
   

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي -وام:

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاوالت 
ا�شتهداف  اإي�����ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة  االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  املدنية  واالأع��ي��ان  املدنيني 
طائرة  خ��ال  م��ن  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  باململكة  م�شيط 

مفخخة، اعرت�شتها قوات التحالف.
واأكدت دولة االإمارات - يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون 
احلوثي  جلماعة  االإرهابية  الهجمات  هذه  ا�شتمرار  اأن   - ال��دويل 
بجميع  وا�شتخفافها  ال���دويل  للمجتمع  ال�شافر  حتديها  يعك�س 

القوانني واالأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما 
امل��ن�����ش��اآت احليوية  ال��ت��ي ت�شتهدف  امل��ت��ك��ررة  االأع���م���ال  ل��وق��ف ه���ذه 
االقت�شاد  وا���ش��ت��ق��رار  ال��ط��اق��ة  واإم�����دادات  اململكة،  واأم���ن  وامل��دن��ي��ة 
االأخرية  االآون���ة  يف  الهجمات  ه��ذه  ا�شتمرار  اأن  م��وؤك��دة  العامليني، 
يعد ت�شعيدا خطريا، ودليًا جديداً على �شعي هذه امللي�شيات اإىل 

تقوي�س االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�شامن دولة االإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
الهجمات االإرهابية، والوقوف معها يف �شف واحد �شد كل تهديد 
اإجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  وا�شتقرارها،  اأمنها  يطال 

حلفظ اأمنها و�شامة مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية 
ال�شعودية كل ال يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه 

الدولة تهديداً ملنظومة االأمن واال�شتقرار فيها.

تعزيزات يف �شفوف القوات االثيوبية

مو�شوع ماأ الدنيا و�شغل النا�س

الإمارات تدين العتداء الإرهابي 
الذي ا�شتهدف قرية �شمايل بوركينا فا�شو 

•• اأبوظبي-وام: 

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها للهجوم االإرهابي الذي ا�شتهدف قرية 
واإ�شابة  مقتل  عن  واأ�شفر  ال�شديقة،  فا�شو  بوركينا  جمهورية  �شمايل 
ع�شرات املدنيني االأبرياء. واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف 
بيان لها - اأن دولة االإمارات تعرب عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه االأعمال 
ت�شتهدف  والتي  واالإره���اب،  العنف  اأ�شكال  جميع  ورف�شها  االإجرامية، 

زعزعة االأمن واال�شتقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ االإن�شانية.
بوركينا  حكومة  اإىل  وموا�شاتها  تعازيها  خال�س  عن  ال���وزارة  واأع��رب��ت 
بال�شفاء  ومتنياتها  ال��ن��ك��راء،  اجل��رمي��ة  ه��ذه  �شحايا  ذوي  واإىل  فا�شو 

العاجل جلميع امل�شابني.

الإمارات تدين العتداء 
الإرهابي الذي ا�شتهدف مقدي�شو

•• اأبوظبي -وام:

اإدانتها للهجوم االإرهابي الذي وقع بالقرب  اأعربت دولة االإم��ارات عن 
من حمطة حافات يف العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو، واأ�شفر عن مقتل 

واإ�شابة عدد من املدنيني االأبرياء.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان لها - اأن دولة االإمارات 
تعرب عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه االأعمال االإجرامية، ورف�شها جميع 
واال�شتقرار،  االأم���ن  زع��زع��ة  ت�شتهدف  ال��ت��ي  واالإره�����اب  العنف  اأ���ش��ك��ال 

وتتنافى مع القيم واملبادئ االإن�شانية.
واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�شاتها اإىل اأهايل وذوي �شحايا 

هذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

وزير ال�شحة الربيطاين خال لقائه التلفزيوين مع قناة )بي بي �شي( يف لندن. )رويرتز(

% بريطانيا: املتحور الهندي لفريو�س كورونا معد اأكرث بـ40 

اجلي�س الإثيوبي يعزز وحداته وي�شدد حرا�شة �شد النه�شة
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

للقوات اجلوية  العام  القائد  قال 
يلمما  اجل���������رال  االإث�����ي�����وب�����ي�����ة، 
القوات  اإن  االأح��د،  اأم�س  مردا�شا، 
االإث��ي��وب��ي��ة ت��ع��زز وح��دات��ه��ا اأكرث 
على  م�شددا  م�شى،  وقت  اأي  من 
ل�شد  دقيقة  بحرا�شة  ت��ق��وم  اأن��ه��ا 

النه�شة.
الع�شكري  امل�����������ش�����وؤول  واأدىل 
ب��ت�����ش��ري��ح��ات��ه، خ����ال م��ن��ح عدد 
الع�شكرية  وال��رت��ب  ال�شارات  من 
اجلو  ����ش���اح  اإىل  ل��ل��م��ن��ت�����ش��ب��ني 

االإثيوبي.
حماوالت  اأن  م��ردا���ش��ا،  واأ����ش���اف 
واإ�شاعة  ال��ب��اد  ا�شتقرار  زع��زع��ة 
ال��ف��و���ش��ى داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا لن 
اجلي�س  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ت��ن��ج��ح، 
ميثل رمز �شيادة الباد، و�شيتطلع 
وحرا�شة  حماية  يف  دوره  بكامل 

�شد النه�شة من اأي عدوان.
غيديون  ق����ال  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اأ����ش���ف���او، 
االإثيوبية ملفاو�شات �شد النه�شة، 
الثاين  امل������لء  ع��م��ل��ي��ة  جن�����اح  اإن 
�شيمكن ال�شد من �شمان احلماية 

الـــنـــاتـــو يـــحـــذر مــو�ــشــكــو 
احللفاء تهديد  من  ومين�شك 

•• وار�سو-وكاالت:

ح����ذر االأم�����ني ال���ع���ام حل��ل��ف �شمال 
االأط��ل�����ش��ي ي��ن�����س ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ، كل 
م��ن تهديد  وب��ي��ارو���س  رو�شيا  م��ن 
حلفاء احللف، بعد اإجبار ال�شلطات 
الهبوط  على  لطائرة  البيارو�شية 
داخل االحتاد االأوروبي،  ا�شطرارياً 

وذلك يف تعليقات ن�شرت اأم�س.
وقال االأمني العام للحلف ل�شحيفة 
"نحن  االأمل���ان���ي���ة  زون���ت���اغ  اآم  ف��ي��ل��ت 
بالطبع جاهزون، يف حالة الطوارئ، 
حليف  اأي  ع���ن  وال����دف����اع  حل��م��اي��ة 
القادم  ال��ت��ه��دي��د  م��ن  ن���وع  اأي  ���ش��د 
واأ�شاف:  وم��و���ش��ك��و.  مين�شك  م��ن 
يف  يحدث  م��ا  ونتابع  يقظون  نحن 
بيارو�س  واأن  كثب،  عن  بيارو�س 
على  ف��اأك��رث  اأك���رث  تعتمد  اأ�شبحت 
رو����ش���ي���ا. واأ�����ش����اف ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ اأن 
بالغ  بقلق  ي�شعر  االأط��ل�����ش��ي  ح��ل��ف 
اأكرب  ب�شكل  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون  اإزاء 
ال�شهور  يف  ومين�شك  مو�شكو  ب��ني 

املا�شية.
وتابع قائًا "كان علينا اأن نفهم يف 
املا�شي اأن رو�شيا انتهكت على نطاق 
وا�شع ال�شيادة على اأرا�شي دول مثل 

اأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.

لكونه �شيخزن نحو 18.4 مليار 
م���رت م��ك��ع��ب خ��ل��ف��ه ال�������ش���د، مما 

يجعله حمميا ذاتيا.
واأ���ش��اف غيديون، خ��ال منتدى 
ت�������ش���اوري ن��ظ��م��ت��ه ج��ام��ع��ة دب���را 
ب����ره����ان �����ش����ارك ف���ي���ه ع������دد من 
اخلرباء، اأن اأعمال البناء ت�شارف 

ن��ه��اي��ت��ه��ا ح���ي���ث ب��ل��غ��ت االأع����م����ال 
الكلية نحو 80 يف املئة.

واأ�شار اإىل اأن اإثيوبيا و�شلت ببناء 
�شد النه�شة اإىل مرحلة ال رجعة، 
واأن باده نتطلع اإىل اكتمال ال�شد 

الذي اأ�شبح حلم كل اإثيوبي.
واأ�شتاذ  املائية  امل���وارد  ق��ال خبري   

القاهرة  ب��ج��ام��ع��ة  اجل��ي��ول��وج��ي��ا 
ه��ن��اك �شورا  اإن  ���ش��راق��ي  ع��ب��ا���س 
موقع  م�����ن  م����ت����داول����ة  ح���دي���ث���ة 
تك�شف  ال��ن��ه�����ش��ة  ���ش��د  اإن�������ش���اءات 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ج���دي���دة، م��ف��اده��ا باأن 
اجلانب االإثيوبي جنح يف االنتهاء 
م���ن ت��ع��ل��ي��ة امل��م��ر االأو����ش���ط ل�شد 
النه�شة بارتفاع 4 اأمتار اإ�شافية، 
مم����ا ي��ع��ك�����س اجل����دي����ة يف اإمت�����ام 

عملية امللء الثاين.
تنوي  اأنها  م��رارا  اإثيوبيا  واأك���دت 
النه�شة  الثاين ل�شد  امللء  اإج��راء 
ب�13.5 مليار مرت  وال��ذي يقدر 
مكعب، يف موعده املقرر يف يوليو 
امل��ق��ب��ل، مم��ا اأث����ار خم���اوف م�شر 
وال�����ش��ودان م��ن ت��راج��ع ح�شتهما 

من املياه.
امل�������ش���ري عبد  وك������ان ال���رئ���ي�������س 
الفتاح ال�شي�شي، قد �شدد على اأن 
باأمنها  بامل�شا�س  تقبل  ل��ن  م�شر 
التو�شل  �شرورة  وبالتايل  املائي 
املن�شود،  امللزم  القانوين  لاتفاق 
م�شر  حقوق  على  يحافظ  ال��ذي 
جميع  م�شلحة  وي��ح��ق��ق  امل��ائ��ي��ة 
املزيد  املنطقة  ويجنب  االأط���راف 

من التوتر وعدم اال�شتقرار.

فرن�شا تفتح حتقيقا عن ثروة 
حاكم م�شرف لبنان باأوروبا

•• باري�س-وكاالت:

حتقيقا  فرن�شا،  يف  الوطنية  املالية  النيابة  فتحت 
اأول��ي��ا ح��ول ث���روة ح��اك��م امل�����ش��رف امل��رك��زي اللبناين 
ريا�س �شامة يف اأوروبا، وفق ما اأفاد م�شدر ق�شائي، 

موؤكدا معلومات ذكرها م�شدر مقّرب من امللف.
تاآمر  ق�شية  يف  مايو  اأواخ���ر  يف  التحقيق  ه��ذا  وُفتح 
وُقّدمت  اأم��وال يف ع�شابة منظمة،  وتبيي�س  جنائي 
وثروته  �شامة  ريا�س  ت�شتهدف  �شكاوى  اأب��ري��ل  يف 
اأم����ام ن��ي��اب��ة مكافحة ال��ف�����ش��اد يف  ال��ك��ب��رية يف اأوروب�����ا 

باري�س.
وُيفرت�س اأن تتمكن التحقيقات من تو�شيح م�شدر 
ذكرت  �شامة، ح�شبما  التي ميلكها  الكبرية  ال��رثوة 

فران�س بر�س.
رجا  و�شقيقه  ���ش��ام��ة  ب��ح��ق  حتقيق  ُف��ت��ح  اأن  و���ش��ب��ق 

�إ�شابات يف �شفوف �لأمن بعد �أعمال �شغب

جمل�س النواب الأردين يف�شل النائب اأ�شامة العجارمة 

اإ�شقاط طائرتني م�شريتني قرب 
قاعدة اأمريكية غرب العراق

•• بغداد-وام:

اأعلنت خلية االإعام االأمني التابعة ملكتب رئا�شة الوزراء يف العراق، ام�س، 
االأ�شد غرب  قاعدة عني  ا�شتهداف  اإ�شقاط طائرتني م�شريتني حاولتا 
العراق. وذكرت اخللية يف بيان اأن منظومة الدفاع اجلوي يف قاعدة عني 
االأنبار ت�شّدت لطائرتني م�شريتني ومتكنت  االأ�شد اجلوية مبحافظة 
اأكرب  الغربية  ال�شحراء  و�شط  الكائنة  القاعدة  وت�شم  ا�شقاطهما.  من 

تواجد للقوات االأمريكية يف العراق.
واملروحية  املقاتلة  الطائرات  من  معروف  غري  ع��دد  على  حتتوي  كما 
االأمريكية، وهي مزودة مبنظومات دفاع جوي اأمريكية متطورة، واأخرى 
اإ�شقاط  ع��ن  ال��ع��راق  يعلن فيها  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ي  ع��راق��ي��ة. وه��ذه 

طائرات م�شرية قبل تنفيذها هجوماً ي�شتهدف قواعد اأمريكية.

مهاجمته مبثابة توقيع �شهادة وفاة �شيا�شية
لهذا مل يفقد ترامب نفوذه بني اجلمهوريني!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

مّر دونالد ترامب من جرينفيل، نورث كارولينا، اأم�س ال�شبت، حيث األقى 
التظاهرات  م��ن  واح���دة  وه��ذه  ب��ال��والي��ة.  م��وؤمت��ر اجلمهوريني  خطاًبا يف 
الغو  م��ارا  يف  اقامته  مقرات  يف  املنعزل  ال�شابق،  للرئي�س  ال��ن��ادرة  العلنية 
)فلوريدا( وبدمين�شرت )نيو جر�شي( منذ مغادرته البيت االأبي�س. بعيًدا 
عن ال�شلطة، ال يزال الرئي�س ال�شابق موؤثًرا يف اليمني االأمريكي، ي�شتقبل 
املر�شحني  امل���وت على جميع  اأو  احل��ي��اة  ح��ق  ح��زب��ه، ومي��ل��ك  ك��ب��ار  بانتظام 

النتخابات التجديد الن�شفي املقبلة عام 2022. )التفا�شيل �س10(
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احلمادي رئي�صاً جلمعية ال�صحفيني 
الإماراتية وح�صني املناعي نائباً

اأخبار الإمارات

لوفيغارو : ترحيل طالبي اللجوء.. 
حتايل على القانون الدويل

عربي ودويل

اليوم.. »الأبي�ص« يواجه تايالند يف 
الت�صفيات الآ�صيوية بطموح النقطة »12« 

الفجر الريا�صي

الإمارات  مواطني  ت�شتقبل  دولة   19
واملقيمني بدون حجر �شحي

•• دبي -وام: 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  من  امل�شافرين  ت�شتقبل  باتت  التي  ال��دول  ع��دد  ارتفع 
املتحدة من دون احلاجة حلجر �شحي اإىل 19 دولة وذلك بعد اإعان اإ�شبانيا 
فتح حدودها اأمام الزوار الدوليني املح�شنني بالكامل اعتبارا من اليوم االثنني 

املقبل . يونيو   7
لق�شاء  يخططون  ال��ذي��ن  واملقيمني  االإم��ارات��ي��ني  امل�شافرين  باإمكان  واأ�شبح 
19 دول��ة عرب  30 مدينة يف  اأك��رث من  عطاتهم ال�شيفية االختيار من بني 
طريان  �شت�شري  املقبل  يوليو  م��ن  واع��ت��ب��ارا  االإم�����ارات  ط���ريان  خ��ط��وط  �شبكة 
االإمارات اأكرث من 280 رحلة اأ�شبوعيا من دبي اإىل مدن يف اأوروبا والواليات 

املتحدة وال�شرق االأو�شط واأفريقيا واجلزر ال�شياحية ال�شهرية.
)التفا�شيل �س2(

•• لندن-وكاالت:

الربيطاين،  ال�شحة  وزي��ر  ك�شف 
باأن  االأح���د،  اأم�����س  م��ات هانكوك، 
متحور دلتا من فريو�س كورونا، 
اأي املتحور الهندي، ينتقل بن�شبة 
40 يف املئة اأكرث من املتحور األفا 

)املتحور الربيطاين(.
متحور  اأن  ه��ان��ك��وك  م���ات  وق����ال 
دل��ت��ا م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا، الذي 
ي���ه���دد رف����ع م���ا ت��ب��ق��ى م���ن قيود 
باملئة   40 ينتقل  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 
اأو املتحور  األفا،  اأكرث من املتحور 
ال��ربي��ط��اين ال���ذي ك��ان �شائدا يف 
الباد الذي اكت�شف يف الباد يف 

االأول من دي�شمرب املا�شي.
واأو�شح هانكوك يف ت�شريح ل�شبكة 
اأبحاث  ع���ن  ن��ق��ا  ����ش���ي،  ب���ي  ب���ي 
امل�شورة  ت��ق��دم  علمية  جم��م��وع��ة 
مليزة  تقدير  اأف�شل  اأن  للحكومة، 
التزايد، كما ن�شميها.. هو حوايل 
فران�س  ب��ح�����ش��ب  امل���ئ���ة،  يف   40

بر�س.
واأ�شاف وزير ال�شحة الربيطاين 
اأنه رغم الزيادة يف عدد االإ�شابات 
االأيام  يف  ب�كوفيد19-  اجل��دي��دة 
اآالف   5 ب���ني  ل�����رياوح  االأخ�������رية، 
و6 اآالف حالة يوميا، اإال اأن عدد 
زال  م��ا  امل�شت�شفيات  يف  امل��ر���ش��ى 

م�شتقرا. 
واأك�����د ال���وزي���ر ال���ربي���ط���اين اأن 
غالبية حاالت اال�شت�شفاء تتعلق 

باأ�شخا�س مل يتم تطعيمهم.
ي�شار اإىل اأن بريطانيا هي البلد 
االأك����رث ت�����ش��ررا يف اأوروب������ا من 
�شجلت  ك��ورون��ا، حيث  ف��ريو���س 
نحو 128 األ��ف وف��اة، لكنها يف 
الوقت نف�شه متكنت من تطعيم 
�شخ�س،  م��ل��ي��ون   40 وت��ل��ق��ي��ح 

بجرعة لقاح واحدة على االأقل، 
يف ح���ني ت��ل��ق��ى اأك�����رث م���ن 27 

مليونا جرعة ثانية.
غري اأن و�شول املتحور الهندي، 
دلتا،  ي�شمى متحور  ال��ذي �شار 
اأول مرة يف الهند  وال��ذي ر�شد 
امل���ا����ش���ي، هو  اأب����ري����ل  يف ���ش��ه��ر 
وفق  بريطانيا،  يف  االآن  ال�شائد 
التقديرات، و�شار يطرح �شكوكا 
القيود  اآخ��ر  رف��ع  اإمكانية  ح��ول 

لفران�س  وف��ق��ا  ي��ون��ي��و،   21 يف 
بر�س.

وب����ح���������ش����ب وزي������������ر ال�������ش���ح���ة 
ف��اإن��ه بحلول ذلك  ال��ربي��ط��اين، 
حوايل  تطعيم  �شيتم  ال��ت��اري��خ، 
ب�شكل  البالغني  اأخما�س  ثاثة 
ي���ب���ل���غ ع����دد  ك������ام������ل، يف ح������ني 

املطعمني حاليا 52 يف املئة.
وت�����������ش�����ري ب����ع���������س ال�������ش���ح���ف 
احلكومة  اأن  اإىل  الربيطانية، 

وم�شاعدته املقّربة ماريان حويك يف �شوي�شرا.
وبح�شب �شحيفة لو تان اليومية تتناول التحقيقات 
300 م��ل��ي��ون دوالر  ب���اأك���رث م���ن  حت���وي���ات م��ال��ي��ة 

اأجراها الرجان بني لبنان و�شوي�شرا.
وي�����ش��دد ���ش��ام��ة ع��ل��ى اأن اأم���وال���ه ك��ل��ه��ا م�����ش��رح بها 
وقانونية، واأنه جمع ثروته مما ورثه، وعرب م�شريته 
املهنية يف القطاع املايل، علما اأنه ميتلك فيا فارهة 

على �شواحل االأنتيب يف جنوب �شرق فرن�شا.

•• عمان-وكاالت:

االأردين  ال����ن����واب  جم��ل�����س  ق�����رر 
اأم�س  ع��ق��ده��ا،  ط��ارئ��ة  جل�شة  يف 
اأ�شامة  ال���ن���ائ���ب  ف�����ش��ل  االأح�������د، 
ت�شريحات  ب�����ش��ب��ب  ال��ع��ج��ارم��ة، 
بامل�شيئة  و���ش��ف��ت  ال��ت��ي  االأخ����رية 
والنظام  واأع�������ش���ائ���ه  ل��ل��م��ج��ل�����س 

الداخلي.
اأ�شل  م���ن  ن����واب   108 و����ش���ّوت 
119 نائبا ح�شروا اجلل�شة التي 
طارئ،  ب�شكل  اإل��ي��ه��ا  ال���دع���وة  مت 
84 من النظام  اأحكام امل��ادة  وفق 
على  وب��ن��اء  للمجل�س،  ال��داخ��ل��ي 
 109 من  موقعة  نيابية  مذكرة 
نواب، بخ�شو�س تداعيات حديث 
العجارمة،  ال���ن���ائ���ب  ب����ه  ت��ل��ف��ظ 
ال�����ش��ب��ت، وف����ق م���ا ذك�����رت وكالة 

»برتا« االأردنية لاأنباء.
ال�شابع  يف  ق����رر  امل��ج��ل�����س،  وك����ان 
املا�شي،  ال�شهر  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن 
جتميد ع�شوية النائب العجارمة 
عاما واحدا، ب�شبب اإ�شاءته ملجل�س 
النواب وهيبته و�شمعته واأع�شائه 
للمجل�س،  ال���داخ���ل���ي  وال���ن���ظ���ام 
باأعمال  اال�شرتاك  من  وحرمانه 
املجل�س وقطع خم�ش�شاته خال 

فرتة التجميد.
و����ش���دد رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب، 
رف�س  على  ال���ع���ودات،  عبداملنعم 
برموز  م�������ش���ا����س  الأي  امل���ج���ل�������س 
عن  ���ش��در  م��ا  اأن  م�شيفا  اململكة 

مدان  ت�شريحات  من  العجارمة 
وغري مقبول.

واأعلن العودات يف م�شتهل جل�شة 
املجل�س  رف�س  الطارئة:  ال��ن��واب 
ووقوفه بحزم يف وجه اأي م�شا�س 
مبكانة ومنزلة جالة امللك، واأي 
االجتماعي،  ب��ن��ظ��ام��ن��ا  م�����ش��ا���س 
والعائلي،  ال��ع�����ش��ائ��ري  وت��واف��ق��ن��ا 
ي�شكل  الذي  االجتماعي،  و�شلمنا 
اأ�شا�س اأمن وا�شتقرار بلدنا االأردن 

العزيز ال�شامخ االأ�شيل.
يف االأثناء، نقلت وكالة اأنباء برتا 
الداخلية  وزارة  ع���ن  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ال�شاعات  اإن  ق��ول��ه��ا  االأردن�����ي�����ة 
هجمات  �شهدت  املا�شية  القليلة 
االأمنية  ال���ق���وات  ع��ل��ى  م�����ش��ل��ح��ة 
من  ب��ال��ق��رب  امل��احل��ة  منطقة  يف 

امللكة علياء الدويل  طريق مطار 
واإن بع�س اأفراد االأمن اأ�شيبوا.

ويف بيان منف�شل ن�شرته الوكالة 
قالت ال�شرطة اإن اأربعة من اأفراد 
قوة اأمن تعاملت مع اأعمال �شغب 
وهم  اأ���ش��ي��ب��وا  ن��اع��ور  منطقة  يف 

قيد العاج.
ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي با�شم  وق����ال 
"قوة  اإن  ال���ع���ام  االأم�����ن  م��دي��ري��ة 
مع  ال�شبت  م�شاء  تعاملت  اأمنية 
واإح������راق مركبات  ���ش��غ��ب  اأع���م���ال 
الهواء  يف  نارية  عيارات  واإط��اق 
قام بها جمموعة من اال�شخا�س 
تلك  ع��ن  ونتج  ن��اع��ور  يف منطقة 
رجال  من  اأربعة  اإ�شابة  االأع��م��ال 
االأمن العام وجرى اإ�شعافهم اإىل 

امل�شت�شفى وهم قيد العاج«.

تقرير �أمريكي قد يك�شف �مل�شتور

الأج�شام الطائرة املجهولة: نهاية املحرمات!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

تقرير، رفعت عنه ال�شرية جزئًيا، عن الظواهر اجلوية 
غري املعروفة �شيتم تقدميه قريًبا اإىل جمل�س ال�شيوخ 
ال�شكل  بهذا  ق��ط  املو�شوع  ه��ذا  يناق�س  مل  االأم��ري��ك��ي. 
الر�شمي، مما الهب اأ�شهم التكهنات وم�شاحة انت�شارها، 

فماذا يقول اخلرباء حول امل�شالة؟

اإىل خلق  الكونغر�س  اإىل  ي��وؤدي تقدمي تقرير  ن��ادًرا ما 
م��ث��ل ه���ذه االن���ت���ظ���ارات، وت��رت��ف��ع احل��ّم��ى خ���ارج حدود 
الواليات املتحدة، والهدف من هذا اجلنون غري العادي: 
الت�شليم الو�شيك جلرد كامل ومف�شل و�شامل ملا يعرفه 
الف�شائية  الظواهر  االأمريكية عن  واملخابرات  اجلي�س 
غري املحددة، املعروفة لدى عامة النا�س باأنها االأج�شام 

الطائرة جمهولة الهوية.   )التفا�شيل �س13 (

خال جل�شة جمل�س النواب
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

حتتفل جامعة االإمارات العربية املتحدة غدا بتخريج 
ال���دف���ع���ة 41 م���ن ط��اب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا م���ن خال 
ت�شمح  خ��ا���ش��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  تفاعلية  ت��وا���ش��ل  من�شة 
التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  االأم��ور  واأول��ي��اء  للطلبة 
واملتابعني بتبادل التهاين، واإلتقاط ال�شور التذكارية 
وم�شاركتها مع زمائهم واأ�شرهم. و اأكدت الدكتورة 
امل�����ش��ارك ل�شوؤون  ع��ائ�����ش��ة ���ش��امل ال��ظ��اه��ري ال��ن��ائ��ب 
الطلبة اأن " جامعة االإمارات العربية املتحدة توا�شل 

رفد املجتمع مبواكب اخلريجني واخلريجات الرواد 
ال��ع��ام بتخريج  ه��ذا  امل��ج��االت حيث حتتفي  يف جميع 
مواجهة  يف  ا�شتثنائية  ظ���روف  و���ش��ط    41 ال��دف��ع��ة 

حتديات فريو�س كوفيد19.
واأ�شارت اإىل اأن اجلامعة ا�شتطاعت التعامل باحرتافية 
التعليمية  العملية  موا�شلة  ل�شمان  عالية  اأكادميية 
من  التعليمية  امل��خ��رج��ات  م�شتوى  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
قيادة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  التقنية  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  خ���ال 
حتتفي  حيث  مواردها،  كافة  من  م�شتفيدة  اجلامعة 
خريجاَ   2725 بتخريج  يونيو   8 ي��وم  اجل��ام��ع��ة   

بلغ  و  االأك��ادمي��ي��ة،  التخ�ش�شات  كافة  م��ن  وخريجة 
 43 2362،والدكتوراه  البكالوريو�س  عدد خريجي 
، واملاج�شتري 286 ، وقد ت�شدرت كلية الهند�شة عدد 
االإن�شانية  العلوم  كلية  تلتها   113 بعدد  اخلريجني 
والعلوم  ال��ط��ب  وك��ل��ي��ة   104 ب��ع��دد   واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�شحية بعدد101 خريج.
 فيما بلغ عدد خريجي الكليات االأخرى، كلية االإدارة 
كلية   ،  36 املعلومات  تقنية  ،كلية   94 واالق��ت�����ش��اد 
االأغذية  كلية   ، ً 60 الرتبية  وكلية   ،  49 العلوم 

والزراعة 19 ،كلية القانون 19 . 

جامعة الإمارات حتتفل غدا بخريجي الدفعة 41 

ال�شعبة الربملانية ت�شارك يف اأعمال اجلمعية اخلام�شة ع�شرة لربملان البحر الأبي�س املتو�شط

امل���ن���ط���ق���ة  يف  لكوفيد19-، 
العربي  واخلليج  االأورومتو�شطية 
ال�شيا�شات  ا�شتجابة   :2020 عام 
االآث����ار  فعال"،  ان��ت��ع��ا���س  لتحقيق 
التي  اجلائحة  ب�شبب  االقت�شادية 

األقت بظالها على املنطقة.
ال�شعبة  مب���ق���رتح���ات  وت���ق���دم���ت 
طالبت  التي  االإماراتية  الربملانية 
ب�شياغة ا�شرتاتيجية م�شرتكة بني 
واخلليج  االأوروم��ت��و���ش��ط  منطقة 
للتعامل مع مرحلة ما بعد كوفيد 
عمل  خ���ط���ط  خ������ال  م�����ن   -19
ت�شمن اال�شت�شراف املبكر للفر�س 
تداعيات  اأي  وملواجهة  والتحديات 
قائمة اأو حمتملة، وتعزيز جاهزية 
واخلا�شة،  احلكومية  القطاعات 
لرفع  ج��دي��دة  مفاهيم  و���ش��ي��اغ��ة 
االقت�شادية،  ال���ك���ف���اءة  م�����ش��ت��وى 

القوانني  لكل  الفورية  للمراجعة 
اأنها  ل�شمان  الوطنية  واملمار�شات 
الدولية  ال���ق���وان���ني  م���ع  ت���ت���واف���ق 
حل���ق���وق االإن�������ش���ان وال���ت���ي حتمي 
احلق يف اخل�شو�شية، وتقييم تلك 
منتظم  ب�شكل  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��وان��ني 
التطورات  تعك�س  اأنها  من  للتاأكد 

التكنولوجية ال�شائدة.
تعدد  ب�������ش���اأن  ال�����ش��ع��ب��ة  وط���ال���ب���ت 
ع���ن حماية  امل�����ش��وؤول��ة  االط������راف 
الفردية  واحل��ري��ات  اخل�شو�شية 
تكنولوجيا  �شركات  مثل  ل��اأف��راد 
ب�شرورة  واالت�����ش��االت،  املعلومات 
باملبادئ  ال�شركات  تلك  تتقيد  اأن 
ال�����ع�����ام�����ة ب�����������ش�����اأن اح�����������رتام حق 
التجارية  اخل�شو�شية يف االعمال 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى م���وائ���م���ة امل���ب���ادئ 
ب�شاأن  املتحدة  ل��اأمم  التوجيهية 

العاملية االأخرى.
�شرار  ����ش���ع���ادة  ����ش���ارك  ذل����ك  اإىل 
جل�شة  يف  الفا�شي  بالهول  حميد 
املعنية  االأوىل  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
بالتعاون ال�شيا�شي وق�شايا االأمن، 
"مكافحة  مو�شوع  حول  مبداخلة 
املنطقة  يف  االإره����اب  خطر  تفاقم 
فيها  ت���ن���اول  متو�شط"،  االأورو 
الوطنية  واالإج��������راءات  امل����ب����ادرات 
التي  وال�����دول�����ي�����ة  واالإق����ل����ي����م����ي����ة 
اتخذتها دول��ة االإم���ارات يف جمال 
والتطرف..  االإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
التي  ال��ع��وام��ل  اأب�����رز  اإىل  م�����ش��ريا 
تواجه اجلهود االإقليمية والدولية 
ملكافحة االإرهاب يف منطقتنا، ومن 
ع��ل��ى مفهوم  االخ����ت����اف  ب��ي��ن��ه��ا: 
العوامل  اختاف  ب�شبب  االإره���اب 
بهذا  امل��ت�����ش��ل��ة  االأي���دي���ول���وج���ي���ة 

فيما  ال���ف���اع���ل���ة  االأط����������راف  ع�����دد 
اخل�شو�شية  ب��ان��ت��ه��اك��ات  ي��ت��ع��ل��ق 
واحل�����ق�����وق ال����ف����ردي����ة م����ن خال 
واحلكومات  الدول  واأن  االنرتنت، 
الفاعلة  اجلهات  هي  فقط  لي�شت 
ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ال��ت��اأث��ري، وي��ج��ب اأن 
انتهاك  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ت��ح��م��ل 
يجب  اأن��ه  موؤكدة  اخل�شو�شية".. 
املعلومات  تكنولوجيا  �شركات  على 
واالت�شاالت حتمل م�شوؤولية عدم 
�شرورة  مع  اخل�شو�شية،  انتهاك 
تقييد ال�شركات باأخاقيات العمل 
مثل  ال��دول��ي��ة  القانونية  واالأط����ر 
املتحدة  لاأمم  التوجيهية  املبادئ 
وحقوق  التجارية  االأع��م��ال  ب�شاأن 

االإن�شان املنهجية.
وط����ال����ب����ت ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
االإم�����ارات�����ي�����ة ب����دع����وة ال���ربمل���ان���ات 

مداخلتها  خ��ال  �شعادتها  موؤكدة 
والربملانات  احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى  اأن���ه 
الازمة  االإج��راءات  عدم تقوي�س 
الناجمة  ال��ت��ه��دي��دات  م���ن  ل��ل��ح��د 
عن تغري املناخ وندرة املياه وتلوث 
امل�شائل  املياه والهواء وغريها من 

البيئية.
كما طالبت العليلي ب�شرورة تعزيز 
التعاون والعمل االإقليمي والدويل 
على   -19 كوفيد  اآث���ار  م��ن  للحد 
كل االأ�شعدة، وباالأخ�س ما يتعلق 
من  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  بتحقيق 
اجلذرية  االأ�شباب  معاجلة  خ��ال 
اأه���داف  حتقيق  دون  حت���ول  ال��ت��ي 
من  العديد  يف  امل�شتدامة  التنمية 
ا�شتثمار  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���ب���ل���دان، 
ال�����ق�����درات امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ايف من 
التهديدات  وم���واج���ه���ة  االأزم�������ات 

االأعمال التجارية وحقوق االن�شان 
وغريها من املبادئ التي من �شاأنها 
اإلزام ال�شركات بحماية خ�شو�شية 
�شعادة  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت  االف����������راد. 
واالأنظمة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ث��ن��ي��ة  ب��ن 
و�شعتها  التي  االإر���ش��ادي��ة  واالأدل���ة 
البيانات  حلماية  االإم�����ارات  دول���ة 
وخ�����ش��و���ش��ي��ة االأف������راد واالأع���م���ال 
البيانات  ح��م��اي��ة  ب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ل��اأن�����ش��ط��ة على  واخل�����ش��و���ش��ي��ة 
التوا�شل  ومواقع  االإنرتنت  �شبكة 

االجتماعي.
من جانبها ا�شتعر�شت �شعادة هند 
م�شاركتها  خ��ال  العليلي  حميد 
الثانية  الدائمة  اللجنة  جل�شة  يف 
االقت�شادي  ب���ال���ت���ع���اون  امل��ع��ن��ي��ة 
واالجتماعي والبيئي، التي ناق�شت 
االق���ت�������ش���ادي  "االأثر  م����و�����ش����وع 

•• اأبوظبي-وام:

الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  وف����د  ����ش���ارك 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  االإم����ارات����ي����ة 
اأعمال  يف   - بعد  ع��ن   - االحت����ادي 
لربملان  ع�شرة  اخلام�شة  اجلمعية 
ال��ب��ح��ر االأب��ي�����س امل��ت��و���ش��ط، ومثل 
برملان  جمموعة  اأع�����ش��اء  ال�شعبة 
ال���ب���ح���ر االأب����ي���������س امل���ت���و����ش���ط يف 
امل��ج��ل�����س، ����ش���ع���ادة ك���ل م���ن مرمي 
املجموعة،  رئي�س  ثنية  ب��ن  ماجد 
الفا�شي  ب��ال��ه��ول  حميد  و���ش��رار 
امل���ج���م���وع���ة، وهند  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 

حميد العليلي.
الربملانية  ال�������ش���ع���ب���ة  وت����ق����دم����ت 
االإم�����ارات�����ي�����ة مب���ق���رتح���ات خال 
امل�شاركة يف مناق�شات حول مو�شوع 
عامل  يف  االإن�شان  حقوق  "حماية 
اال�شطناعي،  الذكاء  متزايد:  اآيل 
تقدمت  كما  للربملانيني"،  فر�شة 
"االأثر  مو�شوع  ح��ول  مبقرتحات 
19 يف  ل���ك���وف���ي���د-  االق���ت�������ش���ادي 
املنطقة االأورو متو�شطية واخلليج 
لعام 2020: ا�شتجابة ال�شيا�شات 
لتحقيق انتعا�س فعال"، ومو�شوع 
"مكافحة تفاقم خطر االإرهاب يف 

املنطقة االأورو متو�شطية".
وقالت �شعادة مرمي بن ثنية خال 
م�شاركتها يف جل�شة اللجنة الدائمة 
احل�شارات  بحوار  املعنية  الثالثة 
وح��ق��وق االإن�����ش��ان، ح���ول مو�شوع 
عامل  يف  االإن�شان  حقوق  "حماية 
اال�شطناعي،  الذكاء  متزايد:  اآيل 
تزايد   " للربملانيني"..  ف��ر���ش��ة 

االأ�شا�شية  ال��ع��ق��ب��ة  ه��و  امل�����ش��ط��ل��ح 
التعاون  ت��ع��زي��ز  دون  حت���ول  ال��ت��ي 
الدويل ملكافحة االإرهاب، حيث اأن 
موحد  تعريف  على  االت��ف��اق  ع��دم 
لاإرهاب جعل لكل دولة مفهومها 
اخل������ا�������س، مم�����ا ي���ع���ي���ق اجل����ه����ود 
اأن  ع��ن  ف�شًا  ملكافحته،  الدولية 
ومعظم  متغرية  االإره����اب  طبيعة 
اجل���رائ���م امل��ت��ع��ق��ل��ة ب���ه ه���ي عابرة 
ا�شتخدام  ت���زاي���د  وق����د  ل���ل���ح���دود، 
لاإنرتنت  االإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وو����ش���ائ���ل 
لتجنيد املقاتلني، خا�شة االأطفال 
عاملياً  حتدياً  ي�شكل  مما  وال�شباب، 
البد من تظافر اجلهود ملواجهته.

وط���ال���ب���ت ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
�شعادة  بها  تقدم  التي  امل��ق��رتح��ات 
الربملانات  ب��ح��ث  ب��ال��ه��ول،  ���ش��رار 
والدولية  االإقليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�شاورات  وت����رية  م���ن  ل��ل��ت�����ش��ري��ع 
ع��ل��ى مفهوم  ب���االت���ف���اق  اخل��ا���ش��ة 
اأن  ل���اإره���اب، ح��ي��ث  ���ش��ام��ل  دويل 
االأعمال  يحدد  عدم وجود مفهوم 
االإرهابية وعدم الو�شوح هذا يجعل 
ال��ع��امل ع��اج��ز اأم���ام ت��ن��وع االإرهاب 
واأ�شاليبه، ودعوة الربملانات لتفعيل 
دورها يف احلد من االآثار ال�شلبيات 
ملكافحة االإرهاب من خال العمل 
على �شمان بقاء املوا�شيع املتعلقة 
بالتنمية االقت�شادية واالجتماعية 
اأولويات  راأ�����س  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
مقابل  يف  وميزانياتها  احل��ك��وم��ة 
املخ�ش�شة  االأم���ن���ي���ة  امل���ي���زان���ي���ات 

ملكافحة االإرهاب.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
ملك ال�شويد باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل جالة امللك كارل ال�شاد�س ع�شر 
غو�شتاف ملك ال�شويد مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.

"رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل جالة امللك كارل ال�شاد�س ع�شر غو�شتاف.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل معايل �شتيفان لوفني رئي�س وزراء مملكة ال�شويد.

�شحي حجر  بدون  واملقيمني  الإمارات  مواطني  ت�شتقبل  دولة   19
•• دبي -وام: 

ارتفع عدد الدول التي باتت ت�شتقبل امل�شافرين من دولة االإمارات العربية 
اإعان  بعد  وذل���ك  دول���ة   19 اإىل  �شحي  حلجر  احل��اج��ة  دون  م��ن  املتحدة 
اعتبارا من  بالكامل  الدوليني املح�شنني  ال��زوار  اأمام  اإ�شبانيا فتح حدودها 

اليوم االثنني 7 يونيو املقبل .
لق�شاء  يخططون  الذين  واملقيمني  االإماراتيني  امل�شافرين  باإمكان  واأ�شبح 
عطاتهم ال�شيفية االختيار من بني اأكرث من 30 مدينة يف 19 دولة عرب 
�شت�شري طريان  املقبل  يوليو  واعتبارا من  االإم��ارات  �شبكة خطوط ط��ريان 
االإمارات اأكرث من 280 رحلة اأ�شبوعيا من دبي اإىل مدن يف اأوروبا والواليات 

املتحدة وال�شرق االأو�شط واأفريقيا واجلزر ال�شياحية ال�شهرية.
واإ�شبانيا هي اأحدث دولة اأوروبية ترحب بعودة ال�شياح واعتبارا من 7 يونيو 
اجلاري �شيتمكن ال�شياح من دخول اإ�شبانيا اإذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل 
اإب��راز نتيجة �شلبية  اأو ميكنهم  14 يوما على االأق��ل من تاريخ ال�شفر  قبل 

الختبار "كوفيد19-" اأُجري قبل 48 �شاعة من الو�شول.
و�شيحتاج امل�شافرون اإىل تقدمي �شهادات التطعيم عند الو�شول واأن يكونوا 
 EMA االأوروبية  االأدوي��ة  بها من قبل وكالة  امل�شرح  اللقاحات  تلقوا  قد 

ال�شحة  ملنظمة  ال��ط��ارئ  اال�شتخدام  قائمة  يف  امل��درج��ة  اللقاحات  اأح��د  اأو 
و�شينوفارم   Pfizer BioNTech بيونتيك  فايزر  فيها  مبا  العاملية 

.Oxford/ AstraZeneca واأ�شرتازينيكا   Sinopharm
وي�شمح لاأطفال غري املطعمني الذين تقل اأعمارهم عن �شتة اأعوام بالدخول 
عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  االأط��ف��ال  اأم��ا  اللقاح  على  احلا�شلني  ذويهم  مع 
PCR �شلبية وينبغي على  اإبراز نتيجة اختبار  اأعوام فيحتاجون اإىل  �شتة 
عرب   FCS ال�شحية  امل��راق��ب��ة  من���وذج  تعبئة  اأي�����ش��ا  ال��دول��ي��ني  امل�شافرين 

االإنرتنت قبل الو�شول.
اإىل مدريد و4 رحات  اأ�شبوعيا  5 رحات  وت�شغل طريان االإم��ارات حاليا 
على  الطلب  تنامي  م��ع  امل��زي��د  الإ���ش��اف��ة  وتخطط  بر�شلونة  اإىل  اأ�شبوعيا 

ال�شفر.
ومع تقدم برنامج التطعيم عرب العامل وتطبيق بروتوكوالت ال�شفر االآمن 
فاإن مزيدا من الدول تتخذ خطوات نحو فتح حدودها لل�شفر وال�شياحة من 

واإىل دولة االإمارات العربية املتحدة.
و�شتوا�شل طريان االإمارات تعزيز عملياتها مع عودة الطلب ودعم االنطاقة 
ال�شريعة لل�شياحة عرب �شبكتها مع فتح مزيد من املمرات االآمنة ما يوفر 

اأمام القادمني واملغادرين اإمكانية ال�شفر من دون حجر �شحي.

وميكن لعماء طريان االإمارات يف القارة االأوروبية اال�شتمتاع ب�شفر مريح 
من دون حجر �شحي اإىل كل من قرب�س واليونان واإيطاليا ورو�شيا وتركيا 

واإ�شبانيا وفرن�شا "اعتبارا من 9 يونيو املقبل .
عائاتهم  م��ع  التوا�شل  اإىل  ال��ع��ودة  للعماء  ميكن  االأو���ش��ط  ال�شرق  ويف 
واأ�شدقائهم اأو اال�شتمتاع بعطلة يف االأردن ولبنان والبحرين وم�شر وملحبي 
املالديف و�شي�شيل  اإىل جزر  االإم��ارات رح��ات مريحة  البحر توفر ط��ريان 
كما اأعلنت موؤخرا اأنها �شت�شتاأنف ت�شغيل رحاتها اإىل فوكيت اعتبارا من 2 
املدن واملنتجعات  اأفريقيا ميكن اال�شتمتاع بجوالت  املقبل ويف  املقبل  يوليو 

الفاخرة يف كل من املغرب وكينيا وتنزانيا.
واأ�شبحت الواليات املتحدة بف�شل التقدم ال�شريع لربنامج التطعيم حتظى 
االإم��ارات حالياً رحات  ال�شياح وت�شري طريان  اأو�شاط  ب�شعبية متنامية يف 
اإىل 11 وجهة يف الواليات املتحدة و�شت�شيف ميامي كوجهة جديدة يف 21 

يوليو املقبل.
وت�شغل الناقلة اأي�شا طائرة A380 اإىل عدة مدن عاملية هذا ال�شيف مبا 
فيها نيويورك ولو�س اأجنلو�س كما توا�شل مك�شيكو �شيتي ا�شتقبال ال�شياح 
ورجال االأعمال و�شت�شتاأنف طريان االإمارات خدمتها اإىل املدينة اعتبارا من 

املقبل. يوليو   2

وتوا�شل طريان االإمارات تعزيز �شراكتها مع فاي دبي حيث و�شعت ال�شبكة 
48 مدينة يف 33 دولة من دون احلاجة  امل�شرتكة وبرنامج الرحات اإىل 
اإىل حجر �شحي هذا ال�شيف ما يوفر اأمام امل�شافرين خيارات اأكرث من اأي 

ناقلة اأخرى يف املنطقة.
وتعمل طريان االإمارات اأي�شا على تطوير اإمكانيات "جواز �شفر اأياتا" على 
رحاتها اإىل كل من بر�شلونة ومو�شكو واإ�شطنبول ونيويورك جون كينيدي 
ومدريد ومن لندن هيرثو مع خطط لتو�شيع نطاق جميع رحاتها بحلول 
الطبية  ال�شجات  من  اأوراق  دون  من  التحقق  اإىل  باالإ�شافة  املقبل  يوليو 

املتعلقة ب�"كوفيد19-" من خال �شراكتها مع هيئة ال�شحة بدبي.
وتوا�شل طريان االإمارات بذل جهودها للتخل�س من �شغوط ال�شفر وقادت 
عند  والثقة  باالأمان  �شعورهم  ل�شمان  عمائها  �شحة  حماية  يف  ال�شناعة 
اتخاذ قرار ال�شفر حيث تطبق اأحدث تدابري ال�شحة وال�شامة يف كل خطوة 
الناقلة موؤخرا تقنية بدون تام�س لت�شهيل مرور  اأدخلت  من الرحلة كما 

العماء عرب مطار دبي الدويل.
م��ن خال  ال�شناعة  ريادتها يف  على  االإم����ارات حمافظة  ط��ريان  ت��زال  وال 
املنتجات واخلدمات املبتكرة التي تلبي متطلبات امل�شافرين يف هذه الظروف 

غري العادية واملتغرية.

�شحة دبي تعلن عـن فتح باب 
الت�شجيل يف برنامج المتياز

•• دبي - وام:

بربنامج  لالتحاق  الت�شجيل  باب  فتح  عن  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأعلنت 
�شهر  م��ن  العا�شر  حتى  �شي�شتمر  وال���ذي  ال�شحية  مبرافقها  االمتياز 
www.dha.gov. يونيو اجلاري من خال املوقع الر�شمي للهيئة

.  ae
االمتياز  �شنة  بربنامج  االل��ت��ح��اق  ومعايري  ���ش��روط  الهيئة  واأو���ش��ح��ت 
واملتمثلة بح�شول املتقدم على درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة 
اأو ما يعادلها منذ عامني على االأكرث واأن يكون حاما للجواز والهوية 
الوطنية �شارية ال�شاحية واالإقامة ال�شارية لغري املواطنني ومواطني 
وك�شف  البكالوريو�س  �شهادة  ت�شديق  �شرورة  مع  التعاون  جمل�س  دول 
العامات ..م�شرية اإىل اأن اإدارة التعليم الطبي والبحوث بهيئة ال�شحة 
بدبي ت�شتقبل اال�شتف�شارات اخلا�شة بربنامج �شنة االمتياز عرب الربيد 

.Medicalinternship@dha.gov.ae االإلكرتوين
الطبي  التعليم  اإدارة  م��دي��رة  �شريف  حممد  ودي��ع��ة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�شنة االمتياز يبداأ عادة بعد  اإن برنامج  ال�شحة بدبي  واالأبحاث بهيئة 
�شهادة  على  وح�شوله  اجلامعي  التخرج  متطلبات  من  الطبيب  انتهاء 
م�شمى  التدريب  ف��رتة  خ��ال  الطبيب  على  يطلق  حيث  البكالوريو�س 
االن�شمام  ي�شتطيع  التدريب  متطلبات  اجتيازه  امتياز" وبعد  "طبيب 
على  للح�شول  الطبية"  للتخ�ش�شات  ال��ت��دري��ب��ي  "دبي  ب��رن��ام��ج  اإىل 
التدريب العلمي والعملي الذي يوهله ليكون طبيب اأخ�شائي. واأ�شارت 
اإىل اأن هيئة ال�شحة بدبي فتحت باب الت�شجيل يف برنامج دبي التدريبي 
للتخ�ش�شات الطبية خال �شهر مايو املا�شي من خال موقعها الر�شمي 
الإتاحة الفر�شة اأمام اخلريجني من اأطباء االمتياز يف ال�شنوات ال�شابقة 
ا�شتكمال متطلبات التدريب يف املن�شاآت التابعة لهيئة ال�شحة بدبي �شمن 
معايري و�شروط الهيئات املعتمدة للربامج التدريبية كالهيئة ال�شعودية 
حيث  ال�شحية  لاخت�شا�شات  العربي  واملجل�س  ال�شحية  للتخ�ش�شات 

عدد املتقدمني طبيبا.

