام من 

ن�سر هذا العالن بالوفاء باملطالبة املذكوره اأعاله
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�سوبرامونيام  املدعو/  فقد 
الهند     ، اي���ر  رام���ان���اراي���ان���ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8412873J( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508834602

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ جن���وي���ن 
ف����ي����ت����ن����ام     ، ه��������ا  جن�����������وك 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9360857C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554087119

فقدان جواز �شفر

تعاون بني جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية وزايد العليا لأ�شحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

وقعت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية وموؤ�س�سة زايد العليا 
لأ�سحاب الهمم مذكرة تفاهم وتعاون يف جمال دعم اأ�سحاب الهمم 
لاللتحاق باجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل وتزويدهم باملعارف 

العلمية والثقافية لإدماجهم يف املجال املهني.
وقع املذكرة عر تقنية الت�سال املرئي عن بعد.. �سعادة الدكتور خالد 
الإن�سانية  للعلوم  زايد  بن  حممد  جامعة  مدير  الظاهري  اليبهوين 

زايد  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  و�سعادة 
العليا لأ�سحاب الهمم.

اإدماج  يف  بها  يقتدى  منوذجية  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
ا�ستجابة  وذلك  واملهني  والبحثي  التعليمي  املجال  الهمم يف  اأ�سحاب 

لتوجيهات القيادة الر�سيدة.
ومعايري مف�سلة  �سيا�سات  التفاهم  الطرفان مبوجب مذكرة  وي�سع 

لقبول اأ�سحاب الهمم يف اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل.
واأ�ساد �سعادة الدكتور خالد الظاهري بهذا التعاون ال�سرتاتيجي مع 

الهمم  اأ�سحاب  الرائدة يف جمال متكني  العليا اجلهة  زاي��د  موؤ�س�سة 
وجهود  الأكادميية  كوادرها  خرات  بت�سخري  اجلامعة  التزام  موؤكدا 
على  العمل  يف  ودعمهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  خل��دم��ة  البحثية  م��راك��زه��ا 
البحوث وامل�ساريع العلمية املتفردة تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�سيدة 
احتياجاتهم  وتوفري  املجتمع  يف  الهمم  اأ�سحاب  اإدم���اج  جعلت  التي 

اأولوية ق�سوى.
وعر عن فخره بهذا التعاون الذي من �ساأنه اأن يعزز جهود اجلامعة 
يف خدمة املجتمع بجميع �سرائحه ومتكني اأ�سحاب الهمم من حتقيق 

امل�ساركة املجتمعية الفعالة.
من جانبه اأ�ساد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان بجهود اجلامعة 
وحر�سها على توفري الدعم الالزم لإدماج الفئة امل�ستهدفة مبا ي�سهم 

يف تطورهم املهني والعلمي.
. وقال " نتطلع اإىل الفر�س التعليمية واملهنية التي �ستقدمها لأبنائنا 
من اأ�سحاب الهمم وناأمل باأن تكون جتربتنا يف دعم واإدماج اأ�سحاب 
الهمم اأكادمييا ووظيفيا وجمتمعيا جتربة منوذجية يقتدى بها بني 

باقي موؤ�س�سات الدولة".

•• دبي-وام:
الطاير  حممد  �سعيد  معايل  اأك��د 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
التزام  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
برت�سيخ  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
وجعله  الب���ت���ك���ار  ث���ق���اف���ة  ون�������س���ر 
ممار�سة يومية يف اأعمالها لت�سميم 
م�ستقبلية  ع��م��ل  من���اذج  وت��ط��وي��ر 
مبتكرة وحلول ا�ستباقية لتحديات 
امل��ق��ب��ل��ة تت�سمن  ع��ام��اً  اخل��م�����س��ني 
حت�������س���ني اخل������دم������ات وم����واك����ب����ة 
كافة  وت�سخري  امل�ستقبل  متطلبات 
املقومات الالزمة لتخطي توقعات 
املجتمع حتقيقاً  واأفراد  املتعاملني 
لأه��داف مئوية الإم���ارات 2071 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  جل��ع��ل 
العامل  دول����ة يف  اأف�����س��ل  امل��ت��ح��دة 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  واأه���داف 
اأط��ل��ق��ه��ا �ساحب  ال��ت��ي  ل��الب��ت��ك��ار 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل" جل��ع��ل دول����ة الإم�������ارات من 

اأكر الدول ابتكاراً يف العامل.
مبنا�سبة  ت�سريح  يف  معاليه  وقال 
 .. العاملي لالبتكار والإب��داع  اليوم 
" تعمل الهيئة على اإحالل وتغيري 
للموؤ�س�سات  الت�سغيلي  ال��ن��م��وذج 
اأول  اإىل  وال���ت���ح���ّول  اخل��دم��ات��ي��ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  رق��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
"ديوا الرقمية"  العامل من خالل 
حتقيقاً  للهيئة  ال��رق��م��ي  ال�����ذراع 
لأهداف مبادرة دبي 10X جلعل 
خالل  م��ن  امل�ستقبل  م��دي��ن��ة  دب���ي 
العامل  م��دن  �ستطبقه  م��ا  تطبيق 
التزام  وبف�سل  ���س��ن��وات.   10 بعد 
الهيئة بتوجيهات القيادة الر�سيدة 
فقط  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ل  التي 
�سوى  ت��ر���س��ى  ول  ت�سنعه  واإمن����ا 
املجالت  جميع  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
اأ���س��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة واح����دة م��ن اأبرز 

املوؤ�س�سات اخلدماتية املبتكرة على 
م�ستوى العامل".

واأ�������س������اف م����ع����ايل ال�����ط�����اي�����ر.. " 
روؤيتنا  لتحقيق  م�سريتنا  نوا�سل 
عاملياً  رائ���دة  موؤ�س�سة  نكون  اأن  يف 
م�ستدامة ومبتكرة وتر�سيخ مكانة 
دول���ة الإم�����ارات واإم�����ارة دب���ي على 
خارطة البتكار العاملية ل �سيما يف 
اأحدث  مبواكبة  املتعلقة  امل��ج��الت 

الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات 
والطائرات  ال�سطناعي  كالذكاء 
الطاقة  وت���خ���زي���ن  ال����روب����وت����ي����ة 
الأ�سياء  واإن��رتن��ت  ت�سني  والبلوك 
اإىل  اإ�سافة  التقنيات  من  وغريها 
التحتية  البنية  بتطوير  التزامنا 
احللول  اأح���دث  وت��وف��ري  الرقمية 
وفقاً  واملبتكرة  الذكية  واخلدمات 

لأعلى املعايري العاملية".
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العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/100 كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2606298 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل علي را�سد �سالم الكتبى  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2622884 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة رازا دين خان اديل مري  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
بالغاء  التجاي:توليا  بال�سم   CN رقم:2723848 
عليه  كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب 

�سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  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 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
للت�سويق  ال�س�����ادة/كوارك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحللول التكنولوجية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2994969 

 تعديل �سركاء /حذف جاد حيار

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

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

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

للتجارة العامة 
رخ�سة رقم:CN 2776573 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

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

اكمي لتجارة الدوات الكهربائية وال�سحية 
رخ�سة رقم:CN 1049397 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

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

درة ال�سليله الزراعيه 
رخ�سة رقم:CN 2772467 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

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

ال�سم التجاري:الفخر لالقم�سة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:اخلرير ، وادي العني 47.1 ال�سابع والربعون ، مبنى ، 

ور�سة بن حلي�س لعمال الملنيوم والزجاج واخرين
CN 1129209 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية وال�ست�سارات   2
ال�سريبية ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/1 وذلك 

بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/4/20  - كاتب العدل بالرقم:2105007046 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جيفت اك�سن للتجارة - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:3740159 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / في�سل �سالح �سحبل التميمى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / في�سل �سالح �سحبل التميمى من 100 % اإىل %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بيبي ويل لتجارة مالب�س الطفال �س ذ م م

BABY WELL BABYWEAR TRADING LLC
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ جيفت اك�سن للتجارة - فرع
GIFT ACTION TRADING - BRANCH

اإىل/ جيفت اك�سن للتجارة ذ.م.م - فرع
GIFT ACTION TRADING L.LC-BRANCH 

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

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

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطبق الطائر للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1024587 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سليويح مطر �سيف املن�سورى  %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مطر �سليويح مطر �سيف املن�سورى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / مطر �سليويح مطر �سيف املن�سورى من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ الطبق الطائر للمقاولت العامة

FLYING SAUCER GENERAL CONTRACTING
اإىل/ الطبق الطائر للمقاولت العامة ذ.م.م

FLYING SAUCER GENERAL CONTRACTING L.L.C  

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

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

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
كراب  رد  ذا  وم�ساوي  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماأكولت بحرية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2882624 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم وم�ساوي ذا رد كراب ماأكولت بحرية - �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

 THE RED CRAB SEAFOOD RESTAURANT & GRILL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم بلو فني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BLUE FIN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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  غري  الدائرة 

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

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يونايتد �ستون هاو�س للحجر

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2741865 

تعديل اإ�سم جتاري من/ يونايتد �ستون هاو�س للحجر

UNITED STONE HOUSE FOR STONE

اإىل/ يونايتد �ستون �سوروم للحجر ال�سناعي

UNITED STONE SHOWROOM FOR ARTIFICIAL STONE 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املنبع للحفريات

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1019678 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جميل جر خ�سر  %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد غ�سان حممد ربيع طراقجى  %17
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مالك حممد �ساهناز موهال حممد نواز  %16

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممد احمد �سالح الكعبى  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على ال�سيد عبداهلل حممد الها�سمى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة املنبع للحفريات
AL MANBAA DRILLING ESTABLISHMENT

اإىل/ املنبع للحفريات ذ.م.م
AL MANBAA DRILLING L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديزرت جيت لل�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1700470 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ديزرت جيت لل�سيانة العامة

DESERT GATE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ديزرت جيت خلدمات التو�سيل
DESERT GATE DELIVERY SERVICES   

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات  8299010
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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اإعــــــــــالن
ميدل  �سي�ستمز  ال�س�����ادة/�سرتاكت�سرال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اي�ست - ذ.م.م رخ�سة رقم:1186686 
تعديل مدير / اإ�سافة ماهي�س ناياك بوتور

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اإ�س ار جي جلوبال ا�سرتاليا املحدودة
SRG GLOBAL )AUSTRALIA( LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سرتاكت�سرال �سي�ستمز ليمتد
 Structural Systems Limited

تعديل مدير / حذف ماهي�س ناياك بوتور
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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  غري  الدائرة 

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

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ستودع ادوية فري�ست كيور - 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1858275 

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�س  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  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيرتيا �سما النيل

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2389162 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نوريا ادم ابابورا  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة نادر حممد عبداهلل بامرعى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممود �سليمان �سامل حممد اجلنيبى

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3290

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  العائدة ملكيتها  لبيع املحج�زات   2021/04/26 10:00 م�ساءا ي�م الثنني  ال�ساعة 

�سده هاري�س اورات�ديل و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                 ال��سف  

 1,490                                              اثاث �سقه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
بزيارة امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3304

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  العائدة ملكيتها  لبيع املحج�زات   2021/04/26 10:00 م�ساءا ي�م الثنني  ال�ساعة 

�سده قطب الدين م�ستن�سر بهاي و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
�سعر التقييم                                                  ال��سف  

 5,430                                              اثاث �سقه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  امل�قع  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اأخبـار الإمـارات
يونيالب�س وIATA يوقعان مذكرة تفاهم لإدارة فحو�شات كوفيد- 19 للم�شافرين

•• دبي - وام: 

للمخترات  ال�����س��وي�����س��ري��ة  "يونيالب�س"  خم���ت���رات  ���س��ب��ك��ة  وق��ع��ت 
مذكرة   "IATA" اجل���وي  للنقل  ال���دويل  والإحت����اد  الت�سخي�سية 
"يونيالب�س"  "كوفيد19-"من  اختبار  دمج  مبقت�ساها  يتم  تفاهم 

�سمن وثيقة "اإياتا" الإلكرتونية للم�سافر.
من  واح���دة  "يونيالب�س"  خم��ت��رات  �سبكة  ت�سبح  امل��ذك��رة  وبح�سب 
اأوائل �سبكات املخترات العاملية التي يتم دجمها �سمن تلك الوثيقة 
الإلكرتونية وذلك لتلبية متطلبات ت�سريح ال�سفر من ناحية �سلبية 
"اإياتا"  لوثيقة  الذكي  التطبيق  ي�سهم  "بحيث  اختبار" كوفيد19- 

الإلكرتونية للم�سافر يف حتويل املتطلبات لعملية �سل�سة واآمنة و�سهلة 
خلدمة امل�سافرين.

وتقدم وثيقة "اإياتا" الإلكرتونية للم�سافر معلومات للم�سافرين حول 
متطلبات الدخول واملخترات ذات املوثوقية العالية ومتكن امل�سافرين 
من ا�ستالم وادارة تطعيمات و�سهادات اختبار "كوفيد-"19 الرقمية 
ما يتيح للم�سافرين عر التطبيق م�ساركة �سهادات الفح�س الرقمية 

مع الهيئات املعنية واملطارات و�سركات الطريان.
وق�����ال وي���ل���ي وال�������س امل���دي���ر ال���ع���ام لحت�����اد ال��ن��ق��ل اجل�����وي ال����دويل 

.."IATA"
 " تلعب اختبارات كوفيد19- دورا مهما يف عودة الن�ساط التدريجي 

اإج����راءات  وتب�سيط  امل�سافرين  على  والت�سهيل  ال��دول��ي��ة  ل��ل��رح��الت 
فيه  ت�سهم  ال��ذي  ال��دور  وه��ذا  الفح�س  متطلبات  تلبية  مع  �سفرهم 
التفاقية ليغدو �سل�سا من ناحية حتديد مواقع املخترات ونقل نتائج 
الإختبار اخلا�سة اإىل �سركات الطريان وهيئات الطريان املدين ح�سب 

الروتوكولت املعتمدة عامليا.
واأكد اأن ال�سراكة مع "يونيالب�س" متنح امل�سافرين الو�سول ال�سريع 
اأنحاء  �ستى  يف  واملنت�سرة  ال��رائ��دة  ال�سوي�سرية  املخترات  �سبكة  اإىل 
الختبارات  نتائج  اإدارة  على  وفعال  اآم��ن  ب�سكل  وم�ساعدتهم  العامل 

اخلا�سة بهم.
ب�سبكة  العمليات  وم��دي��ر  رئي�س  بوهمر  مي�سيل  اأع���رب  جانبه  م��ن 

الدويل  الحت��اد  مع  بال�سراكة  �سعادته  عن  "يونيالب�س"  خمترات 
اإىل  ال��رائ��دة لف��ت��ا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  "IATA" لتنفيذ  للنقل اجل���وي 
وفعالة  "�سريعة  "كوفيد19-  فحو�سات  لتقدمي  ال��ت��ام  الإ�ستعداد 

وموثوقة خا�سة يف ظل ا�ستئناف حركة الطريان الدويل.
واأو�سح اأنه مبوجب هذه التفاقية �ستتمكن "يونيالب�س" من حتميل 
نتائج الختبار باأمان يف وثيقة "اإياتا" الإلكرتونية للم�سافر والتي يتم 
فح�سها بعد ذلك وفقا لل�سجل العاملي للمتطلبات ال�سحية للح�سول 
"يونيالب�س"  خم��ت��رات  �سبكة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سفر  موافقة  على 
لفريو�س  اختبار  ماليني   10 يقارب  ما  اجلائحة  بداية  منذ  اأج��رت 

دولة.  17 يف  املنت�سرة  �سبكتها  "كورونا" عر 

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�سارقة  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ف���رق  و����س���ادرت  �سبطت 
يف  الطيور  هجرة  رج��وع  مو�سم  يف  الطيور  اأ�سوات  اإ�سدار  جهاز   1460
مار�س  يف  جهاز   1265 من  ج��ه��ازاً(   195( العدد  زاد  اإذ  املا�سي،  مار�س 
العام املا�سي، اإىل 1460 جهازا يف مار�س 2021، وزادت اأعداد الأجهزة 
امل�سادرة عن الفرتات ال�سابقة لعدة اأ�سباب، من اأبرزها: التو�سع يف نطاق 

التفتي�س يف الإمارة، وزيادة دوريات التفتي�س. 

تكثيف احلمالت التفتي�سية وحتقيق الهدف املن�س�د
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي، رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية:" 
حتر�س الهيئة على تنفيذ مهماتها واأجندتها على اأف�سل وجه، يف كل ما 
خمتلف  يف  البيئي  الوعي  ون�سر  وحمايتها،  البيئة  على  باحلفاظ  يتعلق 
اأو�ساط املجتمع، تنفيذاً والتزاماً بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى، حاكم ال�سارقة، وترجمة 

لروؤيته يف احلفاظ على البيئة و�سون التنوع احليوي وال�ستدامة البيئية، 
تتابع  وه��ي  املناطق  خمتلف  جت��وب  املخت�سة  الفرق  ف��اإن  ذل��ك  على  وبناء 
حماولت البع�س للقيام ب�سيد جائر وا�ستخدام اأدوات واأجهزة لتنفيذ هذه 
الإن�سانية، وتعمل على �سبط وم�سادرة تلك  القانونية وغري  املهمة غري 
الأجهزة واملعدات، كما اأنها تقوم بحمالت توعية بخ�سو�س خماطر ال�سيد 

اجلائر و�سرورة ابتعاد ال�سكان عنه".
وبينت ال�سويدي اأنه مت تنفيذ مهمات الفرق يف اإطار �سبط وم�سادرة اأجهزة 
اإ�سدار اأ�سوات الطيور يف الإم��ارة، بناًء على القرارات والقوانني ال�سادرة 
من املجل�س التنفيذي، والدعم امل�ستمر الالحمدود من قبل الهيئة، حيث 
اأ�سوات  اإ�سدار  اأجهزة  وم�سادرة  ل�سبط  التفتي�سية  احلمالت  تكثيف  مت 
املا�سي(،  مار�س  �سهر  الطيور يف  رجوع هجرة  )مو�سم  املحظورة،  الطيور 
بروح الفريق الواحد، والتعاون والتكاتف للقيام بالواجبات واملهام املوكلة 
الإيجابية واجلدية  �سادت  الهيئة، حيث  اأهداف وتطلعات  اإليهم، وحتقيق 
يف العمل والعزمية يف التغلب على جميع التحديات واملخاطر، ما كان له 
الهدف  ال�سارقة، وحتقيق  اإم��ارة  الأ�سا�سي يف تغطية جميع مناطق  الدور 

املن�سود.

م�سادرة 1460 جهازا
خمتلف  يف  جولتها  خ��الل  واملتخ�س�سة  امليدانية  الهيئة  ف��رق  ومتكنت 
مناطق اإمارة ال�سارقة بني "28 فراير و 28 مار�س 2021" من �سبط 
الطيور  �سيد  يف  الأج��ه��زة  تلك  ت�ستخدم  حيث  جهازا،   1460 وم�سادرة 
من خالل جذبها عر الأ�سوات، اإذ توؤدي اإىل جتمع الطيور باأعداد كبرية 
حوله، ومن ثم تن�سب لها �سباك لتقع فيها اأو ترمى بوا�سطة بنادق الر�س، 
�سلبية على احلياة  اآث��ار  الأجهزة يرتتب عليها  ت��داول مثل هذه  اإن  حيث 

الفطرية وتدمري الروات الطبيعية. 

مكافحة ال�سيد اجلائر
ملكافحة  وكوادرها،  املخت�سة  فرقها  كل جهودها من خالل  الهيئة  وتبذل 
بالإ�سافة  امل��ه��اج��رة،  البحرية  اأو  ال��ري��ة  للطيور  ���س��واء  اجل��ائ��ر،  ال�سيد 
بغر�س  خداعها  و  للطيور  امل�سللة  واملعدات  الأجهزة  ا�ستخدام  حظر  اإىل 

املهاجرة  الطيور  على  احلفاظ  اأهمية  على  التاأكيد  اإىل  وت�سعى  �سيدها، 
احليوي يف  التنوع  على منظومة  احلفاظ  ق�سايا  واح��دة من  ت�سكل  التي 

الدولة، كما اأن ذلك يعتر اأحد الأهداف ال�سرتاتيجية للهيئة.
وتواجه فرق ق�سم التفتي�س اخلارجي حتديات وخماطر عدة اأثناء �سبط 
لكنها  الطيور،  هجرة  مو�سم  يف  الطيور  اأ�سوات  اإ�سدار  اأجهزة  وم�سادرة 

تعمل على الت�سدي لها بكفاءة واقتدار، واحلد من هذه الظاهرة.
ال�سلطة  باعتبارها  ال�سارقة،  الطبيعية يف  واملحميات  البيئة  هيئة  وت�سعى 
البيئية املخت�سة يف الإمارة، اإىل حماية البيئة واملحميات الطبيعية واحلياة 
الفطرية وتنوعها احليوي من خالل اإجراء الدرا�سات والبحوث العلمية 
و و�سع الأ�س�س القانونية و الإداري��ة اخلا�سة مبراقبة التلوث، بالإ�سافة 
ن�سر  خالل  من  البيئي  والتثقيف  للتوعية  املنا�سبة  ال�سيا�سات  و�سع  اإىل 
احلمالت  واإط����الق  ال��رام��ج  وتنفيذ  التثقيفية،  ال��ت��وع��وي��ة  الإ����س���دارات 
املخت�سة يف جمال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبداأ التنمية امل�ستدامة 
للحفاظ على املوارد البيئية الطبيعية بالإ�سافة اإىل �سعيها لتكون امل�سدر 
واملرجع الأ�سا�سي يف اإمارة ال�سارقة للمعلومات البيئية و احلياة الفطرية.

•• ال�شارقة-الفجر:

تعزز دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة؛ التما�سك املجتمعي بني اأفراد 
الداعمة  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  من  جمموعة  خالل  من  وموؤ�س�ساته؛  املجتمع 
واجلهات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ل��رام��ج 
اأفراد  م�ساهمات  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  العام  النفع  ذات 

املجتمع.
اأهمية اإطالق هذه امل�ساريع تاأكيداً على التزام الدائرة بالرامج ذات  وتاأتي 
ال�سارقة  اإم���ارة  تتبناه  ال��ذي  النهج  ظ��ل  يف  املجتمع  على  الإي��ج��اب��ي  التاأثري 

لتوفري احلياة والعي�س الكرمي للمجتمع.
ق�سم  اأن  بالدائرة،  املجتمعي  التالحم  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  ح�سة  وذك��رت 
املجتمع  تخدم  التي  والأن�سطة  املبادرات  بتنفيذ  يقوم  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
وتعود عليه بالنفع والفوائد، تعزيزاً لقيم التكافل و التما�سك املجتمعي بني 
اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته؛ والعمل على حتقيق ال�ستدامة البيئية واملجتمعية 

دور  تفعيل  نحو  قدماً  امل�سي  اإىل  جاهدة  ال��دائ��رة  ت�سعى  حيث  والتعليمية، 
ثقافة  وغر�س  للمجتمع  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  املجتمعي  التالحم 
اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته، وتعزز اإطالق امل�ساريع  امل�سوؤولية املجتمعية لدى 
النهج  ظل  يف  املجتمع  على  الإيجابي  التاأثري  ذات  بالرامج  الدائرة  التزام 

الذي تتبناه اإمارة ال�سارقة لتوفري احلياة والعي�س الكرمي ملجتمع ال�سارقة.
واأو�سحت احلمادي؛ اأن املبادرات املطروحة خالل العام 2021؛ تبلغ عددها 
مبادرات جمتمعية متنوعة ح�سب طبيعة ونوع وهدف كل مبادرة؛ والتي   9
، و"ت�سامن"  العيد لالأطفال  "فرحة عيد" املعنية بتوفري هدايا  تتمثل يف 
ل��دع��م خط  للم�ساهمة يف ت��ق��دي��ر ج��ه��ود امل��ت��ط��وع��ني ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج��ه��وداً 
و  املجتمع،   اأف���راد  و�سالمة  ل�سحة  الآم���ن  امل�ستوى  لتحقيق  الأول  ال��دف��اع 
ال�سارقة،   املواطنني واملقيمني من قاطني  ال�سن  "متالحمون" مل�ساندة كبار 
و"ب�سمة"  املتعففة،  والأ����س���ر  املنخف�س  ال��دخ��ل  ذوي  مل�����س��ان��دة  و"�سند" 
الأق��ل حظاً؛ و"الب�سامة" خم�س�سة لدعم وتوفري  الأ�سر  لتح�سني م�ساكن 
املواد الغذائية لذوي الدخل املنخف�س والأ�سر املتعففة، و" نون" للم�ساهمة 

و"نحميكم" لتوفري  الجتماعية؛  الرعاية  فاقدي  الأط��ف��ال  تعليم  دع��م  يف 
كبار  مل�ساندة  جنتنا"  و"اأنتم  املتعففة،  الأ�سر  ل�سالح  التعقيم  واأدوات  امل��واد 

ال�سن يف يومهم العاملي.
والقطاع  واملجتمعية  احلكومية  املوؤ�س�سات  اإ���س��راك  اإىل  ال��دائ��رة  وحت��ر���س 
اخلا�س والأفراد يف م�ساريعها للم�سوؤولية املجتمعية؛ بغية امل�ساهم يف اإجناح 
تلك  امل�ساريع وتعزيز الدور املجتمعي لتلك املوؤ�س�سات، ف�سال عن زيادة وعي 
التعاون  على  املبنية  جوانبها  وتعزيز  املجتمعية  امل�سوؤولية  باأهمية  الأف���راد 

املتبادل.

تعزيزًا خلدمة املجتمع
وبدورها اأكدت خلود اأحمد النعيمي املدير التنفيذي ل�سوؤون خدمة املجتمع؛ 
امل�ساريع؛  لهذا  اإطالقها  خ��الل  من  تهدف  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  اأن 
وتعزيزاً  ال�سابقة؛  املجتمعية  وم�ساريعها  مبادراتها  من  ل�سل�سلة  ا�ستمراراً 
تر�سيخ  عن  ف�ساًل  وموؤ�س�ساته،  املجتمع  اأف��راد  بني  والتعاون  التكاتف  ل��روح 

لتحقيق  املجتمع  فيه جهود  تت�سافر  فعال  كاأ�سلوب  التطوعي  العمل  ثقافة 
تعد  املجتمعية  امل�سوؤولية  برامج  اأن  اإىل  لفتة  املن�سودة،  املجتمعية  النتائج 
الجتماعية  امل�سروعات  وم�ساندتها  دعمها  يف  الدائرة  لدى  الأول��وي��ات  من 

والتعليمية والإن�سانية اأو كل ما من �ساأنه خدمة املجتمع واإ�سعاده.
بها كجهة م�سوؤولة جتاه  املنوط  دورها  تعزز  الدائرة  اأن  النعيمي؛  واأ�سافت 
يف  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  واملجتمعية  احلكومية  املوؤ�س�سات  ب��اإ���س��راك  املجتمع، 
مبادراتها املجتمعية؛ �سي�سهم يف �سكل مبا�سر يف اإجناح املبادرات وتعزيز دورها 
املجتمعي من خالل ا�ستهداف خمتلف �سرائح املجتمع، ف�سال عن زيادة وعي 

الأفراد باأهمية امل�سوؤولية وتعزيز جوانبها املجتمعية.
واعربت املدير التنفيذ ل�سوؤون خدمة املجتمع؛ عن �سكرها وتقديرها ملختلف 
خمتلف  قدمت  التي  اخلا�سة  واجلهات  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  ال�سركاء 
داعية  املجتمعية،  امل�سوؤولية  برامج  اإجن��اح  �سبيل  يف  والتعاون  الدعم  اأ�سكال 
جت�سد  التي  البناءة  ال�سراكة  عن  يعر  ال��ذي  الدعم  موا�سلة  اإىل  اجلميع 

القيم املجتمعية الأ�سيلة، وغاياتها الإن�سانية النبيلة.   

فرق هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة ت�شبط وت�شادر 1460 جهاز اإ�شدار اأ�شوات الطيور املحظورة يف مو�شم الرجوع

لتعزيز الرفـاه الجتمـاعي بال�ســـارقة

»اجتماعية ال�شارقة« تعزز م�شوؤوليتها املجتمعية بـ9 مبادرات

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2211/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :1- اإ�سدار الأمر بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ 

)200.000( درهم مع فائدته القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك حتى متام ال�سداد 2- �سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة عمال باحكام الفقرة )1( من املادة 229 اإجراءات مدنية 3- ت�سمني 

املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل �سائر الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة  
 : بالق�سية  -  �سفته  ذ.م.م  الثقيلة واخلفيفة  بال�ساحنات  للنقل  : عبدالغفور وعامل خان  الإع��الن  طالب 

مدعي  - وميثله:اإبراهيم علي املو�سى احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- باري للنقل ذ.م.م 2-عبدالباري بري باد�ساة  - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   

- جمهويل حمل الإقامة 
بالزام  بتاريخ:2021/4/7  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  : طلب  الإع��الن  مو�سوع 
املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ )200.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا 
درهم  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  والر�سوم  ال�سداد  ال�سيك يف 2019/8/7 حتى متام  ا�ستحقاق  تاريخ  من 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 1542/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :بالزام املطلوب �سدها باأن توؤدي لها مبلغا مقداره )94.835( درهم والفائدة 
على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا من تاريخ قيد املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - 

ثانيا:ت�سمني املطلوب �سدها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- ام جي بي للمقاولت �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/10 
توؤدي للمدعية  بان  املدعي عليها  ثانيا:الزام  التجاري املرم بني الطرفني -  العقد  اول:انفاذ 
الق�سائية احلا�سل يف  املطالبة  تاريخ  القانونية بواقع 9% من  مبلغ )94.835( درهم والفائدة 
2020/10/31 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل املحاماة ، ولكم 

احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�شر 

 2502/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سواين للعقارات -  جمهول حمل القامة

�سركة  الوطنية  ال�سكوك  �سركة  ملالكها  كورت�س  التنفيذ/�سكاي  الطالب  ان  مبا 
ال�سخ�س الواحد م�ساهمة خا�سه �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م

وميثله:اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )219685.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  304/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1888 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 22412 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : اوتو ا�سي�ست لتاجري ال�سيارات -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- اأحمد �سويكت حممد الهاجري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )22412( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 582/2020/18 عقاري جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- خليل الرحمن �سانوار  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2020/8/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)637.852( درهم والر�سوم وامل�ساريف اتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
الزمته  كما  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  التام 
امل�ساريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
العالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1175/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبه بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان ي�سددا للمدعية مبلغا وقدره )911.477.85( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليهما بالر�سوم 

وامل�ساريف يف النزاع رقم:426/2020 نزاع تعيني خرة جتاري وكذا الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة يف 
الدعوى املاثلة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة 

طالب الإعالن / 1-�سركة روميو انترييورز ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  �سيفيلد هولدينجز ليمتد -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبه بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان ي�سددا للمدعية 
مبلغا وقدره )911.477.85( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد الزام املدعي 
عليهما بالر�سوم وامل�ساريف يف النزاع رقم:426/2020 نزاع تعيني خرة جتاري وكذا الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
الثالثاء   املعجل وبال كفالة. وح��ددت لها جل�سة يوم  بالنفاذ  املاثلة مع �سمول احلكم  الدعوى  املحاماة يف  اتعاب 
املوافق  2021/4/27  ال�ساعة 9.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 560/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالغاء القرار املطعون عليه والق�ساء جمددا بالتعوي�س الذي قدرته 

املدعية/الطاعنة مببلغ وقدره )200.000( درهم والذي �سبق واأن عر�سته على املدعي عليه/
املطعون �سده والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-الهالل للتكافل �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  احمد ظهري �ساه احمد منري �ساه -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل القامة 
عليه  املطعون  ال��ق��رار  بالغاء  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
والق�ساء جمددا بالتعوي�س الذي قدرته املدعية/الطاعنة مببلغ وقدره )200.000( درهم والذي 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  �سده  عليه/املطعون  املدعي  على  عر�سته  واأن  �سبق 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/4/26  ال�ساعة 9.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات  فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 426/2021/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما برد 
مبلغ وقدره )233248( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-�ساجنا باري�سيك -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  اأمي �سونديب �ساجنايف -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي 
عليهما والزام املدعي عليهما برد مبلغ وقدره )233248( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
امل��واف��ق  2021/4/26   الثنني   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  و�سمول احلكم 
ال�ساعة 10.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 347965                    تاريخ: 2021/03/29
بيانات الأولوية:

ال�سم: �سيالنيكار.كوم )م.م.ح(
 وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

�س�رة العالمة       

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة واأرقام CARS24 باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

EAT 169724

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 347969                تاريخ: 2021/03/29
بيانات الأولوية:

ال�سم: �سيالنيكار.كوم )م.م.ح(
 وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة واأرقام CARS24 باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

EAT 169725

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 347666                      تاريخ: 2021/03/24
بيانات الأولوية:

ال�سم: و�سل ذ.م.م
وعنوانه: �س. ب. 23073 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
توفري خدمات اللياقة البدنية، توفري مالعب الغولف، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي VIYA GOLFباللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

EAT 169557

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 345965             تاريخ: 2021/03/02
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كايت فارما، اإنك.
 وعنوانه: 2400 برودواي �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90404، الوليات املتحدة الأمريكية.

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدلنية حتديداً م�ستح�سرات �سيدلنية لال�ستخدام يف عالج ال�سرطان، م�ستح�سرات 

�سيدلنية وبيولوجية للعالج املناعي مبا يف ذلك العالج املناعي للخاليا التائية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة تيكارتو�س باللغة العربية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

EAT 166892

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

املودعة حتت رقم : 344465     بتاريخ :  2021/2/7
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 
اأ�سواق  بالتجزئة،  البيع  متاجر  خالل  من  اخلدمات  هذه  مثل  تقدم  وقد  النقل(؛  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول 
البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو 
برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات اأوت�سجيل  ن�سخ اأو حترير اأو جتميع اأو تنظيم املرا�سالت والت�سجيالت اخلطية، 
والإع��الن وكذلك خدمات  الدعاية  وك��الت  اإح�سائية، خدمات  اأو  ريا�سية  بيانات  اأية  اأو جتميع  ا�ستغالل  وكذلك 
اأعمال  اأن تتناول هذه الفئة  اأو توزيع العينا ت. وميكن  اأو من خالل الريد،  توزيع الن�سرات التعريفية، مبا�سرة 
اأو الدعاية والإعالن بالراديو؛  اأخرى كتلك املتعلقة بالقرو�س امل�سرفية  الدعاية والإعالن فيما يتعلق بخدمات 
والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  ال��ري��دي؛  بالطلب  والإع���الن  الدعاية  ال�سراء؛  لطلبات  الإداري���ة  املعاجلة 
للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(؛ البيع باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد 
بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�سائية؛ عر�س ال�سلع؛ ن�سر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ اأبحاث 
 الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�سراء لالآخرين 

)�سراء ال�سلع واخلدمات لالأعمال الأخرى(. 
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : لكلمة  WIGME.COM بالأحرف الالتينية 
ال�سرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344649     بتاريخ :  2021/2/9

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: جيبا�س ال�سرق الأو�سط �س م ح

وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ُدمى؛ اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى

الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العالمة : الكلمة  MERRIBOY   بالأحرف الالتينية باللونني الأبي�س والأ�سود . 