�شيف بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�شعادة والإيجابية 
•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
اأم�س  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ال���������وزراء 
ال�شعادة  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع  االأح�����د 
واالإي��ج��اب��ي��ة ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة عن 
ب���ع���د. وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س اأم����ام 
ونتائج  الرئي�شية  املوؤ�شرات  �شموه 

ال��ع��م��ل بخدمة  ���ش��ري  م���وج���ز ع���ن 
 " ه��ات��ف��ك  يف  ال�����ش��رط��ة  "مركز 
ال�����ري�����ادي�����ة وم���������دى جن����اح����ه����ا يف 
حتقيق اأهدافها االإ�شرتاتيجية من 
واالإ�شهام  املتعاملني  على  الت�شهيل 
م����ن خال  ����ش���ع���ادت���ه���م  ت���ع���زي���ز  يف 
خ���دم���ات ذك���ي���ة. ك��م��ا اط��ل��ع �شموه 
باالأمان  ال�شعور  موؤ�شر  نتائج  على 
الوطنية،  االأج���ن���دة  م��وؤ���ش��رات  م��ن 

الري�شي  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
مفت�س عام وزارة الداخلية، واللواء 
وكيل  ال�شام�شي  مبارك  علي  �شامل 
للموارد  امل�����ش��اع��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الدكتور  اللواء  امل�شاندة  واخلدمات 
عام  ق��ائ��د  امل��رزوق��ي  حممد  جا�شم 
الدكتور  وال����ل����واء  امل�����دين  ال���دف���اع 
عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيديل، 
دبي  ل�شرطة  العام  القائد  م�شاعد 

وع������ددا  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  االأداء 
باملبادرات  املتعلقة  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن 
تطوير  ت�شتهدف  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
واالأمني  ال�شرطي  العمل  منظومة 
املقدمة  وت��ع��زي��ز ج����ودة اخل���دم���ات 
والتدابري االحرتازية  واالإج��راءات 
احلر�س  يف  ال����وزارة  تتخذها  التي 
العاملني  و����ش���ام���ة  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى 
ل�شرح  �شموه  وا�شتمع   . واملتعاملني 

�شبيل  يف  مت����ت  ال���ت���ي  وامل������ب������ادرات 
حتقيق امل�شتهدف. ح�شر االجتماع 
عرب تقنيات االت�شال " عن بعد "، 
معايل الفريق �شاحي خلفان متيم 
العام  نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن 
لل�شرطة  ال��ع��ام��ون  وال���ق���ادة  ب��دب��ي 
ال���رك���ن خليفة  ب���ال���دول���ة، وال���ل���واء 
رئ���ي�������س جمل�س  اخل��ي��ي��ل��ي  ح������ارب 
التطوير املوؤ�ش�شي بالوزارة، واللواء 

واللواء  وال���ري���ادة  التميز  ل�����ش��وؤون 
ال�شيخ حممد بن طحنون اآل نهيان 
واملنافذ  االأم��ن  �شوؤون  قطاع  مدير 
ب�شرطة اأبوظبي واللواء عبد العزيز 
االأمن  ع��ام  مدير  ال�شريفي  مكتوم 
الوقائي والعميد حممد حميد بن 
العام ملكتب  االأمني  الظاهري  دملوج 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
وزير الداخلية وعدد من ال�شباط.
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 231,928 فح�شا ك�شفت عن 1,874 �إ�شابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 1,842 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 21,741 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل �لـ 24 �شاعة �ملا�شية

•• اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
امل�شابة  احل���االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�  ال�شاعات  خ��ال  جديدا  فح�شا   231،928 اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�س 
 1،874 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت  وجميعها 
ال��وزارة عن  اأعلنت  583،071 حالة.   كما  يبلغ جمموع احل��االت امل�شجلة 
3 حاالت م�شابة نتيجة تداعيات االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد،  وفاة 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،699 حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع 
�شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،842 حالة 
التام  وتعافيها   "19 "كوفيد -  جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد 
دخولها  منذ  ال��ازم��ة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
من  حالة.   562،576 ال�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى، 

 21،741 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اخ��رى  جهة 
يبلغ  وبذلك  املا�شية  جرعة من لقاح "كوفيد19-" خال ال�شاعات ال� 24 
 13،315،751 ام�����س  ح��ت��ى  تقدميها  ال��ت��ي مت  اجل��رع��ات  ع���دد  جم��م��وع 
ياأتي  �شخ�س.   100 لكل  جرعة   134.63 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة 
اإىل  " و�شعياً  " كوفيد19-  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

ور�ش قر�ئية متخ�ش�شة للطلبة وجولت �فرت��شية تثقيفية

الأر�شيف الوطني اأثرى مب�شاركاته املتنوعة واملتعددة اأيام اأبوظبي الدويل للكتاب

مقت�شيات  على  بناء  االفرتا�شية 
الطلبة  ي��ع��ي�����س  ح���ت���ى  امل����رح����ل����ة، 
الوطنية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  مليئة  اأوق���ات���اً 
الوطنية  الهوية  برت�شيخ  الكفيلة 
وتعزيز  االإم����ارات،  اأب��ن��اء  نفو�س  يف 
للقيادة  وال����والء  للوطن  االن��ت��م��اء 
احل���ك���ي���م���ة، وب���ن���ظ���رة ���ش��ام��ل��ة اإىل 
االأر�شيف  بها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  املن�شة 
الوطني يف معر�س اأبوظبي الدويل 
اخلدمات  تتجلى  للكتاب2021 
ال��ت��ي يقدمها  وامل��ت��ن��وع��ة  امل��ت��ع��ددة 
بالبعد  ُت���ع���ن���ى  مب��ج��م��ل��ه��ا  وه������ي 

فيها  وق��دم  االفرتا�شية،  اجل��والت 
الوطني  االأر���ش��ي��ف  يف  امل��خ��ت�����ش��ون 
ع���دداً ك��ب��رياً م��ن ال��ور���س القرائية 
اأ�شهم  التعليمية االفرتا�شية، وقد 
املعارف  تطوير  يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
الطابية من اأجل بناء ال�شخ�شية 
حا�شره  يف  الوطن  يحتاجها  التي 
وم�شتقبله، وقد رفد هذا الربنامج 
وتقدميه  اإع����داده  مت  ال���ذي  املكثف 
الرتبية  وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
بالور�س  امل��دار���س  طلبة  والتعليم 
االفرتا�شية  واجل��والت  التعليمية 

الرتبية  ووزارة  الوطني  االأر�شيف 
وال��ت��ع��ل��ي��م، و���ش��م��ل ال��ربن��ام��ج اإىل 
بعدد كبري  القرائية  الور�س  جانب 
م���ن اجل�����والت االف��رتا���ش��ي��ة التي 
اأطلعت الطلبة على اأهم املرافق يف 
مقر االأر�شيف الوطني، مثل: قاعة 
بو�شفها  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ن����اف����ذة ي���ط���ّل م��ن��ه��ا ال��������زوار على 
���ش��ف��ح��ات م��ه��م��ة م���ن ت���اري���خ دولة 
وقاعة  املتحدة،  العربية  االإم����ارات 
للواقع  زاي�����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
فيلماً  ت���ق���دم  ال���ت���ي  االف����رتا�����ش����ي 

ور�شة تعليمية ا�شتفاد منها حوايل 
1500 م�شاركاً من 24 جهة، ذلك 
افرتا�شية  ج��ول��ة   60 ج��ان��ب  اإىل 
ا���ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا اأك����رث م���ن 1000 
ور�شة  و33  ج��ه��ة،   18 م��ن  زائ����ر 
اخلم�شني"  "كتاب  م��ب��ادرة  تخ�ّس 
من  م�شاركاً   1522 منها  ا�شتفاد 

جهة.   33
وا�����ش����ت����م����ل ب����رن����ام����ج االأر�����ش����ي����ف 
اأبوظبي  معر�س  اأي���ام  يف  ال��وط��ن��ي 
ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب ع���ل���ى ع�����دد من 
واأهمها  ُب���ع���د(،  )ع����ن  ال��ن�����ش��اط��ات 

التاريخي لدولة االإم��ارات العربية 
التعليمية  ال��ور���س  واأه���م  امل��ت��ح��دة. 
ك��ان��ت ق������راءات يف ك��ت��اب زاي����د من 
التحدي اإىل االحتاد، وكتاب خليفة 
والكتيب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  اإىل  رح���ل���ة 
التعليمي "وطني االإمارات".. واأما 
اإطار مبادرة  الور�س التي جاءت يف 
كانت  ف��ق��د  اخلم�شني"  "كّتاب 
م���ن ن��ت��اج ال��ط��ل��ب��ة اأن��ف�����ش��ه��م، فهي 
الواعدة  ال��وط��ن��ي��ة  ق�ش�شهم  م��ن 
لزمائهم  ُب��ع��د(  )ع���ن  يقدمونها 
باإ�شراف  ول��ك��ن  ق��رائ��ي��ة  ور�����س  يف 

الب�شرية  ال����ذاك����رة  ُت�����رثي  ال���ت���ي 
والذهنية للطلبة باملبادئ الوطنية، 

وُيكّون لديهم ذاكرة تاريخية.
التعليمية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وج��������اءت 
انطاقاً من كون االأر�شيف الوطني 
مل�����ش��اري��ع ومنظومة  ق���وي���اً  داع���م���اً  
الرتبية والتعليم يف الدولة، اإمياناً 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ودوره  ب��ر���ش��ال��ت��ه  م��ن��ه 
اأهمية  ا���ش��ت�����ش��ع��ر  وق���د  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
عا�شتها  ال��ت��ي  الثقافية  التظاهرة 
اأب���وظ���ب���ي  ال���ث���ق���اف���ة يف  ج���م���اه���ري 
التعليمية  ب���راجم���ه  ف��ي��ه��ا  ف��ك��ّث��ف 

•• ابوظبي-الفجر:

اأثرى االأر�شيف الوطني اأيام معر�س 
بربنامج  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
التعليمية،  ال����ور�����س  م����ن  م��ك��ث��ف 
اخلم�شني"  "كتاب  م��ب��ادرة  وور����س 
واجلوالت االفرتا�شية ذات الطابع 
ال��ربن��ام��ج موجهاً  وك����ان  ال��وط��ن��ي 
اإ�شهاماً  الطلبة، وذلك  اإىل جمهور 
ال�شليمة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة  يف 
االأر�شيف  و�شعها  والتي  لاأجيال، 
ملا  ونظراً  اأولوياته،  �شمن  الوطني 
لهذه الربامج التعليمية من اأهمية 
التاريخ  منهاجي  تكمل  ك��ون��ه��ا  يف 
والرتبية الوطنية اللذين يتلقاهما 
ويف  الدرا�شة،  مقاعد  على  الطلبة 
اخلم�شني"  "كّتاب  م���ب���ادرة  اإط�����ار 
اإط����اق����ه����ا  ال�����ت�����ي مت  ال����وط����ن����ي����ة 
عاماً  خم�شني  م��رور  مع  بالتزامن 
ع��ل��ى ق��ي��ام احت����اد دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة، وا�شتهدفت غر�س 
واالنتماء  ال�شاحلة،  املواطنة  قيم 
احلكيمة  لقيادته  وال���والء  للوطن 
يف نفو�س الطلبة، وت�شجيع الطلبة 
على الكتابة االأدبية عن تاريخ دولة 
وقادتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

العظام.
اأبوظبي  معر�س  اأي���ام  حفلت  وق��د 
ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب ب���اأك���رث م���ن 20 

وثائقياً ثاثي االأبعاد عن االإمارات 
ومكتبة  واحل����ا�����ش����ر،  امل���ا����ش���ي  يف 
 1968 اأن�شئت عام  االإم��ارات التي 
الوطني،  االأر����ش���ي���ف  ت��اأ���ش��ي�����س  م���ع 
للباحثني  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دم  وه����ي 
وجلمهور  واملعلمني  واالأكادمييني 
�شرائحهم،  مبختلف  امل�شتفيدين 
االإلكرتونية  فهار�شها  عرب  وتتيح 
مقتنياتها  اإىل  ال��و���ش��ول  ف��ر���ش��ة 
االإلكرتونية  واملراجع  امل�شادر  من 
التي  وال��������دوري��������ات  وامل����ط����ب����وع����ة 
العربية  االإم�����ارات  ب��دول��ة  تخت�س 
اإىل  االإم��ارات  املتحدة، ومن مكتبة 
املخ�ش�شة  املتعاملني  اإ�شعاد  قاعة 
ال���ش��ت��ق��ب��ال ال���ب���اح���ث���ني، وامل�������زودة 
باأحدث االأجهزة والربجميات التي 
البحث  عملية  ال��زائ��ر  على  ت�شّهل 
عن ت��راث دول��ة االإم���ارات ومنطقة 
والو�شول  وت��اري��خ��ه��م��ا،  اخل��ل��ي��ج 
التاريخية  ال����وث����ائ����ق  يف  اإل����ي����ه����ا 
الوطني،  االأر���ش��ي��ف  يقتنيها  ال��ت��ي 
جولة  الوطني  االأر�شيف  وخ�ش�س 
االإلكرتونية  البوابة  يف  افرتا�شية 
لاأر�شيف الرقمي للخليج العربي، 
والذي يعّد م�شدراً رئي�شياً للوثائق 
االأ�شلية عن اخلليج العربي، وكانت 
التي  واالآنية هي  الور�شة اجلديدة 
بثها االأر�شيف الوطني من من�شته 

امل�شاركة يف املعر�س.

لدعم وتر�شيخ مكانة �لإمار�ت كوجهة عاملية يف خدمات �لرعاية �ل�شحية �لر�ئدة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع توؤكد م�شاركتها يف معر�س وموؤمتر ال�شحة العربي
•• دبي- الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
يف  م�شاركتها  ت��اأك��ي��د  ع��ن  املجتمع 
العربي  ال�شحة  وم��وؤمت��ر  معر�س 
مدار  على  ينعقد  ال��ذي   ،2021
التجاري  دب��ي  اأي��ام يف مركز  اأربعة 
ال���ع���امل���ي خ�����ال ال����ف����رتة م����ن 21 
ال����وزارة  وت��ع��ت��زم  ي��ون��ي��و.   24 اإىل 
خ���ال م�����ش��ارك��ت��ه��ا اإط�����اق حزمة 
خدمات �شحية مبتكرة وع��دٍد من 
التي  ال��رائ��دة  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
ال�شحية  اخلدمات  بتمكني  ت�شهم 
خ�����ال اجلمع  م����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
والروبوتية،  الذكية  االأنظمة  بني 
ال�شحة  مم�����ار������ش�����ات  وت�����ع�����زي�����ز 
ال���رق���م���ي���ة وال���ت���ط���ب���ي���ب ع����ن بعد 
وتطوير خدمات ال�شحة النف�شية،  
البيانات  ل��ت��وظ��ي��ف  ب���االإ����ش���اف���ة 
التنبوؤية  وال����ن����م����اذج  ال�����ش��خ��م��ة 
وتطبيق  ال�شحية  امل��راف��ق  الإدارة 
وغريها  ال�شحية،  املعلومات  نظم 

حوكمة  يف  �لإمـــــار�ت  ريــــادة 
كوفيد19-

معر�س  ت��زام��ن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
العام  العربي هذا  ال�شحة  وموؤمتر 
دولة  حققتها  التي  النجاحات  م��ع 
الفعالة  اال���ش��ت��ج��اب��ة  يف  االإم�������ارات 
واإدارة  كوفيد19-  جل����ائ����ح����ة 
املرحلة بكل ثقة واقتدار،  وحوكمة 
م����ن خ�����ال امل����رون����ة ال���وط���ن���ي���ة يف 
اال�شتباقية  واخل���ط���ط  اجل��اه��زي��ة 
ال�شحية،  امل����ن����ظ����وم����ة  وك������ف������اءة 
ا�شتمرارية  �شمان  على  واحل��ر���س 
االأعمال واخلدمات للمحافظة على 
املكت�شبات، منوهاً معاليه اإىل ريادة 
الفحو�شات  ت��وف��ري  يف  االإم��������ارات 
املجتمع  اأف����راد  جلميع  وال��ل��ق��اح��ات 
م�����ن ج���م���ي���ع اجل���ن�������ش���ي���ات، وذل�����ك 
واحلفاظ  املكت�شبة،  املناعة  لتعزيز 
املجتمع  اأف��راد  على �شامة و�شحة 
مب�شرية  للم�شي  ح�شانته،  وتعزيز 
بخطى  ال����ت����ع����ايف  ن����ح����و  ال������دول������ة 
بجهود  وم�شيداً  ومدرو�شة،  واثقة 

تبواأت  حيث  والتحديات،  االأزم���ات 
عاملياً  االأول  املركز  موؤخراً  الدولة 
الرعاية  تغطية  م���دى  م��وؤ���ش��ر  يف 
االزده����ار  م��وؤ���ش��ر  ح�شب  ال�شحية 

لعام 2020.

�ل�شحة �أولوية وطنية 
واأ����ش���ار م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
الرعاية  اأن  اإىل  املجتمع  ووق��اي��ة 
ال���������ش����ح����ي����ة م��������ن االأول����������وي����������ات 
الروؤية  اإىل  ت�شتند  التي  الوطنية 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���دول���ة االإم��������ارات يف 
امل�شتدامة،  التنمية  عملية  اإط����ار 
مرنة  حكومية  منظومة  و���ش��م��ن 
القيادة  دعائمها  اأر���ش��ت  ومتطورة 
طريق  خ��ارط��ة  لتمثل  ال��ر���ش��ي��دة، 
مئوية  ن��ح��و  ال����دول����ة  م�����ش��رية  يف 
معاليه  واأك���د   .2071 االم����ارات 
ال�شحة  وم��وؤمت��ر  معر�س  اأه��م��ي��ة 
ي�����ش��اه��م يف تعزيز  ال����ذي  ال��ع��رب��ي، 
مكانة دولة االإم��ارات كمركز عاملي 

لتحقيق  ال���ري���ادي���ة  امل�����ش��اري��ع  م���ن 
تقدمي  ال������وزارة يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ومبتكرة  �شاملة  �شحية  خ��دم��ات 

وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.
ال�شحة  وم��وؤمت��ر  معر�س  وي�شكل 
الإبراز  منا�شبة  العام  ه��ذا  العربي 
ال�شحة  وزارة  وم�����ش��اري��ع  ج��ه��ود 
ت���ق���دمي  يف  امل����ج����ت����م����ع  ووق�������اي�������ة 
امللبية  ال�شحية  الرعاية  مقومات 
الح���ت���ي���اج���ات امل���ج���ت���م���ع، وم������ا مت 
حت��ق��ي��ق��ه م���ن اإجن������ازات ن��وع��ي��ة يف 
ال��رع��اي��ة ال�شحية  جم���االت ج���ودة 
وحت��ق��ي��ق ا���ش��ت��م��راري��ة االأع���م���ال يف 
وتنفيذ  كوفيد19-  جائحة  ظ��ل 
والعاجية  ال���وق���ائ���ي���ة  امل�������ش���اري���ع 
التقنيات  اأح������دث  م���ع  امل���ت���واف���ق���ة 
الثقة  بتعزيز  ي�شهم  مب��ا  الطبية، 
ال���ت���ف���اوؤل وزي������ادة ن�شبة  وت��ر���ش��ي��خ 
التعايف  مرحلة  بقرب  االطمئنان 
وق���درة دول���ة االإم�����ارات على عبور 
وحتقيق  كوفيد19-  م���رح���ل���ة 
ال���ع���امل���ي���ة ح���ت���ى يف ظل  ال������ري������ادة 

املتخ�ش�شة  امل���ج���االت  يف  م��رم��وق 
بالطب والعلوم والرعاية ال�شحية 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  ال���رائ���دة، 
احلياة  بجودة  لارتقاء  املتقدمة، 

وا�شتدامة اخلدمات ال�شحية.
وك�����ش��ف م���ع���ايل ال��ع��وي�����س ع���ن اأن 
امل��ب��ادرات وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تطلقها 
الوزارة يف معر�س وموؤمتر ال�شحة 
ت��ع��زي��ز مكانة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��رب��ي 
االإم���������ارات ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة 
الرعاية  يف  امل�����ش��ت��دام  للم�شتقبل 
عملنا  اأولويات  ويت�شدر  ال�شحية، 
تر�شيخ  ال��وط��ن��ي��ة  االأج����ن����دة  وف����ق 
اجلانب الوقائي ومكافحة االأوبئة 
امل���زم���ن���ة، ع��ل��ى �شوء  واالأم����را�����س 
اأداء،  وم��ع��اي��ري  م��وؤ���ش��رات وط��ن��ي��ة 
نحو تبني اأف�شل املمار�شات العاملية 
ال�شحية،  الرعاية  جودة  وحت�شني 
البنية  توفر  اإىل  باال�شتناد  وذل��ك 
التحتية احلديثة واأف�شل التقنيات 
باإ�شعاد  ي�����ش��ه��م  مب���ا  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 

جمتمعنا وتعزيز االأمن ال�شحي.

هناك قدراً كبرياً من الثقة واالرادة 
م����ن ج���ان���ب ال���ع���ار����ش���ني وال�������زوار 
املعار�س وح�شور  اأر�س  اإىل  للعودة 
امل����وؤمت����رات م��ب��ا���ش��رة، ل��ي�����س فقط 
باأعمال  والقيام  والتعلم  لالتقاء 
جتارية، واإمنا للم�شاركة يف تطوير 
ح����ل����ول رائ��������دة ل���ت���ق���دمي خ���دم���ات 
ال�شحية، وذلك بعد فرتة  الرعاية 
انقطاع هي االأطول منذ عقود. اأما 
ت�شهيل  على  قادرين  بتنا  فقد  االآن 
احلية  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  عقد 
وال����رتح����ي����ب مب��ج��ت��م��ع ال���رع���اي���ة 
بف�شل  دب����ي  يف  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ح��ي 
والذي  الوطني،  التطعيم  برنامج 
ي�����ش��ه��د ت����ط����وراً م��ت�����ش��ارع��اً يف ظل 
ال��ت��ي توفرها  ال��دع��م واالإم���ك���ان���ات 

حكومة االإمارات ل�شكان الدولة.

م�شاركة من 170 دولة 
ن�شخة  اأن  اإىل  موملان  ووتر  ول��ف��ت 
اأه���م  م�����ش��ارك��ة  ���ش��ت�����ش��ه��د   2021
الدولية  ال�شحية  الرعاية  �شركات 

الدفاع  خ���ط  اأب����ط����ال  وت�����ش��ح��ي��ات 
االأول من الكادر الطبي وما قدموه 
من خدمات جليلة للمر�شى واأفراد 

املجتمع بكل تفاٍن واإخا�س.

حلول ر�ئدة يف �لرعاية �ل�شحية 
من جانبه، اأ�شاد ووتر موملان، نائب 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة )اإنفورما 
ماركيت�س(، بجهود حكومة االإمارات 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  ووزارة 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال ال�����زوار 
العامل  اأنحاء  �شتى  من  وامل�شاركني 
عقد  ا�شتمرار  و�شمان  قيود،  بدون 
معر�س  ال�شيما  املهمة  الفعاليات 
وم���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ة ال��ع��رب��ي وال���ذي 
�شعار  حت�����ت  ال�����ع�����ام  ه������ذا  ي���ن���ع���ق���د 
االأعمال"،  خ��ال  م��ن  "متحدون 
قطاع  و�شعي  اإرادة  يعك�س  ما  وه��ذا 
امل��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات ل��ل��ع��ودة اإىل 
احلياة الطبيعية وا�شتئناف ممار�شة 

االأعمال التجارية مرة اأخرى.
واأ����ش���اف: " ومم���ا ال ���ش��ك ف��ي��ه اأن 

 51000 من  اأك��رث  اىل  باالإ�شافة 
حول  دول������ة   170 م����ن  م�������ش���ارك���اً 
افرتا�شياً  اأو  مبا�شر  ب�شكل  العامل 
�شوء  يف  وذل�����ك  االإن�����رتن�����ت.  ع���رب 
التدابري االحرتازية التي اتخذتها 
تنظيم  ل�����ش��م��ان  االإم���������ارات  دول�����ة 
ب�شامة  وامل�����وؤمت�����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
احلكومية  اجلهات  وت�شمل  واأم��ان. 
ال�شحة  وزارة  جانب  اإىل  امل�شاركة 
ك���ل م���ن �شلطة  امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة 
مدينة دبي الطبية ودائرة ال�شحة 
ال�����ش��ح��ة بدبي  وه���ي���ئ���ة  اأب���وظ���ب���ي 
وحكومة دبي. كما �شي�شهد املعر�س 
م�شاركة وا�شعة من �شركات الرعاية 
ال�شحية الرائدة وموردي املنتجات 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة من 

اأنحاء العامل.

فقد املدعو/ انيتا كاالجانتا 
 ، كاالجانتا  راو  ناجي�شوارا 
الهند  اجلن�شية - جواز �شفره 
)8443466U(  رق�����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0501275309

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و/ زك��ري��ا احمد  فقد 
اليمن     ، ال�����ش��رمي��ى  ع��ل��ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )09736275( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0553936664

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ م���ط���ل���ب 
موكوالكال   ب��ال��ي��ت��ه��ارام��ال 
ال����ه����ن����د     ، ع�������ب�������دال�������ق�������ادر 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
يجده  من   )J3830409(
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

0558278256

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ حممد نور العلم 
ليت كبري احمد ، بنغادي�س   
�شفره ج������واز   -  اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BH0393454( رق��م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0586257509

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ �شو�شن �شالح 
اليمن     ، امل����وج����ان����ى  ع���ل���ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )05591383( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0501223353

فقدان جواز �شفر
موليادي  ا�شنى  امل��دع��و/  فقد 
ان����دون����ي���������ش����ي����ا   ، م������ال������ك������ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)au488229( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  االندوني�شية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ح�شن  امل���دع���و/اح���م���د  ف���ق���د 
م�شر   ، م�����ر������ش�����ى  حم�����م�����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)A13333955(   يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ق���ا����ش���م ج�����وده 
م�������ش���ر   ، ع�����ي�����������ش�����ى  حم������م������د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )AA22532491(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اق���رب  او  امل�����ش��ري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
التنمية الأ�شرية تناق�س اأثر التقنيات احلديثة على العالقات الأ�شرية

•• اأبوظبي -وام:

بكيفية  اخل��ا���ش��ة  ال��ور���س  م��ن  ع���دداً  االأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  نظمت 
تنمية  يف  املثلى  بالطريقة  وا�شتغالها  احلديثة  التقنيات  مع  التعامل 
ور�شة  منها  والرتفيه،  الت�شلية  اإىل  باالإ�شافة  االأعمال  واإجن��از  املهارات 
املوؤ�ش�شة  حر�س  م��ن  ال��ور���س  انطاقاً  ه��ذه  وت��اأت��ي  �شح".  "ا�شتخدمها 
ال���دائ���م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة الأ����ش���رة واعية 
وجمتمع متما�شك، وتوعية وتثقيف اأفراد االأ�شر يف �شتى جماالت احلياة 
وباالأخ�س احلديثة منها. وتهدف ور�شة "ا�شتخدمها �شح" التي قدمتها 
االأ�شرية،  التنمية  مبوؤ�ش�شة  نف�شية  اأخ�شائية  الكيومي،  منرية  املدربة 

اأثر  اأهمية التقنيات احلديثة يف حياتنا اليومية، وا�شتعرا�س  اإىل تعزيز 
على  التعرف  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شرية،  العاقات  على  العام  التكنولوجيا 

اإيجابيات و�شلبيات و�شائل التوا�شل االجتماعي.
وعرفت الكيومي تقنيات االت�شال احلديثة باأنها "كافة و�شائل التوا�شل 
واالآخرين،  الفرد  التوا�شل بني  ت�شهيل مهمة  ت�شاعد يف  التي  املتطورة، 
بطرق  وال�شريع  الفوري  بالتوا�شل  تتميز  التقنيات  ه��ذه  اأن  اإىل  الفتة 
�شهلة، باالإ�شافة اإىل تقنيات االت�شال ال�شلكية والا�شلكية، والتي ت�شتخدم 
يف كافة اأنواع البيانات. واأكدت خال الور�شة اأهمية ا�شتخدام العديد من 
التقنيات حول العامل على نطاق وا�شع لي�س فقط كحاجة، ولكن ك�شرورة 
واأدت  التكنولوجيا،  ال�شريع يف جمال  التقدم والتطور  للحياة من حيث 

اإىل اإحداث تغيري كبري يف خمتلف نواحي احلياة املعا�شرة، حيث اإن كرثة 
املكانية  امل�شافات  تقارب  �شاهما يف  وتنوعها  التوا�شل االجتماعي  و�شائل 
افرتا�شياً، و�شاعدت ال�شرعة املتزايدة يف التكنولوجيا واالنفتاح املعريف يف 

ت�شهيل كافة جوانب احلياة من جتارة وتعليم و�شحة وترفيه.
تعزيز  يف  ت�شهم  التي  والنماذج  االأمثلة  من  ع��دداً  الكيومي  وا�شتعر�شت 
العاقات االأ�شرية من خال التقنيات احلديثة منها اللعب امل�شرتك بني 
اأفراد االأ�شرة وا�شتخدام االألعاب االإلكرتونية، حيث اإن ق�شاء وقت الفراغ 
التاأثري  وناق�شت  امل�شرتكة.  االهتمامات  تعزيز  يف  ي�شاعد  معاً  والت�شلية 
ال�شلبي لا�شتخدام املفرط وغري الواعي لو�شائل التوا�شل االجتماعي 
خلف  املفرط  االن��ع��زال  يوؤثر  حيث  االأ�شرية،  العاقات  على  والتقنيات 

ال�شا�شات لفرتات طويلة، وغياب التوا�شل املبا�شر بني اأفراد االأ�شرة على 
قدرة  على  التقنيات احلديثة  يوؤثر حمتوى  كما  االأ�شرية،  احلياة  جودة 
الفرد على التحكم مبهاراته االجتماعية، واالإدمان على ا�شتخدام �شبكات 
التوا�شل االجتماعي وال�شبكة العاملية للمعلومات واالإدمان يرتتب عليه 
�شعف احلوار بني االآباء واالأبناء.  وتنفذ موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية خال 
االأيام القادمة وعلى مدار العام جمموعة من الدورات والور�س التوعوية 
والتثقيفية يف املجال نف�شه، باالإ�شافة اإىل العديد من املجاالت التي تهم 
اأو  تعليمية  �شواًء كانت  تنمية مهاراته فيها  اإىل  الفرد  اجلمهور وي�شعى 
للموؤ�ش�شة  االإل��ك��رتوين  املوقع  خ��ال  من  اجتماعية  اأو  تربوية  اأو  ذاتية 

ومواقع التوا�شل االجتماعي واملن�شات االإلكرتونية.

غرفة دبي تنظم منتدى حول العالقات القت�شادية وال�شتثمارية بني الإمارات ورو�شيا

34 على  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل��ت رو���ش��ي��ا 
لدبي  التجاريني  ال�شركاء  قائمة 
موؤكداً اأن زيارات الوفود احلكومية 
اجلوية  ال����رح����ات  يف  وال���ت���و����ش���ع 
ال��ب��ل��دي��ن وتخفيف  ب��ني  امل��ب��ا���ش��رة 
اتفاقيات  وتوقيع  التاأ�شريات  قيود 
من  ك��ان��ت  اال�شرتاتيجي  ال��ت��ع��اون 
اأب����رز ال��ع��وام��ل ال��ت��ي اأدت اإىل  ب��ني 
ت�شهيل التجارة بينهما يف ال�شنوات 
" هناك العديد  االأخ��رية. واأ�شاف 

م��دي��ر �شندوق  ن��ائ��ب  ب��وري�����ش��وف 
تنمية مبادرات االإنرتنت - رو�شيا - 
وعمر خان مدير املكاتب اخلارجية 

يف غرفة جتارة و�شناعة دبي.
واأك�������د م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة جت����ارة 
و�شناعة دبي اأن هذا املنتدى نظم يف 
وقت ت�شهد فيه العاقات الثنائية 
امل�������ش���رتك���ة ب����ني دول������ة االإم���������ارات 
املجاالت  ���ش��ت��ى  يف  من����وا  ورو����ش���ي���ا 
اأن ت�شكيل  اإىل  االقت�شادية م�شرياً 

واحللول  واخل��ربات  املعرفة  تبادل 
والذكاء  ت�شني  البلوك  يف جماالت 
اإنرتنت  وتكنولوجيا  اال�شطناعي 

االأ�شياء".
فاتيف  ماك�شيم  ق���دم  ج��ان��ب��ه  م��ن 
نائب رئي�س غرفة جتارة و�شناعة 
رو�شيا االحتادية روؤى حول الو�شع 
بني  التجارية  وال��ع��اق��ات  احل��ايل 
االإم������ارات ورو���ش��ي��ا م���وؤك���دا ال���دور 
ال���ب���ارز ل��غ��رف��ة دب���ي ل��ب��ن��اء ج�شور 

رئي�س  نائب  فاتيف  وماك�شيم  دبي 
رو�شيا  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة  غ���رف���ة 
املدير  واأليك�شي بو�شيف  االحتادية 
التنفيذي ملجل�س االأعمال الرو�شي 
- االإم���ارات���ي ومم��ث��ل غ��رف��ة جتارة 
املالك  وع���م���ار  م��و���ش��ك��و  و���ش��ن��اع��ة 
لاإنرتنت  دب��ي  مدينة  ع��ام  مدير 
نائب  كري�شتن�شن  ه��ري��ك  وه��ان��ز 
التكنولوجي  دب����ي  م���رك���ز  رئ��ي�����س 
لريادة االأعمال "ديتك" ويفجيني 

اقت�شادي  ب��ني  ال���ت���اآزر  اأوج����ه  م��ن 
االإمارات ورو�شيا خا�شة تركيزهما 
القوي على تعزيز االبتكار والتنويع 
العاملية  وال���ت���ج���ارة  االق���ت�������ش���ادي 
االأج����ن����ب����ي يف حني  واال����ش���ت���ث���م���ار 
املعلومات  تكنولوجيا  يوفر قطاعا 
والتكنولوجيا جمااًل وا�شعاً لتعزيز 
االإماراتية  ال�شركات  ب��ني  التبادل 
ميكن  حيث  الرو�شية  ونظرياتها 
والرو�شية  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

جمل�س االأعمال الرو�شي االإماراتي 
موؤ�شرا  ي��ع��د  اأ���ش��ه��ر  ب�����ش��ع��ة  ق��ب��ل 
يف  امل�شرتكة  الرغبة  على  وا�شحا 
اإىل  التجارية  بالعاقات  االرت��ق��اء 

م�شتويات رفيعة.
ال��ت��ج��اري غري  ال��ت��ب��ادل  اإن  وق����ال 
واالإم������ارات مع  دب���ي  ب��ني  النفطي 
اإيجابية  ديناميكية  اأظ��ه��ر  رو�شيا 
بلغت  حيث  اجلائحة  ف��رتة  خ��ال 
حيث  دره�����م  م��ل��ي��ار   7.7 ق��ي��م��ت��ه 

•• دبي-وام:

دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع جم��ل�����س االأع���م���ال 
الرو�شي - االإماراتي وغرفة جتارة 
و�شناعة رو�شيا االحتادية.. منتدى 
االقت�شادية  العاقات  تعزيز  حول 
االإمارات  دول��ة  بني  واال�شتثمارية 
فعاليات  ���ش��م��ن  وذل�����ك  ورو����ش���ي���ا 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��راك��ات  �شل�شلة 
اآفاق  لبحث  دب���ي  غ��رف��ة  اأطلقتها 
مع  التجاري  والتعاون  اال�شتثمار 
عدد من االأ�شواق العاملية الواعدة.

و�����ش����ك����ل امل����ن����ت����دى االف����رتا�����ش����ي 
من  م�شاركا   150 ح�شره  ال���ذي 
قرار  و�شناع  حكوميني  م�شوؤولني 
من رو�شيا واالإمارات فر�شة مهمة 
العديد  مناق�شة  للجانبني  اأتاحت 
بالفر�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل���وان���ب  م��ن 
ال��ت��ج��اري��ة ال��واع��دة ب��ني اجلانبني 
الهامة  امل������ج������االت  يف  وخ����ا�����ش����ة 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
والتبادل  واالب��ت��ك��ار  واالت�����ش��االت 

التجاري.
و�شملت قائمة املتحدثني يف اللقاء 
بوعميم  ح���م���د  ����ش���ع���ادة  م����ن  ك����ا 
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 

املثمرة  ال�شراكات  وبناء  التوا�شل 
بني جمتمعي االأعمال م�شدداً على 
ولقاءات  الفعاليات  تنظيم  اأهمية 
ال�شراكات  �شل�شلة  م��ث��ل  االأع���م���ال 
للحوار  قنوات  تخلق  التي  العاملية 
امل��ف��ت��وح وال���ب���ن���اء ال����ذي مي��ك��ن اأن 

ي�شهل التجارة الثنائية.
مدير  خ������ان  ع���م���ر  وا����ش���ت���ع���ر����س 
جتارة  غرفة  يف  اخلارجية  املكاتب 
ع��ر���س تعريفي  دب���ي يف  و���ش��ن��اع��ة 
امل�����ش��ه��د االق���ت�������ش���ادي يف االإم������ارة 
توفرها  ال��ت��ي  التناف�شية  وامل���زاي���ا 
للم�شتثمرين الراغبني بالتو�شع يف 
اأ�شواق املنطقة متحدثاً كذلك عن 
للعاقات  امل�شتجدات  واآخ���ر  اأب���رز 

التجارية بني البلدين.
واختتم اللقاء بجل�شة نقا�شية حتت 
عنوان "رو�شيا - دبي ربط االأ�شواق 
من خال التكنولوجيا واالبتكار" 
املتحدثون  ف��ي��ه��ا  ���ش��ل��ط  وال����ت����ي 
اال�شتثمارية  الفر�س  على  ال�شوء 
واآفاق التعاون امل�شرتك يف قطاعات 
واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
من  اال���ش��ت��ف��ادة  وكيفية  واالب��ت��ك��ار 
العاقات الوطيدة الثنائية لتعزيز 
اال����ش���ت���ف���ادة م���ن ف���ر����س االأع���م���ال 

امل�شرتكة.

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ي�شيد بقدرات مركز الدعم الجتماعي
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأ�����ش����اد ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
راأ�س اخليمة، بجهود مركز الدعم 
م��ع��اجل��ة خمتلف  االج��ت��م��اع��ي يف 
الق�شايا االأُ�شرية وح�شرها وحلها 
وال���ع���م���ل على  ن���ط���اق،  اأ����ش���ي���ق  يف 
نظراً  ا�شتفحالها،  دون  احليلولة 
واالجتماعية  النف�شية  لتاأثرياتها 
ال���ت���ي ت��ل��ق��ي ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى عدة 

اأطراف يف اإطار االأ�شرة الواحدة.
جاء ذلك خال اجلولة التفقدية 
الدعم  م���رك���ز  يف  اأج����راه����ا،  ال���ت���ي 
رافقه  اخليمة،  براأ�س  االجتماعي 
ال�شنوي،  التفتي�س  فريق  خالها 
اأحمد  امل��ق��دم  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان 
���ش��ب��ي��ع��ان م���دي���ر مركز  اإب���راه���ي���م 
وعدد  باالإنابة  االجتماعي  الدعم 

من �شباط املركز.
راأ�س  �شرطة  عام  قائد  اطلع  حيث 
امليدانية  اجل��ول��ة  اأث��ن��اء   ، اخليمة 
االجتماعي،  ال����دع����م  م����رك����ز  يف 
الت�شغيلية  امل������وؤ�������ش������رات  ع����ل����ى 
الن�شف  خ���ال  واالإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التاأكد  م��ع  2021م،  م��ن  االأول 
امل���رك���ز لروؤية  م���ن م���دى حت��ق��ي��ق 
يتعلق  ف���ي���م���ا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
الكيان  ح��م��اي��ة  وت���ع���زي���ز  دع����م  يف 
االأُ�شري ومتا�شكه، ومتابعة تنمية 

الثقافة وال��وع��ي ب��دور االأُ���ش��رة يف 
ال��وق��اي��ة م���ن اجل���رمي���ة، وتقدمي 
الرعاية امل�شتمرة والدعم النف�شي 
اخلا�شة  ل��ل��ح��االت  واالج��ت��م��اع��ي 
املركز  ق������درات  ب��ت��ط��وي��ر  م��وج��ه��ا 
والتكامل  ال�شراكة  عملية  وتعزيز 
اال�شرتاتيجني  ال�������ش���رك���اء  م����ع 
لتعزيز جودة حياة االأ�شرة والطفل 

واملجتمع يف االإمارة.
واأ�����ش����اد ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة راأ�����س 
الذي  االجتماعي  بالدور  اخليمة، 
يقوم به مركز الدعم االجتماعي، يف 
التعامل مع ق�شايا العنف االأُ�شري، 
والتنمر الطابي، ف�شًا عن دوره 
االإيجابي والبناء يف احلفاظ على 
التوعية  وت��ق��دمي  االأ����ش���رة،  ك��ي��ان 
واملجتمعي،  االأ����ش���ري  وال��ت��ث��ق��ي��ف 
الدور  اإب����راز  يف  امل��رك��ز  ي�شهم  كما 
ال�شرطة  االجتماعي الذي تقدمه 
ال�شائكة  االأ�شرية  الق�شايا  حل  يف 
الطرق  باأف�شل  والب�شيطة،  منها 
واالأ����ش���ال���ي���ب امل���ت���ط���ورة م���ن قبل 
التاأهيل  جم�����ال  يف  امل��خ��ت�����ش��ني 
االأ�����ش����ري وامل��ج��ت��م��ع��ي. واأك������د اأن 
ذاته  االأ�����ش����رة مي��ث��ل يف  ا���ش��ت��ق��رار 
ال��رك��ي��زة االأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��دع��م وحدة 
امل��ج��ت��م��ع ومت��ا���ش��ك��ه، ل��ذل��ك يجب 
والرعاية  ال���دع���م  ت���وف���ري  ع��ل��ي��ن��ا 
وا�شتقرارها،  االأ�����ش����رة  ل��ت��م��ك��ني 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون دوره�������ا ف����اع����ًا يف 

اللواء  ووج��ه  امل�شتدامة.  التنمية 
علي بن علوان، ب�شرورة احلر�س 
هذه  خ�شو�شية  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الودية،  بالطرق  وحلها  الق�شايا 

تعزيز  يف  اال�شتمرار  موا�شلة  مع 
تعزيز  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ال���ت���وع���ي���ة 
واملجتمعية،  االأ���ش��ري��ة  ال��ع��اق��ات 

وو�شعها يف اإطارها ال�شحيح .

احلمادي رئي�شًا جلمعية ال�شحفيني الإماراتية وح�شني املناعي نائبًا

الق�شوى  اال�شتفادة  على  اعتماداً 
ونقل  ت����ب����ادل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م����ن 

املعلومات.
واأع�شاء  احل��م��ادي  حممد  و�شكر 
االدارة  جمل�س  اجل��دي��د  املجل�س 
ال�������ش���اب���ق ع���ل���ى ج���ه���وده���م خال 
اأن املجل�س  الدورة املا�شية موؤكداً 
خدمة  اأج��ل  من  العمل  �شيوا�شل 
ال�������ش���ح���اف���ة وال�������ش���ح���ف���ي���ني يف 

•• دبي-الفجر:

اجلديد  االدارة  جم��ل�����س  ع���ق���د 
ال�شحفيني  جل��م��ع��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب 
االإماراتية اجتماعه االأول مبقرها 

يف دبي اأم�س.
مت خال االجتماع انتخاب حممد 
احلمادي رئي�شاً للجمعية وح�شني 
وف�شيلة  للرئي�س  ن��ائ��ب��ا  امل��ن��اع��ي 
املعيني اأمينا لل�شر وح�شن عمران 
جانب  اإىل  ل���ل�������ش���ن���دوق  اأم���ي���ن���ا 
على  اجلمعية  جل��ان  مهام  توزيع 

االأع�شاء.
اإدارة  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
انتخابه  مت  ال��������ذي  اجل���م���ع���ي���ة 
اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي، ومي��ت��د عمله 
ل��ث��اث ���ش��ن��وات، ك��ل م��ن الدكتور 
اأح���م���د امل��ن�����ش��وري وح�����ش��ة �شيف 
�شعيد  وحم��م��د  الكتبي  و���ش��ام��ة 
ورائد  ع��م��ران  وح�شن  الطنيجي 

ال�شايب.

خطط  اجل��دي��د  املجل�س  ون��اق�����س 
يف  اجلمعية  عمل  وا�شرتاتيجيات 
امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة وال��ت��ى تتطلب 
ت�������ش���اف���ر وت����ك����ات����ف اجل�����ه�����ود يف 
ال���و����ش���ط االإع����ام����ي ب�����ش��ك��ل عام 
خ�شو�شا  ال�����ش��ح��ف��ي  وال���و����ش���ط 
و�شائل  ف��ي��ه  اأ���ش��ب��ح��ت  وق����ت  يف 
تلعب  م�شاربها  مبختلف  االإع��ام 
املجتمعات  تنمية  يف  م��ه��م��اً  دوراً 

االإمارات.
واأكد احلمادي اأن اجلمعية �شت�شهد 
يتواكب  ع��م��ًا  املقبلة  ال��ف��رتة  يف 
وامل�شتقبلية  احلالية  والتحديات 
للعمل االإعامي، و�شواًل لتحقيق 
اأن  اإىل  الفتاً  االإعامية،  ال��ري��ادة 
ك��ل االأع�����ش��اء ���ش��رك��اء يف حتقيق 

هذه الطموحات.
ودعا احلمادي، جميع ال�شحفيني 
اأعمال  يف  فاعلني  يكونوا  اأن  اإىل 

واأن�شطة اجلمعية وقال" اإن
�شريك  اجل��م��ع��ي��ة  ع�����ش��و يف  ك���ل   
واملقرتحات  االأف�����ك�����ار  يف  ف���اع���ل 
بها  العمل  �شيتم  التي  واالآل��ي��ات، 

خال املرحلة املقبلة".
تلعب  باتت  ال�شحافة  اإن  واأ�شاف 
دورا حيوياً يف تطور حياة املجتمع 
يف خمتلف املناحي والقطاعات، ما 
ال�شحفيني،  جمعية  من  يتطلب 
تتنا�شب  اإع���ام���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
ظل  يف  االإم������������ارات  وط����م����وح����ات 

االإع������ام  م���ن�������ش���ات  دور  ت���ن���ام���ي 
اأدت  والتي  واالجتماعي  الرقمي 
يتطلب  ج��دي��د  واق����ع  اإف�����راز  اإىل 

االت�شاالت  ث���ورة  ظ��ل  يف  ت���اأث���ريا 
املت�شارعة. كما مت خال االجتماع 
ا����ش���ت���ع���را����س ع�����دد م����ن االأف����ك����ار 

يعزز  مبا  الو�شائل  هذه  ا�شتخدام 
اأ�شبح  ح��ي��ث  االإع����ام����ي،  ال��ع��م��ل 
االأكرث  االأوىل  ال�شلطة  االإع����ام 

والربامج واملقرتحات التي جري 
اجلمعية  اجتماع  خ��ال  طرحها 

العمومية.

ح�شني �ملناعيحممد �حلمادي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  3411/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/1391 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )382143.02( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعان : �شابرو�س لتجارة االأخ�شاب �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانهم : 1- كو�شرتا للدعاية واالعان �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )382143.02( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  201/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/355 عقاري كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )10515674.45( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعان : بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود )فرع دبي( -  �شفته بالق�شية 

: طالب التنفيذ  -  وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- اأجيت تايل بوتان فتيل 2- بيندو نارايانان - �شفتهما بالق�شية : 

منفذ �شدهما -  جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10515674.45( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�شر        
 20 / 2020 / 944 جتاري كلي

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
على  املوقعني  اح��د  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  هنيدي  حممود  احمد   -1  : عليه  املدعي  اإىل 

مذكرة التفاهم وعقد م�شاركة املوؤرخ يف:2018/7/1  - جمهول حمل االإقامة 
�شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  ال�شويدي  بالر�شيد  خليفة  �شلطان  :احمد  املدعي  ان  مبا 

ب�شركة مركز دبي خرباء اجلراحة التجميلية �س.ذ.م.م
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى حل وت�شفية )مركز دبي خرباء اجلراحة التجميلية 
�س.ذ.م.م( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
2021/6/15 ال�شاعة 09.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

اأيام على االأقل ، علما بانه متت احالة الدعوى للدائرة اجلزئية املخت�شة. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�شر 

 1740/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  فاطمة جنيب حممد حجازي يون�س 2- وائل نايف زين الدين  

جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة التاأمني املتحدة �س.م.ع - فرع دبي 

وميثله / �شمري حليم كنعان 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)92065.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ال�شوؤون  ل��دائ��رة  التابع  االإ�شامية  للثقافة  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز  نظم 
 " القدوة  " النبي  بعنوان  درا�شية  والعمل اخلريي بدبي حلقة  االإ�شامية 
باللغة الهندية ا�شتقطبت 100 دار�س ودار�شة من داخل الدولة وخارجها 

. " بعد  " عن 
وتاأتي احللقة - التي قدمها جاويد خطيب تنفيذي اأول اأن�شطة ثقافية من 
اإدارة املركز - �شمن �شل�شلة احللقات التي تقدم كل �شهر بلغة خمتلفة وتعنى 
وحياته  ب�شخ�شيته  املتمثلة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  �شمائل  ب�شرح 

واأخاقه وذلك يف اإطار خطة التوعية الدينية للعام 2021 .
واأ�شارت �شم�شة حممد بن �شفيع رئي�س ق�شم �شوؤون الدار�شني اإىل اأن �شل�شلة 

200 دار�س ودار�شة من  " ا�شتقطبت ما يزيد على  "النبي القدوة  حلقات 
واالإجنليزية  والفرن�شية  املاوية  باللغات  وتقدم  وخارجها  الدولة  داخ��ل 

والهندية.
امل�شتوى  رفع  بهدف  اللغات  مبختلف  الدرو�س  توجيه  يتم  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
الثقايف االإ�شامي للم�شلمني وامل�شلمني اجلدد وتزويد الدار�شني باختاف 

ثقافاتهم باأهم املفاهيم االإ�شامية عن طريق معرفة ال�شرية النبوية .
االأخاق  م��ك��ارم  اإىل  املنت�شبني  تر�شد  القدوة"  "النبي  حلقات  اأن  ي��ذك��ر 
اهلل  �شلى  الكرمي  الر�شول  تعاليم  اإىل  باال�شتناد  اكت�شابها  على  وتعينهم 
وتزويد  واأفعاله  اأقواله  كل  الطيبة يف  القدوة احل�شنة  واإظهار  و�شلم  عليه 
واالأخاق  االإ�شامي  الدين  �شماحة  تعك�س  التي  املفاهيم  باأهم  امل�شاركني 

والتعاليم التي يدعو اإليها.

مركز حممد بن را�شد للثقافة الإ�شالمية ينظم حلقة درا�شية بعنوان النبي القدوة

•• دبي-وام:

للم�شتقبل  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأط��ل��ق��ت 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
الإم������ارة دب�����ي، ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
الذي  امل�شتقبل،  دبي خلرباء  برنامج 
يهدف اإىل تطوير القدرات والكفاءات 
ال����وط����ن����ي����ة وت�����زوي�����ده�����ا ب����امل����ع����ارف 
واخلربات الازمة لتفعيل دورها يف 
جمال ا�شت�شراف وت�شميم امل�شتقبل. 
دبي  لربنامج  الثانية  الدفعة  وت�شم 
 18 من  موظفني  امل�شتقبل  خل��رباء 
م�شتويات  دب��ي من  جهة حكومية يف 
 10 يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة 
قطاعات حيوية، وتغطي 3 م�شتويات 
م�شتقبلي"  "حملل  ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة 
و"تنفيذي م�شتقبلي" و"ا�شرتاتيجي 
م�شتقبلي"، وتتيح للمنت�شبني فر�شة 
الكت�شاب  امل�شتويات  هذه  بني  التدّرج 
املزيد من اخلربات واملهارات واملعارف 
الداعمة لعمليات ا�شت�شراف وت�شميم 

امل�شتقبل يف القطاعات احليوية.
بح�شور  الثانية  الدفعة  اإط��اق  ومت 
م���ع���ايل ع��ب��د اهلل ال��ب�����ش��ط��ي االأم����ني 
العام للمجل�س التنفيذي الإمارة دبي، 
و�شعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س 
للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

وع�����دد م���ن امل�������دراء وامل�������ش���وؤول���ني يف 
اجلهات احلكومية بدبي.

اأن  الب�شطي  اهلل  ع��ب��د  م��ع��ايل  واأك����د 
للربنامج  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  اإط�����اق 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون 
الإمارة دبي وموؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، 
لتمكني  ج�����دي�����دة  خ����ط����وة  ي�������ش���ك���ل 
جاهزيتها  وتعزيز  الوطنية  ال��ك��وادر 
�شاحب  ل��روؤي��ة  جت�شيداً  للم�شتقبل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
اهلل"، وتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
ال���ك���ف���اءات  رف������د  اإىل  وال����رام����ي����ة   ،
احلكومية باملعارف واملهارات لتفعيل 
لت�شميم  االإم����ارة  م�شرية  يف  دوره���م 
على  م�����ش��دداً  وا�شت�شرافه،  امل�شتقبل 
منت�شبيه  متكني  يف  الربنامج  اأهمية 
ب������اأداء ج��ه��ات عملهم  م���ن االرت����ق����اء 
وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا مل��ت��غ��ريات امل�����ش��ت��ق��ب��ل وفق 
دفع  �شاأنها  م��ن  ا�شرتاتيجية  اأ���ش�����س 
ريادة  نحو  �شباقها  يف  االإم���ارة  جهود 
" تنطوي  الب�شطي:  امل�شتقبل. وقال 
ا�شتدامة م�شريتنا التنموية على بناء 
واالرتقاء  ق��درات��ه  وت��ع��زي��ز  االإن�����ش��ان 

ب��خ��ربات��ه وم���ه���ارات���ه، ل��ي��واك��ب نهج 
التطوير  على  يرتكز  ال���ذي  ال��ق��ي��ادة 
امل�شتمر وا�شت�شراف امل�شتقبل ور�شمه 
وا����ش���ت���ب���اق م���ت���غ���ريات���ه وحت���دي���ات���ه، 
وي�������ش���ط���ل���ع ب���رن���ام���ج دب������ي خل����رباء 
ا�شتقطاب  يف  ب����ارز  ب����دور  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
العقول والكفاءات الوطنية للنهو�س 
باإمكاناتها وتهيئتها للم�شاركة ب�شكل 
م�شتقبلنا".  م��ام��ح  ر���ش��م  يف  ف��اع��ل 
بلهول  اأك��د خلفان جمعة  من جهته، 
على  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  حر�س 
وبناء  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���ف���اءات  مت��ك��ني 
قدراتها يف خمتلف املجاالت، ترجمة 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
اآل مكتوم ويل عهد  حممد بن را�شد 

رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، 
يف ت���ع���زي���ز م�������ش���ارك���ة امل���وظ���ف���ني يف 
حلول  وت�شميم  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
مبتكرة للتحديات، مبا ير�شخ مكانة 
االأفكار  لتطوير  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  دب���ي 

و�شناعة امل�شتقبل.
برنامج  اأن  اإىل  بلهول  خلفان  واأ���ش��ار 
دب����ي خل����رباء امل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��ع��م��ل على 
ا�شت�شراف  اإع��داد خرباء متمكنني يف 
امل�شتقبل، من خال تنمية مهاراتهم 
م���ن تطوير  وق���درات���ه���م ومت��ك��ي��ن��ه��م 
امل����ق����رتح����ات واالأف�������ك�������ار اخل����اق����ة، 
واإ�شراكهم يف ت�شميم حلول ومبادرات 
اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  تبنيها  ي��ت��م  م��ب��ت��ك��رة 

لتطبيقها يف جماالت  ملمو�س  واق��ع 
م�شرية  يدعم  مبا  احلكومي،  العمل 
التطوير والتنمية التي ت�شهدها دبي. 
ويتم تنفيذ امل�شتوى االأول للربنامج 
عقد  ويت�شمن  اأ�شهر،   6 م��دى  على 
جمموعة من ور�س العمل والتدريب 
ا�شت�شراف  م����ه����ارات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي 
ت�شميمه  وا�شرتاتيجيات  امل�شتقبل 
بناء  ج��ان��ب  اإىل  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا،  واآل���ي���ات 
امل�شاريع  اإدارة  يف  املنت�شبني  م��ه��ارات 
امل�شتقبلية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وال����درا�����ش����ات 
القيادة  ومفاهيم  امل��ب��ادرات  وتطوير 
يف  امل�شاركني  اختيار  ومت  امل�شتقبلية. 
بعد  امل�شتقبل  خل���رباء  دب���ي  ب��رن��ام��ج 
من  اأك��رث  من  انت�شاب  طلبات  تقييم 

حكومية  و�شبه  حكومية  جهة   90
التي  ال���ق���ط���اع���ات،  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 
والطريان  واالإع���ام  ال�شحة  ت�شمل 
وال�شياحة  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ت���ع���ل���ي���م 
والبنية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واالق��ت�����ش��اد 
مرحلة  و���ش��ه��دت  وغ��ريه��ا،  التحتية 
اختبارات  عقد  الرت�شيحات  تقييم 
املر�شح  مهارات  على  للتعرف  فردية 
والتنبوؤ  اال���ش��ت�����ش��رايف  ال��ت��ف��ك��ري  يف 
اال�شرتاتيجية،  ال����ق����رارات  وات���خ���اذ 
�شخ�شية  م���ق���اب���ات  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
حتكيم  جل��ن��ة  اأج��رت��ه��ا  بعد"،  "عن 
اإمكاناتهم  تقييم  بهدف  متخ�ش�شة 
ب��اأداء اجلهات  وقدراتهم يف االرت��ق��اء 
وت���ط���وي���ر م�����ش��اري��ع م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. يف 

دبي  موؤ�ش�شة  اأطلقت  مت�شل،  �شياق 
للدفعة  ال��ث��اين  امل�شتوى  للم�شتقبل 
املوؤهلني  املنت�شبني  مب�شاركة  االأوىل 
8 جهات حكومية  امل�شتوى من  لهذا 
امل�شتوى  برنامج  ويت�شمن  دب���ي،  يف 
الثاين عمل كل منت�شب على م�شروع 
طريق  خ�����ارط�����ة  ل���ت���ط���وي���ر  ب���ح���ث���ي 
التي  مل�����ش��ت��ق��ب��ل اجل���ه���ة احل���ك���وم���ي���ة 
املحاور  مع  يتما�شى  مبا  فيها،  يعمل 
 .2071 االإم���ارات  ملئوية  الرئي�شية 
دبي  ب��رن��ام��ج  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر 
�شمو  اأطلقه  ال��ذي  امل�شتقبل  خل��رباء 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، ي�شكل رحلة 
تعليمية م�شممة لبناء قدرات نخبة 
قطاعات  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  خ�����رباء  م���ن 
حلكومة  خم��ت��ل��ف��ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
تنفيذ  يف  ي�شهم  مبا  وتدريبهم  دب��ي، 
م�شاريع واأبحاث رائدة كما ت�شهم يف 
تطوير مهارات املنت�شبني يف جماالت 
وا�شت�شراف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ف��ك��ر 
والقطاعات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وت�����ش��م��ي��م 
والتكنولوجية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  العلمية 
ال�شيا�شات  وت��ط��وي��ر  ال��ق��رار  وات��خ��اذ 
وتوظيف  وال��ت�����ش��ري��ع��ات،  وال��ق��وان��ني 
الفر�س  ل��ت��ح��دي��د  االأدوات  خمتلف 
اقت�شادية  ف���ر����س  خل���ل���ق  امل���ت���اح���ة 

جديدة يف دبي.

•• اأبوظبي - الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات 
والنقل، اأعمال اإن�شاء مداخل ومواقف �شيارات مل�شجد 
الرحبة،  منطقة  يف   )A( ب��احل��و���س   )P1( رق���م 
وذلك �شمن اإطار حر�س البلدية على تعزيز مكونات 
الدينية  امل���راف���ق  ودع����م  احل��دي��ث��ة،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��وف��ر ال��راح��ة مل��رت��ادي��ه��ا م��ن اأفراد 
جودة  معايري  وتعزيز  اإ�شعادهم  يف  وت�شاهم  املجتمع، 
احلياة، وتقدمي مرافق خدمية تلبي كافة التطلعات 

واالحتياجات.
وت�����ش��م��ن��ت االأع���م���ال اإن�����ش��اء ط��ري��ق اإ���ش��ف��ل��ت��ي بطول 
وتنفيذ اأعمال 1620 مرتاً طولياً من  مرتاً،   365
ممرات  ب��اط  اأع��م��ال  تنفيذ  وك��ذل��ك  الكريب�شتون، 

وتركيب  م���رب���ع���اً،  م����رتاً   3،380 مب�����ش��اح��ة  امل�����ش��اة 
�شبكة  اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  ط��رق،  اإن��ارة  اأعمدة   10

مرتاً. لت�شريف مياه االأمطار بطول 240 
املرورية،  ال��ل��وح��ات  ت��رك��ي��ب  االأع���م���ال  ت�شمنت  ك��م��ا 
الطرق  م��ن  م��رب��ع��اً  م���رتاً   115 م�شاحة  وتخطيط 
الف�شفوري  ب��ال��ط��اء  امل���واق���ف  م��ن��ط��ق��ة  واأر����ش���ي���ات 
ل��ت��ح��دي��د م���داخ���ل وخم�����ارج امل��ن��ط��ق��ة وم�����ش��اح��ة كل 
مواقف  اأر�شيات  وتخطيط  حتديد  وكذلك  موقف، 

اأ�شحاب الهمم.
جدير بالذكر اأن بلدية مدينة اأبوظبي تراعي تنفيذ 
م�شاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات ومتطلبات 
�شكان ومرتادي كافة املناطق يف اأبوظبي، طبقاً الأعلى 
املوا�شفات واملعايري العاملية، التي تتما�شى مع النه�شة 

العمرانية واحل�شارية التي ت�شهدها اأبوظبي.

•• دبي-الفجر:

اخ���ت���ت���م���ت ج���ام���ع���ة دب�����ي امل���وؤمت���ر 
واملهارات  التعلم  مل�شتقبل  ال��دويل 
تخلله  وال������ذي   ،10X دب����ي   –
وور����س  امل��ح��ا���ش��رات  م���ن  �شل�شلة 
والعرو�س  وامل����ن����اظ����رات  ال��ع��م��ل 

االإلكرتونية عرب تطبيق زووم.
 واف��ت��ت��ح امل��وؤمت��ر رئ��ي�����س اجلامعة 
الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
اأبرز  من  نخبة  وم�شاركة  بح�شور 
املتحدثني والباحثني وامل�شت�شارين 
االإمارات  دولة  من  االأعمال  ورواد 
مبارك  �شعادة  فيهم  مبن  والعامل 
ملركز  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 

وامل���ه���ن���ي، و����ش���ع���ادة خ��ل��ف��ان جمعة 
بالهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  للم�شتقبل  دب��ي 
ال���ظ���اه���ري مدير  ���ش��ع��ي��د خ��ل��ف��ان 
م��رك��ز ال���درا����ش���ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 

جامعة دبي.
عدد  عامليا  امل��وؤمت��ر  يف  ���ش��ارك  كما 
ك��رئ��ي�����س معهد  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
فيليب  جاك  الدكتور  اأي"  اأو  "اأر 
الدكتوره  فيليب،  باتي  والدكتوره 
"بي�شك"  �شركة  من  كينغ  جنيفر 
االأم����ريك����ي����ة، وال����دك����ت����وره اآم����رب 
الفاريز الرئي�س التنفيذي لاإبداع 
يف �شركة هايرد االأوروبية، وال�شيد 
جمموعة  م����ن  ����ش���ل���ه���وب  م���اي���ك���ل 

�شلهوب العاملية.

ا�شتقطاب  امل����وؤمت����ر  وا����ش���ت���ه���دف 
واملوؤ�ش�شات  ال���ك���ف���اءات  اأ����ش���ح���اب 
بني  اجلمع  اإمكانيات  ال�شتك�شاف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة واالب���ت���ك���ار يف 

جمال التعلم واإدارة املعرفة.
 و�شارك يف احللقات النقا�شية التي 
اأكرث  الب�شتكي  ال��دك��ت��ور  افتتحها 
االأردن  ف��ي��ه��م  دول����ة مب��ا   37 م��ن 
ولبنان والهند واالإمارات والواليات 
املتحدة االأمريكية واململكة املتحدة، 
اأي���ام مت خالها  م��دار ثاثة  على 
ت�شليط ال�شوء على حماور فر�س 
الكفاءات  2050؛  ع��ام  يف  العمل 
واملهارات امل�شتقبلية املطلوبة ملكان 
االنتقال لا�شتجابة  اإدارة  العمل؛ 
العاملية  االجت�����اه�����ات  ل���ت���ح���دي���ات 

احل���ال���ي���ة م���ن م��ن��ظ��ور امل����ه����ارات؛ 
الرقمية  واملهارات  القدرات  تنمية 
وت���ق���ن���ي���ات ت��ن�����ش��ي��ط ال��ت��ع��ل��ي��م مع 
ال�شامة  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
اإنرتنت  ت���اأث���ري  واخل�����ش��و���ش��ي��ة؛ 
وبيئة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ل���ى  االأ�����ش����ي����اء 
العمل؛ ا�شتخدام مبادئ الت�شميم 
جذاب  حمتوى  الإن�شاء  التعليمي 
االفرتا�شي؛  ال��ت��ع��ل��م  يف  ال���ش��ي��م��ا 
االأ���ش��ال��ي��ب ال��رتب��وي��ة اجل��دي��دة يف 
العائد  والتاأثري  التدريب؛  تقدمي 
التعليم  اال�شتثمار يف تطوير  على 
لوظيفة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  وال�����دور 

املوارد الب�شرية.
هذا  اأن  الب�شتكي  ال��دك��ت��ور  واأك���د   
احل���دث ال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه يعترب 

جزءا من مهمة اجلامعة وخططها 
يف  التعلم  لتعزيز  اال�شرتاتيجية 

امل�شتقبل واإدارة املعرفة.
ع��ل��ى عاتق  ي��ق��ع  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار   
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجل��ام��ع��ات 
م���������ش����وؤول����ي����ة ت�������ش���م���ي���م وت���ع���زي���ز 
منا�شبة  ومهنية  اأكادميية  اأج��ن��دة 

للوظائف امل�شتقبلية.
امل��وؤمت��ر حقق جناحاً  اأن  واأ���ش��اف   
ملحوظاً جلذبه االأفراد واملنظمات 
تداعيات  وك�����ش��ف  ملناق�شة  املعنية 
"الت�شميم  و  امل�شتقبلي"  "التعلم 
حت�شني  ب�����ه�����دف  التعليمي" 
اخلربات  وت��ط��وي��ر  التعلم  ب��ي��ئ��ات 

والكفاءات واملهارات الب�شرية. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م���دي���رة مركز 

اجلامعة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ت��ط��وي��ر 
ال��دك��ت��وره ف��ي��دي��ا ن��ان��داغ��وب��ال اإن 
ا�شتطاعوا  امل��وؤمت��ر  يف  امل�����ش��ارك��ني 
حتديد  خ����ربات����ه����م  خ�������ال  م�����ن 
بتحدياته  العمل  م�شتقبل  ون��ق��ل 
ك�شف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  واإيجابياته 
التعليمي"  "الت�شميم  م���ب���ادئ 

الإن�����ش��اء حم��ت��وى ج���ذاب وتقدميه 
ب�شكل خا�س للتعلم االفرتا�شي.

فر�شة  مثل  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ�شافت   
يف  املوؤ�ش�شات  م��ن  للعديد  ف��ري��دة 
القطاعني اخلا�س والعام الكت�شاف 
لتقدمي  ج���دي���دة  ت���رب���وي���ة  ط����رق 
احلالية  االأوق���������ات  يف  ال���ت���دري���ب 

وتوقع االجتاهات امل�شتقبلية. 
الدكتور  اأ���ش��ار  امل��وؤمت��ر  خ��ت��ام  ويف 
اإ�����ش����دار  اأه���م���ي���ة  اىل  ال��ب�����ش��ت��ك��ي 
اإقرارها من  بعد  املوؤمتر  تو�شيات 
القطاعني  ومب�����ش��ارك��ة  امل�����ش��ارك��ني 
احلكومي واخلا�س نظرا الأهميتها 

على ال�شعيد الوطني. 

لتطوير �لقدر�ت و�لكفاء�ت �لوطنية بال�شر�كة مع �ملجل�ش �لتنفيذي لإمارة دبي 

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل تطلق الدفعة الثانية من برنامج دبي خلرباء امل�شتقبل

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال اإن�شاء مداخل ومواقف 
�شيارات مل�شجد يف منطقة الرحبة

جامعة دبي تختتم املوؤمتر الدويل مل�شتقبل 
 10X التعلم  واملهارات دبي

•• اأبوظبي-وام:

وّق��ع��ت وح���دة امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة ل��دول��ة االإم�����ارات م��ذك��رَت��ي تفاهم 
لَتني مع وحدة املعلومات املالية البنغاد�شية ومركز التقارير  منَف�شِ
الدويل  التعاون  اإط��ار  يف  الفيدرالية  ال�شومال  جمهورية  يف  املالية 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق  واخل���ربات  املالية  املعلومات  لتبادل 

واأ�شحاب امل�شالح بهدف مكافحة اجلرائم املالية.
املتمّثلة يف  الدولة  اأه��داف  مع  االتفاقيات متا�شياً  اإب��رام هذه  وياأتي 

مواجهة غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب.
ووّقع مذكرتي التفاهم كا على حده ..علي في�شل باعلوي، رئي�س 
واأمينة علي، مديرة مركز  االإم��ارات،  املالية لدولة  املعلومات  وحدة 

التقارير املالية يف جمهورية ال�شومال الفيدرالية، واأبو هنا حممد 
على  كا  البنغاد�شية  املالية  املعلومات  وح��دة  رئي�س  ح�شن،  رازي 

حده .
التعاون ي�شهم يف ت�شريع جهودنا  اإن هذا  وقال علي في�شل باعلوي 
لت�شهيل تبادل املعرفة واخلربات يف جماالت مواجهة غ�شل االأموال 
ا�شتخبارات  بالتعاون مع وح��دات  وذل��ك  االإره��اب،  ومكافحة متويل 
اأكرب  بتعاون  �شت�شمح  التفاهم هذه  اأن مذكرات  رائدة موؤكدا  دولية 
املمار�شات  باأف�شل  يتعّلق  فيما  لنا  التابعة  الق�شائية  ال�شلطات  بني 
اال�شتقرار  ي�شاهم يف تعزيز  املالية، مما  يف جمال مكافحة اجلرائم 
واالأمن يف امل�شهد االقت�شادي لدولة االإم��ارات العربية املتحدة، اإىل 

جانب تعزيز العاقات بني دولة االإمارات وبنغاد�س وال�شومال".

تعاون بني الإمارات وبنغالد�س وال�شومال ملواجهة غ�شل الأموال

�هلل �لب�شطي: ��شتد�مة م�شريتنا �لتنموية ترتكز على بناء �لإن�شان وتعزيز قدر�ته ومهار�ته   • عبد 
مكانة دبي كمركز عاملي لتطوير �لأفكار و�شناعة �مل�شتقبل  لرت�شيخ  �ل�شت�شر�ف  يف  متمكنني  خرب�ء  �إعد�د  بلهول:  • خلفان 

موظفي �لإد�ر�ت �لعليا و�ملتو�شطة يف 10 قطاعات حيوية ميثلون 18 جهة حكومية يف دبي   ي�شم  • �لربنامج 
م�شتقبلي و��شرت�تيجي م�شتقبلي  وتنفيذي  م�شتقبلي  حملل  رئي�شية..  م�شتويات   3 •

فقد املدعو/ عبداهلل �شاح 
اليمن     ، �����ش����امل  ع����ب����داهلل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )39699142( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0568556006

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و/ م��ن��ى ج���واد 
االردن     ، دراغ���م���ه  ح�����ش��ن��ى 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)T335272( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0506657675

فقدان جواز �شفر

ف���ق���د امل����دع����و/ م���ه���ر جان 
باك�شتان   ، خ�����ان  ق��ي�����ش��ر 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )FQ8793352( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0503844336

فقدان جواز �شفر

�شروار  ن��ب��ي��ل  امل���دع���و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، �����ش����روار  حم���م���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)5998792(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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••اأبوظبي : رم�سان عطا

اأكدت االأمانة العامة جلائزة خليفة 
البيئة  ح��م��اي��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ة 
واحلياة  الطبيعية  امل����وارد  و���ش��ون 
ال���ف���ط���ري���ة مت���ث���ل اأح�������د ال���رك���ائ���ز 
 2071 ال��ق��وي��ة مل��ئ��وي��ة االإم�������ارات 
التنمية والنه�شة  وانطاق م�شرية 
اخلم�شني  يف  ل��ل��دول��ة  احل�����ش��اري��ة 
تر�شيخ  اأن  اإىل  م�������ش���رية  امل��ق��ب��ل��ة 
للحفاظ  واملجتمعي  الفردي  الوعي 
فقرياً  ع���م���وداً  ال��ب��ي��ئ��ة مي��ث��ل  ع��ل��ى 
ملوا�شلة متيز م�شرية دولة االإمارات 
يف ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة و����ش���ون امل�����وارد 
لاأجيال  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا  الطبيعية 
املحلية  امل�شتويات  كافة  على  املقبلة 

واالإقليمية والدولية . 
العلمية  اجلل�شة  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
العامة  االأم�����ان�����ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
للجائزة عن بعد مبنا�شبة االحتفال 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ب��ي��ئ��ة ب��ع��ن��وان " 
متّيز  ق�����ش��ة   .. ال��ب��ي��ئ��ة  ا����ش���ت���دام���ة 
العفيفي  اأم��ل  بح�شور   ،" اإم��ارات��ي��ة 

االأم������ني ال���ع���ام ل���ل���ج���ائ���زة، وحت���دث 
فيها كل من منى عمران ال�شام�شي 
رئي�س ق�شم ال�شايت�س بوزارة التغري 
امل���ن���اخ���ي وال��ب��ي��ئ��ة، واأح����م����د جمعة 
بوزارة  مناهج  اأخ�شائي  الدهماين 
الرتبية والتعليم، والدكتورة نعيمة 
احلو�شني اأ�شتاذ م�شارك رئي�س ق�شم 
احل�شرية  واال���ش��ت��دام��ة  اجلغرافيا 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  بجامعة 
طب�س  اإ�شماعيل  م�شعب  والدكتور 
اإدارة  م��اج�����ش��ت��ري  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر 
واأدارت  ال���ع���ني،  ب��ج��ام��ع��ة  االأع���م���ال 
ال�شويدي  حم��م��د  ���ش��ع��اد  اجل��ل�����ش��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 

خليفة الرتبوية . 
اأم����ل  اأك�������دت  ب����داي����ة اجل���ل�������ش���ة  ويف 
جلائزة  ال����ع����ام  االأم�������ني  ال��ع��ف��ي��ف��ي 
دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
يف  الرتبوية  خليفة  جائزة  ور�شالة 
مبختلف  ال��ط��اب��ي  ال��وع��ي  تر�شيخ 
املراحل الدرا�شية نحو حماية البيئة 
وتر�شيد ا�شتهاك املوارد الطبيعية، 
وف��ت��ح اآف����اق االإب������داع اأم����ام خمتلف 

الإطاق  التعليمية  العملية  عنا�شر 
املبادرات وامل�شاريع وتوجيه البحوث 
العلمية والدرا�شات التطبيقية نحو 
ا�شتدامة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال��ب��ي��ئ��ة، 
البيئة متثل اأحد املعايري االأ�شا�شية 
العلمية  اللجان  اإليها  ت�شتند  التي 
املفا�شلة  يف  اجلائزة  يف  املتخ�ش�شة 

بني املر�شحني املتقدمني لنيلها . 
ال�شويدي  �شعاد  قالت  جانبها  ومن 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإن 
ق����دم����ت ل���ل���ع���امل من�����وذج�����اً ف����ري����داً 
احلياة  و����ش���ون  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  يف 
فقد  عنا�شرها،  مبختلف  الفطرية 
اأر����ش���ى امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي���د بن 
ثراه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
البيئة  حماية  يف  ال��ن��م��وذج  ه��ذا   "
لاأجيال  اال�����ش����ت����دام����ة  وحت���ق���ي���ق 
امل��ق��ب��ل��ة، وه����و ن��ه��ج ت���وا����ش���ل عليه 
ال�شري قيادتنا الر�شيدة التي جعلت 
االأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  البيئة  من 
 ،2071 االإم����ارات  مئوية  الأج��ن��دة 
الركائز  اأح���د  متثل  البيئة  اأن  كما 

احليوية خلطة اخلم�شني املقبلة. 

وقالت منى عمران ال�شام�شي خال 
فيه  تناولت  ال��ذي  العلمي  العر�س 
على  للحفاظ  الدولة  ا�شرتاتيجية 
البيئة  البيئة : �شكل احلفاظ على  
على  واملحافظة  االأح��ي��ائ��ي  والتنوع 
باالنقرا�س  امل��ه��ددة  احل��ي��ة  االأن����واع 
اأحد  البيئية  االهتمامات  طليعة  يف 
املوؤ�ش�س  ال���وال���د  ن��ه��ج  رك���ائ���ز  اأه�����م 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
حيث  ثراه"،  اهلل  " طيب  نهيان  اآل 
كانت له روؤيته الثاقبة بعيدة املدى 
م���ن منظور  ل��ي�����س  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 

االأنواع  هذه  كون  بل  فح�شب،  بيئي 
ب��االن��ق��را���س ت�شكل  امل���ه���ددة  احل��ي��ة 
جزءا ال يتجزاأ من الهوية الوطنية 
لكل ف��رد اإم��ارات��ي، وم��ن خ��ال هذا 
ت���وف���ره قيادة  ال��ن��ه��ج وب��ف�����ش��ل م���ا 
دول��ة االإم����ارات م��ن دع��م ال حمدود 
حلماية التنوع البيولوجي مت تعزيز 
ع��رب منظومة  االأن����واع  ه��ذه  حماية 
اإيجاد  �شملت  اجلهود  من  متكاملة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت�شمن  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
التي  باالآليات  ومعاملتها  حمايتها 
حت��ق��ق ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
حزمة وا�شعة من امل�شاريع والربامج 
اإكثار  ا���ش��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
واإعادة  باالنقرا�س  امل��ه��ددة  االأن���واع 
اإطاقها يف بيئاتها الطبيعية، ور�شد 
امل�شتويات  على  امل��ب��ادرات  م��ن  كثري 
والعاملية  واالإق���ل���ي���م���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
للدولة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  امل����ورث  حل��م��اي��ة 
اال�شتدامة  حت��ق��ي��ق  ي�����ش��م��ن  مب����ا 
م�شتقبل  اإي��ج��اد  وب��ال��ت��ايل  البيئية، 
ل��اأج��ي��ال احل��ال��ي��ة واملقبلة  اأف�����ش��ل 
.  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأح���م���د جمعه 

يف  املناهج  قطاع  ي��ويل   : الدهماين 
وزارة الرتبية والتعليم اأهمية بالغة 
يف ن�شر وتر�شيخ الوعي البيئي لدى 
ال��ط��ل��ب��ة وامل��ج��ت��م��ع ب�����ش��ورة ع��ام��ة ، 
وي��اأت��ي ذل��ك م��ن خ��ال ت�شمينه يف 
املناهج التعليمية بفئاتها ومراحلها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وب���راجم���ه���ا امل��ت��ن��وع��ة ، و 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  اإب����راز روؤي����ة وف��ك��ر 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
البيئة  " يف �شون  " طيب اهلل ثراه 
وح��م��اي��ت��ه��ا واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وارد 
ووفق  الفطرية،  واحلياة  الطبيعية 
ا�شرتاتيجية دولة االإمارات العربية 
على  احلفاظ  يف  امل�شتدامة  املتحدة 
خا�شة  مكوناتها،  مبختلف  البيئة 
)البيولوجي(  البيئي  ال��ت��ن��وع  واأن 
االأر�س  ه��و عماد احل��ي��اة على وج��ه 
و م�شتقبل التنمية ملختلف االأجيال 

املتعاقبة.
احلو�شني  نعيمة  الدكتورة  وقالت   
واأن  رئة احلياة  البيئة  ب��اأن  اإميانا   :
اال�شتدامة لن توؤتى ثمارها اإال عرب 
ال�شوء  بت�شليط  م�����ش��رتك   ت��ع��اون 
ع���ل���ى االأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة الإر�����ش����اء 
واأخ�س  بدولتنا،  م�شتدام  م�شتقبل 
ه��ن��ا ج��ام��ع��ة االإم������ارات وم���ا تقدمه 
بتطبيق  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  مب���ج���ال 

ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل ب��ت��ح��دي��د اأول���وي���ات 
االأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ت���واف���ق���ة مع 
با�شتخدام  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
قيمة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  دول�����ي�����ة  م���ع���اي���ري 
م�شافة، وبهذا مت تطوير 8 مراكز 
���ش��راك��ات حملية  ، واق���ام���ة  ب��ح��ث��ي��ة 
ودولية، وتوفري خمتربات للبحوث 
وتطوير  اال����ش���ت���دام���ة،  مب����ج����االت 
من�شة االإمارات للمختربات العلمية 
االإل���ك���رتون���ي���ة ك��ن��ظ��ام وط���ن���ي عرب 
بيئة  وتعزيز  للت�شجيع،  االإن��رتن��ت 
وتوفري  البيئية،  لاأبحاث  حمفزة 
وا�شتقطاب  وال��ت��م��وي��ل،  امل��ع��ل��وم��ات 
و�شوال  التقييم  واأن��ظ��م��ة  املهتمني 
والنظيفة  املتجددة  للطاقة  لنتائج 
امل�شتقبلية  االأولويات  يف  للم�شاهمة 
البيئي،   واال�����ش����ت����دام����ة  ل���ل���ط���اق���ة 
واأب������رزه������ا احل�������ش���ول ع���ل���ى ب�����راءة 
اخرتاع عاملي لبحث علمي بت�شميم 
من  للتخل�س  ج��دي��دة  تكنولوجيا 
ال�شوائب امللوثة عام 2016 وهناك 
م�شتوى  على  اأخ��رى  بحثية  مراكز 

الدولة . 
اإ�شماعيل  م�شعب  الدكتور  وتطرق 
م�شتوى  رف����ع  اأه���م���ي���ة  اإىل  ط��ب�����س 
الوعي البيئي لدى الفرد واملجتمع 
ب�����ش��ورة ع��ام��ة م���ن خ���ال ت�شليط 

املتميز  البيئي  النموذج  ال�شوء على 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
اجلل�شة  هذه  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
التي تنظمها جائزة خليفة الرتبوية 
باليوم  االح���ت���ف���ال  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
اإ�شافة حيوية  للبيئة لتقدم  العاملي 
لاهتمام الذي حتظى به البيئة يف 
الدولة، وا�شت�شراف م�شتقبل البيئة 
و�����ش����ون احل����ي����اة ال���ف���ط���ري���ة خال 

اخلم�شني املقبلة. 
وط���رح���ت ���ش��ع��اد ال�����ش��وي��دي خال 
اجل��ل�����ش��ة ع�����دداً م���ن االأ���ش��ئ��ل��ة حول 
املحا�شرون  ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ح��اور 
التوازن  حتقيق  كيفية  بينها  وم��ن 
الدولة  يف  االقت�شادي  التطور  بني 
دور  وكذلك  البيئة،  على  واحلفاظ 
اال�شطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
يف ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع واحل���ف���اظ على 
تر�شيد  واآل���ي���ات  الطبيعية،  امل����وارد 
ا�شتهاك املوارد الطبيعية وحتقيق 

ا�شتدامتها لاأجيال املقبلة . 
اأن دول���ة  امل���ح���ا����ش���رون ع��ل��ى  واأك������د 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قدمت 
البيئية  ف��ري��داً يف ح��م��اي��ة  من��وذج��اً 
وا�شتدامتها، وهذا النموذج �شيوا�شل 
منجزاته خال الفرتة املقبلة تلبية 

ملتطلبات اأجندة اخلم�شني املقبلة. 

•• اأبوظبي -وام:

ك�شف امل�شح اجلوي الذي نفذته هيئة البيئة يف اأبوظبي ملحمية املها العربي 
خال �شهر نوفمرب املا�شي عن زيادة اأعداد املها داخل املحمية بن�شبة ت�شل 
الذي يعزز من موؤ�شرات  االأمر  ال�شابقة،  بالدرا�شات  باملقارنة   22% اإىل 
الذي  العربي  املها  توطني  الإع���ادة  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  برنامج  جن��اح 
اإىل  اليوم  لي�شل  راأ�شاً  انطلق عام 2007 بقطيع ال يتجاوز عدده 160 

راأ�شاً.  946
امل�����ش��ح اجلوي  درا����ش���ة  ال��ه��ي��ئ��ة بعمل  م��ن خ���رباء  ف��ري��ق متخ�ش�س  وق���ام 
بهدف اإح�شاء اأعداد املها العربي وغزال الرمي واأنواع اأخرى تعي�س داخل 
اآالف كيلومرت مربع   6 ال�  حدود املحمية والتي تبلغ م�شاحتها ما يقارب 
اإطار التزام الهيئة  اأكرب املحميات الطبيعية يف االإم��ارات ، وذلك يف  وتعد 
حماية  برامج  وتعزيز  اأبوظبي  باإمارة  البيولوجي  التنوع  على  باملحافظة 

االأنواع يف موائلها الطبيعية.
املها  ملحمية  الثاين  ال�شامل  اجل��وي  امل�شح  مبثابة  الربنامج  ه��ذا  ويعترب 

العربي بعد امل�شح ال�شابق الذي مت تنفذيه ب�شهر مار�س 2017.
وهدفت الدرا�شة اإىل توفري اإح�شائية دقيقة عن اأعداد حيوان املها العربي 
�شمن حدود حممية املها العربي، ودرا�شة مناطق توزيع وانت�شار قطعان 
املها داخل حدود املحمية، واإح�شاء وغزال الرمي ودرا�شة مناطق انت�شاره 
داخل املحمية، وزيادة املعلومات املتوفرة حول الرتكيبة اجلن�شية ومعدل 
بو�شع  جمعها  مت  التي  املعلومات  و�شاهمت  العربي،  املها  لقطيع  االأعمار 
اأ�ش�س علمية بغر�س حت�شني  جمموعة من التو�شيات الفنية املنبثقة عن 
اإجراءات اإدارة املحمية وبرامج اإعادة توطني املها العربي واالأنواع االأخرى 

داخ��ل��ه��ا. وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة �شيخة ���ش��امل ال��ظ��اه��ري، االأم���ني ال��ع��ام لهيئة 
البيئة يف اأبوظبي.. " يعترب هذا امل�شح جزءا رئي�شيا من جهودنا للحفاظ 
التي  الر�شيدة  بالنجاح بف�شل روؤية قيادتنا  التي تكللت  العربي  املها  على 
اأن�شاأت املناطق املحمية يف جميع اأنحاء الدولة، و�شاهمت يف حماية االأنواع 
االأ�شيل  العربي  احل��ي��وان  ه��ذا  انقرا�س  �شكل  حيث  البيولوجي  والتنوع 
من الرباري يف بداية ال�شتينات خ�شارًة كبريًة لي�س فقط للتنوع احليوي 
املنطقة  الثقايف يف  امل��وروث  واإمن��ا على م�شتوى  العربية  �شبه اجلزيرة  يف 
اإعادة توطني املها العربي يعود  اأن الف�شل يف  باأ�شرها". واأكدت الظاهري 
اإىل االهتمام اخلا�س للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
اأ�شبح  العربي  املها  اأن  اإىل  تنبهوا  الذين  اأوائ��ل  ك��ان من  اهلل ثراه" ال��ذي 
مهددا باالنقرا�س فاأ�شدر رحمه اهلل توجيهاته لو�شع برامج حلماية املها 
توطينها يف  والإع��ادة  االنقرا�س  االأ�شر حلمايتها من  واإكثارها يف  العربي 
هو  نظره  وُبعد  امل�شتمر  ودعمه  ال�شخ�شي  اهتمامه  ك��ان  حيث  الطبيعة، 
الربية  العربية يف  املها  توطني  اإع��ادة  وراء جناح عملية  الدافع احلقيقي 
كبرياً  جناحاً  ومتثل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  به  يحتذى  منوذجا  لت�شبح 

لربامج احلماية واالإكثار يف االأ�شر.
واأ�شارت �شعادتها اإىل اأهمية برنامج ال�شيخ حممد بن زايد الإعادة توطني 
لتكوين قطيع  اأبوظبي  روؤية حكومة  الذي يعترب جزءاً من  العربي،  املها 
االنت�شار  دول  يف  العربي  املها  توطني  اإع���ادة  برامج  جميع  يرفد  اإقليمي 
والذي جاء للمحافظة على االإرث البيئي للمغفور له ال�شيخ زايد، والذي 
�شاهم بتعزيز اأعداد املها يف الربية، مو�شحة اأن توجيهات ومتابعة �شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دور هيئة  وتعزيز  تفعيل  االأث��ر يف  اأك��رب  لها  ك��ان  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

البيئة يف جمال حماية املها العربي.
ويف هذا ال�شياق قال اأحمد الها�شمي، املدير التنفيذي باالإنابة لقطاع التنوع 
البيولوجي الربي والبحري يف الهيئة.. اأنه ويف اإطار برنامج ال�شيخ حممد 
بن زايد الإعادة توطني املها العربي، مت تنفيذ خطة الإكثار واإعادة اإطاق 
للمها العربي يف الدولة والتي كان اآخرها اإطاق ما يقارب من 100 راأ�س 
يف حممية احلبارى، التي تديرها الهيئة وتقع يف منطقة الظفرة لتعزيز 
اأعداده يف موائله الطبيعية كما مت من خال الربنامج اإطاق جمموعات 
من املها العربي يف �شلطنة ُعمان واململكة االأردنية الها�شمية حيث مت اإطاق 
واأ�شار  والتاريخي.  الطبيعي  انت�شاره  مدى  �شمن  العربي  املها  من  املئات 
اإىل اأن الربنامج، الذي عَزز من مكانة االإمارات على امل�شتويني االإقليمي 
والدويل يف جهودها املتميزة يف احلفاظ على االأنواع املهددة باالنقرا�س، 
يعد اليوم من اأجنح برامج املحافظة على االأن��واع يف العامل، حيث �شاهم 
يف زيادة اأعداد املها العربي يف مناطق انت�شاره مبا يف ذلك زيادة اأعداده يف 
الدولة التي حتت�شن اليوم ما يزيد على 10 اآالف راأ�س، 5000 منها يف 

اإمارة اأبوظبي، وهي اأكرب جمموعة من املها العربي يف العامل.
االنت�شار  دول  فيما بني  التعاون  ونتيجة جلهود  " اإن��ه  الها�شمي  واأ���ش��اف 
ا�شتطاعت  الدولية،  البيئية  واملنظمات  اجلهات  مع  وبالتن�شيق  باملنطقة 
العاملي من خال  البيئي  التاريخ  �شجل  ا�شمها يف  اأن تخلد  االنت�شار  دول 
اإك��ث��ار امل��ه��ا ال��ع��رب��ي واإع����ادة توطينه يف ع��دد م��ن دول املنطقة  ال��ن��ج��اح يف 
الهيئة،  ت�شت�شيفها  والتي  العربي،  املها  �شكرتارية  خ��ال  وم��ن  العربية 
تكللت تلك اجلهود االقليمية بالنجاح الفريد من نوعه يف العام 2011 
عرب نقل االحتاد الدويل حلماية الطبيعة للمها من فئة مهدد باالنقرا�س 

اإىل فئة "معر�س لانقرا�س".

التحتية  والبنية  الربية  املحميات  اإدارة  مدير  العمري،  خلدون  واأو���ش��ح 
وال�شيانة يف الهيئة اأنه مت اعتماد طريقة امل�شح اجلوي الإح�شاء املها العربي 
�شمن مناطق تواجده يف املحمية ل�شمان تغطية اأكرب م�شاحة ممكنة من 
التي  النتائج  اأق�شر وقت ممكن ول�شمان دقة  العربي �شمن  املها  حممية 
خمتلفة  اأج���زاء  خم�شة  اإىل  املحمية  تق�شيم  ومت  عليها.  احل�شول  ميكن 
الدرا�شة على  وا�شتملت  الدرا�شة.  ملنطقة  ال�شا�شعة  للم�شاحة  وذلك نظراً 
مرحلتني، مرحلة حت�شريية وت�شمنت جتهيز ت�شميم الدرا�شة وتدريب 
اأي���ام مت  ارب��ع��ة  مل��دة  ا�شتمرت  وال��ت��ي  امليدانية  وامل��رح��ل��ة  امل�����ش��ارك،  الفريق 

خالها تنفيذ 8 رحات مبعدل �شاعة ون�شف لكل رحلة طريان جوية.
وفيما يتعلق بخ�شائ�س قطيع املها العربي قال العمري.. اإنه مت ت�شجيل 
اإجمايل ما جمموعه 83 من حيوانات املها اليافعة "العجول"، وهي ت�شكل 
مقارنة  على  واع��ت��م��اداً  االإج��م��ايل  القطيع  حجم  م��ن   8.8% ن�شبته  م��ا 
العمل بتحديد الرتكيبة  الفوتوغرافية عالية اجل��ودة، قام فريق  ال�شور 
االإناث  �شكلت  املحمية،  يف  العربي  املها  قطيع  من  ممثلة  لعينة  اجلن�شية 

الن�شبة الكربى من حجم القطيع بن�شبة اإجمالية قدرها 76.5%".
اأهمها  التو�شيات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�شة  خل�شت  امل�شح،  على  وبناء 
حتديث خطة تق�شيم املحمية مبا يتنا�شب مع توزيع قطعان املها العربي 
برامج  تعزيز  وبالتايل  الرئي�شية  ال�شون  مبنطقة  يتعلق  فيما  خ�شو�شا 
املراقبة واحلماية يف هذه املنطقة، والتو�شية بعمل م�شح اأر�شي للمحمية 
امل�شح  درا�شة  نتائج  تاأكيد  اىل  يهدف  احلالية  الدرا�شة  نتائج  على  مبني 
ال��ذك��ور واالإن�����اث وم��ع��دل االأعمار  ب��االإ���ش��اف��ة اىل حت��دي��د ن�شب  اجل���وي 
وح�شاب معدل التكاثر والوفيات وجمع املعلومات الازمة لتقييم الو�شع 
ال�شحي "اجليني" للقطيع، والتو�شية باإعادة عمل الدرا�شة مرة كل ثاث 
�شنوات وبا�شتخدام الت�شميم احلايل للدرا�شة للتمكن من عمل املقارنات 
و�شرورة  املحمية.  داخ��ل  املها  قطعان  و�شع  وتقييم  الازمة  االإح�شائية 
توفري املراقبة البيطرية الدورية لقطيع الها العربي والتدخل يف حاالت 
اإعادة  ل��ربام��ج  الدولية  املعيارية  املتطلبات  م��ع  متا�شيا  وذل��ك  ال�����ش��رورة 

التوطني.

ت�شجيل زيادة بن�شبة 22 % باأعداد املها العربي داخل حممية منطقة الظفرة

•• عجمان-وام:

التنمية  امل���واط���ن���ني يف ع��ج��م��ان ودائ������رة  ����ش���وؤون  وق����ع م��ك��ت��ب 
التعاون  تعزيز  بهدف  تفاهم  م��ذك��رة  عجمان  يف  االقت�شادية 
الطرفني  ل��دى  املتاحة  االإمكانيات  م��ن  واال�شتفادة  امل�شرتك 
لكافة  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  �شبل  ت��وف��ري  على  اأث���ره  ينعك�س  ومب��ا 

للمواطنني.
وقع املذكرة ال�شيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب 
اأحمد احلمراين  �شوؤون املواطنني يف عجمان و�شعادة عبد اهلل 

مدير عام دائرة التنمية االقت�شادية .

 - التوقيع  عقب   - النعيمي  م��اج��د  ب��ن  اهلل  عبد  ال�شيخ  واأك���د 
حر�س مكتب �شوؤون املواطنني على تنفيذ املبادرات التي تهدف 
اإىل اإ�شعاد املواطنني، الفتا اإىل اأن مذكرة التفاهم مع اقت�شادية 
عجمان تاأتي انطاقاً من توجيهات �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
مكتب �شوؤون املواطنني، بتعزيز م�شتوى التعاون مع املوؤ�ش�شات 
كافة  ت�شخري  خ��ال  من  اجلهود  وتوحيد  الوطنية  والهيئات 
للمواطنني  الكرمية  احل��ي��اة  يحقق  ومب��ا  املتاحة  االإم��ك��ان��ي��ات 

كافة.
من جانبه قال عبداهلل احلمراين اإن دائرة التنمية االقت�شادية 

يف عجمان حتر�س على بناء �شراكات فاعلة مع جميع الهيئات 
واملوؤ�ش�شات املحلية واالحتادية لدعم اجلهود امل�شرتكة لتحقيق 
االإم���ارات،  �شعب  ورفاهية  �شعادة  اإىل  الهادفة  االإم����ارات  روؤي���ة 
الر�شيدة لتوفري احلياة  القيادة  وال�شري على خطى وتوجهات 
الكرمية للمواطنني. واأكد احلمراين حر�س كل من اقت�شادية 
وتعزيز  اجلهود  توحيد  على  املواطنني  �شوؤون  ومكتب  عجمان 
االإم��ارة من خال ت�شخري  ملا يخدم م�شالح مواطني  التعاون 
كافة االإمكانات املتاحة لدى الطرفني وتنفيذ مبادرات نوعية، 
وامل�شاهمة امل�شرتكة يف تقدمي خدمات مميزة حتقق الرفاهية 

وال�شعادة ملجتمع اإمارة عجمان.

مكتب �شوؤون املواطنني واقت�شادية عجمان يعززان التعاون

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للبيئة

»خليفة الرتبوية« : ا�شتدامة البيئة .. ق�شة متّيز اإماراتية عامليًا
�لطبيعية  و�ملو�رد  �لبيئة  حماية  نحو  �لطالبي  �لوعي  تر�شيخ   : �لعفيفي  • �أمل 

�لبيئة  حماية  يف  فريدً�  منوذجًا  للعامل  قدمت  �لإمار�ت   : �ل�شويدي  • �شعاد 
�لتنموية للنه�شة  �لبارزة  �ملحاور  �أحد  �شكل  �لبيئة  على  �حلفاظ   : �ل�شام�شي  • منى 

�لدر��شية  مناهجنا  يف  �لبيئة  بتعزيز  »�لرتبية«  من  كبري  �هتمام   : �لدهماين  • �أحمد 
�لبيئية  �لق�شايا  على  �ل�شوء  لت�شليط  �لعلمي  �لبحث  توجيه   : �حلو�شني  • نعيمة 

��شت�شر�ف م�شتقبل �لبيئة و�شون �حلياة �لفطرية خالل �خلم�شني �ملقبلة    : طب�ش  • م�شعب 

النعيمي  بخيت  �شعيد  جمعه  كلثيم  ال�شيدة/  فقدت 
�شركة  من   �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  اجلن�شية(  )اإماراتية 
)اأ�شماك() ASMAK( بعدد: 1800 �شهم. رقم ال�شهادة: 

)ASMAK1729902(
الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاه او 

االت�شال على تلفون رقم 0501720040 م�شكورا.

العدد 13259 فقدان �شهادة اأ�شهم

بتاريخ 2021/6/7 

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  859/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2017/4062 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )156190.62( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعان : بنك ابوظبي التجاري - فرع -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- عائ�شة �شعيد جمعه مبارك ال�شويدي - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده  جمهول حمل االإقامة 

العقار  ���ش��ده��ا يف  امل��ن��ف��ذ  ع��ل��ى ح�����ش��ة  ب��ان��ه مت احل��ج��ز  : نعلنكم  االإع�����ان  م��و���ش��وع 
التايل:ار�س رق��م:36 - املنطقة الطوار االوىل وف��اءا للمبلغ املطالب به وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�شر        
         يف  الدعوى 100/2020/1702 احوال نف�س م�شلمني 

مو�شوع الدعوى : طاق الغائب 
طالب االإعان / 1-�شميه مو�شى ابراهيم حممد -  �شفته بالق�شية : مدعي

املطلوب اإعانهم :  1-  ابكر ادم عمر -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
جمهول حمل االقامة 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها طاق الغائب. وح��ددت لها  مو�شوع االإع��ان :  قد 
التقا�شي عن  قاعة  8.30 �س يف  ال�شاعة    2021/6/29 امل��واف��ق   الثاثاء   ي��وم  جل�شة 
بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ،  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س  ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  468/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:1891/2020 مدين جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )288.075.25( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإع��ان : �شركة بيت البرتجي الطبية ���س.ذ.م.م - فرع دبي -  �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ  - وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري - �شفته بالق�شية :وكيل

املطلوب اإعانه : 1- خاور �شبري غام �شبري - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )288.075.25(  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

ت��رى وف���اء ع��رف��ة رب��ة م��ن��زل، اأّن 
"ال�شيف هو مبثابة م�شل�شل تبداأ 
وتنتهي  ب��احل��ّر  االأوىل  ح��ل��ق��ات��ه 

ياح  بال�شِّ
ح��ي��ث ي��ف��اج��ئ��ن��ا ال�����ش��ي��ف يف كل 
عام مبا ال نتوقع، فم�شاكله اأكرَب 
الفو�شى  اإنه ف�شل  من ح�شناته، 
لو  للكارثة  وي��ا  بامتياز،  املنزلية 
ق���رر ال�����زوج مت�����ش��ي��ة اإج���ازت���ه يف 

البيت، 
ال��������ذي يثري  م�����ن  ون���������ش����األ����ه����ا: 
االأع�شاب اأكرث، الزوج اأم االأبناء؟ 
االث���ن���ان معاً،  ���ش��اح��ك��ة:  جت��ي��ب 
وتبداأ  ال�����ش��ي��ف  ي���اأت���ي  اأن  ف��ق��ب��ل 
ي��ك��ون البيت  امل���دار����س،  اإج������ازات 
اإال  يحكمها  ال  التي  اململكة  مثل 
ملكة واحدة هي امل��راأة، ولكن مع 
بدء االإجازات، يتحّول النظام اإىل 
املراأة  يجر  ال��ذي  االأم���ر  فو�شى، 

اإىل الع�شبية رغماً عنها". 
ق�شد،  دون  وف�����اء،   ت��ع��رتف  واإذ 
���ش��ري��ك ف��ع��ال يف خافات  ب��اأن��ه��ا 
ب�شراحة  لتوؤكد:  تعود  ال�شيف، 
اإّن االأع�شاب يف احل��ّر تكون على 
املاألوف  على  خ��روج  ف��اأي  املحك، 
انفعال ي�شدر عن  واأي  ي�شحنها، 
ال�شريك يحرقها، ليكون ال�شيف 
اأعداء  البيت  وزحمة  واالأع�شاب 

العاقة الزوجية".
باحثة  العليمي(  )هند  وقالت   *
يف علوم اللغة ،وهي زوجة وتعاين 

من هذا املو�شوع 
اخل����اف����ات ال���زوج���ي���ة ت������زداد يف 
االإج�����ازة  اأو يف  ال�����ش��ي��ف،  ف�����ش��ل 
ال�شبب  يبقى  ول��ك��ن  ال�شيفية، 
االإن�شان، فالطبع يغلب  هو طبع 

التطبع، 
ت�شنع  م����ا  ه������ن������د:اإذا  وت�����ش��ي��ف 
االإن�������ش���ان ال���ه���دوء وح�����اول كبت 
نف�شه وغيظه، فقد ي�شل به االأمر 
اإىل فقد �شوابه نتيجة لرتاكمات 
ما  يفجر  ال�شيف  ولعل  �شابقة، 
قد كبت يف داخل النف�س، ويظهر 
فاالإن�شان  على حقيقته،  االإن�شان 
ال��ع�����ش��ب��ي اأو ���ش��ري��ع ال��غ�����ش��ب ال 
ميكن اأن يبقى هادئاً ملدة طويلة، 
�شوف  اخل����اف����ات  ت����ك����رار  ف���م���ع 
يت�شرف بطبعه الذي جبل عليه، 

بل ال ميكن الأي �شخ�س اأن يغري 
طباع ال�شخ�س الذي اأمامه حتى 

ولو كان زوجه·
وه��ذا م��ا يجعل اخل��اف��ات بيني 
وب�����ني زوج������ي ت�������زداد ح���دت���ه���ا يف 
الطباع  وه�����ذه  ال�����ش��ي��ف  ف�����ش��ل 
اأراه��ا وا�شحة و�شوح ال�شم�س يف 

زوجي .
اأ�شباب  اأن  ع���ل���ى  ه���ن���د  وت����وؤك����د 
اخلاف دائما ما تكون على �شيء 
التحدث  ي�شتدعي  ال  ج��دا  ت��اف��ه 
هنا  . ومن  عليه  اأو خلق م�شاكل 
تزداد  اإن ح���دة اخل��اف��ات  اأق����ول 
مع االإن�شان �شريع الغ�شب، بينما 
ت�شتطيع  ل���ن  ال���ه���ادئ  االإن�������ش���ان 
اخلافات اأن تتغلب عليه، بل هو 

الذي يتغلب عليها ·
موظفة  علي(  )اأ�شماء  وت�شري   *
هند�شي  ا����ش���ت�������ش���اري  م��ك��ت��ب  يف 
لكرثة  احلقيقية  االأ���ش��ب��اب  على 
ف�شل  االأزواج يف  ب��ني  اخل��اف��ات 

ال�شيف، قائلة :
وتقييمي  جت��رب��ت��ي  خ����ال  م���ن 
اأقول  اأن  ميكن  ال�شيف  لف�شل 
ذو  ���ش��اح  ال�شيفية  االإج�����ازة  اإن 
حدين، فال�شيف طبيعة حرارته 
جتعل  عالية،  ورطوبته  مرتفعة 
ال�������ش���خ�������س ب���خ���ا����ش���ة االأف���������راد 

وامل��وظ��ف��ني يف �شغط  ال��ع��ام��ل��ني 
فاالإرهاق  كبري،  ونف�شي  ع�شبي 
و�شغوط  وال�����زح�����ام  ال���ع���م���ل  يف 
احلياة اليومية ي�شاف اإليه احلر 
اأو الزوجة  ال�شديد ي�شتفز الزوج 
الأتفه االأ�شباب، وبالفعل بالن�شبة 
يل ك���زوج���ة وم���وظ���ف���ة اأت���ف���ادى 
عندما  زوج�����ي  اإىل  اأحت�����دث  اأن 
ينال  اأن  بعد  اإال  العمل  يعود من 
لتغيري حالته  ال��راح��ة  ق��درا من 

النف�شية واملزاجية.
اأ���ش��م��اء اإىل ج��ان��ب اآخر  واأ����ش���ارت 
قائلة. وجود االأوالد با�شتمرار يف 
املنزل يف االإج��ازة ال�شيفية  دون 
ي�شيبهم   للرتفيه  برنامج  وجود 

بامللل واالكتئاب مما ينعك�س على 
خافات  عنها  وتن�شاأ  �شلوكياتهم 
البع�س  بع�شهم  مع  وم�شاجرات 
تتعدى  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ال������ذي  االأم�������ر 

الزوجني.
���ش��ي��ف( م�شوؤول  )اأح��م��د  *واأك����د 
ال�شيافة يف اأحد الفنادق الكربى 

يف اأبوظبي قائا:
الق�شرية  جت���رب���ت���ي  واق������ع  م����ن 
اأ���ش��ت��ط��ي��ع اجل����زم باأن  ال�����زواج  يف 
واأنها �شبب  ن�شائية  التنكيد عادة 
ك��ل امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي حت���دث يف كل 

البيوت.
لها  ل��ي�����س  زوج���ت���ه  اأن  وي�����ش��ي��ف 
امل�شاكل معه  الإث���ارة  م��ع��نّي  وق��ت 

ال�شيف  ف�����ش��ل  اأن  الح���ظ  ل��ك��ن��ه 
يعد املنا�شبة املثلى بالن�شبة اإليها 
���ش��را���ش��ة من  اأك���رث  ح��ي��ث ت�شبح 
تخرج  اأن  ت��ري��د  ف��ه��ي  ق��ب��ل،  ذي 
كل م�شاء من البيت دون مراعاة 
املادية لاأ�شرة وعندما  الظروف 
يزداد  املقهى  اإىل  يرتكها ويخرج 
غ�شبها وتنفجر يف وجهه عندما 

يعود اإىل البيت.
وتابع �شيف . اأالحظ على �شيوف 
اأي�شا  امل���ن���ازع���ات  ه����ذه  ال���ف���ن���دق 
يحجزون  االأزواج  بع�س  ف����اأرى 
الأ���ش��ب��وع م��ث��ا يف ال��ف��ن��دق وبعد 
يومني جتدهم األغوا هذا احلجز 
، ل��ن�����ش��وب خ����اف ب��ي��ن��ه��م وه���ذا 

امل��و���ش��وع م��ع��دل��ه زائ���د يف ف�شل 
ال�شيف .