ال�س��رتاطات: 

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

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 158096
با�س��م: جون منر �سليبا

وعنوانه:  �س ب 29703  -  دبي هاتف 3377479 – 04 فاك�س 04-3377497 ، 
الواق�عة بالفئة: 41 

مدر�سة تعليمية ح�سانة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  5  /  6 /   2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343213 بتاريخ: 2021/01/14
با�سم: �سركة اإليت �سيكيوريتي بروداكت�س ليمتد

وعنوانها: يونيت 7 تارجت بارك، �ساوبنك رود، ليك�سايد، ريديت�س، ور�سي�سرت�ساير، بي 98 8 واي اإن، اململكة 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :11
للحركة،  الأمنية ح�سا�سة  الإ�ساءة  اأجهزة  الأمنية،  الإ�ساءة  اأجهزة  الأمنية،  الإن��ارة  اأجهزة  لالإنارة،  اأجهزة 
اأجهزة الإنارة الأمنية التي حتتوي على اجهزة ا�ست�سعار اأو جم�سات،  اأجهزة الإنارة الأمنية التي حتتوي على 
اأنظمة الأمن، م�سابيح لالإنارة الأمنية؛  م�ست�سعر ن�سط بالأ�سعة حتت احلمراء، الإنارة التي ت�ستخدم مع 

اأ�سواء الطوارئ؛ قطع غيار وتركيبات جلميع ال�سلع املذكورة اأعاله املدرجة يف الفئة 11.
متجه  �سهم  وخلفها  الالتينية  باللغة  الأح��م��ر  باللون  مكتوبة   esp عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 

لالأعلى باللون الرمادي.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343214 بتاريخ: 2021/01/14
با�سم: �سركة اإليت �سيكيوريتي بروداكت�س ليمتد

وعنوانها: يونيت 7 تارجت بارك، �ساوبنك رود، ليك�سايد، ريديت�س، ور�سي�سرت�ساير، بي 98 8 واي اإن، اململكة 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :42
خدمات الدعم والت�سميم والتحليل والتطوير والتنفيذ وكل ما يتعلق مبجالت الأمن واملراقبة وك�سف / 
اإنذار احلريق / الدخان؛ خدمات الدعم والت�سميم والتحليل والتطوير والتنفيذ وكل ما يتعلق مبجالت 
والتنفيذ وكل ما  والتطوير  والتحليل  والت�سميم  الدعم  ؛ خدمات  والتهوية  والإن��ارة  الكهربائية  املنتجات 
الأقمار  اأو  التلفزيون  مثل  والتناظرية  الرقمية  الو�سائط  واأج��ه��زة  الكمبيوتر  ات�سالت  مبجالت  يتعلق 

ال�سناعية اأو الهاتف اأو الراديو اأو مكرات ال�سوت. 
متجه  �سهم  وخلفها  الالتينية  باللغة  الأح��م��ر  باللون  مكتوبة   esp عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 

لالأعلى باللون الرمادي.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم: 343212 بتاريخ: 2021/01/14
با�سم: �سركة اإليت �سيكيوريتي بروداكت�س ليمتد

وعنوانها: يونيت 7 تارجت بارك، �ساوبنك رود، ليك�سايد، ريديت�س، ور�سي�سرت�ساير، بي 98 8 واي اإن، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :9

للتحكم  الأجهزة والأدوات   ،)HDMI( الو�سوح الو�سائط عالية  املتعددة  الواجهة  واأدوات مر�سل  اأجهزة 
اأنظمة  الأمنية،  والأدوات  الأجهزة  الأمنية،  للمراقبة  والأدوات  الأجهزة  الإن��ذار،  مراقبة  واأجهزة  بالولوج 
على  التعرف  واأدوات  اأجهزة  الوجه،  على  التعرف  واأدوات  اأجهزة  املراقبة،  واأدوات  اأجهزة  ال��دخ��الء،  اإن��ذار 
ب�سمات الأ�سابع، املفاتيح، اأجهزة واأدوات مفتاح اإطفاء احلريق والعزل الإ�سايف، اأجهزة واأدوات تخزين ونقل 
الفيديو الرقمي، اأجهزة واأدوات التعرف على لوحة الأرقام، اأجهزة واأدوات الكامريات التلفزيونية بالدارات 
الأمن  اأنظمة  الأمن، كامريات  اأنظمة  ؛ كامريات  الأمنية ح�سا�سة للحركة  الإ�ساءة  واأدوات  اأجهزة  املغلقة، 
التي تت�سمن على حتذيًرا �سوتًيا، الكامريات الرقمية للت�سوير احلراري، كامريات املراقبة،  اأجهزة واأدوات 
اجهزة  اأو بدون حتذير �سوتي،  الأمن مع  اأنظمة  ت�ستمل على كامريات  للحركة  الأمنية ح�سا�سة  الأ�سواء 
اأنظمة الدخول الإلكرتونية / الكهربائية ؛ الأجهزة والعدد اخلا�سة  انذار �سد احلريق، كوا�سف الدخان، 
بالت�سجيل، الأجهزة والعدد اخلا�سة بالت�سجيل و ار�سال و اإعادة ت�سغيل ال�سوت وال�سورة، الأجهزة والعدد 
، قطع غيار وتركيبات جلميع  ال�سوت وال�سورة  ا�ستنطاق  اإع��ادة  و  وار�سال  بالت�سجيل  الكهربائية اخلا�سة 

ال�سلع املذكورة اأعاله املدرجة يف الفئة 9.
متجه  �سهم  وخلفها  الالتينية  باللغة  الأح��م��ر  باللون  مكتوبة   esp عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 

لالأعلى باللون الرمادي.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343185 بتاريخ: 2021/01/14
با�سم: �سكوملور )اإنرتنا�سيونال( ليمتد

وعنوانها: 1 �سكوملور بارك لند�سبريج اإند�سرتيال ا�ستيت تامورث �ستافورد�ساير بي 79 7 اإك�س بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :11

متكاملة   LED اأ�سواء  لل�سطح،   LED اأ�سواء  للجدار،   LED اأ�سواء  م�سابيح، جتهيزات الإ�ساءة، الإنارة الداخلية، 
الداخلية،  الإ���س��اءة  جتهيزات  الإن���ارة،  جتهيزات  الطاقة،  منخف�سة  للجدار  اأ�سواء  متكاملة،   LED اأ�سواء  للجدار، 
جتهيزات الإنارة الداخلية، جتهيزات الإ�ساءة للجدار، الإ�ساءة للحائط بغطاء زجاجي، الأ�سواء  وامل�سابيح التي ت�ستخدم 
حتت اخلزائن، الإ�ساءة للحائط قابلة للتعديل بغطاء زجاجي، الإ�ساءة على �سكل �سرائط، اإ�ساءة LED على �سكل �سرائط 
 LED على �سكل �سرائط، وحدات اأ�سواء LED على �سكل �سرائط، ملحقات واك�س�سوارات اأ�سواء LED متكاملة، اإ�ساءة
اأو امل�سابيح ال�سفلية لال�ستخدام املنزيل  LED على �سكل �سرائط، الأ�سواء  على �سكل �سرائط، وحدات متكاملة لأ�سواء 
من خالل العالمات LED الإر�سادية ملخارج الطوارئ، م�سابيح اأو اأ�سواء العر�س امل�سنوعة من معدن الهاليد )الزئيق( 
اأجهزة الإن��ارة، جتهيزات الإن��ارة، الأ�سواء  للتطبيق وال�ستخدام التجاري، جتهيزات الإ�ساءة املقاومة للحريق وال�سوت،  
الداخلية، جتهيزات الإ�ساءة  الداخلية، جتهيزات الإ�ساءة  الإن��ارة  LED(،  جتهيزات  الباعثة لل�سوء )م�سابيح  الثنائية 
للجدار، ق�سبان لالإنارة،  ق�سبان لالإنارة )اأجهزة الإن��ارة(، وحدات ق�سبان كهربائية لالإنارة، م�سابيح للجدار، م�سابيح 
امل�سابيح، �سناديق دعم  ، وحوامل  ال�سوء  اأغطية  الإ�ساءة،  امل�سيئة )LED(، ق�سبان معلقة لرتكيبات  الإ�سعاع  ثنائيات 
مقاومة  واأغطية  �سفاطات  امل�سابيح،  مثل  الإ���س��اءة  تركيبات  يف  لال�ستخدام  احلريق  ملقاومة  اأغطية  الإ���س��اءة،  لرتكيبات 
اأجهزة للتهوية، علب حماية دخول امل�ساكن التي تكون   ،LED للحرارة لال�ستخدام يف تركيبات الإ�ساءة مثل م�سابيح   

جزًءا من اأي من املذكورة اأعاله ؛ الأجزاء والتجهيزات لأي من املذكورة اأعاله.
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OVIA ScolmoreGROUP  مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
بالريد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 343186 بتاريخ: 2021/01/14
با�سم: �سكوملور )اإنرتنا�سيونال( ليمتد

وعنوانها: 1 �سكوملور بارك لند�سبريج اإند�سرتيال ا�ستيت تامورث �ستافورد�ساير بي 79 7 اإك�س بي، اململكة 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :42
خدمات الدعم والت�سميم والتحليل والتطوير والتنفيذ وكل ما يتعلق مبجالت الأمن واملراقبة وك�سف / 
اإنذار احلريق / الدخان؛ خدمات الدعم والت�سميم والتحليل والتطوير والتنفيذ وكل ما يتعلق مبجالت 
ما  وكل  والتنفيذ  والتطوير  والتحليل  والت�سميم  الدعم  خدمات  والتهوية؛  والإن��ارة  الكهربائية  املنتجات 
الأقمار  اأو  التلفزيون  مثل  والتناظرية  الرقمية  الو�سائط  واأج��ه��زة  الكمبيوتر  ات�سالت  مبجالت  يتعلق 

ال�سناعية اأو الهاتف اأو الراديو اأو مكرات ال�سوت. 
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OVIA ScolmoreGROUP  مكتوبة بطريقة مميزة باللغة 

الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 343184 بتاريخ: 2021/01/14
با�سم: �سكوملور )اإنرتنا�سيونال( ليمتد

وعنوانها: 1 �سكوملور بارك لند�سبريج اإند�سرتيال ا�ستيت تامورث �ستافورد�ساير بي 79 7 اإك�س بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :9

الأجهزة والعدد لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم بالطاقة الكهربائية، وحدات توزيع الطاقة، قواب�س، 
حمولت، �سمامات )فيوزات(، وحدات التحكم، كابالت الطاقة والكهرباء، اأ�سالك الطاقة والكهرباء، اك�س�سوارات وملحقات 
ال�سالك، �سفائح، املقاب�س، حمولت، مقاب�س التمديد، كابالت التمديد، البكرات وال�سالك، املفاتيح الكهربائية، �سناديق 
التو�سيل، و�سالت على �سكل �سرائط، و�سالت على �سكل قوالب، �سناديق الكابالت الكهربائية، �سناديق داعمة لتجهيزات 
الإ�ساءة، و�سالت، وحدات و�سفائح )اأحادية ومتعددة املقاب�س( لأجهزة الكمبيوتر اأو احلا�سوب، معدات الو�سائط الرقمية 
مت�سلة  )اأجهزة  املخفتات  ال�سوت،  مكرات  اأو  الراديو  اأو  الهواتف  اأو  ال�سناعية  الأقمار  اأو  التلفزيون  مثل  والتناظرية 
من  اأج��زاء  وهي  امل�ساكن  دخ��ول  من  احلماية  علب  لالإ�ساءة،  ق�سبان  ال�سوء(،  �سطوع  لتقليل  وُت�ستخدم  اإ�ساءة  مب�سباح 
الأجهزة اأو املكونات الكهربائية / الإلكرتونية، اأجهزة واأدوات اأمنية، اأجهزة اإنذار الدخيل،  اأجهزة واأدوات املراقبة، اأجهزة 
والعزل  احلريق  اإطفاء  مفتاح  واأدوات  اأجهزة  الأ�سابع،  ب�سمات  على  التعرف  واأدوات  اأجهزة  الوجه،   على  التعرف  واأدوات 
الإ�سايف، اأجهزة واأدوات تخزين ونقل الفيديو الرقمي، اأجهزة واأدوات التعرف على لوحة الأرقام، اأجهزة واأدوات الكامريات 
اأنظمة  الأمن، كامريات  اأنظمة  ؛ كامريات  الأمنية ح�سا�سة للحركة  الإ�ساءة  واأدوات  اأجهزة  املغلقة،  بالدارات  التلفزيونية 
اأنظمة  اأجهزة واأدوات الأ�سواء الأمنية ح�سا�سة للحركة ت�ستمل على كامريات  الأمن التي تت�سمن على حتذيًرا �سوتًيا ؛ 
الأمن مع اأو بدون حتذير �سوتي، اجهزة انذار �سد احلريق، كوا�سف الدخان، اأنظمة الدخول الإلكرتونية / الكهربائية ؛ 

قطع غيار وتركيبات لأي من املذكورة اأعاله.
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OVIA ScolmoreGROUP  مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
بالريد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 21 اإبريل 2021 العدد 13221
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•• دبي-الفجر: 

اأك���د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��داهلل خليفة 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي، 
خ���������الل ل�����ق�����ائ�����ه مب����ج����م����وع����ة من 
املتطوعني الذين �ساركوا �سرطة دبي 
يف مبادراتها املجتمعية من اجلمهور 
�سرطة  م���وظ���ف���ي  وم�����ن  اخل�����ارج�����ي، 
دب��ي، اأك��د اأن دول��ة الإم���ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ت��ع��زز م��ن ثقافة ال��ت��ط��وع يف 
امل�ستدامة  للتنمية  حتقيقا  املجتمع، 
للمجتمع  اأف�����س��ل  مل�ستقبل  و���س��م��ان��اً 
�سرطة  واأن  ال����ق����ادم����ة،  والأج�����ي�����ال 
دب�����ي ع��م��ل��ت م���ن���ذ وق�����ت م��ب��ك��ر على 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  مفهوم  تر�سيخ 
ومن�سة  متكاملة  منظومة  واأوج���دت 
املبادرات املجتمعية  تعنى بالتطوع يف 
ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ����س���رط���ة دب������ي، نظرا 
على  للتطوع  الإيجابية  لالنعكا�سات 

الفرد والأ�سرة واملجتمع.
وا���س��ت��م��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل����ري، اإىل 
عدد من املتطوعني الذين ا�ستعر�سوا 
من�سة  ع���ر  ال���ت���ط���وع  يف  جت��رب��ت��ه��م 
���س��رط��ة دب���ي ل��ل��ت��ط��وع، واأع���رب���وا عن 
مدى �سعادتهم مب�ساركتهم مع �سرطة 
دب����ي وف��رق��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ب���ادرات 

املجتمعية، موؤكدين اأن املن�سة اأتاحت 
والتجارب  الفر�س  م��ن  العديد  لهم 
التي منت العديد من املهارات لديهم، 
ك��م��ا وع���ر امل��ت��ط��وع��ون ع��ن �سكرهم 
ال��ف��ري��ق عبداهلل  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره��م 
الهتمام  ه�����ذا  ع���ل���ى  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ة 
امل����ح����ف����ز، م����وؤك����دي����ن على  وال����ل����ق����اء 
امل�ساركة  يف  ال�ستمرار  على  حر�سهم 

يف العمل التطوعي.
املري،  عبداهلل  الفريق  معايل  وتقدم 

ب��ال�����س��ك��ر ل���ك���اف���ة امل���ت���ط���وع���ني ال����ذي 
للتطوع  دب��ي  �سرطة  ملن�سة  ان�سموا 
وال��ت��ي قدمت لهم   ،2020 ال��ع��ام  يف 
و�سارك  ت��ط��وع��ي��ة  ف��ر���س��ة   "107"
 82 م���ن  م��ت��ط��وع��اً   14512 ف��ي��ه��ا 
جن�سية، ميثلون موظفني من �سرطة 
ومن  واملدنيني،  الع�سكريني  من  دبي 
اجل���م���ه���ور اخل�����ارج�����ي، م��ث��ن��ي��اً على 
جهودهم ورغبتهم يف التطوع، والتي 
يف  املتطوعني  ب���دور  اإمي��ان��ه��م  تعك�س 

جمتمعاتهم، واأثر التطوع على عملية 
تنمية ونه�سة اأي جمتمع، كونه يعزز 
من مفهوم العمل اجلماعي التطوعي، 

ويغر�س مفاهيم التعاون البناء.
ال��ن��ق��ي��ب مهند�س  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
�سرطة  من�سة  م��دي��ر  ال����روم،  خليفة 
يف  ياأتي  اللقاء  ه��ذا  اإن  للتطوع،  دب��ي 
ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س  اإط��ار 
دب����ي ع��ل��ى ت��ق��دي��ر امل��ت��ط��وع��ني على 
امل��ج��ت��م��ع، ورفع  امل��ه��م��ة يف  ج��ه��وده��م 

ال��ت��ط��وع يف  ال��وع��ي وث��ق��اف��ة  م�ستوى 
اأن عدد  امل��ج��ت��م��ع، م��و���س��ح��ا  اأو����س���اط 
يف  �سجلت  التي  التطوعية  ال�ساعات 
 89 بلغت   2020 ال��ع��ام  يف  املن�سة 
يعد  م��ا  تطوعية  �ساعة  و758  األ��ف 
�سل�سلة الإجنازات  اإىل  اإجن��ازا ي�ساف 
والنجاحات التي حتققها �سرطة دبي 

يف جمال التطوع والعمل الإن�ساين.
واأ�����س����اف ال��ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س ال�����روم، 
ال���ت���ي ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا يف  امل�����ب�����ادرات  اأن 

حتقيقا  ت��اأت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة،  املن�سة 
ل�سرطة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل���الأه���داف 
القدم  منذ  مل�سريتها  وا�ستكمال  دبي، 
الأمن  تعزيز  يف  املجتمع  اإ���س��راك  يف 
امل�سوؤولية  م��ب��ادئ  وت��ع��زي��ز  والأم�����ان 

املجتمعية.
الظروف  اأن  ال�����روم،  ال��ن��ق��ي��ب  وت��اب��ع 
ب��ه��ا العامل  ال���ت���ي م���ر  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
نتيجة انت�سار فريو�س كورونا "كوفيد 
امل�سي يف  املن�سة من  متنع  مل   "19

العامة  ال��ق��ي��ادة  عملت  حيث  عملها، 
العامة  اإدارات���ه���ا  بكافة  دب��ي  ل�سرطة 
الكامل  بالتن�سيق  ال�سرطة  وم��راك��ز 
الإجراءات  �سري  متابعة  جهود  لدعم 
الحرتازية �سواء اأثناء فرتة التعقيم 
تلتها، عر  التي  الفرتات  اأو  الوطني 
يف  للراغبني  التطوع  عملية  تن�سيق 
التطوعية  ال��ف��ر���س  اإىل  الن�����س��م��ام 
اأثناء الأزمة، وهو ما لقي اإقباًل كبريا 
املبادرات  خمتلف  يف  املتطوعني  م��ن 

دبي  �سرطة  اأطلقتها  التي  التطوعية 
يف هذه الفرتة.

�سرطة  م��ن�����س��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
امل���رك���ز الأول  ل��ل��ت��ط��وع ح��ق��ق��ت  دب����ي 
داعمة  حكومية  موؤ�س�سة  اأف�سل  عن 
ال�سارقة  جائزة  يف  التطوعي،  للعمل 
 17 ال���  ن�سختها  يف  التطوعي  للعمل 
عن م�سروع "من�سة التطوع"، وتتيح 
ل��ل��م��وظ��ف��ني اإم��ك��ان��ي��ة الط�����الع على 
املبادرات والفعاليات واملنا�سبات كافة، 
ملا  واختيار ما يتنا�سب للتطوع، وفقاً 
واإمكانات،  م��ه��ارات  م��ن  ب��ه  يتمتعون 
اإدخ����ال بياناته  امل��ت��ط��وع م��ن  ومت��ك��ن 
وفق رقمه الوظيفي، واإ�سافة ما لديه 
بال�سهادات  وت��ع��زي��زه��ا  م���ه���ارات  م��ن 
املوظف  �سيمتلك  وب��ذل��ك  امل��ط��ل��وب��ة، 
يحوي  النظام،  داخ��ل  به  خا�ساً  ملفاً 
ال��ت��ط��وع كافة  امل��ع��ل��وم��ات و����س���اع���ات 
التي حققها من م�ساركاته اخلارجية 
اأي�ساً، وهو ما �سيدعم عملية اختياره 
يف املبادرة اأو الفعالية، اأما املتطوعني 
فين�سمون  دب����ي  ���س��رط��ة  خ�����ارج  م���ن 
�سرطة  تطلقها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ع��ر 
التوا�سل  مواقع  يف  عنها  وتعلن  دبي 
مع  ال��ر���س��م��ي،  وموقعها  الج��ت��م��اع��ي 

كامل التفا�سيل.

اأكد اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تعزز من ثقافة التط�ع يف املجتمع

عبد اهلل املري يلتقي املتطوعني من اجلمهور اخلارجي وموظفي �شرطة دبي  

•• ال�شارقة-الفجر:

تعزيزا للتعاون بني جمل�س ال�سارقة للتعليم والقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 
اإطار  يف  ور�ستني  املجل�س  نفذ  اجلنائية  واملباحث  التحريات  ادارة  يف  ممثلة 
اأربع ور�س افرتا�سية وجهت لتوعية الطلبة والأ�سر واأفراد املجتمع مبختلف 
اجلرائم اللكرتونية وت�سليط ال�سوء على اأبرزها وما يلحق بها من احتيال 

بهدف حماية الطلبة والأجيال من اأخطارها  .
وتعد تلك الور�س الفرتا�سية التي نفذت من خالل من�سة زووم اللكرتونية 
ب��ه��دف ت�سكيل وعي  امل�����س��رتك ب��ني املجل�س وال��ق��ي��ادة  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  اإح���دى 
جمتمعي خا�سة عند الأ�سر بهدف حمايتها وحماية اأبنائها وبناتها من الوقوع 
يف �سرك تلك اجلرائم عالوة على  تعزيز الأمن والأمان خالل ا�ستخدام تلك 

الو�سائط اللكرتونية.
وكثفت الور�س من خالل حماورها اإىل بيان تزايد خماطر عمليات الحتيال 
واإبراز اأهمية تكاتف ال�سر واملجتمع مع برامج التوعوية التي تنفذها القيادة 
ومن  واملوؤ�س�سات  اجلهات  خمتلف  من  �سركائها  مع  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
بينها جمل�س ال�سارقة للتعليم للتعريف مبختلف اأ�ساليب اجلرائم بالإ�سافة 
اأو  اأفراد املجتمع يف الحتيال  اإىل اجلرائم الإلكرتونية للحيلولة دون وقوع 

احلفاظ على الأبناء منها .
اأول  اأول را�سد �سليمان النعيمي ورقيب  وقام بتقدمي الور�س كال من مالزم 
املجتمعية رقيب رجا خالد  ال�سرطة  اإدارة  ابراهيم ر�سيد رافقهما من  خليل 

في�سل.
الزمن  مع  واملتطورة  املتغرية  الأ�ساليب  خمتلف  ذك��ر  اإىل  الور�س  وتطرقت 

يف ظ��ل ا���س��ت��خ��دام خمتلف ال��و���س��ائ��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ت��وج��ه ن��ح��و خمتلف 
التطبيقات الرقمية والتي ل بد اأن يرز دور ال�سرة فيها من حيث الرقابة 
ظل  يف  جرائمها  يف  الوقوع  وخماطر  منها  باحلذر  واملتابعة  الدائم  والتاأكد 
تالقي اجلهود امل�سرتكة بني القيادة واملجل�س يف احلفاظ على الأجيال والأ�سر 
عالوة على  زيادة وعي الطلبة واملجتمع بكافة اجلرائم الإلكرتونية واملخاطر 

الناجمة عنها وكيفية التعامل مع املت�سيدين واملبتزين.
اإىل  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  العام  الأم��ني  امل��ال  اأحمد  �سعادة حممد  واب��دى 
اأهمية تلك الور�س واأهدافها يف ن�سر الأمان وزرع الثقة يف نفو�س الطلبة اأول 
وعند  اللكرتونية  الو�سائط  خمتلف  مع  الأم���ان  التعامل  ب��اأوج��ه  ال�سر  ثم 
وال�سبكة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وبناتها  وابنائها  اأف��راده��ا  دخ��ول 

العنكبوتية .

واأ�سار اإىل اأهمية تلك الور�س الأفرتا�سية التي ينفذها املجل�س يف اإطار اأربع 
ور�س تالقت فيها اجلهود مع القيادة العام ل�سرطة ال�سارقة للحد من اجلرائم 
الوقوع يف  باآليات ال�ستخدام وعدم  التوعية الآمنة  الإلكرتونية من منطلق 

الأ�ساليب املتجددة يف جمال الحتيال من خالل تلك ال�سبكة اللكرتونية .
خمتلف  م��ع  ي��وم��ي��ا  دوره  يتعاظم  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  اأن  امل���ال  واأك����د 
الإلكرتونية ومواقع  الأجهزة  ا�ستخدام  املمار�سات يف  اأف�سل  املوؤ�س�سات لبيان 
�سالمتهم  و�سمان  والبنات  الأب��ن��اء  خمتلف  مع  التوا�سل  وقنوات  الإن��رتن��ت 
من ال�ستغالل اأو الوقوع يف �سبك خمتلف املواقع التي توقع يف اجلرائم كما 
ونعرف املجتمع بجميع اأفرادها ل�سيما الطلبة بطرق وو�سائل احلفاظ على 
خ�سو�سيتهم و�سمان اأمنهم و�سالمتهم اأثناء ا�ستخدامهم لالإنرتنت والتبليغ 

عن اأي اإ�ساءة اأو ا�ستدراج.

بالتعاون مع �سرطة ال�سارقة 

جمل�س ال�شارقة للتعليم ينظم ور�شا افرا�شية للتوعية باجلرائم الإلكرونية وحماية الطلبة من خماطرها 

•• ال�شارقة-الفجر:

مبادرة اجتماعية جديدة اأطلقها 
جم��ل�����س ���س��اح��ي��ة اخل���ال���دي���ة يف 
اإطار �سل�سلة مبادراته وفعالياته 
التي تتقارب مع املجتمع واأهايل 
متور   " م�سمى  حت��ت  ال�ساحية 

فوالة رم�سان ".
وجت�������س���د امل�����ب�����ادرة واح�������دة من 
ال����ع����ادات الأ���س��ي��ل��ة ال��ت��ي تدرج 
املا�سي لتعمل  املجتمع يف  عليها 
ت��ل��ك امل���ب���ادرة ع��ل��ى اإع����ادة اإحياء 
الأ�سرية  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال���ع���ادات 
توطيد  ع���ل���ى  ك����ذل����ك  وت���ع���م���ل 
اأوا�������س������ر ال�����رتاب�����ط والأخ���������وة 
رم�سان  �سهر  �سمن  الإن�سانية 

الف�سيل .
وا�ستهدفت املبادرة ) متور فوالة 
�ساحية  جمل�س  قيام   ) رم�سان 
 1969 ع��دد  بتوزيع  اخلالدية 
كرتون معباأ من التمور اجلاهزة 
اخلدمات  اأرق������ى  وف����ق  وامل����ع����دة 
ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع���ل���ى اأه�������ايل واأ����س���ر 
ال�����س��اح��ي��ة وب���ا����س���ر امل��ج��ل�����س يف 
توزيع عبوات التمور مع اأول يوم 

من اأيام �سهر رم�سان الكرمي .
ال��ب��دء يف  على  املجل�س  وح��ر���س 

الأ�سر  على  التمور  تلك  ت��وزي��ع 
ال�سهر  خ��الل  �ستتوا�سل  والتي 
الأ�سر  ك��اف��ة  لت�سمل  ال��ف�����س��ي��ل 
التدابري  كافة  وات��خ��اذ  بتطبيق 
اثناء  وال���وق���ائ���ي���ة  الح����رتازي����ة 

التوزيع باإ�سراف مبا�سر من قبل 
رئي�س املجل�س واللجنة الن�سائية 
اأي�سا  الأ�سر باحل�سور  وبتمكني 
تلك  ل�ستالم  املجل�س  مقر  اإىل 

التمور .

�سعادة  اأف������اد  ال�������س���دد  ه����ذا  ويف 
خلفان �سعيد املري رئي�س جمل�س 
اإطالق  ب���اأن  اخل��ال��دي��ة  �ساحية 
رم�سان  مت����ور  ف���وال���ة  م����ب����ادرة 
واحدة من املبادرات الرامية اإىل 
تعزيز ال�سالت الجتماعية بني 
اخت�سا�س  م��ن��اط��ق  يف  ال����س���رة 
مدينة  يف  اخل���ال���دي���ة  ���س��اح��ي��ة 
ال�������س���ارق���ة وال����ت����ي ت���ت���الق���ى مع 
الأه��������داف ال�����س��ام��ي��ة ال���ت���ي من 
اأجلها اأن�ساأت جمال�س ال�سواحي 
م��ن �ساحب  روؤي���ة حكيمة  وف��ق 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو  ال���ق���ا����س���م���ي  حم���م���د  ب����ن 
ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

_حفظه اهلل ورعاه _ 
على  ح��ري�����س  املجل�س  ان  واأك����د 
ت���ن���ف���ي���ذ م���ث���ل ه������ذه امل�����ب�����ادرات 
ت��وث��ي��ق عرى  ت���رم���ي اىل  ال���ت���ي 
ال����ع����الق����ات الج���ت���م���اع���ي���ة بني 
يف  وامل�ساهمة  ال�ساحية  اأه���ايل 
قلوب  يف  وال�����س��رور  البهجة  ب��ث 
�سهر  والأ���س��ر مبنا�سبة  الأه���ايل 

رم�سان الف�سيل .
تلك  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل����ري  واأ�����س����ار 
املبادرة خا�سة يف رم�سان كونها 
واحدة من املبادرات الجتماعية 

�ساحية  جمل�س  لها  ي��ويل  التي 
اخلالدية الأهمية يف �سياق روؤيته 

الن�سائية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��وم  وال��ت��ي 
للو�سول  ال�سدد  هذا  بجهود يف 

فوالة  واإي�سال  ال�سر  كافة  اإىل 
التمور اإليها واإتاحتها يف ال�سياق  

ذاته  مبقر املجل�س ملن يرغب يف 
ا�ستالم العبوة بنف�سه .

لتعزيز العادات الرم�سانية يف املجتمع 

جمل�س �شاحية اخلالدية يطلق مبادرة 
»متور فوالة رم�شان«2021  

•• اأبوظبي-وام: 

اأو���س��ح��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة م��ن خ���الل م���ادة فيلمية 
ن�سرتها على ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي مفهوم 
عليها  املن�سو�س  والعقوبة  املنظم  والت�سول  الت�سول  جرمية 

قانونا .
ال��ع��ام��ة - م���ن خ���الل م����ادة فيلمية عر  ال��ن��ي��اب��ة  واأ�����س����ارت 
يق�سد  اأن��ه  اإىل   - الجتماعي  التوا�سل  مب��واق��ع  ح�ساباتها 
اأو  مادية  منفعة  على  احل�سول  بهدف  ال�ستجداء  بالت�سول 
اأما الت�سول املنظم فيق�سد به   ، اأو و�سيلة  عينية باأية �سورة 
الت�سول الذي يرتكب من جمموعة منظمة من �سخ�سني اأو 

اأكر. وذكرت النيابة العامة اأنه يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد 
اآلف  خم�سة  عن  تقل  ل  التي  وبالغرامة  اأ�سهر  ثالثة  على 

درهم كل من ارتكب جرمية الت�سول.
الأحوال  يف  الت�سول  جرمية  ارتكبت  اإذا  م�سدًدا  ظرًفا  ويعد 
الآتية: 1. اإذا كان املت�سول �سحيح البنية اأو له مورد ظاهر 

للعي�س.
اأو عاهات  بجروح  الإ�سابة  ا�سطنع  قد  املت�سول  كان  اإذا   .2
م�ستدمية اأو تظاهر باأداء خدمة للغري اأو ا�ستعمل اأية و�سيلة 
اأخ���رى م��ن و���س��ائ��ل اخل���داع وال��ت��غ��ري��ر بق�سد ال��ت��اأث��ري على 
الآخرين ل�ستدرار عطفهم. كما يعاقب باحلب�س مدة ل تقل 
عن �ستة اأ�سهر والغرامة التي ل تقل عن مائة األف درهم كل 

من اأدار جرمية الت�سول املنظم.
ا وفًقا لقانون  ويعاقب بذات العقوبة كل من ي�ستقدم اأ�سخا�سً
الت�سول  ج��رمي��ة  يف  لي�ستخدمهم  الأج��ان��ب  واإق��ام��ة  دخ���ول 
ثالثة  على  ت��زي��د  ل  م��دة  احلب�س  العقوبة  وت��ك��ون   ، املنظم 
اأ�سهر والغرامة التي ل تقل عن خم�سة اآلف درهم اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني، لكل من �سارك يف جرمية الت�سول املنظم.
العامة  النيابة  حملة  اإط���ار  يف  املعلومات  ه��ذه  ن�سر  وي��اأت��ي 
ل��ل��دول��ة امل�����س��ت��م��رة ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ني اأف����راد 
ومكافحة  بالقانون  اجلمهور  وع��ي  م�ستوى  ورف��ع  املجتمع، 
ثقافة  ن�سر  بهدف  وذل��ك   ، املبارك  �سهر رم�سان  الت�سول يف 

القانون كاأ�سلوب حياة.

النيابة العامة للدولة تو�شح عقوبة جرمية الت�شول املنظم

Date 21/ 4/ 2021  Issue No : 13221
Notification by Publication Request in the judgment enforcement Case 

Notifying the Defendant by Publication
Payment Notice in Case No. AJCEXCICOMS2021/0000733 – Commercial 

Defendant :  1 -Quality Printing Press LLC
 2 -  Ibrahim Younes
We would like to inform you that the attached Judgment was issued against 
you for the Plaintiff Gimpex Gulf Import Export ( L.L.C. ) in the above 
stated Case. Whereas the above mentioned Palintiff submitted a request 
execute the stated Judgment and paid the established fees and whereas the 
Judgment required to be executed as follows :  The total fees and expenses 
:68250.0 Therefore, you are requested to execute what stated in the above 
stated Judgment within 15 days as of the date of notifying you by this 
notification. In case you failed to do so, the Court will take the forced 
execution procedures against you as Law. 
Judge / Ali Al - Muhallabi
Ajman Court / Civil Execution Court

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE 

Date 21/ 4/ 2021  Issue No : 13221
Real Esatate Summary 582/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party 1- Khalilurahman Shanwaz

Unknown place of residence
The prevailing party Real Estate Investment Public Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi. We notify you that the court judged in its hearing held dated 
26-08-2020 in the above mentioned case in gavour of Real Estate 
Investment Public Corporation ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of (637,852), the charges, the expenses, attorney's 
fees, the interest of 12 % from the claim until the full payment and the 
interest of 9 % per annum from the judicial claim date until the full 
payment, ordered him to pay the expenses and Three Hundred Dirhams 
as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued in 
absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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بنــك بــرودا
فروع الإمارات العربية املتحدة

الق�ائم  املالية امل�حدة 31 دي�سمرب 2020
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2020  
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

قائمة املركز املايل امل�حد كما يف 31 دي�سمب 2020

قائمة الأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

قائمة الإيرادات ال�ساملة الأخرى امل�حدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة لل�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب 2020
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فروع الإمارات العربية املتحدة
الق�ائم  املالية امل�حدة 31 دي�سمرب 2020

U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2020  

بنــك بــرودا
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• مي�شيل كولومي�س

1967. ق��ب��ل ذل���ك بعام،  اأب��ري��ل     ك���ان ذل���ك يف 
كي�سيل  ج��وزي��ف  الكبري  والكاتب  ال�سحفي  ن�سر 
احل�سان  وجيهول،  اأوروز  ق�سة  الفر�سان.  كتاب 
البوزكا�سي،  لعبة  يف  ب��ه  ���س��ارك  ال���ذي  امل��ج��ن��ون، 
ميالد  عيد  يف  نظمت  التي  الربرية  اللعبة  تلك 
تقرير  ولأغ��را���س  ���س��اه.  زائ��ري  اأفغان�ستان،  ملك 
القرتاح  كتابه،  بعد جناح  تلفزيوين، قبل جيف، 
ال��ذي قدمناه ل��ه، م��ع اإي��غ��ور ب��اري��ري، ال��ع��ودة اإىل 

اأفغان�ستان.
 ويف ذلك اليوم، يف �سريك على جبل معاد، بالقرب 
من ممر خير، الذي يوؤدي اإىل باك�ستان، حا�سر 
ط��اق��م ال��ف��ي��ل��م ف���ج���اأة، رج����ال ع��ل��ى ظ��ه��ور اخليل 
يحملون بنادقهم ويطلقون النار يف الهواء، يف نوع 

من الفنتازيا الرية.
   حل�سن احلظ بالن�سبة لنا، كانت نواياهم �سلمية 
ابن  لبطلهم:  كي�سيل  لتقدمي  ج��اوؤوا  لقد  متاًما. 
اأحد مقاتلي الب�ستون الذي �سحق كليا، قبل 120 
عاًما، يف 13 يناير 1842، اجلنود الإجنليز من 
واملدنيني  اإ�سيك�س  والأرب��ع��ني  ال��راب��ع  امل�ساة  ف��وج 
الذين يتولون حمايتهم. وكان جميعهم يحاولون 
الرتاجع اإىل الإمراطورية الهندية، بعد فرارهم 
اأن  عبًثا  املتحدة  اململكة  حاولت  حيث  كابول،  من 

تثبت وجودها.
   يف ذلك اليوم، لّوح ابن البطل بفخر بالبندقية 
القدمية، بعقب منحوت، التي قام �سلفه، كما اأو�سح 
ا�ستخل�س  وقد  بها.  الإجنليز  قتل  ُي�ساأل،  اأن  دون 
الذي  ال�ستنتاج  املفاجئ  امل�سهد  ه��ذا  من  كي�سيل 
كان ل بد منه هنا كما فعل يف روايته: “من جنكيز 
خان اإىل الريطانيني، مل يقبل الب�ستون اأبًدا ولن 
يعرتفوا اأبًدا باأي هيمنة اأجنبية... يجب اأن يتذكر 
اأولئك الذين مييلون اإىل املخاطرة مبعركة ممر 

خير. »
ج�سيمة  خم��اط��ر  على  تنطوي  ان�سحاب  ح��ال��ة     
 2500 اإع���ادة  ق���راره  بعد  ب��اي��دن  �سيواجهها ج��و 
جندي اأمريكي ما زالوا يف اأفغان�ستان قبل موعد 

ال����ذك����رى ال��ع�����س��ري��ن ل���� 11 
تكن  مل  ل��و  وح��ت��ى  �سبتمر. 
نف�سها،  ه��ي  امل�ساركة  ال��ق��وات 
ورغم املوارد املادية الهائلة لالأمريكيني، فاإن ذلك 
ال���ذي تركه  اإىل ح��د م��ا بالو�سع احل���رج  ي��ذّك��رن��ا 

الريطانيون لكابول عام 1842.

اخلدمات الل�ج�ستية
  يف ال��واق��ع، م��ن خ��الل ج��دول��ة ه��ذا الن�سحاب، 
اأ�سهر  اأربعة  من  لأك��ر  الأمريكي  الرئي�س  يوؤخر 
اللتزام الذي قطعه �سلفه دونالد ترامب مبغادرة 
البالد قبل 1 مايو 2021 بعد مفاو�سات يف غاية 
وقد  وطالبان.  الفغانية  احلكومة  مع  ال�سعوبة، 
وافق هوؤلء على عدم مهاجمة اجلنود الأمريكيني 
الوا�سح  لكن من  املحدد لن�سحابهم.  اليوم  حتى 
وفور  ال��و���س��ع.  �سيغرّي  �سبتمر  اإىل  ت��اأج��ي��ل��ه  اأن 
با�سم  املتحدث  اأع��ل��ن  الأم��ري��ك��ي��ة،  اخلطة  اإع���الن 
طالبان ذبيح اهلل جماهد، اأن عدم تطبيق التفاق 
“ي�ستتبع م�سوؤولية من مل ي�سعروا اأنهم ملتزمون 

به«.
الن�سحاب  اإن  الع�سكريني،  القادة  جميع  يقول     
غالًبا ما يكون اأكر خطورة من الهجوم. ول يزال 
ال�سوفيات، الذين غادروا البالد عام 1980 بعد 
ذلك. خا�سة  يتذكرون  �سنوات،  ع�سر  دام  احتالل 
 2500 اإع���ادة  ل��ن يتعني  اأن��ه يف الو�سع احل���ايل، 
ا �سمان اأن حلفاء  جندي اأمريكي فقط، وامنا اأي�سً
ال��ن��ات��و، ال��ب��اق��ون ع��ل��ى الأر�����س م��ع م��ا ي��ق��رب من 
7500 جندي بريطاين واأملاين وجورجي -وكثري 
ل  والتدريب،  والتكوين  التاأطري  يبا�سرون  منهم 
وجه  على  جوية  حماية،  دون  مل�سريهم  ُي��رتك��ون 

اخل�سو�س.
   بالتاأكيد، اتخذ جو بايدن قراًرا �سجاًعا و�سعبًيا 
املتحدة  ال���ولي���ات  خا�ستها  ح���رب  اأط����ول  لإن��ه��اء 
اإىل و�سع الو�سائل  على الإط��الق، لكنه �سي�سطر 
ما  غ��رار  على  الن�سحاب،  يتكرر  الالزمة حتى ل 
عنه  ق���ال  ال���ذي  امل��ا���س��ي،  يف  للريطانيني  ح���دث 
كي�سيل: “ل يوجد حجر يف هذا املكان امللعون مل 

يتلطخ بالدماء«.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأفغان�ستان:
لهذا كان على جو بايدن اإعادة قراءة جوزيف كي�شيل...!

* مدير التحرير ال�سابق ملجلة لوبوان الفرن�سية 

ب�سغط اأقل لالإ�سراع بالعودة اإىل التفاق النووي 2015، والعودة اإليه 
فقط اإذا ما ح�سلت على تنازلت كبرية من اإيران«.

الطرد  اأجهزة  الآلف من  بخ�سارة  نفي مبدئي،  بعد  اإي��ران،  واعرتفت 
املركزي بالإ�سافة اإىل جوانب وا�سعة من �سبكة الكهرباء منذ احلادثة، 
رغم ادعائها بعد ذلك حتقيق قفزة كبرية يف تخ�سيب اليورانيوم اإىل 

م�ستوى 60%.
اإذا ح�سلت، ميكن  القفزة،  “هذه  اأن  الإ�سرائيلية،  ال�سحيفة  واعترت 
اأن جتعل املر�سد الإيراين علي خامنئي، اأقرب بكثري اإىل امتالك �سالح 

نووي، مما كان عليه قبل عملية نطنز«.
“جريوزاليم  اإىل  حتدثت  وال��ت��ي  الأم����ر،   على  املطلعة  امل�����س��ادر  ولكن 
جناح  بعد  ال��ق��درات  ه��ذه  ميلك  ب��ات��ت  خامنئي  اأن  تعتقد  ل  بو�ست”، 
ماء  حلفظ  فارغة  اإيرانية  دعاية  “جمرد  اإنها  قائلني  نطنز،  تخريب 

ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن �سبب جناة الأجهزة، وم�سدر الطاقة املُ�ستخدم 
يف ت�سغيلها، ل يزال جمهوًل. وبح�سب ال�سحيفة، جعلت عملية املو�ساد 
“الأهمية الق�سوى  اأن  اأكر  اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن تدرك 
اأي تخريب جديد اإىل  اأن يوؤدي  الآن يف املفاو�سات باتت لل�سرعة، قبل 

مزيد من ال�سطرابات«.
واختمت ال�سحيفة قائلة اإن عملية 11 اأبريل )ني�سان( اإ�سافة اإىل رد 
نطاقا،  الأو�سع  اإ�سرائيل  �سيا�سة  اأه��داف  حتقق  مل  رمبا  خامنئي،  فعل 
اإىل  للتو�سل  اأط��ول  وقت  اأخ��ذ  نحو  املتحدة  الوليات  دفع  واملتمثلة يف 

اتفاق اأكر �سرامة مع اإيران.
م�سيفة ورغم ذلك “رمبا جنحت هذه العملية ال�ستخباراتية املعقدة 
تكتيكياً، لكنها ف�سلت ا�سرتاتيجياً”، معترة اأن الفرتة املقبلة �ستو�سح 

“اإذا كان تخريب نطنز ي�ستحق كل هذا العناء اأم ل«.

•• القد�س-وكاالت

جهاز  ف�سل  هل  الإ�سرائيلية،  بو�ست”  “جريوزاليم  �سحيفة  ت�ساءلت 
با�ستهداف  النووي،  اإي��ران  برنامج  لإبطاء  و�سعه  يف  ما  اأق�سى  املو�ساد 
من�ساأة نطنز الإيرانية يف الأ�سبوع املا�سي، رغم الأ�سرار التي طالتها؟.

وقالت ال�سحيفة: “اأياً كانت اجلهة املخربة للرنامج النووي الإيراين 
يف 11 اأبريل، فاإنها فعلت ذلك لتحقيق هدفني، اأحدهما تاأخري �سرعة 
اإيران يف تنفيذ وتطوير الرنامج النووي، حيث يزعم اأن اأجهزة الطرد 
املركزي يف من�ساأة نطنز لتخ�سيب اليورانيوم �ستكون خارج اخلدمة اأو 

غري �ساحلة لال�ستعمال ملدة 9 اأ�سهر«.
“الق�ساء على تفوق ط��ه��ران يف  ال��ث��اين وه��و الأه���م فكان  ال��ه��دف  اأم��ا 
العاملية، حتى ت�سعر وا�سنطن  املتحدة والقوى  الوليات  املفاو�سات مع 

الوليات  على  بال�سغط  زائ��ف  �سعور  على  للحفاظ  وحم��اول��ة  ال��وج��ه، 
املتحدة يف املفاو�سات«.