مدير  اأم��ني(  )اأح��م��د  *ويحدثنا 
مبيعات موؤ�ش�شة حور�س قائا:

ال�شفر  ت��ع�����ش��ق  ال���زوج���ات  ب��ع�����س 
وتقد�شه رمبا اأكرث من تقدي�شها 
ف��ه��ي تريد  ال���زوج���ي���ة،  ل��ل��ح��ي��اة 
ال�شنة، ويف  ال�شفر عدة م��رات يف 
اأو عطلة �شيفية البد  اإج��ازة  كل 
فهي   . جديد  بلد  اإىل  تذهب  اأن 
الواحد  ال��ب��ل��د  ت���زور  اأن  ال حت��ب 

مرتني· 
يلبي  اأن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال  وال�������زوج 
عدة  الباهظة  ال�شفر  م�شاريف 
اإذا فكر يف  ال��ع��ام، لكنه  م��رات يف 
رف�س طلب زوجته حتولت حياته 
يومية  وخ����اف����ات  ج��ح��ي��م  اإىل 
االأ�شعب  االأم����ر  اأم����ا  تنتهي·  ال 
فهو  ب��االإه��ان��ة  معه  ي�شعر  ال���ذي 
رف�س  اإن  ت�����ش��اف��ر-  ال���زوج���ة  اأن 
دون���ه���م  اأو  اأه���ل���ه���ا  ب�����ش��ح��ب��ة   -
بالن�شبة يل موعد مع  ف��االإج��ازة 

اخلافات.
وا�شتطرد قائا ال اأنكر اأن هناك 
اإذك������اء نار  ي��ت�����ش��ب��ب��ون يف  رج�����ااًل 
امل�شاكل بت�شرفاتهم الام�شوؤولة 
االأزواج  ب��ع�����س  ي��ت�����ش��رف  ح��ي��ث 
عهد  يف  ي������زال������ون  ال  وك����اأن����ه����م 
�شاأنه تفجري  العزوبية وهذا من 

اخلافات الزوجية.
النف�شية  ال���ن���اح���ي���ة  م����ن  *اأم�������ا 
يتحدث عنها )ماجد الد�شوقي( 
م�شت�شهدا  النف�س  علم  اأخ�شائي 

بدرا�شات نف�شية حيث قال :
اأك�����د اأخ�����ش��ائ��ي��ون ن��ف�����ش��ي��ون اأن 
اأ����ش���ب���اب ازدي�������اد اخل����اف����ات بني 
يف  االك���ت���ئ���اب  وح�������االت  االأزواج 
ال�����ش��ي��ف ت��رج��ع اإىل ح���دة امل���زاج 

الب�شر،  ي�شيب  ال���ذي  الع�شبي 
ح��ي��ث اإن ارت��ف��اع درج���ة احل���رارة 
يزيد من اإفراز ما ي�شمى بهرمون 
)االأدري��ن��ال��ني( وال��ذي من �شاأنه 

اأن يرفع درجة التوتر.
بطبيعة  فاالإن�شان  ال�شتاء  يف  اأما 
احلال ي�شعر بحاجة اإىل الدفء، 
ب�شكل عام،  االإن�شانية  والعاقات 
ول��ي�����ش��ت ف��ق��ط ال��ع��اق��ة ب��ني اأي 

زوجني، 
ت��ن�����ش��ط ك����ردة ف��ع��ل ع��ل��ى طبيعة 
التكوين  اأو  امل��ن��اع��ة  وك���اأن  امل��ن��اخ، 
ال���داخ���ل���ي ل���اإن�������ش���ان ي��دف��ع��ه ال 
اإرادي�����ا الك��ت�����ش��اب م�����ش��اع��ر دافئة 
حت��م��ي��ه م���ن ب�����رودة امل���ن���اخ، ومن 
الطبيعي يف هذه االأثناء اأن تكون 
الزوجني  ب��ني  امل��زاج��ي��ة  احل��ال��ة 
اخلافات  ع���ن  وب��ع��ي��دة  ج���ي���دة، 
والتوتر. واأ�شاف الد�شوقي . باأن 
بع�س  يف  اأج��ري��ت  علمية  درا���ش��ة 
اأن  اإىل:  ال��ع��رب��ي��ة ذه��ب��ت  ال����دول 
تزداد  الزوجية  اخلافات  معدل 
 ،65% بن�شبة  ال�شيف  مبو�شم 
ف�شل  واأن  ال�شتاء،  ف�شل  مقابل 
ي�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى ن�شف  ال�����ش��ي��ف 
ح����االت ال��ط��اق ال��ت��ي ت��ق��ع على 
اإىل  العام، وترجع االأ�شباب  مدار 
التي قد  ال�شيئة  املزاجية  احلالة 
ت�شيب االأ�شرة يف ف�شل ال�شيف.

واأو����ش���ح���ت ال���درا����ش���ة اأي�����ش��ا اأن 
االأطفال لهم ن�شيبهم من ارتفاع 
يتغري  ح���ي���ث  احل����������رارة،  درج������ة 
ال�شيىء،  امل������زاج  اإىل  م���زاج���ه���م 
والتعب  امل��ل��ل  ع��ل��ي��ه��م  وي���اح���ظ 
وت�شبح  وال������ب������دين،  ال���ن���ف�������ش���ي 
وهذا  وعنيفة،  قلقة  �شلوكياتهم 
امل�شاجرات  ك����رثة  ع���رب  ي��ت��ج��ل��ى 
بني االإخوان يف املنازل واملدار�س، 

تنخف�س  بع�شهم  جن��د  واأح��ي��ان��ا 
وكذلك  ل��اأك��ل،  ال�شهية  عندهم 
تعر�شهم للعنف من قبل االأ�شرة 
ب�شبب التوتر وال�شغط النف�شي، 
امل������زاج، وعدم  وت���غ���ريات ح�����االت 
ارتفاع  ب�شبب  ه��ذا  وك��ل  ال�شرب، 

درجة احلرارة .
النف�شي  الطب  ا�شت�شاري  ويوؤكد 

الدكتور عاء احلويل، 
يتاأثر املزاج ب�شكل �شلبي بالطق�س 
اإىل  ال�شخ�س  احل��ار، حيث مييل 
والتوتر  واالك���ت���ئ���اب  ال��ع�����ش��ب��ي��ة 
ولو  ال�شريع  واالنفعال  وال�شراخ 

الأتفه االأ�شباب. 
درا�شة  ع��ن  احل��وي��ل  د.  ويك�شف 
"الرجل  ب������اأن  ت��ف��ي��د  اأم���ريك���ي���ة 
امل��راأة عر�شة للتقلبات  اأك��رث من 
امل����زاج����ي����ة ب�����ش��ب��ب احل������ر، حيث 
يوؤثر احلر يف الوظائف الذهنية 
يوؤدي  ال���ذي  االأم���ر  ب��ه،  اخلا�شة 
االنتباه  وف���ق���دان  ال��ت�����ش��ت��ت  اإىل 
وال���رتك���ي���ز وك�����رثة االأخ����ط����اء يف 
العمل، و�شعوبة اال�شتيعاب وقلة 

ال�شرب". 
ي���اأت���ي تف�شري  ي�����ش��ي��ف م���ن ه��ن��ا 
ازدي������اد اخل���اف���ات ال���زوج���ي���ة يف 
تلك  كل  تت�شافر  حيث  ال�شيف، 
االأزواج  اأع�شاب  ل�شحن  العوامل 
مل���ث���ل تلك  ن��ف�����ش��ي��اً  اجل����اه����زي����ن 
اخل�����اف�����ات، ف��ال�����ش��رب م���ع���دوم، 
وال�����رتك�����ي�����ز م�������ش���ت���ت، وحت���م���ل 
م�����ش��األ��ة �شعبة يف ظل  ال�����ش��ري��ك 
عن  الناجتة  النف�شية،  ال�شغوط 
احلر وما ي�شببه من م�شاكل غري 
"اجلو  اأن  اإىل  وي�شري  مبا�شرة". 
يف  ال��وح��ي��د  ال�شبب  لي�س  احل���ار 
الزوجية"،  اخل���اف���ات  اإ����ش���ع���ال 
اأن  احل��وي��ل  ال��دك��ت��ور  حيث يجد 
م�شاكل  م���ن  ال��ع��م��ل  "�شغوط 

الرتكيز وَتوتر املزاج، 
ُتوؤَخذ  يجب  ال��ت��ي  امل�شّببات  م��ن 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار، ون��ح��ن نتحدث 
الزوجية.  ال�شيف  خ��اف��ات  ع��ن 
البيت  اإىل  اإن يعود  ف��ال��زوج، وم��ا 
حتى يجد نف�شه عاجزاً عن كبت 
زوجته  وج��ه  فُيفّجره يف  ت��وت��ره، 
النف�شية  جاهزيتها  ت��ك��ون  ال��ت��ي 
نظراً  امل�����ش��ت��وى،  ع��ال��ي��ة  لل�شجار 
اإىل ما يفر�شه وج��ود االأب��ن��اء يف 
متاعب  م��ن  ال�شيفية،  العطلة 
الوقت،  ط��وال  تتحملها  ج�شدية 
النف�شي  االإه����م����ال  ع���ن  ن��اه��ي��ك 
عاقته  يف  الرجل  ي�شعره  ال��ذي 
زوجته  ان�شغال  ب�شبب  الزوجية، 
ومتطلباتهم،  االأبناء  باأمور  عنه 
على  وي�شبح  ح�شا�شيته  ف��ت��زداد 
ا�شتعداد دائم للدخول يف خاف 
و�شدام مهما كان، ليكون يف جو 

اآخر ويف ظروف اأ�شرية اأخرى.

�ل�شيف و�لعالقات �لزوجية 

ال�شغط النف�شي وتغري املزاج �شمات 
�شيفية للبيوت العربية

�لفر�غ �لتي يعي�شها �لأبناء, �شبب رئي�شي يف خالف �لزوجني  وحالة  �ملد�ر�ش  :�إغالق  �شعد  • �شامي 
عرفة: �لأع�شاب يف �حلّر تكون على �ملحك, فاأي خروج على �ملاألوف ي�شحنها • وفاء 

يبقى �ل�شبب هو طبع �لإن�شان لكن  �ل�شيف  يف  تزد�د  �لزوجية  �لعليمي:�خلالفات  • هند 
ي�شاف �إليه �حلّر �ل�شديد ي�شتفز �لزوج و�لزحام  �لعمل  علي:�إرهاق  • �أ�شماء 

�ملنا�شبة �ملثلى لزوجتي حيث ت�شبح �أكرث �شر��شة من ذي قبل يعد  �شيف:�ل�شيف  • �أحمد 
• �أحمد �أمني:هناك رجال يت�شببون يف �إذكاء نار �مل�شاكل بت�شرفاتهم �لالم�شوؤولة

�ل�شيف   % مبو�شم   65 بن�شبة  �لزوجية  �خلالفات  معدل  يزد�د  �لد�شوقي:  • ماجد 
ب�شبب �حلّر �ملز�جية  للتقلبات  عر�شة  �ملر�أة  من  �أكرث  �لرجل  �حلويل:  • عالء 

•• حتقيق : رم�سان عطا . 

الزوجية  امل�شاكل  معها  والتهبت  ال�شاخنة  ال�شيف  ح���رارة  علينا  ))ه��ب��ت 
وارتفعت �شيحات النقار واخلناق بني االأزواج

.فالزوج يلوم زوجته باأنها �شبب اخلافات وطلباتها تزداد يف ف�شل ال�شيف و 
يف اجلانب االآخر ت�شرخ الزوجة وتتهمه باختاق امل�شاكل. 

امل�شاكل  ح��دة  بارتفاع  عاقة  له  ال�شيف  ف�شل  هل  نت�شاءل  جعلنا  ما  وه��ذا 
اأنه �شيء طبيعي لتفرغ الزوج والزوجة ، دون عمل، مما جعل  اأم  الزوجية ؟ 
عن  التحقيق  ه��ذا  يف  ونفت�س  امل�شاكل  ه��ذه  خلق  اإىل  اأدى  ف��راغ  وق��ت  هناك 
اإىل �شرائح خمتلفة  اأ�شئلتنا  االأ�شرة واملجتمع ووجهنا  ظاهرة ملحوظة تهم 
من املجتمع االإماراتي واأي�شا �شوؤال املخت�شني بعلم النف�س لكي نفهم االأ�شباب 

احلقيقية لهذه الظاهرة ((.

ُيقِدم اال�شت�شاري الهند�شي �شامي �شعد، وجهة نظره يف املو�شوع، ُم�شرياً اإىل 
اأن اإغاق املدار�س وحالة الفراغ والفو�شى التي يعي�شها االأبناء، �شبب رئي�شي 
يف خاف الزوجني، حيث يتحول البيت يف ال�شيف، اإىل مهرجان من الفو�شى 
جة ورغبة االأبناء امل�شتمرة يف اخلروج واللهو واللقاء مع االأ�شحاب، وكل  وال�شّ
االأبناء،  طلبات  تلبية  عن  العجز  هذا  االأه��ل.  من  كبرياً  تفرغاً  يتطلب  هذا 
ُيطلق ���ش��رارة اخل���اف ب��ني ال��زوج��ني، فكل منهما ي��ري��د رم��ي احِل��ْم��ل على 
االآخر، املراأة امل�شغولة بواجباتها من جهة، والرجل امل�شغول بوظيفته من جهة 
اأخرى، واإحلاح االأبناء الذي ي�شبه الدق على الطبل، يفقد االأبوين ال�شيطرة 

على اأع�شابهما، فيختلفان ويت�شاجران على الرغم من تفاهة االأ�شباب، 
يف  خلل  اأي  يك�شف  ال  ال�شيف  يف  ال��زوج��ي��ة  اخل��اف��ات  اإ�شتعال  اإن  م�شيفاً: 
العاقة الزوجية، اإنه جمرد تع�شيب ال اأكرث ي�شعده االأبناء ويكمل عليه حّر 

ال�شيف".

ف��ق��د امل���دع���و/ ل��ي��ا عامر 
االردن   ، ال��ع��ب��د  غ�����ش��ان 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )N190090( رق�����م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0506657675

فقدان جواز �شفر
غ��ا عامر  امل��دع��و/  فقد 
االردن   ، ال��ع��ب��د  غ�����ش��ان 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )P215706( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0506657675

فقدان جواز �شفر
خالد  والء  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ال�شودان     ، اح��م��د  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )04524037P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0505727020

فقدان �شهادة  اأ�شهم تفقدان جواز �شفر
ا�شهم  �شهادة  نعلن عن فقدان 
 ASMAK1725089 رقم 
�س  القاب�شة  العاملية  لل�شركة 
عامة(  م�شاهمة  )���ش��رك��ة  ع  م 
اإبراهيم  ل��ل�����ش��ي��د/  مم���ل���وك���ة 
النيادي،  ���ش��امل  ع��ب��ي��د  ه���ال 
يجدها  من  اجلن�شية  اإماراتي 
عليها  االإت�������������ش������ال  ي�����رج�����ى 

0503275790

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ا�شهم  �شهادة  نعلن عن فقدان 
 ASMAK1725090 رقم
 لل�شركة العاملية القاب�شة �س م ع
)�����ش����رك����ة م�������ش���اه���م���ة ع���ام���ة( 
مملوكة لل�شيدة/ قطر الندى 
���ش��ع��ي��د رب���ي���ع اجل���اب���ري ، من 
االإت�شال عليها  يجدها يرجى 

0503275790
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•• ال�سارقة-الفجر:

يف اإطار حر�شها على تن�شئة اأجيال مبدعة، قادرة على االبتكار يف خمتلف 
املجاالت، تنظم "نا�شئة ال�شارقة" التابعة ملوؤ�ش�شة "ربع قرن" ل�شناعة القادة 
والور�س  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة  اجل���اري،  يونيو  �شهر  خ��ال  واملبتكرين، 

املجانية النوعية افرتا�شياً، عرب تقنيات االت�شال املرئي.
االأعمار من  ال�شارقة يف  نا�شئة  تركز الربامج على تنمية مهارات منت�شبي 
واللغات،  واالآداب  االأعمال،  ريادة  يف  قدراتهم  وتطوير  عاماً   18 اإىل   13
ومهارات  والتكنولوجيا،  والعلوم  اأنواعها،  مبختلف  والفنون  والريا�شة، 

احلياة.
ور�شة  منها  امل��ب��ت��ك��رة،  وال��ور���س  ال��ربام��ج  م��ن  ح��زم��ة  يونيو  �شهر  وي�شمل 
لاأطفال  االإعامي  – الفن  فن  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  الفيلم"  "�شناعة 
الت�شكيلية  الفنانة  تقدمي  من  الت�شكيلي  الفن  يف  ور���س  وث��اث  والنا�شئة، 
والثانية  ال�شارقة"،  "�شحاري  عنوان  االأوىل  الور�شة  حتمل  باليان،  تالني 
"الفن التجريدي باخلط العربي"، اأما الور�شة الثالثة فتاأتي بعنوان "الفن 

التجريدي و�شاطئ ال�شارقة".
"منَّ  بعنوان  ال�شارقة ل�شهر يونيو برناجماً  نا�شئة  كما ت�شم قائمة برامج 
احتياجات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  املختلفة  امل��ه��ارات  امل�شاركني  الإك�����ش��اب  مهاراتك" 
ليفن  اإدارة  جمل�س  رئي�س  تهلك،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وي��ق��دم��ه  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق 
واعر�س  "�شّور  ب��ع��ن��وان  اآخ���ر  وب��رن��اجم��اً  واال���ش��ت�����ش��ارات،  للتدريب  ب��ريت 
وفيديو،  ف��وت��وغ��رايف  ت�شوير  م��درب  حم��ب��وب،  م��ب��ارك  منتجك" ويقدمه 
اأ�شرار وفنون ت�شوير املنتجات بطريقة  ويتعلم امل�شاركون خال الربنامج 

ع�شرية.
امل�شرحية  الن�شو�س  املبدعني يف كتابة  ال�شارقة م�شاركات  نا�شئة  وت�شتقبل 
يف "م�شابقة الكتابة مل�شرح النا�شئة" التي ت�شتهدف الفئة العمرية من 10 
اإىل 35 عاماً، لتتيح لهم فر�شة امل�شاركة باإبداعاتهم يف ن�شو�س م�شرحية 

تناق�س اهتمامات فئة النا�شئة. 
– اقراأ"  ال��ك��ت��اب  "نادي  ب��ع��ن��وان  ب��رن��اجم��اً  ال��ربام��ج  ق��ائ��م��ة  تت�شمن  ك��م��ا 
بالتعاون مع املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني، حيث �شيتم اإر�شال �شندوق 

القراءة الذي يحتوي على كتاب ممتع وهدايا م�شلية لكل م�شارك، على اأن 
واإبداء  الكتاب  ملناق�شة  ال�شهر  نهاية  افرتا�شية  جل�شة  يف  امل�شاركني  يلتقي 

اآرائهم فيه.
وتوا�شل نا�شئة ال�شارقة برنامج "علماء غريوا العامل"، لتعريف امل�شاركني 
باأهم اإجنازات واإبداعات العلماء الذين اأ�شهموا يف �شنع احل�شارة الب�شرية 
وغريوا العامل اأدباً وعلماً، وبرنامج " روبوتات EV3 – م�شتقبل الطاقة"، 
الذي يوؤهل امل�شاركني للم�شاركة يف امل�شابقات املحلية والعاملية عرب التعرف 
بوا�شطة  برجمية  مهمات  اأداء  وم��ه��ارات   ،EV3 ال��روب��وت  م��ك��ون��ات  اإىل 
 ،LEGO MINDSTORMS EV3 Education برنامج 
التمارين  من  جمموعة  ي�شم  الريا�شة" ال��ذي  "وقت  برنامج  عن  ف�شًا 
الريا�شية، وحما�شرات تثقيفية جلعل ممار�شة االأن�شطة الريا�شية منهج 
حياة. وت�شتمر ور�شة "اإجناز العر�س" ، �شمن برنامج فنون العرائ�س التي 
يتعرف امل�شاركون خالها اإىل عدة حماور بداية بالفكرة والكتابة، ومروراً 
كافة  الإتقان  امل�شاركني  يوؤهل  مبا  االإخ��راج،  اإىل  و�شواًل  واالأداء  بالت�شميم 

مراحل وتفا�شيل عر�س احرتايف بفنون العرائ�س.

�أبو�ب �لت�شجيل مفتوحة لالأعمار من 13 �إىل 18 عامًا
نا�شئة ال�شارقة تركز على تن�شئة اأجيال مبدعة 

بربامج افرتا�شية يونيو اجلاري

•• ال�سارقة-الفجر:

تعرف عدد من طاب اجلامعة القا�شمية عن طائرة الكروان 
�شمن زيارتهم ملعهد ال�شارقة للرتاث يف مقره مبدينة ال�شارقة 
وجت���ول���وا يف م���راف���ق امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب امل���ق���ام ع��ل��ى هام�س 

الفعالية .
اإط��ار تعاون  اأم�س يف  املعهد �شباح  وقام طلبة اجلامعة بزيارة 
الرابعة  بالن�شخة  وامل�����ش��ارك��ة  املعهد  م��ع  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة 
ع�شرة من فعالية ب�شارة القيظ، والتي ينظمها معهد ال�شارقة 
روان" �شمن امتداده لربناجمه  للرتاث حتت �شعار "طائر الكُّ

الفكري .

املعرفة  تنمية  بهدف  ال���روؤى  تكامل  �شياق  يف  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 
االأ�شيل ومفرداته  االماراتي  امل��وروث  والتعرف على  الثقافية 
يف اإط��ار البيئة التي يوفرها املعهد ل��زواره ف�شا عن حتقيق 
طلبتها  ودم��ج  متكني  يف  وتطلعاتها  القا�شمية  اجلامعة  روؤي��ة 
والفعاليات  االأن�شطة  م��ع  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  ال��دار���ش��ني 
ال�شائدة يف  والتقاليد  ال��ع��ادات  فهم  اأج��ل  وذل��ك من  الوطنية 

املجتمع االماراتي.
يف  واأخ��ذوه��م  اجلامعة  طلبة  املعهد  على  القائمون  وا�شتقبل 
معر�شا  �شملت  وال��ذي  للفعالية  العام  الربنامج  �شمن  جولة 
�شنواتها  يف  للفعاليات  ال�شابقة  ال���دورات  عن  املرئية  لل�شور 

ال�شابقة .

كما وا�شتمع الطلبة خال تواجدهم باملعهد اإىل حما�شرة عن 
طائر الكروان على م�شرح معهد ال�شارقة للرتاث والتي �شلطت 
ال�شوء على هذا الطائر كجزء من املعرفة الثقافية لاإمارات  

 .
الدكتور  ب�شعادة  الطابي  الوفد  التقى  الزيارة  هام�س  وعلى 
عبدالعزيز امل�شلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث والذي بدوره 
للمعهد  وبزيارتهم  القا�شمية  اجلامعة  بطلبة  ترحيبا  اأدب��دى 
على  املعهد  درج  وال��ت��ي  القيظ  ب�شارة  فعالية  يف  وم�شاركتهم 
تنظيمها ب�شكل �شنوي ودعا الطلبة اإىل اال�شتفادة من فعاليات 
امل��ع��ه��د وال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ك��ون��ات ال����رتاث وامل�����وروث االم����ارات 

التليد.

•• عجمان - وام:

اأطلق �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد 
" خ��دم��ات بخم�س  ع��ج��م��ان م��ب��ادرة 
" يف  دقائق مبوا�شفات خم�س جنوم 
وال�شائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة 

ومركز �شرطة النعيمية ال�شامل .
وقال �شعادة قائد عام �شرطة عجمان 
" خدمات بخم�س  اإن اإط��اق مبادرة 
دق��ائ��ق مب��وا���ش��ف��ات خ��م�����س جن���وم " 
ج���اء ���ش��م��ن ج��ه��ود ���ش��رط��ة عجمان 

لتعزيز ر�شا و�شعادة املتعاملني .
و اأو�شح اأن املبادرة تقوم على تقدمي 
مبرحلتها  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  اخل���دم���ات 
االآليات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  يف  االأوىل 
النعيمية  �شرطة  ومركز  وال�شائقني 
ب����ج����ودة خ��م�����س جن�����وم وف�����ق نظام 
اخلدمات،  لت�شنيف  العاملي  النجوم 
خم�س  ي��ت��ع��دى  ال  قيا�شي  زم���ن  ويف 

دقائق.

�شلطان  ال��ع��ق��ي��د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اإدارة  م����دي����ر  م���ه���ري  اأب�������و  خ���ل���ي���ف���ة 
ت��رخ��ي�����س االآل����ي����ات وال�����ش��ائ��ق��ني اإن 
املقدمة  اخلدمات  ت�شتهدف  املبادرة 
برتخي�س  يتعلق  فيما  للمتعاملني 

االإدارة،  يف  وال�������ش���ائ���ق���ني  االآل�����ي�����ات 
لتقدمي  ي�شعى  املركز  اأن  اإىل  م�شرياً 
و�شعادة  يعززر�شا  ما  وفق  اخلدمات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ي��ث يبلغ م��ع��دل زمن 
انتظار املتعامل دقيقتني و24 ثانية، 

فيما يبلغ متو�شط الزمن االإجمايل 
املركز  دخ��ول��ه  منذ  املتعامل  لرحلة 
ح��ت��ى م��غ��ادرت��ه ب��ع��د اإجن����از اخلدمة 
ثاث دقائق و54 ثانية، مع �شمان 
تقدمي جميع اخلدماتبجودة خم�س 

العاملي  الت�شنيف  ن��ظ��ام  وف��ق  جن��وم 
ناحيته  م����ن  اخل�����دم�����ات.  ل���ت���ق���دمي 
اأبو  او���ش��ح امل��ق��دم حم��م��د ع��ب��د اهلل 
�شهاب رئي�س مركز �شرطة النعيمية 
حيز  دخ���ل���ت  امل�����ب�����ادرة  اأن  ال�������ش���ام���ل 

 " اخل��دم��ات  املركز على  التطبيق يف 
غري املعقدة " بح�شب ت�شنيف نظام 
وت�����ش��م��ل خدمات  ال���ع���امل���ي،  ال��ن��ج��وم 
اأنواعها،  بجميع  ال�����ش��ه��ادات  اإ���ش��دار 
ح���ي���ث ت�������ش���ت���غ���رق خ����دم����ة اإ������ش�����دار 

ال�شهادات و يف وقت زمني ال يتعدى 
خم�س دقائق.

الرائد  اأك���د  املتعاملني  ���ش��ع��ادة  وع��ن 
حم��م��د ب��ن ه���زمي ال�����ش��وي��دي رئي�س 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  ال�����ش��ع��ادة  ق�����ش��م 

عجمان  �شرطة  اأن  عجمان  ل�شرطة 
ت��ب��ذل ك���ل ج��ه��وده��ا وت�����ش��ع��ى ب�شكل 
التي  امل�����ب�����ادرات  م��ت��وا���ش��ل وت��ط��ل��ق 
املتعاملني،م�شرياً  و�شعادة  تعزز ر�شا 
املرحلة  يف  ت�شتهدف  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل 
االآليات  ت��رخ��ي�����س  خ���دم���ات  االأوىل 
املعقدة  غري  واخل��دم��ات  وال�شائقني 
ال�شامل يف  النعيمية  يف مركز�شرطة 
جناح  بعد  وذل���ك  االأوىل،  مرحلتها 
اأن  على  اأ���ش��ه��ر  ث��اث��ة  مل��دة  جتربتها 
يف  اأخ����رى  م��راك��ز  يف  تطبيقها  ي��ت��م 

املراحل القادمة.
وقالت الرائد نورة �شلطان ال�شام�شي 
والعاقات  االع������ام  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
التوا�شل  ت��دع��م  امل��ب��ادرة  اإن  ال��ع��ام��ة 
يعزز  مما  واملتعاملني  ال�شرطة  بني 
ويرفع الر�شا عن اخلدمات املقدمة، 
ملراكز  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ال�����ش��م��ع��ة  وي���ع���زز 
حتقيقاً  عجمان  �شرطة  يف  اخل��دم��ة 
الأهداف رفع وتعزيز جودة احلياة يف 

جمتمع االإمارات.

•• ال�سارقة -الفجر:

الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة  رعاية  حتت 
حميد جمول النعيمي، مدير جامعة 
ال�����ش��ارق��ة، وب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة هريك 
ال�شويد  ���ش��ف��ري مم��ل��ك��ة  الن���دره���ومل، 
جمموعة  ن���ظ���م���ت  ال������دول������ة،  ل������دى 
امل�شتدامة  الهند�شية  االأ���ش��ول  اإدارة 
والهند�شة  للعلوم  ال��ب��ح��وث  مبعهد 
ال��ت��اب��ع مل��ك��ت��ب ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�����ش��وؤون 
الإدارة  الرابع  التقني  "امللتقى  العليا 
ال��ط��ريان املدين" وال��ذي جاء  حركة 
ه���ذا ال��ع��ام اف��رتا���ش��ي��ا حت��ت عنوان: 
حركة  ����ش���ي���ن���اري���وه���ات  ت���ط���وي���ر   "
مب�شاركة  طيار"،  ب����دون  ال��ط��ائ��رات 
خدمات  و���ش��رك��ة  لين�شوبنغ،  جامعة 
 ،)LFV( املاحة اجلوية ال�شويدية
ودب������ي خل����دم����ات امل����اح����ة اجل���وي���ة، 
والهيئة   ، ال�شويدية  االب��ت��ك��ار  وك��ال��ة 
وموؤ�ش�شة  امل����دين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
الهند�شية،  ال���ط���ريان  مل�����ش��اري��ع  دب���ي 
بحكومة  امل�����دين  ال����ط����ريان  ودائ�������رة 
واملوا�شات  الطرق  وهيئة  ال�شارقة، 
ب���دب���ي، وب��ل��دي��ة دب����ي، و���ش��رك��ة �شاب 

للتكنولوجيا.

ورف���ع ���ش��ع��ادة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأ�شمى 
ل�شاحب  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  م��ع��اين 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د 
االأعلى حاكم ال�شارقة ورئي�س جامعة 
ورعاه(  تعاىل  اهلل  )حفظه  ال�شارقة 
يف بداية اللقاء على رعايته امل�شتمرة 
يتعلق  ما  وخا�شة  اجلامعة  الأن�شطة 
العلمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ات 
ال��دول��ي��ة، ك��م��ا رح���ب ب�����ش��ع��ادة �شفري 

يف  امل�شاركة  واجلهات  ال�شويد  مملكة 
امللتقى.

" اإن ملتقى  ق��ائ��ا:  امل��دي��ر  واأ����ش���اف 
ال���ي���وم ه���و دل���ي���ل ع��ل��ى ال���دع���م غري 
ال�������ش���م���و حاكم  ل�������ش���اح���ب  امل�����ح�����دود 
الدويل  والتعاون  لابتكار  ال�شارقة 
لروؤية  ووف����ًق����ا  ال����ط����ريان  جم����ال  يف 
ل��ع��ب��ت جامعة  وت��وج��ي��ه��ات��ه،  ���ش��م��وه 
ال�شارقة دوًرا رائًدا يف قطاع الطريان 
االإم��ارات��ي م��ن خ��ال تطبيق منوذج 

مدى  ع��ل��ى   )Triple Helix(
جرى  كما  املا�شية،  الثاث  ال�شنوات 
التفاهم  مذكرات  من  العديد  توقيع 
ال���ط���ريان  ه���ي���ئ���ات  م����ع  ال�����ش��ل��ة  ذات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، ون���ت���ج ع���ن هذا 
مرور  ح��رك��ة  اإدارة  ت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون 
الطائرات بدون طيار والذي يت�شمن 
العربية  االإم�������ارات  ل���دول���ة  خ���رائ���ط 

املتحدة مع خوارزميات التوجيه."
خ����ال امل��ل��ت��ق��ى ال�����ذي ا���ش��ت��م��ل على 

اجلل�شة  يف  �����ش����ارك  ع���م���ل  ج��ل�����ش��ت��ي 
واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  ممثلي  العامة 
احلكومية وقطاع ال�شناعة امل�شاركني 
ال���ع���دي���د من  اإىل  اإ����ش���اف���ًة  ب��امل��ل��ت��ق��ى 
م�شتوى  ع��ل��ى  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
اأث���ن���وا ع��ل��ى اأهمية  ال��دول��ت��ني، ح��ي��ث 
امل�����ش��روع يف ال��وق��ت احل��ا���ش��ر، واأكدوا 
يف  م�شتقبا  التعاون  ا�شتمرار  اأهمية 
املجال البحثي التطبيقي، ومت عر�س 
والنتائج  واالإجن���ازات  التطورات  اأخ��ر 

حتى  البحثي  امل�����ش��روع  حققها  ال��ت��ي 
ال���وق���ت احل������ايل، م���ن خ����ال عر�س 
�شيناريوهات  م��ن  ل��ع��دد  ف��ي��دي��وه��ات 
ح���رك���ة ال����ط����ائ����رات ب������دون ط���ي���ار يف 

اإمارتي دبي وال�شارقة.
ويف اجلل�شة التقنية التي ا�شتملت على 
من   8 قدمها  تقنية  حم��ا���ش��رات   6
اأع�شاء الهيئات التدري�شية باجلامعات 
مناق�شة  ج��رت  امل�شاركة،  واملوؤ�ش�شات 
التي  ب��ال��ت��ح��دي��ات  متعلقة  م��وا���ش��ي��ع 

بدون طيار  الطائرات  اأن�شطة  تواجه 
باالإ�شافة اإىل جوانب تقييم املخاطر 
وال�شامة واالأم��ن كما هو مطبق يف 
دبي،  واإم����ارة  ال�شويدية  امل���دن  بع�س 
املتعلقة  الرئي�شية  االأداء  وم��وؤ���ش��رات 
طيار،  ب��دون  الطائرات  حركة  ب���اإدارة 
و�شبل  الرقمية  اجل��وي��ة  واخل��دم��ات 
ت��ط��وي��ر امل�������ش���اري���ع م���ن خ����ال طرح 
ب��ع�����س امل��ق��رتح��ات واالح��ت��ي��اج��ات يف 

هذا املجال.

ح�شر افتتاح امللتقى: االأ�شتاذ الدكتور 
م��ع��م��ر ع��ل��ي ب��ال��ط��ي��ب، ن���ائ���ب مدير 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ل�������ش���وؤون  اجل���ام���ع���ة 
الدكتور  واالأ�شتاذ  العليا،  والدرا�شات 
�شنابلة، مدير معهد بحوث  عبد اهلل 
الدكتور  واالأ�شتاذ  والهند�شة،  العلوم 
املجموعة  م��ن�����ش��ق  ال�����ش��ي��وف،  ع���م���اد 
اال�شتدامة  مكتب  وم��دي��ر  البحثية 
�شعيتو،  ع��ل��ي  وال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال�شناعية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
واالإدارة الهند�شية باجلامعة. اإ�شافة 
احلمادي،  ط��ال  ال�شيد  ح�شور  اإىل 
م���دي���ر خ���دم���ات امل���اح���ة اجل���وي���ة يف 
ال��ف��ردان ممثًا  خ��ال��د  وال�شيد  دب���ي، 
عن دائرة الطريان املدين يف حكومة 
ال�شارقة وبح�شور وفد رفيع امل�شتوى 

من الهيئة العامة للطريان املدين. 
الدكتور  فقد ح�شر  ال�شويد  اأم��ا من 
اأولف تيبلني ، املدير الفني ، و رئي�س 
 LFV ق�����ش��م االأب���ح���اث ال��رق��م��ي��ة يف
ب��ي��ل��ي ج��وزي��ف�����ش��ون مدير  ال�����ش��ي��د  و 
البحث  و  ال��ب�����ش��ري  واالأداء  االأمت��ت��ة 
وال�شيد   LFV ل�����ش��رك��ة  واالب���ت���ك���ار 
واحلرم  الق�شم  رئي�س  رانتزر   مارتن 
اجلامعي و االأ�شتاذ الدكتور  جونا�س 

لوندبرج يف جامعة لين�شوبنغ...

طلبة اجلامعة القا�شمية يتعرفون على طائرة الكروان �شمن فعالية ب�شارة القيظ ملعهد ال�شارقة للرتاث

�شرطة عجمان تطلق خدمات بخم�س دقائق مبوا�شفات خم�س جنوم

حتت عنو�ن تطوير �شيناريوهات حركة �لطائر�ت بدون طيار:

جامعة ال�شارقة تطلق امللتقى التقني الرابع لإدارة حركة الطائرات بدون طيار
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••  دبي-د.حممود علياء:

ت���وج ن����ادي االإم�������ارات ال��ع��ل��م��ي بندوة 
جوائز  باأربعة  بدبي  والعلوم  الثقافة 
عاملية منها ميدالية ف�شية وميدالية 
ب��رون��زي��ة وج��ائ��زت��ني ت��ق��دي��ري��ت��ني يف 
والتي  للعلوم  االف��رتا���ش��ي��ة  امل�شابقة 
جلوبال  ان���ت���وك  م��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
التعليمية  األ���ف���ا  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 

بتاريخ 29 31- مايو 2021.
وجتميع  ت�شجيع  اإىل  امل�شابقة  تهدف 
حلول  الإن��ت��اج  املنتجة  ال�شابة  العقول 
واإ�شراكهم  احلقيقية  ال��ع��امل  مل�شاكل 
ال�شعبة  العلمية  امل�شاكل  معاجلة  يف 
ي�شتخدمون  جلعلهم  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف 
تف�شريات  لتوليد  واالإب������داع  اخل��ي��ال 

جديدة يف العلوم املختلفة. 
ترتكز فئات امل�شاركة يف جمال الفيزياء 
التطبيقية، العلوم التطبيقية، العلوم 
البيئية، العلوم االجتماعية. وقد �شل 
علمي  اب��ت��ك��ار   180 ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
وم��ن��ط��ق��ة حول  دول�����ة   21 مي��ث��ل��ون 
العامل واإجمايل عدد امل�شاركني 568 

طالب- طالبة
العلمي ممثًا  االإم���ارات  ن��ادي  �شارك 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ع��ن 
ب�شبعة م�شاريع علمية وكانت اجلوائز 

كالتايل:
الفيزياء  ف���ئ���ة  ال��ف�����ش��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ة 
ن�شبة  ت��ع��ق��ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب�����ش��روع 
للطالبتني  للريا�شيني  ال�����ش��ودي��وم 
املن�شوري،  وال��ي��ازي��ة  املن�شوري  مزنا 

على  الريا�شيني  ي�شاعد  االبتكار  هذا 
البقاء ب�شحة جيدة من خال املراقبة 
امل�شتمرة لوظائفهم ال�شحية ويعتمد 
ي�شت�شعر  ذك���ي  متعقب  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام 
ال�شوديوم  لن�شبة  خمتلفة  قيا�شات 
اال�شتنتاجات  فهم  وي�شهل  ال��ع��رق  يف 

للريا�شيني
الفيزياء  ف��ئ��ة  ال���ربون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ة 
االآمن  امل�����ش��ب��ح  مب�����ش��روع  التطبيقية 
اأح����م����د  ل���ل���ط���ال���ب���ني   - ل�����اأط�����ف�����ال 
و�شلطان  ال����زرع����وين  ع��ب��دال��رح��م��ن 
وتتلخ�س  ال���زرع���وين  ع��ب��دال��رح��م��ن 
االأطفال من  امل�شروع يف حماية  فكرة 
وكذلك  ال�شباحة  حمامات  يف  ال��غ��رق 
م���راق���ب���ة اأح�����وا������س ال�������ش���ب���اح���ة، هذا 
امل�����ش��روع مي��ن��ع االأط���ف���ال م���ن دخول 
حمام ال�شباحة دون �شن معينة، مينع 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام اأي ط��ف��ل اأق���ل م��ن عمر 
امل�����ش��ب��ح، وعندما  دخ�����ول  م���ن  م��ع��ني 
ي��ق��رتب ال��ط��ف��ل م��ن امل�����ش��ب��ح �شريفع 

اإىل  ب��ال��دخ��ول  ل��ه  ل��ن ي�شمح  ج�����داًرا 
امل�شبح.

يتم  ال�شحيحة،  التقنية  اإىل  ا�شتناًدا 
النظام عند وج��ود وزن حمدد  تفعيل 

حميط  على  امل��وج��ود  امل�شت�شعر  على 
وزًنا  امل�شت�شعر  يكت�شف  عندما  امل�شبح 
تلقائًيا  امل�شبح  اإغ��اق  يتم  ا،  منخف�شً
حتى يتم مرافقة الطفل خارج امل�شبح 

اأحد  تنبيه على هاتف  ر�شالة  واإر�شال 
الوالدين. 

دخول  فر�س  من  النظام  هذا  �شيقلل 
ال��ط��ف��ل اإىل امل�����ش��ب��ح م��ن��ف��ردا وه���و ما 

الأن  ال��ي��وم  جمتمع  يف  م�شكلة  مي��ث��ل 
ال��ك��ث��ري م��ن االأط���ف���ال ي��ت��واج��دون يف 
يرافقهم  اأن  دون  ال�شباحة  حمامات 

الوالدين اأو اأحدهم
ال��ط��ال��ب��ان ع��ل��ى تطوير  ي��ع��م��ل  ك��م��ا 
النظام با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي 
الكت�شاف  الكايف  بالذكاء  يتميز  الذي 
بوابة  يف  املنا�شبني  االأ�شخا�س  وج��ود 
الروؤية  بخوارزميات  مدعوًما  امل�شبح 
احلا�شوبية، ومن هذا املنطلق ميكننا 
الب�شرية،  ال���وج���وه  وج����ود  اك��ت�����ش��اف 
ما  حتديد  وبالتايل  عليها،  والتعرف 
اإذا كان يجب على النظام فتح البوابة 

اأم ال.
ال��ن��ادي ج��ازت��ني تقديرتني  ن���ال  ك��م��ا 
اإبراهيم  ع���ب���داهلل  ل��ل��ط��ال��ب  االأوىل 
الذكية  الرقبة  م�شروع  عن  اجلناحي 
اعتمد   ،19 كوفيد  انت�شار  ملكافحة 
تو�شيات  على  امل�����ش��روع  ه��ذا  ت�شميم 
مل�س  ب��ع��دم  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  منظمة 

ال�����وج�����ه يف ف������رتة اجل����ائ����ح����ة، ه���ذا 
الت�شميم هو نظام ميكنه اكت�شاف ما 
تلم�س وجهك وخا�شة  �شوف  اإذا كنت 
اأم��ر �شيء  يف االأم��اك��ن العامة ، وه��ذا 
للغاية يف هذه االأوقات احلرجة ب�شبب 
جائحة كرونا ؛ �شي�شاعد امل�شروع على 
اإنقاذ العديد من االأرواح وكذلك تنبيه 
الوجه قبل غ�شل  ال�شخ�س بعدم مل�س 
امل�شباح  واإ���ش��اءة  تعقيمها  اأو  اليدين 
املوجود على الرقبة الذكية مع تنبيه 

الهاتف وم�شت�شعر االهتزاز.
كما اأن امل�شروع يحتوي على م�شت�شعر 
ح��������راري الك���ت�������ش���اف درج�������ة ح������رارة 
االأ�شخا�س املحاطني مبرتدي اجلهاز 
بالتحذير  ل��ي��ق��وم  م���رت   2 اإط������ار  يف 
لابتعاد عن هوؤالء االأ�شخا�س الذين 
درجة   37 عن  حرارتهم  درج��ة  تزيد 

مئوية.
الثانية،  التقديرية  اجل��ائ��زة  ع��ن  اأم��ا 
حممد  ع��ب��دال��رح��م��ن  للطالب  ك��ان��ت 

العو�شي عن تزويد املركبات بالبرتول 
تلقائيا 

رئي�س  الب�شتكي  الدكتورعي�شى  عقب 
النادي  اأن  ال��ع��ل��م��ي،  االإم������ارات  ن����ادي 
واإبداعية  واب��ت��ك��اري��ة  علمية  حم��ط��ة 
ي��رت��اده��ا ك���ل م���واط���ن وم��واط��ن��ة ملن 
يريد اأن ي�شاهم يف حتقيق روؤى القيادة 
ال���ر����ش���ي���دة ل��ت�����ش��ب��ح دول�����ة االإم�������ارات 
ومن  2071م  ���ش��ن��ة  يف  ع��امل��ي��ا  االأوىل 
اأ�شبح �شغل �شاغل �شباب  هذا املنظور 
يف  املتقدمة  املراكز  حتقيق  يف  النادي 
كان  ل��ذا  لابتكارات  العاملية  املحافل 
من ال�شروري اأن يعتاد اأع�شاء النادي 
يف الفوز بجوائز عاملية يف كل م�شاركة 
ي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا ���ش��ب��اب ال����ن����ادي وه���ذا 
ال�شغف للفوز جتذر يف اأعماق كل من 
اآخ��ر يف  ال��ن��ادي. والنتيجة ف��وز  يرتاد 
للعلوم  العاملية  االفرتا�شية  امل�شابقة 
انتوك جلوبال  موؤ�ش�شة  نظمتها  التي 

التابعة ملجموعة األفا التعليمية.

•• ال�سارقة - وام:

اأط���ل���ق ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ���ش��ي��ف ال���زري 
ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة 
نائب رئي�س جمل�س اأكادميية العلوم 
�شرياتون  ب��ف��ن��دق  ال��ي��وم  ال�شرطية 
للكفاءات  الرقمي  التطوير  م�شروع 
تطوير  اإدارة  ع��ل��ي��ه  ت�����ش��رف  ال����ذي 
الكفاءات باأكادميية العلوم ال�شرطية 

بال�شارقة.
العميد  ����ش���ع���ادة  االط�������اق  ح�����ش��ر 
العثمني  خ��م��ي�����س  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
والعقيد  االأك����ادمي����ي����ة  ع����ام  م���دي���ر 
اإدارة  ال�����ش��وق م��دي��ر  ب��خ��ي��ت  اأم��ي��ن��ة 
ال�شارقة  ب�شرطة  الب�شرية  امل����وارد 
عبدالرحمن  ال����دك����ت����ور  وامل�����ق�����دم 

النقبي مدير اإدارة تطوير الكفاءات 
ال�شارقة  �شرطة  �شباط  م��ن  وع���دد 

واالأكادميية.
م�شروع  اإن  ال�شام�شي  ال��ل��واء  وق���ال 
ال��ت��ط��وي��ر ال��رق��م��ي ل��ل��ك��ف��اءات ياأتي 
والريادة  ال��دول��ة  توجه  م��ع  متا�شيا 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا يف جمال  ال��ع��امل��ي��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
العاملية  واملوؤ�شرات  والعامل  املنطقة 
فيها  ت���������ش����درت  ال����ت����ي  وال����ع����رب����ي����ة 
مرتبطة  ع����دة  جم�����االت  االإم��������ارات 
بالتحول الرقمي كاحلكومة الذكية 

وغريها.
واأ�شاف اإن م�شروع التطوير الرقمي 
االأكادميية  تنظمه  ال��ذي  للكفاءات 
الب�شرية  امل������وارد  اإدارة  ب��ال��ت��ع��اون 

ب�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة ي��ع��د واح����دا من 
اإىل  تهدف  التي  الطموحة  امل�شاريع 
م�شارك   4300 م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر 
القيادة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ن  وم�������ش���ارك���ة 

ال�����ش��ارق��ة ملختلف  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ويت�شمن  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال���رت���ب 
التطويرية  ال���ربام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 
افرتا�شية  �شيناريوهات  على  املبنية 
متكنه  وترفيهي  تفاعلي  وباأ�شلوب 
من تطبيق اأحدث النماذج القيادية.

اإطاق  اأن  العثمني  العميد  واأو�شح 
ودع���م من  بتوجيهات  امل�����ش��روع ج��اء 
ال�شارقة  ���ش��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  ���ش��ع��ادة 
برامج  توفري  على  حر�شه  اإط��ار  يف 
وعالية  ح���دي���ث���ة  وت��ق��ي��ي��م  ت����دري����ب 
الدولية  امل��ع��اي��ري  وب��اأع��ل��ى  اجل�����ودة 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ملنت�شبي 
ال�شارقة واالأكادميية مبختلف رتبهم 
وتخ�ش�شاتهم و بالتعاون مع �شركة 
واال�شت�شارات  للتطوير  "تاندم" 

والتي تعد واحدة من اأكرب ال�شركات 
املجال  ه��ذا  يف  العاملة  املتخ�ش�شة 

على م�شتوى الدولة واملنطقة.
واأ�شاف " يتبنى هذا ال�شكل احلديث 
االأ�شلوب  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
والتوجيه  ال���رتف���ي���ه���ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي 
هي  ب��رام��ج  ع��دة  والتقييم  واملتابعة 
ودوري  ال����ق����درات  ق��ي��ا���س  ب���رن���ام���ج 
�شعادة  ودوري  ال���رق���م���ي  ال���ق���ي���ادة 
املتعاملني الرقمي "منوذج 7 جنوم" 
الرقمي  وال��ت��ك��ي��ف  امل���رون���ة  ودوري 
تلك  ال���ربام���ج  ج��م��ي��ع  تعتمد  ح��ي��ث 
التي  النقاط  بتجميع  املناف�شة  على 
خال  م��ن  املنت�شب  عليها  يح�شل 
التقييم والتحليل الرقمي لكفاءاته. 
عبدالرحمن  الدكتور  املقدم  ولفت 

يت�شمن  امل�������ش���روع  اأن  اىل  ال��ن��ق��ب��ي 
التطور  مرحلة  ب��رام��ج  م��ن  العديد 
افرتا�شية  �شيناريوهات  على  املبني 
تطوير  ع���ل���ى  امل���������ش����ارك����ني  حت����ّف����ز 
مهاراتهم باأ�شلوب تفاعلي وترفيهي 
ومتكنهم من تطبيق اأحدث النماذج 

وذلك  تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
ق��وي��ة و�شلبة  ق���اع���دة  ب��ن��اء  ب��ه��دف 
وتاأهيل كوادر اأمنية موؤهلة وماهرة 
التي  املنا�شبة  باالأ�شاليب  وتزويدهم 
ال�شرطي..  العمل  متطلبات  تلبي 
العلوم  اأك�����ادمي�����ي�����ة  اأن  م���و����ش���ح���ا 

ال�شرطية ت�شعى بكل اهتمام لتوفري 
واال�شت�شارات  االإم��ك��ان��ي��ات  ج��م��ي��ع 
التدريبية  وال���������دورات  وال����ربام����ج 
وت���ط���وي���ر امل�������ش���اري���ع ب���ال���ت���ع���اون مع 
واخل����ربة  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل���وؤ����ش�������ش���ات 

العالية يف هذا امل�شمار.

قائد �شرطة ال�شارقة يطلق م�شروع التطوير الرقمي للكفاءات

جلنة ال�شوؤون الد�شتورية والت�شريعية للمجل�س الوطني 
الحتادي تعتمد تقريرها حول مو�شوع التوجيه الأ�شري

•• ابوظبي-الفجر:

الوطني  للمجل�س  والطعون  والت�شريعية  الد�شتورية  ال�شوؤون  جلنة  اعتمدت 
االحتادي خال اجتماع عقدته اأم�س االأحد املوافق 6 يونيو 2021م، يف مقر 
االأمانة العامة للمجل�س يف دبي، برئا�شة �شعادة اأح�م�د عبداهلل ال��ش�ح�ي رئي�س 

اللجنة، تقريرها حول مو�شوع �شيا�شة وزارة العدل ب�شاأن التوجيه االأ�شري.
مقررة  امل��ا  حم�م�د  عائ�شة  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
حممد  وك��ف��اح  احل��م��ادي،  حمد  وع��دن��ان  ال�شويدي،  بو�شهاب  واأح��م��د  اللجنة، 
ال��ش�ح�ي رئي�س  اأح�م�د عبداهلل  الزعابي، وم��روان عبي��د املهي�ري. وقال �شعادة 
اللجنة، اإن اللجنة انتهت من مناق�شة تقريرها يف �شاأن مو�شوع �شيا�شة وزارة 
العدل ب�شاأن التوجيه االأ�شري، بعد اعتمادها التعديات التي اأجرتها على بنود 
التقرير وتو�شياته، حيث �شرتفع اللجنة التقرير اإىل املجل�س ملناق�شة املو�شوع 
يف اإحدى جل�شاته القادمة.   وتناق�س اللجنة املو�شوع �شمن حماور الت�شريعات 
واال�شرتاتيجية املعنية بالتوجيه االأ�شري، والتن�شيق بني وزارة العدل واجلهات 
املعنية بالتوجيه االأ�شري، وجهود وزارة العدل يف التعريف باأهمية دور مراكز 

التوجيه االأ�شري واملوجهني االأ�شريني.

تتويج نادي الإمارات العلمي بـ 4 جوائز يف امل�شابقة الفرتا�شية العاملية للعلوم

•• ما�سريو-وام:

ال��دول��ة لدى  ال��ه��ام��ل��ي �شفري  �شعيد  ���ش��ع��ادة حم�����س  ق���دم 
جمهورية جنوب اأفريقيا، اأوراق اعتماده اإىل جالة امللك 
مقيم  غ��ري  �شفريا  لي�شوتو،  مملكة  ملك  الثالث  ليت�شي 
العا�شمة  يف  امللكي  بالق�شر  وذل��ك  لي�شوتو،  لدى  للدولة 

ما�شريو.
ونقل �شعادته حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ومتنياتهم  جالته  اإىل   ، امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

لباده و�شعبه املزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه حمل جالة امللك ليت�شي الثالث �شعادة ال�شفري 
حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و���ش��اح��ب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 

االأعلى للقوات امل�شلحة ، ومتنياته لدولة االإمارات حكومة 
و�شعبا املزيد من التطور والنماء.

عمله،  مهام  يف  التوفيق  ال�شفري  ل�شعادة  جالته  ومتنى 
وتطوير العاقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت 
كل  لتقدمي  ب��اده  ا�شتعداد  م��وؤك��دا  البلدين،  جتمع  التي 

دعم ممكن لت�شهيل مهامه.
وعرب جالته عن اإعجابه باخلطوات التي اتخذتها الدولة 
يف تر�شيخ مكانتها كمركز عاملي للتجارة وال�شياحة، وهو ما 
اأهلها لت�شت�شيف " اإك�شبو 2020 دبي"، كما قدم ال�شكر 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ، على 
يف  للم�شاركة  جالته  اإىل  وجهها  التي  الكرمية  ال��دع��وة 
2020 دبي"، م�شريا اإىل تتطلع باده للم�شاركة  "اإك�شبو 

الفاعلة يف هذا احلدث العاملي.
اإىل ذلك اأعرب �شعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة االإمارات 
لدى لي�شوتو، وحر�شه على تعزيز العاقات الثنائية بني 
دعم  يف  ي�شهم  مب��ا  امل��ج��االت،  �شتى  يف  وتفعيلها  البلدين 

اأوا�شر ال�شداقة بني البلدين.
دولة  بني  التعاون  جم��االت  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��ال  ومت 
مبا  وتطويرها،  تنميتها  �شبل  وبحث  ولي�شوتو  االإم���ارات 

يحقق م�شالح وطموحات البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

•• مقدي�سو -وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د ع��ث��م��ان احل���م���ادي �شفري 
املبعوث  اإ�شوان  ال�شيد جيم�س   ، الدولة لدى ال�شومال 
ال�شومال،  اإىل  املتحدة  ل��اأمم  العام  لاأمني  اخلا�س 

وذلك يف مقر ال�شفارة بالعا�شمة مقدي�شو.
وجرى خال اللقاء، بحث تعزيز عاقات التعاون بني 
دولة االإمارات ومكتب االأمم املتحدة يف ال�شومال، واآلية 
العمل امل�شرتك لدعم االأمن واال�شتقرار يف ال�شومال، 

وعدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
وقدم �شعادته �شكره وتقديره للمبعوث اخلا�س لاأمني 
العام لاأمم املتحدة على حر�شه على توطيد عاقات 
االإي��غ��اد يف  االإم���ارات ومكتب  دول��ة  �شفارة  التعاون بني 
اخل��ا���س لاأمني  املبعوث  اأ���ش��اد  م��ن جهته  ال�����ش��وم��ال. 
العام لاأمم املتحدة بجهود دولة االإمارات املتوا�شلة يف 
دعم م�شرية االأمن واال�شتقرار يف ال�شومال، وامل�شاريع 
املناطق  خمتلف  يف  تنفذها  التي  واالإن�شانية  التنموية 

واالأقاليم ال�شومالية.

�شفري الإمارات غري املقيم يقدم اأوراق اعتماده اإىل ملك لي�شوتو

�شفري الإمارات يلتقي املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل ال�شومال
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االأمنية  معلوماتها  تظهر  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق  اإىل  للعودة  وا�شنطن  االأوروب���ي 
اأ�شلحة  لبناء  التكنولوجيا  على  احل�شول  اإىل   2020 يف  �شعت  ط��ه��ران  اأن 
“اإيران  اأن  ال�شويدي  االأم��ن  اأخ��رى. ذكر جهاز  �شامل  دم��ار  اأ�شلحة  اأو  نووية 
ال�شويدية  لل�شناعة  اأ�شا�شي  ب�شكل  وامل�شتهِدف  �شناعياً،  جت�ش�شاً  اأي�شاً  تقود 
العالية التقنية وللمنتجات ال�شويدية، وميكن ا�شتخدامها يف برامج االأ�شلحة 
وبع�س  املجال  ه��ذا  ثقيلة يف  م��وارد  “ت�شتثمر  اإي���ران  اأن  واأ���ش��اف  النووية”. 
هذه املوارد م�شتخدم يف ال�شويد«. ذكرت خدمة االأمن واال�شتخبارات العامة 
الأغرا�س  التكنولوجيا  على  للح�شول  �شعى  االإي���راين  النظام  اأن  هولندا  يف 
نووية ورمبا الإنتاج اأ�شلحة دمار �شاملة اأخرى. وهي حتقق يف كيفية حماولة 
بع�س الدول احل�شول على املعرفة واملواد التي حتتاج اإليها من اأجل ت�شنيع 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل. واأ�شافت اأن دواًل مثل �شوريا وباك�شتان واإيران وكوريا 
ال�شمالية حاولت احل�شول على هذه ال�شلع والتكنولوجيا يف اأوروبا وهولندا 

ال�شمالية  اإي��ران وكوريا  اأن  اإىل  واأ�شارت  االأ�شلحة فتكاً.  ال�شرعية الأكرث  غري 
و�شوريا وباك�شتان حتاول االلتفاف على اإجراءات ال�شامة واأنظمة الت�شدير 
القانونية واإخفاء اأن�شطة ال�شراء غري القانونية. واأ�شافت اأن هذه الدول تلجاأ 

اإىل اأكرث االأ�شاليب تاآمرية لتحقيق هدفها.
الدول  لكن  الغربي،  االإع���ام  يف  ن�شبياً  �شئيًا  انتباهاً  التقارير  ه��ذه  لقيت 
مرمى  على  الواقعة  واإ�شرائيل  واالإم����ارات  ال�شعودية  مثل  اأو�شطية  ال�شرق 
حجر من ال�شواريخ النووية االإيرانية تتبعتها عن كثب. وذكر املوفد اخلا�س 
للح�شول  �شعيها  اإي��ران  موا�شلة  اأن  اأب��رام��ز  اإليوت  االإي���راين  لل�شاأن  ال�شابق 
اأ�شلحة نووية هي مرتبطة باملحادثات  اإليها لبناء  على العنا�شر التي حتتاج 
احلالية يف فيينا. واأ�شاف يف مقال ن�شره موقع جمل�س العاقات اخلارجية 
اأن اجلهود االإيرانية احلالية تذّكر العامل مبدى وجوب مراقبة طهران ب�شكل 

اأوثق بكثري مما يوؤمنه االتفاق النووي.

•• وا�سنطن-وكاالت

دعا الباحثان بنجامني وينثال وعلي ر�شا نادر االإدارة االأمريكية اإىل �شرورة 
التفكري يف تداعيات م�شعاها للعودة �شريعاً اإىل االتفاق النووي، خ�شو�شاً على 
�شوء خا�شات تقارير ا�شتخبارية اأوروبية حول ن�شاطات اإيران غري ال�شرعية 
لتطوير اأ�شلحة نووية. ال يدري الكاتبان ما اإذا كان املوفد االأمريكي اخلا�س 
لل�شوؤون االإيرانية روبرت مايل قد تفح�س هذه اخلا�شات، هو الذي واجه 
انتقادات ب�شبب مقاي�شاته املبنية على التنازالت واالإفراج عن ع�شرات مليارات 
الدوالرات ل�شالح خزائن النظام. تاأتي هذه التنازالت يف وقت مل يبذل مايل 

جهوداً لوقف م�شعى طهران ب�شكل نهائي نحو االأ�شلحة النووية.
التي  املعلومات  ن��ادر  ور�شا  وينثال  و�شف  االأمريكية،  “بوليتيكو”  جملة  يف 
دول االحتاد  دفع  واملقلقة. حتى مع  باملهمة  االأوروبية  اال�شتخبارات  جمعتها 

حاولت  �شبكات  يف  الهولندية  اال�شتخبارات  اأجهزة  وحققت  املا�شية.  ال�شنة 
الوثيقة  واأ�شارت  �شامل.  دم��ار  اأ�شلحة  لتطوير  وامل��واد  املعرفة  على  احل�شول 
ال�شادرة عن اجلهاز اال�شتخباري الهولندي اإىل اأنه مت اإحباط حماوالت عدة 
يف هذا ال�شدد من قبل االأمنيني. اأو�شح الكاتبان اأن لكل والية اأملانية وكالتها 
لنظامها  التهديدات  يوثق  �شنوياً  تقريراً  تن�شر  التي  اخلا�شة  اال�شتخبارية 
الدميوقراطي والد�شتوري. وذكرت وكالتان حمليتان اجلهود االإيرانية التي 
متت على االأرا�شي االأملانية يف 2020 من اأجل احل�شول على مواد مرتبطة 
باأ�شلحة دمار �شامل. وجدت وكالة بافاريا اأن دواًل مثل اإيران وكوريا ال�شمالية 
و�شوريا وباك�شتان تبذل جهوداً لتو�شيع تر�شانتها التقليدية من االأ�شلحة عرب 
اإنتاج اأو التحديث الدائم الأ�شلحة الدمار ال�شامل. اأما الوكالة االأمنية لوالية 
املخادعة  االأ�شاليب  اال�شتخباري  تقريرها  يف  فك�شفت  �شلي�شفيغ-هول�شتاين 
التي ت�شتخدمها اإيران من اأجل اإخفاء م�شاعيها للح�شول على التكنولوجيا 

بوليتيكو: الوقت منا�شب لتعليق مفاو�شات النووي الإيراين

مهاجمته مبثابة توقيع �شهادة وفاة �شيا�شية

لهذا مل يفقد دونالد ترامب نفوذه بني اجلمهوريني...!
ح�شب تر�مب, �لعامل منق�شم بني ر�بح وخا�شر, لذلك ل جمال لالعرت�ف بخ�شارته

نافي�س،  ���ش��ي�����ش��ي��ل  م�����اري  ت���ذّك���ر 
ال���ع���اق���ات  ال���ب���اح���ث���ة يف م���ع���ه���د 
ال��دول��ي��ة واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، ولكل 
لدعمه  وج����ي����ه  ����ش���ب���ب  ����ش���خ�������س 
ما  ح����زب����ه.  داخ������ل  وّده  وخ���ط���ب 
انتهازيون  هناك  املقتنعني،  وراء 
ب��ان ُيعزلوا  امل��ج��ازف��ة  ي��ري��دون  ال 
خائفون  وه����ن����اك  ن���اخ���ب���ي���ه،  ع����ن 
مناف�شة  حم����ور  م��ق��اع��ده��م  الأن 
يواجهوا  اأن  وميكن   2022 ع��ام 
االنتخابات  يف  ت��رام��ب��ي��ا  مر�شحا 

التمهيدية ».
   يف جميع ال��والي��ات التي تطرح 
املقبل،  ال��ع��ام  ل��ل��م��راه��ن��ة  م��ق��ع��ًدا 
ح����ّول ه���ذا ال��و���ش��ع ال�����ش��ب��اق على 
ت��ر���ش��ي��ح احل����زب اجل��م��ه��وري اإىل 
ترامب  ل���ق���ب  ع���ل���ى  “م�شابقة 
برانا،  اإري��ك  ج��ان  ي�شخر  العام”، 
االأ�شتاذ املحا�شر يف جامعة باري�س 
“كل  ويتابع:  اأ�شا�س.  بانتيون   2
امل�شوؤولني اجلمهوريني املنتخبني 
على كر�شي هزاز، وما على دونالد 
الزر.  على  ال�شغط  �شوى  ترامب 
انتخابات  ���ش��ت��ك��ون  ال��ي��م��ني،  ع��ل��ى 
التجديد الن�شفي مبثابة جتديد 
احلزب  ناخبي  الأن  ت��رام��ب،  ملجد 
ما زالوا يبايعون الرئي�س ال�شابق، 

وهنا مفتاح كل �شيء ».

�لأغلبية لأفكاره
 د�خل �حلزب

اأ���ش��ه��ر م��ن مغادرته     ب��ع��د ���ش��ت��ة 
الرئي�س  ي��زال  ال  االأبي�س،  البيت 
ب�����ش��ع��ب��ي��ة كبرية  ال�����ش��اب��ق ي��ت��م��ت��ع 
ووفًقا  االأم��ري��ك��ي.  اليمني  داخ���ل 
بوليتيكو/  اأج����رت����ه  ال���ش��ت��ط��اع 
مورنينغ كون�شلت، يف اأوائل مايو، 
باملائة من اجلمهوريني   81 ف��اإن 
يدينون بالوالء اليه. عاوة على 
التاآمرية  ن��ظ��ري��ات��ه  ف�����اإن  ذل�����ك، 
ن���ط���اق وا�شع  ان��غ��ر���ش��ت ع��ل��ى  ق���د 
ا�شتطاع  وح�����ش��ب  ن��اخ��ب��ي��ه.  يف 
اأجرته وكالة رويرتز / اإب�شو�س يف 
باملائة من   53 يرى  مايو،  نهاية 
ترامب  دون��ال��د  اأن  اجلمهوريني، 
ويعتقد  هو “الرئي�س احلقيقي”، 

اأن  اجلمهوريني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   61
“�ُشرقت”   2020 ان���ت���خ���اب���ات 

منه.
   وبف�شل هذه االأ�شطورة، جزئًيا، 
الراهن  ال��وق��ت  يف  ت��رام��ب  يفلت 
م���ن ال��ت��ق��ل��ي��د االأم���ري���ك���ي ال���ذي 
املهزوم  املر�شح  يرتاجع  اأن  يريد 
اال�شواء.  اىل اخللف ويبتعد عن 
جزء  االنت�شار  �شردية  تعّهد  “ان 
التجارية  ت����رام����ب  ع���ام���ة  م����ن 
ماري  ت��ق��ول  الثمانينات”،  م��ن��ذ 
ف���م���ن وجهة  ن���اف���ي�������س،  ���ش��ي�����ش��ي��ل 
م��ن��ق�����ش��م بني  ال���ع���امل  اإن  ن���ظ���ره، 
راب���ح���ني وخ��ا���ش��ري��ن، ل��ذل��ك من 

�شيا�شية،  وف�����اة  ����ش���ه���ادة  ت��وق��ي��ع 
ك��م��ا الح��ظ��ت ل��ي��ز ت�����ش��ي��ن��ي، التي 
باعتبارها  بها من من�شبها  اأطيح 
للجمهوريني  الثالثة  ال�شخ�شية 
االأ�شابيع  يف  ال���ن���واب،  جمل�س  يف 
االأخرية. يف نف�س الوقت، ي�شتفيد 
املوؤيدون  امل��ن��ت��خ��ب��ون  امل�����ش��وؤول��ون 
النائب  م��ث��ل  اأن�����ون،  ك��ي��و  ملنظمة 
جورجي مارجوري تايلور جرين، 

من منرب ال مثيل له.

�ل�شمود حتى 
عام 2024

قب�شة  ت�����ش��ت��م��ر  اأن  ه���ل مي��ك��ن     

غ�����ري ال����������وارد االع����������رتاف ب���اأن���ه 
خ�����ش��ر«.    يف االأ���ش��اب��ي��ع االأخ���رية، 
ال�شيوخ اجلمهوري  اأطلق جمل�س 
اجلمهوريون  عليه  ي�شيطر  الذي 
يف والي��ة اأري��زون��ا، اإج���راًء جديًدا 
مقاطعة  يف  ال������ف������رز  الإع�������������ادة 
اأن�شار  ماريكوبا. وياأمل جزء من 
دون��ال��د ت��رام��ب يف ح���دوث حتّول 
ا�شتعادة  من  بطلهم  يتمكن  حتى 

ال�شلطة هذا ال�شيف.

ميّثل  اأ�شبح  كاأقلية،  اجلمهوري 
الهجوم  ورغ�����م      .« االأغ���ل���ب���ي���ة 
يناير،   6 يف  هيل  الكابيتول  على 
دونالد  ع��زل  اجلمهوريون  رف�س 
ترامب يف اأوائل فرباير. كما اأنهم 
الدميقراطيني  م���ع  ي��ع��م��ل��وا  مل 
يف  م�شتقلة  حتقيق  جلنة  الإن�شاء 
من  اأ�شهر  �شتة  وبعد  ال�شاأن.  هذا 
تزال  ال  االأبي�س،  البيت  مغادرته 
مبثابة  ت��رام��ب  دون��ال��د  مهاجمة 

يوا�شل  االأف�����ك�����ار،  جم����ال  يف      
هيمنته  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
فرباير،  يف  اجل���م���ه���وري���ني.  ب���ني 
ال�شيا�شي  ال��ع��م��ل  م��وؤمت��ر  خ���ال 
الكبري  احل����ج  م��و���ش��م  امل���ح���اف���ظ، 
هاجم  االأمريكيني،  للمحافظني 
الريا�شيني  الذع  خ����ط����اب  يف 
ومنذئذ،  ج��ن�����ش��ي��ا.  امل���ت���ح���ول���ني 
غ�����ريت ال���ع���دي���د م����ن ال����والي����ات 
اجلمهورية ت�شريعاتها ملنعهم من 

ممار�شة الريا�شة اجلامعية. “مل 
احلدود،  ع��ن  فقط  يتحدث  يعد 
ال��ت��ي ك��ان��ت اأ���ش��ل��ه ال��ت��ج��اري منذ 
��ا عن  ف���رتة ط��وي��ل��ة، ول��ك��ن اأي�����شً
الت�شويت،  يف  واحل��ق  االإجها�س، 
وامل�����ش��األ��ة ال��ع��رق��ي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
امل���در����ش�����������ة، ي���ح���دد ج����ان اإي���ري���ك 

برانا. 
الذي  ال��رادي��ك��ايل،  اليمني  وه���ذا 
ك�������ان م�������وج�������وًدا داخ��������ل احل�����زب 

“احلزب  ع��ل��ى  ت���رام���ب اخل��ان��ق��ة 
ع����ام  ح����ت����ى  القدمي”  ال����ك����ب����ري 
التوا�شل  و�شائل  ب��دون  2024؟ 
امللياردير  خ�����ش��ر  االج���ت���م���اع���ي، 
و�شائل ات�شاله اليومية بالناخبني 
التي  ال���ق���ن���اة  ال���وق���ت  ن��ف�����س  ويف 
ي��ح��ر���س م���ن خ��ال��ه��ا ع��ل��ى بقاء 
اأدنى  معاقبا  ال�شف،  يف  اجلميع 

انحراف بتغريدة غا�شبة. 
مدونة  ترامب  دونالد  اأطلق  وقد 
العائق  ه���ذا  مل��ع��اجل��ة  م��اي��و   4 يف 
قلة  ب�شبب  اأغلقها  لكنه  اخلطري، 

املتابعة.
العام،  الظهور  ا�شتمر يف  و”اإذا     
��ا م���ن اأج����ل احل���ف���اظ على  ف��اأي�����شً
قاعدته”،  م���ع  م��ب��ا���ش��ر  ات�������ش���ال 
نافي�س.  �شي�شيل  م���اري  ت��اح��ظ 
�شي�شافر  ك��ارول��ي��ن��ا،  ن����ورث  ب��ع��د 
اأوه���اي���و  اإىل  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
ال�����ش��ي��ف الإحياء  ه���ذا  وف���ل���وري���دا 
ان  للناخبني.  اجل��ي��دة  ال��ذك��ري��ات 
الن�شفي  ال��ت��ج��دي��د  “انتخابات 
تتابع  حقيقيا،  اخ��ت��ب��ارا  ���ش��ت��ك��ون 
اجلمهوريون  توىل  واإذا  الباحثة، 
ال�شيوخ،  وجمل�س  النواب  جمل�س 
م����وؤ�����ش����را جيدا  ذل�����ك  ف�����ش��ي��ك��ون 

للم�شتقبل«.
2022 قد     ل��ك��ن م���ا ب��ع��د ع���ام 
بالن�شبة  اأك������رث  ع��ا���ش��ف��ا  ي���ك���ون 
“�شتكون  ت������رام������ب.  ل����دون����ال����د 
داخل  قليًا  اأو���ش��ح  ���ش��ورة  لدينا 
املدافعني  بني  اجلمهوري  احلزب 
الكربى”الذين  “الكذبة  ع���ن 
االنتخابات  فكرة  على  يحافظون 
واأولئك   2020 ع���ام  امل�����ش��روق��ة 
ال����ذي����ن ي����ري����دون االن���ت���ق���ال اىل 
ترى  قدًما”،  وامل�شي  اخ��ر  �شيء 
و”�شيكون  نافي�س.  �شي�شيل  ماري 
اأكرث تعقيًدا، الأن خ�شومه  االأمر 
داخل احلزب �شوف يت�شاءلون عن 
ي�شيف  و�شيناورون،  منعه  كيفية 
جان اإريك برانا، ومن الوا�شح اأن 
البع�س لن يبقوا يف ظل ترامب، 
ولن ي�شمحوا له مب�شادرة انت�شار 

مع�شكرهم«.
عن لو جورنال دي دميان�ش

ليز �شيني �شحية معار�شة ترامب

ال يزال ترامب يحظى بثقة قاعدته االنتخابية

دونالد ترامب لن يختفي غدا

هيمنة افكاره داخل احلزب اجلمهوري

جورجي مارجوري تايلور جرين الوالء ثمن االرتقاء والبقاء

•• الفجر –خرية ال�سيباين
كارولينا  نورث  جرينفيل,  من  تر�مب  دونالد  مّر     
موؤمتر  يف  خطاًبا  �ألقى  حيث  �ل�شبت  �لأول  �أم�ش 
�جلمهوريني بالولية. وهذه و�حدة من �لتظاهر�ت 
�لعلنية �لنادرة للرئي�ش �ل�شابق, �ملنعزل يف مقر�ت 
)نيو  وبدمين�شرت  )فلوريد�(  لغو  مار�  يف  �قامته 
عن  بعيًد�  �لأبي�ش.  �لبيت  مغادرته  منذ  جر�شي( 
�ل�شلطة, ل يز�ل �لرئي�ش �ل�شابق موؤثًر� يف �ليمني 
�لأمريكي, ي�شتقبل بانتظام كبار حزبه, وميلك حق 
لنتخابات  �ملر�شحني  جميع  على  �ملــوت  �أو  �حلياة 

�لتجديد �لن�شفي �ملقبلة عام 2022.
    »ميتلك تر�مب 74 مليون �شوت “مت جمعها خالل 

�لنتخابات �لرئا�شية لعام 2020”.. 

ــــــني  ــــــم ــــــي �ل
�لــر�ديــكــايل, 
ـــان  �لــــــــذي ك
ـــــــوًد�  ـــــــوج م
�حلزب  د�خل 
ـــوري  ـــه ـــم �جل
ــــيــــة,  كــــاأقــــل
ميثل  ــبــح  �أ�ــش
ـــة ـــي ـــب ـــل �لأغ

جــــــــــزء مـــن
�أنـــــــ�ـــــــشـــــــار 
تر�مب ياأملون 
ــــــدوث ح يف 

ميّكن  حتــــول 
بــطــلــهــم مــن 
��ــــشــــتــــعــــادة 
ـــة  ـــط ـــل ـــش ـــ� �ل
�ل�شيف هــذ� 

ــــــى  ــــــل ع
الــيــمــني, 
ــون  ــك ــت ــش �
ت  با نتخا ا
الــتــجــديــد 
الــنــ�ــشــفــي 
ـــة  ـــاب ـــث مب
ــــد  ــــدي جت
ملجد ترامب

يعتقد 61 % من اجلمهوريني اأن انتخابات 2020 »�ُشرقت« منه
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عربي ودويل

قال م�شوؤولون باحلكومة االأفغانية  اأم�س االأحد اإن 11 مدنيا على 
االأقل، منهم اأطفال، قتلوا يف انفجار لغم اأر�شي مبركبتهم يف �شمال 
جهة  اأي  تعلن  ومل  اللغم.  ب��زرع  طالبان  حركة  متهمني  اأفغان�شتان 
�شاعات  ال�شبت قبل  االأول  اأم�س  الذي وقع  الهجوم  م�شوؤوليتها عن 
املتحدة  االأمم  من  مب�شوؤولني  طالبان  من  كبار  زعماء  اجتماع  من 
الدبلوما�شيني  واأم����ن  االأف��غ��ان��ي��ة،  ال�����ش��ام  عملية  لبحث  ق��ط��ر  يف 
با�شم  باأفغان�شتان. وذكر متحدث  االإن�شانية  الوكاالت  والعاملني يف 
���ش��ري حم��م��د ع��ب��ا���س �شتانيكزاي،  اأن  ت��وي��رت  ب��ي��ان ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان يف 
االجتماع  يف  جم��ددا  “اأكد  لطالبان،  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  نائب 
وفد  تاأكيد  ورغ��م  االأفغانية«.  ال�شام  عملية  جت��اه  القوي  االل��ت��زام 
املتحدة  االأمم  وك���االت  موظفي  ك��ل  �شامة  على  احل��ف��اظ  طالبان 
اأفغان�شتان، اتهم  املتمركزين يف  املعنية وغريهم من الدبلوما�شيني 
احلكومة  ق���وات  على  امل�شتمر  بالهجوم  احل��رك��ة  اأف��غ��ان  م�����ش��وؤول��ون 
وقال  اأقاليم.  ع��دة  على  الكاملة  �شيطرتها  ب�شط  بهدف  واملدنيني 
اإن  الباد  ب�شمال  الواقع  بادغي�س  اإقليم  �شم�س حاكم  الدين  ح�شام 
11 راكبا، منهم ثاثة اأطفال، قتلوا يف االنفجار اأم�س االأول ال�شبت 
وهم يف طريقهم اإىل مدينة قلعه نو. وا�شتهدفت قنابل على جانب 
وهجمات  املركبات  اأ�شفل  ُتثبت  �شغرية  مغناطي�شية  وقنابل  الطرق 
اأخرى اأفراد االأمن وق�شاة وم�شوؤولني باحلكومة ون�شطاء باملجتمع 

املدين و�شحفيني خال ال�شهور االأخرية باأفغان�شتان.

بها  يقوم  زي���ارة  اأول  يف  فرن�شا  اإىل  ال��رتك��ي  اخلارجية  وزي��ر  ي�شل   
البلدين،  بني  التوتر  من  اأ�شهر  بعد  البلد  ه��ذا  من  رفيع  م�شوؤول 
اأنقرة اإىل حت�شني عاقاتها مع باري�س. واأعلنت وزارة  بينما ت�شعى 
اخلارجية الرتكية يف بيان اأن وزير اخلارجية مولود ت�شاو�س اأوغلو 
اإيف  جان  الفرن�شي  نظريه  واالثنني  االأح��د  زيارته  خال  �شيلتقي 
واالحتاد  تركيا  ب��ني  وك��ذل��ك  الثنائية  “العاقات  لبحث  ل��ودري��ان 
يف  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي  وال��دول��ي��ة«.  “االإقليمية  والق�شايا  االأوروبي” 
وقت ت�شعى فيه اأنقرة لتح�شني عاقاتها مع باري�س بعد اأ�شهر من 
التوتر بني البلدين حول عدد من الق�شايا مثل ليبيا و�شوريا و�شرق 
االإ�شام يف فرن�شا.  للنفوذ الرتكي على  باري�س  املتو�شط ومهاجمة 
يف ت�شرين االأول/اأكتوبر املا�شي، �شكك الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان يف “ال�شحة العقلية” لنظريه الفرن�شي اإميانويل ماكرون، 
متهما اإياه ب�”معاداة االإ�شام” ب�شبب مت�شكه مببداأ احلرية يف ن�شر 
“االنف�شالية”  �شد  وبخطابه  للنبي حممد  الكاريكاتورية  الر�شوم 
اأجرى  التوتر،  ح��دة  تخفيف  على  دليل  ويف  فرن�شا.  يف  االإ�شامية 
اأنقرة حتركاتها  اآذار/مار�س لقاًء عرب الفيديو. تكثف  الرئي�شان يف 
للخروج من  العام  بداية  واالإقليميني منذ  الغربيني  جتاه حلفائها 

عزلتها املتزايدة على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.

لقي �شخ�شان حتفهما واأ�شيب �شرطي بالر�شا�س خال ا�شتباكات 
بني قوى االأمن ومتظاهرين يف كايل بجنوب غرب كولومبيا التي 
ت�شهد منذ نهاية ني�شان/اأبريل موجة من االحتجاجات االجتماعّية 

التي اأودت بحياة 61 �شخ�شاً على االأقّل.
تعّر�س  عندما  اجلمعة  م�شاء  ح�شلت  الوقائع  اإّن  ال�شلطات  وقالت 
�شرطّيون لهجوم �شّنه م�شّلحون اأرادوا ن�شب حاجز على طريق يوؤّدي 

اإىل ثالث اأكرب مدينة يف كولومبيا.
اأ�شيب  و�شّرح قائد �شرطة كايل اجلرال خوان ليون باأّن “�شرطّياً 
)بالر�شا�س( يف �شاقه )...( لقد �شّدينا هذا الهجوم. ويف ال�شاعات 

االأوىل من ال�شباح، اأّكدنا مقتل مواطنني اثنني يف مكان الواقعة«.
واأ�شاف ليون اأّن ثاثة مدنّيني اآخرين اأ�شيبوا، اأحدهم بالر�شا�س. 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  من�شورة  فيديو  مقاطع  وُتظهر 

مدنّيني يّتخذون و�شعّية القرف�شاء و�شط دوّي طلقات نارّية.
ونّدد وزير الدفاع دييغو موالنو عرب تويرت “بالعنف الذي اأ�شفر عن 
فيديو  �شريط  ون�َشَر  بالر�شا�س”،  اأحدهم  �شرطّيني،  اأربعة  اإ�شابة 

ُيظهر مدنّيني ُيطلقون النار على ال�شرطة من اأحد احلواجز.
ن�شب  حيث  كومري�شيو،  دي��ل  با�شو  منطقة  يف  اال�شتباكات  ودارت 
متظاهرون حاجزا على الطريق منذ 28 ني�شان/اأبريل عندما بداأت 

االحتجاجات.

عوا�سم

كابول

اأنقرة

بوغوتا

 ترامب يلمح لعتزامه 
الرت�شح للرئا�شة عام 2024 

•• جرينفيل-رويرتز

خبري  على  ح��ادا  هجوما  ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س  �شن 
االأمرا�س املعدية االأمريكي اأنتوين فاوت�شي ب�شاأن تعامله مع وباء كورونا، 
بخ�شو�س  حاليا  ج��ار  بتحقيق  اأي�شا  ون��دد  بتعوي�شات،  ال�شني  وط��ال��ب 
كلمة مبوؤمتر  ويف  كاروالينا.  ن��ورث  بوالية  موؤمتر  وذل��ك خال  مالياته، 
ال�شا�شة  من  جمموعة  اإىل  ترامب  ان�شم  ال��والي��ة،  يف  اجلمهوري  احل��زب 
اجل��م��ه��وري��ني ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��دون ف��اوت�����ش��ي ل��دع��وت��ه ل��اأم��ري��ك��ي��ني بو�شع 
االأحيان يف  �شكك يف بع�س  وال��ذي  للوقاية من فريو�س كورونا  الكمامات 

نظرية تقول اإن الفريو�س خرج من خمترب مبدينة ووهان ال�شينية.
وو�شف ترامب فاوت�شي باأنه “لي�س طبيبا عظيما لكنه خبري يف الرتويج” 
كان  “لقد  ترامب  واأ�شاف  تلفزيونية.  املتكرر يف حمطات  لظهوره  وذل��ك 
خمطئا يف كل الق�شايا تقريبا ويف ووهان واملخترب اأي�شا«. وال يزال من�شاأ 
املخابرات  وك���االت  جتريها  ل��درا���ش��ة  ويخ�شع  خ��اف  مو�شع  ال��ف��ريو���س 
االأمريكية. وطالب ترامب ال�شني بدفع ع�شرة تريليونات دوالر تعوي�شات 
للواليات املتحدة والعامل ب�شبب الفريو�س، وقال اإنه ينبغي لدول العامل اأن 
حتقيقا  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س  وانتقد  لبكني.  امل�شتحقة  ديونها  تلغي 
من  حماولة  اأح��دث  باأنه  وو�شفه  نيويورك  يف  العام  النائب  ملكتب  جنائيا 

الدميقراطيني الإ�شقاطه.

مع قرب �لإطاحة بحكومة نتنياهو

حتذير خطري من اندلع اأعمال عنف يف اإ�شرائيل 

 انتخابات ت�شريعية يف املك�شيك متثل اختبارًا للرئي�س  

اأين �شيذهب املرتزقة بعد مغادرة ليبيا؟

جون�شون يدعو »ال�شبع« اإىل »تطعيم العامل« بحلول 2022 و الهند تخفف قواعد العزل العام ملكافحة كورونا
االأمريكي اجلديد جو بايدن، وهو ما ميثل عودة الواليات املتحدة 
اإىل نهج التعددية بعد عهد الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب. وقال 
جون�شون “االأ�شبوع املقبل �شيجتمع قادة اأعظم الدميوقراطيات 
يف العامل، يف حلظة تاريخية لبلداننا وكوكبنا«. واأ�شاف “العامل 
احلرب:  بعد  ما  ف��رتة  يف  االأك��رب  التحدي  مواجهة  منا  ينتظر 
امل�شرتكة”،  بقيمنا  عاملي مدفوع  انتعا�س  وقيادة  كوفيد  هزمية 
املقبل  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  ال��ع��امل  “تطعيم  ان  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
�شيكون اأعظم اإجناز يف تاريخ الطب«. وتابع “اأدعو زمائي قادة 
جمموعة ال�شبع لان�شمام اإلينا يف اإنهاء هذه اجلائحة الرهيبة 
واأتعهد باأننا لن ن�شمح اأبدا للخراب الناجم عن فريو�س كورونا 
تعزيز  اإمكان  اأي�شا يف  وياأمل جون�شون  اأخ��رى«.  باحلدوث مرة 
نظام مراقبة عاملي الكت�شاف املتحورات اجلديدة للفريو�س قبل 

انت�شارها. و�شيكون مو�شوع البيئة يف قلب قمة جمموعة ال�شبع 
قبل املوؤمتر الرئي�شي ملكافحة االحتبا�س احلراري “كوب 26” 
اأعلنت  املقرر يف ت�شرين الثاين/نوفمرب يف ا�شكتلندا. اإىل ذلك، 
الهند اأم�س االأحد ت�شجيل 114460 اإ�شابة جديدة بفريو�س 
كورونا امل�شتجد، وهو اأقل عدد يف �شهرين، وزيادة عدد الوفيات 
مبقدار 2677 بينما ا�شتعدت مناطق يف الباد لتخفيف قيود 

التنقل التي فر�شت ملكافحة اجلائحة.
 ول��دى الهند ث��اين اأع��ل��ى ع��دد اإ���ش��اب��ات بكورونا يف ال��ع��امل بعد 
العدد  اأن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ب��ي��ان��ات  ت��ظ��ه��ر  اإذ  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
بلغ  األف حالة يف حني  28 مليونا و800  اإىل  االإجمايل و�شل 
ثانية  موجة  بعد  تنح�شر  ومل   .346759 الوفيات  اإج��م��ايل 
العا�شمة  لكن  الباد  يف  الريفية  املناطق  اجتاحت  املر�س  من 

االأعمال  للمزيد من  ال�شماح  اأخرى تعمل على  نيودلهي ومدنا 
اعتبارا من  التنقل  لن�شاطها وتخفيف قيود  بالعودة  وال�شركات 
غد االثنني. وتعتزم والية مهارا�شرتا يف غرب الباد، وهي اأغني 
الثانية،  املوجة  اإ�شابات يف  اأعلى عدد  وعانت من  الهند  والي��ات 
اإج��راءات عزل عام  االأ�شبوع على مراحل يف تخفيف  البدء هذا 
موجة  اأن  م��ن  علماء  وح��ذر  ني�شان.  اأب��ري��ل  يف  فر�شت  �شارمة 
ثالثة من كورونا قد ت�شرب الهند يف وقت الحق من هذا العام 
اأن  اأك��رث على االأطفال. وعلى الرغم من  االأرج��ح  و�شتوؤثر على 
القليلة  االأ�شابيع  يف  التح�شني  جهود  كثفت  الهندية  ال�شلطات 
اأغلبية  يظل  اأن  املتوقع  م��ن  اأن  اإال  بطيئة،  ب��داي��ة  بعد  املا�شية 
اللقاح  تلقي  دون  ن�شمة  1.3 مليار  البالغ عددهم نحو  �شكانها 

للوقاية من املر�س قبل املوجة الثالثة املحتملة.

•• لندن-اأ ف ب

يعتزم رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون دعوة قادة دول 
العامل بحلول  “تطعيم  اأج��ل  االحت��اد من  اإىل  ال�شبع  جمموعة 
نهاية العام” املقبل الإنهاء جائحة كوفيد-19، بح�شب ما اأعلن 
مكتبه. و�شيح�س رئي�س حكومة املحافظني، الذي ي�شت�شيف قمة 
جمموعة ال�شبع من اجلمعة اإىل االأحد يف كورنوال بجنوب غرب 
كندا،  اإيطاليا،  )فرن�شا،  ال�شناعية  ال��دول  يف  نظراءه  اإنكلرتا، 
اليابان، اأملانيا، الواليات املتحدة( على اتخاذ “اإجراءات ملمو�شة” 
�شرتيت م�شاء  داوننغ  اأ�شدره  لبيان  وفقا  الهدف،  لتحقيق هذا 
ال�شبت. ومتثل هذه القمة اأول اجتماع مبا�شر لزعماء جمموعة 
ال�شبع منذ بدء اجلائحة قبل عام ون�شف، واول م�شاركة للرئي�س 

•• القد�س-رويرتز

وج���ه رئ��ي�����س ج��ه��از االأم����ن الداخلي 
االإ�شرائيلي )�شني بيت( حتذيرا نادرا 
من احتمال وقوع اأعمال عنف خال 
اأك��رث ال��ف��رتات امل�شحونة  واح��دة من 
���ش��ي��ا���ش��ي��ا م��ن��ذ ع�����ش��رات ال�����ش��ن��ني مع 
برئي�س  االإطاحة  الباد من  اق��رتاب 
الوزراء بنيامني نتنياهو اأكرث رئي�س 

وزراء بقاء يف ال�شلطة باإ�شرائيل.
انتهاء  اح��ت��م��ال  ن��ت��ن��ي��اه��و  وي���واج���ه 
12 عاما  ا���ش��ت��م��رت  ال��ت��ي  م�����ش��ريت��ه 
زعيم  اأعلن  اأن  بعد  ل��ل��وزراء  كرئي�س 
املعار�شة الو�شطي االإ�شرائيلي يائري 
البيد يوم االأربعاء اأنه جنح يف ت�شكيل 

ائتاف حاكم بعد انتخابات 23 مار�س اآذار.
و���ش��ت��ك��ون احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة، ال��ت��ي مل ت����وؤد اليمني 
الي�شارية  االأح�����زاب  م��ن  متجان�س  غ��ري  خليطا  ب��ع��د، 
باالإ�شافة  والدينية  والقومية  واليمينية  والليربالية 
اإ���ش��ام��ي ع��رب��ي وذل���ك الأول م��رة يف تاريخ  اإىل ح��زب 

اإ�شرائيل.
وحذر نتنياهو يف من�شوراته على االإنرتنت من اأن هذه 

ال�شراكة “حكومة ي�شارية خطرية«.
وي�شعر بع�س اجلماعات اليمينية بالغ�شب من نفتايل 
بينيت الذي يراأ�س حزبا قوميا متطرفا �شغريا والذي 
لتقا�شم  ات��ف��اق  يف  نتنياهو  حم��ل  يحل  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

•• مك�سيكو-اأ ف ب

ان��ت�����ش��ار وب���اء كوفيد-19  ع��ل��ى وق���ع 
نواباً  املك�شيك  تنتخب  عنف،  واأعمال 

ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ج����دداً  وم�����ش��وؤول��ني حم��ل��ي��ني 
وحملية، ت�شكل اختباًرا للرئي�س اأندري�س مانويل لوبيز 
االنتخابات  ت�شكل  واليته.  ن�شف  م��رور  بعد  اأوب���رادور 
عاما(   67( اأوب��رادور  للوبيز  بالن�شبة  حا�شماً  اختباراً 
الرئي�س الي�شاري الذي يحاول احلفاظ على �شيطرته 

على جمل�س النواب.
اال�شت�شاري  اإيكونوميك�س”  “كابيتال  م��رك��ز  يعترب 
الربيطاين يف تقرير اإىل عمائه اأن “هذه االنتخابات 

هي ا�شتفتاء للوبيز اأوبرادور«.
واملك�شيك هي اإحدى الدول االأكرث ت�شرراً من فريو�س 
امل�����ش��وؤول��ني م��ن خال  ل��ك��ن اح��ت��م��ال معاقبة  ك��ورون��ا 
االأزمة  موؤ�شرات  تراجع  ب�شبب  بعيداً  يبدو  االق���رتاع 

ال�شحية، بح�شب ا�شتطاعات راأي.
يتمتع لوبيز اأوبرادور ب�شعبية تفوق %60. وقد يخ�شر 
اأغلبية  اأن يحافظ على  بع�س املقاعد لكن من املتوقع 

مريحة لتمرير اإ�شاحاته املناه�شة للنيوليربالية.
قرابة  ن�شمة،  مليون   126 تعّد  التي  الباد  و�شّجلت 
معّدل  وي���اأت���ي  كوفيد-19.  ج����راء  وف����اة  األ����ف   228
العامل من  املك�شيك رابعاً يف  الوفيات ب�شبب املر�س يف 
حيث االأعداد املطلقة ويف املركز 19 من حيث الوفيات 

لكل مئة األف ن�شمة.
نف�شه  ق��ّدم  ال��ذي  اأوب����رادور  لوبيز  انُتخب   ،2018 يف 
املزمن  الف�شاد  �شد  املعركة  يف  احل��رب��ة  راأ����س  اأن��ه  على 
برنامج  م��ع  �شنوات  ���ش��ّت  ت�شتمّر  ل��والي��ة  املك�شيك،  يف 

اإ�شاحات اجتماعية.
جُترى االنتخابات يف اأجواء من اأعمال العنف امل�شتمرة. 
اأيلول/ منذ  �شيا�شياً  م�شوؤواًل   91 ح��واىل  اغتيل  وقد 

االأمن من حمايته مع تنظيم مظاهرات ميينية بالقرب 
من منازل اأع�شاء حزبه على اأمل منعهم من االن�شمام 

اإىل احلكومة.
اإىل  وال��دي��ن��ي��ني  ال�شيا�شيني  ال��زع��م��اء  اأرج���م���ان  ودع���ا 
التحري�س  لهجة  من  والتخفيف  بامل�شوؤولية  التحلي 
املحتمل. واأعاد حتذيره اإىل اأذهان البع�س يف اإ�شرائيل 
الفرتة التي �شبقت اغتيال رئي�س الوزراء اآنذاك ا�شحق 
رابني عام 1995 والذي قتله يهودي قومي متطرف 
بالر�شا�س ب�شبب �شعيه للتو�شل التفاق االأر�س مقابل 

ال�شام مع الفل�شطينيني.
االتهام  ب��اأ���ش��اب��ع  ل�شنوات  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  الي�شار  واأ���ش��ار 
بدور  لقيامه   ، اآن���ذاك  املعار�شة  رئي�س   ، نتنياهو  اإىل 

ال�شلطة مع البيد. وهاجمت عدة من�شورات بينيت على 
و�شائل التوا�شل االجتماعي.

ووعد بينيت قبل االنتخابات بعدم االن�شمام الئتاف 
مع البيد الو�شطي اأو اأي حزب عربي.

اأرجمان رئي�س �شني بيت يف بيان دون ذكر  وقال نداف 
اأي اأ�شماء “ر�شدنا يف االآونة االأخرية زيادة يف اخلطاب 
خا�شة  متزايد  ب�شكل  املتطرف  والعنيف  التحري�شي 

على �شبكات التوا�شل االجتماعي«.
اأو  ب��ني جمموعات  ه��ذا اخل��ط��اب  “قد يف�شر  واأ���ش��اف 
عنيف  بن�شاط  ي�شمح  خطاب  اأن��ه  على  معينني  اأف���راد 

وغري قانوين قد يت�شبب يف �شرر ج�شدي«.
ومنذ اأن اأعلن بينيت ان�شمامه اإىل البيد كثفت اأجهزة 

اإىل  اجلرمية  هذه  ُت�شاف  ال�شرقية.  فرياكروز  والي��ة 
بلدية  رئا�شة  ملن�شب  املر�شحة  مارتينيز  ماريلو  خطف 
ب��ي��ن��زون )غ���ريي���رو، ج��ن��وب( واختفاء  ك��وت�����ش��ام��اال دي 
ليوناردو توري�س املر�شح لرئا�شة بلدية �شان فران�شي�شكو 

دو بورجا )�شيواوا، �شمال(.
غري اأن لوبيز اأوبرادور يوؤكد اأن االقرتاع �شيجري باأمان 
لكن  النتيجة.  على  التاأثري  الع�شابات  حم��اوالت  رغم 

من  االنتخابية،  احلملة  ب��دء  ت��اري��خ  املا�شي،  �شبتمرب 
تر�شيحهم،  ت��ق��دمي  ط���ور  يف  اأو  م��ر���ش��ح��اً   36 بينهم 

ومعظمهم ي�شغلون منا�شب بلدية.
اإط����اق احل��ك��وم��ة عملية  ت��اري��خ   ،2006 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د ع�����ش��اب��ات امل����خ����درات، مل ي��ك��ّف �شفك 
توفار  رينيه  اجلمعة  م�شاء  وُقتل  املك�شيك.  يف  الدماء 
يف  هرييرا  دي  كازوني�س  بلدية  رئي�س  ملن�شب  املر�شح 

االغتيال.  �شبق  ال��ذي  التحري�س  يف 
االتهام  ه��ذا  ب�شدة  نتنياهو  ورف�����س 

وندد مرارا مبقتل رابني.
ياأمان  اإن��ه��م��ا  وبينيت  الب��ي��د  وق���ال 
الوحدة”  “حكومة  ت��ع��ال��ج  اأن  يف 
بني  العميقة  ال�شيا�شية  االنق�شامات 

االإ�شرائيليني وتنهي الكراهية.
قناة  اأجرته  للراأي  ا�شتطاع  واأظهر 
االإ�شرائيلية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة   12 اإن 
من  املئة  يف   46 تاأييد  ال�شبت  اليوم 
االإ�شرائيليني حلكومة بينيت-البيد ، 
وتاأييد 38 يف املئة الإجراء انتخابات 
انتخابات  خ��ام�����س  ل��ت�����ش��ب��ح  اأخ�����رى 
خ����ال ع���ام���ني ت��ق��ري��ب��ا يف ح���ني مل 

يو�شح 15 يف املئة موقفهم.
االأ�شبوع  ه��ذا  اأك��رث  التوتر  ح��دة  ت�شاعد  املتوقع  وم��ن 
عندما متر م�شرية ميينية يهودية عرب باب العامود يف 

البلدة القدمية يف القد�س.
واندلع قتال عنيف ا�شتمر 11 يوما يف ال�شهر املا�شي 
واأ���ش��ع��ل��ت��ه املواجهات  اإ���ش��رائ��ي��ل وح��م��ا���س يف غ���زة  ب��ني 
املدينة  داخ��ل   ، القد�س  يف  الفل�شطينية  االإ�شرائيلية 

القدمية وحولها.
وان��دل��ع��ت م�����ش��اج��رات يف ح��ي ال�����ش��ي��خ ج���راح بالقد�س 
ال�شرقية، حيث لعب الطرد املحتمل للفل�شطينيني من 
قبل امل�شتوطنني اليهود دورا رئي�شيا يف اندالع ال�شراع 

االأخري بني اإ�شرائيل وحما�س.

ال�شرقية،  هالي�شكو  والي���ة  م��دن  يف 
يخ�شى  نافذة،  ع�شابات  تن�شط  حيث 

ال�شكان امل�شاركة يف االنتخابات.
يقوده  ال��ذي  احلاكم  التحالف  ميلك 
حزب “مورينا” بزعامة لوبيز اأوبرادور، اأغلبية موؤهلة 
 )500 البالغ عددهم  النواب  النواب )ثلثا  يف جمل�س 

الذي ُينتخب كل ثاث �شنوات.
وحلفائه  “مورينا”  حزبه  هيمنة  ترتاجع  اأن  ويتوقع 
على جمل�س النواب من 333 مقعدا اإىل 322، وفق 

ا�شتطاع اأعده معهد”اأوراكيولو�س” املك�شيكي.
ال�شيوخ  جمل�س  على  اأي�شاً  “مورينا”  حزب  وي�شيطر 
�شنوات وال ي�شكل رهاناً يف هذه  �شّت  ُينتخب كل  الذي 
االنتخابات، وينبغي اإذاً على احلزب التفاو�س مع كتل 

اأخرى للح�شول على اأغلبية موؤهلة.
النواب  انتكا�شة احل��زب احلاكم يف جمل�س  ُت�شعف  قد 
اإىل  تهدف  الإ�شاحات  ي��رّوج  ال��ذي  الرئا�شي  امل�شروع 
اإعادة الدور الرئي�شي للدولة يف قطاع الطاقة، خافاً 
عام  اخلا�شة  ال�شركات  م�شاركة  و�ّشعت  التي  للقوانني 

.2014
و�شُعفت املعار�شة يف ظّل اإدارة لوبيز اأوبرادور وتخو�س 
حالياً االنتخابات مع حتالف اأحزاب تقليدية هي احلزب 
ال��ث��وري امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي )و���ش��ط( وح���زب ال��ع��م��ل الوطني 

)حمافظ( وحزب الثورة الدميوقراطية )ي�شار(.
الوباء  اأزم��ة  اإدارة  ب�شوء  الرئي�س  االأح��زاب  وتتهم هذه 
وبانتهاك توازن ال�شلطات من خال مهاجمته ال�شلطة 

الق�شائية وال�شلطة االنتخابية.
اأمريكا  الثاين يف  يعد  الذي  املك�شيك  اقت�شاد  وتراجع 
الاتينية، بن�شبة 8،5 يف املئة يف 2020 يف ظل رقابة 
تتوقع  التي  احلكومة  االإنفاق من جانب  على  �شارمة 
6 و7  بن�شبة تراوح بني  انتعا�شاً  مع امل�شرف املركزي، 

يف املئة هذا العام.

••عوا�سم-وكاالت

حلقوق  ال���������ش����وري  امل���ر����ش���د  ج������دد 
م��ن موا�شلة  االإن�����ش��ان، حت��ذي��رات��ه 
ليبيا،  اإىل  امل��رت��زق��ة  اإر����ش���ال  ت��رك��ي��ا 
املا�شية،  القليلة  االأي����ام  اأن  م��وؤك��دا 
380 مرتزق جديد  �شهدت و�شول 
طالبت  فيما  الليبية،  االأرا���ش��ي  اإىل 
وزي�����رة اخل���ارج���ي���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة جناء 
امل��ن��ق��و���س، جم����ددا ب�����ش��رورة �شحب 

املرتزقة من الباد.
التحذيرات  تكثيف  م��ن  وب��ال��رغ��م 
وامل���ط���ال���ب���ات ال����دول����ي����ة واالأمم����ي����ة 
املرتزقة  ج��م��ي��ع  ���ش��ح��ب  ب�������ش���رورة 
كخطوة  ل���ي���ب���ي���ا،  م�����ن  االأج�������ان�������ب 
عملية  حت��ق��ي��ق  اإط������ار  يف  حم���وري���ة 
ال�شام واال�شتقرار يف الباد، اإال اأن 
التقارير ال�شادرة عن االأمم املتحدة 
خ���ال االأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي اأك�����دت اأن 
عددهم مل ينخف�س، رغم التعهدات 
الدولية التي اأقرتها جميع االأطراف 
االإقليمية الفاعلة يف الداخل الليبي 
باأهمية حتقيق ذلك. وقال اأنطونيو 
غ��وت��ريي�����س االأم������ني ال���ع���ام ل���اأمم 
مايو  نهاية  �شدر  تقرير  يف  املتحدة 

للو�شول  ف��ر���ش��ة،  يعطيها  ل��ي��ب��ي��ا، 
هذه  غالبية  اأن  خا�شة  اأوروب����ا،  اإىل 
اجل���م���اع���ات، ت��ف�����ش��ل امل���غ���ام���رة عرب 
البحر للو�شول من خال ال�شواطئ 
الليبية اإىل اإيطاليا بحرا، ثم اأوروبا، 
وهذا ما تخ�شاه دول القارة العجوز.

قائا:  ح���دي���ث���ه  حم���م���د  وي���خ���ت���ت���م 
مرتبطة،  اجل��م��اع��ات  ه���ذه  “تبقى 
بالواقع االأمني وال�شيا�شي يف ليبيا، 
اجلماعات  م���ل���ف  اأن  ي��ع��ن��ي  وه������ذا 
فاعا  �شيبقى  واملتطرفة،  املرتزقة 
واالإقليمية  املحلية  االأط���راف  ل��دى 
وهذه  ليبيا،  يف  الفاعلة  وال��دول��ي��ة، 
اجلماعات تبقى عامل تهديد الأمن 
وال����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي  ليبيا واالأم����ن 
التنقل  ح����ري����ة  ه����ن����اك  اأن  ط����امل����ا 
واحلركة. الو�شع ال�شيا�شي واالأمني 
يف ل��ي��ب��ي��ا، ي��ب��ق��ى ه�����ش��ا، ط��امل��ا هناك 
ت�شيطر  حملية  متطرفة  جماعات 
ع��ل��ى م�����ش��اح��ات وا����ش���ع���ة م���ن ليبيا 
وتهيمن على م�شادر الرثوات، فهي 
الرثوة  م�����ش��ادر  تخ�شر  اأن  ت��ري��د  ال 
وال�����ش��ل��ط��ة ب��ال��ت��وازي م��ع ���ش��ع��ف يف 
االأوروب�������ي واالأمم  م��وق��ف االحت�����اد 

املتحدة، وجتاهل اأمريكي«.