زئيفي  اأه����ارون  ال�سابق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  خم��اب��رات  رئي�س  وع��ر 
عن  اأول��راي��ت،  ديفيد  ال��دويل  والأم���ن  العلوم  معهد  ورئي�س  فركا�س، 
هذا  مثل  حتقيق  لإي���ران  بها  ميكن  التي  الكيفية  يف  ال�سك  من  مزيج 
امل�ستوى العايل اجلديد من التخ�سيب بعد تعر�سها ل�سربة �سديدة يف 
نطنز، رغم اأن كالهما قال اإنه يعمل بالعتماد على التقديرات العامة 

فقط.
وحديثاً، اأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف عطلة نهاية الأ�سبوع 
بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب  م�ستوى  بالفعل  حققت  اإي��ران  اأن  املا�سي، 
%60 با�ستخدام اأجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة، على ما يبدو، 

مل تكن بني تلك التي خرجت عن اخلدمة يف 11 اأبريل )ني�سان(.

جريو�شاليم بو�شت: املو�شاد جنح تكتيكيًا وف�شل ا�شراتيجيًا يف تخريب نطنز

خالل   300 م��ن  اأك���ر  واأ���س��ي��ب  قتلوا  �سخ�س   300
اأعمال العنف التي ا�ستمرت عدة اأيام يف اآذار-مار�س يف 

منطقتي �سوا واأورومو يف اإقليم اأمهرة.
اأمهرة  واأع��ل��ن اجلي�س الإث��ي��وب��ي الأح���د ن�سر ق��وات يف 
للحد من اأعمال العنف بني اإتنيتّي الأورومو والأمهرة، 

وهما الأكر عدًدا يف البالد، بعد جتدد العنف.
العرقية  املجموعة  من  غالبية  اأم��ه��رة  منطقة  ت�سكن 
اأك��ر منطقة يف  ث��اين  وه��ي  نف�سه،  ال�سم  التي حتمل 
العنف، فيما ي�سكن  الأكر ت�سررا من  اإثيوبيا ولكنها 
اأك��ر جمموعة  ا�سمهم، وهم  الأوروم���و منطقة حتمل 

عرقية يف البالد.
و����س���ل رئ��ي�����س ال�������وزراء اأب���ي���ي اأح���م���د وه����و م���ن اإتنية 
حركة  اإث���ر  ع��ل��ى   2018 يف  ال�سلطة  اإىل  الأوروم������و، 
من  �سباب  فيها  �سارك  طويل  لوقت  ا�ستمرت  احتجاج 
البالد  ت��ي��غ��راي  نخبة  �سد حكم  والأوروم�����و  الأم��ه��رة 

بقب�سة من حديد لقرابة 30 عاماً.
ل��ك��ن ف���رتة ولي��ت��ه ���س��ه��دت اأع���م���ال ال��ع��ن��ف دام��ي��ة بني 
النتخابات  ت���وؤدي  اأن  املحللون  ويخ�سى  املجموعني، 
الت�سريعية والبلدية املقررة يف 5 حزيران-/يونيو اإىل 

زيادة انعدام الأمن.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

ا على الأق��ل، بينهم �سرطي، يف اأحدث  15 �سخ�سً ُقتل 
حلقة من اأعمال العنف الإتنية يف اإقليم اأمهرة باإثيوبيا، 
م�سوؤولون  اأف���اد  م��ا  وف��ق  اآخ��ري��ن،  مئات  اإىل  لي�سافوا 

حكوميون حمليون .
ونزح  احرتقت  املنازل  ع�سرات  اأن  اإىل  امل�سوؤولون  اأ�سار 
اآلف ال�سكان منذ الأربعاء، وجلاأ معظمهم اإىل املدار�س 
امل�����س��وؤول الطبي يف  ق��ال ون��دو���س��ن زيليك،  وامل��الع��ب. 
ان�ستوكا يف منطقة �سمال �سوا الداري��ة لفران�س بر�س 
“قمت مبعاجلة اأكر من 30 جريحا وُقتل اأكر من 
والتهجري  ال��ق��ت��ل  “عمليات  وا���س��ف��ا  اأ�سخا�س”   10
“غري  ب��اأن��ه��ا  وا�سع”  ن��ط��اق  ع��ل��ى  امل���ن���ازل  واح������رتاق 
واو�سح اأن “جميع ال�سحايا اأُ�سيبوا بطلق  م�سبوقة”. 
ناري«. يف بلدة ماجتي الواقعة يف �سمال �سوا، ُقتل اأربعة 
مزارعني و�سرطي يف حادثني منف�سلني، بح�سب ما ذكر 

م�سوؤول يف البلدية لوكالة فران�س بر�س.
لفت امل�سوؤولن اإىل اأنهما يتوقعان ح�سيلة اأكر بكثري.
الإثيوبي  الو�سطاء  كبري  قال  ني�سان-اأبريل،  اأوائ��ل  يف 
اإي���ن���دال ه��اي��ل��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن اأك����ر من 
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تثري ال�سيا�سة الأمريكية يف عهد 
بايدن  الدميقراطي جو  الرئي�س 
مت�سكها  ظل  يف  وا�سعة،  انتقادات 
التي  اإي���������ران  م����ع  ب���امل���ف���او����س���ات 
التفاق  املقابل يف خرق  متعن يف 
اليورانيوم،  بتخ�سيب  ال��ن��ووي، 
املنطقة  ا����س���ت���ق���رار  ت���ه���دي���د  ويف 

ب�سلوكها العدائي.
������س�����ادرة  ع����رب����ي����ة  ����س���ح���ف  ويف 
الثالثاء، فاإن اإيران باتت خمرتقة 
بالكامل، واأ�سبح احلر�س الثوري 
عاجز عن حماية امل�سروع النووي 
الذي تعر�س ل�سربات كثرية دون 

اأن حترك اإيران �ساكناً.

طبخة تفاو�سية
الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  يف 
من�ساأة  اإن  الديني،  يو�سف  يقول 
نطنز النووية يف اإيران ا�ستهدفت 
ت�سلح  و�سرية  غام�سة  عملية  يف 
�سلوك  لفهم  م��دخ��اًل  ت��ك��ون  لأن 
ماليل طهران يف املرحلة املقبلة، 
ب���اع���ت���ب���اره���ا احل�����دي�����ث الأك������ر 
“فيلق  قائد  ت�سفية  بعد  ت��اأث��رياً 
التي  �سليماين،  قا�سم  القد�س” 
الهواء  يف  مك�سوفة  عملية  كانت 
ال����ط����ل����ق، ب����خ����الف ا����س���ت���ه���داف 
الرنامج النووي يف توقيت تهرع 
امل��ت��ح��دة لطبخة  ال���ولي���ات  ف��ي��ه 
العمل  “خطة  ن��ي��ئ��ة  ت��ف��او���س��ي��ة 
وب�سكل  امل�سرتكة”،  ال�����س��ام��ل��ة 
احل�سبان  يف  ي���اأخ���ذ  ل  م��رت��ب��ك 
ن��ظ��ام ط��ه��ران على  ق���درة  م�ساألة 
وحتويل  ال��وق��ت،  وك�سب  امل��ن��اورة 
�سناعة  اإىل  ت�سعى  التي  املنطقة 
والتعايف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  ال���س��ت��ق��رار 
ربيع  اإىل  اجلائحة  ت��اأث��ريات  م��ن 
والأذرع  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  م���زده���ر 

الع�سكرية.
اأن  امل��ف��ارق��ة  اإن  ال��ك��ات��ب،  وي��ق��ول 
ي�ستهدف  امليلي�سيات  هذه  جحيم 
والعراق  اخلليج  واأم���ن  ا�ستقرار 
ت�سعى  ح���ني  اأ���س��ا���س��ي، يف  ب�����س��ك��ل 
طماأنة  اإىل  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
اإ����س���رائ���ي���ل ال���ت���ي ل ت��ت��خ��ل��ى عن 
م��ن��ط��ق��ه��ا اخل�����س��ن واجل������ذري يف 
ن��ق��د ال��ت��ق��ارب م��ع دول����ة املاليل، 
ا�ستهداف  بانت�سارات  وت�سريبها 
القدرات النووية، وتقابل بالتاأكيد 
من قبل اإدارة الرئي�س بايدن وعلى 
القومي  لالأمن  م�ست�ساره  ل�سان 
الثابت  باملوقف  �سوليفان،  جيك 
للوليات املتحدة من م�ساألة اأمن 
امتالك  ع��دم  و�سمان  اإ���س��رائ��ي��ل، 
اإيران اأبداً �سالحاً نووياً، من دون 

والخ���������رتاق���������ات، وال����ع����ج����ز عن 
اأنها  اإي�������ران  اأع���ل���ن���ت  ال���ت�������س���دي، 
بن�سبة  ال���ي���وران���ي���وم  ���س��ت��خ�����س��ب 
مبحاولة  و�سف  ما  وهو   ،60%
ب���ائ�������س���ة حل����ف����ظ م�������اء ال����وج����ه، 
يبداأ  اأن  ط��ب��ي��ع��ي��اً  ك����ان  ول���ذل���ك 
ارتفاع الأ�سوات املنتقدة للحر�س 
من  الباط�س، خ�سو�ساً  الإرهابي 
اإ�سحق  ال��رئ��ي�����س الإي�����راين  ن��ائ��ب 
جهاجنريي، الذي قال اأخرياً، يف 
نطاق  على  انت�سر  م��رئ��ي  مقطع 
ا�ستعداد  ع��ل��ى  اأح�����د  ل  وا�����س����ع: 
ل��ت��ح��ّم��ل م�����س��وؤول��ي��ة م���ا ح���دث يف 

نطنز«. 

غ�سب خامنئي 
التي  ال��ق��ا���س��م��ة  ال�����س��رب��ة  ب��ع��د 
با�ستهداف من�ساأة  اإيران  تعر�ست 
واملقامة  املح�سنة  النووية،  نطنز 
حت����ت الأر���������س حل��م��اي��ت��ه��ا، قال 
م�سدر يف املجل�س الأعلى لالأمن 
ل�”اجلريدة”  الإي���راين،  القومي 
اإن احل�����ادث الأخ����ري،  ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
نطنز،  من�ساأة  ل��ه  تعر�ست  ال��ذي 
الأعلى  امل��ر���س��د  غ�سب  اإىل  اأدى 
الأفرع  جميع  من  خامنئي،  علي 
حفظ  تتوىل  كانت  التي  الأمنية 
اأمن املوقع النووي، فاأمر املجل�س 
اأظافر  ب��ت��ق��ل��ي��م  ل���الأم���ن  الأع���ل���ى 
الأمنية  الأج����ه����زة  م���ن  ال��ع��دي��د 
عنها،  امل�سوؤولني  بع�س  وت�سفية 
امل�سوؤولني  ب��ع�����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
التج�س�س  م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���از  ع���ن 
ووزارة  ال������ث������وري  احل�����ر������س  يف 

ال�ستخبارات.
واأو�سح امل�سدر، اأن القرار جاء اإثر 
�سكاوى تلقاها املر�سد من عنا�سر 
الأجهزة الأمنية للحر�س الثوري، 
يتهمون  ال���س��ت��خ��ب��ارات،  ووزارة 
اأمن  تاأمني  يف  بالإهمال  بع�سهم 
ي��ق��ب�����س فيه  ن��ط��ن��ز، يف وق���ت مل 

على املتورطني يف العتداء.
الأعلى يدر�س  املجل�س  اأن  وك�سف 
خا�س  اأم���ن  ج��ه��از  ت�سكيل  حالياً 
باملن�ساآت النووية، منف�ساًل ب�سكل 
ك��ام��ل ع��ن الأف����رع الأم��ن��ي��ة، بعد 
ق���رارا  ع���ام���اً   15 ات��خ��ذ م��ن��ذ  اأن 
ب��ت��ن��وي��ع الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة التي 
اأمن املواقع الذرية،  ت�سيطر على 
حتى تغطي على بع�سها وي�سعب 

اخرتاقها.
واأم�س، اأكدت تقارير اعتقال نحو 
ال�ستخبارات  م��ن  عن�سر   100
احلر�س  م���ن  و45  الإي����ران����ي����ة، 
ال�����ث�����وري، ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة الأزم������ة 
ب�سبب  اجلهازين  بني  املت�ساعدة 

ا�ستهداف نطنز.

التعريج على م�ساألة اأمن املنطقة 
واإر�سال  وا���س��ح،  ب�سكل  واخل��ل��ي��ج 
اإ������س�����ارات خ��اط��ئ��ة وخ���ط���رة على 
متكني طهران من خلق جحيمها 
املتكرر  وا�ستهدافها  امليلي�سياوي، 
ع���ر اأدوات����ه����ا ال��ع�����س��ك��ري��ة، منها 
م��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل����وث����ي الإره���اب���ي���ة 
العامل  مم���رات  واأم���ن  لل�سعودية 
اإف�����س��ال كل  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ائ��ي��ة، 
حم������اولت ن��ه��و���س ال����ع����راق من 
الإيرانية  الأذرع  انتعا�س  خ��الل 
اخلارجة  امليلي�سيات  يف  املتمثلة 

عن منطق الدولة و�سلطتها.
الوليات  تفعله  م��ا  اأن  وي���وؤك���د، 
املتحدة اليوم اأ�سبه مبنح �سكوك 
لإ�سرائيل  والأم��������ان  ال���ط���م���اأن���ة 
وال�سمت  ال��ت��ف��او���س  وات��ف��اق��ي��ات 
ع���ن زي������ادة ال��ت��خ�����س��ي��ب لإي�����ران 
م��ع��اً، ملحاولة  ل��الث��ن��ني  وال���وق���ت 
اأن  ميكن  ل  �سالم  طبخة  اإن�ساج 
ته�سمها املنطقة ب�سبب مكوناتها 
ال�سامة، على راأ�سها “امليلي�سيات” 
متجذراً  واق���ع���اً  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
ماليل  �سيا�سات  ع��ن  التعبري  يف 
اأو م��ا ميكن  ط��ه��ران اخل��ارج��ي��ة، 
الع�سكرة  ب��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  و���س��ف��ه 

وال�سواريخ والطائرات امل�سرية.

اأمن اخلليج
“الوطن”  ������س�����ح�����ي�����ف�����ة  يف 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، ي��ق��ول ف��ري��د اأحمد 
اإنه  ي��ق��ول  م��ن  “خمطئ  ح�����س��ن: 
لي�س من حق اإي��ران اأن يكون لها 
برنامج نووي، لكن خمطئ اأي�ساً 
اإن��ه لي�س من حق دول  من يقول 
تخوفها  اإب����داء  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
م��ن ال��ن�����س��اط ال���ن���ووي الإي����راين 

وال�������س���ع���ي حل���م���اي���ة ن��ف�����س��ه��ا من 
ح��م��اق��ات ال��ن��ظ��ام الإي�����راين التي 
توفر عليها خالل العقود الأربعة 

املا�سية كثرياً من الأمثلة«.
وي�سيف ح�سن، ملخ�س التخوف 
اخلليجي اأن النظام الإيراين ظل 
يهدد دول��ه، عندما ك��ان ل ميلك 
ال�سواريخ  م��ن  ق��ل��ي��اًل  ع����دداً  اإل 
فابتز  ال���دق���ة،  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ال��ت��ي 
�سوؤونها  يف  وتدخل  املنطقة  دول 
احلال  �سيكون  فكيف  الداخلية، 

وهو ميلك �سالحاً اأقوى؟
امل���ن���ط���ق���ة ل  دول  ك����ل  وي�������س���ي���ف 
الرئي�س  ق��ول  يف  تثق  اأن  ميكنها 
اإن  الإي�����������راين ح�������س���ن روح��������اين 
اأن�����س��ط��ت��ن��ا ال��ن��ووي��ة ���س��ل��م��ي��ة، ول 
القنبلة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ن�����س��ع��ى 

الذرية«.
م�������س���وؤويل  اأن  ح�������س���ن  وي���ع���ت���ر 
مثل  ي���رددون  الإي����راين  “النظام 
اأنف�سهم  وج��دوا  كلما  الكالم  هذا 
و�سعروا  زاوي�����ة  يف  حم�����س��وري��ن 
ب��ازدي��اد ت��خ��وف وارت��ي��اب جريان 
اأن  وق�����دروا  �سلوكهم  م��ن  اإي�����ران 
تقدم  اأن  ال��ك��رى مي��ك��ن  ال����دول 

على عمل يعطل حلم النظام«.

وع�د فارغة 
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه ي�������ق�������ول ج���م���ي���ل 
“عكاظ”  �سحيفة  يف  ال��ذي��اب��ي 
يتعر�س  ح������ني  ال�����������س�����ع�����ودي�����ة، 
ال�سرية،  وب��راجم��ه��م  ن��ظ��ام��ه��م، 
خ�����س��و���س��اً ال���رن���ام���ج ال���ن���ووي، 
البالي�ستية؛  ال�سواريخ  وبرنامج 
يكتفي  وال��ت��خ��ري��ب،  ل���الخ���رتاق، 
والوعود،  بالتنديد  الإي��ران��ي��ون 
ويرتعدون،  قلقني  يظلون  لكنهم 

ويتفننون يف اخرتاع “النفخات” 
ال��ت��خ��وي��ف��ي��ة، م��ث��ل اإع������الن رفع 
يف   ،60% اإىل  ال���ت���خ�������س���ي���ب 
حماولة ل�سرف النظر عن ف�سل 
وا�ستخبارات  ال���ث���وري  احل���ر����س 

النظام يف وقف الخرتاقات.
“ارتكب  ال�����ذي�����اب�����ي  وي�������س���ي���ف 
احل���ر����س ال���ث���وري اأخ���ط���اء ع���دة، 
وتعر�س ل�سربات ل يزال يرتنح 
الركاب  اأ�سقط طائرة  منها. فقد 
مدنياً،   176 ليقتل  الأوك��ران��ي��ة 
جوهرة  نطنز  من�ساأة  وتعر�ست 
للتخريب،  ال����ن����ووي  ال���رن���ام���ج 
الرنامج،  ع��ل��م��اء  اأك���ر  واغ��ت��ي��ل 
زاده،  موؤ�س�سه حم�سن فخري  بل 
البحرية  ق��اع��دت��ه  وا���س��ت��ه��دف��ت 
ال��ع��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح���م���ر، 
قا�سم  امل��ي��داين  ق��ائ��ده  وا�سطيد 
ببغداد،  ���س��ي��ارت��ه  يف  ���س��ل��ي��م��اين 
واأخ���������رياً ول���ي�������س اآخ��������راً ال���وف���اة 
فيلق  ق���ائ���د  ل���ن���ائ���ب  ال��غ��ام�����س��ة 
حجازي  حممد  العميد  ال��ق��د���س 
�سليماين  ب��ع��د  الأك������ر  ال����داع����م 
املنطقة،  الإرهابية يف  للملي�سيات 
يف  احل��وث��ي  ميلي�سيا  خ�����س��و���س��اً 

اليمن وحزب اهلل يف لبنان«.
يفعل  ل  الآن  اأي�ساً، حتى  ويقول 
�سوى اجلعجعة،  الثوري  احلر�س 
�سعفاً،  ب����ل  ح���ك���م���ة،  ع����ن  ل��ي�����س 
م�ستقبل  م��ن  وخ���وف���اً  وارت����ع����اداً، 
اأف���ع���ال���ه وم���الم���ح م���ا ي��ح��دث له 
متتالية،  واإخ��ف��اق��ات  خيبات  م��ن 
من�ساأة  ل��ه  تعر�ست  م��ا  واآخ���ره���ا 
الأ�سبوع  اآخ��ر  تخريب  من  نطنز 

املا�سي.
اأت��������ون  “يف  ال�����ك�����ات�����ب  وي�������وؤك�������د 
ه�������ذا اجل����ح����ي����م م�����ن اخل���������راب، 
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اأنهم  يف  ي�ستبه  جهاديون  اقتحم 
م��ن تنظيم داع�����س الإره���اب���ي يف 
ق��اع��دة ع�سكرية  اإف��ري��ق��ي��ا  غ���رب 
اأن  قبل  نيجرييا  �سرق  �سمال  يف 
يق�سفهم �سالح اجلو الذي اأعلن 
الثنني قتل “قادة رئي�سيني” يف 

اجلماعة.
وو����س���ل امل���ت���ط���رف���ون ع��ل��ى منت 
���س��اح��ن��ة �سغرية  ع�����س��رة  اث��ن��ت��ي 
بورنو،  بولية  ديكوا  مدينة  اىل 
وط�������ردوا ال����ق����وات امل��ت��م��رك��زة يف 

الثكنة بعد معارك طويلة.
اجلي�س  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال���ن���ي���ج���ريي حم���م���د ي����رمي����ا يف 
املدينة  الإرهابيون  “هاجم  بيان 
ال�سكان  كان  بينما  كبرية  باأعداد 
يتناولون وجبة اإفطار رم�سان”، 
اإىل  ال��ق��وات  “ان�سحبت  م�سيفا 
ب���ل���دة ج��ول��وم��ب��ا ج���ان���ا امل���ج���اورة 

لل�سماح بالعملية اجلوية«.
اأك��د اجلي�س  وبعد ق�سف مكثف، 
ال�سيطرة  ا���س��ت��ع��ادة  ال��ن��ي��ج��ريي 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة دي��ك��وا وق��ت��ل بع�س 
“القادة الرئي�سيني” يف اجلماعة 

الإرهابية.

واأو�سح جندي ف�سل عدم الك�سف 
بر�س  فران�س  لوكالة  هويته  عن 
املدينة  هاجموا  “الإرهابيني  اأن 
من اجلانبني على منت مركبات 

خفيفة جمهزة بر�سا�سات«.
وذكر �ساهد اأن ال�سكان فروا عر 
العديد  “توّجه  وت��اب��ع  احل��ق��ول. 
منهم اإىل اأجريي التي تبعد 20 

كيلومرتا بينما اختبئ اآخرون يف 
الغابة«. وقال اإن “اأبا موندو، اأحد 
قادة التنظيم، ُقتل وكذلك احلاج 

غانا واأبو عثمان يف الق�سف«.
وت���ق���ع م��دي��ن��ة دي���ك���وا ع��ل��ى ُبعد 
مايدوغوري،  من  كيلومرتاً   90
عا�سمة ولية بورنو، ويقيم فيها 
�سخ�س،  األ����ف   130 م���ن  اأك����ر 

ف���ّروا  ن���ازح���ون  ت��ق��ري��ب��ا  ن�سفهم 
اأخ�����رى م���ن املنطقة  اأن���ح���اء  م���ن 
ويعي�سون يف خمّيمات ويعتمدون 
تقّدمها  غذائية  م�ساعدات  على 

منّظمات اإن�سانية.
لهجمات  امل����دي����ن����ة  وت���ت���ع���ر����س 
اآذار- م���ن  الأول  يف  ب���ان���ت���ظ���ام. 
هجوًما  املتطرفون  �سن  م��ار���س، 

خ�سو�سا  ا�ستهدف  للغاية  عنيًفا 
ما  املتحدة،  ل��الأمم  تابع  من�ساآت 
اأدى اإىل عرقلة توزيع امل�ساعدات 

واملواد الغذائية.
نفذ  امل�����ا������س�����ي،  الأ�������س������ب������وع  يف 
دامية  هجمات  �سل�سلة  التنظيم 
مدينة  وه�����ي  دام����ا�����س����اك،  ع���ل���ى 
بحرية  ح��دود  على  ا�سرتاتيجية 
احل���دود بني  ال��واق��ع��ة على  ت�ساد 
نيجرييا والنيجر، ما دفع جميع 
عمال الإغاثة اإىل مغادرة املدينة 
واأجر اأكر من 65 األف �سخ�س 

على الفرار.
نيجرييا  ���س��رق  ���س��م��ال  وي�����س��ه��د 
 2009 م���ن���ذ  دم����وي����ا  ����س���راع���ا 
بوكو  ج��م��اع��ة  ت�سنها  وه��ج��م��ات 
ح�����رام واأوق������ع ال���ن���زاع ن��ح��و 36 
األف قتيل وت�سبب بنزوح مليوين 
 2016 ���س��خ�����س. وان�������س���ق ع����ام 
جناح من بوكو حرام وبات ين�سط 
حتت ا�سم “ولية داع�س يف غرب 

اإفريقيا«.
وت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س حم��م��د بخاري 
ي����واج����ه  ال���������ذي  ع������ام������ا(   78(
ب�����س��ب��ب طريقة  ان���ت���ق���ادات ح�����اّدة 
البالد  يف  الأمني  للو�سع  اإدارت���ه 

ب�سحق املت�سدددين.

هجوم جديد على قاعدة ع�شكرية يف نيجرييا

�شحف عربية: نطنز ُينهي »اأ�شطورة« احلر�س الثوري الإيراين وخمابراته
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عربي ودويل

 511 اإىل  ارتفع عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف لبنان 
األفاً و 398 بعد ت�سجيل 995 اإ�سابة جديدة خالل ال 24 �ساعة 
املا�سية، يف انخفا�س ملحوظ يف عدد الإ�سابات اليومية منذ بداية 
العام احلايل، فيما ارتفع عدد الوفيات اإىل 6959 بعد ت�سجيل 34 

حالة وفاة جديدة.
اليومي حول م�ستجدات  العامة يف تقريرها  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
بفريو�س  اإ�سابة جديدة   995 ت�سجيل  اأنه مت  “كورونا”،  فريو�س 
من   985 بينها  املن�سرمة،  �ساعة  والع�سرين  الأرب��ع  خالل  كورونا 
الرتاكمي  العدد  يرفع  ما  ال��واف��دي��ن،  بني  من   10 و  املقيمني  بني 
للحالت املثبتة اإىل 511398 منذ 21 فراير )�سباط( من العام 

املا�سي.
واأ�سافت الوزارة اأنه مت ت�سجيل 34 حالة وفاة جديدة خالل الأربع 

والع�سرين �ساعة املن�سرمة، ما يرفع عدد الوفيات اإىل 6959.
يذكر اأن عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا ي�سجل ارتفاعاً قيا�سياً منذ 
بداية يناير )كانون الثاين( املا�سي، يف ظل عجز القطاع ال�سحي و 
ال�ست�سفائي عن ا�ستيعاب امل�سابني. كما ي�سجل عدد الوفيات ارتفاعاً 

قيا�سياً.

قال برنامج الأغذية العاملي وم�سوؤولون من فنزويال اإنه مت التو�سل 
لتفاق لتقدمي الغذاء لتالميذ املدار�س يف البالد التي تعاين اأزمة 

اإن�سانية ب�سبب النهيار القت�سادي.
ويف بيان  قال برنامج الأغذية اإنه �سيقدم اإمدادات غذائية اإىل 185 
لت�سمل  للتو�سع يف خططه  ويهدف  العام  ه��ذا  البالد  األ��ف طفل يف 
حوايل 1.5 مليون بحلول نهاية ال�سنة الدرا�سية 2023-2022. 

وزاد �سوء التغذية بني اأطفال فنزويال ب�سبب انهيار القت�ساد.
وقال الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو يف كلمة نقلها التلفزيون 
الر�سمي من ق�سر مريافلوري�س الرئا�سي حيث كان املدير التنفيذي 
ل��رن��ام��ج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي دي��ف��ي��د ب��ي��زيل ح��ا���س��را اأي�����س��ا “هذه هي 
اخلطوة الأوىل باجتاه �سل�سلة من امل�سروعات الطموح �ستوفر الغذاء 

لكل �سعب فنزويال«.
وت�سغط جماعات املعونات الإن�سانية منذ فرتة طويلة على حكومة 
مادورو لل�سماح لرنامج الأغذية العاملي بتوزيع املعونات الغذائية يف 
معونات  بتوزيع  م��ادورو  حكومة  ال�سيا�سية  املعار�سة  وتتهم  البالد. 

الغذاء احلكومية بح�سب الولء ال�سيا�سي، وهو ما ينفيه الرئي�س.
ولعدم  بال�ستقاللية  ننعم  ب��اأن  لنا  لل�سماح  “ن�سكركم  بيزيل  وق��ال 

ت�سيي�س عملنا من جانب اأي جهة«.
امل��دار���س هي  اأن  ذك��ر  ق��د  العاملي  الأغ��ذي��ة  �سابق ملنظمة  بيان  وك��ان 

“اأن�سب من�سة للو�سول للتجمعات ال�سكنية ب�سكل م�ستقل«.
والتقى بيزيل اأي�سا مع زعيم املعار�سة خوان جوادو و�سفراء من عدة 

دول اأوروبية بح�سب ما ورد يف تغريدات من جوادو  و�سفري فرن�سا.

بلقاح  غوانتانامو  �سجن  ال�سجناء يف  تطعيم  الأمريكي  اجلي�س  بداأ 
ا�ستئناف  يف  وامل�ساعدة  هناك  ج��ن��وده  حلماية  حم��اول��ة  يف  ك��ورون��ا، 
جل�سات ال�ستماع حول جرائم احلرب، ح�سبما قال م�سوؤول يف الإدارة 

الأمريكية مطلع على خطة البنتاغون ل�سحيفة نيويورك تاميز.
وطلبت القيادة اجلنوبية الأمريكية، التي ت�سرف على ال�سجن، من 
و4  حممد  �سيخ  خالد  بينهم  وم��ن  ال�سجناء،  تطعيم  ترامب  اإدارة 
رجال اآخرين متهمني بالتاآمر لتنفيذ هجمات 11 �سبتمر )اأيلول( 

.2001
ولكن البنتاغون اأرجاأ خطط التطعيم يف 1 فراير -�سباط، بعد اأن 
باإعطاء  الدفاع  وزارة  الهجمات  و�سحايا  منتخبون  م�سوؤولون  اتهم 

الإرهابيني الأولوية قبل ال�سعب الأمريكي يف التلقيح.
اإنه  امل�����س��وؤول  ق��ال  ال�سحيفة،  ع��ن  “احلرة”  م��وق��ع  نقل  مل��ا  ووف��ق��اً 
ال�سجن، مبا فيهم  البالغني يف  لقاح جلميع  ُقدم  الثنني،  “بحلول 

القوات وموظفو وزارة الدفاع املدين، البالغ عددهم 1500«.
وقال امل�سوؤول يف الإدارة اإن “قرار تطعيم املحتجزين يهدف يف جزء 

منه اإىل حماية اأفراد اخلدمة الذين رف�سوا تلقيحهم«.
قبلوا  الذين  ع��دد  ُيك�سف  ومل  للمعتقلني،  اختيارياً  اللقاح  ويعتر 

التطعيم من اأ�سل 40 �سجيناً بقوا يف غوانتانامو. 

عوا�شم

بريوت

كاراكا�ص

وا�شنطن

الأردن يطلب من اإ�شرائيل 
م�شاعدات طبية ملجابهة كورونا

•• عمان-وكاالت

م�ساعدات  �سرت�سل  اإ�سرائيل  اإن  الإ�سرائيلية  “هاآرت�س”  �سحيفة  قالت 
طبية مكثفة اإىل الأردن لدعمه يف مواجهة تف�سي فريو�س كورونا.

وتعك�س  اأردين،  لطلب  ا�ستجابة  تاأتي  امل�ساعدة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
جهداً اإ�سرائيلياً لتخفيف التوترات مع اجلارة ال�سرقية.

التنف�س  اأج���ه���زة  م��ن  امل��ئ��ات  امل�����س��اع��دات  ح��زم��ة  ت�سمل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ال�سطناعي، ومعدات اختبارات فريو�س كورونا، وكمامات طبية، وكمامات 
لقاحات  �ستت�سمن  امل�ساعدات  اأن  يبدو  ل  اأن��ه  ال�سحيفة  واأ�سافت  عادية. 
الأردن عن  اإر�سال طلب  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  كورونا.  لفريو�س  م�سادة 
نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س  عليه  وواف��ق  الدفاعية  املوؤ�س�سة  طريق 
وجمل�س الأمن القومي ووزارة ال�سحة. وبلغت معدلت الإ�سابات اجلديدة 
بكورونا يف الأردن ذروتها قبل نحو �سهر، بت�سجيل اأكر من 8 اآلف اإ�سابة يف 
يوم واحد. ويبلغ عدد �سكان الأردن، الذي ي�سم عدداً كبرياً من الالجئني، 

نحو 10.2 ماليني ن�سمة، اأي اأعلى قلياًل من �سكان اإ�سرائيل.
الإ�سابة  كانت  عندما  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  يف  امل�ساعدة  طلب  عمان  واأر���س��ل��ت 
يف  حاد  ب�سكل  كورونا  بفريو�س  الإ�سابات  وانخف�ست  ذروتها.  يف  باملر�س 
ما  الناجحة،  التطعيم  حملة  بف�سل  املا�سيني،  ال�سهرين  خالل  اإ�سرائيل 

�سهل على اإ�سرائيل تزويد الأردن بالإمدادات الطبية.

»ر�شائل ال�شي�شي«.. تفا�شيل التحرك امل�شري العاجل ب�شاأن �شد النه�شة

�شوريا.. �شيناريوهات النتخابات الرئا�شية بعد عقد من احلرب

هنية يدعو عبا�س للم�شي باإجناز النتخابات الفل�شطينية
ع���ر ال��ت�����س��ج��ي��ل، وامل���ن���اخ ال��دمي��ق��راط��ي ع���ر ال���ق���وائ���م، اإىل جانب 

احلا�سنة الإقليمية«.
الوطني  امل�سار  اإجن��از هذا  امل�سي قدماً يف  “ذلك ي�ستوجب  اإن  وقال 
الثالثة،  م�ساراتها  يف  النتخابية  العملية  وا�ستكمال  النهاية،  حتى 
الوطني  املجل�س  اإىل  الرئا�سة، و�سوًل  ثم  الت�سريعي،  باملجل�س  بدءاً 

)ملنظمة التحرير(«.
وح�سب البيان، تركز احلديث خالل الت�سال بني هنية وعبا�س على 
اأهمية و�سرورة اإجراء النتخابات يف مدينة القد�س تر�سيحاً وانتخاباً، 
واعتبارها “معركة” وعدم اإعطاء اإ�سرائيل اأي فر�سة للت�سوي�س على 
م�سار النتخابات، اأو فر�س و�سرعنة احتاللها للمدينة “مبا يتطلب 

امل�سي يف اإجراء النتخابات وبال تردد«.

الفل�سطيني  املوقف  اأنه ل تغيري ول تبديل على  وكان عبا�س �سرح 
ب��داي��ة من   2006 م��رة منذ  العامة لأول  الن��ت��خ��اب��ات  اإج���راء  م��ن 

ال�سهر املقبل.
وقال عبا�س لدى تراأ�سه اجتماعاً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
يف مدينة رام اهلل “اإننا م�سممون على اإجراء النتخابات يف موعدها 
يف كل الأماكن الفل�سطينية التي تعودنا اأن جنريها فيها وهي ال�سفة 

الغربية والقد�س ال�سرقية وقطاع غزة«.
و�سبق اأن اأعلن م�سوؤولون يف ال�سلطة الفل�سطينية اأنها طلبت ر�سمياً 
من اإ�سرائيل يف فراير)�سباط( املا�سي اللتزام بالتفاقيات املوقعة 
ب�ساأن �سمان اإجراء النتخابات الفل�سطينية يف القد�س لكنها مل تتلق 

رداً.

•• غزة-وكاالت

هنية  اإ���س��م��اع��ي��ل  “حما�س”  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  دع���ا 
باإجناز  امل�سي  اإىل  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س  م��ع  هاتفي  ات�����س��ال  يف 

النتخابات الفل�سطينية العامة املقررة ال�سهر املقبل.
م��ع عبا�س تطورات  اأن هنية بحث  ح��م��ا���س،  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  وذك���ر 
هذا  على  ب��ذل  ال��ذي  وطنياً  امل�سرتك  واجل��ه��د  النتخابية  العملية 
التي  والرتتيبات  التح�سريات  اأو  الوطني  احل���وار  ���س��واء  ال�سعيد، 

ت�سري على قدم و�ساق.
واأكد هنية على “توفر ثالثة عنا�سر �سكلت امل�سهد الراهن، متمثلة 
ال�سعبية  والإرادة  الف�سائل  وق��رار  املرا�سيم،  عر  ال�سيا�سي  بالقرار 

•• القاهرة-وكاالت
امل�سري  الرئي�س  من  خا�سة  ر�سائل 
وزير  يحملها  ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
خارجيته �سامح �سكري، خالل جولته 
اإىل عدد من الدول الإفريقية؛ ل�سرح 
واملوقف  النه�سة  �سد  ملف  ت��ط��ورات 

امل�سري حياله.
تت�سمن زيارة وزير اخلارجية امل�سري 
وجنوب  ال��ُق��ُم��ر  وج����زر  ك��ي��ن��ي��ا  دول: 
الدميقراطية  وال��ك��ون��غ��و  اإف��ري��ق��ي��ا 

وال�سنغال وتون�س.
الرئي�س  الث����ن����ني،  ����س���ك���ري،  و����س���ّل���م 
ر�سالة  ك��ي��ن��ي��ات��ا،  اأوه��������ورو  ال��ك��ي��ن��ي 
و�سع  ب�����س��اأن  ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����س  م��ن 
النه�سة  ب�سد  اخل��ا���س��ة  امل��ف��او���س��ات 
واملوقف امل�سري يف هذا ال�سدد، اأخذاً 
يف العتبار الدور الكيني الرائد على 
ال�����س��اح��ة الإف��ري��ق��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
غري  ع�سويتها  ���س��وء  ويف  امل��ج��الت، 
عن  ممثلة  الأم���ن  مبجل�س  الدائمة 

القارة.
تاأتي  “�سكري”  جولة  اإن  امل�سرية  اخلارجية  وق��ال��ت 
القارة  دول  اإط����الع  ع��ل��ى  م��ن ح��ر���س م�سر  ان��ط��الق��اً 
امل��ف��او���س��ات ح��ول ملف  الإف��ري��ق��ي��ة على حقيقة و���س��ع 
�سد النه�سة الإثيوبي، ودعم م�سار التو�سل اإىل اتفاق 
قانوين ُملزم حول ملء وت�سغيل ال�سد على نحو يراعي 
م�سالح الدول الثالث )م�سر وال�سودان واإثيوبيا(، قبل 
ال�سروع يف عملية امللء الثاين لبحرية ال�سد واتخاذ اأي 

خطوات اأحادية.
حتدثوا  وحم��ل��ل��ون،  م�سريون  دبلوما�سيون  وو���س��ف 
ب�”املهمة  ال����زي����ارة  ه����ذه  عربية”،  ن���ي���وز  ل�”�سكاي 
والتي  واأهدافها،  توقيتها  حيث  من  وال�سرتاتيجية” 
تعر عن حترك م�سري متعدد جتاه الدول الأفريقية 
�سد  اإفريقي من تطورات  لبناء موقف م�سري  يهدف 
تدويل هذه  قدًما يف  امل�سي  وقبل  امل��لء،  قبل  النه�سة 

الق�سية.
بدورها، قالت م�ساعد وزير اخلارجية امل�سري الأ�سبق 
لل�سئون الإفريقية، منى عمر، اأن اأهمية الزيارة تكمن 
مل�سر  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  تاأتي  كونها  يف 
لكافة  وال�������س���وداين  امل�����س��ري  امل��وق��ف  ل�����س��رح  بالن�سبة 
بالن�سبة  امل�سري  للموقف  التاأييد  وك�سب  العامل  دول 
ر�سائل  تت�سمن  اأن��ه��ا  خ��ا���س��ة  ال��ن��ه�����س��ة،  ���س��د  لق�سية 
هذه  وق���ادة  روؤ���س��اء  اإىل  ال�سي�سي  الرئي�س  م��ن  خا�سة 
الدول حول تطورات ملف �سد النه�سة، ومن الأهمية 

مبكان اإعالمهم مب�ستجدات املفاو�سات.
عربية”،  نيوز  ل�”�سكاي  ت�سريحات  يف  عمر  واأ�سافت 
اأن اختيار الدول التي تت�سمنها الزيارة حمدد للغاية، 
خا�سة اأنها جتمع دول اأع�ساء بجامعة الدول العربية 
بالحتاد  وزن��ه��ا  لها  ودول  وت��ون�����س،  القمر  ج��زر  مثل 

•• دم�شق-وكاالت

منذ  نوعها،  من  الثانية  �ستكون  رئا�سية  انتخابات  يف 
ال�سعب  اأعلن جمل�س  البالد،  الأزم��ة الطاحنة يف  بدء 
ال�سورية،  الرئا�سة  انتخابات  اأن  )ال��رمل��ان(  ال�سوري 
�ستتم يف يوم 26 مايو القادم، واأن باب الرت�سح يفتح 

من الثنني.
و�سيتوىل الفائز يف النتخابات الرئا�سية �سدة احلكم يف 
�سوريا ملدة �سبعة اأعوام قادمة. وكان الرئي�س ال�سوري 
اآخر  املئة، خالل  88 يف  ب�سار الأ�سد، قد ح�سد ن�سبة 

انتخابات جرت يف العام 2014 .
حتولت  جملة  ط���راأت  ال�سبع،  ال�سنوات  ه��ذه  وخ��الل 
فاحلكومة  الدموي،  ال�سوري  ال�سراع  م�سار  فارقة يف 
ال�سورية التي كانت اإبان تلك النتخابات بالكاد ت�سيطر 
على ثلث البالد، باتت الآن يحكم �سيطرته على اأكر 
اأرب��اع اجلغرافيا ال�سورية، ما ي�سي بح�سب  من ثالثة 
مراقبني باأن نتيجة هذه النتخابات �ست�سب يف �سالح 

الرئي�س ب�سار الأ�سد.
احلايل،  للنظام  متوفر  بديل  ل  اأن  م��راق��ب��ون  وي��رى 
املرتاكمة  ال��ب��الد  يف  ال��ك��ارث��ي��ة  الأو����س���اع  اإىل  بالنظر 
ج����راء احل�����رب، وك����ون ال���ق���وى ال��ت��ي ط��رح��ت نف�سها 
كمعار�سة ف�سلت، بل وقدمت مناذج يف مناطق حكمها 
و�سيطرتها، اأ�سواأ بكثري من منوذج النظام القائم، فهي 
حت��ول��ت مل��ج��رد جم��م��وع��ات م��اأج��ورة وم��رت��زق��ة، لدول 
ال��رتاب ال�سوري، كما  اأطماع معلنة يف  جم��اورة لديها 
ه��و احل���ال م��ع ت��رك��ي��ا، ال��ت��ي حت��ت��ل م��ن��اط��ق وا���س��ع��ة يف 

�سمال �سوريا.
ويرى املراقبون املحايدون اأن ل حلول تلوح يف الأفقني 
بقاء  واأن  ال�سورية،  للمع�سلة  واملتو�سط حتى  القريب 
الرئي�س ب�سار الأ�سد على �سدة احلكم هو خيار توافقي 
دويل واإقليمي خا�سة، يف ظل غياب البدائل الواقعية 
ال����ذي ح�سدته  ال���ذري���ع  ال��ف�����س��ل  وامل��ق��ب��ول��ة، ويف ظ��ل 

“املعار�سة«.
ف��م��ا ي��ت��م يف ���س��وري��ا ع��ل��ى ���س��ع��ي��د امل���ق���ارب���ات الدولية 
للو�سع، هو جمرد ادارة لالأزمة بال حلول، واأبلغ مثال 

وق��ب��ل اأ���س��اب��ي��ع، ح���ذر ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري ع��ب��د الفتاح 
ال�سي�سي من اأن اأي م�سا�س بح�سة بالده يف مياه النيل 

�سي�ستدعي ردا “يوؤثر على ا�ستقرار املنطقة بالكامل«.