اأي  ت�����ش��ه��د  مل  ل��ي��ب��ي��ا  اإن  امل���ا����ش���ي، 
اأو  تراجع يف عدد املقاتلني االأجانب 

اأن�شطتهم، ال�شيما يف و�شط الباد.
الليبي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ب��اح��ث  وي��ق��ول 
وزيرة  ت�����ش��ري��ح  اإن  ال���ك���زة،  حم��م��ود 
اخل��ارج��ي��ة ب�����ش��رورة خ����روج جميع 
قوبل  ليبيا،  م��ن  االأجنبية  ال��ق��وات 
ب��اح��ت��ج��اج وا���ش��ت��ن��ك��ار ���ش��دي��دي��ن من 

قبل القوى املوالية لاإخوان.
“�شكاي  مل��وق��ع  ت�شريح  يف  واأو����ش���ح 
ي�شمى  ما  ملي�شيا  اأن  عربية”  نيوز 
اأ���ش��درت بيانا �شد  ق��ادة ث��وار ليبيا، 
وزي�����رة اخل���ارج���ي���ة، ق��ال��ت ف��ي��ه، اإن 
ولن  طائ�شة  املنقو�س  “ت�شريحات 
�شاعدتنا”،  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا  ي��د  نع�س 
ك���م���ا ط����ال����ب ال���������ش����ادق ال���غ���ري���اين 
بخروج االآالف لن�شرة تركيا، ولرفع 
واأكد  تعبريه.  حد  على  عنها  الظلم 
ال��ك��زة اأن خ��روج امل��رت��زق��ة م��ن ليبيا 
حقيقي  دويل  ب��دع��م  اإال  ي���اأت���ي  ل���ن 
وع�������ادل، ي��ت��م��ث��ل يف خ���روج���ه���م من 
احلالية  الباد، مب�شاعدة احلكومة 

واملتطرفة،  امل���رت���زق���ة  اجل���م���اع���ات 
الأ�شباب اأمنية، بدفعها للت�شرب خارج 
اإىل �شمال �شوريا،  العودة  ليبيا بدل 
اإىل  املرتزقة  جهة  تكون  اأن  وميكن 
اأوروب��ا. والوجهة الثانية  اأو  اإفريقيا 
اإفريقيا،  �شمال  ه��ي  للدرا�شة  وفقا 
اإىل دول  امل��رت��زق��ة  ي��ت�����ش��رب  ب��ح��ي��ث 
تون�س،  خ��ا���ش��ة  اإف���ري���ق���ي���ا،  ���ش��م��ال 
املتطرفة،  ب��اجل��م��اع��ات  واالل��ت��ح��اق 
اأن  ه��ذا االحتمال  ه��ن��اك. وم��ا يعزز 
اأغ���ل���ب ه����ذه اجل���م���اع���ات، ق��ات��ل��ت يف 
داع�س  تنظيم  م��ظ��ل��ة  حت��ت  ���ش��وري��ا 
التنظيمات،  من  وغريها  والن�شرة 
عودة  ت�شجع  عامة  عاقات  ولديها 

توا�شلها مع بع�س.
فهي  املحتملة  الثالثة  الوجهة  اأم��ا 
غرب اإفريقيا حيث تنت�شر اجلماعات 
املتطرفة، وفق العديد من الدرا�شات 
ووفقا  واالإره���اب.  بالتطرف  املعنية 
الرابعة  ال���وج���ه���ة  ف������اإن  ل���ل���درا����ش���ة 
وجود  اأن  اأوروب����ا، حيث  ه��ي، جنوب 
اجل���م���اع���ات امل���رت���زق���ة امل��ت��ط��رف��ة يف 

اأنه  اإىل  م�شريا  اإجنازاتها،  اإمت��ام  يف 
مل ي��ع��د ه��ن��اك ب��دي��ا اأم����ام اأط���راف 
ال�������ش���راع يف ل��ي��ب��ي��ا م���ن خ���ي���ار غري 
اجلنوح لل�شلم، بعد اأن تاأكد للجميع 
“للفرجة”  ا�شتعداد  على  العامل  اأن 
على احل��رب ال��دائ��رة، ول��ن ياأتي اأي 
ح��ل ج����ذري، م���امل ت��ت��واف��ق اأط���راف 
ال�����ش��راع ع��ل��ى ����ش���رورة خ����روج هذه 
ي��رى الدكتور  ال��ق��وات. وم��ن جانبه 
جا�شم حممد رئي�س املركز االأوروبي 
االإره���اب،  ومكافحة  لا�شتخبارات 
واملرتزقة  املتطرفة،  التنظيمات  اأن 
�شيا�شية  ورق���ة  اأ�شبحا  ال�����ش��وري��ني، 
اإقليمية ودول��ي��ة، متثل  اأط��راف  بيد 
�شمايل  يح�شل  ما  وهذا  م�شاحلها، 
تلك  تركيا،  ا�شتغلت  عندما  �شوريا، 
اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة وامل���رت���زق���ة، 
ليبيا  يف  للقتال  ونقلهم  لتجنيدهم 
�شابقا،  ال�������ش���راج  ح��ك��وم��ة  ل�����ش��ال��ح 
حممد  وو�شع  اأنقرة.  مع  املتحالفة 
لعملية  حم��ت��م��ل��ة  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات   4
ليبيا،  م��ن  ال�شوريني  املرتزقة  نقل 

لهم،  حم��ت��م��ل��ة  وج����ه����ات  وك����ذل����ك 
اأولها �شمال �شوريا، وقال حممد يف 
درا�شة ُن�شرت حتت عنوان “املرتزقة 
مادية..  مكا�شب  حتقيق   � ليبيا  يف 
“اإن  املقاتلني”:  ل��دى  داف���ع  اأق���وى 
باالتفاقات  ت��رك��ي��ا  ح��ك��وم��ة  ال���ت���زام 
وا�شتقرار  ب��اأم��ن  اخل��ا���ش��ة  ال��دول��ي��ة 
�شمايل  اإىل  امل��رت��زق��ة  واإع����ادة  ليبيا، 
ميثل  اأن  ميكن  تركيا،  عرب  �شوريا، 
عبئا كبريا على حكومة اأنقرة، التي 
جانب  اإىل  مالية،  التزامات  تتحمل 
بني  معلنة  غ��ري  وات��ف��اق��ات  تعهدات 
اال����ش���ت���خ���ب���ارات ال���رتك���ي���ة وق���ي���ادات 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اجلماعات”،  ت��ل��ك 
اأمام  بتعهداتها  تركيا  ال��ت��زام  ع��دم 
يفجر  اأن  مي��ك��ن  اجل���م���اع���ات،  ت��ل��ك 
اخل�����اف�����ات ب����ني ت���رك���ي���ا وق����ي����ادات 
اأن  ميكن  وه��ذا  ال�شوريني،  املرتزقة 
تورط  ح��ول  اأك���رث  تفا�شيل  يك�شف 

حكومة اأنقرة بنقل املرتزقة.
رمبا  حممد  بح�شب  االحتمال  ه��ذا 
هذه  من  التخل�س  اإىل  تركيا  يدفع 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلياط حمبوب علي احلديث ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1081243 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه حمبوب على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خان حممد دو�س البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمبوب على حممد مو�شى

تعديل راأ�س املال / من 1500000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اخلياط حمبوب علي احلديث ذ م م
MAHBOOB ALI MODERN TAILORS .LLC

اإىل/ اخلياط حمبوب علي احلديث - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MAHBOOB ALI MODERN TAILORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شا�س التفوق للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2043895 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على ح�شني احمد �شامل امل�شعبى  %33

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شني احمد �شامل امل�شعبى  %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدالعزيز ح�شني احمد �شامل امل�شعبى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالعزيز ح�شني احمد �شامل امل�شعبى من 100 % اإىل %34
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شا�س التفوق للمقاوالت العامة

ASAS AL TAFAWQ GENERAL CONTRACTING
اإىل/ ا�شا�س التفوق للمقاوالت العامة ذ.م.م

ASAS AL TAFAWQ GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
روفر  تورنيدو  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شي�شا للهند�شة و االإن�شاءات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1756053 

و  للهند�شة  ال�شي�شا  روفر  تورنيدو  �شركة  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
االإن�شاءات ذ.م.م

 TORNADO ROVER ALCISA ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY L.L.C

 اإىل/ روفر للهند�شة واالن�شاءات ذ.م.م
ROVER ENGINEERING AND CONSTRUCTION L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
�شبا  ال�ش�����ادة/�شيرجي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2187851 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد دروي�س فا�شل فا�شل املحريبى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شامل حميد �شعيد حميد ع�شبان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
اجلامعه  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتبديل الزيوت
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1109025 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد عبدالكرمي عرمان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالكرمي �شالح عرمان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
االثاث  لتجارة  ال�ش�����ادة/املفاداه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:3705184 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ان�س فاتوىل كوجنو حممد 

كوجنو حممد فاتوىل حممد %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شالح عبداهلل �شالح احلاى املرزوقى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شالح عبداهلل �شالح احلاى املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد هريو عبدال�شام

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد يون�س حممدا�شماعيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املريا لل�شيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1954906 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد ابراهيم احمد ال�شيبه ال�شحى %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداحلميد �شليم زهدى %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ابراهيم احمد حممد ال�شيبه ال�شحى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلميد �شليم زهدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
لل�شيانة  ليربا  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة والعدد املعدنية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1177317 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كابان على كابن ابوبكر %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل حممد را�شد عبداهلل البلو�شى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كابان على كابن ابوبكر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�شني حممد را�شد عبداهلل البلو�شى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطبعة روح االبداع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1510260 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عائ�شه نايف را�شد نايف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عائ�شه نايف را�شد نايف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
ديزاين  روز  التجاري  باال�شم   CN رقم:2052384 
للديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوالتي 

�شريفي�شز للتنظيف الداخلي للمباين
 رخ�شة رقم:CN 2213742  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ميزان  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

�شما ال�شام االلكرتوين
 رخ�شة رقم:CN 2402140  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزاليا

 رخ�شة رقم:CN 2419070  تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االبي�س 

اليت العمال التمديدات الكهربائية
 رخ�شة رقم:CN 2484248  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:فري�شت بل�س للمقاوالت االليكرتوميكانيكيه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي، �شرق -6ق 52 -ط -5مكتب 0.507 

، وحدة، ال�شيدة اآمنة بطي اأحمد خلف العتيبة و اخرين
CN 1679546 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/6/3 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2124001155 
تاريخ التعديل:2021/6/6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة امل�شفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:فري�شت �شينريز لل�شيانه العامه ذ.م.م
العتيبة  خلف  احمد  خلف  وحدة،   102-101 ال�شركة:مكتب  عنوان 

قطعة  1-4 �شرق   - الكرتا  �شارع  ابوظبي،  جزيرة    C11a
CN 2208899 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/�شارتفورد لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/5/3 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:215012077 
تاريخ التعديل:2021/6/6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة امل�شفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز �شيلكور الطبي لليزر 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:2398866 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ن�شريه على �شامل �شعيد دروي�س  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اودا�شي هولدنغ ا�س اي ال

ODASI HOLDING sal

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيلكور هولدنغ �س م ل 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /

حذف عامر عبدالرحيم يو�شف مندى التميمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان  االقت�شادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�ش�شيلكور الزالة ال�شعر ذ.م.م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1187718 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ن�شريه على �شامل �شعيد دروي�س %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اودا�شي هولدنغ ا�س اي ال
 ODASI HOLDING sal

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف او�شكار ارتني طراقجيان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عامر عبدالرحيم يو�شف مندى التميمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان  االقت�شادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاعي كورير للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3650874 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شاعي كورير للتجارة العامة

SAAI CARRIER GENERAL TRADING

اإىل/ �شركة �شاعي كورير للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SAAI COURIER GENERAL TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة الع�شيان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1132695 

تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة الع�شيان

AL ASAYAN GROCERY

اإىل / الع�شيان لتجارة قطع غيار ال�شيارات

  AL ASAYAN AUTO SPARE PARTS TRADING 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات  4530001

 تعديل ن�شاط / حذف بقالة  4711003

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

12



االثنني  7    يونيو   2021  م   -   العـدد   13259  
Monday    7   June   2021   -  Issue No   13259

13

عربي ودويل

جــــرد �ــشــامــل 
ومـــفـــ�ـــشـــل ملــا 
يعرفه �جلي�ش 
و�ملـــخـــابـــر�ت 
�لأمـــريـــكـــيـــة 
�لظو�هر  عــن 
ــة ــي ــائ ــش ــ� ــف �ل
�ملحددة غــري   

مــــن �لــ�ــشــعــب 
ـــــري  ـــــش تـــــفـــــ�
ــوع كــان  ــش ــو� م
�ملحرمات  مــن 
طويلة  لفرتة 
مركز  ويحتل 
بهذه  �ل�شد�رة 
�لـــطـــريـــقـــة

تقرير �أمريكي قد يك�شف �مل�شتور

الأج�شام الطائرة املجهولة: نهاية املحرمات...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

   تقرير, رفعت عنه �ل�شرية جزئًيا, عن �لظو�هر 
�إىل  قريًبا  تقدميه  �شيتم  �ملعروفة  غري  �جلوية 

جمل�ش �ل�شيوخ �لأمريكي. 
مل يناق�ش هذ� �ملو�شوع قط بهذ� �ل�شكل �لر�شمي, 

مما �لهب �أ�شهم �لتكهنات وم�شاحة �نت�شارها, فماذ� 
يقول �خلرب�ء حول �مل�شالة؟

   نادًر� ما يوؤدي تقدمي تقرير �إىل �لكونغر�ش �إىل 
خارج  �حلّمى  وترتفع  �لنتظار�ت,  هذه  مثل  خلق 
�جلنون  هذ�  من  و�لهدف  �ملتحدة,  �لوليات  حدود 
غري �لعادي: �لت�شليم �لو�شيك جلرد كامل ومف�شل 

�لأمريكية  و�ملخابر�ت  �جلي�ش  يعرفه  ملا  و�شامل 
�ملعروفة  �ملحددة”,  غري  �لف�شائية  “�لظو�هر  عن 
لدى عامة �لنا�ش باأنها �لأج�شام �لطائرة جمهولة 

�لهوية.
   من �ملتوقـــــع ت�شــــليمه هذ� �ل�شـهر, ولكن ُيحتمل 
متاًحا  �مل�شتقبلي  �لتقريـــر  �شيكون  يتاأخر,  �أن 

هنا  ومن  جزئًيا.  �ل�شرية  عنه  رفعــت  �ذ  للجميع, 
و�شائل  على  �مللحوظة  �ملتز�يدة,  �لإثــارة  جــاءت 
�لتو��شل �لجتماعي, حيث تنت�شر �لتكهنات حول 

حمتو�ه.
“�لتاريخ  باأن  تويرت,  على  �ملتحم�شني  �أحد  ويتنباأ   

ُيكتب �أمام �أعني باليني �لب�شر«.

   ويف اإ�شارة اإىل اأن هذا املو�شوع، 
الذي غالًبا ما كان حمّل �شخرية، 
حممل  على  م��اأخ��وًذا  االآن  اأ�شبح 
نيويورك  اجلد، حاورت �شحيفة 
ت����امي����ز، ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���اح���رتام 
اأوباما  باراك  االأ�شبوع  كبري، هذا 
حول التحديات التي قد تواجهها 
اأج�شام  ج��اءت  ح��ال  يف  االإن�شانية 
حتّول   ... اآخ��ر  مكان  من  غريبة 
فيل�شوف:  اىل  ال�شابق  الرئي�س 
“ت�شتند كل �شيا�شاتي اإىل حقيقة 
الكائنات  ت���ل���ك  ه����م  ن���ح���ن  اأن����ن����ا 
النقطة  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ال���دق���ي���ق���ة 
و�شط  ت��ط��ف��و  ال���ت���ي  ال�������ش���غ���رية 

الف�شاء. »

رفع �ل�شرية عن
 مقاطع �لفيديو

نتوقع بع�س  اأن    لكن هل يجب 
احل��ق��ائ��ق ال�����ش��ادم��ة ح���ول وجود 
اآخ��ر حلياة ذك��ي��ة؟ وف��ًق��ا ملا  �شكل 
تاميز  نيويورك  �شحيفة  ن�شرته 
احلكومة،  ف��اإن  املا�شي  اخلمي�س 
يف نهاية العمل الذي مت تنفيذه، 
النظريات  “ا�شتبعاد  ت�شتطع  مل 
التي ت�شري اإىل اأن الظواهر التي 
الع�شكريون  ال��ط��ي��ارون  الحظها 
ف�شائية  �شفنا  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
دون  االأر�س”،  كوكب  خ��ارج  م��ن 

تقدمي دليل، اأي�شا.
   الوثيقة، التي ُعهد ب�شياغتها اإىل 
لا�شتخبارات،  الوطنية  امل��دي��رة 
الدفاع،  وزي��ر  واإىل  هينز،  اأفريل 
ل���وي���د اأو�����ش����ن، ي���ج���ب، ق��ب��ل كل 
ال�شدارة  مكان  تعطي  اأن  ���ش��يء، 
التي  الطائرات  اقتحام  لعمليات 
ل��وح��ظ��ت يف ال�����ش��ن��وات االأخ����رية 
يف امل����ج����ال اجل������وي االم���ري���ك���ي، 
وال���ت���ه���دي���د ال������ذي ت�����ش��ك��ل��ه على 
طلبها،  ويف  الع�شكرية.  املن�شاآت 
ت��ت�����ش��اءل جل��ن��ة اال���ش��ت��خ��ب��ارات يف 
�شاتها  ع���ن  ال�����ش��ي��وخ،  جم��ل�����س 
اأخ������رى، ولي�س  ب����دول  امل��ح��ت��م��ل��ة 

عوامل اأخرى.
اخت�شا�شيو  ك����ان  اإذا  ول���ك���ن،     
درا�شة االأج�شام الطائرة جمهولة 
الهوية. وغريهم من املتحم�شني 
خارج  وج��ود  فر�شية  يف  االعتقاد 
االأر����س، فذلك الأن��ه يف ال�شنوات 

االأخ�������رية، حت�����ررت االل�������ش���ن. يف 
دي�شمرب 2017، ك�شفت العديد 
االأمريكية،  االإع���ام  و�شائل  م��ن 
ب��رن��ام��ج م��ت��ق��دم لتحديد  وج���ود 
اجلوية،  الف�شائية  ال��ت��ه��دي��دات 
الطائرة  االأج�����ش��ام  ذل���ك  يف  مب��ا 
عام  منذ  تنفيذه  يتم  املجهولة، 
اأن  امل����ف����رت�����س  وم������ن   ،2007
يتوقف عام 2012، لكنه ال يزال 
ن�����ش��ًط��ا ب��ع��د ع�����ش��ر ���ش��ن��وات وفًقا 
)وهو  تاميز  نيويورك  ل�شحيفة 

ما اقره البنتاغون يف النهاية(. 
   قام مدير الربنامج، لو اإليزوندو، 
ب��االن�����ش��ح��اب ق��ب��ل ���ش��ه��ري��ن على 
م�����ا ي�����ب�����دو، حم���ب���ًط���ا م�����ن ع���دم 
“الظواهر  مباحظة  االه��ت��م��ام 
وقبل  املحددة”.  غ���ري  اجل���وي���ة 
مغادرته، رفع ال�شرية عن ثاثة 
مقاطع فيديو مت ت�شويرها بني 
من  ع���ل���ى  و2015   2004
طائرات مقاتلة، تظهر ما ميكن 
اأج��ه��زة طريان  ي��ب��دو وك��اأن��ه��ا  اأن 
ذات �شلوكيات غريبة، قادرة على 
تغيري االجتاه  اأو  ال�شرعة  تغيري 
تناقلتها  االن��غ��م��ا���س.  اأو  ف���ج���اأة، 
و�شائل االعام، ومتت م�شاهدتها 
االإنرتنت،  ىل  ع   امل���رات  مايني 
منذئذ،  مب���رح.  عليها  والتعليق 
اإل���ي���زون���دو بحملة من  ل��و  ي��ق��وم 
اأجل عر�س اأف�شل للمو�شوع، اإىل 
الدفاع  وزارة  وكيل  نائب  جانب 

ال�شابق كري�شتوفر ميلون.

»�لقدماء” يك�شفون
بالق�شية،  االه���ت���م���ام  ي���غ���ذي    
وت�شريحات  ج��دي��دة  ت�����ش��ري��ب��ات 
ومديري  طيارين  م��ن  منتظمة 
ميكن  والتي  �شابقني،  خم��اب��رات 

التقرير. »
كل �شيء يف �مللحق ...

الفرن�شية  ال���راب���ط���ة  داخ������ل     
لوك  ي��راأ���س  والف�شاء،  للطريان 
التي   ،2 ���ش��ي��غ��م��ا  جل���ن���ة،  دي���ن���ي 
امل�شاهدات  وتقنًيا  علمًيا  تدر�س 
الغام�شة يف جميع اأنحاء العامل. 
���ا ت��خ��ط��ط الإ����ش���دار  وه����ي اأي�������شً
الطائرة  االأج�����ش��ام  ت��ق��ري��ر ح���ول 
ال�شيف،  ق��ب��ل  ال��ه��وي��ة  جم��ه��ول��ة 
ن�شره  ���ش��ب��ق  اأول  م��ل��خ�����س  ب��ع��د 
ب�شاأن  “حذرة”  االإن��رتن��ت.  على 
حتت  ب��االأ���ش��ع��ة  الفيديو  مقاطع 
ت�شريبها يف  ي��ت��م  ال��ت��ي  احل��م��راء 
اللجنة  ت��اأم��ل  املتحدة،  ال��والي��ات 
عرب  ال����ق����ادم  ال��ن�����ش��ر  ي���وف���ر  اأن 
لتبادل  فر�شة  االأطل�شي  املحيط 

املعلومات.
على  ال�����ق�����درة  و”المتاك     
التي  بالق�شايا  اجل���اد  االه��ت��م��ام 
���ش��ي��ن��اق�����ش��ون��ه��ا وم��ق��ارن��ت��ه��ا مع 
االآخرين، �شيكون من ال�شروري 
اأن منلك القدرة على الو�شول اإىل 
عدد معني من املعطيات، املقا�شة 
تقارير  واإىل  ب���ن���اوؤه���ا،  امل���ع���اد  اأو 
ف��ق��ط مقاطع  ول��ي�����س  حت��ل��ي��ل��ه��ا، 
ال�شور،  ف��ق��ط  ول��ي�����س  ف���ي���دي���و، 
التف�شيلية”،  ال��ت��ق��اري��ر  ول��ك��ن 

ياحظ لوك ديني.
   اال انه، مل يتم رفع ال�شرية اال 
عن اجلزء الرئي�شي من التقرير، 
الرجل  اإل����ي����زون����دو،  ل���و  ي��و���ش��ح 
ال����ذي اث����ار ال��ق�����ش��ي��ة م���ن قبل: 
ملحق  ت��ق��دمي  ���ا  اأي�������شً “وميكن 
ت��ف�����ش��ي��ًا، وتوفري  اأك����رث  ���ش��ري 
هذا  و�شيظل  اإ���ش��اف��ي��ة.  عنا�شر 
بعيًدا  بال�شرورة  امل�شنف  اجل��زء 
عن ال��راأي العام من اأجل حماية 

اأكرث  ت��ف�����ش��ريات  اإىل  ت�����وؤدي  اأن 
تنوًعا. عندما �شئل جون برينان، 
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  مدير 
عرب  و2017،   2013 ب�����ني 
املا�شي،  دي�����ش��م��رب  يف  ب��ودك��ا���ش��ت 
“منفتحي  ال���ب���ق���اء  ع���ل���ى  ح����ث 
اللقاءات  ه���ذه  ب�����ش��اأن  الذهن” 
غ��ري امل��ف�����ش��رة ال��ت��ي ���ش��ارك فيها 

اجلي�س االأمريكي.
    وال ي�شتبعد جون برينان، اأنها 
عن  الناجتة  الظواهر  من  “نوع 
اأن  وميكن  بعد،  نفهمه  مل  �شيء 
الن�شاط الذي  يت�شمن نوًعا من 
قد يقول البع�س اأنه ي�شي ب�شكل 
احلياة”.  اأ����ش���ك���ال  م���ن  خم��ت��ل��ف 
غري  كلمة  لكنها  معقدة،  �شيغة 
م�����ش��ب��وق��ة م���ن ف���م رئ��ي�����س �شابق 
ل��وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة. يف 
وول�شي،  ج��ي��م�����س  ك����ان  اأب����ري����ل، 
املا�شي،  يف  الوكالة  رئي�س  ا  اأي�شً
ه��و ال����ذي واف����ق، يف م��ق��اب��ل��ة مع 
الظاهرة  درا����ش���ة  يف  املتخ�ش�س 
جون غرينوالد جونيور، على اأنه 
وان  مل يعد “مت�شكًكا كما كان”، 
�شل�شلة  يفاجئ  يحدث  ما  “�شيئا 
اخل����ربة  ذوي  ال���ط���ي���اري���ن  م����ن 
ا�شبحت   .« ال��ذك��ي��ة  ل��ل��ط��ائ��رات 
ترّكز  واق���ع���ي���ة،  اأك�����رث  ال��ك��ل��م��ات 
للمعطيات  املحتملة  الكتلة  على 
على  م��ار���س،  يف  للن�شر.  القابلة 
ق���ن���اة ف��وك�����س ن���ي���وز، ق����ال جون 
رات���ك���ل���ي���ف، ق���ائ���د امل���خ���اب���رات يف 
اإن  ترامب،  دونالد  الرئي�س  عهد 
بكثري  اأك���رث  “م�شاهدات  ه��ن��اك 
م�شيًفا  مما يتم االإع��ان عنه”، 
ال�شرية  رفع  مت  منها  ا  “بع�شً اأن 
اأ����ش���اف���ه،  اأح�������د  وق�������ال  عنه”، 
ان  ���ش��ي  ل�شبكة  ك��اب��ر،  جيم�س 

لفت انتباه الكوجنر�س واجلمهور 
للغاية.  م����رتدد  واالآخ�����ر  اإل��ي��ه��ا، 
عملية  ه���ن���اك  ت���ك���ون  اأن  واإم�������ا 
اأخ����رى ع��ل��ى امل��ح��ك، ح��ي��ث تكون 
فقط،  ظاهرية  التناق�شات  هذه 
جمرد  �شتكون  احل��ال��ة  ه���ذه  ويف 
و�شيلة للتوا�شل التدريجي حول 

املو�شوع. »
  توما�س *، وهو متعاون فرن�شي 
ا�شتق�شائي،  م��وق��ع  يف  م�شتقل 
�شحفية  حتقيقات  باإجراء  يقوم 
الطائرات  اق��ت��ح��ام  ع��م��ل��ي��ات  يف 
ب������دون ط���ي���ار ل���ل���م���ج���ال اجل����وي 
ان��ط��اق��ا م��ن وثائق  االأم��ري��ك��ي 
اأن  مطلوبة من االإدارة، ي�شك يف 
حتافظ  ال�شلطات 
على الغمو�س بني 
غريب،  م���و����ش���وع 
الطائرة  االأج�شام 
املجهولة، وم�شكلة 
اأم�����ن�����ي�����ة وط���ن���ي���ة 

حقيقية.
طلبنا  »ل�����ق�����د     
على  ت����ع����ل����ي����ق����ات 
اإج������راءات االإب���اغ 
ع������������������ن ت���������وغ���������ل 
ط�������ائ�������رات ب������دون 
نوًعا  غريبة  طيار 
تاأكيد  ع���ل���ى  ن��ت��ح�����ش��ل  مل  م�����ا، 
اأن نطلب  واح��د، يقول، ومبجرد 
تتم  م��ا،  ح��د  اإىل  اأ���ش��ي��اء مف�شلة 
مراوغتنا وجتاهلنا اأو ال يعاودوا 
االت�شال. يف املقابل، مبجرد ن�شر 
مقاطع فيديو مثرية على تويرت 
ن�شف  غ�����ش��ون  ويف  وف��ي�����ش��ب��وك، 
���ش��اع��ة، ي��ع��رتف ال��ب��ن��ت��اغ��ون اأنها 
للبحرية،  تابعة  فيديو  مقاطع 
اإطار  يف  فيها  التحقيق  يتم  وان��ه 

“ال  م��اي��و:  �شهر  منت�شف  يف  ان 
�شفافية  اأك��رث  نكن  مل��اذا مل  اأفهم 
على  حينها  رده  يف  املا�شي”،  يف 
الناجح  ال��ربن��ام��ج  م��ن  مقتطف 
طيار  واأو����ش���ح  دقيقة”.   60“
���ش��اب��ق يف ال��ب��ح��ري��ة م���وؤخ���ًرا، اأن 
الطائرة  االأج�شام  �شاهد  طاقمه 
عامني  طيلة  ي��وم  “كل  املجهولة 

على االأقل!«.

�ت�شال م�شّفر
مو�شوع  تف�شري  ال�شعب  م��ن     
ك��������ان م������ن امل�����ح�����رم�����ات ل���ف���رتة 
ال�شدارة  م��رك��ز  وي��ح��ت��ل  ط��وي��ل��ة 
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة. ه��ل ه���ذه ارادة 

االأمر كذلك،  كان  اإذا  ال�شلطات؟ 
ال�شلطة  �شتذهب  اأي مدى  ف��اإىل 
تطور  “هناك  امل�شتور؟  ك�شف  يف 
ميكن  ال  ال�شلطات  م��ن  ات�شايل 
دي���ن���ي،  ل������وك  ي���ع���ل���ق  اإنكاره”، 
الطريان.  ���ش��ن��اع��ة  يف  م��ه��ن��د���س 
“لقد مر هذا اخلطاب االت�شايل 
تبعته  ول���ك���ن  ال���ن���ف���ي،  مب��رح��ل��ة 
ت��اأك��ي��دات ت��دري��ج��ي��ة ع��ل��ى �شحة 
يعني  مما  الربنامج،  اأو  البيانات 

اأنه مت اإحراز بع�س التقدم. »
   ويطرح لوك ديني فر�شيتني: 
املعلومات  ع��ن  الك�شف  اأن  “اإما 
تيارين  ت���ع���ار����س  ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي 
اإىل  اأح��ده��م��ا  ي��ه��دف  متباينني، 

امل�������ش���ادر واالأ����ش���ال���ي���ب وق�����درات 
اأخرى ح�شا�شة م�شتخدمة الإنتاج 

ا�شتنتاجات التقرير«.

...ل �شيء يف �ل�شتنتاجات؟
   »ب��داه��ًة، يجب اأن يكون اجلزء 
20 �شفحة،  اإىل   15 م��ن  ال��ع��ام 
يعتقد  الد�شم”،  م����ن  خ���ال���ي���ة 
امل�شتقل،  املحرر  توما�س. وح�شب 
الظواهر  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  ف�����اإن 
اجل���وي���ة غ���ري امل���ح���ددة، ال��ت��ي مت 
الإح�شاء   2020 ع��ام  اإن�����ش��اوؤه��ا 
وال�شانع  املراقبة،  ح��االت  جميع 
برنامج  ه��ي  للتقرير،  الرئي�شي 
“اإنها  كبري”:  ط��م��وح  “بدون 
وامن��ا عدد  لي�شت جهازا مكر�شا، 
قليل من االأ�شخا�س، لديهم مهام 
اأخرى يقومون بها باالإ�شافة اإىل 
ذلك. وي�شيف، اأن جمموعة عمل 
ال��ظ��واه��ر اجل��وي��ة غ��ري املحددة 
ت��ت��ب��ع وح����دة م��ن امل��اري��ن��ز لديها 
على  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  ���ش��خ��م  “مكون 
�شيئة  ع��ام��ة  وه���ذه  املعلومة”. 

لل�شفافية ...
جويلية،  الآالن  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ل��ك��ن   
يف  لا�شتخبارات  ال�شابق  امل��دي��ر 
املديرية العامة لاأمن اخلارجي 
اأن  “حقيقة  ف������اإن  ال���ف���رن�������ش���ي، 
ي�������زي�������دون من  االأم�����ري�����ك�����ي�����ني 
يتم  تقريًرا  وي�شدرون  ال�شغط، 
باعتباره  م�شبًقا  ع��ن��ه  االإع�����ان 
مثرًيا لاهتمام، قد يوحي باأنهم 
اأن  املحتمل  من  اأ�شياء  �شيقولون 

ت�شدم الكثري من النا�س«.
   »عندما نكون يف اال�شتخبارات 
ندرك اأنه يف عامل االإعام اليوم، 
لفرتة  اإال  ي������دوم  ال  ال�������ش���ر  اإن 
وجيزة. عندما يكون لديك مثل 
هذه الظواهر، فاإن الفكرة االأوىل 
اأجهزة  اخ����رتع  ق��د  ب��ل��ًدا  اأن  ه��ي 
جتريبية عن بعد. وتكمن امل�شكلة 
يف اأننا منذ ع�شرين عاًما نتحدث 
ع��ن ال��ط��ائ��رات ب��دون ط��ي��ار، ومل 
تكن هناك �شائعات عن بلد طور 
يكتب  االأجهزة”،  من  النوع  هذا 
“اإذن  ال�������ش���اب���ق...  اجل���ا����ش���و����س 
ال�شوؤال هو، ما هذا؟”... اجلواب 

قريبا؟
* مت تغيري �ل�شم �لأول

�أو�شح طيار �شابق �أن طاقمه �شاهد �لأج�شام �لطائرة �ملجهولة كل يوم طيلة عامني على �لأقل!
ميكن تقدمي ملحق �شـري �أكرث تف�شياًل ويوفـر عنا�شــر �إ�شافيـة �شــيظل بعيـًد� عن �لر�أي �لعــام

جون برينان يحث على البقاء منفتحي الذهنجيم�س وول�شي مل يعد ي�شكك يف الظاهرة

لقطة من مقطع فيديو رفعت عنه ال�شرية عام 2017 من قبل البنتاغون

لو اإليزوندو يقوم بحملة من اجل االهتمام باملو�شوع

مو�شوع ما الدنيا و�شغل النا�س

الإعالن عن �شدور التقرير م�شبًقا يوحي باأنه قد يقول اأ�شياء ت�شدم الكثري من النا�س
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عربي ودويل

لقد فقدت عنا�شر التكامل القت�شادي 
لدول اجلــوار مرتكزاتهــا ومزايـاهـا

مل تدفع �ملناف�شات �لقومية �أو �لأيديولوجية 
�إىل �إد�نـــة هــــذه �ملوؤ�شــ�شــة �مل�شـرتكة �أو تلك 

اأدى كـل طمـوح جيو�شــيا�شــي معني اإلـى 
اختالق بنية اإقليمية ذات حدود متباينة

•• الفجر -جان جاك كورلياند�سكي 
-ترجمة خرية ال�سيباين

ولد  �أمريكا,  ل�شعوب  �لبوليفاري  �لتحالف  �ألبا,     
عام 2004؟ جمموعة ليما )تاأ�ش�شت عام 2017(؟ 
منتدى �لتقدم و�لتنمية يف �أمريكا �جلنوبية, تاأ�ش�ش 
ت�شكيله  مت  �جلنوبية,  �أمريكا  دول  �حتاد  2019؟ 
عام 2008؟ �لكثري من �لهياكل �ملوؤيدة لالندماج يف 
�أمريكا �لالتينية -من بني �آخرين – كانت بالأم�ش 
يف �شد�رة �لو�جهة, و�ليوم, متت برجمتها يف ذ�كرة 

م�شابة بالزهامير.

اختبار انتخابي اأخري يف اأملانيا قبل نهاية عهد مريكل  
24 و28 باملئة من االأ�شوات. و�شتعتمد النتيجة اإىل حد كبري على  ما بني 
اآخر تقديرات بها التلفزيون  املرتددين الذين ميثلون ثلث الناخبني، ح�شب 
اأملانيا  اأج��ل  البديل من  فوز حزب  اأن  وي��رى مراقبون  اف«.  دي  “ت�شي  العام 
حزب  رئي�س  ال�شيت،  الأرم��ني  كارثة  �شي�شكل  الباد،  يف  �شابقة  �شيكون  ال��ذي 
خلافة  واملر�شح  ب�شعبية  يحظى  ال  ال��ذي  امل�شيحي  الدميوقراطي  االحت��اد 

مريكل بعد االنتخابات الت�شريعية التي �شتجرى يف 26 اأيلول/�شبتمرب.
وقال هايو فونكي اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف جامعة برلني احلرة اإن هذا من 
�شاأنه اأن يحيي اجلدل حول �شرعيته كمر�شح لليمني و”ي�شعف مكانة حزب 

االحتاد الدميوقراطي امل�شيحي باأكمله«.
اإدارة  باإخفاقات يف  اأزم��ة ثقة مرتبطة  اأ�شهر  اأملانيا منذ  اأكرب حزب يف  يواجه 
احلكومة للموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 وف�شائح ف�شاد على �شلة بعقود 

�شراء كمامات طالت نوابه.

•• برلني-اأ ف ب

الباد  �شرق  انتخابات يف  املتطرف يف  اليمني  االأمل��ان مع  املحافظون  يتناف�س 
ت�شكل اختبارا اأخريا قبل االقرتاع الت�شريعي الذي �شيجرى يف اأيلول/�شبتمرب 

وميثل نهاية عهد امل�شت�شارة اأنغيا مريكل الذي ا�شتمر 16 عاما.
منذ  يقودها  التي  ال�شغرية  ال��والي��ة  ه��ذه  يف  انتخابات  اأث���ارت  اأن  ي�شبق  ومل 
اأملانيا با انقطاع االحتاد الدميوقراطي امل�شيحي بزعامة امل�شت�شارة،  توحيد 

اهتماما كما يحدث اليوم.
وت�شري ا�شتطاعات الراأي اإىل تقدم حزب االحتاد الدميقراطي امل�شيحي مبا 
بني 27 و29 باملئة من االأ�شوات، لكن املناف�شة �شتكون حامية على االأرجح 
مقابل حزب “البديل من اأجل اأملانيا” املناه�س للمهاجرين الذي اأ�شبح ثاين 
قوة �شيا�شية يف الوالية منذ 2016. وترجح ا�شتطاعات الراأي ح�شوله على 

ومني احلزب اأي�شا بانتكا�شتني قا�شيتني يف اآذار/مار�س يف انتخابات يف واليتني 
ويعاين من نزاع داخلي عنيف. فقد اعرت�س زعيم حزب االحتاد االجتماعي 
الراأي  ال�شتطاعات  وفقا  يعترب  ال��ذي  ���ش��ودر  ماركو�س  ال��ب��اف��اري  امل�شيحي 

االأكرث قدرة على خافة مريكل، على تر�شيح ال�شيت.
وفر�س رئي�س االحتاد الدميوقراطي امل�شيحي نف�شه خليفة لها لكنه ما زال 
يفتقد لل�شعبية يف اأملانيا. وهو يحتاج اإىل حتقيق فوز لتعزيز موقف املحافظني 
الذين تقدم عليه دعاة حماية البيئة )اخل�شر( يف نوايا الت�شويت على امل�شتوى 

الوطني لبع�س الوقت، لكنهم عادوا اإىل ال�شدارة.
واإذا فاز حزب البديل من اأجل اأملانيا االأحد، فلن يتمكن بالتاأكيد من ت�شكيل 

ائتاف اإذ ترف�س جميع االأحزاب االأخرى التحالف معه.
وحذر اأرمني ال�شيت من “�شحوة موؤملة” الأن اإغراء التقارب مع حزب البديل 
اخلمي�س  ال�شيت  وك��رر  املحافظني.  بع�س  ل��دى  بقوة  حا�شرا  زال  ما  الأملانيا 

اأن  اأملانيا ال ميكن  اأج��ل  البديل من  “اي تقارب مع حزب  اإن  وق��ال  حتذيره. 
ي�شمل” حزبه، ومن يفعل ذلك عليه مغادرة االحتاد الدميوقراطي امل�شيحي«. 
�شاك�شونيا اأنهالت معروفة ب�شناعة الفحم وهي واحدة من اأفقر الواليات يف 

ال�شرق التي تاأثرت بنزوح ال�شكان منذ اإعادة التوحيد يف 1990.
ال��ذي بنى جناحه من  اأملانيا  اأج��ل  البديل من  اأر�شا خ�شبة حلزب  وهي تعد 
ويتهم   2015 يف  الباد  اإىل  املهاجرين  تدفق  ب�شاأن  املخاوف  تاأجيج  خال 

برلني با�شتمرار باإهمال مناطق جمهورية اأملانيا الدميوقراطية ال�شابقة.
ومنذ بداية الوباء، تبنى احلزب نظريات موؤامرة ت�شكك يف اإجراءات الوقاية.

ومنذ 2016، يحكم الزعيم املحلي حلزب املحافظني راير ها�شيلوف الذي 
م�شبوق يف  ائتاف غري  راأ���س  على  االأ���ش��وات،  باملئة من  بثاثني  ف��از حزبه 
ال��ب��اد م��ع ح���زب اخل�����ش��ر واال���ش��رتاك��ي��ني ال��دمي��وق��راط��ي��ني. وح�����ش��ل حزب 

البديل من اأجل اأملانيا على اأكرث بقليل من 24 باملئة من االأ�شوات.

اأكرث  الاتينية،  اأم��ري��ك��ا  تبقى     
كانت  م����ا  م�������ش���ى،  وق�����ت  اأي  م����ن 
القامو�س  ت���دخ���ل  دائ����ًم����ا:  ع��ل��ي��ه 
ي����ن����ازع  دخ���������ول ال  امل�����و������ش�����وع�����ي، 
هنا  �شنقت�شر  ي��ن��اق�����س.  م��ا  ب��ق��در 
تعريفات  ب���وج���ود  ال��ت��ذك��ري  ع��ل��ى 
االأيبريية،  اأم���ري���ك���ا  م��ت��ن��اف�����ش��ة: 
الكرة  ن�شف  ال��ات��ي��ن��ي��ة،  اأم��ري��ك��ا 
الغربي، العامل اجلديد، اأبيا ياال. 
جيو�شيا�شي  طموح  ك��ل  اأدى  فقد 
اإقليمية  بنية  اخ��ت��اق  اإىل  معني 
واأن  �شيما  ال  متباينة.  ح��دود  ذات 
تتقاطع  ال���ق���اري���ة  امل��ف��اه��ي��م  ه����ذه 
توا�شًعا  اأك��رث  مفاهيم  مع  اأحياًنا 
اأمريكا  ف��رع��ي��ة:  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��اآف��اق 
الو�شطى،  واأم���ري���ك���ا  ال��ك��اري��ب��ي��ة، 
واأمريكا  ال��ات��ي��ن��ي��ة،  واأم���ري���ك���ا 

اجلنوبية.
   ح�شاء احل���روف ه���ذا، مل مينع 
با�شتمرار  امل���ت���ج���دد  االخ���������رتاع 
كان  التي  اجلماعية  لاتفاقيات 
جت�����ش��ي��ده��ا، م��ت��ن��اغ��م��ا م���ع تنوع 
املقاربات، ومتعدد االأوجه تاريخًيا، 
يوؤدي اىل والدة منظمات اأمريكية 

للبلدان  ع�������ام:  مت���ا����ش���ك  ب�������دون 
والواليات  ك��ن��دا  م��ع  االأم��ري��ك��ي��ة، 
الدول  “منظمة  نظام  يف  املتحدة 
اأمريكا  ع���م���وم  ؛  االأمريكية” 
التينية  ؛  األ���ب���ا  م���ع  ال��ات��ي��ن��ي��ة، 
اأم����ري����ك����ي����ة، م����ع جم���م���وع���ة دول 
البحر  الاتينية ومنطقة  اأمريكا 
مع  اأمريكية،  �شمالية  ؛  الكاريبي 
املتحدة  وال��والي��ات  كندا  معاهدة 
وامل��ك�����ش��ي��ك؛ ع��ل��ى ���ش��ف��اف املحيط 
املحيط  حت����ال����ف  م�����ع  ال������ه������ادئ، 
ال��ه��ادئ ؛ واأم��ري��ك��ا ال��و���ش��ط��ى مع 
الو�شطى؛  الأمريكا  التكامل  نظام 
وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر ال���ك���اري���ب���ي مع 
ومنتدى  ال��ك��اري��ب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال���ك���اري���ب���ي ؛ واأم����ري����ك����ا  ال���ب���ح���ر 
اأمريكا  دول  احت��اد  مع  اجلنوبية، 
اجل����ن����وب����ي����ة وم����ن����ت����دى ال���ت���ق���دم 
اجلنوبية،  اأم��ري��ك��ا  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
واأم����ري����ك����ا  ل���ي���م���ا؛  و جم���م���وع���ة 
اجلنوبية، مع مريكو�شور -ال�شوق 

امل�شرتكة اجلنوبية.
اجلميلة،  املجموعة  ه��ذه  كانت     
التي تفتقر اإىل الفعالية اجلماعية، 

اأه���م���ي���ت���ه، ����ش���واء ك����ان ذل����ك على 
اليمني،  وع���ل���ى  األ����ب����ا،  ال���ي�������ش���ار، 
التقدم  وم��ن��ت��دى  ليما  جم��م��وع��ة 
اجلنوبية.  اأم��ري��ك��ا  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
معر�شة  دمي��وم��ت��ه��ا  اأن  ���ش��ك  وال 
الطويل.  امل������دى  ع���ل���ى  ل��ل��خ��ط��ر 
اأمريكا  دول  جم��م��وع��ة  ح�����ش��ل��ت 
البحر  وم���ن���ط���ق���ة  ال���ات���ي���ن���ي���ة 
اأيديولوجًيا،  اجلامعة  الكاريبي، 
اأك����رث. مت منح  لي�س  م��ه��ل��ة،  ع��ل��ى 
لعام  ال����دوري  الرئي�س  املك�شيك، 
اإ�شافية  والي�����ة  ف����رتة   ،2020

مدتها عام واحد 2021. 
االأم���ري���ك���ي���ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة  ان     
الاتينية، من دون روؤية وا�شحة، 
ت�شتمر من خال اإعطاء االأولوية 
والرتتيبات  ال�������ش���وق،  الق��ت�����ش��اد 
ويركز  املهيمنة.  االقت�شادات  مع 
الاتينية،  الأمريكا  التنمية  بنك 
التحتية،  البنية  ا�شتثمارات  على 
واإ�شبانيا والربتغال، وهما دولتان 
ال�شامنان  ال�����ق�����ارة،  خ������ارج  م����ن 
ال�شمنيان النفتاحه على العامل. 

العامل  ه����ي  ال���رتت���ي���ب���ات  ان      

موؤ�شرا على ا�شتمرار اإرادة العي�س 
املناف�شات  ت��دف��ع  ومل  امل�����ش��رتك. 
اىل  االأي��دي��ول��وج��ي��ة،  اأو  القومية 
امل�شرتكة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه����ذه  اإدان�������ة 
منظمات  اإن�����ش��اء  اإىل  ب��ل  ت��ل��ك،  اأو 
ان  �شابقاتها.  تتعاي�س مع  جديدة 
الع�شر.  تغيري  على  ي��دل  النق�س 
االأخرية،  ال�شنوات  يف  ال��واق��ع،  يف 
ك��ان ه��ن��اك ارت����داد واإحم����اء عاملي 
القائمة  ب���ال���ت���ج���م���ع���ات  ي���ت���ع���ل���ق 
اجلغرافية  احل�������دود  ك���ان���ت  اأي������ا 
والطموحات  ال��ف��ن��ي��ة  واالأ����ش���ب���اب 
الدومينو  تاأثري  ال�شيا�شية. هناك 
االإقليمية  الهياكل  جميع  يفل�س 
هذه  خ�شائ�س  عند  التوقف  دون 

او تلك.
االأي���دي���ول���وج���ي���ة  ان  ����ش���ك  ال      
ومت��ظ��ه��ره��ا االن��ت��خ��اب��ي ق��د مرت 
�شعود  ت����زام����ن  ل���ق���د  ه����ن����ا.  م����ن 
ال�شلطة  اإىل  ال���ق���وم���ي���ة  ال����ف����رق 
ال����ق����رن  م�����ن  االأول  ال����ع����ق����د  يف 
احل������ادي وال��ع�����ش��ري��ن م���ع ظهور 
اجلامع  تناف�س  اإقليمية،  تكتات 
االأمريكي الذي تروج له الواليات 

ال����ك����اري����ب����ي، وب�����ل�����دان امل����خ����روط 
البقاء  م����ن  مت��ك��ن��ت  اجل����ن����وب����ي، 
احت�شار،  حالة  يف  بقاء  ظاهريا. 
اقت�شادية،  جم��ل��ة  ع���ن���وان  ي����ربر 
يرتجم خيبة االمل، “مريكو�شور 
ث��اث��ني عاًما،  ال��ع��م��ر  م���ن  ت��ب��ل��غ 

ولي�س هناك ما حتتفل به«.
التكامل  ف��ق��دت ع��ن��ا���ش��ر  ل��ق��د      
االق�����ت�����������ش�����ادي ل����������دول اجل��������وار 
مرتكزاتها ومزاياها. الليرباليون 
البلدان،  من  العديد  يف  يحكمون 
ح�������ش���ا����ش���ون ل�������ش���ف���ارات ال���ق���وى 
ال���ع���ظ���م���ى، ال�������ش���ني وال�����والي�����ات 
املتحدة وخمتلف الدول االأوروبية، 
الرئي�س  غ�����رار  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ب��ون 
اأوروغاين الكايل بو،  “ال�شرقي”، 
التجارية.  االأف�شليات  يف  م��رون��ة 
لكن، املفارقة؟ القوميون، دون اأن 
يقولوا ذلك، تاأقلموا باالأم�س، من 
االأرجنتني اإىل الربازيل، وجمددا 
اإىل  االأرجنتني و�شوال  اليوم، من 
فنزويا، مرورا باملك�شيك، يف ظل 

اإكراهات االقت�شاد العاملي.
   لقد فقد االن�شجام االأيديولوجي 

االأمريكية  واالأي��ب��ريي��ة  امل��ت��ح��دة، 
البوليفاري  فالتحالف  الإ�شبانيا. 
ل�����ش��ع��وب اأم����ري����ك����ا، واحت�������اد دول 
اأمريكا اجلنوبية، وجمموعة دول 
البحر  الاتينية ومنطقة  اأمريكا 
حكومات  ب���ن���ات  ه����م  ال���ك���اري���ب���ي، 
النزعة  م���ن  م�����ش��ت��وح��ى  ت��وج��ه��ه��ا 
وترتكز على  �شيادية  البوليفارية، 
بوليفيا  وه��ي  اال�شلية،  ال�شعوب 
اإي��ف��و م��ورال��ي�����س، وب���رازي���ل لوال، 
وف���ن���زوي���ا ه���وغ���و ����ش���اف���ي���ز.  اما 
ومنتدى  ال��ه��ادئ،  املحيط  حتالف 
اأم���ري���ك���ا  ال���ت���ق���دم وال���ت���ن���م���ي���ة يف 
اجلنوبية، وجمموعة ليما، فتتنزل 
واملحافظ،  ال��ل��ي��ربايل  اخل��ي��ال  يف 
م�شادة  انتخابية  موجة  بها  اأت��ت 
بوا�شطة  ت�����ش��ي��ل��ي  يف  والح����ق����ة: 
كولومبيا  يف  بينريا،  �شيبا�شتيان 
املك�شيك  ويف  دوك�����ي،  اإي���ف���ان  م���ع 

بوا�شطة اإنريكي بينيا نييتو.
   كل عائلة اأيديولوجية ت�شل اإىل 
ال�شلطة تفكك املنظومة االإقليمية 
قام  املناف�س.  ال��ف��رع  يفهمها  كما 
 2019-2018 يف  الليرباليون 

احلد  اإىل  واأونا�شور  األبا  بتقلي�س 
االأدنى. ومبجرد التغيري ال�شيا�شي، 
الليربايل،  املع�شكر  يف  و�شقوطها 
ت��خ��ل��ت ب��ول��ي��ف��ي��ا واالإك��������وادور عن 
االأرجنتني  وه��ج��رت  األ��ب��ا.  �شفينة 
واأوروغ���واي،  واالإك����وادور  وت�شيلي 
اأونا�شور. و�شادرت االإك��وادور، بلد 

املقر، دون خجل، مباين املنظمة.
    اليوم، الم�س االإحياء االنتخابي 
ال��ق��وم��ي ال���غ���رق، جم��م��وع��ة ليما 
وم���ن���ت���دى ال���ت���ق���دم وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
موؤ�ش�شات  اجل���ن���وب���ي���ة،  اأم���ري���ك���ا 
حكومية دولية خا�شان ليرباليان. 
و���ش��م��ن جم��م��وع��ة ل��ي��م��ا، متار�س 
ال�شاغر  الكر�شي  �شيا�شة  املك�شيك 
اأندري�س مانويل لوبيز  منذ تويل 
اأوب�����رادور ال��رئ��ا���ش��ة ع��ام 2019، 
بقيادة  االأرج����ن����ت����ني  وان�����ش��ح��ب��ت 
األ���ربت���و ف��رن��ان��دي��ز م��ن��ه��ا يف 24 

مار�س 2021.
جمموعة  م��ن��ظ��م��ات  وح����ده����ا،     
ومنطقة  الاتينية  اأم��ري��ك��ا  دول 
�شبه  واملنظمات  الكاريبي،  البحر 
والبحر  واالأن�����دي�����ز،  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 

املهيمن يف هذه الفرتة: ثنائيا مع 
اتفاق  اإب���رام  ال�شني. وم��ن خ��ال 
م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، كما فعلت 
كندا  ب��ني  االتفاقية  م��ع  املك�شيك 
والواليات املتحدة واملك�شيك. ومن 
هذا  “اأثرياء”  ت�����ش��ري��ك  خ����ال 
حتالف  داخ���ل  كمراقبني  ال��ع��امل، 
ت�شعيد  وبقبول  ال��ه��ادئ.  املحيط 
لرئا�شة  الأم��ري��ك��ي  م�����ش��ب��وق  غ��ري 
االأمريكية  للبلدان  التنمية  بنك 
ومن   .2020 ���ش��ب��ت��م��رب   12 يف 
منظمة  اإىل  االن�������ش���م���ام  خ�����ال 
والتنمية،  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
االأول”،  “العامل  ل�  ترمز  منظمة 
كما فعلت كو�شتاريكا يف 26 مايو 
2021، بعد املك�شيك )1994(، 
وكولومبيا   ،)2010( وت�شيلي 
االأرجنتني  وغ�����داً   )2020 )يف 
وال���ربازي���ل وب����ريو، ال��ت��ي ال تزال 

على قائمة االنتظار.
باحث يف معهد �لعالقات 

�لدولية و�ل�شرت�تيجية حول 
�لق�شايا �لأيبريية )�أمريكا 

�لالتينية و�إ�شبانيا(.