ر�سائل مهمة
الأ�سبق،  امل�����س��ري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  ن��ظ��ر  ويف 
ل�سرح  “�سرورية”  اجلولة  هذه  ف��اإن  هريدي،  ح�سني 
�سوء  على  النه�سة  �سد  ت��ط��ورات  من  امل�سري  املوقف 
كما  ال�سهر،  ه��ذا  ب��داي��ة  كين�سا�سا  يف  املفاو�سات  تعر 
هذه  ل��روؤ���س��اء  ال�سي�سي  الرئي�س  م��ن  ر�سائل  تت�سمن 
التو�سل  اأهمية  وم��دى  امل�سري  امل��وق��ف  ت�سرح  ال���دول 

لتفاق ب�ساأن قواعد امللء والت�سغيل.
وق���ال ه��ري��دي اإن���ه م��ن امل��الح��ظ اأن اجل��ول��ة تت�سمن 
الحتاد  رئا�سة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  الكونغو 
الإفريقي حالياً، ثم جنوب اإفريقيا التي ت�سغل ع�سوية 
هيئة مكتب الحتاد الإفريقي، وبالتايل فهناك غر�س 
الإفريقي  الحت���اد  حتفيز  يت�سمن  اجل��ول��ة  م��ن  اآخ���ر 
والدول الإفريقية لتخاذ مواقف اأكر ن�ساطا يف اأزمة 
اأنها  هريدي  فيو�سح  تون�س،  يخ�س  فيما  اأم��ا  ال�سد. 
اأن  و�سبق  الأم���ن،  جمل�س  يف  الوحيد  العربي  الع�سو 
ل�سرح  الأم��ن  جمل�س  رئي�س  اإىل  خطابا  م�سر  وجهت 
املباحثات،  ف�سل  بعد  النه�سة  �سد  م��و���س��وع  ت��ط��ورات 
وبالتايل فاملعلومات التي نوفرها لرئي�س جمل�س الأمن 

يجب اأن نوفرها للع�سو العربي الوحيد باملجل�س.
وقبل اأيام، وجه وزير اخلارجية �سامح �سكري خطابات 
اإىل كل من �سكرتري عام الأمم املتحدة ورئي�س جمل�س 
الأمن ورئي�س اجلمعية العامة، طلب تعميمها كم�ستند 
ر�سمي مت من خالله �سرح كافة اأبعاد ملف �سد النه�سة 

الإف��ري��ق��ي م��ث��ل ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي تتوىل 
الرئا�سة احلالية لالحتاد، وكينيا التي ت�سغل الع�سوية 
ال���دائ���م���ة مب��ج��ل�����س الأم������ن مم��ث��ل��ة ع���ن القارة  غ���ري 

الإفريقية.
الزيارة  حم���ور  ال�����س��ت  ال�����دول  اأن  اإىل  ع��م��ر  واأ�����س����ارت 
فيها  تتواجد  ال��ت��ي  ال��دوائ��ر  �سمن  ال��ت��اأث��ري  ت�ستطيع 
وعدم  امل�����س��ري  امل��وق��ف  حقيقة  على  يتعرفون  عندما 
حماولة  فهذه  وبالتايل  الإثيوبية،  الدع����اءات  �سحة 
بالن�سبة ملوقف م�سر  ال��دويل  العام  ال��راأي  للتغيري يف 

من الأزمة.
و�سددت الدبلوما�سية امل�سرية ال�سابقة اأن كافة الدول 
يجب اأن تدرك اأن م�سر بذلت كافة اجلهود املمكنة طيلة 
10 �سنوات من املفاو�سات امل�سنية دون التو�سل حلل؛ 
نتيجة لإ�سرار اجلانب الإثيوبي على التم�سك مبوقف 

متعنت وجائر على احلقوق امل�سرية وال�سودانية.

تعرث املفاو�سات
للمفاو�سات  م�سار  ي��وج��د  “ل  اإن���ه  عمر  منى  وق��ال��ت 
حاليا، ما مل حتدث حلحلة للموقف الراهن بتغيري يف 

الراأي الإثيوبي الذي ت�سبب يف جمود للمفاو�سات«.
وانتهت جولة املفاو�سات الأخرية يف كين�سا�سا، عا�سمة 
اأبريل  م��ط��ل��ع  ال���دمي���ق���راط���ي���ة،  ال��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة 
اجلاري، من دون التو�سل اإىل اتفاق بني اإثيوبيا وم�سر 

وال�سودان.
عن  امل�سوؤولة  هي  اإثيوبيا  اإن  وال�����س��ودان  م�سر  وتقول 
الأخرية”،  ب�”الفر�سة  و�سفت  التي  املفاو�سات  ف�سل 
ب�سبب تعنتها ورف�سها التوقيع على اتفاق ملزم ب�ساأن 

ال�سد.

لالحتالل  اخلا�سعة  املناطق  ف��اإن  حا�سل  وكتح�سيل 
الرتكي ومرتزقته ال�سوريني، لن تتم فيها النتخابات 
اأواخر  يف  تنظيمها  عن  دم�سق  اأعلنت  التي  الرئا�سية 
�سلطة  ع��ن  اخل��ارج��ة  املناطق  بقية  لكن  ال��ق��ادم،  مايو 
احلكومة ال�سورية، وحتديدا يف مناطق الإدارة الذاتية، 
���س��ت�����س��ارك يف تلك  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  لي�س وا���س��ح��ا مت��ام��ا 
النتخابات اأم ل، مبعنى اأن ثمة احتمالت مفتوحة يف 

هذا الإطار.
ال�سوري  ال�ساأن  يف  املخت�س  والباحث  الكاتب  ويقول 
عربية”:  نيوز  “�سكاي  م��ع  ح��وار  يف  ج��وه��ر،  �سرتيب 
اإ�سارات عن توا�سل دم�سق مع الإدارة الذاتية  “هناك 
يف �سمال �سرق �سوريا، كي تكون تلك املناطق م�سمولة  
القادم،  ال�سهر  نهاية  املزمعة  الرئا�سية  بالنتخابات 
انتخابية يف  م��راك��ز  ال�����س��ن��ادي��ق يف  و���س��ع  ي��ت��م  بحيث 
على  ال�سرعية  اإ�سفاء  دم�سق  حت��اول  اإذ  املناطق،  تلك 
اأن��ه��ا تنظم يف  ال��ق��ول  ب��ه��ذا ال�سكل، ع��ر  الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ت��ي �ستجري  على �سحة ذل��ك ه��و ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات 
اإجراوؤها  ي�سري  والتي  الآن،  �سهر من  نحو  يف غ�سون 
اإ�سعار  الو�سع �سي�ستمر على ما هو عليه حتى  اأن  اإىل 
املو�سوعية  املعطيات  كافة  وفق  قريبا  يكون  لن  اآخ��ر، 

واملنطقية، داخليا وعربيا واإقليميا ودوليا.
الأرا�سي  كامل  يف  النتخابات  هذه  �ستجري  هل  لكن 
البالد  يف  م��ن��اط��ق  ث��م��ة  زال  ل  اأن����ه  �سيما  ال�����س��وري��ة، 
ك���اإدل���ب خ��ا���س��ع��ة ل��ق��وى م��ت�����س��ددة واإره���اب���ي���ة، كهيئة 
“الئتالف  وف�سائل  �سابقا(  )الن�سرة  ال�سام  حترير 
ال�سوري املتحالفة معها، ف�سال عن مناطق الحتالل 
وغريها.  العني  وراأ����س  وعفرين  جرابل�س  يف  الرتكي 
املناطق الواقعة حتت �سيطرة قوات �سوريا  اإىل جانب 
الدميقراطية، يف �سمال �سرق �سوريا كالرقة واحل�سكة 
واداري  اأمني  تواجد  فيهما  والأخ��ريت��ان  والقام�سلي، 
اأمنية  وم��رب��ع��ات  مناطق  يف  واإن  ال�سورية،  للحكومة 

حمددة، كمطار القام�سلى الدويل.

واأخر  املختلفة  ال��ت��ف��او���س  وم��راح��ل 
التطورات.

م�اجهة التالعب الإثي�بي
واعتر املحلل ال�سيا�سي طارق فهمي، 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بالقاهرة، اأن 
م��ت��ع��ددا جتاه  ه��ن��اك حت��رك��ا م�سريا 
ال���دول الإف��ري��ق��ي��ة ال��ه��دف منه بناء 
اإفريقي من تطورات  موقف م�سري 
����س���د ال��ن��ه�����س��ة ق���ب���ل امل������لء ال���ث���اين، 
اجلانب  يطلقها  ال��ت��ي  ال�سلبية  ال��ر���س��ائ��ل  ومل��واج��ه��ة 
الأثيوبي خالل الفرتة الأخرية مبا يف ذلك ت�سريحات 
اأم�س باأن يتم امللء  اأحمد  اأبي  رئي�س ال��وزراء الإثيوبي 
اأ�سا�سية  اأه���داف   3 امل��ح��دد.  موعده  يف  �سيكون  الثاين 
ت���رز م��ن ه���ذه اجل��ول��ة الإف��ري��ق��ي��ة ل��ل��وزي��ر امل�سري، 
اإفريقية  ب��ح�����س��ب ف��ه��م��ي ع��ل��ى راأ���س��ه��ا ح�����س��د م���واق���ف 
الدولية  ال�ساحة  اإىل  ونقله  امللف  تدويل  قبل  مبا�سرة 
ال�سعيد  على  متنوعة  دول  ي�سمل  التحرك  اأن  خا�سة 

الإفريقي والعربي.
واأو�سح اأن زيارة تون�س لها اأهمية خا�سة كونها ع�سًوا 
غ���ري دائ����م مب��ج��ل�����س الأم�����ن ورمب����ا ت��ق��وم باخلطوات 
الإج��رائ��ي��ة ع��ن م�سر يف ه��ذا الإط����ار ح��ال نقل امللف 

ملجل�س الأمن.
تقريب  حماولة  يت�سمن  اجلولة  من  الثاين  والهدف 
لبناء  ال��ن��ي��ل  ب��ني م�سر ودول ح��و���س  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
ت�سيطر  “الذي  الإفريقي  موقف خ��ارج نطاق الحت��اد 
لتاأكيد حقها يف  اإثيوبيا وت�سعى من خالله  الآن  عليه 
ح�سبما  واحد”،  جانب  من  باأعمال  والقيام  الت�سغيل 

حتدث اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بالقاهرة.
واأو�سح اأن الهدف الثالث يت�سمن حماولة الدبلوما�سية 
ال���ت���وازن م���ع التحركات  اإح�����داث ن��وع��ا م���ن  امل�����س��ري��ة 
اإىل  ت�سعى  والتي  التوقيت  هذا  يف  تتم  التي  الإثيوبية 
اإف�سال اأي ا�سرتاتيجية م�سري حل�سد التاأييد الدويل، 
والتاأكيد على احلقوق امل�سرية يف مياه النيل و�سرورة 
امللء  اإثيوبيا بعدم  التزاما مبا�سرا من  اأن يكون هناك 
قبل و�سع ال�سوابط واملعايري لعملية الت�سغيل الكامل. 
لها  �سيكون  “الزيارة  اإن  فهمي  ط���ارق  ي��ق��ول  خ��ت��ام��ا 

تداعيات اإيجابية يف القريب العاجل«.

خم��ت��ل��ف الأرا�����س����ي ال�����س��وري��ة، ول��ي�����س ف��ق��ط يف تلك 
اخلا�سعة ل�سلطة احلكومة ال�سورية، واإظهار  اأن تلك 
لي�ست خارج  البالد،  و�سرق  �سمال  الوا�سعة يف  املناطق 

نطاق �سيطرة احلكومة يف دم�سق.«
رو�سية،  ���س��غ��وط��ات  ب��ني  ح��ال��ي��ا  “الأكراد  وي�����س��ي��ف: 
الرئا�سية  ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى و���س��ع ���س��ن��ادي��ق الق�����رتاع 
ال�سورية داخل مناطقهم، و�سغوطات اأمريكية مقابلة 

راف�سة للطلب الرو�سي«.
للتفاو�س  ال��ك��ردي  اجل��ان��ب  “ي�سعى  ج��وه��ر:  وي��ت��اب��ع 
املناطق  ���س��م��ول  ب��خ�����س��و���س  والت����ف����اق م���ع دم�������س���ق، 
يريد  لكنه  النتخابية،  بالعملية  وال�سرقية  ال�سمالية 
الر�سمي  الع��رتاف  املقابل  يف  ال�سورية  العا�سمة  من 
حتتاج  بدورها  ال�سورية  واحلكومة  الذاتية،  ب���الإدارة 
الكردية، وال�سمالية  املناطق  ال�سرعية يف  اإىل نوع من 
ال�سرقية من البالد، ب�سكل عام لتجديد ولية الرئي�س 

ب�سار الأ�سد.«
ويردف اخلبري يف ال�ساأن ال�سوري، يف حواره مع “�سكاي 
نيوز عربية”: “يدرك ال�سوريون عموما ومنهم الكرد، 
من  ���س��ن��وات  ع�سر  ح�����س��اد  واأن  الأف����ق  يف  تغيري  ل  اأن 
احلرب والأزمة، يقت�سي الت�سرف بواقعية وعقالنية 
ب�سار  ال�سعارات والعواطف، فالرئي�س  باردة بعيدا عن 
له  ب��دي��ل  ول  ق���ادم���ة،  ���س��ن��وات  ل�سبع  �سيبقى  الأ����س���د 
ما يجعل  دولية،  ب�سرعية  �سيء  كل  رغ��م  وه��و يحظى 
�سرورة  اأبينا،  اأم  �سئنا  احلقيقة  مع هذه  التعامل  من 
وج��ودي��ة مل��ح��اول��ة وق���ف ن��زي��ف ال���دم وع��ج��ل��ة احلرب، 
والبحث تاليا يف ت�سويات وحلول �سلمية وعملية، تتيح 
هام�سا من احلريات والتعددية والأمل، يف بلد غارق يف 

الدم والفقر والدمار«.
ج��دي��ر ذك���ره اأن احل���رب ال�����س��وري��ة امل��م��ت��دة على مدى 
عقد من ال�سنني، اأزهقت اأرواح نحو 400 األف �سوري، 
نحو  و�سردت  واملعوقني،  اآلف اجلرحى  مئات  وخلفت 
داخليا وخارجيا، ودم��رت وخربت  البالد  �سكان  ن�سف 
الق��ت�����س��اد وجم��م��ل م��ن��اح��ي احل��ي��اة، وخم��ت��ل��ف البنى 
التحتية، واملرافق اخلدمية التي باتت �سبه معطلة، يف 

خمتلف املناطق ال�سورية.
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عربي ودويل
املغرب يعلن »اإغالق الأجواء« مع 50 دولة

واعتر البوزيدي اأن هذه القرارات تاأتي لل�سالح العام، اأ�سوة مبا تفعله 
العديد من دول العامل، كريطانيا وفرن�سا، م�سريا اإىل اأن النتكا�سة 
اأجرت  الأ�سحى،  عيد  خ��الل  املغرب،  يف  املواطنون  لها  تعر�س  التي 
حماية  بهدف  ال�سعبة،  الإج���راءات  من  العديد  اتخاذ  على  ال�سلطات 

املواطنني من هذا الوباء، ح�سبما نقل موقع “فيتو«.
ك�سفت احلكومة املغربية اأن جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ت�سببت يف 
تراجع عدد ال�سياح الوافدين على البالد بن�سبة 78.5 يف املئة خالل 
�سنة 2020.  دجاء ذلك يف مذكرة �سدرت عن مديرية اخلزينة واملالية 
للو�سع  الأول��ي��ة  النتائج  وامل��ال��ي��ة، ح��ول  القت�ساد  ب���وزارة  اخل��ارج��ي��ة، 
املغرب  ال�سياحة يف  ويعتر قطاع   .2020 ل�سنة  بالبالد  القت�سادي 
م�سدرا مهما للروة، حيث حقق خالل �سنة 2019 مداخيل بقيمة 
78.6 مليار درهم )8.7 مليار دولر اأمريكي( ح�سب وزارة ال�سياحة 

•• الرباط-وكاالت

اأع��ل��ن امل��غ��رب اأم�����س ال��ث��الث��اء تعليق ال��رح��الت اجل��وي��ة م��ع اأك���ر من 
تف�سي �ساللت فريو�س كورونا  للحّد من تداعيات  وذل��ك  دول��ة،   50
املتحورة. واأثار القرار خماوف العاملني يف قطاع ال�سياحة، يف الوقت 
ال���ذي ح��اول��ت ف��ي��ه احل��ك��وم��ة التخفيف م��ن ت��داع��ي��ات ال��ق��رار بدعم 
العاملني يف هذا امل�سمار، وتاأجيل ال�سرتاكات امل�ستحقة من جانبهم 
لل�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي. وبح�سب اأخ�سائي الأمرا�س 
التنف�سية وال�سدرية، ورئي�س اجلمعية املغربية ملحاربة ال�سل، الدكتور 
جمال البوزيدي، فاإن املغرب جنح يف ال�سيطرة على الفريو�س، ولكن 
ال�ساللت املتحورة التي بداأت يف النت�سار يف خمتلف الدول، تثري قلق 

ال�سلطات املغربية.

ويعد  �سخ�س،  مليون  ن�سف  م��ن  اأك��ر  بالقطاع  يعمل  كما  املغربية. 
م�سدرا اأ�سا�سيا من م�سادر العملة ال�سعبة، وذلك اإىل جانب حتويالت 
املغاربة املقيمني باخلارج. وبلغ عدد ال�سياح الذين زاروا املغرب خالل 
�سنة 2019 اأكر من 12 مليونا، ح�سب املعطيات الر�سمية للحكومة، 
�سنة  ويف   ،2018 �سنة  مع  مقارنة  باملئة   5 بن�سبة  ارتفاعا  ميثل  ما 
واأو�سحت  2.37 مليون.  املغرب  ال�سياح يف  2020، مل يتجاوز عدد 
بينما  املئة،  يف   92 بن�سبة  تراجع  الأج��ان��ب  ال�سياح  ع��دد  اأن  املديرية 
تراجع عدد الوافدين من املغاربة املقيمني باخلارج بن�سبة 59 يف املئة. 
واأ�سارت املذكرة اإىل اأن تداعيات الأزمة ال�سحية والإجراءات التقييدية 
التي و�سعتها ال�سلطات لحتواء الوباء �ساهمت يف “تاأثر القطاع ب�سدة 
وتوقفه ب�سكل �سبه كامل”، ومن بينها تعليق جميع الرحالت الدولية 

والبحرية، بالإ�سافة اإىل اإعالن حالة الطوارئ ال�سحية.

 حكومة باك�شتان ت�شعى لت�شويت 
برملاين على طرد �شفري فرن�شا 

•• اإ�شالم اباد-رويرتز

 قال وزير الداخلية الباك�ستاين اإن احلكومة �ست�سعى لت�سويت يف الرملان 
على طرد ال�سفري الفرن�سي بعد احتجاجات عنيفة مناه�سة لفرن�سا.

باك�ستان(  )لبيك  رئي�سية حلركة  اأربعة مطالب  واحد من  ال�سفري  وطرد 
ر�سوم  ن�سر  ب�سبب  اأ�سبوع  من  اأك��ر  منذ  باحتجاجات  تقوم  التي  املت�سددة 

ت�سور النبي حممد. وبداأت باك�ستان الثنني حمادثات مع احلركة.
“بعد مفاو�سات  بالفيديو  بيان م�سجل  اأحمد يف  را�سد  �سيخ  الوزير  وقال 
طويلة مع حركة لبيك باك�ستان، مت التفاق على اأن نطرح م�سروع قرار يف 

الرملان اليوم لطرد ال�سفري الفرن�سي«.

•• الفجر -اإيفا �شاينز رويو –ترجمة خرية ال�شيباين
    يف الرابع من مار�س, ا�ستبهت املخابرات الأملانية 
اأجل  من  املتطرف  اليميني  البديل  حزب  يف  ر�سمًيا 
الأوروبـــي,  الحتــاد  يف  مي�سكك  حــزب  وهــ�  اأملانيا, 
ويعار�س و�س�ل املهاجرين اإىل اأملانيا, باأنه يتعار�س 

مع القيم الد�ست�رية للبالد.
   �سمح هذا الت�سنيف لل�سرطة باعرتا�س ات�سالت 
بهدف  �سف�فه  اىل  عمالء  بت�سلل  حتى  اأو  احلزب 
العث�ر على اأدلة تثبت اأنه كان يدافع عن �سيا�سات 

تتعار�س مع النظام الدميقراطي.

 ويف ه��ذه احل��ال��ة، ميكن اأن حتال 
الد�ستورية  املحكمة  اإىل  الق�سية 
ال�سوؤال  ه��ذا  ب��ح��ظ��ره.  للمطالبة 
الأ�����س����ا�����س����ي، ت���ط���رح���ه ك����ل دول����ة 
ل�سمان  نف�سها:  على  دميقراطية 
ي��ج��ب اعتبار  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ه��ل 
اأعدائها غري �سرعيني؟ هل ميكن 
الع����رتاف ب��احل��ري��ة لأع����داء هذه 
احل�����ري�����ة؟     ت��ع��ت��ر اأمل���ان���ي���ا، بعد 
ب��ان��ت�����س��ار هتلر  امل���وؤمل���ة  جت��رب��ت��ه��ا 
الن��ت��خ��اب��ي، ���س��رورة ف��ر���س حظر 
تتعار�س  ال���ت���ي  الأح����������زاب  ع���ل���ى 
اأي����دي����ول����وج����ي����ت����ه����ا م�����ع ال���ن���ظ���ام 
القانون  وي��ن�����س  ال���دمي���ق���راط���ي. 
“الأحزاب  اأن  على  لبون  الأ�سا�سي 
ال��ت��ي، م��ن خ��الل اأه��داف��ه��ا اأو من 
خ���الل م���واق���ف اأع�����س��ائ��ه��ا، متيل 
النظام  ت���دم���ري  اأو  ت�����س��وي��ه  اإىل 
والدميقراطية،  للحرية  الأ�سا�سي 
اأملانيا  اأو تعري�س وجود جمهورية 

غري  �سُتعتر  للخطر،  الحت��ادي��ة 
د�ستورية”)املادة 21.2(.

    ويف تطبيق لهذا احلكم، �سرعت 
يف  الأمل��ان��ي��ة  ال��د���س��ت��وري��ة  املحكمة 
احلزب  ح��ظ��ر  يف   1952 اأك��ت��وب��ر 
قليلة  �����س����ن����وات  وب����ع����د  ال������ن������ازي، 
–فعلت   1956 -اأغ�������س���ط�������س 
للحزب  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال�������س���يء  ن��ف�����س 
ال�سيوعي. و�سددت املحكمة العليا، 
اأن مثل هذه  اأول الأحكام، على  يف 
النظام  م���ع  “تتعار�س  امل��ن��ظ��م��ة 
احلقوق  وتتجاهل  الدميقراطي، 
مبداأ  على  مبنية  واأنها  الأ�سا�سية، 
مرتبطون  قادتها  واأن  ال�ستبداد، 
ارت���ب���اًط���ا وث��ي��ًق��ا ب��زع��م��اء اأدول����ف 
“ناخبي  اأن  واأ����س���اف���ت  هتلر”. 

لهم  يحق  ل  امل�ستبعدين  ال��ن��واب 
التقدم ب�سكوى على هذه اخل�سارة 
لأن املطالبة بتمثيل ع�سو يف حزب 
غري د�ستوري هي غري د�ستورية يف 
منذئذ، مل ي�سجل اأي  حد ذاتها”. 
يف  ال�سيا�سية  الأح���زاب  على  حظر 

اأملانيا.
املحكمة  ع������ادت   ،2017 ع�����ام    
بخ�سو�س  امل�سالة  اإىل  الد�ستورية 
الدميقراطي  ال���وط���ن���ي  احل������زب 
ب���اإج���اب���ة خمتلفة  ل��ك��ن  الأمل��������اين، 
ن��وًع��ا م��ا. تاأ�س�س ه��ذا احل��زب عام 
خالل  متثياًل  واكت�سب   ،1964
ال�سنوات الأوىل من وجوده يف �سبع 
الغربية.  اأملانيا  برملانات وليات يف 
ثم اأ�سبح حزب اأقلية بدون متثيل 
الولية  م�ستوى  على  )ل  برملاين 
ال�سبعينات  يف  ال���ف���ي���درايل(  ول 
وال��ث��م��ان��ي��ن��ات وال��ت�����س��ع��ي��ن��ات، ويف 
الرملان  دخ���ل  و2009   2004
الإقليمي يف �ساك�سونيا ويف 2006 
م��ك��ل��ن��ب��ورغ- ولي����ة  يف  و2011، 

الرملان  يف  مقعده  فقد   ،2019
ال�سابقة مثرية  الأوروب�����ي.   ه��ذه 
التي  الأ�سئلة  ���س��وء  يف  لالهتمام 
اليمني  ح����زب  اأث���ارت���ه���ا جن���اح���ات 
املتطرف اجلديد، البديل من اأجل 
اأن  يبدو  ل  الأول،  املقام  يف  اأملانيا. 
ب�سهولة  �سي�سل  احلظر  مو�سوع 
الأملانية،  الد�ستورية  املحكمة  اإىل 
لأن مواقف احلزب ل تزال غام�سة 
واليمني.  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  ب���ني 
احلزب  يحظر  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
على اأع�سائه اإقامة اأي روابط مع 
اليمني املتطرف الأملاين، ول �سيما 
الدميقراطي  الوطني  احل��زب  مع 

الأملاين.
  ثانًيا، اإذا وجدت املخابرات ال�سرية 
ال�سيا�سات  تعزيز  على  قوياً  دلياًل 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، فلن  امل��ن��اه�����س��ة 

اأن  وتقرر مبوجبها  الد�ستور.  من 
الأح��زاب التي تطمح اإىل تقوي�س 
الأ�سا�سي  النظام  على  الق�ساء  اأو 
تعري�س  اأو  احل���ر،  ال��دمي��ق��راط��ي 
الحتادية  اأملانيا  جمهورية  وج��ود 
التمويل  م���ن  ُت�����س��ت��ب��ع��د  ل��ل��خ��ط��ر، 
لن  �سريبية  مزايا  اأي  وان  ال��ع��ام، 
تنطبق على هذه الأحزاب ول على 

الترعات املقدمة لها.
  وهكذا، بعد اأن غرق يف �سعوبات 
اق��ت�����س��ادي��ة، واأج������ر ع��ل��ى اإع�����ادة 
الأموال العامة التي تلقاها ب�سكل 
غ���ري ق���ان���وين م��ن��ذ ع����ام 1997 
امل���ت���ت���ايل، عا�س  ال���ت���زوي���ر  ب�����س��ب��ب 
الدميقراطي  ال���وط���ن���ي  احل������زب 
2017 يف  ع����ام  ك���ارث���ة  الأمل�������اين 
ال��ف��ي��درال��ي��ة، وكذلك  الن��ت��خ��اب��ات 
عام  ال���ولي���ات. ويف  ان��ت��خ��اب��ات  يف 

الرملان  انتخابات  يف  فوربومرن. 
الأوروبي عام 2014، ح�سل على 
نائب واحد. بعد ذلك بعامني، فقد 
الإقليمية  ال��غ��رف  يف  ح�����س��ور  ك��ل 

الأملانية.
اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر   ،2017 ي��ن��اي��ر     
ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ي��ة، قررت 
اإعالن  ع��دم  ال��د���س��ت��وري��ة  املحكمة 
الوطني  احل����زب  د���س��ت��وري��ة  ع����دم 
كانت  الأمل��اين، لأنها  الدميقراطي 
تدرك اأن حظر الأحزاب ال�سيا�سية 
على اأ�سا�س اأيديولوجيتها فقط هو 
اعرتفت  وبينما  ح�سا�سة.  م�ساألة 
ا�ستبدال  اإىل  ���س��ع��ى  احل����زب  ب����اأن 
بدولة  القائم  الد�ستوري  النظام 
حمدد  مبجتمع  مرتبطة  قومية 
اإثنًيا، اأو�سحت اأنه “ل يوجد دليل 
ملمو�س على وزن كاٍف يف جمهور 

من  ي���ك���ون  ب��ح��ي��ث  الناخبني”، 
املمكن اأن تتحقق اأفعاله، وبالتايل 

ل ميكن اعتباره غري د�ستوري.
الدعم  لغياب  ن��ظ��ًرا  باخت�سار،     
يتمتع  ك������ان  ال�������ذي  الن���ت���خ���اب���ي 
ب�����ه ح�������زب ال����ت����ح����ال����ف ال���وط���ن���ي 
باأن  املحكمة  ق�ست  الدميقراطي، 
يفتقر  اأه��م��ي��ة  ���س��ي��ع��ط��ي��ه  ح���ظ���ره 

اإليها يف النتخابات.
   اأهم عن�سر يف هذا القرار، يتعلق 
الد�ستورية  املحكمة  اقرتحته  مبا 
احلظر  غ�����ري  اأخ���������رى  ك���و����س���ي���ل���ة 
ل��ل��ح��د م���ن ن���ف���وذ الأح��������زاب غري 
التمويل  تقلي�س  الدميقراطية: 
ال��ع��ام. بعد ه��ذا الق���رتاح، يف 13 
الرملان  واف�����ق   ،2017 ي��ول��ي��و 
د�ستوري  اإ�����س����الح  ع��ل��ى  الأمل�������اين 
باإ�سافة فقرة جديدة يف املادة 21 

من  ال��د���س��ت��وري��ة  املحكمة  تتمكن 
املجتمعي  ال��دع��م  حجة  ا�ستخدام 
النطق  ل��ت��ج��ن��ب  ه���ن���ا  ال�����س��ع��ي��ف��ة 
 ،2013 تاأ�س�س ع��ام  ب��احل��ظ��ر.    
هو اليوم حزب املعار�سة الرئي�سي 
ك���ب���ري بني  ائ����ت����الف  يف ح���ك���وم���ة 
ال�سرتاكيني  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  واملحافظني. 
ل��دي��ه ال��ع�����س��رات م���ن امل��م��ث��ل��ني يف 
ان  ال���ولي���ات...  ب��رمل��ان��ات  خمتلف 
وزن����ه ال���رمل���اين ���س��ي��ج��ع��ل حظره 
اأك����ر ح�����س��ا���س��ي��ة.    ث��ال��ًث��ا، فقط، 
العام  متويله  على  ح���دود  تطبيق 
�سيكون  ال�سريبية  امل��زاي��ا  وتقييد 
ق���اب���اًل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف ح����ال وج���ود 
دليل ق��وي، وهو اأم��ر اأق��ل و�سوًحا 
للناخبني، ولكنه اأكر فاعلية من 
الناحية العملية ... الدقة يف هذا 

الأمر هي �سيء اأ�سا�سي.
*اأ�ستاذة القان�ن الد�ست�ري 

بجامعة �سرق�سطة
 )ي�نيزار, اإ�سبانيا(

يعترب حزب املعار�سة الرئي�سي

هل �شتحظر اأملانيا حزب البديل من اأجل اأملانيا...؟
تطبيق حدود على مت�يله العام وحرمانه من املزايا ال�سريبية �سيك�ن قاباًل للتطبيق يف حال وج�د دليل ق�ي

ح�سور برملاين يعقد امل�سالةحزب البديل حتت الرقابة

املحكمة  عــادت 
ــتــوريــة  ــش الــد�
مع  امل�شاألة  اإىل 
الوطني  احلزب 
 , طي ا ميقر لد ا
لــكــن بــاإجــابــة 
خمــــتــــلــــفــــة 

يتاأرجح بني اليمني واليمني املتطرفللحزب قاعدة جماهريية وا�سعة

�سبق اأن حظرت املحكمة الد�ست�رية احلزب النازي, فعلت ال�سيء نف�سه  بالن�سبة للحزب ال�سي�عي

الوزن الربملاين حلزب البديل من اأجل اأملانيا �شيجعل حظره اأكرث ح�شا�شية

�شكوى جنائية يف ال�شويد ب�شاأن الهجمات الكيميائية ب�شوريا  •• �شتوكهومل-اأ ف ب

اأنها  اأرب��ع منظمات غري حكومية  اأعلنت 
ال�سرطة  اىل  جنائية  ب�سكوى  تقدمت 

ال�سوري مبن فيهم الرئي�س  النظام  امل�ستوى يف  ال�سويدية �سد م�سوؤولني رفيعي 
 2013 عامي  الكيماوية  بالأ�سلحة  هجمات  ارت��ك��اب  بتهمة  نف�سه  الأ���س��د  ب�سار 
و2017. وال�سكوى املقدمة من منظمات املجتمع املدين “املدافعون عن احلقوق 
ال�سوري”  و”الأر�سيف  التعبري”  وح��ري��ة  ل��الإع��الم  ال�سوري  و”املركز  املدنية” 
و”مبادرة عدالة املجتمع املفتوح” تتهم النظام ال�سوري ب�سن هجمات با�ستخدام 
غاز الأع�ساب ال�سارين يف خان �سيخون عام 2017 والغوطتني الغربية وال�سرقية 
2013. وغاز ال�سارين حمظور مبوجب التفاقية الدولية حلظر الأ�سلحة  عام 
من  ون��اج��ني  �سحايا  م��ن  م��ب��ا���س��رة  “�سهادات  ال�����س��ك��وى  وتت�سمن  الكيميائية. 
الهجمات بغاز ال�سارين يف كل من خان �سيخون والغوطة” بال�سافة اىل “مئات 
الأدلة الوثائقية، مبا يف ذلك ال�سور ومقاطع الفيديو” و”حتليل �سامل لت�سل�سل 
القيادة الع�سكرية ال�سورية«. وقالت عايدة �سماين امل�ست�سارة القانونية يف منظمة 
من  الهدف  النهاية  “يف  بر�س  فران�س  لوكالة  املدنية”  احلقوق  عن  “املدافعون 
اىل  الكيماوية  بالأ�سلحة  الهجمات  ع��ن  امل�سوؤولني  ه���وؤلء  تقدمي  ه��و  ال�سكوى 

والناجني«.  لل�سحايا  الفعالة  العدالة 
واأو���س��ح��ت ���س��م��اين اأن���ه مت اخ��ت��ي��ار هذه 
بينها وجود  ع��دة  ع��وام��ل  ب�سبب  ال���دول 
ولأن  اأرا�سيها  على  مت�سررين  �سوريني 

ولياتها الق�سائية ت�سمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج اأرا�سيها.
الأع�ساء يف منظمة حظر  ال��دول  ال�سابق لجتماع  اليوم  ال�سكوى يف  ومت تقدمي 
بتقدمي م�سروع  دول عدة  قامت  املنظمات  ووف��ق  الكيميائية يف له��اي.  الأ�سلحة 
قرار حلرمان �سوريا من حقوقها يف منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية وذلك ردا 

على ا�ستخدامها امل�ستمر لالأ�سلحة الكيميائية.
املفتوح”  املجتمع  عدالة  “مبادرة  يف  ال�سيا�سات  م�سوؤويل  كبري  وي��ت  اري��ك  وق��ال 
اإن “مترير القرار من �ساأنه اأن ي�سري اىل اأن ا�ستخدام النظام ال�سوري لالأ�سلحة 

الكيميائية له عواقب دبلوما�سية«.
2013 وع���دت احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة بتفكيك خم��زون��ه��ا من  وب��ع��د ه��ج��م��ات ع���ام 

الأ�سلحة الكيميائية.
عدالة  و”مبادرة  ال�سوري”  “الر�سيف  منظمتي  ع��ن  ���س��ادر  لتقرير  وفقا  لكن 
املجتمع املفتوح” يف ت�سرين الأول-اكتوبر املا�سي فاإن احلكومة ال�سورية ل تزال 

تدير برناجما “قويا” لالأ�سلحة الكيميائية.

العدالة«. واأ�سافت “ما ناأمله هو اأن يقوموا بفتح حتقيق  وا�سدار مذكرات اعتقال 
بحق امل�ستبه بارتكابهم هذه الأفعال«. واأ�سارت �سماين اىل اأن مثل هذا القرار يعني 
للقب�س  اأوروب��ي��ة  توقيف  مذكرات  ي�سدرون  قد  ال�سويديني  العامني  املدعني  اأن 
ال�سكوى  مللخ�س  ووفقا  الوروب��ي��ة.  الأرا���س��ي  دخولهم  ح��ال  يف  بهم  امل�ستبه  على 
الذي اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س، فقد متت ت�سمية اأكر من ع�سرة اأ�سخا�س 
باعتبارهم م�ستبه بهم يف ارتكاب الهجمات وبينهم الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد. 
بالهجوم على خ��ان �سيخون  اأي��وب  ال�سوري علي عبد اهلل  الدفاع  رب��ط وزي��ر  ومت 

وماهر الأ�سد �سقيق الرئي�س ال�سوري بالهجوم على الغوطة.
كما مت اإدراج اأ�سماء م�سوؤولني اآخرين رفيعي امل�ستوى يف النظام واجلي�س ال�سوري 

يعتقد باأنهم متورطون ب�سكل مبا�سر يف الهجمات.
اإنها  وفرن�سا،  املانيا  يف  مماثلتني  اأخريني  �سكويني  قدمت  التي  املنظمات  وقالت 

تاأمل يف تعاون ال�سلطات ال�سويدية مع نظريتيها يف برلني وباري�س.
وقال مازن دروي�س الذي يراأ�س املركز ال�سوري لالإعالم وحرية التعبري “اإن اجلهد 
امل�سرتك بني ال�سلطات �سيزيد من فر�س اإ�سدار مذكرة توقيف اأوروبية، وحتقيق 

 اإدارة بايدن توقف الإ�شارة 
للمهاجر بـ »اأجنبي غري �شرعي«

•• وا�شنطن-وكاالت

اأمرت اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن هيئات الهجرة الأمريكية بالتوقف 
عن ا�ستخدام م�سطلح “اأجنبي غري �سرعي” املثرية للجدل يف اإ�سارة اإىل 
املهاجرين. وذكرت �سحيفة “نيويورك ديلي نيوز” اأن امل�سطلح كان �سائعاً 
يف  متكرر  ب�سكل  ظهر  حيث  ترامب،  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  خ��الل 
ت�سريحات وبيانات اإخبارية لهيئتي الهجرة واجلمارك واجلمارك وحماية 
احلدود. وقال تروي ميلر، القائم باأعمال مفو�س مكتب اجلمارك وحماية 
احلدود، يف مذكرة: “و�سعنا لهجة ومثاًل لبلدنا و�سركائنا يف جميع اأنحاء 
فرد  كل  كرامة  قوانني بالدنا مع احلفاظ على  “نطبق  واأَ�ساف  العامل«. 
نتفاعل معه، والكلمات التي ن�ستخدمها مهمة، و�ست�سون ب�سكل اأكر كرامة 

من هم يف عهدتنا«.
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عربي ودويل
دعم�ه ب�سكل غري م�سروط

لهذا اأحّب الإجنيليون دونالد ترامب كثرًيا...!
•• الفجر -كون�شتان�س فاروكييه 

ترجمة خرية ال�شيباين

غانييه  اأندريه  ي�سف  فقط,  �سفحة   150 يف      
املعتقدات الدينية التي ترّبر الدعم غري امل�سروط 
من جانب الإجنيليني الأمريكيني لرئي�س ال�ليات 
املتحدة ال�سابق.     عام 2016, �سّ�ت 81 باملائة 
ترامب.  دونالد  ل�سالح  البي�س  الإجنيليني  من 
الدينية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  غانييه,  اأندريه  يقدم 

كتاًبا  هنا  )مــ�نــرتيــال(,  كــ�نــكــ�رديــا  بجامعة 
للمراقب  ي�سرح  بدقة,  ولكن  بب�ساطة,  تعليمًيا. 
الإجنيليني  من  كبري  جزء  بني  الرتباط  اأ�سباب 
من  العديد  تثبيت  الأمريكيني وترامب. وقد مت 
ال�سرورية  والجتماعية,  التاريخية  التحليالت 

لفهم هذه العالقة. ويتمتع اأندريه غانييه مبيزة 
املنطق  املعروفة:  غري  ج�انبها  اأحد  اإىل  النظر 
اإذن,  لرتامب...  امل�ؤيد  الت�س�يت  وراء  الاله�تي 
اكت�ساف حقيقي للقارئ.     اهتّم اأندريه غانييه, 
اأوًل وقبل كل �سيء, بالتمييز بني الإجنيليني. يف 

كتابه, يتعلق الأمر فقط مبن ي�سّم�ن بالإجنيليني 
الإجنيليني  جانب  اإىل   .”1“ “الكاريزماتيني” 
اخلم�سينيني القريبني منهم, وميثل�ن عام 2020 
 20 ال�سريع, مع  ربع امل�سيحيني يف العامل.  من�هم 
ملي�ن وافد جديد �سن�ًيا منذ عام 2010, �سيجعلهم 
�سف�فهم  ويف   .2050 عام  امل�سيحيني  ثلث  ميثل�ن 
اجتماعي  برنامج  عن  يدافع  الذي  الاله�ت  يزدهر 
�سيا�سي عاملي وي�سكل دونالد ترامب واحًدا من قطعه 

ال�سا�سية.

حتديد م�قع له�ت ال�سلطة 
يف ال�سدمي الإجنيلي

“اإجنيلي”  م�����س��ط��ل��ح  ي��غ��ط��ي     
للموؤرخ  وفًقا  التنوع.  �سديد  واقعا 
دي��ف��ي��د دب��ل��ي��و ب��ي��ب��ي��ن��ج��ت��ون، ف���اإن 
مًعا:  جتمعهم  ف��ق��ط  ن��ق��اط  اأرب����ع 
كاأ�سا�س  املقد�س  )الكتاب  ال��ت��وراة 
وال�سليب  الدينية(،  لكل احلقيقة 
)ت�������س���ل���ي���ط ال���������س����وء ع���ل���ى ح���دث 
الهتداء  اإىل  واحلاجة  ال�سليب(، 
ون�ساط  واحل���م���ا����س،  ال�����س��خ�����س��ي 

التباع.
   وباملثل، كما يوحي عنوان الكتاب، 
لي�س كل الإجنيليني وراء ترامب. 
وه���ك���ذا دع���ا م����ارك ج����ايل، رئي�س 
كري�ستيانتي  ���س��ح��ي��ف��ة  حت���ري���ر 
التي  الإجنيلية،  الأمريكية  توداي 
�سهرًيا،  ق���ارئ  مليون   4.5 ت�سم 
 2019 ع����ام  ت���رام���ب  اإق���ال���ة  اإىل 
لن �سلوكه، من وجهة نظره، غري 
جميع  �سمعة  وي�����س��ّوه  الأخ���الق���ي 

الإجنيليني الأمريكيني.
ترامب  اأن�������س���ار  ك���ل  ي���ق���دم  مل     
ا.  اأي�سً ث��اب��ًت��ا  دع���ًم���ا  الإجن��ي��ل��ي��ني 
“اليمني امل�سيحي”، وهو دعم مهم 
للمر�سحني اجلمهوريني، ل يجمع 
الإجن��ي��ل��ي��ني ف��ح�����س��ب، ب���ل يجمع 
والروت�ستانت  الكاثوليك  ا  اأي�سً
ومًعا،  الإ���س��الح��ي��ني.  ال��ل��وث��ري��ني 
اليهودية  ال��ق��ي��م  ع���ن  ي���داف���ع���ون 
وقد  ل��ل��ب��الد.  ك��اأ���س��ا���س  امل�سيحية 
مت��ي��زوا ب��اآرائ��ه��م امل��ح��اف��ظ��ة حول 
املثليني،  وح����ق����وق  الإج�����ه�����ا������س، 

والقتل الرحيم، وما اإىل ذلك.
“م�سيحيون  بب�ساطة،  بع�سهم      
�سخ�س  اأي  ف��م��ث��ل  حمافظون”. 
ول  لقيمهم.  وفًقا  ي�سّوتون  اآخ��ر، 
“قوميني  الآخ�����ر  ال��ب��ع�����س  ي����زال 
ا�ستعادة  يف  يرغبون  م�سيحيني” 
يعتقدون  ال��ذي  امل�سيحي  املجتمع 
اأن�����ه ����س���اع. اآخ�������رون، اأخ�������رًيا، هم 
م�سيحيون”.  “ثيوقراطيون 
ُتبنى  اأن  ي��ج��ب  راأي����ه����م،  وح�����س��ب 
الوليات املتحدة وبقية الأمم على 
وبالتايل،  املقد�س،  الكتاب  و�سايا 
الالهوت  ه��ذا  يف  ��ل��ون  م��ت��اأ���سّ فهم 

الإجنيلي لل�سلطة.
العقيدة ناجتة عن حركات    هذه 
الإجنيلي.  ال���ت���اري���خ  يف  م��ت��ت��ال��ي��ة 
ال�����س��ح��وة ال��ك��رى، وه���ي حلظات 
للروت�ستانتية،  الديني  التن�سيط 
توؤثر ب�سكل خا�س على املجتمعات 
اأهمية  م��ن  تزيد  اإن��ه��ا  الإجنيلية. 
م�����س��اع��ر ال���ت���ق���وى، وال���ع���واط���ف، 
وُينتج  ُي���ع���ا����س  ال������ذي  والإمي���������ان 

الأفعال.
خالل  ع�سر،  التا�سع  ال��ق��رن  يف     
م���در����س���ة  ������س�����الة يف  جم����م����وع����ة 
قال  كان�سا�س،  يف  املقد�س  الكتاب 
يتحدثون  ب������داأوا  اإن���ه���م  امل�����س��ل��ون 
لهم.  معروفة  غري  اأجنبية  بلغات 
ومثل هذه املعجزة، املعروفة با�سم 
ا  اأي�سً م���و����س���وف���ة  غ���ل���و����س���وليل، 
منا�سبة  يف  امل���ق���د����س  ال���ك���ت���اب  يف 
الق�سد  وك����ان   .”2“ ال��ع��ن�����س��رة 
اإذن،  من “عطية الروح القد�س”، 
بالإجنيل  ال��ت��ب�����س��ري  ت�����س��ه��ي��ل  ه���و 
�سحوة  ف���اإن  وب��امل��ث��ل،  الأمم.  ب��ني 
التا�سع  ال��ق��رن  يف  “اخلم�سينية” 
هذه  ظهور  ع��ودة  اأن  تّدعي  ع�سر، 
نهاية  اق���رتاب  اإىل  ت�سري  ال��ق��درة 
امل�سيحيني  ع��ل��ى  وي��ج��ب  ال���زم���ان. 
ال���ي���وم ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ل��ت��ب�����س��ري يف 

البلدان التي مل مي�سها الإجنيل.
   يف الأربعينات من القرن املا�سي، 
)النظام  اجل���دي���د  ال��ن��ظ��ام  ���ع  و����سّ
العمل  امل��ت��اأخ��ر(  للمطر  اجل��دي��د 
لي�سمل  ال���ق���د����س  ل���ل���روح  امل��ع��ج��ز 
الروح  ير�سل  امل�سيحية.  التجربة 
الأن���ب���ي���اء  اإىل  ر����س���ائ���ل  ال���ق���د����س 
يخدمون  ال����ذي����ن  امل���ع���ا����س���ري���ن 
ك���م���ر����س���دي���ن يف ح����ي����اة الت����ب����اع. 
ال��ع��ق��ي��دة اجلديدة  ه���ذه  واأث������ارت 
التجمعات  م���ن  ق���وي���ة  ات���ه���ام���ات 
الإجن��ي��ل��ي��ة يف ذل���ك ال��وق��ت، منها 
ي�����رون فيها  اإن���ه���م  اخل��م�����س��ي��ن��ي��ة. 
ابتعادا حمتمال عن تعاليم الكتاب 
املقد�س والكني�سة. ومع ذلك، منذ 
ال�����س��ت��ي��ن��ات، و���س��ل��ت احل���رك���ة اإىل 
ج��م��ي��ع اأط������راف امل�����س��ي��ح��ي��ة، حتى 

الكاثوليكية.
   داخ��������ل ك�����ل ه������ذه ال����ط����وائ����ف، 
يخترون  اإن����ه����م  الت����ب����اع  ي���ق���ول 
املعجزية.  ال��ق��د���س  ال����روح  اأع��م��ال 
الكاريزمي”.  “التجديد  اإن������ه 
و�سع  الكاريزماتية،  مع  بالتوازي 
رو����س���ا����س. جيه.  ال��ري�����س��ب��ي��ت��اري 
 1970 ع�����ام  ن���ظ���رّي���ة  ر�����س����دوين 
ووفًقا  امل�سيحي”.  البناء  “اإعادة 
له، يجب اأن ت�ستند جميع جمالت 
اجنيلي.  ق����ان����ون  اإىل  امل���ج���ت���م���ع 
بحركة  امل�سيحيني،  فاإن  وبالتايل، 
ملزمون  الأ�����س����ف����ل،  م����ن  ت����اأث����ري 

بالعمل من اأجل هذا الغر�س.
   وعلى مر العقود، ت�سافرت ثالث 
ال���اله���وت الذي  ل��ت�����س��ك��ي��ل  اأف���ك���ار 
املوؤيدين  ب���ني  م��الح��ظ��ت��ه  مي��ك��ن 
الإجن���ي���ل���ي���ني ل����رتام����ب: اق����رتاب 

�سخمة،  كني�سة  يف  �سابقة  وراعية 
تلفزيونيني.  برناجمني  ومنتجة 
ال�سخ�سية  مت��ث��ل  ف��ه��ي  وب��ال��ت��ايل 
الباهرة للر�سول الكاريزمي، الذي 
و�سفه اأندريه غانييه ب�سهولة باأنه 
وديني”.  �سيا�سي  اأع��م��ال  “رجل 
القت�سادي  جن��اح��ه  خ���الل  ف��م��ن 
الر�سول  ي���ر����س���د  والج���ت���م���اع���ي، 
الطريق لباقي املوؤمنني. ولتحقيق 
امل�سيحيني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ه��ي��م��ن��ة، 
ت�سلق “اجلبال ال�سبعة”  3  التي 
ت�سكل الثقافات: “جمالت الدين 
وال�سيا�سة  والق��ت�����س��اد  والتعليم 
والأ�سرة”،  والإع�������الم  وال���ف���ن���ون 
على  اجلميع  ت�سجيع  يتم  ل��ذل��ك 
���س��ع��ود درج�����ات ال�����س��ل��م يف جمال 

ن�ساطهم لغر�س التغيري.
ت���رام���ب مكانة  ي��ح��ت��ل دون���ال���د     
خ����ا�����س����ة ج���������ًدا يف حت���ق���ي���ق ه����ذا 
ال���رن���ام���ج. لن�������س وال����ن����او، رجل 
جذابة،  �سخ�سية  ذو  موؤثر  اأعمال 
“خمتار  اأن��ه  على  راآه  اأول من  هو 
ن�سر   ،2016 ع�����ام  اهلل”.  م����ن 
الإلهية”،  الفو�سى  “مر�سح  كتاب 
انتخابه  ع�سية  ب�����س��ي��ط.  منطقه 
ت��رام��ب على قمة  لأول م���رة، ك��ان 
الثقافة:  “جبال”  م���ن  ال��ع��دي��د 
القت�ساد والفنون والرتفيه )من 
التلفزيوين(  ب���رن���اجم���ه  خ�����الل 
وو�����س����ائ����ل الإع��������الم )م�����ن خالل 
ورئي�سا  الج��ت��م��اع��ي��ة(  ���س��ب��ك��ات��ه 
اإىل  �سريتقي  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 

قمة ال�سيا�سة.
   حامل للقيم امل�سيحية املحافظة، 
ان�������ه ح����ج����ر ال�������زاوي�������ة يف ال����غ����زو 

الوحي  واخ����ب����ار  ال����زم����ان،  ن��ه��اي��ة 
النبوي، واإعادة البناء امل�سيحي.

  عام 2001، اأ�س�س عامل الالهوت 
م��ر���س��ل��ي ال��ت��ب�����س��ريي��ة، ���س��ي. بيرت 
الر�سويل  الإ�سالح  حركة  واج��ر، 
لهذا  م��ع��ق��ل  اأول  وه����ي  اجل���دي���د، 
الزمان،  بنهاية  تتنباأ  ال��اله��وت. 
ت��ن��خ��رط ه���ذه احل��رك��ة يف معركة 
روح��ي��ة ���س��د ال�����س��ر. وحت���ت قيادة 
املعا�سرين،  والأن����ب����ي����اء  ال���ر����س���ل 
وم��دع��وم��ة ب��اآي��ات م��ع��ج��زة، ت�سعى 
“ملكوت  لتحقيق  جاهدة  احلركة 

ل�  ك��ب��دي��ل  ت�سميمه  مت  ف��ل��ي��ك�����س. 
اأفالم  ينتج  وه��و  فليك�س”،  “نت 
حركة  دول���ًي���ا.  ن��اج��ح��ة  م�سيحية 
�سبكة  ه��ي  واح���د،  ب�سوت  ال�سالة 
وب���ل���غ حجمها  اأم���ري���ك���ي���ة،  ����س���الة 
مدى �سمح لها بتحديد الرهانات 
العديد  ت���ه���م  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
النجاح  وه�����ذا  الإجن���ي���ل���ي���ني.  م���ن 
بول  كانت  موؤ�ّس�ستها.    من  ياأتي 
الروحية  “امل�ست�سارة  كاين  واي��ت 
الأبي�س”،  ال���ب���ي���ت  يف  ل����رتام����ب 
تلفزيونية،  ونا�سطة  كاتبة،  وه��ي 

هذه  وتتكون  الأر�س”.  على  اهلل 
م�سيحية  هيمنة  م��ن  “اململكة” 
عاملية، ومواءمة القوانني العدلية 

والجتماعية مع الكتاب املقد�س.
  على عك�س رو�سا�س ج. ر�سدوين، 
يجادل واغر باأن هذا امل�سروع لن 
ي��ت��ح��ق��ق اإل م���ن خ���الل ع��م��ل من 
املطالب  ك��دل��ي��ل  وي���اأخ���ذ  الأع���ل���ى. 
اجلن�سية املثلية التي، رغم اأن اأقلية 
حتملها، تنت�سر يف ثقافاتنا. لذلك 
احتالل  امل�����س��ي��ح��ي��ني  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
الطريقة،  وبهذه  ال�سلطة.  مراكز 
���س��ي��ح��ق��ق الإ�������س������الح ال���ر����س���ويل 
�سلى  ال��ذي  ي�سوع،  رغبة  اجلديد 
اأن تتم اإرادة اأبيه “على الأر�س كما 

يف ال�سماء«.
   وهكذا يوؤكد اأندريه غانييه على 
وكل  عقيدة  ك��ل  اإن  الكتاب:  ط��ول 
ممار�سة للحركة مررة باآية، وفًقا 

لقراءة الكتاب املقد�س “احلرفية” 
و “املنزوعة عن ال�سياق«.

دوميني�نية يف العمل
   اإن لهوت ال�سلطة، الذي يطلق 
“دومينيونية”،  اأت���ب���اع���ه  ع��ل��ي��ه 
ل  ك��ن�����س��ي.  تنظيم  اإع�����ادة  يتطلب 
للكنائ�س  التقليدي  العمل  ي�سمح 
الإ�سالح  يتوقعها  التي  باملناف�سة 
الآن  ال���ر����س���ويل اجل����دي����د. وم�����ن 
الر�سل  ي��ق��ود  اأن  يجب  ف�����س��اع��ًدا، 
الكنائ�س وربطها ب�سبكات ر�سولية. 
تعمل  الأنبياء،  باآيات  وم�سرت�سدة 
هذه ال�سبكات من اأجل ظهور عامل 

م�سيحي.
   على �سبيل املثال، اأن�ساأ التحالف 
الذي  الر�سوليني،  للقادة  ال��دويل 
خم�سة  م���ن  ع�����س��ًوا   400 ي�����س��م 
بيور  م���ن�������س���ة  دول���������ة،  وث����م����ان����ني 

الإجنيليني  اأن  غ��ري  ال��ك��اري��زم��ي. 
ل  “م�سيًحا”  ي����رون����ه  ال����ذي����ن 
باأخالقه  يتعلق  فيما  ينخدعون 
الرواية  يف  ي��ه��م:  ل  احل��ق��ي��ق��ي��ة. 
�سفري  يف  )خ���ا����س���ة  ال���ت���ورات���ي���ة 
 539 ع������ام  اإ�����س����ع����ي����اء وع������������زرا(، 
امللك  ا���س��ت��خ��دم اهلل  امل���ي���الد،  ق��ب��ل 
ال��ف��ار���س��ي ك���ور����س ال��ك��ب��ري ال���ذي 
ال��ي��ه��ودي م��ن حياة  ال�سعب  اخ��رج 
يف  منفاه  يف  وال���س��رتق��اق  ال�سبي 
وثنًيا ل  فاإن كونك  بابل... لذلك 
مي��ن��ع��ك م��ن ل��ع��ب دور رئ��ي�����س��ي يف 

خطة الرّب.
   وي��ع��ت��ر دون���ال���د ت���رام���ب اأكر 
اأه���م���ي���ة ل���ن���ف���وذه ال���������دويل. ففي 
لالإجنيليني  ال����روح����ي  ال�������س���راع 
اجلغرافيا  حتتل  الكاريزماتيني، 
كل  ان  م��ه��م��ة.  م��ك��ان��ة  ال�سيا�سية 
�سيطانية  اأرواح  عليها  تهيمن  اأمة 
الإلهية.  الأرواح  م���ع  ت��ت�����س��ارع 
اأوت��ي�����س جونيور،  ج���ورج  وي��ق��رتح 
امل�سيحية  الأبحاث  وكالة  موؤ�س�س 
خرائط  “ر�سم  ���س��ن��ت��ي��ن��ال،  ذي 
“عوا�سم  ف��ي��ه��ا  جن����د  روحية” 
حما�سرة”  و”مدن  روحية” 
ب���ال�������س���ر.    وب��ف�����س��ل ه����ذه الأداة، 
مي���ك���ن ل��ل��م�����س��ي��ح��ي��ني اأ����س���ح���اب 
الأحداث  جميع  ق��راءة  الكاريزما 
منظور  م������ن  اجل���ي���و����س���ي���ا����س���ي���ة 
رهاناتهم. وباملثل، فهم يقروؤون كل 
الأخبار.  �سوء  يف  اجنيلي  مقطع 
يف  ال��ك��ث��ريون  راأى  ال�سبب  ول��ه��ذا 
اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  �سفارة  نقل 
على  عالمة   2018 ع��ام  القد�س 
ن��ه��اي��ة ال����زم����ان. واق��ت��ن��اع��ا منهم 
ي�سكلوا  اأن  ي���ج���ب  ال���ي���ه���ود  ب������اأن 
دول����ة اإ���س��رائ��ي��ل م���رة اأخ����رى قبل 
اأ�سادوا  الأر����س،  اإىل  امل�سيح  ع��ودة 
بت�سجيع  ومت�سّلحا  ترامب.  بعمل 
الرئي�س،  اأكد  النتخابية،  قاعدته 
انتخابه  اجليو�سيا�سية،  بخياراته 
الإل��ه��ي.    لذلك ل يقت�سر تاأثري 
حركة الإ�سالح الر�سويل اجلديد 
توؤثر  ب��ل  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  على 
بالإ�سافة  الدولية.  ال�سيا�سة  على 
بجمهور  قادتها  يتمتع  ذل��ك،  اإىل 
�سخ�سيات  واأ�����س����ب����ح����وا  ك����ب����ري، 
بني  ح���رك���ت���ه���م  اإن  اأ�����س����ا�����س����ي����ة. 
الإجنيلي.  ال��ع��امل  تهز  ال��ط��وائ��ف 
اإىل  اأن��دري��ه غانييه  ي��دع��و  ل��ذل��ك 
الالهوت.  ل��ه��ذا  متعمقة  م��ع��رف��ة 
جميع  ب��ني  اخللط  بعدم  ويو�سي 
ال�سخرية  ح��ت��ى  ول  الإجن��ي��ل��ي��ني، 
يعتنقون  الذين  اأولئك  �سيطنة  اأو 
املزايدة  ف��ائ��دة  م��ا  الدومينونية. 
يكن  اإن مل  القتايل  على خطابهم 
اأندريه  وي��اأم��ل  نريانهم؟  لإ�سعال 
معتقداتهم  فهم  ي��وؤدي  اأن  غانييه 

اإىل جعل احلوار ممكًنا.
* اأندريه غانييه, ه�ؤلء 

الإجنيلي�ن الذين يقف�ن وراء 
ترامب -الهيمنة وعلم ال�سياطني 

ونهاية العامل, من�س�رات لب�ر 
وفيد�س 2020 

-ت�سري كلمة “كاريزمية” يف   1
الإجنيل العربي اإىل النعمة 

املمن�حة من اهلل. وحتيل مبا�سرة 
اإىل نزول الروح القد�س على 
الر�سل اأثناء حدث العن�سرة. 
-العهد اجلديد, �سفر اأعمال   2

الر�سل, 2, 36-1. 
-هنا قيمة رمزية جدا للعدد   3

واملكان. 

يف ال�سراع الروحي لالإجنيليني الكاريزماتيني, حتتل اجلغرافيا ال�سيا�سية مكانة مهمة
غالف الكتابالجنيليون ي�سعون اىل ال�سلطة اي�سا

قاعدة انتخابية وا�سعة

لن�س والناو الإجنيلي الذي ب�سر برتامببول وايت كاين امل�ست�سارة الروحية لرتامب

دونالد ترامب ي�سلي مع زعماء دينيني خالل حملته النتخابية

الدفع باجتاه اأن يحتل امل�سيحي�ن مراكز ال�سلطة, حتى 
حتقق حركة الإ�سالح الر�س�يل اجلديد رغبة ي�س�ع

ل يقت�شر تاأثري حركة الإ�شالح الر�شويل اجلديد 
على الوليات املتحدة, بل يوؤثر على ال�شيا�شة الدولية

 يزدهر له�ت يدافع عن برنامج اجتماعي �سيا�سي 
عاملي وي�سكل دونالد ترامب واحًدا من قطعه الأ�سا�سية

عام 2016, �شّوت 81 باملائة من 
الإجنيليني البي�س ل�شالح ترامب

لي�س كل الإجنيليني وراء ترامب,  
ومنهم من دعا اإىل اإقالته عام 2019
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الحتاد الأوروبي ي�سحح تقديره للح�س�د الرو�سية على احلدود الأوكرانية 

وا�شنطن: اإغالق رو�شيا للمالحة يف البحر الأ�شود »ت�شعيد بال مربر«
•• بروك�شل-اأ ف ب

���س��ّح��ح الحت����اد الأوروب�����ي خطاباً 
ل��وزي��ر خ��ارج��ي��ت��ه ج��وزي��ب بوريل 
حتدث فيه الثنني عن ن�سر 150 
األ���ف ج��ن��دي رو���س��ي ع��ل��ى احلدود 
مع اأوكرانيا، عندما ُن�سر اخلطاب 
على الإنرتنت، فخّف�س العدد اإىل 

100 األف.
وجاء يف الن�س الذي ن�سره مكتبه 
ق����ال عقب  ب���وري���ل  اأن  الإع����الم����ي 
م���وؤمت���ر ع���ر ال��ف��ي��دي��و م���ع وزراء 
خارجية الحتاد الأوروبي، “هناك 
خطر ت�سعيد مع ن�سر 100 األف 
ج��ن��دي رو����س���ي ع��ل��ى احل�����دود مع 
اأوكرانيا. اإنه اأكر انت�سار ع�سكري 
الأوكرانية  احل����دود  ع��ل��ى  رو���س��ي 

على الإطالق«.
اإل اأن بوريل كان حتدث يف املوؤمتر 
ال�سحايف الذي تال الجتماع، عن 
راف�ساً  رو�سي،  جندي  األ��ف   150

الك�سف عن م�سدر معلوماته.
دون  ال����ع����دد  ه�����ذا  ت�����س��ح��ي��ح  ومت 

تف�سري.
ويف �سياق مت�سل، ناق�س م�ست�سارو 
واأملانيا  ورو����س���ي���ا  اأوك���ران���ي���ا  ق����ادة 
وفرن�سا الثنني العودة اىل تطبيق 
اأوك���ران���ي���ا بدون  ال��ه��دن��ة يف ���س��رق 
اإثر  ملمو�سة،  نتائج  اإىل  التو�سل 
ا�ستباكات جديدة  مقتل جندي يف 

مع النف�ساليني املوالني لرو�سيا، 
ح�سب ما اأعلنت كييف.

وق���ال���ت ال��رئ��ا���س��ة الأوك���ران���ي���ة يف 
وق����ت م��ت��اأخ��ر م�����س��اء الث���ن���ني اإن 
امل�ست�سارين “�سيوا�سلون عملهم” 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ات���ف���اق���ات ال�����س��الم التي 

وقعت يف مين�سك عام 2015.
وكانت اأوكرانيا اأعلنت مقتل جندي 
وجرح اآخر الأحد يف ا�ستباكات مع 
حيث  اأرا���س��ي��ه��ا  ع��ل��ى  انف�ساليني 
ت��ك��ّث��ف��ت امل���واج���ه���ات م���وؤخ���راً على 
خلفية ت�ساعد التوتر مع مو�سكو.

جندياً  اأن  بيان  يف  اجلي�س  واأع��ل��ن 
بوفاته  ت�����س��ب��ب��ت  ب���ج���روح  اأُ����س���ي���ب 
بعدما  امل�ست�سفى  اإىل  اآخ���ٌر  وُن��ق��ل 
اأُ�سيب ب�سظايا قذائف اأطلقت على 

مواقع اأوكرانية.
ال�����ط�����ريان  اإدارة  وح�����ث�����ت  ه�������ذا 
�سركات  الأم���ري���ك���ي���ة  الحت����ادي����ة 
“احلذر  ت����وخ����ي  ع����ل����ى  ط��������ريان 
بالقرب  التحليق  عند  ال�سديد” 
الرو�سية  الأوك��ران��ي��ة  من احل��دود 
حمتملة  خم���اط���ر  اإىل  م�������س���رية 

تتعلق بال�سالمة.

اأن��ه يجب  اأي�سا  وج��اء يف الإ���س��ع��ار 
ال����ط����ريان تقدمي  ����س���رك���ات  ع���ل���ى 
اإخطار مدته 72 �ساعة على الأقل 
الحت���ادي���ة  ال����ط����ريان  اإدارة  اإىل 
الأم��ري��ك��ي��ة ق��ب��ل ت�����س��ي��ري رحالت 

جوية يف املنطقة.
وغريها  ال��ط��ريان  اإدارة  وتخ�سى 
للرحالت  التنظيمية  اجلهات  من 
اإ���س��ق��اط طائرة  اجل��وي��ة اح��ت��م��ال 
اإذا حدث  ال�����س��راع  اأث���ن���اء  م��دن��ي��ة 

خطاأ يف حتديد هويتها.
اإن طائرة  دوليون  وق��ال حمققون 
التابعة  اإم.اإت�س17  ال���رح���ل���ة 
كانت  املاليزية  اجلوية  للخطوط 
اأم�������س���رتدام اإىل  يف ط��ري��ق��ه��ا م���ن 
ك��والمل��ب��ور ع��ن��دم��ا اأُ���س��ق��ط��ت فوق 
�سرق اأوكرانيا ب�ساروخ انطلق من 
انف�ساليون  عليها  ي�سيطر  اأرا���س 
مع  القتال  اأث��ن��اء  لرو�سيا  م��وال��ون 
ق����وات احل��ك��وم��ة الأوك���ران���ي���ة عام 
بحياة  احل����ادث  واأودى   .2014
 298 الطائرة وعددهم  كل ركاب 

�سخ�سا، نحو ثلثيهم من هولندا.
الأمريكية  اخل���ارج���ي���ة  وو���س��ف��ت 

�سركات  اإىل  اأُر�����س����ل  اإ����س���ع���ار  ويف 
ال����ط����ريان الأم����ري����ك����ي����ة، اأ�����س����ارت 
الإقليمية  “التوترات  اإىل  الإدارة 

عمليات  الأم���ري���ك���ي���ة  ال����ط����ريان 
امل���دين يف مناطق حول  ال��ط��ريان 
ورو�سيا.  اأوك���ران���ي���ا  ب���ني  احل�����دود 

واأوكرانيا  رو�سيا  ب��ني  املت�ساعدة 
والتي قد توؤدي اإىل ا�ستباكات عر 
احل����دود دون ���س��اب��ق اإن����ذار وزي���ادة 

الأن�سطة الع�سكرية و / اأو ن�سوب 
�سراع«.

اإدارة  حت����ظ����ر   2014 وم�����ن�����ذ 

حلظر  رو�سية  خطط  ع��ن  تقارير 
البحر  م����ن  اأج���������زاء  يف  امل����الح����ة 
الأ�سود باأنه “ت�سعيد بال مرر”، 
خا�سة واأن مثل هذا الإجراء يوؤثر 
املوانئ  اإىل  ال�����س��ف��ن  دخ����ول  ع��ل��ى 

الأوكرانية.
رو�سية  اإع������الم  و����س���ائ���ل  واأف��������ادت 
اإغالق  تعتزم  مو�سكو  اأن  ر�سمية 
اأج�����زاء م���ن ال��ب��ح��ر الأ����س���ود اأم���ام 
ال�سحن  و�سفن  الع�سكرية  ال�سفن 

الأجنبية ملدة �ستة اأ�سهر.
وهذه اخلطوة يف حال دخولها حيز 
التنفيذ ميكن اأن توؤثر على و�سول 
ال�سفن للموانئ الأوكرانية يف بحر 
اآزوف الذي يرتبط بالبحر الأ�سود 
عر م�سيق كريت�س، عند الطرف 
التي  القرم  ل�سبه جزيرة  ال�سرقي 

�سمتها رو�سيا عام 2014.
اخلارجية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
“هذا ميثل  ب��ي��ان  ب��راي�����س يف  ن��ي��د 
م��رر يف حملة  ب��ال  اآخ���ر  ت�سعيدا 
لتقوي�س  امل�������س���ت���م���رة  م���و����س���ك���و 

اأوكرانيا وزعزعة ا�ستقرارها«.
مثري  ال��ت��ط��ور  “هذا  اأن  واأ����س���اف 
تقارير  و�سط  خا�س  ب�سكل  للقلق 
لقواتها  رو�سيا  موثوقة عن ح�سد 
املحتلة  ال���ق���رم  ج���زي���رة  ���س��ب��ه  يف 
وقرب احلدود الأوكرانية الآن اإىل 
الغزو  منذ  ن�سهدها  مل  م�ستويات 

الرو�سي عام 2014«.

ال��ع��راق ل يريد  اأن  ط��ه��ران م��ن 
ا�ستفزازها، من خالل وجود قوات 

قتالية اأمريكية داخل العراق«.

ر�سائل الكاظمي
الكاظمي  ف��اإن  ال�سمري  وبح�سب 
اأنه  ر���س��ال��ة تظهر  اإي�����س��ال  ي��ري��د 
ج���دا، على  ك��ب��ري  وب�سكل  م��ت��ق��دم 
ح��ل��ي��ف اإي��������ران رئ���ي�������س ال�������وزراء 
ال�������س���اب���ق ع������ادل عبد  ال����ع����راق����ي 
�سحب  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  امل����ه����دي، يف 

ال�سديقة  القوات  مع  والتحالف، 
واحلليفة ».

“لذلك  م��و���س��ح��ا:  وا����س���رت����س���ل 
القوات  اإب��ق��اء  عملية  اأن  اأت�����س��ور 
تدريبي  اإط��������ار  يف  الأم����ريك����ي����ة 
جزء  هي  وا�ست�ساري،  ولوج�ستي 
التي  ال��ت��وازن  �سيا�سة  تثبيت  من 
م�سطفى  ح��ك��وم��ة  عليها  ت�����س��ري 
ال���ك���اظ���م���ي، وم������ن ج����ان����ب اآخ����ر 
ب���اأن  ب���اي���دن  ج���و  لإدارة  ر����س���ال���ة 
ال����ع����راق، ل���ن ي���ك���ون وف����ق امل����زاج 

القوات الأمريكية.
واأ�ساف قائال: “عبد املهدي كان 
اأوق���ف الن�����س��ح��اب الأمريكي  ق��د 
عند ت�سلمه رئا�سة ال��وزراء، حيث 
كان تعداد القوات الأمريكية عند 
اأن  بعد   ،5500 من�سبه  ت�سلمه 
بداأت  قد  الن�سحاب  عملية  كانت 
اإث���ر الت���ف���اق ب��ني ح��ك��وم��ة �سلفه 
حيدر العبادي والوليات املتحدة، 
وحيث انخف�س نتيجة ذلك عدد 
الأر�س  على  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 

العراقية، من اأحد 11000 اإىل 
الن�سف، ولياأتي عادل عبد املهدي 

ويوقف عملية الن�سحاب«.
قائ�����ال:  ال���������س����م����ري  وت������اب������ع 
اإظهار  ك��ذل��ك  ي��ري��د  “الكاظمي 
العراقية  الأم���ن���ي���ة  ال����ق����وات  اأن 
واجلاهزية،  ال��ق��درة  ل��دي��ه��ا  ب���ات 
ع�����ل�����ى م�����واج�����ه�����ة ال����ت����ح����دي����ات 
وه����ي ل��ي�����س��ت ق�����وات ع���اج���زة عن 
تريد  لكنها  الإره������اب،  م��واج��ه��ة 
التعاون  ا�ستمرار  الوقت  نف�س  يف 

ما م�شتقبل الوجود الأمريكي يف العراق على �شوء ت�شريحات الكاظمي؟

 حزب مريكل يدعم ل�شيت ملن�شب امل�شت�شار الأملاين 

•• بغداد-وكاالت

الوزراء،  رئي�س  ت�سريحات  جاءت 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
الكاظمي،  م�سطفى  ال��ع��راق��ي��ة، 
حول و�سع اآليات قانونية وزمنية 
ل�سحب قوات التحالف الدويل من 
النقا�س  جم��ددا  لتطرح  ال��ع��راق، 
ال�ساخن  امل����و�����س����وع  ه�����ذا  ح�����ول 
الت�سريح  اأن  خا�سة  وال�����س��ائ��ك، 
ومل  ع��ام��ا،  ب��دا  مراقبني  بح�سب 
ومل  املو�سوع،  تفا�سيل  يف  يدخل 
يو�سح طبيعة و�سكل تلك الآليات 

القانونية والزمنية.
و�سّرح رئي�س احلكومة العراقية، 
اأثناء ا�ستقباله جمموعة من كبار 
الأمنية  الأج��ه��زة  ق���ادة و���س��ب��اط 
ال���ع���راق���ي���ة، خالل  وال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأقامها  رم�����س��اين  اإف���ط���ار  م���اأدب���ة 
:”جنحنا  ب��ال��ق��ول  �سرفهم  على 
احلقيقي  ال���ب���ّن���اء  احل������وار  ع���ر 
وامل�سوؤول يف فر�س اآليات قانونية 
وزمنية لن�سحاب قوات التحالف 
القوات  اأ�سبحت  اأن  بعد  ال��دويل، 
ال��ع��راق��ي��ة اأك����ر ج��اه��زي��ة لتويل 
فلول  مواجهة  الأم��ن��ي��ة يف  امل��ه��ام 
هناك  وم��ازال��ت  وبقاياها،  داع�س 
�ستتوفر  واح���ت���ي���اج���ات  حت���دي���ات 
اأم�����ام جاهزية  ل��ن��ك��ون  ت��دري��ج��ي��ا 

كاملة لتويل كل املهام«.
جلنة  “�سكلنا  واأ�����������س����������اف: 
لتحديد  خمت�سة  فنية  ع�سكرية 

والقرار الإيرانيني، ولن يت�سرف 
وحلفائها  ط����ه����ران  روؤي�������ة  وف�����ق 
بان�سحاب  املطالبة  العراقيني، يف 
ك���ام���ل ل���ل���وج���ود الأم����ريك����ي من 
البالد، واأن احلوار ال�سرتاتيجي 
مبخرجاته،  العراقي  الأمريكي- 
خ��ا���س��ة يف ج��ول��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة قبل 
اأي��ام، هو اأحد اأهم ركائز العالقة 

بني بغداد ووا�سنطن«.
ويختتم الأ�ستاذ يف جامعة بغداد، 
“�سكاي نيوز عربية”  حديثه مع 
بالقول: “من املبكر احلديث عن 
لن�سحابات  زمنية  ج��داول  و�سع 
يرتبط  حيث  منظورة،  اأمريكية 
الأمر اأ�سا�سا باملقاربات واملداولت 
البنتاغون  ب����ني  وا����س���ن���ط���ن،  يف 
اخلارجية  ووزارة  وال���رئ���ي�������س 
موؤ�س�سات  جمموع  م��ن  وغ��ريه��ا، 
العا�سمة  القرار يف  ودوائ��ر �سنع 
الأم��ريك��ي��ة، وال��ت��ي ه��ي م��ن تبت 
واأعتقد  ب�ساأنه،  وت��ق��رر  الأم���ر  يف 
الأمريكي  الن�سحاب  اأن  ج��ازم��ا 
ال����ع����راق، يف املدى  ال��ن��ه��ائ��ي م���ن 

املنظور م�ستحيل«.