منتدى التقدم يف اأمريكا اجلنوبية جتمع لليمني

جمموعة دول اأمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

احتاد دول اأمريكا اجلنوبية

امريكا الاتينية تعددت امل�شاريع والف�شل واحد

�لهياكل �ملوؤيدة لالندماج كثرية:

الإقليمية يف اأمريكا الالتينية: من الرتباك اإىل الذوبان...!
كانت هذه �ملنظمات رغم �فتقارها للفعالية �جلماعية موؤ�شر� على ��شتمر�ر �إر�دة �لعي�ش �مل�شرتك 

لوفيغارو : ترحيل طالبي اللجوء.. حتايل على القانون الدويل •• باري�س-وكاالت

من  اقرتبت  الدمناركية  احلكومة  اإن  الفرن�شية  “لوفيغارو”  �شحيفة  اأف���ادت   
حتقيق هدفها املتمثل يف وقف طلبات اللجوء على اأرا�شيها، بعد اإقرارها قانوناً 

ي�شمح لها بفتح مراكز لطالبي اللجوء يف دولة �شريكة اأثناء البت يف ملفاتهم.
ومل يتم بعد التوقيع على اأي اتفاق، ولكن ال�شحيفة تقول اإن االإعام الدمناركي 

يتحدث عن م�شر واإريرتيا ورواندا.
واعتربت ال�شحيفة اأن �شيا�شة اللجوء اإىل دول خارجية لتقدمي اأو قبول طلبات 
اللجوء، واملطبقة بالفعل يف دولة اأ�شرتاليا، جتعل من املمكن التحايل على املبداأ 
اتفاقية جنيف،  املن�شو�س عليه يف  الق�شرية”  االإع��ادة  “عدم  املتمثل يف  ال��دويل 
والذي يحظر على الدول طرد االأ�شخا�س اأو اإعادتهم اإىل دولة تكون فيها حياتهم 

اأو حريتهم بخطر.
االأوروبية  الق�شايا  املتخ�ش�س يف  الفرن�شي  القانون  اأ�شتاذ  ال�شحيفة عن  وتنقل 

اأزمات  تواجه  دول  اأو  دميقراطية  غري  دول  اإىل  نقلهم  مت  اإذا  ال�شيما  للخطر، 
اقت�شادية. كما اأن مثل هذه القوانني �شتوؤثر ب�شكل كبري على احلريات الفردية 
يف التنقل والعمل وغريهما من احلقوق التي ميكن لاجئني اال�شتفادة منها يف 
التنفيذية  ال�شلطة  با�شم  املتحدث  االأوروب��ي. ونقلت ال�شحيفة عن  دول االحتاد 
اأن الدمنارك قد تتعر�س للماحقة الق�شائية  اأدلربت جانز  لاحتاد االأوروب��ي 
من االحتاد االأوروبي ب�شبب هذا القرار الأنه يتنافى مع قواعد االحتاد االأوروبي 

احلالية اأو مقرتحات امليثاق اجلديد ب�شاأن الهجرة واللجوء.
اال�شتعانة  م��ن  مماثلة،  اأخ���رى  اأ���ش��ك��ااًل  ثمة  اأن  “لوفيغارو”  تو�شح  ذل��ك،  وم��ع 
مثًا  روان��دا  ت�شت�شيف  اإذ  اللجوء  طالبي  ملفات  مع  للتعامل  خارجية  مب�شادر 
منذ  الليبية  االحتجاز  مراكز  اإجاوؤهم من  الذين مت  عبور لاجئني  خميمات 

فران�شي�شكو مارتوت�شي اإن “اال�شتعانة مب�شادر خارجية لطلبات اللجوء يتعار�س 
م��ع ال��ق��وان��ني امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف االحت����اد االأوروب������ي، وب��ال��ت��ايل م��ع ���ش��ي��ادة االحتاد 
اإب��رام مثل هذه االتفاقيات دون موافقة  االأوروب��ي. وال ميكن الأي دولة اأن تقرر 
اللجنة االأوروبية«. و�شكك مارتوت�شي يف فعالية حق اللجوء داخل الدول ال�شريكة 
الواقعة خ��ارج االحت��اد االأوروب���ي، وال��ذي يبقى من بني احلقوق االإن�شانية التي 

تن�س عليها القوانني واملعاهدات الدولية.
اإذ  اأن املو�شوع معقد على �شعيد القوانني االأوروبية،  وراأت ال�شحيفة الفرن�شية 
حاول بع�س الدول االأوروبية فعل ذلك من قبل، مثل املجر التي متت اإدانتها العام 

املا�شي من حمكمة العدل التابعة لاحتاد االأوروبي.
ويحذر بع�س املنظمات احلقوقية من اأن هذا القانون يعر�س حياة طالبي اللجوء 

املتمثل يف  البديل  القرار  ووقعت هذا  البت يف طلباتهم.  انتظار  2019 يف  عام 
الاجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  االأمم  اال�شتعانة مب�شادر خارجية مفو�شية 
واالحتاد االأفريقي. وبالتايل يعترب حًا قانونياً مبوجب القانون الدويل، وقابًا 
للتطبيق. وت�شري ال�شحيفة اإىل اأن فرن�شا حاولت، هي االأخرى، القيام بذلك من 
خال ن�شر خدمات “املكتب الفرن�شي حلماية الاجئني وعدميي اجلن�شية” يف 
ت�شاد والنيجر عام 2018. وكان الهدف، يف ذلك الوقت، هو اأن “تذهب فرن�شا 
وتعامل طالبي اللجوء يف اأقرب مكان ممكن من امليدان، يف الدولة الثالثة االأكرث 
التي  التعر�س للمر�س واملخاطر  املن�شاأ، لتجنب  اأماًنا، والقريبة متاماً من دول 
الرئي�س  وفق  النظامية”،  غري  هجرتهم  اأو  �شفرهم  خال  الاجئون  ياقيها 

الفرن�شي اإميانويل ماكرون.
ومع ذلك، مل يتم متديد هذا اجلهاز لي�شمل اإج��راءات طلب اللجوء باأكملها يف 
باالتفاق مع  ليبيا،  فرن�شا، ولكنه كان مبثابة حل الإلغاء مع�شكرات االعتقال يف 

مفو�شية االأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون الاجئني.
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ُع��م��اين ل�شنعاء  ت��ه��دف زي����ارة وف���د 
اإىل  احل��وث��ي  التفاو�س  وف��د  برفقة 
وا�شنطن  م��ن  حا�شمة  ر���ش��ائ��ل  نقل 
واملجتمع الدويل اإىل قيادة اجلماعة 
احل���وث���ي���ة ح�����ول ج���دي���ة ال����ع����امل يف 
الذي  احل��وث��ي  التعنت  م��ع  التعامل 
ال�شام  جهود  كل  اإف�شال  يف  ت�شبب 
املتحدة  ال������والي������ات  رع���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
املتحدة  واالأمم  االأوروب����ي  واالحت���اد 

خال الفرتة املا�شية.
وب��ح�����ش��ب ���ش��ح��ف ع���رب���ي���ة ����ش���ادرة 
اأم�����س االأح����د، ف���اإن ال��وف��د الُعماين 
ي�شم ممثلني عن املكتب ال�شلطاين 
الُعماين واالأجهزة التي ت�شرف على 
�شتلتقي  م�شقط،  يف  اليمني  امل��ل��ف 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي برفقة  زع��ي��م 
املفاو�شات  وف����د  واأع�������ش���اء  رئ��ي�����س 
مطار  اإىل  و����ش���ل  ال������ذي  احل����وث����ي 
�شنعاء وتتزامن الزيارة مع “خ�شائر 
فادحة” حلقت بامليلي�شيات احلوثية 
ُي��ع��ب��د طريق  م����اأرب م��ا  ع��ل��ى جبهة 

ال�شام يف اليمن.

ف�شل �أممي
وذكرت �شحيفة “العرب” اللندنية 
هذه  اأن  ت�شمها  مل  مل�����ش��ادر  ووف���ق���اً 
الزيارة تاأتي يف اأعقاب ف�شل املبعوث 
مارتن غريفيث  اليمن  اإىل  االأمم��ي 
اإقناع  يف  �شنعاء  اإىل  زي��ارت��ه  خ��ال 
ب��خ��ط��ت��ه لوقف  ق���ي���ادة احل���وث���ي���ني 
اإعادة  تت�شمن  وال��ت��ي  ال��ن��ار  اإط���اق 
القيود  وتخفيف  �شنعاء  مطار  فتح 
على ميناء احلديدة، ووقف الهجمات 
حمافظة  على  احلوثية  الع�شكرية 
ال������ذي رف�شه  االأم�������ر  وه�����و  م�������اأرب 
عن  ال�شحيفة  وك�شفت  احلوثيون. 
م�شاع للميلي�شيات احلوثية لتجزئة 
ال���ي���م���ن، حيث  احل�����ل يف  م�������ش���ارات 
هجماتها  توقف  امليلي�شيات  ربطت 
ال�����ش��ع��ودي��ة بوقف  ع��ل��ى االأرا�����ش����ي 
عمليات التحالف العربي يف اليمن، 
واأ���ش��رت على اع��ت��ب��ار امل��واف��ق��ة على 
وميناء  �شنعاء  مطار  افتتاح  اإع���ادة 
احل���دي���دة ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات اإن�����ش��ان��ي��ة ال 
ي��ج��ب رب��ط��ه��ا ب��ات��ف��اق وق���ف اإطاق 
اأن  امليلي�شيات  ترف�س  ال���ذي  ال��ن��ار 
على  هجماتهم  اإيقاف  على  ت�شتمل 

حمافظة ماأرب املكتظة بالنازحني.
التحرك  ج���اء  ال�شحيفة  وبح�شب 
ال��ُع��م��اين امل��ب��ا���ش��ر يف اأع��ق��اب حراك 
م�شبوق  غ����ري  دويل  دب���ل���وم���ا����ش���ي 
ت�شمن زيارات للمبعوثني االأمريكي 
العا�شمة  اإىل  ل��ل��ي��م��ن  واالأمم��������ي 
ال��ُع��م��ان��ي��ة م�����ش��ق��ط، ب���ال���ت���وازي مع 

وزير  اأن  ال�شحيفة  ذك��رت  منف�شل 
مبارك  بن  اأحمد  اليمني  اخلارجية 
و�شل اإىل �شلطنة ُعمان يف زيارة قال 
عنها اإنها “زيارة جمدولة ويف اإطار 
العاقات  لتعزيز  اخلليجية  جولته 
اإطار  ويف  البلدين”،  ب��ني  الثنائية 
والت�شاور  اجل��ه��د  م���ن  امل���زي���د  ب���ذل 
االإقليميني  ال���ف���اع���ل���ني  ك���اف���ة  م����ع 
ال�شام.  بجهود  للدفع  وال��دول��ي��ني 
واأو�شح اأنه يحمل ر�شالة خطية من 
من�شور  رب��ه  عبد  اليمني  الرئي�س 
هيثم  الُعماين  ال�شلطان  اإىل  ه��ادي 

بن طارق.

خطر �حلوثيني
يف  “االحتاد”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وت���ن���اول���ت 
مقال لها خطر امليلي�شيات احلوثية 
املاحة  �شامة  ل�شمان  يجب  وم��ا 
وحريتها يف املياه الدولية م�شوؤولية 
على اعتبار اأنها م�شوؤولية جماعية 
يجب اأن تتقا�شمها جميع دول العامل 
الدولية  واالتفاقيات  القوانني  وفق 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ع��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة بني 
املجتمع  عليها  َتواَفق  والتي  ال��دول، 

الدويل.
اأن��ه وبالرغم من  وذك��رت ال�شحيفة 
م ب�شكل  يجِرّ “القانون الدويل”  ان 
ب��اأي عمل من  تقوم  ك��ل جهة  قاطع 
�شاأنه التاأثري على ا�شتخدام امل�شايق 
ا�شتخداماً  وامل��ح��ي��ط��ات  وال���ب���ح���ار 
التهديدات  ف���اإن  و���ش��ل��م��ي��اً،  ت��ع��اون��ي��اً 
بها  تقوم  التي  االإرهابية  والعمليات 

منذ  تتوقف  مل  احلوثي  ميلي�شيات 
تهديداً  ي�����ش��ك��ل  مم���ا   ،2016 ع���ام 
البحر  يف  امل����اح����ة  ع���ل���ى  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
وي�شر  املندب  باب  وم�شيق  االأحمر 

مب�شالح دول املنطقة والعامل.
يختلف  “ال  ال�����ش��ح��ي��ف��ة:  وق����ال����ت 
تهديد  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ح����ول  ك���ث���ريون 
خلطوط  احل����وث����ي����ة  امل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 
االأحمر  البحر  يف  الدولية  امل��اح��ة 
ب�شكل  يرتبط  امل��ن��دب  ب��اب  وم�شيق 
اأو باآخر باأجندة اإيران التي تدعمها 
من  ك�����اأداة  وت�شتخدمها  وت�شلحها 
القوى  م��ع  �شراعاتها  اإدارة  اأدوات 
م�شرية  والدولية”،  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
املمار�شات  ه���ذه  اأن  اإىل  ال�شحيفة 
ت��ف��ر���س ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال����دويل كله 
التحرك اجلاد ملواجهتها والت�شدي 
لها، وال يجوز ترك خطوط املاحة 
وم�شيق  االأحمر  البحر  يف  الدولية 
ب���اب امل��ن��دب ره��ي��ن��ة خل��ي��ارات اإي���ران 
وامل��ي��ل�����ش��ي��ات احل��وث��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لها، 
التي مازال  املرحلة  وخا�شة يف هذه 
التداعيات  ف��ي��ه��ا  ي����واج����ه  ال����ع����امل 

ال�شلبية جلائحة كورونا.

ماأرب وبد�ية �ل�شالم
وتناولت �شحيفة “البيان” املعارك 
الوطني  اجل���ي�������س  ب����ني  امل���ي���دان���ي���ة 
وما  احل��وث��ي��ة  وامليلي�شيات  اليمني 
امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات م���ن خ�شائر  ب���ه  ُم��ن��ي��ت 
وانتكا�شات ع�شكرية و�شيا�شية كبرية 
“ميهد لعودة  يف حمافظة ماأرب ما 

هذه امليلي�شيا اإىل طريق ال�شام بعد 
املبادرات  كل  رف�س  من  ون�شف  عام 
م�شادر  وذك��������رت  وامل�����ق�����رتح�����ات«. 
امليلي�شيات  اأن  لل�شحيفة  ع�شكرية 
ب������داأت ب��ات��خ��اذ و���ش��ع��ي��ة ال���دف���اع يف 
ج��ب��ه��ات م��دي��ري��ة ����ش���رواح ب��ع��د عام 
الكبري  الهجوم  ب��داي��ة  على  ون�شف 
ب��داأت��ه مطلع  وال��ذي  املحافظة  على 
العام املا�شي وجددته يف مطلع �شهر 
القوات  ه���ذه  واأن  امل��ا���ش��ي،  ف��رباي��ر 
ب����داأت ب���زراع���ة ح��ق��ول االأل���غ���ام على 
ال��ت��م��ا���س يف جبهات  ط���ول خ��ط��وط 
امل�شجح والك�شارة ما يوؤكد ا�شت�شام 
عن  وعجزها  للواقع  امليلي�شيا  ه��ذه 

حتقيق اأي انت�شار.
االأعمال  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
غرب  يف  امليلي�شيات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال��ت��ي �شنعتها  ت��ل��ك  ت�����ش��اب��ه  م�����اأرب 
داخ����ل مدينة  ال��ت��م��ا���س  م��ن��اط��ق  يف 
احل���دي���دة، ح��ي��ث ���ش��رع��ت يف زراع���ة 
حقول االألغام باعتبارها خط الدفاع 
خلفها  وم���ن  م��واق��ع��ه��ا،  ع���ن  االأول 
عمدت اإىل حفر خنادق على اأن تقوم 
لكنها  باملتفجرات،  مبلئها  ذلك  بعد 
امل��ق��اب��ل وا���ش��ل��ت ع��م��ل��ي��ة جتنيد  يف 
وا�شلت  ك��م��ا  امل��ق��ات��ل��ني،  وحت�����ش��ي��د 
اإر�شال  على  امل��دن  يف  ال�شكان  اإرغ���ام 
“املخيمات  ت�شمى  م��ا  اإىل  اأب��ن��ائ��ه��م 
لغ�شيل  مع�شكرات  وهي  ال�شيفية” 
اأدمغة �شغار ال�شن وتعبئتهم فكرياً، 
على  ل��ل��ت��دري��ب  نقلهم  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل 

االأعمال القتالية.

وم�شوؤولني  لدبلوما�شيني  زي����ارات 
توؤكد  ال���غ���ر����س،  ل�����ذات  اأوروب�����ي�����ني 
بالف�شل  ب���اءت  جميعها  اأن  امل�����ش��ادر 
نتيجة تعلل وفد املفاو�شات احلوثية 
ب���رئ���ا����ش���ة حم���م���د ع���ب���دال�������ش���ام يف 
م�شقط بعدم وجود �شاحيات لدى 

الوفد حل�شم بع�س اأمور اخلاف.

فر�شة �أخرية
�شحيفة  و�����ش����ف����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
التحرك  االأو�شط”  “ال�شرق 
املفاجئ”  ب��”التحرك  ال���ُع���م���اين 
الوفد  وو�����ش����ول  جم�������دول،  وغ�����ري 
ال���ُع���م���اين ع��ل��ى م���ن ط���ائ���رة تابعة 
ل��ل��خ��ط��وط اجل���وي���ة ال��ُع��م��ان��ي��ة اإىل 
ب����ارز يف �شفوف  ���ش��ن��ع��اء وم�����ش��وؤول 
كفر�شة  ت��اأت��ي  احلوثية  امليلي�شيات 
اأن���ه تن�شيق اجتماع  ي��ب��دو  مل��ا  اأخ���رية 
م��رج��ح ل��ل��وف��د ال��ُع��م��اين م���ع زعيم 
عبد  امل�شلحة  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيات 

امللك احلوثي “حللحلة االأزمة«.
الزيارة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
)قيادة(  الإق��ن��اع  ت��اأت��ي  االآن  ووق��ت��ه��ا 
اإطاق  بوقف  احلوثية  امليلي�شيات 
مفاو�شات  يف  وال������دخ������ول  ال�����ن�����ار 
الت�شاوؤالت  ب����اب  ف���احت���ة  �شام”، 
�شلطنة  ب����ني  ال���ع���اق���ة  ت����اأث����ر  ع����ن 
حال  يف  احلوثية  وامليلي�شيات  ُعمان 
احلوثية  امليلي�شيات  تعنت  ا�شتمر 
ح��ي��ال االن��خ��راط يف وق��ف ال��ن��ار ثم 
ب�شكل  �شينعك�س  ما  وهو  املفاو�شات، 
�شلبي عليهم وعلى اليمن. يف �شياق 

حتركات ُعمانية و�شغوط اأمريكية لت�شوية �شاملة يف اليمن

امللف »الأخطر« ينتقل للربملان العراقي..ترقب جلل�شة »املواجهة«
•• بغداد-وكاالت

ال�شيا�شية  االأو���������ش��������اط  ت�����رتق�����ب 
اجلل�شة  ال������ع������راق،  يف  وال�������ش���ع���ب���ي���ة 
ال�شتجواب  امل��خ�����ش�����ش��ة،  ال��ربمل��ان��ي��ة 
واإ�شابة  مقتل  ب�شاأن  االأمنيني  القادة 
تظاهرات  خ����ال  امل��ح��ت��ج��ني،  اآالف 
نا�شطون  ويطالب   .2019 اأكتوبر 
اأمام  ع��ام��ة،  جل�شة  بعقد  ع��راق��ي��ون، 
املوؤ�ش�شة  يف  ال��ق��ادة  ال�شتجواب  امل���اأ، 
ال�شحايا،  ذوي  بح�شور  الع�شكرية، 
“لغز”  م���ع���رف���ة  ب����اجت����اه  ل��ل�����ش��غ��ط 
االغ��ت��ي��االت واخل��ط��ف ال���ذي �شهدته 

الباد خال الفرتة املا�شية.
ونهاية ال�شهر املا�شي، وجه زعيم تيار 
كتلته  ن���واب  احلكيم،  ع��م��ار  احلكمة، 
با�شتدعاء  “عراقيون”  ال��ربمل��ان��ي��ة 
القادة االأمنيني للوقوف على جرائم 
و�شرعان  النا�شطني،  واغتيال  خطف 
ما اأعلن زعيم ائتاف الن�شر، حيدر 
مع  “بالتعاون  ائتافه  اأن  العبادي، 
ب��ق��ي��ة ق����وى ال����دول����ة، ب�����ش��دد تفعيل 
الربملانية  وامل�����ش��اءالت  اال�شتجوابات 
ال��ق��ت��ل��ة يف  ك�����ش��ف  اأج����ل  لل�شغط م��ن 

اجلرائم ال�شيا�شية«.
الربملان،  رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
على  �شيوافق  اإن��ه  احللبو�شي،  حممد 
ف���ور و�شولها  ع��ق��د اجل��ل�����ش��ة،  ط��ل��ب 
اإمكانية  اأكد  فيما  مكتبه،  اإىل  ر�شميا 
احل�شد  م��ن  اأو  اأمنيني،  ق��ادة  ح�شور 
ال�شعبي، للم�شاءلة حتت قبة الربملان. 
ومنذ و�شول رئي�س احلكومة احلالية 
يف  من�شبه  اإىل  الكاظمي،  م�شطفى 
وا�شعة،  حملة  اأط��ل��ق   ،2020 م��اي��و 
للتحقيق يف مقتل  ع��دة جل��ان  و�شكل 

القتل واالختطاف والتنكيل احلا�شل 
اليوم  لكنها  االح��ت��ج��اج��ات،  بن�شطاء 
تذكرت  االنتخابي،  املو�شم  حلول  مع 
واأكرث  600 قتيل،  م��ن  اأك��رث  وج��ود 
هذا  تبداأ  حتى  جريح،  األ��ف   25 من 
م���ا يوؤكد  ع��ن��ه��م،  ل���ل���دف���اع  احل������راك 
احل�شا�س  امللف  لهذا  ا�شتغال  وج��ود 
خا�شة  االن���ت���خ���اب���ي���ة،  ال���دع���اي���ات  يف 
معقدة،  اال���ش��ت��ج��واب��ات  م�����ش��األ��ة  واأن 
وبحاجة اإىل اإعداد وتنظيم، وحتديد 
اجلهات املق�شرة، وترتيب املحاور، ثم 
الربملان،  رئا�شة  موافقة  ا�شتح�شال 

بها، الإمتامها«.
اأن  ال����ع����راق����ي،  ال���ن���ا����ش���ط  وي�������ش���ي���ف 
الكتل  ب��وج��ه  ي��ق��ف��وا  مل  “املحتجني 
احلراك  ب��ه��ذا  رحبنا  ب��ل  ال�شيا�شية، 
م�شار  الأي  داعمني،  و�شنكون  املتاأخر، 

الثقة  النا�س  يفقد  بف�شادهم،  النفوذ 
وت�شعف  احل��اك��م��ة،  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م  يف 
ال�شخرية  ب�����ش��ب��ب  ال���دمي���ق���راط���ي���ات 

والياأ�س«.
اإن��ه��اء االإف����ات من  “يعد  واأ����ش���اف: 
ال��ع��ق��اب خ��ط��وة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ن��ح��و عقد 
اج��ت��م��اع��ي ج��دي��د ي��ق��وم ع��ل��ى الثقة 

والنزاهة والعدالة«.
العراقي،  ال��ربمل��ان  ال��ن��ائ��ب يف  وي���رى 
خدر،  �شائب  القانونية،  اللجنة  عن 
لبيئة  ان���ع���ك���ا����س  ه����و  “الربملان  اأن 
ومتطلباته،  ال�شارع  وبيئة  املجتمع، 
اأن يعرّب عن طموحاته، وما  اإذ يجب 
يحّتم  ما  وه��و  مطالب،  من  يطرحه 
االن�شواء  ال��ربمل��ان��ي��ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
حت��ت ه��ذا احل���راك لتحقيق تقدم يف 

هذا امللف ال�شعب«.

النا�شطني واملتظاهرين، خال حقبة 
تقدر  حيث  عبداملهدي،  ع��ادل  �شلفه، 
اأعداد ال�شحايا باآالف النا�شطني بني 

قتيل وجريح.
تو�شلت  امل��ا���ش��ي��ة،  االأ���ش��ه��ر  وخ����ال 
االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة ال���ع���راق���ي���ة، اإىل 
ع���دد م��ن ال��ع�����ش��اب��ات امل��ت��ورط��ة بقتل 
اأحمد  ال�����ش��ح��ف��ي  م��ث��ل  ال��ن�����ش��ط��اء، 
فا�شل،  عمر  والنا�شط  ال�شمد،  عبد 
وغريهم، ف�شا عن عدد من عنا�شر 
اأثبتت  ال��ذي��ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
النار،  ب��اإط��اق  تورطهم  التحقيقات 
وف���ق م��ا اأع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، يف 

اأكرث من منا�شبة.
واأثار هذا احلراك الربملان، ت�شاوؤالت 
يف  ي��اأت��ي  ك��ان  اإذا  وفيما  حقيقته  ع��ن 
�شياق التح�شيد االنتخابي، اأم ا�شتدارة 
و�شغط  االحتجاج،  ظ��روف  فر�شتها 
ال��ن�����ش��ط��اء امل��ح��ل��ي��ني، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
التنديد الدويل امل�شتمر، مبا يتعر�س 

له املتظاهرون على يد امليلي�شيات.
كما ت�شاءل اآخرون، عن قدرة الربملان، 
حتقيق تقدم كبري يف هذا امللف، جلهة 
التعقيدات التي حتيط به، واخلافات 
ال�شيا�شية،  ال��ك��ت��ل  ب���ني  احل��ا���ش��ل��ة 
وت�����ش��ارب امل���واق���ف، وت��ب��اي��ن ال����روؤى، 
�شيا�شية،  ج��ه��ات  وج����ود  م���ع  خ��ا���ش��ة 
وترف�س  م�����ش��ل��ح��ة،  ل��ف�����ش��ائ��ل  ت��اب��ع��ة 
على الدوام توجيه اأي اتهام لها، كما 
يف  القيادي  اعتقال  ق�شية  يف  ح�شل 

احل�شد قا�شم م�شلح.
العراقية  االح��ت��ج��اج��ات  يف  ال��ن��ا���ش��ط 
“�شكاي  مل��وق��ع  اأح���م���د، ق���ال  حم��م��ود 
ال�شيا�شية،  “الكتل  اإن  عربية”،  نيوز 
امل��ا���ش��ي��ة، عن  ال��ف��رتة  خ���ال  �شكتت 

�شغط  اأن  اإذ  م��ت��وق��ع،  وه���و  م�����ش��اب��ه، 
انعك�س  وال��ع��رب��ي،  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
���ش��ري��ع��ا ع��ل��ى ال�����ش��ل��وك ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
يتقدم  ال����ربمل����ان  وراأي�����ن�����ا  ال�����داخ�����ل، 
خ��ط��وة ن��ح��و االإم������ام«. وحت����رك عدد 
ك���ب���ري م����ن ال���ن���ا����ش���ط���ني وامل����دون����ني 
�شواء  االأخ����رية،  االأي���ام  يف  العراقيني 
اأو من  ع��رب ال��وق��ف��ات االح��ت��ج��اج��ي��ة 
خال اإطاق حمات مطاَلبة وا�شعة 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  من�شات  ع��رب 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ك�����ش��ف عن 
تغريدة  وُف��ه��م��ت  امل��ت��ظ��اه��ري��ن.  قتلة 
املتحدة  ل��اأمم  العام  االأم��ني  ن�شرها 
على  االأول  اأم�س  غوتري�س  اأنطونيو 
ال��دع��م حلملة  ���ش��ي��اق  ت�شب يف  اأن��ه��ا 
بالق�شا�س،  امل��ط��ال��ب��ة  ال���ع���راق���ي���ني 
اأ�شحاب  يفلت  “عندما  ق���ال:  حيث 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

بايدن  جو  االأم��ريك��ي  الرئي�س  تعّهد 
حلفائها  جانب  اإىل  ب��اده  تقف  ب��اأن 
مو�شكو،  م���واج���ه���ة  يف  االأوروب�����ي�����ني 
اأول لقاء مبا�شر يجمعه  وذلك قبيل 

بنظريه الرو�شي فادميري بوتني.
ومن املقرر اأن يتوجه بايدن االأربعاء 
قمة  ���ش��ي��ح�����ش��ر  ح���ي���ث  اأوروب���������ا  اإىل 
ملجموعة الدول ال�شبع واأخرى حللف 
�شيجتمع مع  ك��م��ا  االأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال 
 16 يف  جنيف  يف  ال��رو���ش��ي  الرئي�س 

حزيران/يونيو.
وت����اأت����ي ال���ق���م���ة يف ظ����ل اأك������رب اأزم�����ة 

يف ال��ع��اق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ ���ش��ن��وات، م��ع ت�شاعد 
بالقر�شنة  اتهامات  ت�شمل  ع��دة  ق�شايا  ب�شاأن  التوتر 
ملف  جانب  اإىل  االنتخابات  يف  والتدخل  االإلكرتونية 
�شحيفة  يف  ن�شر  مقال  ويف  رو�شيا.  يف  االإن�شان  حقوق 
االأمريكي  الرئي�س  تعّهد  ال�شبت،  بو�شت”  “وا�شنطن 
بدعم “حتالفات )وا�شنطن( الدميوقراطية” يف وجه 

االأزمات والتهديدات املتزايدة من مو�شكو وبكني.
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  واح������دا  ���ش��ف��ا  “نقف  وك���ت���ب 
اعتداءاتها  م��ن  انطاقا  االأوروب����ي،  ل��اأم��ن  الرو�شية 
ت�شميم  ب�شاأن  �شك  اأي  هناك  يكون  ول��ن  اأوك��ران��ي��ا،  يف 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال���دف���اع عن 
قيمنا ال��دمي��وق��راط��ي��ة، وه��و اأم���ر ال 

ميكننا ف�شله عن م�شاحلنا«.
الرئي�س بوتني  “يدرك  بايدن  وتابع 
اأنني لن اأتردد يف الرد على اأي اأن�شطة 
م�شتقبلية موؤذية”. واأ�شاف “عندما 
نلتقي، �شاأوؤكد جمددا التزام الواليات 
والدميوقراطيات  واأوروب����ا  امل��ت��ح��دة 
الدفاع  ذات��ه��ا  االأف��ك��ار  تت�شارك  التي 

عن حقوق االإن�شان والكرامة«.
كانون  يف  ال�����ش��ل��ط��ة  ت���ول���ي���ه  وم���ن���ذ 
ال�شغط  بايدن  كّثف  الثاين/يناير، 
قوبلت  ب���ي���ن���م���ا  ال����ك����رم����ل����ني  ع����ل����ى 
بوتني  فيها  �شبه  ال��ت��ي  ت�شريحاته 

ب�”القاتل” بانتقادات �شديدة من مو�شكو.
العاقات  حت�ّشن  يف  اأملهما  عن  اأعربا  الرئي�شني  لكن 
تثمر  ب��اأن  يتوقع  اأن��ه  اإىل  الرو�شي  الرئي�س  اأ�شار  بينما 

املحادثات عن نتائج “اإيجابية«.
ت�شعى  “ال  اأن وا�شنطن  بايدن يف مقاله على  كما �شدد 
اإىل نزاع”، م�شريا اإىل اأن متديده ملعاهدة “نيو �شتارت” 
للحد من انت�شار االأ�شلحة يعد مبثابة دليل على رغبته 
خف�س التوتر. وكتب “نرغب بعاقة م�شتقرة وميكن 
التنبوؤ بها بحيث ميكننا العمل مع رو�شيا على م�شائل 

مثل اال�شتقرار اال�شرتاتيجي و�شبط االأ�شلحة«.

 •• وا�سنطن-اأ ف ب

احل�شول  عن  �شتتوقف  اأنها  االأمريكية  احلكومة  اأك��دت 
�شرا على بيانات الهاتف والربيد االإلكرتوين لل�شحافيني 
بذلك  منهية  �شيا�شية،  ت�شريبات  يف  التحقيقات  اأث��ن��اء 
واتهامات  انتقادات  االأحيان  واجهت يف معظم  اإج��راءات 
نيويورك  �شحيفة  وذك��رت  ال�شحافة.  حرية  بتقوي�س 
تاميز خال االأ�شبوع اجلاري اأنه يف عهد اإدارة اجلمهوري 
جو  الدميوقراطي  الرئي�س  ذل��ك  وبعد  ترامب  دون��ال��د 
�شرية  ق��ان��ون��ي��ة  م��ع��رك��ة  ال��ع��دل  وزارة  ب���اي���دن، خ��ا���ش��ت 

الأرب��ع��ة من  االإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  بيانات  للح�شول على 
مرا�شلي ال�شحيفة بحثا عن م�شادر ت�شريبات. واأعلنت 
املتبعة  امل��م��ار���ش��ات  ه���ذه  “تغيري  ب��ي��ان  يف  ال��ع��دل  وزارة 
اتخاذ  اإىل  ت�شعى  “لن  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  طويل”،  اأم��د  منذ 
ت�شريبات  ح��ول  حتقيقات  يف  اإلزامية  قانونية  اإج���راءات 
و�شائل  يف  عاملني  من  املعلومات  م�شدر  على  للح�شول 
لتحديد  م��راج��ع��ة  “ا�شتكملت  اأن��ه��ا  واأ���ش��اف��ت  اإع�����ام«. 
ال��وزارة طلبات من  التي ت�شلمت  املعلقة  الق�شايا  جميع 
مرا�شلني ب�شاأنها يف حتقيقات حول ت�شريبات”. وتابعت 

اأنه “مت اإباغ جميع املرا�شلني املعنيني«.

اعتقال مر�شح لالنتخابات الرئا�شية يف نيكاراغوا  •• ماناغوا-اأ ف ب

اعُتِقل اأرتورو كروز، املر�ّشح لانتخابات الرئا�شّية املقّرر اإجراوؤها يف 
ت�شرين الثاين/نوفمرب يف نيكاراغوا، يف مطار ماناغوا لدى عودته 
من الواليات املتحدة، لا�شتباه يف مهاجمته “املجتمع النيكاراغوي 

وفق ما اأعلنت النيابة العاّمة. وحقوق ال�شعب”، 
وقالت النيابة اإّن كروز “يخ�شع للتحقيق من قبل ال�شرطة الوطنّية 
النيكاراغوي وحقوق  املجتمع  اأّن��ه هاجم  قوّية على  اأدّل��ة  الأّن هناك 

ال�شعب«.
واأ�شارت ال�شرطة من جهتها اإىل اأّنها تّتخذ “كّل اإجراءات التحقيق 
ة  املخت�شّ “ال�شلطات  اإىل  املعني  ال�شخ�س”  و�شُت�شّلم  ال�شلة،  ذات 

ملقا�شاته وحتديد امل�شوؤولّيات اجلنائّية«.
لانتخابات  مر�شحا  نف�شه  عاما(   67( ك��روز  اأعلن  �شهرين،  وقبل 

الرئا�شية املقررة يف 7 ت�شرين الثاين/نوفمرب.

وبح�شب ال�شرطة فاإنه يخ�شع للتحقيق يف جرائم من�شو�س عليها 
يف قانون الدفاع عن حقوق ال�شعب وال�شيادة ال�شادر يف كانون االأول/

اال�شتقال  تقو�س  التي  “االأعمال  القانون  هذا  ويعاقب  دي�شمرب. 
وال�����ش��ي��ادة وت��ق��ري��ر امل�����ش��ري، وال��ت��ي حت��ر���س على ال��ت��دخ��ل االأجنبي 
يتم  التي  وتلك  الع�شكري،  التدخل  وتطلب  الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف 
تنظيمها بتمويل من قوى اأجنبية الرتكاب اأعمال اإرهابية ومزعزعة 
الواليات  ل��دى  نيكاراغوا  �شفري  من�شب  ك��روز  �شغل  لا�شتقرار«. 
املتحدة بني عامي 2007 و2009، وبعد ا�شتقالته من هذا املن�شب 
ا�شتاأنف اأن�شطته االأكادميية يف معهد اأمريكا الو�شطى الإدارة االأعمال 

)اآي اإن �شي اإيه اإي(.
وكان املر�شح قد �شافر اإىل الواليات املتحدة يف تاريخ غري حمدد وعاد 

اإىل باده يوم ال�شبت دون اأن يذكر �شبب رحلته. وع�شية اعتقاله، اأ�شار 
على تويرت اإىل اأنه يدر�س اإمكان �شحب تر�شيحه ب�شبب “تهديدات” 

من جانب ال�شلطات.
بالن�شبة اإىل مركز نيكاراغوا حلقوق االإن�شان، فاإن اعتقال كروز ياأتي 
ا�شتجابة “ال�شرتاتيجية فا�شدة” حلكومة دانيال اأورتيغا لتخويف 
اأولئك الذين يعتربهم اأعداء �شيا�شيني. وقال املركز اإن “هذا لي�س 

حتقيقا جنائيا وامنا ا�شطهاد �شيا�شي«.
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  امل�����ش��وؤول��ة  ت�����ش��ون��غ،  ج���ويل  وق��ال��ت 
نيكاراغوا  اأ�شبحت  اأورتيغا،  عهد  يف  كلمته:  قال  ال��دويل  “املجتمع 
واأ�شافت اأن  منبوذة دولًيا وتبتعد اأكرث فاأكرث عن الدميوقراطية”. 

“الواليات املتحدة تطالب باالإفراج الفوري عن” كروز.

اأخ��رى هي  اأي��ام على اعتقال مر�شحة  اأربعة  ياأتي اعتقال ك��روز بعد 
م�شاء  اجلربية  االإق��ام��ة  وُفر�شت  �شامورو.  كري�شتيانا  ال�شحافية 
نيكاراغوا  رئي�س  مناف�شي  اأخطر  �شامورو  كري�شتيانا  على  االأربعاء 
ت�شرين  يف  �شتجرى  التي  الرئا�شية  االنتخابات  يف  اأورتيغا  دان��ي��ال 

الثاين/نوفمرب بعدما اتهمتها احلكومة بغ�شل اأموال.
الهزمية  اإحل���اق  يف  ع��ام��ا   67 العمر  م��ن  البالغة  ���ش��ام��ورو  وت��اأم��ل 

باأورتيغا يف �شناديق االقرتاع.
غري ان هناك حتقيقا ق�شائيا ي�شتهدف النجمة ال�شاعدة للمعار�شة 
منذ اأ�شابيع بتهمة غ�شل اأموال و�شفته باأنه “مهزلة مروعة” ت�شنها 

ال�شلطات ملنعها من الرت�شح لانتخابات الرئا�شية.
ووجه املدعي العام يف نيكاراغوا م�شاء الثاثاء الئحة اتهام �شدها 
التي  ال�شحافية  اأن  وراأى  والي��ة.  الأي  الرت�شح  من  مبنعها  مطالبا 
تنوي الرت�شح لانتخابات الرئا�شية “مل تعد تتمتع بكامل حقوقها 

املدنية وال�شيا�شية الأنها متورطة يف عملية جزائية«.

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

امل�شللة،  وامل��ع��ل��وم��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  اال���ش��ت��ق��ط��اب    
اأخرى.  املوؤامرة، �شنعت �شحية  و�شعبية نظريات 
اأن��ت��وين ف��و���ش��ي، م��دي��ر املعهد الوطني  امل���رة  ه��ذه 
ل��ل��ح�����ش��ا���ش��ي��ة واالأم�����را������س امل���ع���دي���ة يف ال���والي���ات 

املتحدة.
انتخاب دونالد ترامب، وخ�شو�شا، ظهور     قبل 
ف��و���ش��ي م��رج��ًع��ا موثوًقا،  ال��دك��ت��ور  ك���ان  ال���وب���اء، 
اجلمهورية  االإدارات،  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  وم�����ش��ت�����ش��اًرا 
به  اال�شتنجاد  اأوباما، مت  والدميقراطية. يف عهد 
عندما حان الوقت ل�شرح خماطر فريو�س االإيبوال 

لاأمريكيني.
  واإذا كان القليل من النا�س يعرفون فو�شي خارج 
الوباء  �شرا�شة  ف��اإن  والعلمية،  ال�شيا�شية  الدوائر 
عامة،  �شخ�شية  امل��ن��اع��ة  ع���امل  ج��ع��ل  يف  ���ش��اع��دت 

باالإمكان روؤيته و�شماعه يومًيا.
   اعتاد على الظل اأكرث من االأ�شواء، وكان عليه 
اأن ين�شح الرئي�س وامل�شوؤولني املنتخبني مع تفادي 
 ،2021-2020 ال�شيا�شية. ويف  اللعبة  ممار�شة 
يعترب م��ث��ل ه���ذا ال���ت���وازن اأك���رث خ��ط��ورة م��ن اأي 
وقت م�شى. �شبق ان كان فو�شي يف مرمى نريان 
بع�س اجلمهوريني لتجروؤه على خمالفة ادعاءات 
�شر�شة  حلملة  هدًفا  االآن  واأ�شبح  ترامب،  دونالد 

لت�شويه �شمعته و�شرب م�شداقيته.
االأمر  االأمريكية بهذا  االإع��ام      اهتمت و�شائل 
ك��ث��رًيا ه���ذا االأ���ش��ب��وع، ح��ي��ث ك�شفت ال��ع��دي��د من 
امل��ن�����ش��ورات حم��ت��وي��ات ع����دد م���ن ر���ش��ائ��ل فو�شي 
مبوجب  ع��ل��ي��ه��ا  احل���������ش����ول  مت  االإل����ك����رتون����ي����ة 
اأ����ش���ار  امل���ع���ل���وم���ة. وك���م���ا  اإىل  ال���و����ش���ول  ق����ان����ون 
فاإن  اجل��م��ع��ة،  االإل���ك���رتوين،  “بوليتيكو”  م��وق��ع 
اجلمهوريني واملحافظني �شارعوا اإىل هذه الغنيمة 
املفاجئة، وا�شتحوذوا على كل �شيء بانتظام وخارج 
ال�شرور.  بكل  ب�شرعة  اخل��ب��ري  وات��ه��م��وا  ال��ن��ظ��ام، 
وي�شهد الها�شتاج #فو�شي ليك�س و # فري فو�شي، 

على �شراوة الهجمات.
   من جانبه، مل يتاأخر دونالد ترامب يف االإ�شارة 
اإىل هذا  اال���ش��ت��م��اع  ع���دم  ك���ان حم��ًق��ا يف  اأن����ه  اإىل 
ك����ان خم��ط��ًئ��ا منذ  امل�����ش��ت�����ش��ار، واأن ه����ذا االخ����ري 

البداية. ي�شت�شهدون بالر�شائل االإلكرتونية خارج 
غر�شهم،  تخدم  التي  املقاطع  ويختارون  ال�شياق، 
كان املهاجمون غري اأمينني وال يتحلون بالنزاهة 
الفكرية اىل درجة اأنه كان على املن�شات اإزالة عدة 

ر�شائل بعد التحقق من �شحة الوقائع.
   واإذا مل يكن هناك حتى االآن دليل على اأن الباحث 
البارز هو ال�شخ�س البغي�س الذي ي�شوره نقاده، 
فمن املمكن مع ذلك انتقاده ب�شكل بناء، واإجباره 
معينة  ت�شريحات  اأو  معينة  خ��ي��ارات  ���ش��رح  على 
ال�شهل  م��ن  ال��ت��ن��اق�����ش��ات  وب��ع�����س  اأف�����ش��ل.  ب�شكل 

�شرحها مع مرور الوقت.
اأرودا يف كندا، ارتبك ب�شاأن     على غ��رار الدكتور 
بات  ح���ني   ،2021 ي��ون��ي��و  ال��ك��م��ام��ة. يف  ارت�����داء 
اأف�شل، وال يوجد نق�س  الفريو�س معروفا ب�شكل 
الكمامات اجلراحية، قد يبدو اخلطاأ ج�شيًما،  يف 
     2020 وم��ار���س  ف��رباي��ر  �شياق  ت��ذّك��ر  لكن يجب 
ج��واب يف  ب��دون  االأ�شئلة  م��ن  العديد  بقاء  وام���ام 
والتمويل  الفريو�س،  اأ�شل  ب�شاأن  احل��ايل  الوقت 
االأمريكي املقدم ملخترب ووهان، الذي ي�شتبه االآن يف 
اأنه اأ�شل الوباء، ال ي�شعني اإال اأن اأ�شتنكر الهجمات 
ال�شر�شة واملعلومات امل�شللة املحيطة بعمل اأنتوين 
فو�شي. انهم ال يقومون بتدمري منجز عمر وحياة 
مكر�شة حلماية ال�شعب االأمريكي، وامنا يتم ن�شف 

م�شداقية املجتمع العلمي باأ�شره.
يف  احل���د  ه���ذا  اإىل  و���ش��ل  البع�س  اأن  يوؤ�شفني     
املتكررة  ال��ن��خ��ب. اىل ج��ان��ب االع���ت���داءات  ان��ت��ق��اد 
على املوؤ�ش�شات الدميقراطية، فاإن تدمري العلماء 
الذين  العلماء  ه���وؤالء  نف�س  ب��ال��ذه��ول.  ي�شيبني 
�شيف  بتخيل  اليوم  ال�شاقة  جهودهم  لنا  ت�شمح 

وخريف طبيعي اأكرث.
اإلقاء بع�س ال�شوء  اأن يتم  اآم��ل     مثلكم جميًعا، 
يف النهاية على اأ�شل كوفيد-19. ولئن كان اأملي 
�شعيف يف اأن ت�شمح لنا التحقيقات احلالية بتاأكيد 
ما حدث بعيدا عن اية �شكوك، فان املطلوب على 
ادعاء  التاآمرية، مثل  االأطروحات  ا�شتبعاد  االأقل، 

فوك�س نيوز باأن فو�شي �شاعد يف خلق الفريو�س.
ال��وب��اء، ه��ل ت�شّلمون  اأخ�����ربوين... يف مواجهة     

حياتكم اإىل ترامب اأو فو�شي؟
ترجمة خرية ال�شيباين

الدكتور اأنتوين فو�شي يف عني الإع�شار...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ االأمريكيني

بايدن يتعّهد دعم احللفاء الأوروبيني قبيل قمته مع بوتني 

الإدارة الأمريكية تتوقف عن احل�شول على بيانات �شحافيني  
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  154566 
با�ش��م:  هيئة املنطقة االعامية - ابوظبي

وعنوانه: �س.ب.: 2454، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  41
بتاريخ:  2012/04/25  وامل�شجلة حتت رقم 154566 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/03/21 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/03/21  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  154567 
با�ش��م:  هيئة املنطقة االعامية - ابوظبي

وعنوانه: �س.ب.: 2454، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9
بتاريخ:  2012/01/09  وامل�شجلة حتت رقم 162679 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/03/21 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/03/21  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  154568 
با�ش��م:  هيئة املنطقة االعامية - ابوظبي 

وعنوانه: �س.ب.: 2454، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  16
بتاريخ:  2012/04/25  وامل�شجلة حتت رقم 154568 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/03/21 احلماية يف  2021/03/21  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  154577 
با�ش��م:  هيئة املنطقة االعامية - ابوظبي

وعنوانه: �س.ب.: 2454، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  36
بتاريخ:  2012/07/08  وامل�شجلة حتت رقم 154577 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/03/21 احلماية يف  2021/03/21  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  155789 
با�ش��م:  االحتاد للطريان

وعنوانه: �س.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  39 
بتاريخ:  2013/05/15  وامل�شجلة حتت رقم 155789 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/04/14 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/04/14  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  156363
با�ش��م:  �س. جوليان ماكدونالد 

وعنوانه: 10 ليدبوري ميوز نورث، لندن، دبليو 11 2 ايه اف، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  25
بتاريخ:  2011/12/25  وامل�شجلة حتت رقم 161685 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/04/27 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/04/27  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  156654 
با�ش��م:  �س. �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك اا

وعنوانه: 228 مانهاتن بيت�س بوليفارد ، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الواليات 
املتحدة االأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة:  25   

بتاريخ:  2012/06/21  وامل�شجلة حتت رقم 156654 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2031/05/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/05/03  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  156924 
با�ش��م:  �س. نيكون كوربوري�شن 

وعنوانه: 2 -15- 3 ، كونان ، ميناتو- كو ، طوكيو ، اليابان .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  9
بتاريخ:  2012/05/28  وامل�شجلة حتت رقم 156924 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/05/09 احلماية يف  2021/05/09  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  154796 
با�ش��م:  �س. نيكون كوربوري�شن 

وعنوانه: 2 -15- 3 ، كونان ، ميناتو- كو ، طوكيو ، اليابان.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9
بتاريخ:  2012/04/26  وامل�شجلة حتت رقم 154796 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/03/24 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/03/24  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم:  155184 
با�ش��م:  �س. ميديكال �شوليو�شنز منطقة حرة )ذ.م.م(

وعنوانه: مدينة دبي للعناية الطبية، �س.ب.: 2547، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  44
بتاريخ:  2012/01/25  وامل�شجلة حتت رقم 163164 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
2031/04/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/04/03  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  155185 
با�ش��م:  �س. ميدكل �شوليو�شن ) م.�س.ح(

وعنوانه: مدينة دبي للعناية الطبية �س ب 2547 االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

44 الواق�عة بالفئة:  
بتاريخ:  2016/05/26  وامل�شجلة حتت رقم 155185 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/04/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/04/03  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  155485 
با�ش��م:  االحتاد للطريان 

وعنوانه: �س.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  43
بتاريخ:  2011/12/25  وامل�شجلة حتت رقم 161681 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/04/10 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/04/10  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  157102 
با�ش��م:  �س. اي 2 اي ايفينتز ليمتد 

وعنوانه: ذا براو، 1 وايلدر ووك، لندن دبليو 1 بي 5 ايه بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  35
بتاريخ:  2012/05/28  وامل�شجلة حتت رقم 157102 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/05/12 احلماية يف  2021/05/12  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  157103 
با�ش��م:  �س. اي 2 اي ايفينتز ليمتد 

وعنوانه: ذا براو، 1 وايلدر ووك، لندن دبليو 1 بي 5 ايه بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  41
بتاريخ:  2012/05/28  وامل�شجلة حتت رقم 157103 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/05/12 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/05/12  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  158193 
با�ش��م:  �س. �شاتر هوم وايري، انك

وعنوانه: �س. ب.: 248، 100  �شاينت هيلينا هايواي �شاوث، �شاينت هيلينا، كاليفورنيا 
94574، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  32

بتاريخ:  2012/06/28 وامل�شجلة حتت رقم 158193 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2031/06/07 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/06/07  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  158302 
با�ش��م:  االحتاد للطريان

وعنوانه: �س.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

يلتقي اليوم االثنني منتخبنا الوطني االأول لكرة القدم مع منتخب تاياند 
 ،2022 العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  امل�شرتكة  االآ�شيوية  الت�شفيات  يف 
واأمم اآ�شيا 2023، وذلك على ا�شتاد زعبيل بنادي الو�شل يف متام ال�شاعة 
التا�شعة اإال الربع �شمن لقاءات املجموعة ال�شابعة املقامة بنظام التجمع يف 

دبي وت�شم منتخبات االإمارات وماليزيا وتاياند وفيتنام واندوني�شيا.
ويدخل" االأبي�س" مباراة الغد مبعنويات عالية للو�شول اإىل النقطة 12، 
بعد الفوز الكبري الذي حققه على ماليزيا م�شاء اخلمي�س املا�شي وقاده اإىل 
9 نقاط مت�شاويا مع تاياند وماليزيا  املركز الثاين يف املجموعة بر�شيد 
ومتفوقا عليهما بفارق االأهداف وفارق مباراة حيث خا�س 5 مباريات فقط 

يف الت�شفيات، فيما خا�س كل من ماليزيا وتاياند 6 مباريات.
ويحتل منتخب فيتنام �شدارة املجموعة بر�شيد 11 نقطة من 5 مباريات، 
فاز يف 3 مواجهات، وتعادل يف 2، �شجل 5 اأهداف، وا�شتقبلت �شباكه هدفا 
واحدا.. وخا�س منتخبنا �شاحب املركز الثاين 5 مباريات فاز يف 3 وخ�شر 
يف 2، �شجل 12 هدفا، وا�شتقبلت �شباكه 4 اأهداف وميلك 9 نقاط.. وخا�س 
منتخب تاياند �شاحب املركز الثالث 6 مباريات فاز يف مباراتني، وتعادل 
يف 3 مباريات، وخ�شر مباراة واحدة، و�شجل 9 اأهداف وا�شتقبل 5 وميلك 

يف ر�شيده 9 نقاط.
فاز  مباريات   6 خا�س  حيث  الرابع،  املركز  يف  ماليزيا  منتخب  ياأتي  بينما 
يف 3 مواجهات، وخ�شر يف 3، له 8 اأه��داف، وعليه 10 اأه��داف، وميلك يف 
ر�شيده 9 نقاط. ويحتل منتخب اندوني�شيا املركز اخلام�س واالأخري، حيث 
خا�س 6 مباريات، مل يفز يف اأي مواجهة، وتعادل يف مباراة واحدة، وخ�شر 5 

مواجهات، �شجل 5 اأهداف، وا�شتقبلت �شباكه 18 هدفا، وميلك يف ر�شيده 
نقطة واحدة.