الح�����ت�����ي�����اج�����ات وال�������������س������رورات 
اآل��ي��ات ت�سّلم  ال��ع��راق��ي��ة، وك��ذل��ك 
امل������ه������ام م������ن ق���������وات ال���ت���ح���ال���ف 

الدويل«.
وت����ع����ل����ي����ق����ا ع����ل����ى ت�������س���ري���ح���ات 
رئ���ي�������س مركز  ق�����ال  ال���ك���اظ���م���ي، 
ال��ت��ف��ك��ري ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ع��راق��ي يف 
ال�سمري،  اإح�سان  الدكتور  بغداد 
نيوز  “�سكاي  م��ع موقع  ح��وار  يف 
“يريد رئي�س احلكومة  عربية”: 
ال���ع���راق���ي���ة اإي�������س���ال ر����س���ال���ة من 
خ����الل ه����ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات، اإىل 
مفادها  العراقيني،  اإي��ران  حلفاء 
ب��ال��ت��زام��ات��ه، خ�سو�سا  اأوف���ى  اأن���ه 
القوات  ب���ت���واج���د  ي��رت��ب��ط  ف��ي��م��ا 
العراقي،  ال��داخ��ل  الأم��ريك��ي��ة يف 
واأنه جنح يف التو�سل اإىل م�ساحة 
معتمدة  و����س���ي���غ���ة  م�������س���رتك���ة 
م����ع وا����س���ن���ط���ن، ل���غ���ر����س اإع������ادة 
القوات  وت��و���س��ي��ف  وج���ود  هيكلة 
خالل  من  العراق،  يف  الأمريكية 
لكن  القتالية،  القوات  كل  �سحب 
على  الرتكيز  م��ع  ال��وق��ت  ذات  يف 
منها،  يبقى  م��ن  تو�سيف  اإع����ادة 
وت���اأط���ريه���ا ب�����س��ي��غ��ة ال��ت��ع��اون يف 
جمالت رفع اجلاهزية والتدريب 
ال�ستخباراتية،  وامل���ع���ل���وم���ات 
التعاون  م�سامري  م��ن  وغ��ريه��ا 
الع�سكري والأمني الوا�سعة، وهذا 
لطلبات  ما  نوعا  ملبيا  يكون  قد 
التابعة لإيران  امل�سلحة  الف�سائل 
يف العراق، ويطمئن حلد ما اأي�سا 

تنا�شد  بــاكــ�ــشــتــان 
النــخــراط طالبان 
ال�شالم عملية  يف   

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت

حثت باك�ستان حركة طالبان على 
عملية  يف  الن����خ����راط  م��وا���س��ل��ة 
ال�����س��الم الأف��غ��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا قالت 
�ستناأى  اإن���ه���ا  امل�����س��ل��ح��ة  احل���رك���ة 
اخلا�سة  ال���ق���م���م  ع����ن  ب��ن��ف�����س��ه��ا 
جميع  ان�سحاب  حلني  باأفغان�ستان 

القوات الأجنبية من البالد.
وات��خ��ذت ط��ال��ب��ان ق��راره��ا بعد اأن 
قالت الوليات املتحدة يف الأ�سبوع 
املا�سي اإنها �ست�سحب جميع القوات 
)اأيلول( هذا  �سبتمر   11 بحلول 
من  الأول  مهلة  م��ت��ج��اوزة  ال��ع��ام 
م��اي��و )اأي�����ار( ال��ت��ي ات��ف��ق��ت عليها 
الأمريكية  الإدارة  م���ع  ط��ال��ب��ان 

ال�سابقة.
ويف مقابلة مع رويرتز يف اأبوظبي، 
�ساه  باك�ستان  خارجية  وزي��ر  ق��ال 
حممود قر�سي م�سرياً اإىل طالبان 
لكننا  ق��رارات��ه��م  ي��ت��خ��ذون  :”هم 
باأن  لإقناعهم  بو�سعنا  ما  �سنفعل 
من م�سلحتهم الوطنية اأن يظلوا 

م�ساركني«.
قرار  بعد  ال�سالم  عملية  وارتبكت 
ط���ال���ب���ان، يف ح���ني م���ن امل���ق���رر اأن 
كان  ال�سبت  قمة  تركيا  ت�ست�سيف 
تعطي  اأن  يف  ياأملون  دبلوما�سيون 
بني  �سيا�سية  ت�����س��وي��ة  ن��ح��و  دف��ع��ة 

طالبان واحلكومة الأفغانية.

•• برلني-اأ ف ب

م��ن��ح امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل����زب اأن���غ���ي���ال م���ريك���ل الحت����اد 
القوي  الثالثاء دعمه  امل�سيحي يف وقت مبكر  الدميوقراطي 
لزعيم احلزب ارمني ل�سيت ليكون مر�سح التحالف املحافظ 
يف  املقبلة،  الأمل��ان��ي��ة  النتخابات  يف  الأمل���اين  امل�ست�سار  ملن�سب 
زعيم  بينه وبني مناف�سه  احل��اد  لل�سراع  لو�سح حد  حماولة 

حزب الحتاد الجتماعي امل�سيحي ماركو�س زودر.
ت�سويت  انتهى  �ساعات  �ست  اأكر من  ا�ستمرت  نقا�سات  وبعد 
امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  اأع�����س��اء جم��ل�����س الحت����اد  46 م��ن 
بن�سبة  دع��م  على  ل�سيت  ارم��ني  ح�سول  اىل  مر�سح  لختيار 

اأفاد م�ساركون، بينما ح�سل زودر على  77،5 باملئة، وفق ما 
يتمتع  ال��ذي  بافاريا  وزراء  رئي�س  زودر  وك��ان  باملئة.   22،5
اأعرب  ال��راأي قد  ا�ستطالعات  اأك��ر من ل�سيت وفق  ب�سعبية 
يف وقت �سابق عن ا�ستعداده لقبول قرار الحتاد الدميقراطي 
اأعطى  ح��ال  يف  امتعا�س”  “بدون  �سيتنحى  وان��ه  امل�سيحي، 

احلزبيون الكبار مناف�سه الأف�سلية.
وميثل الت�سويت يف وقت متاأخر من الليل ح�سما لتناف�س حاد 
الحتاد  حزبي  بني  املحافظ  التحالف  وه��دد  اأ�سبوعا  ا�ستمر 
امل�سيحي  الج��ت��م��اع��ي  امل�����س��ي��ح��ي والحت������اد  ال��دمي��وق��راط��ي 

بالنفجار من الداخل.
وقبل خم�سة اأ�سهر على انتخابات 26 ايلول/�سبتمر وخروج 

م��ريك��ل م���ن ال�����س��ل��ط��ة ب��ع��د 16 ع��ام��ا م���ن احل���ك���م، اأظهرت 
الآونة  يف  املحافظني  �سعبية  يف  تراجعا  ال���راأي  ا�ستطالعات 

الأخرية على خلفية مواجهتهم لوباء كوفيد-19.
و�سبق اأن ح�سل ل�سيت احلليف القدمي ملريكل ورئي�س وزراء 
ولية �سمال الرين وي�ستفاليا على دعم كبار م�سوؤويل الحتاد 
رف�س  زودر  لكن  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
الأملان  ب��ني  اأك��ر  ب�سعبية  يتمتع  اأن��ه  اإىل  م�سريا  الن�سحاب 

اإ�سافة اإىل دعم نواب احلزبني اليمينيني له.
ومل تتدخل مريكل يف هذا التناف�س و�سرحت الأ�سبوع املا�سي 

“�ساأبقى خارج هذا الأمر«.
وقال م�ساركون يف النقا�سات املاراتونية الثنني لو�سائل اإعالم 

اأملانية اإن مريكل �ساركت يف املوؤمتر الذي عقد عر الفيديو ال 
لكنها مل تتدخل يف النقا�س الدائر، وقد ف�سر بع�س املراقبني 

�سمتها باأنه امتناع عن دعم ل�سيت.
وك����ان زودر ق���د ����س���ّرح ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني الث���ن���ني ب����اأن الحت����اد 
الدميقراطي امل�سيحي باعتباره “احلزب ال�سقيق الأكر” له 
الكلمة الف�سل يف من �سيتم تر�سيحه خلالفة مريكل، م�سددا 

“ل نريد ولن نرى ان�سقاقا” بني احلزبني.
اآر  واأظهر ا�ستطالع حديث اأجرته هيئة الإذاعة العامة “اآيه 
44 باملئة من الأملان يوؤيدون زودر باعتباره موؤهال  اأن  دي” 
امل�ست�سار، يف حني ح�سل ل�سيت على  اأكر من غريه ملن�سب 

15 باملئة فقط.

�شرطي »الكابيتول« ُتويف لأ�شباب »طبيعية« 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأفاد تقرير الذي ت�سمن نتائج ت�سريح جّثة ال�سرطي الأمريكي الذي اأعلن موته 
بعد الهجوم على الكابيتول، اأن ال�سرطي الذي فارق احلياة غداة الهجوم الذي 
جراء  تويف  الثاين-يناير،  كانون  يف  ترامب  لدونالد  موالون  متظاهرون  �سّنه 

اأ�سباب “طبيعية” بعد اإ�سابته بجلطتني دماغيتني.
واأث�����ارت وف���اة ال�����س��رط��ي ب��راي��ن �سيكنيك م�����س��اع��ر ح���زن ل���دى ع���دد ك��ب��ري من 
ح�سره  ا�ستثنائي  ت��ك��رمي  خ��الل  الكابيتول  يف  جثمانه  و�ُسجي  الأم��ريك��ي��ني. 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن. ويف البدء، نقلت �سحيفة “نيويورك تاميز” عن 
م�سادر جمهولة قولها اإن ال�سرطي اأُ�سيب مبادة يتّم ر�ّسها من مطفاأة حريق، 
اإل اأن هذه الرواية ا�سُتبعدت يف ما بعد. وبقيت وفاته غام�سة لأكر من ثالثة 
وا�سنطن  الفدرالية  للعا�سمة  ال�سرعي  الطبيب  وخل�س  احلادثة.  بعد  اأ�سهر 
دماغيتني.  جللطتني  تعر�س  �سيكنيك  براين  اأن  اإىل  ديا�س  جي.  فران�سي�سكو 
42 عاماً،  البالغ  ال�سرعي ما ح�سل مع ال�سرطي  ويف تقريره، يروي الطبيب 
على مدى �ساعات قبل وفاته. يف ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير عند ال�ساعة 
اأمام الكابيتول.  “يف اخلارج”  14،20، تعّر�س ال�سرطي لر�ّس مادة كيميائية 
نقله يف  يتّم  اأن  الكابيتول قبل  براين يف حرم  انهار   ،22،00 ال�ساعة  ثم نحو 
�سيارة اإ�سعاف اإىل م�ست�سفى يف وا�سنطن. وتويف يف اليوم التايل يف ال�سابع من 
الطبيب  وختم  امل�ست�سفى.  يف   ”21،30 ال�ساعة  “نحو  الثاين/يناير  كانون 
ال�سلطات  وّجهت  اآذار/م��ار���س،   15 يف  طبيعية”.  الوفاة  “ظروف  اإن  بالقول 
وهو  الأمريكية التهمة اإىل رجلني متهمني بر�ّس على ال�سرطي “رذاذ الدب”، 
هباء جوي قوي ُي�ستخدم يف املناطق الرية يف الوليات املتحدة لإبعاد الدببة. 
ويواجه جوليان خاطر )32 عاماً( وجورج طانيو�س )39 عاماً( ت�سع تهم بينها 

“العتداء على عن�سر ب�سالح خطري” اإل اأنهما غري مالحَقني بتهمة القتل.

 رغم تقاعده.. كا�شرو يبقى يف �شدة القيادة بكوبا ا�شتدعاء جديد للرئي�س املوريتاين ال�شابق بتهم ف�شاد
•• نواك�شوط-وكاالت

اأ�سدر قا�سي التحقيقات يف ملفات الع�سرية، ا�ستدعاء 
العزيز،  عبد  ول��د  حممد  ال�سابق،  املوريتاين  للرئي�س 

للمثول اأمامه اأم�س الثالثاء.
عن  ميديا”  “�سحراء  موقع  ونقل 
حممدن  ال�����س��اب��ق،  الرئي�س  حم��ام��ي 
ال�ستدعاء  طلب  تاأكيده  اأ�سدو،  ولد 

للمثول اأمام القا�سي.
املوقع  و���س��ف��ه��ا  م�������س���ادر  وب��ح�����س��ب 
عبد  ول��د  حممد  ف��اإن  ب�”اخلا�سة”، 
ال���ع���زي���ز، ه���و ال��وح��ي��د ال����ذي و�سله 
كل  بني  من  الق�ساء  من  ال�ستدعاء 

املتهمني يف ملفات الع�سرية.
ويواجه ولد عبد العزيز تهمة الإثراء 
ا�ستغالل  واإ������س�����اءة  امل�������س���روع،  غ���ري 
ال�سلطة، وغ�سيل الأموال وعدة تهم 

اأخرى.
مطلع  املوريتاين  الرملان  �سكلها  حتقيق  جلنة  وكانت 
العام اجلاري، قد ك�سفت عمليات ي�سبوها ف�ساد وا�سع، 
التي حكم فيها ولد عبد  الع�سر  ال�سنوات  جرت خالل 

•• هافانا-رويرتز

انتخب  بعدما  ك��ا���س��رتو  اآل  حقبة  �سفحة  ك��وب��ا  ط��وت 
كانل  دي��از  ميجيل  الرئي�س  احلاكم  ال�سيوعي  احل��زب 

�سكرتريا اأول خلفا لراوؤول كا�سرتو.
وت�����س��دل ه���ذه اخل��ط��وة ال�����س��ت��ار على 
حكم  من  عقود  �ستة  ا�ستمرت  حقبة 
كا�سرتو  وراوؤول  ف���ي���دل  الأخ����وي����ن 
واأقاما   1959 ث��ورة يف  ق��ادا  اللذين 
اأعتاب  ع��ل��ى  ���س��ي��وع��ي��ة  ب�������اإدارة  دول����ة 
القيادة  وتنتقل  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات 
الآن على نحو من�سق بعناية اإىل جيل 
اأ�سغر �سق طريقه �سعودا يف �سفوف 
احلزب بدل من اأن ي�سنع مكانة من 
خالل حرب الع�سابات. كان دياز كانل 
)60 عاما( رئي�سا للحزب يف اإقليمني 
حكومة  يف  ب��ال��ع��م��ل  يلتحق  اأن  ق��ب��ل 
خلف  وق�����د   .2009 ع�����ام  ال����ب����الد 
لكوبا  رئ��ي�����س��ا  ع��ام��ا(   89( ك��ا���س��رتو 

على  امل��ت��وق��ع  م���ن  وك����ان   ،2018 ع���ام 
نطاق وا�سع اأن ي�سبح �سكرتري اأول احلزب، وهو اأقوى 
تعديالت  اإط���ار  يف  انتخابه  وج���اء  ال��ب��الد.  يف  من�سب 
موؤمتر  خ��الل  للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  داخ���ل  اأو���س��ع 

ال��رمل��ان��ي��ة يف نهاية  اللجنة  واأو���س��ت  ال��ب��الد.  ال��ع��زي��ز 
ال��ع��دال��ة لتعميق  امل��ل��ف��ات اإىل  ب��اإح��ال��ة ه���ذه  ت��ق��ري��ره��ا 
التحقيق، بالإ�سافة اإىل �سد بع�س الثغرات الإجرائية 

والقانونية يف املنظومة القانونية املوريتانية.
التاريخ  يف  م���رة  اأول  ه��ي  ه���ذه  وت��ع��د 
مع  التحقيق  فيها  ي��ت��م  امل��وري��ت��اين 

رئي�س �سابق بتهمة الف�ساد.
و�سبق اأن اأعلن ولد عبد العزيز عدة 
ي��ج��ري يف ح��ق��ه، ومع  اأن م��ا  م����رات 
ا�ستهداف  ه��و  م��ن��ه،  امل��ق��رب��ني  بع�س 
ح�سابات  و”ت�سفية  ����س���خ�������س���ي 
ممار�سة  حم��اول��ت��ه  بعد  �سيا�سية”، 
الحتاد  ح���زب  خ���الل  م��ن  ال�سيا�سة 
نهاية  احلاكم  اجلمهورية  اأج��ل  من 

العام املا�سي.
وخ����الل اأك����ر م���ن ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر من 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ا����س���ت���دع���ي ول�����د عبد 
�سرطة  م����ن  م�������رات  ع������دة  ال���ع���زي���ز 
م��رة كان  ك��ل  وامل��ال��ي��ة، ولكنه يف  اجل��رائ��م القت�سادية 
يرف�س الإجابة على اأ�سئلة املحققني، متم�سكا بح�سانة 
�سابقا  رئي�سا  ب�سفته  اإي��اه��ا  مينحها  الد�ستور  اإن  ق��ال 

وكانت  وبقاء”  “وحدة  اأي��ام حتت عنوان  اأربعة  ا�ستمر 
معظم جل�ساته مغلقة. وقال دياز كانل اأمام مئات من 
مرتديا  ل��ل��ح��زب،  رئي�سا  كلماته  اأوىل  يف  احل��ا���س��ري��ن 
بذلة داكنة وربطة عنق حمراء يف �سورة تتناق�س مع 
“الرفيق  الع�سكرية،  كا�سرتو  مالب�س 
راوؤول... �سُي�ست�سار يف اأهم القرارات 
بالن�سبة  وزنا  الأثقل  الإ�سرتاتيجية 
مل�سري بلدنا. �سيظل حا�سرا دائما«. 
�سي�ستمر  ك��ا���س��رتو  اإن  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
والإر��������س�������اد  ال����ت����وج����ي����ه  ك����ذل����ك يف 

و”التنبيه عند اأي خطاأ اأو خلل«.
بانتقال  هافانا  �سكان  بع�س  واأ���س��اد 
القيادة من جيل اإىل جيل قائلني اإن 
الع�سر،  مع  ات�ساقا  اأك��ر  كانل  دي��از 
يف حني ت�سكك اآخ��رون يف اأن ُيحدث 
املمر�سة  ق���ال���ت  ك����ب����ريا.  اخ���ت���الف���ا 
ع���ام���ا(   22( م������ريان������دا  م����ي����الين 
�سيحدث  ال����ذي  ال��وح��ي��د  “ال�سيء 
لكن  �سريحلون،  كا�سرتو  اآل  اأن  ه��و 
رئي�سا  اأ�سبح  عليه«. ومنذ  ما هي  �ستظل على  الأم��ور 
ي�سدد دياز كانل على موا�سلة امل�سار، ومن غري املتوقع 
اأن يبتعد بالبالد عن النظام ال�سرتاكي وحكم احلزب 
اإ�سالحات  لإج��راء  �سيواجه �سغوطا  اأنه  رغم  الواحد، 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

العامة  للهيئة  ع��اج��اًل  خ��ط��اب��اً  ال��ري��ا���س��ي  للتحكيم  الإم�����ارات  م��رك��ز  وج���ه 
للريا�سة، طلب فيه جتميد عمل جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لألعاب القوى 
عن ممار�سة اأي ن�ساط يتعلق ب�سوؤون الحتاد حملياً ودولياً، حلني الف�سل يف 
ال�سكاوى الواردة للمركز ببطالن اجتماعي اجلمعية العمومية العادية وغري 

العادية لالحتاد.
العادي  الج��ت��م��اع  ببطالن  طلبا  الأوىل  ت�سمنت  �سكوتني  امل��رك��ز  وا�ستلم 
للجمعية العمومية لحتاد األعاب القوى املنعقد بتاريخ 4-4-2021، فيما 
العمومية  للجمعية  ال��ع��ادي  غ��ري  الجتماع  بطالن  طلب  الثانية  ت�سمنت 
بعد  وذل��ك   ،2021-4-7 بتاريخ  واملنعقد  القوى  لألعاب  الإم��ارات  لحت��اد 

ووفقا  قانونية،  واأ�سانيد  جوانب  من  ال�سكوتني  كال  ت�سمنته  ما  ا�ستبيان 
ل�سلطة مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي، والقواعد الإجرائية التي تنظم 
للريا�سة  العامة  الهيئة  اإب��الغ  مت  العامة،  امل�سلحة  ملقت�سيات  ووفقا  عمله، 
واملقررة  النزاع  الف�سل يف  الالزمة حلني  واملوؤقتة  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات 
من قبل رئي�س الغرفة البتدائية مبركز الإمارات للتحكيم الريا�سي املنظور 

اأمامها النزاع.
وت�سمنت الإجراءات التي اأر�سلها مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي للهيئة 
العامة للريا�سة جتميد عمل جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لألعاب القوى عن 

ممار�سة اأي ن�ساط يتعلق ب�سوؤون الحتاد حملياً ودولياً.
كما ت�سمنت الإجراءات التزام الهيئة العامة للريا�سة باإبالغ كل من رئي�س 
واأع�ساء جمل�س اإدارة الحتاد املجمد ن�ساطه ورئي�س واأع�ساء اللجنة املوؤقتة 

بعدم الإدلء باأية ت�سريحات اإعالمية مرئية اأو مقروءة اأو م�سموعة، اإ�سافة 
ال��دويل، حلني  اأو  املحلي  امل�ستويني  التوا�سل الجتماعي على  لكافة و�سائل 
النتهاء من النظر يف الدعوى وموافاة املركز بكافة الإجراءات املتخذة بهذا 

ال�ساأن، وذلك خالل 3 اأيام عمل من تاريخه.
ون�ست الإجراءات املتخذة من مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي اأي�سا على 
متكني اللجنة املوؤقتة التي مت اختيارها من اأغلبية اأع�ساء اجلمعية العمومية 
-4-7 ال��ع��ادي بتاريخ  ال��ق��وى يف اجتماعهم غ��ري  لحت��اد الإم����ارات لأل��ع��اب 
حميدان الزعابي  بن  حممد  من  واملكونة  الحتاد  �سوؤون  اإدارة  من   2021
رئي�ساً، وع�سوية كل من نا�سر حممد بن عا�سور، وماجد �سلطان بن �سليمان، 
الهيئة  تقوم  اأن  على  ال�سام�سي،  علي  عبيد  وجمعه  الكعبي،  �سامل  و�سهيل 
اخلا�سة  واملالية  الإداري���ة  اجل��وان��ب  كافة  اللجنة  بت�سليم  للريا�سة  العامة 

يف  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  مع  والتن�سيق  القوى  لألعاب  الإم���ارات  باحتاد 
ال�سوؤون الفنية، وذلك يف غ�سون 5 اأيام عمل اعتباراً من تاريخه من خالل 
ماليا من  وت�سم ع�سوا  للريا�سة،  العامة  الهيئة  يرتاأ�سها ممثل عن  جلنة 
الهيئة العامة للريا�سة وممثال عن اللجنة الأوملبية الوطنية، وممثال عن 

مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي.
كما �سملت الإج��راءات مطالبة الهيئة العامة للريا�سة باإعداد تقرير اإداري 
ومايل عن كافة اأعمال احتاد الإمارات لألعاب القوى عن املو�سمني الريا�سيني 
2018-2019 ،2019-2020 على اأن يتم موافاة املركز به خالل 10 
اأيام من تاريخه، اإ�سافة اإىل قيامها بتحويل كافة احل�سابات اخلتامية لحتاد 
2020 لديوان املحا�سبة، وموافاة   ،2019 الإمارات لألعاب القوى لعامي 

املركز بكافة الإجراءات القانونية اخلا�سة بهذا ال�ساأن.

•• دبي -الفجر

الب�سرية حلكومة  امل��وارد  وقع نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ودائ��رة 
املعرفة يف جمال  وتبادل  للتعاون  اإط��ار عام  ب�ساأن و�سع  تفاهم  دب��ي، مذكرة 
املوارد الب�سرية وتعزيز التعاون يف جمالت التدريب والتعليم وبرامج اإعداد 

وتاأهيل الكفاءات من خمتلف الفئات الوظيفية.
جرى توقيع املذكرة يف احتفال مب�سط عر تقنية الت�سال املرئي حيث قام 
دائرة  ع��ام  مدير  الفال�سي  زاي��د  بن  علي  اهلل  عبد  �سعادة  من  كال  بالتوقيع 
املوارد الب�سرية حلكومة دبي وحممد عبداهلل عبد اهلل حارب الفالحي املدير 

التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
واأعرب �سعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي مدير عام دائرة املوارد الب�سرية 
حلكومة دبي، عن �سعادتهم الكبرية بتوقيع املذكرة وفتح اآفاق التعاون مع نادي 
الريا�سية  ال�سروح  اأهم  اأحد  وال��ذي ميثل  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي 
تاأ�سي�سه عام  القائمة منذ  الرائدة وجهوده  املتميزة يف الدولة عر م�سريته 
وا�سح يف تطوير و�سقل مهارات ال�سباب وتوفري  ب�سكل  اأ�سهم  حيث   1988
بيئة اآمنة ملمار�سة هوايتهم ف�ساًل عن دوره املحوري يف تطوير ريا�سات الآباء 

والأجداد واملتمثلة يف �سباقات املحامل والقوارب الرتاثية.
دوائر  جميع  مع  البناء  املثمر  التعاون  على  ال��دائ��رة  حر�س  الفال�سي  واأك��د 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دي  ن��ادي  بينها  ومن  وموؤ�س�ساتها  دبي  حكومة 

اجلهة احلكومية امل�سوؤولة عن الريا�سات البحرية يف الإمارة والذي يهدف 
اإدارة املوارد الب�سرية من خالل ال�ستفادة من  اإىل تطوير اأنظمته يف جمال 
لإك�ساب  املنا�سبة  الفر�س  و�سمان  والتكامل  التعاون  ج�سور  وم��د  اخل��رات 
املوظفني والعاملني التاأهيل املنا�سب وت�سميم الرامج الدارية املختلفة وفق 

الآلية املتبعة يف الأنظمة وال�سيا�سات والأدلة ال�سرت�سادية.
ل��ن��ادي دبي  التنفيذي  امل��دي��ر  الفالحي  ع��ب��داهلل ح���ارب  ق��ال حممد  وب���دوره 
لتوجيهات  ياأتي ترجمة  املذكرة  توقيع هذه  اأن  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
النادي  اإدارة  امل�سوؤولني وجهود جمل�س  لتوجيهات  وتنفيذا  الر�سيدة  القيادة 
مواكبة  ي�سمن  مب��ا  الإداري����ة  املنظومة  يف  العمل  تطوير  اأج��ل  م��ن  املت�سلة 
كافة امل�ستجدات واللتزام باملعايري احلديثة مبا يتوافق مع توجهات اخلطة 

ال�سرتاتيجية امل�ستحدثة للنادي.
ووجه املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ال�سكر اجلزيل 
اإىل �سعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي مدير عام دائرة امل��وارد الب�سرية 
عن  اأثمر  ال��ذي  الكبري  والتعاون  اجلهود  على  الدائرة  وفريق  دبي  حلكومة 
توقيع هذه املذكرة والتي بال �سك �سيكون لها مردود على النادي يف امل�ستقبل 
النادي  العمل يف  وتنظيم  و�سقلها  الب�سرية  الكوادر  تاأهيل  خا�سة يف جمال 
ويف  الإم���ارات  يف  ال��ب��ارزة  الريا�سية  ال�سروح  كاأحد  ال��ري��ادي  دوره  ليوا�سل 
اأحد  يعتر  وال��ت��ي  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  جم��ال  يف  ب��اأث��ره��ا  العربية  املنطقة 

موؤ�س�سيها الأوائل.

الكرة  مناف�سات  انطلقت  الذهبي  باليوبيل  الداخلية  وزارة  احتفالت  �سمن 
براأ�س  الأمنية  للمنطقة  الريا�سية  والأن�سطة  الفعاليات  �سمن  ال��ط��ائ��رة، 
بالتعاون  الداخلية  ب��وزارة  الريا�سي  ال�سرطة  والتي ينظمها احتاد   ، اخليمة 
الأمني  القطاع  راأ�س اخليمة ومب�ساركة منت�سبي  العامة ل�سرطة  القيادة  مع 
يف مقر نادي �سباط ال�سرطة �سمن تطبيق الإج��راءات الحرتازية ملواجهة 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد " كوفيد 19 " حفاظاً على �سالمة امل�ساركني 
الإعالم  اإدارة  م��دي��ر  النعيمي  �سلمان  ب��ن  اهلل  عبد  رك��ن  العقيد  بح�سور   ،
والعالقات العامة والرائد عبد اهلل بن �سلطان القا�سمي رئي�س ق�سم الأن�سطة 

الريا�سية والجتماعية وعدد من �سباط القطاع الأمني براأ�س اخليمة .
حيث اأ�ساد العقيد ركن عبد اهلل بن �سلمان النعيمي مبناف�سات الكرة الطائرة 

التي مت تنظيمها بالتزامن مع �سهر رم�سان الكرمي خللق جو من الن�ساط 
التي  امل�سابقة  يف  امل�ساركني  جهود  مثمناً   ، البدنية  اللياقة  ورف��ع  واحلما�س 
�سهدت مباراتني ي�سودهما احلما�س والقوة حيث ا�ستطاع فريق مكتب القائد 
العام ونائبه اأن يتغلب على الإدارة العامة للموارد واخلدمات امل�ساندة 0/2  
يف املباراة الأوىل ، وجمعت املباراة الثانية فريقا اإدارة الدفاع املدين مع الإدارة 

العامة للعمليات املركزية انتهت بفوز الأخري 0/2 وح�سم اللقاء ل�ساحله .
واأكد رئي�س ق�سم الأن�سطة الريا�سية والجتماعية حر�س القيادة على ن�سر 
بناء  اأث��ر  من  لها  ملا  بهم   والهتمام  منت�سبيها  كافة  بني  الريا�سية  الثقافة 
والنف�سية  البدنية  وتنمية قدراتهم  وال�سرطة  الأمن  كبري يف �سحة عنا�سر 

والذهنية مبا ميكنهم من اأداء مهامهم الوظيفية على اأكمل وجه .

انطالق مناف�شات الكرة الطائرة �شمن الفعاليات والأن�شطة الريا�شية للمنطقة الأمنية براأ�س اخليمة

»الإمارات للتحكيم الريا�شي« يخاطب هيئة الريا�شة لتجميد احتاد األعاب القوى 

مذكرة تفاهم بني امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي والنادي البحري

الفال�شي: تعاون كبري مرتقب لال�شتفادة من اخلربات والربامج
حممد حارب: جه�د مت�ا�سلة لتط�ير عمل املنظ�مة الإدارية

جاء و�سف األك�سندر ت�سيفرين، رئي�س الحتاد الأوروبي لكرة القدم، لدوري 
ال�سوبر الأوروبي "�سوبر ليغ" باأنه "ب�سقة على وجه" كرة القدم الأوروبية 
القاري  والحت���اد  الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  يف  الأع��ل��ى  الكروية  الهيئة  نية  ليوؤكد 
الأجنح يف  العامل على العمل �سد القرتاح املثري للجدل الذي اأعلنته بع�س 

اأندية النخبة.
وان�سمت اأندية ميالن واأر�سنال واأتلتيكو مدريد وت�سل�سي وبر�سلونة واإنرت 
ميالنو ويوفنتو�س وليفربول ومان�س�سرت �سيتي ومان�س�سرت يونايتد وريال 
 ، �سة  موؤ�ِسّ كاأندية  الأوروب��ي  ال�سوبر  دوري  اإىل  هوت�سبري  وتوتنهام  مدريد 
لي�سمنوا احل�سول على عوائد مالية هائلة يف الوقت الذي تتعر�س يف كرة 

القدم ل�سربة مالية كرى ب�سبب قيود فريو�س كورونا.
وقال ت�سيفرين يف موؤمتر �سحفي يف مونرتو ب�سوي�سرا، الثنني، "يف راأيي، 
اأي�سا.  ووج��ه جمتمعنا  القدم  كرة  ع�ساق  كل  ب�سقة على وجه  الفكرة  هذه 

لذلك لن ن�سمح لهم باأخذ كرة القدم منا".
ناديا   15 م��ع  فريقا   20 ت�سم  م�سابقة  اإط���الق  ليغ"  "�سوبر  ويت�سمن 

موؤ�س�سا، لكن 12 ناديا فقط ا�سرتكوا حتى الآن.
و�ستناق�س اأندية الدوري الإجنليزي املمتاز ال�14 التي مل ت�سارك يف دوري 
ال�سوبر املوقف خالل اجتماع افرتا�سي، الثالثاء، برئا�سة الرئي�س التنفيذي 

ريت�سارد ما�سرتز.
يف  �سدرت  ت�سريحات  مع  ب�سدة  متعار�سة  يويفا  رئي�س  ت�سريحات  وتبدو 
الوقت ذاته تقريبا من قبل فلورنتينو برييز رئي�س دوري ال�سوبر الأوروبي، 
والتي  للجدل،  املثرية  البطولة  لإط��الق  ال�سبب احلقيقي  ك�سف عن  ال��ذي 
تهدد بر�سم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، ورمبا تبديل اأحوالها راأ�سا على 
 El Chiringuito عقب. ففي ت�سريحات نقلتها "�سكاي نيوز" عن �سبكة
TV  اعتر برييز اأن امل�ساركني يف دوري ال�سوبر الأوربي يفعلون ذلك من 

اأجل غر�س واحد هو "اإنقاذ كرة القدم".
هذا  نفعل  "نحن  لل�سبكة:  ت�سريحاته  خ��الل  م��دري��د  ري���ال  رئي�س  وت��اب��ع 
لإنقاذ كرة القدم.. التي متر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية املهمة يف 
به  متر  الذي  للغاية  ال�سيئ  للو�سع  حل  اإيجاد  واإ�سبانيا  واإيطاليا  اإجنلرتا 

كرة القدم".
"الطريقة الوحيدة حل�سد العوائد هي من خالل جعل مباريات كرة القدم 
اأنحاء  جميع  يف  امل�سجعون  يراها  اأن  ميكن  حتى  وجاذبية،  تناف�سية  اأك��ر 

العامل".
وانتقد الحتاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، يف بيان م�سرتك مع الحتاد 
الإجنليزي وال��دوري املمتاز وال��دوري الإ�سباين وال��دوري الإيطايل، اإعالن 

اإطالق الدوري الأوروبي، ومل ي�ستبعد البيان اتخاذ اإجراء قانوين حا�سم
"كرة  احلياة..  تتطور  كما   ، تتطور  اأن  القدم يجب  "كرة  ق��ال:  لكن برييز 

القدم يجب اأن تتغري واأن ت�ستمر يف التكيف مع الأوقات التي نعي�سها".
امل�ستوى  على  جاذبية  اأكر  الريا�سة  هذه  لنجعل  ما  �سيء  �سناعة  "علينا 

العاملي ، لذلك حدث اأمر ب�سيط حًقا بالن�سبة لنا."

معار�سة هائلة
الأملانية  الأن���دي���ة  م��ن  ���س��دي��دة  مب��ع��ار���س��ة  امل�ستحدثة  ال��ب��ط��ول��ة  وح��ظ��ي��ت 

املعار�سني  راأ���س  وكان على  الدولتني،  الالعبني يف  والفرن�سية وكذلك من 
"غري جيد  باأنه  نادي بايرن ميونيخ الذي و�سف مدربه هانز فليك الأمر 

لكرة القدم".
كما عار�ست احلكومة الإ�سبانية اإعالن الأندية ال�12، تاأ�سي�س دوري ال�سوبر 
الأوروب��ي، وقال وزير الريا�سة الإ�سباين اإن اأي تغيريات يف اللعبة يجب اأن 

تتم بالتفاق فقط.
اإنها  الإي��ط��ايل،  الريا�سة  وزي��ر  نائبة  فيت�سايل  فالنتينا  قالت  جهتها،  من 
اأن قرر  بعد  الأوروب��ي اجلديد،  ال�سوبر  بالغ من عواقب دوري  بقلق  ت�سعر 

منف�سلة. بطولة  اإقامة  القدم  لكرة  ناديا   12
اللجنة  ع�سو  القدم،  لكرة  الدمناركي  الحت��اد  رئي�س  مولر،  ي�سر  وتوقع 
مدريد  ري���ال  ا�ستبعاد  ي��ت��م  اأن  "يويفا"  الأوروب�����ي  الحت����اد  يف  التنفيذية 
هذا  الأب��ط��ال  ل��دوري  النهائي  قبل  ال��دور  من  وت�سل�سي  �سيتي  ومان�س�سرت 
املو�سم، موؤكدا اأن اللجنة التنفيذية �ستعقد اجتماعا ا�ستثنائيا يوم اجلمعة 

املقبل.

•• دبي-وام: 

ت��ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة غ���دا اخلمي�س 
املن�سات  عر   44 ال���  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

الرقمية عن بعد.
الأوملبية  اللجنة  وجهتها  ال��ت��ي  ال��دع��وة  وح�����س��ب 
اأعمال  ج��دول  يت�سمن  الريا�سية  الحت���ادات  اىل 
الج��ت��م��اع اع��ت��م��اد حم�����س��ر الج��ت��م��اع رق���م 43، 

الأوملبية  للجنة  ال��ع��ام  الأومل��ب��ي  التقرير  واع��ت��م��اد 
وامليزانية  امل��ايل  والتقرير   ،2020 لعام  الوطنية 
التقديرية  وامل��ي��زان��ي��ة   2021 ل��ع��ام  ال��ت��ق��دي��ري��ة 
برامج  اعتماد  اىل  ا�سافة  ذات��ه  للعام  للم�ساركات 

واأن�سطة اللجنة الأوملبية الوطنية لعام 2021.
و�سمل اجل���دول ك��ذل��ك ت��ق��ري��راً ع��ن اأع��م��ال مركز 
الإمارات للتحكيم الريا�سي، ومقرتحات الحتادات 

الريا�سية.

الأوملبية الوطنية تعقد 
جمعيتها العمومية الـ 44 غدا

»اأندية اإجنلرا الـ14« تتحرك ب�شاأن ال�شوبر الأوروبي

•• اأبوظبي -الفجر

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية عن مواعيد اجلولت الثالث 
و25   24 "اجلولت  العربي  اخلليج  دوري  خ��ت��ام  على  املتبقية 
مايو  و11  و7   3 يف  ال��واح��د  ال��ي��وم  بنظام  �ستقام  ال��ت��ي  و26"، 

املقبل.
وحددت رابطة املحرتفني اإقامة اجلولة 24 يوم الثنني املوافق 
تنطلق 3 مباريات يف متام ال�ساعة التا�سعة م�ساًء،  3 مايو، بحيث 

وجتمع: احتاد كلباء والعني، الو�سل وخورفكان، الن�سر والظفرة، 
فيما تنطلق ال�ساعة 11 م�ساًء، مباريات: ال�سارقة وحتا، عجمان 

واجلزيرة، الفجرية والوحدة، بني يا�س و�سباب الأهلي.
ال�ساعة  7 مايو، وتنطلق  املوافق  25 يوم اجلمعة  وتقام اجلولة 
التا�سعة م�ساًء مباريات: خورفكان والفجرية، عجمان وال�سارقة، 
مباريات:  م�����س��اًء،   11 ال�ساعة  تنطلق  فيما  ك��ل��ب��اء،  واحت���اد  حتا 
�سباب  والن�سر،  ال��وح��دة  ي��ا���س،  وبني  الظفرة  وال��ع��ني،  اجل��زي��رة 
الثالثاء  ي��وم  والأخ���رية   26 اجلولة  و�ستقام  والو�سل.  الأه��ل��ي 

لحقاً  الزمني  التوقيت  حتديد  يتم  اأن  على  م��اي��و،   11 امل��واف��ق 
وعجمان،  الفجرية  وحتا،  العني  وخورفكان،  اجلزيرة  ملباريات: 
والوحدة،  ي��ا���س  بني  وال��ظ��ف��رة،  الو�سل  وال�����س��ارق��ة،  كلباء  احت���اد 

الن�سر و�سباب الأهلي.
واملقاعد  اللقب  على  املناف�سة  ح�سابات  املحرتفني  رابطة  وراع��ت 
الهبوط، من خالل  اآ�سيا وال�سراع على  اأبطال  اإىل دوري  املوؤهلة 
تنطلق  بحيث  امل��ب��اري��ات  ب��داي��ة  ل�سربة  ال��ت��وق��ي��ت��ات  ه���ذه  اإق��ام��ة 

مباريات الفرق التي تتناف�س على الأهداف نف�سها .

رابطة املحرفني تعلن مواعيد اجلولت املتبقية 
لدوري اخلليج العربي
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•• دبي -وام:

ي�ست�سيف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2 اإىل 4 
مع  عاماً" متا�سياً   50 يف  الإم���ارات  "ريا�سة  معر�س  القادم  دي�سمر 

احتفالية دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.
خالد  �سعادة  بح�سور  الأول  اأم�س  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عي�سى املدفع، الأمني العام امل�ساعد للهيئة العامة للريا�سة، وعبداهلل 
للخدمات  بي  بي  �سركة  العّبار من  ع��ارف  الفعالية،  عام  من�سق  م��راد، 
و�سيتناول  والريا�سية.  الر�سمية  ال�سخ�سيات  م��ن  وع��دد  الريا�سية 
املعر�س الذى تنظمه �سركة بي بي للخدمات الريا�سية برعاية الهيئة 

ال��ع��ام��ة للريا�سة ت��اري��خ ري��ا���س��ة الإم�����ارات م��ن خ���الل م��ع��ر���س �سور 
خا�س يوثق خمتلف املراحل التي مرت بها ريا�سة الدولة منذ مرحلة 
اأق�سام خمتلفة  املعر�س على  �سي�ستمل  كما  يومنا هذا،  التاأ�سي�س حتى 
اأجنحة ملختلف الحت��ادات الريا�سية واأخ��رى ملختلف الأندية  تت�سمن 
الريا�سية، وركناً خا�ساً باأهم البطولت التي نظمتها الدولة مثل كاأ�س 
وكاأ�س  ال�سلة،  لكرة  الدولية  دبي  وبطولة  القدم،  لكرة  لل�سباب  العامل 
را�سد  وبطولة  اخلليج،  وب��ط��ولت  ال��ط��ائ��رة،  للكرة  للنا�سئني  ال��ع��امل 
الدولية للكرة الطائرة، وبطولة ال�سيخ حممد بن خالد الدولية لكرة 

اليد، وبطولة اآ�سيا لكرة القدم.
العامة  للهيئة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  املدفع  عي�سى  خالد  �سعادة  وق��ال 

باليوبيل  الح��ت��ف��ال  ظ��ل  يف  امل��ع��ر���س  ه���ذا  تنظيم  "ياأتي  ل��ل��ري��ا���س��ة: 
الذهبي لحتاد دولة الإمارات، هذه املنا�سبة العزيزة على قلوب جميع 
اإجنازات  جميع  خاللها  من  و�سي�ستذكرون  الدولة،  ومقيمي  مواطني 
دولتنا احلبيبة يف خمتلف املجالت يف ظل التوجيه وال�سراف احلثيث 
لقيادتنا الر�سيدة، التي اأعطت كل ما لديها يف �سبيل رفعة هذا الوطن 

و�سعبه".
ت�سجيل  يف  الإم��ارات��ي  الريا�سي  القطاع  اأ�سهم  "لقد  املدفع:  واأ���س��اف 
العديد من اإجنازات الدولة على خمتلف الأ�سعدة املحلية والإقليمية 
الإجن����ازات خالل  ه��ذه  ا�ستذكار  ال��ذي يحتم علينا  الأم���ر  وال��دول��ي��ة، 
احتفالية اليوبيل الذهبي من خالل معر�س "ريا�سة الإمارات يف 50 

عاماً" والذي �سيكون متاحاً اأمام اجلميع �سواء للم�ساركة اأو احل�سور". 
واو�سح اأنه �سيتم اتباع جميع الجراءات الحرتازية اخلا�سة بجائحة 
كوفيد 19 بال�سافة �سيتم بث املعر�س الكرتونيا على من�سات و روابط 
و �سيتم توثيقه يف كتاب الكرتوين يت�سمن كل ما يخ�س قطاع الريا�سة 
من وثائق و فيديوهات و�سور . من جهته، قال عبداهلل م��راد، من�سق 
عام املعر�س : "ي�سعدنا يف �سركة بي بي للخدمات الريا�سية العمل على 
اإماراتية عزيزة على  اأج��واء  والهادف �سمن  الهام  املعر�س  تنظيم هذا 
فريد  حدث  لتقدمي  للريا�سة  العامة  الهيئة  وبرعاية  جميعاً،  قلوبنا 
واأهم  الريا�سية  ال��دول��ة  اإجن���ازات  كافة  على  ال�سوء  لإل��ق��اء  نوعه  من 
ال�سخ�سيات واجلهات التي كان لها ب�سمة وا�سحة يف هذه الإجنازات".

•• الفجر –خرية ال�شيباين

وغري  ال��ل��ي��رال��ي��ني  اأن  ق����ال  م���ن 
اأر�سية  ي���ج���دون  ل  ال��ل��ي��رال��ي��ني 
اأب��ًدا؟ يف مراوغة واحدة،  م�سرتكة 
و"خ�سمه"  ماكرون  اإميانويل  قام 
فيكتور  امل���ج���ري  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
"وحدة  ك������روي  ب���ت���ب���ادل  اأورب����������ان 
مع�سكر  ����س���ّد  رائ����ع����ة  –اثنني" 
ال���دوري امل��م��ت��از، ال���ذي ت��داف��ع عنه 
اأغ���ن���ى الأن����دي����ة. ل��ق��د مت��ك��ن��ا حتى 
م��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى م��رك��ز بوري�س 
ب��وزن جيد،  يتمتع  ال��ذي  جون�سون 

واملتفق معهم!
   وجتدر الإ�سارة، اإىل اأنه يف اليوم 
موؤمتر  املفو�سية  فيه  تطلق  ال��ذي 
اأوروب��ا )من خالل موقع  م�ستقبل 
م��ف��ت��وح جل��م��ي��ع امل���واط���ن���ني(، فاإن 
امل��و���س��وع الوحيد اجل��ام��ع ه��و كرة 
"املتعاملون"،  ���س��ي��ت��ع��اىل  ال����ق����دم. 
ب�سكل  اأوروب����������ا،  ان  ف�������ادح!  خ���ط���اأ 

"الأ�سخا�س  ل�  وبالن�سبة  ملمو�س، 
امل�ستديرة،  الكرة  احلقيقيني"، هي 
وال���ب���ط���ول���ة  الأب�������ط�������ال،  ودوري 
اأي املواجهة ال�سلمية  الأوروبية ... 
ح����ول ك����رة ع���ن���دم���ا، ل���ع���دة ق����رون، 
العديد  املدفعية  ق��ذائ��ف  اأ�سقطت 

من القالع يف القارة العجوز.
   اأف�سل طريقة لإجراء مفاو�سات 
يف املجل�س الأوروب���ي هي ع��دم فتح 
األف تكنوقراط،  ملف ثقيل و�سعه 
ب���ل ال��ت��ح��دث ع���ن ك����رة ال���ق���دم مع 
الذي  اأورب������ان،  حقيقيني:  خ����راء 
ل ي��ن�����س��ب ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر 
املف�سلني،  لعبيه  مباآثر  بالتباهي 
القوي لأوملبيك  املنا�سر  وماكرون، 
من  جعل  وبع�سهم   ... مر�سيليا، 
ذلك فًنا. عند ال�سفر اإىل اأي مكان 
اأن��ط��ون��ي��و تاجاين،  اأوروب�����ا، ك��ان  يف 
الرئي�س ال�سابق للرملان الأوروبي، 
القدم  ك��رة  نتائج  ع��ن  دائ��ًم��ا  ي�ساأل 
اأول  ه���ذا  "وكان  امل��ح��ل��ي.  ل��ل��ن��ادي 

يتذكر  املحادثات"،  يف  مو�سوعاته 
النتيجة:  ال����رمل����ان.  يف  اجل��م��ي��ع 
بهم  تهتم  اأوروب���ا  اأن  النا�س  ي�سعر 

حًقا... خيط رابح دائًما.

اخلط  على  وب�داب�ست  باري�س 
نف�سه 

اثني ع�سر  اأن  ُعلم  ا، عندما  اأي�سً    
نادًيا، من بني الأندية الأكر رقًيا، 
ق���ررت اإن�����س��اء ب��ط��ول��ة خ��ا���س��ة بها، 
الفور  ع��ل��ى  اأورب�����ان  فيكتور  تخلى 
عن جبهة اللقاح. لي�ستويل ريا�سيا 
على الأ�سرطة ب�سكل اأف�سل: "املجر 
م��ق��ت��ن��ع��ة ب����اأن ج��م��ال وروع�����ة هذه 
العامل،  يف  �سعبية  الأك���ر  اللعبة، 
الريا�سة  هذه  اأن  حقيقة  عن  ناجت 
لالأثرياء  ميكن  ول  للجميع  ملك 
املجر تدعم  "اإن  م�سادرتها"، قال. 
املجري  والحت���اد  والفيفا  اليويفا 
اأجل حماية نزاهة  لكرة القدم من 
امل�ستوى  على  الحت���ادات  م�سابقات 

الوطني اأو الأوروبي. "
اإميانويل  ي��ق��ل     وم���ن ج��ان��ب��ه، مل 
م�ساء  اآخ�������ر،  ����س���يء  اأي  م����اك����رون 

الأحد: " يرحب رئي�س اجلمهورية 
مبوقف الأندية الفرن�سية الراف�س 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م�������س���روع ال������دوري 

الأوروب����������ي امل���م���ت���از ل���ك���رة ال���ق���دم، 
امل��ه��دد مل��ب��داأ ال��ت�����س��ام��ن واجل����دارة 
ال���ري���ا����س���ي���ة. و����س���ت���دع���م ال����دول����ة 

التي  اخل��ط��وات  جميع  الفرن�سية 
القدم املحرتف  اتخذها دوري كرة 
القدم  ل��ك��رة  ال��ف��رن�����س��ي  والحت������اد 
وال��ي��وي��ف��ا وال��ف��ي��ف��ا حل��م��اي��ة نزاهة 
كانت  �سواء  الفيدرالية،  امل�سابقات 

وطنية اأو اأوروبية. "
داخل املفو�سية الأوروبية، املفو�سة 
�سينا�س  مارجريتي�س  ال��ي��ون��ان��ي��ة، 
اأ�سلوب  "تعزيز  ع���ن  )امل�������س���وؤول���ة 
من  ا  اأي�سً هي  الأوروبية"(،  احلياة 
كبار ع�ساق كرة القدم، وتهتم جًدا 
اليونانية.  البطولة  يف  بالتطورات 
م�سروع  مواجهة  يف  ا�ستنفرت  لقد 
ال����دوري امل��م��ت��از، وه���و ال���ذي ميثل 
خ����ط����ًرا ح��ق��ي��ق��ًي��ا ع���ل���ى ال���رتوي���ج 
وكتبت  الأوروب����ي.  احل��ي��اة  لأ�سلوب 
عن  ندافع  اأن  "يجب  تويرت:  على 
اأوروب��ي للريا�سة قائم على  منوذج 
القيم وعلى اأ�سا�س التنوع وال�سمول. 
لي�ست هناك حاجة لتحجزه الأندية 
الغنية والقوية القليلة التي ترغب 

يف قطع العالقات مع كل ما متثله 
الوطنية،  ال���دوري���ات  الحت������ادات: 
وال�����س��ع��ود، وال���ن���زول، ودع���م جذور 
ريا�سة الهواة. ان العاملية وال�سمول 
والتنوع تعّد من العنا�سر الأ�سا�سية 
للريا�سة الأوروبية وطريقة احلياة 

الأوروبية. "
   ح�����س��ًن��ا، ك��ن��ا ن��ب��ح��ث ع���ن تعريف 
ل���ط���ري���ق���ة احل�����ي�����اة الأوروب��������ي��������ة، 
وج��دن��اه: م��الع��ب، اأع��م��دة، �سباك، 
رجل يرتدي الأ�سود يحمل بطاقات 
�سغرية،  و�سافرة  و�سفراء  حمراء 
ي�سعون  ري��ا���س��ًي��ا  اث��ن��ان وع�����س��رون 
وحولهم  بقدمهم  ال��ك��رة  للتقاط 
المر  تعلق  و���س��واء  يهتز.  جمهور 
الأحد،  ي��وم  ال�سغري  ال��ه��واة  بق�سم 
اأبطال  دوري  جن����وم  اىل  و����س���ول 
اأوروبا، فاإن كل �سخ�س لديه احللم 
الزاوية  يف  ه��دف  ت�سجيل   : نف�سه 

الت�سعني.
عن ل�ب�ان

•• اأبوظبي -وام: 

ملناف�سات  اأبوظبي  اإم��ارة  ا�ست�سافة  عن  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
للم�سافات   2021 لل�سباحة  العامل  بطولة  من  ع�سرة  اخلام�سة  ال��دورة 
الق�سرية "25 مرتاً" يف �سهر دي�سمر للمرة الأوىل يف م�سريتها احلافلة 

باحت�سان نخبة الفعاليات الريا�سية العاملية.
ومع تبقي اأقل من ثمانية اأ�سهر على انطالق احلدث العاملي، مت الك�سف 
عن ال�سعار الر�سمي للبطولة التي �ست�سهد م�ساركة نخبة �سباحي العامل 

يف امل�سافات الق�سرية.
وتت�سمن اأجندة بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�سرية "25 مرتاً" 
44 م�سابقة خمتلفة لل�سباحة، تقام مناف�ساتها يف الحتاد اأرينا، التي ُتعد 
اأكر �سالة داخلية متعددة ال�ستخدامات يف العامل، وافتتحت يف جزيرة 

يا�س عام 2020.
اإىل  دي�سمر   16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  م��ن  البطولة  مناف�سات  وت��ق��ام 
ومواهب  م��ه��ارات  ا�ستعرا�س  و�ست�سهد   ،2021 دي�سمر   21 الثالثاء 
يت�سمن  حيث  ال��ع��امل،  ق���ارات  جميع  م��ن  القادمني  العامليني  ال�سباحني 
الأربع،  امل�سابقات  جميع  يف  وال�سيدات  للرجال  مناف�سات  العاملي  احل��دث 
مع  والفرا�سة،  الظهر  �سباحة  ال�سدر،  و�سباحة  احل��رة،  ال�سباحة  وه��ي: 

اإقامة مناف�سات الفردي واملتنوع والتتابع.
اأم��ني عام  ال��ع��واين،  ع��ارف حمد  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة  بهذه  له  تعليق  ويف 
لل�سباحة  العامل  با�ست�سافة بطولة  " نفخر  الريا�سي..  اأبوظبي  جمل�س 
اإحدى  متثل  والتي   ،2021 دي�سمر  �سهر  يف  اأبوظبي  يف  مرتاً"   25"
ثمرات دعم القيادة الر�سيدة ال�سخي لتنمية القطاع الريا�سي وانعكا�سه 
جانب  اإىل  والرتويجية،  وال�سياحية  القت�سادية  امل��وارد  دع��م  يف  املبا�سر 
يف  ودوره��م��ا  الفعاليات  نخبة  لحت�سان  الكبريين  واله��ت��م��ام  احل��ر���س 
الت�سامح  اأر���س  العامل على  �سعوب  والتوا�سل بني  التالقي  تعزيز فر�س 

وال�سالم".
الرائدة  امل��ك��ان��ة  يعك�س  القيمة  ب��ه��ذه  ع��امل��ي  ح��دث  احت�سان  اإن  واأ���س��اف 
لأبوظبي وجهودها يف عودة احلياة الطبيعية من خالل حمالت التطعيم 
الكبرية والتي جتاوزت ال�9 ماليني جرعة وخططها الكبرية يف مكافحة 
تف�سي فايرو�س كورونا امل�ستجد " كوفيد 19"، ما قادها لتكون الوجهة 

الأوىل والأكر اأماناً يف العامل.
الوجهة  يف  لل�سباحة  ال��ع��امل  بطولة  با�ست�سافة  تفخر  اأبوظبي   " وق��ال 
الرتفيهية العاملية "الحتاد ارينا" يف جزيرة يا�س، مب�ساركة دولية مميزة 
املوهوبني  ال�سباحني  اأف�سل  وم�سارك ميثلون  متناف�س   1000 ال�  تفوق 
بعد  تاأتي  وهي  خ�سو�سا  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الق�سرية  امل�سافات  يف 
ختام دورة الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة يف طوكيو، الأم���ر ال��ذي ي��وؤك��د م��دى حجم 
للظفر  ال�سباحني  وطموحات  البطولة  �ست�سهدها  التي  املناف�سات  وق��وة 

باألقابها".
واأو�سح اأن ا�ست�سافة بطولة العامل لل�سباحة ت�سهم يف تعزيز املكانة العاملية 
املرموقة للعا�سمة اأبوظبي، ودورها الريادي يف ا�ستقطاب نخبة الفعاليات، 
وتنمية  العاملية  الريا�سية  احلركة  دع��م  يف  الإم���ارات  التزام  تعك�س  التي 
التفاعل  لتعزيز  الكبري  وال�سعي  ال��دويل،  الريا�سي  امل�سهد  يف  ح�سورها 
اأبوظبي �سوطا كبريا يف مرحلة التعايف  اأن قطعت  الريا�سي العاملي، بعد 
لرت�سيخ  احلثيثة  جهودها  يقود  ما  الطبيعية،  للحياة  للعودة  التدريجي 

مكانتها الرائدة يف العامل على �سعيد الريا�سة والرتفيه والأعمال.
ا�ست�سافة  يف  الكبرية  وقدرتها  تفوقها  تاأكيد  اأبوظبي  توا�سل   " وق��ال 
الفعاليات العاملية مع �سمان �سالمة اجلميع، وتعد بطولة العامل لل�سباحة 
اإىل  كبرياً  التي ت�سهد تو�سعاً  الأجندة  اإ�سافة �سمن  مرتاً" اأحدث   25"
جانب العديد من الفعاليات الريا�سية الكرى، التي ا�ست�سافتها اأبوظبي 
موؤخراً بنجاحات مهمة ومن �سمنها بطولة يو اف �سي وبطولة اأبوظبي 
 1 ال��ك��رى للفورمول  ب��ي �سي للجولف و�سباق ج��ائ��زة الحت���اد  ا���س  ا���س 

اأن  مبينا  اجلوجيت�سو"..  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل  وبطولة   ، الإم����ارات  وط���واف 
املائية بالتزامن مع مناف�سات  املوؤمتر الدويل لالألعاب  اأبوظبي حتت�سن 
البطولة، وهو حدث مرموق ومهم يف الأجندة الريا�سية العاملية، لبحث 

خطط وم�ستجدات تطورات الريا�سات املائية.
من جانبه قال �سعادة خوليو ماجليوين، رئي�س الحتاد الدويل لل�سباحة.. 
مرتاً" من اأبرز الأحداث   25" فينا  لل�سباحة  العامل  بطولة  " �ستكون 
�سمن اأجندة الفعاليات الريا�سية لعام 2021، وي�سعدنا تنظيم احلدث يف 

اأبوظبي، التي تعد من اأهم الوجهات الريا�سية الأ�سرع منواً يف العامل".
واأ�ساف " بعد تنظيم املناف�سات ال�سابقة مثل كاأ�س العامل للغط�س العايل، 
وكاأ�س العامل لل�سباحة يف املياه املفتوحة يف اأبوظبي، نعلم اأن هناك اإقباًل 
كبرياً على الأن�سطة الريا�سية ذات امل�ستوى العايل يف املجتمع املحلي، كما 
نفخر باأن نقدم للجماهري يف اأبوظبي والإمارات حدثاً كبرياً اآخر نتطلع 

اإليه يف نهاية عام كبري للريا�سة".
لإدارة  ل�سركة مريال  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي،  اهلل  وقال حممد عبد 
الأ�سول.. " نتطلع بحما�س كبري ل�ست�سافة بطولة العامل لل�سباحة "25 
مرتاً" يف جزيرة يا�س خالل �سهر دي�سمر، ول �سك اأن هذا احلدث الذي 
ال�سوء  �سي�سلط  املائية،  لالألعاب  ال��دويل  املوؤمتر  تنظيم  اإىل جانب  يقام 
يف  فندقية  غرفة   13،000 من  اأك��ر  حجز  ونتوقع  يا�س،  جزيرة  على 
جميع اأنحاء جزيرة يا�س التي تعتر بالتاأكيد من اأكر الوجهات املميزة 

يف املنطقة".
الريا�سي،  اأبوظبي  " جتمعنا عالقة طويلة ووثيقة مع جمل�س  واأ�ساف 
وعلى مدار ال�سنوات املا�سية عملنا مًعا يف دعم ا�ست�سافة وتنظيم العديد 
املجتمعية يف جزيرة  العاملية والفعاليات  الريا�سية  البطولت  من كرى 

يا�س يف �سبيل تعزيز ثقافة ال�سحة وممار�سة الريا�سة يف اأبوظبي".
من جانبه قال �سعادة �سلطان ال�سماحي رئي�س احتاد الإمارات لل�سباحة.. 
الفعاليات الكرى مثل بطولة العامل لل�سباحة  اأن ل�ست�سافة  ل �سك   "

ال�سباحة  لريا�سة  والزده�����ار  ال��ت��ق��دم  حتقيق  يف  حم���وري  م" دور   25"
وتطورها يف جميع اأنحاء الدولة، ونتطلع اإىل التعاون الوثيق مع الحتاد 
اإيجابي  تاأثري  اإحداث  املحلية ل�سمان  املنظمة  واللجنة  لل�سباحة  الدويل 
يكون  اأن  وناأمل  القادمة،  الأ�سهر  م��دار  على  الدولة  يف  الريا�سيني  على 
اجلميع جاهزون لت�سجيع الريا�سيني الإماراتيني الذين �سي�سطفون يف 

مواجهة اأف�سل الريا�سيني يف العامل خالل �سهر دي�سمر".
�سركاء  مع  بالتعاون  �سُتبث  لل�سباحة،  العامل  بطولة  مناف�سات  اأن  يذكر 
اإىل  لت�سل  منطقة،   211 م��ن  اأك��ر  يف  العاملية،  التلفزيونية  ال�سبكات 
ال��دويل لل�سباحة قد ُكلف بالإ�سراف  جمهور عاملي �سخم. وكان الحت��اد 
على تطوير العديد من الريا�سات، مثل ال�سباحة والغط�س وكرة املاء، كما 

احتفل بالذكرى املئوية لتاأ�سي�سه يف عام 2018.
�سباحاً  مرتاً" 313   25" لل�سباحة  الأوىل  العامل  بطولة  وا�ست�سافت 
هائلني، حيث حظيت  وتطوراً  اهتماماً  املناف�سات  46 دولة، و�سهدت  من 
املناف�سات التي ا�ست�سافتها ال�سني يف عام 2018، مب�ساركة 951 �سباحاً 

من 178 احتاداً وطنياً.
ومع اإقامة بطولة العامل لل�سباحة "25 مرتاً" بعد اأوملبياد طوكيو، فاإنها 
متثل فر�سة رائعة مل�ساهدة عدد من اأبرز الريا�سيني وهم يتناف�سون وجهاً 
اأبوظبي. واإىل جانب ذل��ك، فلن يقت�سر هذا احل��دث على  لوجه يف قلب 
جمموعة  يت�سمن  اأن  املقرر  من  حيث  فقط،  ال�سباحة  ع�ساق  ا�ستقطاب 
من الفعاليات الرتفيهية من بينها "�سارع ال�سوق" حيث الرتفيه واملتعة 
وامل�سروبات  واملطاعم  الثقافية  التجارب  جانب  اإىل  العائلية،  والأن�سطة 

التي تقدم خيارات متنوعة للجميع.
و�سبق اأن اأقيمت بطولة العامل لل�سباحة "25 مرت" يف دبي عام 2010، 
: ريو دي جانريو  ا�ست�سافتها كل من  التي  الأخ��رى  امل��دن  وت�سم قائمة 
"1995"، واإنديانابولي�س "2004"، ومان�س�سرت "2008"، واإ�سطنبول 

."2014" والدوحة   ،"2012"

انطالق معر�س »ريا�شة الإمارات يف 50 عاما« يف دي�شمرب احتفال باليوبيل الذهبي للدولة

امل�ستديرة ت�حد الأ�سداد:

ماكرون واأوربان متحدان �شد الدوري املمتاز...!

تدخل بطولة اإ�سبانيا لكرة القدم اأمتارها الأخرية و�سط �سراع ثالثي حامي 
وبر�سلونة،  مدريد  ري��ال  ومطارديه  املت�سدر  مدريد  اأتلتيكو  بني  الوطي�س 
وبالتايل فاإن اخلطاأ ممنوع على اأي منها ل�سعوبة التعوي�س قبل 7 مراحل 

من نهاية الدوري.
بثالث  العا�سمة  يف  جاره  على  متقّدما  نقطة   70 بر�سيد  اتلتيكو  ويت�سّدر 
نقاط وبفارق 5 نقاط عن بر�سلونة الذي ميلك مباراة موؤجلة �سد غرناطة.

واإذا كانت الفرق الثالثة �ستخو�س مباريات �سد اأندية متوا�سعة يف املرحلة 
يتعنّي  اخلمي�س،  وت�ستكمل  الأرب��ع��اء  اليوم  تنطلق  التي  والثالثني  احلادية 
عليها اأخذ العر من مواجهاتها �سد هذه الفرق ذهابا لنها ف�سلت يف الفوز 

عليها.
فاتلتيكو مدريد اكتفى بتعادل �سلبي مع هوي�سكا، يف حني حقق قاد�س مفاجاة 
مدوية باحلاقه الهزمية بريال مدريد يف عقر دار الخري بهدف، كما خ�سر 

بر�سلونة اأي�سا اأمام خيتايف بهدف.
"ل ليغا" منذ  اأول لقب له يف  اإح��راز  وكان اتلتيكو مدريد ي�سري بثبات نحو 

الخ��رى يف  تلو  النقطة  اه��در  لكنه  �سا�سع  بفارق  تقّدم  2014، عندما  ع��ام 
ال�سهرين الخريين، يف حني ا�ستعاد عمالقا الكرة ال�سبانية توازنهما ليقل�سا 

الفارق وينع�سا اآمالهما باإحراز اللقب.
وي�ستمر غياب ثنائي خط الهجوم املكون من الوروغوياين لوي�س �سواري�س 
والرتغايل جواو فيليك�س عن �سفوف اأتلتيكو بداعي ال�سابة، علماً باأن الأّول 
حني  يف  الهدافني،  ترتيب  �سدارة  يف  الثالث  املركز  ويحتل  هدفا   19 �سّجل 
انخل  الرجنتيني  على  العتماد  �سيكون  وبالتايل  اه��داف.   7 الثاين  اأ�ساف 
الفوز  ايبار، خالل  ثنائية يف مرمى  �سجال  اللذين  يورنتي  كوريا وماركو�س 

ال�ساحق للمت�سدر -5�سفر يف نهاية ال�سبوع.
فخ  �سقوطه يف  بعد  الفوز  نغمة  ا�ستعادة  ري��ال مدريد  على  يتعني  املقابل،  يف 

التعادل مع خيتايف.
ال�ساعد  قاد�س  لن  ال�سبانية،  العا�سمة  لفريق  الثاأر  رائحة  املباراة  وحتمل 
هذا املو�سم اىل م�ساف الدرجة الوىل، فاز ذهابا يف معقل ريال مدريد بهدف 
وحيد يف 17 ت�سرين الول/اكتوبر املا�سي �سمن مناف�سات املرحلة ال�ساد�سة.

با�سراك  النف�س  الدين زيدان ميني  الفرن�سي زين  وكان مدرب ريال مدريد 
ابعدته فرتة  املباراة بعد ا�سابة ع�سلية  البلجيكي ادين هازار يف هذه  جنمه 
غ��اب عن  ه���ازار  ان  "ماركا" ا���س��ارت اىل  لكن �سحيفة  امل��الع��ب،  ع��ن  طويلة 

متارين فريقه الثنني ما يثري ال�سك حول م�ساركته �سد قاد�س.
انتقاله اىل �سفوف  ومل ي�سارك ه��ازار الذي عانى من ا�سابات متكررة منذ 
و�سجل  املو�سم  ه��ذا  مباريات   6 يف  �سوى  النكليزي  ت�سل�سي  من  قادما  ري��ال 

هدفني يف مرمى هوي�سكا والفي�س.
بجائحة  ا�سابته  من  ف��اران  رافايل  الفرن�سي  الدفاع  قلب  تعافى  املقابل،  يف 

التمارين. يف  و�سارك  ال�سحي  احلجر  فرتة  من  وانتهى  كوفيد19- 
اأما بر�سلونة املنت�سي بفوزه ال�ساحق على اأتلتيك بلباو برباعية نظيفة �سجلها 
يف مدى 12 دقيقة يف نهائي كاأ�س ا�سبانيا ليحرز لقبه احلادي والثالثني يف 

امل�سابقة والول با�سراف مدربه الهولندي رونالد كومان، في�ستقبل خيتايف.
واعرب كومان عن تفاوؤله بقدرة فريقه على اإحراز الثنائية املحلية بقوله بعد 
"انا متفائل بقدرتنا على احراز بطولة الدوري. كل مباراة  التتويج بالكاأ�س 

�ستكون يف غاية الأهمية من الآن و�ساعدا و�سنقاتل حتى الرمق الأخري".
يذكر اأن بر�سلونة خرج املو�سم خايل الوفا�س متاما وهو ما ح�سل له للمرة 

الوىل منذ عام 2008.
ويف املباريات الخرى، يلتقي او�سا�سونا مع فالن�سيا، ليفانتي مع اإ�سبيلية، ريال 
بيتي�س مع اأتلتيك بلباو، الفي�س مع فياريال، الت�سي مع بلد الوليد، غرناطة 

مع اإيبار وريال �سو�سييداد مع �سلتا فيغو.

اأبوظبي ت�شت�شيف مونديال ال�شباحة يف »الحتاد اأرينا« دي�شمرب القادم

اخلطاأ ممنوع يف الأمتار الأخرية بالليغا
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الفجر الريا�ضي

ي�سهد الدور ربع النهائي من م�سابقة 
كاأ�س فرن�سا لكرة القدم لقاء قمة بني 
موناكو ثاين ترتيب الدوري وم�سيفه 
ل��ي��ون ال��ث��ال��ث ال��ي��وم الأرب����ع����اء، فيما 
���س��ان ج��رم��ان حامل  ب��اري�����س  يخو�س 
اللقب مواجهة �سهلة على الورق اأمام 

�سيفه اأجنيه يف اليوم ذاته.
يت�سّمن  ب�سجل  الإم���ارة  ن��ادي  يت�سلح 
2021، مقابل  يتيمة يف عام  خ�سارة 
الأخري  وب���ف���وزه  وت���ع���ادل،  ف����وزاً   13
بثالثية  ب����وردو  ع��ل��ى  "ليغ1"  ال����  يف 
نظيفة، معززاً مركزه الثالث بر�سيد 
نقطتني  بفارق  ومتاأخراً  نقطة   68
ع��ن ل��ي��ل امل��ت�����س��در ون��ق��ط��ة ع��ن نادي 

العا�سمة الو�سيف.
الكاأ�س  بلقب  الفائز  موناكو،  وي��درك 
5 مرات اآخرها يف عام 1991، جيداً 
�سعوبة مهمته على اأر�س ليون الذي 
عانى للفوز على نانت املهدد بالهبوط 
 ،33 امل��رح��ل��ة  يف   1-2 ال��ث��ان��ي��ة  اإىل 

ليبقى على م�سافة قريبة من ثالثي 
املقدمة.

وميكن ملوناكو اأن يجد نف�سه من دون 
كاديوري من زميبابوي  تينو  خدمات 
ال�������ذي ت���ع���ر����س ل����س���اب���ة يف ب���داي���ة 
وغاب  التمارين  خالل  ني�سان/اأبريل 

عن �سفوفه.
امل�سرتكة  ال�سمة  هي  املعاناة  اأن  غري 
اح��ت��اج موناكو  ال��ف��ري��ق��ني، حيث  ب��ني 
ل�����س��ي��ن��اري��و ركالت  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  يف 
بعد   4-5 م��ت��ز  ل��ت��خ��ط��ي  ال���رتج���ي���ح 
الوقت ال�سلي، على  �سلباً يف  التعادل 
غرار ليون الذي تخل�س من ريد �ستار 
من الدرجة الثالثة بركالت الرتجيح 

اأي�ساً 5-4 بعد التعادل 2-2.
امل���و����س���م لليون  ه����ذا  ال��غ��ل��ب��ة  وت���ع���ود 
اأر�سه على رجال  ال��ذي ك��ان ف��از على 
 1-4 نيكو كوفات�س  الكرواتي  امل��درب 
1" يف  "ليغ  م��ن  الثامنة  امل��رح��ل��ة  يف 
علما   ،2020 الأول/اأكتوبر  ت�سرين 

اإياباً  جم��دداً  �سيلتقيان  الفريقني  اأن 
يف املرحلة 35.

7 مرات  ال����دوري  ل��ي��ون لقب  واأح����رز 
����س���ي���ط���ر بني  ع���ن���دم���ا  ت����اري����خ����ه،  يف 
تّوج  فيما  و2008،   2002 ع��ام��ي 
اآخ��ره��ا يف  م��رات  الكاأ�س خم�س  بلقب 

.2012
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ل��ن ي��ج��د ���س��ان جرمان 
هذا  تخطي  يف  �سعوبة  اللقب  حامل 
ملعب  على  ي�ست�سيف  عندما  ال���دور 
�ساحب  اأجن��ي��ه  بران�س"  دي  "بارك 
يف  خ�سو�ساً  ال����دوري،  يف   12 امل��رك��ز 
ظ���ل الن���ت�������س���ارات ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا يف 
الفرتة الخرية ما جعله يتاأخر بفارق 
ل��ي��ل، وخلفهما  امل��ت�����س��در  ع���ن  ن��ق��ط��ة 
موناكو وليون يف �سباق رباعي مفتوح 

على اللقب الغايل.
وكان باري�س �سان جرمان اأول املتاأهلني 
تغلب على  ع��ن��دم��ا  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  اىل 
اآذار/  17 يف  -3�سفر  ب���ال���ذات  ل��ي��ل 

عن  مقدمة  م��ب��اراة  يف  املا�سي  مار�س 
يف  حينها  م�ساركته  ب�سبب  ال�16  دور 
ذهاب ربع نهائي م�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا حيث تغلب على م�سيفه بايرن 
ميونيخ الملاين 3-2، قبل اأن يخ�سر 
�سفر1- اإياباً ويحجز بطاقته للمربع 
الذي  اللقب  حامل  باق�سائه  الذهبي 
املو�سم  ن��ه��ائ��ي  اأم���ام���ه يف  ك���ان خ�����س��ر 

املا�سي بهدف نظيف.
ن�����ادي  ي����خ����و�����س  اأن  امل�����رج�����ح  وم�������ن 
مرة   13 باللقب  ال��ف��ائ��ز  ال��ع��ا���س��م��ة، 
دون عبدو  اللقاء من  قيا�سي(،  )رق��م 
الرازيلي  امل����داف����ع  وق����ائ����ده  دي���ال���و 
يف  الّول  ل���ال����س���اب���ة،  م��ارك��ي��ن��ي��و���س 
رب��ل��ة ال�����س��اق وال��ث��اين يف ال��ف��خ��ذ. كما 
حتوك ال�سكوك حول م�ساركة حار�سه 
ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���س الذي 
ت��ع��ر���س ل���س��اب��ة يف كتفه وغ���اب عن 
اأمام  مباراة الفوز يف الدقيقة القاتلة 

�سانت اإتيان 3-2 الأحد.

النهائي  ربع  ال��دور  مناف�سات  وتفتتح 
وكانيه  ف��ال��ي��ري  روم���ي���ي  ن���ادي���ي  م���ع 
رو�����س����ّي����ون م����ن ال�����درج�����ة ال���راب���ع���ة، 
)درج����ة  ت���ول���وز  الأّول  ف��ي�����س��ت�����س��ي��ف 

ثانية(، والثاين مونبلييه.
يف  الثانية  اإىل  الهابط  تولوز  وي��اأم��ل 

عام 2020 اأن يعود اإىل دوري النخبة 
الثاين قبل خم�س  املركز  حيث يحتل 

مراحل من النهاية.
غ���ري اأن ف���ريو����س ك����ورون����ا ي��ف��ت��ك يف 
7 حالت  �سفوف تولوز، فاإىل جانب 
الأحد  النادي  اأعلن  موؤكدة،  اإيجابية 

عن اإ�سابة اأربعة لعبني جدد وع�سو 
اأخرى،  ناحية  من  الفني.  الطاقم  يف 
حتقيق  يف  رو�����س����ّي����ون  ك���ان���ي���ه  ي����اأم����ل 
مونبلييه  اأم��ام  ثانية  مدوية  مفاجاأة 
من الوىل، بعدما كان اأ�سقط يف الدور 
 .1-2 مر�سيليا  "العمالق"  ال�سابق 

وكتب النادي يف ح�سابه على "تويرت" 
دون  م���ن  "حتى  ج��م��اه��ريه  مم���ازح���اً 
قلياًل"،  اخل���وف  بع�س  م��ع  خ����وف... 
يف اإ�سارة اإىل مواجهته ملونبلييه الذي 
 1-1 املت�سدر  فر�س تعادًل على ليل 

يف املرحلة 33.

لن  فريقه  ان  فلورنتينو بريي�س  الإ�سباين  ريال مدريد  نادي  رئي�س  قال 
ُيطرد من دوري اأبطال اأوروبا، بعد م�ساركته مع 11 نادياً كبرياً يف اإطالق 

الدوري ال�سوبر النف�سايل.
اأعلنت �ستة اأندية اإنكليزية )ليفربول، مان�س�سرت يونايتد، اأر�سنال، ت�سل�سي، 
مدريد  واأتلتيكو  مدريد  وري��ال  بر�سلونة  مع  توتنهام(،  �سيتي،  مان�س�سرت 
ال�سبانية، يوفنتو�س واإنرت وميالن الإيطالية اإطالق م�سابقة قد تن�سف 

دوري اأبطال اأوروبا، و�سيكون بريي�س اأول رئي�س لها.
اأج��ل خو�س مباريات  الب��ط��ال، من  دوري  النف�سال عن  الن��دي��ة  ق��ّررت 
اأكر تناف�سية "يف اأقرب وقت ممكن"، فيما �ستن�سّم ثالثة اأندية موؤ�س�سة 

وتدعى خم�سة اأخرى �سنوياً.
تتم  مل  قطريا  اململوك  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  اأن  بريي�س  وق��ال 

دعوته ليكون بني الأندية املوؤ�س�سة.
وراأى الحتاد الأوروبي )ويفا( ان الأندية امل�ساركة يف الدوري ال�سوبر لن 
تكون قادرة على خو�س م�سابقاته يف امل�ستقبل، فيما بلغ ريال مدريد مع 

مان�س�سرت �سيتي ن�سف نهائي دوري الأبطال لهذا املو�سم.
من  تهديدات  "هي  ت�سريينغيتو" التلفزيوين  "اإل  لرنامج  بريي�س  قال 

اأحد يخلط بني الحتكار وامللكية".
تابع رئي�س النادي الكر تتويجا يف دوري البطال با�سكاله املختلفة )13 

حتى  ول  ل.  بالطبع  الب��ط��ال،  دوري  من  مدريد  ُيطرد  "لن  لقباً( 
�سيتي اأو اأي فريق اآخر".

القانونية،  الدخول يف ال�سباب  اأريد  "لن يح�سل ذلك. ل  اأ�ساف 
لكن هذا لن يح�سل. هذا م�ستحيل".

الالعبني من متثيل  بحرمان  اأي�سا  الأوروب���ي  الحت��اد  ول��ّوح 
منتخباتهم الوطنية بحال م�ساركتهم يف امل�سابقة.

اأن يبقى هادئاً  "اأي لعب ميكنه  74 عاماً  �سرح بريي�س البالغ 
ل  �سفافاً.  يكون  اأن  ويجب  احتكار  ويفا  يح�سل.  ل��ن  ه��ذا  لن 

مي��ل��ك وي��ف��ا ���س��ورة ج��ي��دة يف ت��اري��خ��ه. ي��ج��ب اأن يكون 
منفتحاً للحوار ول يهّدد".

�سابق  ق����ال يف وق����ت  ب��ريي�����س  وك�����ان 
ات��خ��ذت ه���ذه اخلطوة  ان الن��دي��ة 
ت�ستمر  اأن  "يجب  الريا�سة  لنقاذ 

والتاأقلم  التغيري  يف  ال��ق��دم  ك���رة 
تفقد  القدم  ك��رة  الوقت.  ط��وال 

ب�سيء.  القيام  يجب  الهتمام. 
الريا�سة  ه����ي  ال����ق����دم  ك�����رة 
ال��وح��ي��دة ع��امل��ي��اً. ي��ج��ب اأن 
للتكّيف  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ي��ت��غ��رّي 
نفّكر  اأن  يجب  الع�سر.  م��ع 
يف �سبب عدم اهتمام ال�سبان 
املرتاوحة اأعمارهم بني 16 

و24 عاماً بكرة القدم".
امل�سجعني  غالبية  واجتمعت 

اأن��ح��اء القارة  والحت���ادات يف كل 
اإدانة القرار املدّوي الذي اتخذته الأندية  على 

بدعم  ال�سوبر"  "الدوري  ب����اإط����الق  ال�12 
ال�ستثماري  مورغان"  ب��ي  "جي  م�����س��رف  م��ن 

الأمريكي.

ال�سلة الأمريكية  واُتهمت الأندية الراغبة بال�سري على خطى دوري كرة 
الهائل لرواتب جنومها يف  واحلجم  الديون  حتت  ايه" والرازحة  بي  "اأن 

ظل اأزمة كورونا، على الفور باجل�سع ومت تهديدها باملعاقبة الدولية.
اأن  يجب  للرتفيه.  اأخ��رى  ومن�سات  مملة  مباريات  "هناك  بريي�س  تابع 

تتغرّي كرة القدم".
تريد  الأوروبية  الأندية  "هناك جمموعة من  امللكي  النادي  رئي�س  اأردف 

القيام ب�سيء جلعل هذه الريا�سة اأكر جاذبية عاملياً".
وراأى اأن جائحة فريو�س كورونا عّجلت يف حاجة الأندية للتغيري وانها ل 
تتحّمل انتظار ا�سالحات ويفا على دوري البطال "يتوقع اأن يبداأ دوري 

الأبطال اجلديد يف 2024. يف 2024، �ستكون كل الأندية قد ماتت".
وراأى بريي�س اأن البطولة اجلديدة �ست�ساعد الأندية ال�سغرية "قالوا انها 

بطولة الأغنياء وهذا لي�س �سحيحاً. هذه بطولة �ستنقذ كرة القدم".
تابع "املال يذهب للجميع، هذا هرمي. اإذا امتلك الأقوياء املال فهو يتدفق 
اآخرين  وخم�سة  قيمتهم،  بح�سب  يلعبون  ن��ادي��اً   15 هناك  اأ���س��ف��ل..  اإىل 
اأبدا  نفّكر  مل  مفتوحة.  هي  مغلقة.  لي�ست  الريا�سية.  جدارتهم  بح�سب 

ببطولة مغلقة".
و�ستح�سل الفرق امل�ساركة على 3،5 مليار يورو )4،19 مليار 
ومواجهة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  خ��ط��ط��ه��ا  ل��دع��م  دولر( 

حتديات فريو�س كورونا.
الفرق  تق�سيم  اجل���دي���د  ال�����س��ك��ل  و���س��ي�����س��ه��د 
مع  ع�����س��رة،  م��ن  جمموعتني  اإىل  الع�سرين 
تاأهل الفرق الثالثة الأوىل عن كل جمموعة 
اإىل ربع النهائي، ويخو�س الرابع واخلام�س 
م���ن ك���ل جم��م��وع��ة م���ب���ارات���ي ذه�����اب واإي�����اب 

لاللتحاق بدور الثمانية.
املباريات  م��ب��داأ  امل�����س��اب��ق��ة  تتبنى  ذل����ك،  وب��ع��د 
الإق�سائية من ذهاب واإياب على 
الأبطال،  دوري  غ����رار 
الذي  النهائي  قبل 
مباراة  م��ن  ي��ق��ام 
واح���دة يف اأي��ار-

مايو.

بت�سجيله  الهجومي  تاألقه  ووري��رز  �ستايت  كوري جنم غولدن  �ستيفن  تابع 
مت�سدر  �سيك�سرز  �سفنتي  فيالدلفيا  على  للفوز  فريقه  وق��اد  نقطة،   49

املنطقة ال�سرقية 107-96، يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وهي املباراة احلادية ع�سرة توالياً ي�سجل خاللها كوري، �ساحب 47 نقطة 
يف اخل�سارة اأمام بو�سطن �سلتيك�س ال�سبت، 30 نقطة اأو اأكر، ليمنح ووريرز 
"بالي  الإق�سائية  الأدوار  اإىل  موؤهل  مركز  على  �سراعه  يف  م�ستحقاً  ف��وزاً 

اأوف".
املو�سم  يف  لع��ب  اأف�سل  بلقب  للفوز  املر�سحني  كاأبرز  نف�سه  ك��وري  وفر�س 
العادي مع معدل ت�سجيلي هذا املو�سم بلغ 31،4 نقطة يف املباراة الواحدة، 
وبات ال�سالح الفتاك ل�ساحب املركز التا�سع يف املنطقة الغربية مع 29 فوزاً 

ونف�س عدد الهزائم.
وحقق كوري 10 رميات ثالثية، خم�س منها من اأ�سل 20 نقطة �سجلها يف 

الربع الرابع الأخري، من اإجمايل نقاطه اأمام �سفنتي �سيك�سرز.
وهي املرة ال� 21 بقمي�س فريقه احلايل ي�سجل فيها 10 رميات ثالثية اأو 
اأكر يف مباراة واح��دة، متقدماً على زميله كالي توم�سون الذي حقق هذا 

الإجناز يف خم�س مباريات فقط.
بدا مدرب ووري��رز، �ستيف كري عاجزاً عن و�سف ما حققه كوري، وقال "ل 
اأعرف ماذا اأقول. عندما ت�ساألوين بعد كل مباراة عن راأيي ب�ساأن كوري والأداء 

الذي يقدمه، فكل ما قلته بعد اآخر مباريات، ميكن اقتبا�سه جمدداً".
وتابع "بب�ساطة، لأن المر نف�سه يتكرر بعد كل مباراة. ده�سة مطلقة مل�ستوى 

مهارة هذا الالعب، قلبه، عقله وتركيزه. من الرائع م�ساهدته )يلعب(".
وو�سف كري الأرقام القيا�سية لنجمه عن امل�سافات البعيدة ب� "اأ�سياء حمرية 
للعقل"، ما ي�سع ابن ال� 33 عاماً يف دوري خا�س به يف تاريخ ال� "اأن بي اآيه" 

يف هذا الإمتحان.
المتدادات،  بع�س  م�سريته  بداية  يف  براينت  كوبي  لدى  "كان  كري  واأردف 
وكذلك مايكل جوردان حيث كان ي�سجل مثل املجنون"، و"لكن ل احد �سدد 
بهذه الطريقة يف تاريخ اللعبة. وحّتى وفقاً ملعايري �ستيف النبيلة اخلا�سة 

به، هذا اأعلى واأبعد".
وبداأ �سفنتي �سيك�سرز اللقاء بقوة فتقدم 12 نقطة اأمام �سيفه الذي عجز 
عن دخول اأجواء املناف�سة، قبل اأن ينجح الأخري يف معادلة الأرقام 24-24 
مع نهاية الربع الأّول. وفر�س الفريقان التعادل مرة جديدة 55-55 مع 
5 نقاط مع نهاية الربع  اأن يتقدم ووري��رز بفارق  نهاية الربع الثاين، قبل 
الثالث، ليبداأ بعدها ا�ستعرا�س كوري مانحاً فريقه التقدم يف الربع الخري 

باملباراة. الفوز  و�سرف   26-32
واأ�ساف زميل كوري، الكندي اأندرو ويغينز 16 نقطة و10 متابعات، فيما 

�ساهم داميون يل من على مقاعد البدلء ب� 12 نقطة.
الأ�سبوعني  خ��الل  رائ��ع  ب�سكل  نلعب  ف��وز.  كل  اإىل  "نحتاج  قائاًل  ختم كري 

امل��ن�����س��رم��ني. ن��ح��ن ع��ل��ى وت���رية ج��ي��دة ومن��ل��ك ال����روح وال��ط��اق��ة يف الوقت 
احلايل".

الذي  �سيك�سرز،  ل�سفنتي  انت�سارات متتالية  اأربع  �سل�سلة من  واأنهى ووريرز 
برز يف �سفوفه جنمه الكامريوين جويل اإمبيد مع 28 نقطة و13 متابعة 

و8 متريرات حا�سمة.
وتاألق �سقيق كوري الأ�سغر، �سيث يف �سفوف اخلا�سر مع 15 نقطة، واأ�ساف 

ماتي�س ثيبول 13.
ويف مباراة ثانية، عزز يوتا جاز �سدارته للغربية بفوزه على م�سيفه لو�س 

اأجنلي�س ليكرز حامل اللقب 97-111.
وكان جوردان كالرك�سون من على مقاعد البدلء اأف�سل امل�سجلني يف �سفوف 

الفائز مع 22 نقطة.
وخا�س ليكرز اللقاء دون جنميه ليرون جيم�س واأنتوين ديفي�س، وبرز يف 
�سفوفه تالن هورتون - توكر بت�سجيله 24 نقطة، فيما اأ�ساف كايل كوزما 
لكل  نقطة   15 كالدويل-بوب  وكنتافيو�س  ���س��رودر  دني�س  والأمل���اين   17

منهما.
ثانية من   0،3 بت�سجيله رمية حرة قبل  بوكر  قاد ديفن  ثالثة،  ويف مباراة 
�سافرة النهاية فريقه فينيك�س �سنز للفوز على ميلووكي باك�س بفارق نقطة 

التمديد. بعد   127  -  128
املو�سم يف  41 هذا  ال�  بفوزه  الغربية  املنطقة  الثاين يف  وع��ّزز �سنز مركزه 

مقابل 16 خ�سارة.
زمياله  واأ���س��اف  نقطة،   24 مع  الفائز  عند  امل�سجلني  لئحة  بوكر  ت�سّدر 
متابعات،  و7  حا�سمة  متريرة  �سانع الألعاب كري�س بول 22 نقطة مع 13 

وميكال بريدجز 21 نقطة.
ودخل بول لئحة اأف�سل 5 ممررين للكرات احلا�سمة يف تاريخ الدوري مع 
اإيرفني  ليكرز  اأ�سطورة  على  متريرة  بفارق  متقدماً  متريرة،   10.142

"ماجيك" جون�سون.
باين  وك��ام��ريون  متابعة،  و13  نقطة   20 م��ع  اأي��ت��ون  دي��ان��دري  ت��األ��ق  كما 

وكامريون جون�سون مع 12 و13 نقطة توالياً.
يف املقابل، مل حتل النقاط ال� 33 لليوناين ياني�س اأنتيتوكومنبو من خ�سارة 
و25   26 مع  املباراة  هوليداي  وج��رو  ميدلتون  كري�س  اأنهى  فيما  فريقه، 

نقطة توالياً.
ويف دنفر، �سجل العمالق ال�سربي نيكول يوكيت�س 47 نقطة لفريقه دنفر 
�سوطني  بعد   137  -  139 غريزليز  ممفي�س  على  للفوز  وق���اده  ناغت�س 

اإ�سافيني.
التهديفي،  �سجله  اإىل  حا�سمة  متريرات  و8  متابعة  واأ�ساف يوكيت�س 15 
الرابع يف  املركز  ناغت�س يف  لإبقاء  نقطة،   28 ب�  بارتون  ويل  زميله  و�ساهم 

املنطقة الغربية مع 37 فوزاً مقابل 20 هزمية.

كاأ�س فرن�شا.. قمة بني ليون 
وموناكو ولقاء �شهل ل�شان جرمان 

توتنهام  ق���رار  ال�سابق  اإجن��ل��رتا  مهاجم  روين  واي���ن  و���س��ف 
اأيام فقط من نهائي  باإقالة جوزيه مورينيو قبل  هوت�سبري 
�سيتي  مان�س�سرت  اأم��ام  القدم  لكرة  املحرتفني  رابطة  كاأ�س 

"باجلنون".
وق���ال روين، ال���ذي ل��ع��ب حت��ت ق��ي��ادة م��وري��ن��ي��و ع��ن��دم��ا كان 
يتعني  ك��ان  اإن��ه  يونايتد،  مان�س�سرت  يقود  الرتغايل  امل��درب 
اإقالة  قبل  الأح���د،  ي��وم  نهائي  حتى  الن��ت��ظ��ار  توتنهام  على 

املدرب البالغ عمره 58عاما.
وت�سعر  امل��و���س��م  ه���ذا  �سيئة  ن��ت��ائ��ج  ب�سل�سلة  ت��وت��ن��ه��ام  ومي���ر 

قيادة  حت��ت  ال��ن��ادي  لعب  طريقة  م��ن  بال�ستياء  اجلماهري 
املدرب ال�سابق لبورتو وت�سل�سي واإنرت ميالنو وريال مدريد 
بوكيتينو قرب  للمدرب ماوري�سيو  املن�سب خلفا  �سغل  الذي 

نهاية 2019.
اأنه  "اأعتقد  لل�سحفيني  كاونتي  دي��رب��ي  م��درب  روين  وق��ال 
توقيت غريب.  الكاأ�س. هذا  نهائي  قبل  بذلك  القيام  جنون 
كانت  اإذا  الكاأ�س  نهائي  النتظار حتى  كان ميكن  تاأكيد  بكل 

هناك رغبة يف اتخاذ هذا القرار".
�سيء  وه��ذا  بالألقاب  الفوز  يحب  م��درب  "مورينيو  واأ�ساف 

اأنا  م�سريته.  خالل  الألقاب  من  الكثري  ح�سد  لقد  وا�سح. 
متاأكد اأن دانييل ليفي )رئي�س توتنهام( كان يجب اأن ينتظر 
املدرب  هناك  ك��ان  "اإذا  وتابع  للمباراة".  التايل  اليوم  حتى 
�سيتي يف  اأن يجهز فريقا ملواجهة مان�س�سرت  الذي ي�ستطيع 
نهائي الكاأ�س فهو مورينيو. مل يقدم توتنهام اأف�سل موا�سمه 
ل���ذا م��ن خ���الل ه���ذه وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ف��ه��ذا ج��ن��ون وخماطرة 
كبرية". واأبلغ مورينيو �سبكة "�سكاي �سبورت�س" اأنه ل يحتاج 
اإىل احل�سول على راحة قبل العودة اإىل التدريب وقال "اأنا 

دائما مرتبط بكرة القدم".

روين: ما حدث مع مورينيو »جنون«

بريي�س : ريال مدريد »لن ُيطرد« 
من دوري الأبطال 

ووريرز ُي�شقط �شفنتي �شيك�شرز بف�شل  كوري 

اأكد قائد ليفربول الإجنليزي، جيم�س ميلر، اأنه يكره 
يف  متمنياً  اجل��دي��دة،  الأوروب����ي  ال�سوبر  دوري  بطولة 

الوقت ذاته باأل تتحول لواقع.
قال ميلر يف ت�سريحات ل�سبكة �سكاي �سبورت�س عقب 
اإيالند  ملعب  على  يونايتد  ليدز  اأم���ام  فريقه  م��ب��اراة 
ت�ساوؤلت كثرية حتتاج  "كما يرى كثريون، هناك  رود: 

لإجابة، باإمكاين فقط التعبري عن راأي��ي، ل اأحب هذه 
البطولة، واأمتنى األ تقام".

من  لع��ب  اأول  هو  عاماً(   35( املخ�سرم  القائد  ويعد 
الفرق املوؤ�س�سة للبطولة اجلديدة الذي يبدي اعرتا�سه 
على البطولة، اإىل جانب جنم مان�س�سرت يونايتد، برونو 

فرنانديز، ولعب مان�س�سرت �سيتي، جواو كان�سيلو.

قائد ليفربول: اأكره 
»دوري ال�شوبر« اجلديد



»الإمام ال�شافعي« يعود ل�شتقبال ر�شائل املحبني
بعد اإغالق دام لنحو خم�س �سنوات، عاد �سريح الإمام ال�سافعي ل�ستقبال 
زواره من جديد؛ اإذ اعتاد امل�سريون املجيء اإىل ال�سريح لبث �سكواهم، يف 
طق�س �سعبي متعارف عليه، بحي اخلليفة جنوب �سرقي العا�سمة امل�سرية. 
الأحد،  العناين،  خالد  الدكتور  امل�سري،  والآث���ار  ال�سياحة  وزي��ر  وافتتح 
م�سروع ترميم �سريح وقبة الإمام ال�سافعي بح�سور الدكتور حممد خمتار 
جمعة، وزير الأوقاف، خالد عبد العال، حمافظ القاهرة، جوناثان كوهني، 
اجلمهورية  مفتي  جمعة،  علي  وال��دك��ت��ور  بالقاهرة،  الأم��ريك��ي  ال�سفري 
بالقرب  ال�سافعي،  الإم��ام  قرافة  قلب  يف  ال�سريح  ويقع  ال�سابق.  امل�سرية 
اإدري�س  بن  حممد  قر  اأعلى  القاهرة،  و�سط  عائ�سة  ال�سيدة  ميدان  من 
وبالرغم  الإ�سالمي.  للفقه  الأربعة  ال�سنية  املذاهب  اأئمة  ثالث  ال�سافعي، 
من اأن ال�سافعي مل يق�س �سوى اأربع �سنوات فقط يف م�سر، اإل اأن بعد وفاته 
ودفنه يف م�سر عام 820م، يف مقرة عائلة عبد اهلل بن عبد احلكم، اأحاط 
قره قد�سية واأ�سبح حمطة هامة يف م�سارات الزيارة الدينية. �سعبية قر 
ا؛ حيث �سملوه برعايتهم، بداية من  الإمام ال�سافعي امتدت اإىل احلكام اأي�سً
اإىل  اإىل اخلديوي توفيق، وين�سب ال�سريح احلايل  �سالح الدين الأيوبي 
�سابق  فاطمي  �سريح  مكان  �سيده  الذي  الكامل حممد  الأيوبي  ال�سلطان 

بعد دفن والدته هناك عام 1211 م.

م�شمم ديكورات »ق�شر النيل« 
يك�شف كوالي�س العمل

اإ�سادات كثرية تداولها رواد مواقع التوا�سل الجتماعي تُخ�س ديكورات ُم�سل�سل 
ال�ستينيات  العمل يف ر�سد تفا�سيل فرتة  اإىل جودة  م�سريين  النيل”،  “ق�سر 

بدقة كبرية، والتي نالت اإعجاب وتقدير الكثريين.
املُهند�س كارم حممود  “ق�سر النيل”  ويف هذا الإط��ار حتدث م�سمم ديكورات 
له  وحت�سرياته  العمل  يف  ُم�ساركته  تفا�سيل  عن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
املُ�ستخدمة بها وعن املراجع التي عاد  ومعايري اختياراته للديكورات والألوان 
واأبرز  خُمتلفة  زمنية  حقبة  دي��ك��ورات  ُي�سمم  واأن���ه  خا�سة  ت�سميماته  يف  لها 
ال�سعوبات التي واجهته خالل التجربة.  يقول مهند�س الديكور كارم حممود 
ُي��وؤرخ لفرتة زمنية ُمهمة،  اأنه عمل فني  “ق�سر النيل”  اإن ما جذبني مل�سل�سل 
جيدين  وممثلني  �سيناريو  م��ن  توليفة  فيه  ُمتكاملة؛  العمل  تركيبة  اأن  كما 
ومنتج داعم للعمل ومتحم�س له، كما اأن حنيني للما�سي كان اأحد اأهم الأ�سباب 
الرئي�سية للم�ساركة فيه. ويتابع عندما قراأت الورق اأحببته كثريا و�سعرت اأنني 
بهذا  ي�سعر  اأي�سا  اجلمهور  اأجعل  اأن  التحدي  فكان  النيل  ق�سر  داخ��ل  اأعي�س 

ال�سعور الذي انتابني فور قراءتي لل�سيناريو.
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اأبل ت�شمح بعودة تطبيق 
مثري للجدل اإىل من�شاتها

لتطبيق  “اآبل”،  �سركة  �ست�سمح 
التوا�سل الجتماعي املثري للجدل 
متجر  اإىل  ب���ال���ع���ودة  “بارلر”، 
ر�سالة  وف��ق  “اآيفون”،  تطبيقات 
ن�سرها الثنني، النائب اجلمهوري 

عن ولية كولورادو، كني باك.
التطبيق  اأزال��ت  قد  “اآبل”  وكانت 
يف يناير بعد ا�ستخدامه لالإعالن 
مبنى  يف  ال�������س���غ���ب  اأح���������داث  ع����ن 
الكونغر�س الأمريكي يوم 6 يناير، 
التطبيق  حمتوى  ت�سمن  عندما 
دعوات للعنف واأن�سطة اأخرى غري 

قانونية.
وك���ت���ب ت��ي��م��وث��ي ب��������اودريل، كبري 
م���دي���ري ال�������س���وؤون احل��ك��وم��ي��ة يف 
يف ر�سالة، اأن �سركة  �سركة “اآبل”، 
“بارلر” قامت بتحديث تطبيقها 

وحت�سني الإ�سراف على املحتوى.
اعتبارا من  اأن��ه  الر�سالة  وج��اء يف 
مراجعة  ق�سم  واف���ق  اأب���ري���ل،   14
على  “اآبل”  يف  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
ال�سركة  و����س���ت���واف���ق  ال���ت���غ���ي���ريات 
تطبيق  م��ن  حم��دث��ة  ن�سخة  ع��ل��ى 
يف  ب�������اودريل  واأ�����س����اف  “بارلر«. 
باك،  النائب  اإىل  املوجهة  الر�سالة 
ولية  ع��ن  اجلمهوري  وال�سناتور 
يوتا، مايك يل، اأن “اآبل تتوقع اأن 
املحدث،  “بارلر”  تطبيق  ي�سبح 

متاحا فور اإ�سداره«.
وقال باك يف تغريدة على تويرت اإن 
القرار كان “انت�سارا كبريا حلرية 

التعبري«.
باك  دع�����ا  اأخ���������رى،  ت���غ���ري���دة  ويف 
و”اأمازون”  “غوغل”  ���س��رك��ت��ي 
خ��ط��وة مم��اث��ل��ة، مطالبا  لت���خ���اذ 

بوقف “الرقابة«.

قتلوا الطفلة اأثناء انتظارها 
وجبة »ماكدونالدز«

يف حادث ماأ�ساوي، قتلت طفلة اأمريكية تبلغ من العمر 
7 اأعوام بالر�سا�س، بينما كانت تنتظر مع والدها وجبة 
مدينة  يف  “ماكدونالدز”  م��ط��اع��م  اأح����د  م��ن  ���س��ري��ع��ة 
�سيارة  داخ���ل  جتل�س  اآدام����ز  جا�سلني  وك��ان��ت  �سيكاغو. 
انتظار  اأث��ن��اء  “29 عاما”  ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ  وال��ده��ا 
م�سلحون  فتح  عندما  للمركبات،  املحدد  امل�سار  يف  وجبة 
اإعالم  و�سائل  بح�سب  احل��ادث��ة،  ووق��ع��ت  عليهما.  ال��ن��ار 
اأن  الأمريكية  ال�سرطة  وذك��رت  الأح��د.  ع�سر  اأمريكية، 
الطفلة اأ�سيبت بجروح بالغة، بعدما اخرتقت ر�سا�سات 
عدة ج�سدها، نقلت على اأثرها اإىل امل�ست�سفى حيث اأعلنت 
وفاتها هناك.واأ�سيب والدها بجروح خطرية للغاية من 
جراء ر�سا�سة خرقت ج�سده. واأثارت هذه اجلرمية حالة 
من احلزن والغ�سب بني ذوي ال�سحايا واملجتمع املحلي. 
وقالت ال�سرطة اإنها مل تعرف بعد خلفية اجلرمية، فيما 

مل يتم توقيف اأحد حتى الآن.

دينا�شور يف احلديقة
من  راي��ان  كري�ستينا  ن�سرته  ق�سريا  فيديو  مقطع  اأث��ار 
التوا�سل  مواقع  رواد  بني  انق�ساما  فلوريدا،  يف  منزلها 
ال��ل��ق��ط��ات، بينما  اأك���د ف��ري��ق �سحة  الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث 
ذهب اآخرون اإىل تف�سريه ب�سكل خمتلف. واأظهر مقطع 
حديقة  يف  يتحرك  الدينا�سور  ي�سبه  خملوقا  الفيديو 
�ستار”  “ديلي  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما  كري�ستينا،  منزل 
الريطانية. وحترك يف الفيديو حيوان �سغري احلجم، 
الدينا�سورات  ف�سيلة  كثريا  ي�سبه  قدمني،  على  ي�سري 
“فيلو�سريابتور«. وتعليقا على الفيديو، قالت كري�ستينا، 
اإن الفيديو �سحيح، ولكنها ل تعرف هوية احليوان الذي 
التوا�سل  مواقع  رواد  وانق�سم  غريب.  نحو  على  ي�سري 
ممن �ساهدوا الفيديو بني موؤيدين اأكدوا �سحة الفيديو، 
وباأن الكائن الذي ظهر فيه لي�س طائرا كبريا كما زعم 
اأمامية للحيوان. وذهب فريق  اأرجل  اإذ ظهرت  البع�س، 
اإىل القول اإن احليوان هو كلب ولكنه يرتدي �سيئا على 

ج�سمه، واأن الفيديو عبارة عن مزحة.

�شداقة »رجل واأخطبوط« تناف�س على الأو�شكار
لكن  ب�سهولة  ب��الإن�����س��ان  الأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات  ترتبط  ق��د 
ع��ن��دم��ا ينجح اأخ��ط��ب��وط يف اإق��ام��ة ع��الق��ة ���س��داق��ة مع 
غوا�س وي�سبح معلمه يف احلياة فاإنه يحق لق�سة حقيقية 
كهذه اأن حتجز مكانا بني الأ�سماء املر�سحة لأف�سل فيلم 
وثائقي يف حفل جوائز الأو�سكار املقرر يوم الأحد املقبل.  
اأوكتوبو�س  )م���اي  الأخطبوط”  “معلمتي  فيلم  وب���داأ 
ك��م�����س��روع فيديو  اأع����وام  ع�����س��رة  ا���س��ت��غ��رق  ال���ذي  تيت�سر( 
�سخ�سي للمخرج اجلنوب اأفريقي كريج فو�سرت لتوطيد 
ارتباطه بالطبيعة وذلك مبراقبة اأنثى اأخطبوط ف�سولية 
وهو ميار�س الغط�س احلر قرب كيب تاون. و�ساركته اأنثى 
بحرية  ع�سبية  منطقة  يف  اخلا�سة  حياتها  الأخطبوط 
كل يوم على مدار عام قبل نفوقها بعد زواجها وو�سعها 

البي�س، وطّور الثنان عالقة قوية.

تتلقى اللقاح بف�شتان الزفاف
اأمريكية ف�ستان زفافها عند ذهابها للح�سول على لقاح الفريو�س  اإلغاء وباء كورونا خلطط زواجها، ارتدت  بعد 
بكمامة ونظارة �سم�س معلقة على �سعرها وف�ستان زفاف منقو�س بتطريزات منقطة على  التاجي “كوفيد-19(. 
�سكل الورود ال�سغرية، جميعها باللون الأبي�س، ارتدت �سارة �ستوديل من ولية ماريالند الأمريكية ف�ستان زفافها 
 .COVID-19 لقاح  ملوعد  كورونا،  فريو�س  ب�سبب  لزواجها  ال�ستقبال  حفل  خطط  اإلغاء  اإىل  ا�سطرت  اأن  بعد 
الزفاف  املا�سي، بو�سع خطط  العام  ر�سمياً  للزواج  2019 وكانا م�ستعدين  بزوجها يف عام  “�ستوديل”  ارتبطت 

واإقامة حفل ا�ستقبال بح�سور حوايل 100 �سخ�س، وفقاً ملوقع “بيزني�س اإن�سايدر” الأمريكي.
ولكن ب�سبب تفاقم جائحة الفريو�س التاجي ان�سمت “�ستاديل” اإىل العديد من العرائ�س الالتي توقفت خطط 

زفافهن.
ب�سبب خماوف  ال�سيفي  ا�ستقبالهم  واألغوا حفل  8 �سيوف  مع  الزوجان حفل زفاف �سغرياً  اأقام  ونتيجة لذلك، 
تتعلق بال�سالمة ال�سحية. ولت�سليط ال�سوء على املوقف، قررت “�ستاديل” ارتداء ف�ستانها الذي كان قد اختارته 
حلفل ال�ستقبال امللغي، للح�سول على لقاح كورونا يف ملعب بنك “اإم اآند تي” يف مدينة بالتيمور بولية مرييالند 

الأ�سبوع املا�سي، والذي و�سفته ب�”ف�ستان ا�ستقبال اللقاح«.
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»م�شحراتية« بطبلة اأخيها املتوفى
يف  اإل  ذات��ه��ا  تكت�سف  ومل  بكيانها  ال��ق��ادر  عبد  دلل  ت�سعر  مل 
اللحظة التي اأم�سكت فيها طبلة اأخيها القدمية وبداأت توقظ 

النا�س فجرا يف �سهر رم�سان املبارك لتناول ال�سحور.
���س��وارع القاهرة  اأن تتجول ام���راأة يف  امل��األ��وف  ولأن���ه م��ن غ��ري 
مبفردها ليال، يتجمع كثري من �سكان احلي والأطفال حولها 
ال��ن��ا���س لال�ستيقاظ قبل  ع��ل��ى  وت��ن��ادي  ت��ق��رع ط��ب��ول��ه��ا،  وه���ي 
اختبار  م��ن  جن��ا  ق��دمي  تقليد  ه��و  امل�سحراتي  وع��م��ل  ال��ف��ج��ر. 
جميع  يف  كثريون  ي��زال  ول  التكنولوجي.  التقدم  رغم  الزمن 
اأن��ح��اء ال��ع��امل الإ���س��الم��ي ي����وؤدون ه��ذا ال��ع��م��ل، بع�سهم باآلت 
مالب�س  يرتدون  وهم  به  يقومون  الآخ��ر  والبع�س  مو�سيقية، 
اإيقاظ  وهي  نف�سها  الر�سالة   يحملون  جميعا  لكنهم  تقليدية 
النا�س لتناول وجبة ال�سحور. كان الدافع الأول لها هو فقدان 
�سقيقها الذي ظل يقوم بهذه املهمة ملا يقرب من 25 عاما. بعد 
األ تنقطع عادته وخرجت هي تفعل ما كان  اأرادت دلل  وفاته 
يفعله نف�سه  وتفعل اخلري نف�سه الذي كان يقدمه للمجتمع. 
دعم  بف�سل  �سهال  اأ�سبح  ال��ذي  العمل،  بهذا  قيامها  ومر على 

العائلة، ما يناهز ع�سر �سنوات.

كلب »اآيل« يكافح املخدرات 
ا�ستقبلت ال�سرطة الهولندية ع�سوا جديدا يف قواتها اخلا�سة 
وهو كلب اآيل باأربع اأرجل ُيطلق عليه ا�سم “�سبوت«. وا�سُتخدم 
وظيفته  يف  م�����ار������س-اآذار  يف  م���رة  لأول  “�سبوت”  ال���روب���وت 
الب�سر  قبل  امل��خ��درات  خمترات  دخ��ول  وه��ي  حاليا  الأ�سا�سية 
ح�سبما تقول ال�سرطة. وقالت مارجولني �سميت، رئي�سة ق�سم 
العمليات اخلا�سة: “يعتر خمتر املخدرات على الدوام مكانا 
ل��وج��ود م���واد خطرة  ن��ظ��را  ل��ن��ا،  ب��امل��خ��اط��ر بالن�سبة  حم��ف��وف��ا 
�سالحا  يحمل  جم��رم  وج��ود  احتمالية  تبقى  لكن  با�ستمرار، 
م�سدر  لنا  بالن�سبة  فاإنه  عليه  “بناء  واأ�سافت:  قائمة«.  ناريا 
قوة اإذ ميكننا الآن اإر�سال روبوت للداخل للقيام بهذه املالحظة 
الأولية بالنيابة عنا«. واأو�سحت �سميت اأن ال�سرطة الهولندية 
الآيل،  البولي�سي  الكلب  ت�ستخدم  اأوروب���ا  يف  �سرطة  ق��وة  اأول 
اأن قامت �سركة  اأث��ار �سجة كبرية على الإن��رتن��ت منذ  وال��ذي 
يف  م��رة  لأول  بعر�سه  �سنعته،  ال��ت��ي  دياناميك�س(  )ب��و���س��ت��ون 
2016. ويعتمد �سبوت على كامريات واأجهزة ا�ست�سعار اأخرى، 
وهو مفيد نظرا لقدرته على ال�سري عر املداخل واإزالة العوائق 

ال�سغرية، ويتم توجيهه عر جهاز حتكم عن بعد.

اأكرب �شبطية هريوين يف هذا البلد
قالت ال�سرطة يف �سنغافورة اإنها �سبطت نحو 16.5 كيلوغراماً 

من الهريوين، يف اأكر �سبطية من نوعها منذ عقدين.
وق���ال امل��ك��ت��ب امل���رك���زي مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات يف ب��ي��ان اإن���ه �سادر 
خمدرات بقيمة 2.3 مليون دولر �سنغافوري )1.72 مليون 
دولر اأمريكي( يف مداهمة ملنزل رجل ماليزي، حيث مت العثور 

اأي�سا على اأكر من 23 كيلوجراما من احل�سي�س.
ك���م���ا مت����ت م�������س���ادرة ك���م���ي���ات اأ����س���غ���ر م����ن خم�������درات الأي�������س 
امل��داه��م��ة الأ�سبوع  ال��ن�����س��وة خ���الل  وامل��ي��ث��ام��ف��ي��ت��ام��ني وح��ب��وب 
املا�سي. ويعتقد املكتب اأن الكمية التي مت �سبطها من املخدرات 
اأ�سبوع. وقال املكتب  األف م�ستخدم ملدة   15 كانت كافية لنحو 
اأكر  اإن الهريوين الذي مت �سبطه هو  خالل موؤمتر �سحفي 

كمية يف اأي عملية ملكافحة املخدرات منذ عام 2001.

اختبار دم ثوري لتحديد 
عمر جهاز املناعة 

لوك،  ج���وردان  الروفي�سور  ط��ور 
للبيولوجيا  ال���ف���خ���ري  الأ����س���ت���اذ 
كولدج  ك��ي��ن��غ  ك��ل��ي��ة  يف  اجل���زئ���ي���ة 
لختبار  منزلية  جمموعة  بلندن، 
الدم، ميكنها قيا�س جزيئات ال�سكر 
جزء  وه��ي  “غليكانات”،  امل�سماة 

اأ�سا�سي من نظام املناعة لدينا.
ميكن اأن يخرك الختبار اجلديد 
مبدى اللتهاب الذي تعاين منه، 
ذل����ك بطبيب  ب��ع��د  ي��و���س��ل��ك  ث���م 
ع��ر تطبيق  ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي  اأو 
حياتك  اأ�سلوب  لتعديل  “زووم”، 

ال�سخ�سي.
على  الختبار  جمموعة  وحت��ت��وي 
اإب�����رة ل��ل��وخ��ز مي��ك��ن م���ن خاللها 
وخ�����ز الإ�����س����ب����ع، وب���ع�������س ال�����ورق 
الن�ساف جلمع قطرات الدم. ويتم 
اإر�سال العينة اإىل املختر قبل ملء 

ا�ستبيان �سحي عر الإنرتنت.
ف��اإن��ه مع  ل���وك  ال��دك��ت��ور  وبح�سب 
ي�����س��ب��ح لدينا  ال�����س��ن،  ت��ق��دم��ن��ا   يف 
امل�سببة  ال��غ��ل��ي��ك��ان��ات  م���ن  امل���زي���د 
التهاًبا  يخلق  وه���ذا  لاللتهابات، 
يدمر  م�ستمر  امل�ستوى  منخف�س 

جميع اأن�سجتنا.
ومبا اأن معظم احلالت املزمنة مثل 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س 
تنتج  املفا�سل،  والتهاب  وال�سكري 
اختبار  ف��اإن  التهابية،  عوامل  عن 
اإنذار  ن��ظ��ام  ميثل  امل��ن��اع��ي،  العمر 
وفق  الأم��را���س،  لهذه  جيد  مبكر 
ميل  دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  اأوردت  م���ا 

الريطانية. 

 ن�شليهان اأتاغول تتوّجه
 بر�شالة اإىل زوجها بعيده

اأتاغول   الرتكية  ن�سليهان  النجمة  وّجهت 
الرتكي   املمثل  لزوجها  رومان�سية  ر�سالة 

قادير اأوغلو  مبنا�سبة عيد ميالده، اإذ كتبت 
اذا كان هناك �سيء  على ح�سابها اخلا�س: 

�سينت�سر، دع احلب ينت�سر«.
وك���ان���ت ت���وّج���ه���ت ن�����س��ل��ي��ه��ان اأت����اغ����ول اإىل 
فحو�ساتها  نتائج  على  ل��الط��الع  انكلرتا 
مبتالزمة  اإ�سابتها  ب�سبب  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
برنامج  باتباع  ب��داأت  اإذ  املت�سربة،  الأم��ع��اء 
الطعام  تناول  وه��و  لها،  خم�س�س  غذائي 
ر يف املنزل فقط والبتعاد عن  الذي يح�سّ

وجبات املطاعم.
اأتاغول  اآخر ت�سّدرت ن�سليهان  على �سعيد 
ح��دي��ث امل��ت��اب��ع��ني، ب��ع��د ت����داول اأخ���ب���ار عن 
اإىل  اإ���س��ب��اين،  فيلم  ب��ط��ول��ة  يف  م�ساركتها 

جانب النجمة بينيلوبي كروز.

جهاز  لبناء  يخططون  ممن  للكثريين  بالن�سبة 
اإىل ترقية  بب�ساطة  اأو يتطلعون  اأحالمهم  األعاب 
بع�س املكونات، غالًبا ما تكون ال�سا�سة واحدة من 

اأكر الأجزاء التي يتم جتاهلها.
األعاب جديدة، فال بد  �سا�سة  اإذا قررت �سراء  لذا 
من الأخذ بالعتبار الأمور التالية التي ت�ساعدك 
�سحيفة  اأوردت  م��ا  بح�سب  اأف�����س��ل،  اختيار  على 
املثايل:  ال�����س��ا���س��ة  ح��ج��م  اإك�سر�س”:  “اإنديان 
اأن  وميكن  ج��ًدا  مهم  لل�سا�سة  ال�سحيح  احلجم 
يوؤثر على جتربة اللعب، ولي�س من ال�سروري اأن 
يكون حجم ال�سا�سة الكبري هو الأف�سل لأن دقتها 
 21 مقا�س  �سا�سة  ب�سراء  ُين�سح  اأق���ل.  تكون  ق��د 

بو�سة اإىل 32 بو�سة.
�سريعة:  ا�ستجابة  واأوق����ات  اأع��ل��ى  حتديث  معدل 
يعتر معدل التحديث الأعلى اأمًرا بالغ الأهمية، 
فكلما زاد عدد اإطارات البيانات التي يتم عر�سها 
اأف�سل  اللعب  يف  جتربتك  ك��ان��ت  ث��ان��ي��ة،  ك��ل  ل��ك 

جيد   GPU ل��دي��ك  ك���ان  اإذا  ���س��ال���س��ة.  واأك�����ر 
وم��ع��ال��ج لئ���ق وم��ك��ون��ات اأخ����رى ل��ت��ت��واف��ق معها، 
�سا�سة  لديك  يكن  مل  اإذا  ذل��ك،  وم��ع  جيد،  فهذا 
من  تتمكن  فلن  املرتفع،  التحديث  معدل  تدعم 
اأن حت��ت��وي �سا�سة  ي��ج��ب  روؤي����ة ه���ذا الخ���ت���الف. 
على  بك�سل   1080 دق���ة  ع��ل��ى  اجل��ي��دة  الأل���ع���اب 
الأقل )Full HD( ومعدل حتديث يبلغ 144 
تبلغ  التي  ال�سا�سات  اختيار  ا  اأي�سً ميكنك  هرتز. 
توفر معدل حتديث  والتي  بك�سل   1080 دقتها 
يبلغ 240 هرتز اأو �سا�سات 1440 بك�سل عالية 

الدقة مبعدل حتديث يبلغ 144 هرتز.
ا�ستجابة  م��ع��دل  ذات  ���س��ا���س��ة  اإىل  ��ا  اأي�����سً حت��ت��اج 
اأجزاء  يف  ال�سريعة  ال��ق��رارات  تلك  لتخاذ  �سريع 
اأوقات  لل�سا�سات  �سيكون  الألعاب.  يف  الثانية  من 
 0.5 5 مللي ثانية اإىل  ا�ستجابة ت��رتاوح ما بني 
�سا�ستك،  على  ال��رق��م  ه��ذا  ق��ل  كلما  ثانية.  مللي 

زادت �سرعة تفاعلها مع ما يحدث يف اللعبة.

اأ�شياء عليك اأخذها بالعتبار عند �شراء �شا�شة لالألعاب

تايلور �شويفت �شحية حماولة  ت�شلل اإىل منزلها 
اأوقفت ال�سرطة الأمريكية رجال حاول الت�سلل اإىل �سقة املغنية الأمريكية تايلور �سويفت 

يف نيويورك، يف حادثة جديدة ت�ساف اإىل �سل�سلة م�سايقات من هذا النوع تعر�ست لها. 
واأعلنت �سرطة نيويورك اأنها اأوقفت رجال يف الثانية واخلم�سني من العمر عّرفت 

بعدما  ال��غ��ري،  ممتلكات  اإىل  بالت�سلل  واتهمته  وجون�سون  هانك�س  با�سم  عنه 
ا�ستدعيت اإىل منزل املغنية يف جنوب مانهاتن بعيد ال�ساعة الثامنة والن�سف 

م�ساء ال�سبت. ومل تو�سح ال�سرطة مكان تواجد املغنية خالل احلادثة. 
األبومها  اأخ��ريا مع  اأ�سبحت  “31 عاما” التي  و�سبق لتايلور �سويفت 

“غرامي” عن فئة  تنال ثالث مرات جائزة  فنانة  اأول  “فولكلور” 
اأف�سل األبوم خالل العام، اأن واجهت م�سكالت عدة من هذا النوع. 

اأوقف رجل يف الثانية والثالثني من العمر يف متوز-يوليو  فقد 
2019 وبحوزته “عدة لل�سطو” اأمام م�سكن املغنية يف مدينة 

�ساحلية بولية رود اآيالند ال�سغرية يف �سمال �سرق نيويورك. 
ويف اآذار-مار�س 2019، اأوقف رجل للمرة الثانية يف اأقل 

من عام، اأمام �سقتها يف مانهاتن.

يقف »ب�ي�ج«, وه� رجل 
ثلج م�سن�ع من احل�س� 

ومليء باملفرقعات 
النارية, على م�قد نار 
عند ج�سر بالقرب من 
منتجع جبال الألب يف 

�س�ي�سرا.    »رويرتز«