ويخو�س "االأبي�س" مباراة الغد بت�شكيلته االأ�شا�شية وقوته ال�شاربة، حيث 
املعتادة،  الهجومية  كرته  على  و�شيعتمد  غيابات،  اأو  اإ�شابات  به  توجد  ال 
ومهارات العبيه يف خمتلف اخلطوط، وقدرات كل من خلفان مبارك وعبد 
للمهاجمني  اأو عر�شيا  الكرة طوليا  الو�شط يف مترير  اهلل رم�شان العبي 
ميلكان  اللذين  ليما  دي  فابيو  اأو  مبخوت  علي  خ�شو�شا  حركة  و�شع  من 
اأن يتم الدفع  قدرات كبرية يف املراوغة والت�شديد والت�شجيل، ومن الوارد 

ب�شبا�شتيان تيجايل لبع�س الوقت بح�شب احتياج املباراة.
وقام اجلهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الهولندي بريت فان مارفيك 
تابعها  م��ب��اري��ات  ع���دة  ���ش��وء  ع��ل��ى  ج��ي��د  ب�شكل  ت��اي��ان��د  ب��درا���ش��ة منتخب 
املنتخب  يتميز  حيث  فيه،  وال�شعف  ال��ق��وة  عنا�شر  اأه��م  على  وت��ع��رف  ل��ه، 
على  العبيه  وق��درة  للهجوم،  الدفاع  من  التحول  يف  بال�شرعة  التاياندي 

الت�شديد من م�شافات بعيدة، وتبادل املراكز على مدار فرتات املباراة.
وي�شعى جنم منتخبنا الوطني علي مبخوت لرفع ر�شيده التهديفي حيث 
كثري  على  متفوقا  دول��ي��ا،  هدفا   74 بر�شيد  عامليا  مرموقة  مكانة  يحتل 
العامل ويف مقدمتهم االأرجنتيني ليونيل مي�شي،  ال�شهرية يف  من االأ�شماء 

والبولندي روبرت ليفاندوفي�شكي.
من ناحية اأخرى �شتقام مباراة منتخب فيتنام مع منتخب اأندوني�شيا �شمن 
املجموعة نف�شها يف التوقيت ذاته على ا�شتاد اآل مكتوم بنادي الن�شر، وي�شعى 
فيتنام �شاحب ال�شدارة لتعزيز مكت�شباته واحلفاظ على �شدارة املجموعة، 
به  اإىل حتقيق مفاجاأة وفوز �شريف يخلط  اندوني�شيا  ي�شعى منتخب  بينما 

اأوراق املجموعة.

•• دبي -وام:

ع���رب ال����رام����ي االإم�����ارات�����ي ال����دويل 
بطل  امل��ن�����ش��وري  فطي�س  ب��ن  �شيف 
عن  العامل،  وو�شيف  والعرب،  اآ�شيا 
البطولة  ذهبيتي  ب��اإح��راز  �شعادته 
يف  كايرو"  بري  و"جراند  العربية 
ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة خال 
اأن  اإىل  م�شريا  املا�شيني،  اليومني 
املناف�شة كانت قوية، يف ظل م�شاركة 
احلفاظ  واأن  ال��ع��رب،  العبي  نخبة 
على ال�شدارة العربية للعام الثاين 
�شها،  اأم���را  يكن  مل  ال��ت��وايل  على 
العاملي  ال�����ش��ح��ي  ال��ع��ار���س  ظ���ل  يف 
االأن�شطة  اإي���ق���اف  يف  ت�شبب  ال����ذي 
والبطوالت لفرتة لي�شت بالق�شرية، 
الرماة  اهتزاز م�شتويات  وكذلك يف 

وت�شنيفاتهم.
وقال �شيف بن فطي�س لدى و�شوله 
 " ال���ق���اه���رة  ق����ادم����ا م����ن  اإىل دب�����ي 
العربية  البطولة  يف  امل�شاركة  بعد 
وال��ف��وز ب��ال��ذه��ب، مل اأت����ردد حلظة 
واحدة يف امل�شاركة ببطولة "جراند 

بري كايرو" يف اليوم الثاين، برغم 
املزيد  اإىل  وحت���ت���اج  اأ����ش���ع���ب  ان���ه���ا 
م��ن ال��رتك��ي��ز يف ظ��ل ات�����ش��اع قاعدة 
وبرغم  امل��دار���س،  وت��ع��دد  امل�شاركني 
م�شتقرا،  ي���ك���ن  مل  ال���ط���ق�������س  اأن 
تركيزي،  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  اأن���ن���ي  اإال 
حققته  ال��ذي  الرقم  نف�س  وحققت 
من   58 وه��و  العربية  البطولة  يف 
وتكتمل  اأي�شا،  بالذهب  الأفوز   ،60

فرحتي".
وع����ن ���ش��ر اإجن�����ازات�����ه امل���ت���وال���ي���ة يف 
ال�����ش��ه��ور االأرب�������ع االأخ�������رية ق����ال " 
اإجنازاتي  وراء  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ب��ب 
اأنني حر�شت على عدم التوقف عن 
املا�شية،  ال��ف��رتة  ط��وال  التدريبات 
اإقامة  على  اح��ر���س  كنت  اأن��ن��ي  كما 
البطوالت  قبل  خارجية  مع�شكرات 
ال�شحي  ب��ال��ع��ار���س  اأع������رتف  ومل 
اجلميع،  على  ت��اأث��ريات��ه  اأو  العاملي، 
اإيطاليا،  يف  يل  مع�شكر  اأخ���ر  وك���ان 
املبارك،  رم�����ش��ان  �شهر  بعد  اأق��م��ت��ه 
اإعداد للم�شاركة يف  اأف�شل  واعتربه 
البطولة العربية، حيث اأنني تنقلت 

ايطاليا  داخ����ل  م��ي��ادي��ن  ع����دة  ب���ني 
خمتلفة،  ج��وي��ة  ظ���روف  يف  ولعبت 
واك��ت�����ش��ب��ت ح�����ش��ا���ش��ي��ة ال��رتك��ي��ز يف 
ال��ط��ق�����س، ولذلك  خم��ت��ل��ف ح����االت 
اأنا فخور بتحقيق امليداليات االأربع 
يف  بري"  "جراند  ب��رون��زي��ة  وه���ي 
وف�شية   ،2021 ف���رباي���ر  امل���غ���رب 
مار�س  ب�شهر  بالهند  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
وجراند  ال��ع��رب  وذهبيتي  امل��ا���ش��ي، 
م�شر  ب���ج���م���ه���وري���ة  ك����اي����رو  ب������ري 

العربية يونيو اجلاري".
وع����ن اال���ش��ت��ق��ب��ال ال��ر���ش��م��ي الذي 

اأم�����س االول  ب��امل��ط��ار م�شاء  ل��ه  اأع���د 
�شيف  ق���ال  دب���ي  اإىل  ف���ور و���ش��ول��ه 
ل��ي�����س بجديد  " ه����ذا  ف��ط��ي�����س  ب���ن 
اللواء  برئا�شة  الرماية  احت��اد  على 
را�����ش����د ب����ن ع���اب���ر ال���ه���ام���ل���ي، فهو 
والاعبني  للعبة  الرئي�شي  الداعم 
اأ�شكرهم على تلك  واأن��ا  ال��دول��ة،  يف 
اللفتة الطيبة، واأ�شكر كل من اأهتم 
اأجلها  باإجنازاتي، التي �شحيت من 
براحتي على مدار ال�شهور االأخرية 
وم�شاركات  وم��ع�����ش��ك��رات  �شفر  ب��ني 
حاليا  واأخطط  م�شنية،  وتدريبات 

للح�شول على بع�س الراحة".
له  بالن�شبة  ال��ق��ادم  ال��ت��ح��دي  وع��ن 
�شي�شتعد  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت  واأب������رز 
ل��ه��ا ق���ال " االحت����اد ال����دويل للعبة 
على  بكرواتيا  العامل  بطولة  و�شع 
اأجندته لتقام يف 22 يونيو اجلاري، 
الرماة  من  ولغريي  يل  وبالن�شيبة 
ف��ق��د ف��وج��ئ��ن��ا ب��ه��ا، وح��ت��ى االآن مل 
اأح�شم اأمري ب�شكل نهائي للم�شاركة 
املوقف  اأدر����س  و���ش��وف  م��ن عدمها، 

واأتخذ قراري يف الوقت املنا�شب".

•• اأبوظبي - وام:

م�شرية  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  نظم 
للدراجات  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  احل��دي��ري��ات،  ج��زي��رة  يف  ال��دراج��ات  ل��رك��وب 
مع  وبالتعاون  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  برعاية  الفعالية  واأقيمت  الهوائية. 
طواف االإم��ارات و�شركة ُمدن العقارية اإحدى �شركاء نادي اأبوظبي للدراجات، 

وال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي »�شمان«.
اأبوظبي  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ع��واين،  حمد  ع���ارف  �شعادة  الفاعلية  وافتتح 
اأبوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  اخلييلي  النخرية  �شعادة  بح�شور  الريا�شي، 

للدراجات، وعدد من حمرتيف وهواة الدراجات الهواية يف اإمارة اأبوظبي.
 "  321" ك��ي��ل��وم��رتاً، م��ن جم��م��ع   40 ال��ب��ال��غ��ة م�شافتها  امل�����ش��رية،  وان��ط��ل��ق��ت 
الريا�شات بجزيرة احلديريات التي ت�شم مرافق الدراجات ذات امل�شتوى العاملي، 

مب�شاركة اأكرث من 300 دراج من املحرتفني والهواة.
واأقيمت امل�شرية للمرة االأوىل يف اأبوظبي لتدعم توجهات دولة االإمارات ونادي 
اأبوظبي للدراجات لزيادة الوعي بركوب الدراجات كو�شيلة فريدة لتح�شني منط 
اأبوظبي  العام ملجل�س  االأم��ني  ال��ع��واين،  ع��ارف حمد  �شعادة  وق��ال  حياة �شحي. 
لنخبة  وملتقى  الدولية  للريا�شة  وجهة  اأ�شبحت  اأبوظبي  اإم��ارة  اإن  الريا�شي 

الفعاليات التي ي�شارك فيها اأبرز النجوم واالأبطال و�شانعو القرار الريا�شي.

واأ�شاد بجهود نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية يف تو�شيع نطاق ممار�شة ريا�شة 
الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات وامل�شابقات، الكت�شاف املواهب وت�شكيل 
هذه  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  ب��ال��ن��ادي،  املرتبطة  الريا�شية  ال��ف��رق 

الريا�شة.
اأبوظبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  اخلييلي  النخرية  �شعادة  اأك���د  جانبه،  وم��ن 
لن�شر  النادي  اإط��ار جهود  ياأتي يف  الفعالية  تنظيم هذه  اأن  الهوائية  للدراجات 
كو�شيلة  اأو  للمتعة  اأو  للريا�شة  �شواء  الهوائية  الدراجات  ركوب  باأهمية  الوعي 
يف  وم�شاهمتها  والنف�شية،  اجل�شدية  لل�شحة  املتعددة  لفوائدها  نظراً  للتنقل، 
احلفاظ على البيئة. واأو�شح اأن هواية ركوب الدراجات انت�شرت ب�شورة كبرية يف 

دولة االإمارات بعد جائحة كوفيد19-، ومع التح�شينات امل�شتمرة التي اأدخلتها 
لدولة  ميكن  وخ��دم��ات،  م�شارات  من  التحتية  البنية  على  احلكومية  اجلهات 
الدراجات.  رك��وب  وه��واة  ي�شتقطب حم��رتيف  عاملياً  م��رك��زاً  ت�شبح  اأن  االإم���ارات 
واأ�شاف اأنه مت تنظيم هذه الفعالية يف ظل اإجراءات احرتازية م�شددة وتدابري 
يف  الدولة  تبذلها  التي  البارزة  الوطنية  اجلهود  يواكب  ومبا  حمكمة،  وقائية 

مرحلة التعايف من اأجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
اجلدير بالذكر اأنه مت توزيع 300 قمي�س لطواف االإمارات على احل�شور من 
امل�شجلني م�شبقاً على موقع النادي على االإنرتنت واأن�شتغرام والتطبيق الذكي 

اخلا�س بالنادي.

اليوم.. »الأبي�س« يواجه تايالند يف الت�شفيات الآ�شيوية بطموح النقطة »12« 

ا�شتقبال ر�شمي ل�شيف بن فطي�س بطل الرماية.. 4 ميداليات دولية

»اأبوظبي للدراجات الهوائية« ينظم م�شرية يف جزيرة احلديريات

•• دبي-وام:

االحتادين  رئي�س  ال��رزوق��ي  ال���رزاق  عبد  "م" نا�شر  ال��ل��واء  ا�شتعر�س 
االإماراتي واالآ�شيوي النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل مع �شتيبان 
بريز رئي�س جلنة امل�شابقات باالحتاد الدويل للكاراتيه، اآخر ا�شتعدادات 
االإمارات ال�شت�شافة بطولة العامل للكاراتيه يف دبي خال �شهر نوفمرب 

دبي". " اإك�شبو  مع  بالتزامن   2021
جاء ذلك يف اإطار االجتماعات التن�شيقية واملتابعة الدورية للتح�شريات 

للبطولة.. وح�شر اللقاء را�شد عبد املجيد اآل علي االأمني العام الحتاد 
االأمني  �شام�س  حميد  واملهند�س   ، البطولة  مدير  للكاراتيه  االإم���ارات 
املدير  عبا�س  حممد  واخل��ب��ري  للبطولة،  ال��ع��ام  املن�شق  امل�شاعد  ال��ع��ام 

التنفيذي لاحتاد.
ومت خال االجتماع بحث كافة الرتتيبات واالإجراءات اخلا�شة باإقامة 
بني  امل�شرتك  التعاون  اإط��ار  يف  وال�شيدات  للرجال  الكاراتيه  مونديال 
االحتادين ال��دويل واالإم��ارات��ي، حيث من املتوقع ح�شور اأع��داد كبرية 
البطولة �شمن وفود  ه��ذه  للم�شاركة يف  ال��ع��امل  وب��ط��ات  اأب��ط��ال  م��ن 

الدول امل�شاركة. وت�شمنت املناق�شات ا�شتعرا�س االإجراءات االحرتازية 
الازمة  الوقائية  والتدابري  كورونا،  جائحة  ب�شاأن  املطلوبة  الوقائية 

ل�شمان �شامة الاعبني امل�شاركني.
يرافقهما  ال��دويل  االحت��اد  بريز ممثل  و�شتيبان  ال��رزوق��ي  اللواء  وزار 
االأمني العام واالأمني العام امل�شاعد جممع حمدان بن حممد الريا�شي، 
الرئي�شي الإقامة  املقر  البطولة، وتفقدوا  �شتقام عليه مناف�شات  الذي 
روؤ�شاء االحتادات وكبار الزوار، واللجان العاملة، وفنادق اإقامة الاعبني 
والقاعات املخ�ش�شة الجتماع اجلمعية العمومية لاحتاد الدويل التي 

�شتعقد على هام�س بطولة العامل، والقاعات املخ�ش�شة الإقامة الدورات 
الدولية للحكام واملدربني واجتماعات اللجان الدولية.

احلدث  هذا  بتنظيم  �شعادته  عن  الرزوقي  اأع��رب  االجتماع  نهاية  ويف 
العاملي الكبري يف دولة االإمارات، وقدم �شكره لاحتاد الدويل للكاراتيه 
لثقته الكبرية يف قدرات دبي ال�شت�شافة املونديال، خ�شو�شا بعد النجاح 
الدوري  ب��ط��والت  م��ن  ن�شخ   5 ا�شت�شافة  خ��ال  حتقق  ال���ذي  الكبري 
العاملي " برميريليج: التي اأقيمت يف دبي من عام 2016 وحتى عام 

.2020

الرزوقي ي�شتعر�س ا�شتعدادات دبي ل�شت�شافة مونديال الكاراتيه مع مبعوث الحتاد الدويل
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النجم  ال�����ك�����ردي  ����ش���ريج���و  ح���ق���ق 
ال�����ذه�����ب�����ي ل���ل���م���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 
ال�شبعة  ذو  ل���ل���ج���ول���ف  االأردين 
عربيا  االأول  وامل�شنف  ربيعاً  ع�شر 
اىل  بتاأهله  جديدا  تاريخيا  اإجن��ازا 
بطولة  اإىل  امل��وؤه��ل  النهائي  ال���دور 
للمحرتفني  امل��ف��ت��وح��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
اأق��دم واأق��وى بطوالت  والتي تعترب 
العامل بن�شختها )149( ومن اأهم 
البطوالت االأربعة الكربى للجولف 
بطولة  ومعها  العامل  م�شتوى  على 
 PGA وبطولة  املفتوحة  اأمريكا 

اإ�شافة لبطولة املا�شرتز. 

م�شاركة كبرية
وت��ع��ت��رب ه����ذه ال��ت�����ش��ف��ي��ة غ���اي���ة يف 
االأهمية وال�شعوبة كونها حتوي ما 
يقارب )288( العب حمرتف من 
خمتلف بقاع العامل يتناف�شون على 
بطولة  اإىل  م��وؤه��ل  معقد   )12(
بريطانيا املفتوحة والتي مل ي�شبق 

الأي العب عربي الو�شول اإىل تلك 
نهاية  الت�شفيات  و�شتقام  املرحلة 
بواقع )18( حفرة  ال�شهر احل��ايل 

على مدار يومني. 
�شانت  ال���ت���اري���خ���ي  امل��ل��ع��ب  و���ش��ه��د 
العامل(  م���اع���ب  )اأق�������دم  ان�������دروز 
ي���زي���د ع���م���ره ع���ن )450(  ال�����ذي 
االأردين  العلم  رفع  مرة  الأول  عاماً 
والذي حمله �شريجو و�شط تغطية 

اإعامية عاملية كبرية.

��شتعد�د مبكر 
مع�شكر  يف  ال�������ك�������ردي  وي������دخ������ل 
الت�شفيات  لهذه  ا�شتعداد  تدريبي 
و�شي�شتعني باأف�شل املدربني وطاقم 
اأعلى  م���ن   )caddie( م�����ش��اع��د 
م�شتوى مدركا متام �شعوبة املهمة 
وعزمية  قوية  رغبة  ميتلك  ولكنه 
خال  م�شتوى  اأف�شل  تقدمي  على 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات ���ش��م��ن خ����رية العبي 

العامل من الهواة واملحرتفني.
�لأف�شل عامليًا مبو�شم حافل 

مو�شما  ق�����دم  ق����د  ����ش���ريج���و  وك������ان 

ا�شتثنائيا وعاما حافا باالإجنازات 
وحتطيم االأرقام القيا�شية )هوايته 
امل���ف�������ش���ل���ة( ب����داي����ة ب���امل�������ش���ارك���ة يف 

ب������ط������والت اجل������ول������ة االأوروب��������ي��������ة 
كل  يف   European Tour
ال�����ش��ع��ودي��ة وقطر  م���ن االإم��������ارات 

ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ال��ن��ت��ائ��ج امل��م��ي��زة يف 
ب���ط���ول���ة ت����ي ت�����ور وك���ات�������ش���ك تور 
اإىل  و�����ش����وال  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
تاريخي  ت�شنيف  اأف�����ش��ل  حتقيقه 
م�شتوى  على  ال��ه��واة  ت�شنيف  على 
WAGR ح��ي��ث ي��ق��ع يف  ال��ع��امل 
على  و)13(  عامليا   )241( املركز 
واالأول  والبا�شيفيكي  اآ�شيا  م�شتوى 

على م�شتوى الوطن العربي. 
ت�شنيف  اأعلى  كونه  اإىل  باالإ�شافة   
وبلغة  ع��رب��ي  ب��ال��ت��اري��خ الأي الع���ب 
فاإن  ال�شك  تقبل  وال��ت��ي ال  االأرق���ام 
اب���ن ���ش��ب��ع��ة ع�����ش��ر ع��ام��ا ي�����ش��ل اإىل 
اأكرث  و�شط  العاملي  الت�شنيف  ه��ذا 
م��ن مليون الع��ب ح��ول ال��ع��امل هو 
اإجناز غري م�شبوق عربيا وقد يكون 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل وه���و موؤ�شر 
العادة  ف��وق  ال�شفري  ه��ذا  الق���رتاب 
ال�شيقة  ال����دائ����رة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
واأ�شاطري  اجل��ول��ف  الع��ب��ي  لنخبة 

اللعبة حول العامل.

احتفظ املدرب زالتكو داليت�س مبن�شبه على راأ�س منتخب 
كرواتيا حتى عام 2022، بعدما قاده يف مونديال رو�شيا 
النهائية،  امل���ب���اراة  اإىل  ت��اري��خ��ه  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  االأخ����ري 
اأوروبا  كاأ�س  يف  م�شواره  لتكرار  ال�شجل  هذا  على  ويرتكز 

املقبلة.
املدّرب الذي توىل مهامه يف ت�شرين االأول/اأكتوبر 2017، 
املوؤهلة  االأوروب��ي��ة  الت�شفيات  نهاية  مباراة فقط من  قبل 
للمونديال، جنح يف اإدارة ت�شكيلة ذهبية �شمت اأمثال لوكا 
وماريو  بريي�شيت�س  واإيفان  راكيتيت�س  واإيفان  مودريت�س 

ماندجوكيت�س.
داف��ور �شوكر  ال�شابق  املنتخب  ق��ال رئي�س االحت��اد والع��ب 
"وافقنا ب�شهولة  54 عاما  بعد متديد عقد املدرب البالغ 

على متديد العقد. نتائج داليت�س تتحدث عن نف�شها".
ال�����ش��ه��ري مريو�شاف  ل��ل��م��درب  ع��م��ل دال��ي��ت�����س م�����ش��اع��دا 
اإىل  الكرواتي  املنتخب  قاد  ال��ذي  باجيفيت�س  "ت�شريو" 
م�شاركة  اأول  يف   ،1998 فرن�شا  مونديال  نهائي  ن�شف 
لباده كدولة م�شتقلة، قبل ان تخ�شر اأمام منتخب البلد 

امل�شيف 2-1.
التدريبي،  بداية م�شواره  فارتيك�س يف  ن��ادي  عمل معه يف 
ويقّر باأنه ما تعّلمه منه �شاعده يف ر�شم طريق بلوغ القمة. 
اذا  ب��االح��راج  اأ�شعر  "ال  االأخ��ري  املونديال  ق��ال قبل نهائي 
باجيفيت�س"،  +ت�����ش��ريو+  م��ن  الكثري  تعلمت  ان��ن��ي  قلت 
ومدير  م��درب  كم�شاعد  �شنتني  مل��دة  معه  "عملت  م�شيفا 
ريا�شي يف النادي ويبدو انني خطوت خطوة اإ�شافية عنه 
)...( هو كان الرقم 3 يف كاأ�س العامل، وانا �شاأ�شبح الرقم 

االأقل". على   2
مل ي�شبق له ان دافع عن األوان منتخب باده خال م�شرية 

متوا�شعة �شغل فيها مركز العب الو�شط املدافع.
اإىل  ي��رتّدد يف االنتقال  التدريب، مل  عندما دخل معرتك 
اأن  2010، قبل  ال�شعودي عام  الفي�شلي  اخلارج لتدريب 
ال�شعودي  الهال  ناديي  ب��ارزة يف �شفوف  يحقق جناحات 
نهائية  م��ب��اراة  اأول  االأخ��ري  االم��ارات��ي. خا�س مع  والعني 
اآ�شيا  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ق����اده  ع��ن��دم��ا  ل���ه،  دول��ي��ة 

اأمام ت�شونبوك هيونداي موتورز  2016، قبل ان يخ�شر 
الكوري اجلنوبي.

الطريق  دائ��م��ا  اخ���رتت  ح��ي��ات��ي،  م�����ش��ريت��ي،  "طوال  ق���ال 
وظيفة  على  عثوري  مبجرد  اخل��ارج  اإىل  ذهبت  االأ�شعب. 
- يف اأوروب��ا ل�شنا حمرتمني حتى لو اأن املدربني الكروات 

كانوا ناجحني. يف اأوروبا، يطلبون االأ�شماء الكبرية".
الكثري  "ا�شم كبري،  "بداأت يف ناد �شغري وقلت لهم  وتابع 
من املال، خطاأ كبري" بداأنا يف اأ�شفل ال�شلم )...( و�شنعت 
اآ���ش��ي��ا. اآمنت  اأك���رب االأن��دي��ة يف  اأح���د  لنف�شي ا���ش��م��ا، درب���ت 
اأ�شكك،  مل  ال��وط��ن��ي  املنتخب  احتاجني  وع��ن��دم��ا  بنف�شي 
حظيت بالثقة بعملي وباعبي فريقي. لكن مل يتم تقدمي 
اأي �شيء يل على طبق )من ذهب(، لي�س مثلما هو االمر يف 
اأوروبا، حيث يح�شل البع�س على منا�شب يف اأكرب االندية 

الأنهم كانوا من الاعبني الكبار".
اأ�شاف داليت�س املولود يف بلدة ليفنو التي باتت حاليا جزءا 
ال�شابقة،  البو�شنة والهر�شك بعد تفكك يوغو�شافيا  من 
"اأعطوين فر�شة تدريب ريال مدريد اأو بر�شلونة، و�شاأفوز 

باالألقاب".
وك���ان االحت����اد ال��ك��روات��ي ق��د اأق����ال امل����درب ال�����ش��اب��ق اأنتي 
كات�شيت�س، قبل اأن يت�شلم داليت�س من�شبه ع�شية مواجهة 
حا�شمة �شد اأوكرانيا. جنح املدرب اجلديد يف قيادة فريقه 
اأن  قبل  امللحق  ليبلغ  -2�شفر،  امل��ب��اراة  تلك  يف  الفوز  اإىل 

يتخطى اليونان ب�شهولة يف طريقه اىل العر�س الكروي.
ي�����ش��ّدد دال��ي��ت�����س ع��ل��ى اأن���ه مل ي��ج��ر م��ف��او���ش��ات عمليا مع 
االحتاد قبل تويل من�شبه، بل "قبلت الأن حلم حياتي كان 

دائما تدريب منتخبي الوطني".
وا�شاف "مل يكن لدي اأي �شك حول القبول بهذا املن�شب. 
مل اأ�شع اأي �شروط. بعد املباراة �شد اأوكرانيا، عملت ل�شتة 

اأ�شابيع من دون عقد".
وكانت كرواتيا التي يربو عدد �شكانها على اأكرث بقليل من 
اأربعة مايني ن�شمة، اأ�شغر دولة تبلغ نهائي كاأ�س العامل 
منذ االوروغ��واي 1950، يف اإجناز اأتى يف اأعقاب ف�شائح 

ف�شاد يف اللعبة داخل امللعب وخارجه.

•• اأبوظبي -وام:

عقدت جمعية االإمارات للخيول العربية اأم�س االأول عرب تقنية االت�شال 
امللتقى االأول ملاك ومربي اخليل العربية، بتوجيهات من �شمو  املرئي.. 
وزير  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
العربية،  للخيول  االإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون 
وباإ�شراف ومتابعة ال�شيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

اجلمعية.
ملناق�شة  بالدولة وذلك  واملربني  باملاك  االهتمام  اإط��ار  امللتقى، يف  وياأتي 
متطلبات وا�شتعدادات املو�شم املقبل، يف مبادرة ت�شتهدف اال�شتماع للماك 
وخدمات  ب��ال��ب��ط��والت،  اخلا�شة  اآراءه����م  �شماع  يف  وم�شاركتهم  وامل��رب��ني 
االإليكرتونية،  واخل��دم��ات  البيطرية،  واخل��دم��ات  والتوثيق،  الت�شجيل 

والفعاليات واالأن�شطة.

ورحب حممد احلربي مدير عام اجلمعية بامل�شاركني ، موؤكدا اأن امللتقى 
االأول هدفه النقا�س وتبادل الراأي حول خمتلف اخلدمات التي تقدمها 
اجلمعية، حر�شا منها على اال�شتماع والتفاعل مع اأراء ومقرتحات املاك 
واملربني باعتبارهم �شركاء النجاح، مبا ي�شاعد يف االرتقاء بتلك اخلدمات 

وتطويرها.
لفريو�س  االح��رتازي��ة  بالتدابري  املتعلقة  االإج����راءات  برغم  اأن��ه  واأو���ش��ح 
اأن اجلمعية جنحت يف تنظيم معظم عرو�شها وفعالياتها،  اإال  "كورونا"، 
واأن هناك العديد من الربامج واخلطط للجمعية �شيتم تنفيذها خال 

املو�شم املقبل.
اعتماده  ج��اري  كاما  ت�شورا  هناك  اأن  املناق�شات  خ��ال  احلربي  واأعلن 
املقبل  املو�شم  املواطنني  والعرا�س  احلكام  الإع��داد  تدريبية  دورة  الإقامة 
مبا  التخ�ش�شات  ك��ل  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  لتطوير  �شاملة  خطة  �شمن 
فيها جلان االن�شباط واحلكام والعرا�س، واأن جدول و�شروط الفعاليات 

باجلمعية  االإليكرتوين اخلا�س  املوقع  يعلن على  �شوف  املقبل  املو�شم  يف 
قبل بدء االأن�شطة بفرتة كافية مبا يتيح للماك والعرا�س فر�شة توزيع 

اخليل على البطوالت.
االأول حول خدمات  املحور  دار  5 حم��اور حيث  النقا�شات على  وت�شمنت 
وت�شجيل  العربية،  اخليل  ت�شجيل  اآليات  �شمل  الذي  والتوثيق  الت�شجيل 
�شباق  ا�شم  واإ�شافة  امل�شدرة،  العربية  واخليل  امل�شتوردة،  العربية  اخليل 
العربية،  اخليل  ملكية  ونقل  العربية،  اخليل  مربط  وت�شجيل  اخل��ي��ل، 
وحتديث بيانات املالك، واإ�شدار �شهادات امتاك اخليل العربية، واإ�شدار 

جواز بدل الفاقد، باالإ�شافة اإىل االإباغ عن نفوق اخليل العربية.
فيما ت�شمن املحور الثاين الذي مت تخ�شي�شه خلدمات ت�شجيل املواليد 
فئتي اخليل العربية املولودة حمليا، ونقل جنني اخليل العربية. وت�شمن 
املحور  ت�شمن  فيما  تفا�شيلها.  بكل  البيطرية  اخلدمات  الثالث  املحور 
واإن�شاء  االإل���ك���رتوين،  امل��وق��ع  االإل��ك��رتون��ي��ة مب��ا فيها  ال���راب���ع اخل���دم���ات 

املحور  بالبطوالت. ومت تخ�شي�س  الت�شجيل  باب  م�شتخدم جديد، وفتح 
جمال  بطوالت  فيها  مبا  واالأن�شطة،  الفعاليات  ح��ول  للنقا�س  اخلام�س 

اخليل العربية، والكوادر الوطنية من حكام وعرا�س مواطنني.
الذين  واملربني  امل��اك  من  كبري  وتفاعل  وا�شعة  م�شاركة  امللتقى  و�شهد 
و�شددوا على  اإليهم،  واال�شتماع  بهم  االلتقاء  اأ�شادوا مببادرة اجلمعية يف 
اأعلى  ويف  املمار�شات  اأف�شل  توفري  يف  اجلمعية  جلهود  البالغ  تقديرهم 
املعايري الدولية للخدمات املقدمة اإليهم، وللنجاح الكبري الذي حتقق يف 
الفعاليات واالأن�شطة يف املو�شم املا�شي، وتفاوؤلهم الكبري بتطوير مب�شتقبل 
اخليل العربية لي�س يف االإمارات فح�شب، ولكن يف املنطقة باأ�شرها يف ظل 
توافر خدمات رفيعة امل�شتوى بجمعية االإمارات غري متوفرة يف اأي دولة 
اأخرى مبنطقة ال�شرق االأو�شط. ويف نهاية االجتماع فتحت اإدارة اجلمعية 
مت  ا�شتبيان  عرب  واملقرتحات  املاحظات  لتقدمي  معها  للتوا�شل  الباب 
حتديده لهم، ي�شتقبل كل ا�شتف�شاراتهم وماحظاتهم على مدار ال�شاعة.

•• ال�سارقة-وام: 

الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  اح��ت��ف��ى 
الوطني  االإم������ارات  منتخب  ببعثة 
ل���ل���رم���اي���ة ال���ه���وائ���ي���ة امل�������ش���ارك���ة يف 
والذي  للرماية  العربية  البطولة 
توج منتخبنا بذهبية العرب يف فئة 
النا�شئني عن طريق العب املنتخب 
ون����ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي حممد 
الكعبي كما ح�شل على املركز الثاين 
م�شتوى  ع��ل��ى  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة 

الفرق.
ب�شالة  ال��ب��ع��ث��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
كبار الزوار مبطار ال�شارقة الدويل 
�شعادة عي�شى هال احلزامي رئي�س 
و�شعادة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
ع��ل��ي ���ش��امل امل���دف���ع رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  ن�����ادي  اإدارة 
عبدالرحمن  ���ش��ل��ي��م��ان  وامل��ه��ن��د���س 
االأل���ع���اب  اإدارة  رئ��ي�����س  ال���ه���اج���ري 
املليحي  وع��ب��دال��رح��م��ن  ال���ف���ردي���ة 
بنادي  ال���ف���ردي���ة  االأل�����ع�����اب  ع�����ش��و 
وم�شوؤويل  اللعبة  م�شرف  ال�شارقة 

احتاد االإمارات للرماية.
وجنح حممد الكعبي بطل منتخبنا 
ال�شارقة من  ن��ادي  الوطني والع��ب 

للدولة  اأول ميدالية ذهبية  حتقيق 
ح�شل  اأن  ب��ع��د  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ف��ئ��ة  يف 
امل�شد�س  �شاح  االأول يف  املركز  على 
لتتويج  باال�شافة  اأمتار   10 مل�شافة 
املنتخب باملركز الثاين على م�شتوى 
�شيف  خليفة  زميليه  برفقة  الفرق 
العب نادي ال�شارقة وعبداهلل عبيد 

العب نادي الذيد.
واأه�����دى ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ���ش��امل املدفع 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  االإجن������از 

ب������ن حممد  �����ش����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
االأول  ال�����راع�����ي  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�شارقة  وملجل�س  الفردية  لاألعاب 
الريا�شي ولكل حمبي وع�شاق نادي 
اأن  اإىل  م�شرياً  الريا�شي..  ال�شارقة 
على  دائما  يحر�س  االإدارة  جمل�س 
يف  امل�شاركة  قبل  الاعبني  ت�شجيع 
االأول  امل���رك���ز  لتحقيق  ال��ب��ط��والت 
البطوالت  يف  ال���دول���ة  ع��ل��م  ورف�����ع 

اخلارجية.
حممد  ال����اع����ب  اأن  اىل  واأ������ش�����ار 
الكعبي حقق اإجن��ازاً جديداً ي�شاف 
لريا�شة االإمارات ورفع علم الدولة 
يف حمفل خارجي وهو االأم��ر الذي 
املنتخبات  بتمثيل  اأج��ل��ه  م��ن  نعمل 
ناألوا جهداً  ال  اأف�شل متثيل ونحن 
ت���وف���ري ك���اف���ة االإم���ك���ان���ي���ات لكل  يف 
ال���ف���رق ب��ال��ن��ادي وال���ت���ي جت��ع��ل من 
للمناف�شة  اأمت اجلاهزية  العبينا يف 

واحراز البطوالت.
امل��ه��ن��د���س �شليمان  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
" يحق  ال���ه���اج���ري  ع���ب���دال���رح���م���ن 
الذي  االإجن����از  ب��ه��ذا  نفتخر  اأن  لنا 
نهديه لقيادتنا الر�شيدة كما نبارك 
الحتاد الرماية هذا االإجن��از ونثني 
والذين  االحت���اد  يف  القائمني  على 
النتائج  هذه  ح�شادهم  فكان  عملوا 

الطيبة".
واأ�����ش����اف " اإن���ن���ا جن���ي ث���م���ار روؤي����ة 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ال���ف���ردي���ة وال���ت���ي حققت  ل���األ���ع���اب 
الكبري  الدعم  جناحات عدة بف�شل 
االهتمام  وك��ذل��ك  لها  يوليه  ال���ذي 
م����ن جمل�س  ال����دائ����م����ة  وامل���ت���اب���ع���ة 
لدعم  باال�شافة  الريا�شي  ال�شارقة 
الفتا  االإدارة"..  جمل�س  وت�شجيع 
اىل ان اإدارة االألعاب الفردية لديها 
ق�شرية  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  خ��ط��ط 
منتخبات  ل���رف���د  امل������دى  وب���ع���ي���دة 
باأف�شل  االأل���ع���اب  ك��اف��ة  يف  ال���دول���ة 
الاعبني كما تتمتع بعاقات تعاون 
وعمل م�شرتك مع كافة االحتادات 
الريا�شية من اأجل الهدف االأ�شمى 
وه�������و روؤي����������ة الع�������ب اإم�������ارات�������ي يف 

االأوملبياد.

قاد �شتيف كارك منتخب ا�شكتلندا اإىل كاأ�س اأوروبا للمرة االأوىل 
النهائيات  ل��ع��دم خ��و���س  وي��ت��ح��دى العبيه  ق���رن،  رب��ع  بعد غ��ي��اب 

ب�شفة زائر �شريع لدور املجموعات.
ت�شفيات  ان��ط��اق  قبل  ال�شابق  االإن��ك��ل��ي��زي  ت�شل�شي  م��داف��ع  ق��ال 
مونديال 2022 "منذ تاأهلنا اإىل كاأ�س اأوروبا، اأبدينا عدم رغبتنا 
بلعب دور الزائر ملرة واحدة. نريد اأن نحظى بفرتة م�شتمرة من 
النجاح". �شاركت ا�شكتلندا للمرة االأخرية يف ن�شخة 1996، وبعد 
مونديال 1998 انقطعت عن البطوالت الكربى التي مل تتخط 
فيها دور املجموعات. ا�شتفادت من قدرة كارك على تنظيم دفاع 
)ليفربول  روبرت�شون  اأن���درو  القائد  املميزين  الظهريين  ي�شم 

االإنكليزي( وكريان تريين )اأر�شنال االإنكليزي(.
اأمام كازاخ�شتان  الت�شفيات �شهدت اخل�شارة  بداية �شعبة يف  بعد 
 2019 اأيار/مايو  ك��ارك )57 عاما( يف  ُع��نّي  بثاثية نظيفة، 
للمركز  كيلمارنوك  قيادته  بعد  األيك�س ماكلي�س، وذلك  بدال من 
الثالث يف الدوري املحلي. قال امل�شاعد ال�شابق للربتغايل جوزيه 
مورينيو يف ت�شل�شي االنكليزي بعد تعيينه "اأعتقد متاما اأننا منلك 
النجاح على  ق��ادرة على حتقيق  جمموعة موهوبة من الاعبني 
ثاثة  �شّمت  القارية  للبطولة  ت�شكيلته  لكن  ال�شاحة الدولية". 
بيلي  اللعب  �شانع  هم  االأول  املنتخب  يختربوا  مل  �شبان  العبني 
باتر�شون  نايثن  املدافع  اإىل ت�شل�شي،  املنتقل  غيلمور )19 عاما( 

والعب الو�شط ديفيد تورنبول. يرى روبرت�شون اأن "مع ماكلي�س، 
مل تكن االأم��ور جيدة بطبيعة احل��ال. ح�شلت تغيريات كبرية يف 
الت�شكيلة. لكن منذ قدوم املدرب )ك��ارك(، ارتفع امل�شتوى. كان 
ليكون  كثريا  "عمل  تابع  ممتازا مع م�شاعديه منذ اليوم االأول". 
ابقاء17  حم��اوال  الت�شكيلة،  ن��واة  �شعيد  على  متما�شكا،  فريقه 
ك��ارك معظم  النوعية". خا�س  اليها  �شويا ي�شيف  �شابا   18 اأو 
األ��وان منتخب باده  م�شريته مع �شانت مريين وت�شل�شي وحمل 
اأندية  ال��دوري االإنكليزي مع  �شت مرات. عمل مدربا م�شاعدا يف 
عريقة مثل ت�شل�شي وليفربول، قبل اأن ي�شتهل م�شواره مع و�شت 

بروميت�س األبيون كمدرب اأ�شيل.

الأردين »�شريجو الكردي« ي�شع قدما يف بطولة 
بريطانيا املفتوحة ملحرتيف اجلولف

داليت�س يتابع م�شواره مع حلم حياته كرواتيا 

كالرك لعدم لعب دور الزائر بكاأ�س اأوروبا  

بتوجيهات من�شور بن زايد.. جمعية الإمارات للخيول العربية تعقد امللتقى الأول للمالك واملربني

»نادي ال�شارقة« يحتفي مبنتخب الإمارات 
الوطني امل�شارك يف البطولة العربية للرماية
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الفجر الريا�ضي

حتّول توما�س �شوت�شيك من العب 
مبا فيه الكفاية" اىل  جيداً  "لي�س 
نهائيات  يف  الت�شيكي  املنتخب  اأم��ل 
ك����اأ�����س اأوروب����������ا امل�����ق�����ررة ب����ني 11 
متوز/يوليو  و11  حزيران/يونيو 
ب�شبب تداعيات  لعام  اأرجئت  بعدما 

فريو�س كورونا.
فر�س ابن ال�26 عاماً نف�شه املو�شم 
اأف�شل العبي الو�شط  اأحد  املن�شرم 
وكان  املمتاز  االإنكليزي  ال���دوري  يف 
قيادة  يف  امل�شاهمة  م��ن  ج��داً  قريباً 
و�شت هام للم�شاركة يف دوري اأبطال 
اأوروبا املو�شم املقبل، قبل اأن يكتفي 
ال�شاد�س  ب��امل��رك��ز  امل��ط��اف  نهاية  يف 
ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ني ف��ق��ط ع���ن ج���اره 
بطًا  ت���وج  ال����ذي  ال���راب���ع  ت�شل�شي 

للم�شابقة القارية االأم.
����ش���وت�������ش���ي���ك نحو  م���������ش����وار  ل����ك����ن 
ال��ن��ج��وم��ي��ة يف ال�����دوري امل��م��ت��از مل 
اإذ عانى  يكن وردي���اً على االإط���اق، 

الكروية  ن�����ش��اأت��ه  خ����ال  االأم����ري����ن 
�شالح  غ�����ري  اع����ت����رب  اأن��������ه  وح����ت����ى 
احلظ  يلعب  اأن  ق��ب��ل  ل���اح���رتاف، 
االقت�شادية  االأزم�����ة  نتيجة  دوره 
جيجكوف  فيكتوريا  ب��ه��ا  م��ر  ال��ت��ي 

وبعدها فريقه االأم �شافيا براغ.
ويف ح��دي��ث ل���ه م���ع ه��ي��ئ��ة االإذاع�����ة 
ك�شف  �شي"،  ب��ي  "بي  الربيطانية 
دافيد �شريماك  الت�شيكي  ال�شحايف 
كان  ب����اأن����ه  ي��ت��ع��ل��ق  "ال  االأم�������ر  اأن 
فيه  مبا  جيداً  يكن  مل  بل  مهم�شاً، 
عليه  كان  عما  يف حديثه  الكفاية"، 

و�شع �شوت�شيك قبل �شتة اأعوام.
التا�شعة  يف  ���ش��وت�����ش��ي��ك  ك����ان  ح���ني 
ع�����ش��رة م��ن ع��م��ره، مل ي��وؤم��ن اأحد 
ب���ق���درات���ه وب�������اءت اخ���ت���ب���ارات���ه مع 
ال��ث��ان��ي��ة فا�شيم  ال���درج���ة  ف��ري��ق��ي 

وفريديك-مي�شتيك بالف�شل.
يف  الع��ب��اً  حينها  يف  �شوت�شيك  ك���ان 
�شافيا براغ مبا اأنه بداأ يف اأكادمييته 

العا�شرة من عمره،  اأن كان يف  منذ 
لكنه مل يكن بامل�شتوى الذي يخوله 

�شق طريقه اىل الفريق االأول.
هنا ت��دخ��ل احل��ظ اىل ج��ان��ب��ه، الأن 
فيكتوريا جيجكوف كان يعاين من 
ك��ان متوفراً  اأزم��ة مالية وال��اع��ب 

لاإعارة من دون مقابل.
ل����ك����ن ع����ن����دم����ا �����ش����اه����ده ال���ط���اق���م 
التمارين  يف  جليجكوف  التدريبي 
ل�"بي  ق���ال  م��ا  بح�شب  ُيقِنعهم  مل 
ب���ي �شي" ���ش��ريم��اك، ال�����ش��ح��ايف يف 

�شحيفة "اأم اأف دني�س".
م������درب  ����ش���وت�������ش���ي���ك  ي����ع����ج����ب  مل 
جيجكوف يندريت�س تربي�شوف�شكي، 
ل���ك���ن م���دي���ر ع�����ام ال�����ن�����ادي اإي���ف���ان 
هورنيك تدخل اإدراكاً منه بالو�شع 
املايل ال�شعب، قائًا "اأيها ال�شبان، 
االإعارة  �شبيل  على  هنا  اىل  �شياأتي 
�شيكون من  االأم����ر  وه���ذا  وح�����ش��ب، 
ك�شف  م����ا  ب��ح�����ش��ب  مقابل"  دون 

�شريماك.
م(،   1،92( ق��ام��ت��ه  ط����ول  ب�����ش��ب��ب 
اع��ت��رب ���ش��وت�����ش��ي��ك ب��ط��ي��ئ��اً كاعب 
يكن  اأن��ه مل  م��داف��ع، ال�شيما  و�شط 

جيداً اأي�شاً يف التمرير.
اأك��ادمي��ي��ة ���ش��اف��ي��ا ب����راغ، حاول  يف 
املدربون نقله من و�شط امللعب اىل 
ق��ل��ب ال���دف���اع ل��ك��ن ال��اع��ب رف�س 
اأن العبني  اأي تغيري يف مركزه مبا 
واالإ�شباين  توريه  يايا  العاجي  مثل 

�شي�شك فابريغا�س كانا قدوته.
مع  م���ب���اراة   14 �شوت�شيك  خ��ا���س 
فريق دوري الدرجة الثانية، ثم عاد 
اإىل �شافيا براغ   2015 يف �شيف 
اأوهرين  دو�شان  امل��درب  قيادة  حتت 

جونيور.
وك����ان ال���اع���ب حم��ظ��وظ��ا يف ذلك 
ي��ع��اين من  ك��ان  الأن �شافيا  اأي�����ش��اً 
م�شاكل مالية وقرر ا�شتعادة العبيه 

املعارين بح�شب ما افاد اوهرين.

ورغم "اأين مل اأكن مقتنعاً به"، قرر 
االأوىل  اأن يبداأ به مباراته  اأوهرين 
بلزن  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ���ش��د  ال�������دوري  يف 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، ل��ك��ن��ه ف��ر���س نف�شه 
يلعب  اأن��ه  رغ��م  بالت�شجيل  "وبداأ 

كو�شط مدافع".
�شينية  ���ش��رك��ة  ا����ش���رتت  اأن  وب���ع���د 
النادي، عاد �شافيا براغ اىل مكانته 
واأقيل اأوهرين من من�شبه يف �شيف 
�شوت�شيك  اأع������ري  ف��ي��م��ا   ،2016
ل�شلوفان  امل�������رة  وه�������ذه  جم���������دداً 
ا�شراف  حتت  لعب  حيث  ليربيت�س 
قبل  تربي�شوف�شكي  ال�شابق  مدربه 
براغ  ���ش��اف��ي��ا  يف  م��ع��اً  يجتمعا  اأن 
ح��ي��ث ب��ن��ى االأخ������ري ال��ف��ري��ق حول 
ا�شتهاه  م�شوار  يف  و�شطه،  الع��ب 
ال��دوري قبل  الثاين يف  املركز  بنيل 
التايل  امل��و���ش��م  يف  باللقب  التتويج 
ال�����ذي ���ش��ج��ل ف��ي��ه ���ش��وت�����ش��ي��ك 13 

هدفاً يف 34 مباراة.

وفر�س �شوت�شيك نف�شه اأي�شاً ركيزة 
باده  منتخب  ت�شكيلة  يف  اأ�شا�شية 
وق�����اده ل��ل��ف��وز ع��ل��ى اإن��ك��ل��رتا 1-2 
ملحقاً  اأوروب�����ا،  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف 
القارية  الت�شفيات  يف  اأوىل  هزمية 
 10 ب�"االأ�شود الثاثة" منذ قرابة 

اأعوام.
�شوت�شيك  اأن يحل  ال�شدف  و�شاءت 
اإنكلرتا بعدما ان�شم لو�شت هام  يف 
يف كانون الثاين/يناير 2020 على 
�شبيل االإعارة مع خيار التوقيع معه 
اللندين  ال��ن��ادي  ل  فعَّ وق��د  نهائياً. 

وك�����ان حم���ق���اً متاماً  ه����ذا اخل���ي���ار 
يف  اأ�شا�شياً  دوراً  لعب  الت�شيكي  الأن 
امل��و���ش��م ال��رائ��ع ال���ذي ق��دم��ه فريق 
امل����درب اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي دي��ف��ي��د مويز 
ب��و���ش��ول��ه اىل ال���ه���دف ال��ع��ا���ش��ر يف 

مباراته ال�33.

بعد غياب عن اأي نهائيات كربى منذ مونديال 1998، 
اأندرو  االإنكليزي  ليفربول  جنم  بقيادة  ا�شكتلندا  تعود 
روبرت�شون اىل املحافل الكربى هذا ال�شيف يف نهائيات 

كاأ�س اأوروبا.
و�شيكون روبرت�شون ركيزة املنتخب الذي غاب عن كاأ�س 
اأوروب��ا منذ 1996 وال��ذي تاأهل اىل الن�شخة احلالية 
القائد  الأن��ه  لي�س  االأوروب��ي��ة،  االأمم  دوري  ملحق  عرب 
وح�شب بل الأنه الاعب االأكرث خربة على االإطاق يف 

االأحداث الكربى.
ابن ال�27 عاماً يدافع عن ليفربول منذ 2017 وخا�س 
معه اأكرث من 175 مباراة، و�شاهم العام املا�شي بقيادته 
اىل لقبه االأول يف الدوري منذ 1990، لي�شيف ذلك 
االأوروبية وبطولة  ال�شوبر  والكاأ�س  االأبطال  دوري  اىل 

العامل لاأندية عام 2019.
اأر�شية امللعب  وكقائد للفريق بال�شارة وبالت�شرفات يف 
راأيه حيال  ابداء  يف  وخارجها، كان روبرت�شون �شريحاً 
و�شع املنتخب مع مدربه ال�شابق األيك�س ماكلي�س الذي 
اأقيل من من�شبه يف اأيار/مايو 2019، واحلايل �شتيف 

كارك.
الوا�شح  "من  �شبورت�س":  "�شكاي  ل�شبكة  املدافع  وقال 
كان  ماكلي�س.  األيك�س  ق��ي��ادة  حت��ت  تفلح  مل  االأم���ور  اأن 
هناك تغيري كبري يف الفريق وكثري من الاعبني قرروا 

اعتزال اللعب الدويل".
م�شتوى  بتنا يف  )ك����ارك(،  امل���درب  و���ش��ول  "منذ  لكن 
خم��ت��ل��ف. ك���ان وط��اق��م��ه ال��ت��دري��ب��ي رائ��ع��ني م��ن��ذ اليوم 

االأول".
وراأى "اأن االإبقاء على نف�س الوجوه يف الفريق، هو ما 

يحتاجه االأمر".
يدافع  اإذ  القدمية  ال��وج��وه  من  بالتاأكيد  وروبرت�شون 
عن األوان املنتخب االأول منذ اآذار/مار�س 2014 وهو 
اأكرث العبي امليدان احلاليني خو�شاً للمباريات بقمي�س 

باده )44(.
بداأ روبرت�شون م�شواره مع العماق �شلتيك عام 2009 
العا�شمة  اآخ���ر يف  ف��ري��ق  اىل  ان��ت��ق��ل  م��ا  ���ش��رع��ان  لكنه 

غ��ا���ش��ك��و ك��وي��ن��ز ب���ارك ال���ذي داف���ع ع��ن األ�����وان فريقه 
االأول مو�شم 2012-2013 قبل اأن يلتحق بالدوري 

اال�شكتلندي املمتاز مع دندي يونايتد يف 2013.
و�شرعان ما بات من العنا�شر التي يعتمد عليها املدرب 
جاكي ماكنامارا، ونال يف ني�شان/اأبريل 2014 جائزة 
اأ�شابيع معدودة  اأي بعد  ال��دوري،  اأف�شل العب �شاب يف 
على ا�شتدعائه للدفاع عن األوان املنتخب يف مباراة ودية 

�شد بولندا )-1�شفر( حيث دخل كبديل.
غ��وردون �شرتاكان مبا قدمه،  امل��درب يف حينها  اأعجب 
قائًا "دخل اأندي ويف اأول مل�شة له للكرة �شار بها حلوايل 

ثاثني ياردة. اعتربت اأن ما قدمه كان مذهًا".
اأ�شل ثاثة  �شجل روبرت�شون هدفه الدويل االأول من 
خال   2015 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  االآن  حتى 
خ�����ش��ارة ودي���ة اأم���ام اإن��ك��ل��رتا 1-3، ح��ني ك��ان الع��ب��اً يف 
ال��ذي تعاقد معه يف  ال��دوري االإنكليزي مع هال �شيتي 

�شيف 2014 مقابل 2،85 مليون جنيه.
�شيقوده  امل�شتقبل  اأن  حينها  روبرت�شون  ي��درك  يكن  مل 
اأع��رق واأك��رب االأندية يف اإنكلرتا  األ��وان اأحد  للدفاع عن 
ليفربول  وق��رر  ثمارها  اأعطت  مثابرته  لكن  واأوروب����ا، 
الرهان عليه بالتعاقد معه يف �شيف 2017 مقابل 8 

مليون جنيه.
ونتيجة تقدمه الكبري، قرر ليفربول يف كانون الثاين/
فيها  ح��ل  ال��ذي  املو�شم  منت�شف  يف  اأي   2019 يناير 
و�شيفاً للدوري املمتاز وتوج بلقب دوري اأبطال اأوروبا، 

متديد عقد اال�شكتلندي حتى عام 2024.
خا�س الدقائق الت�شعني يف نهائي دوري االأبطال لذلك 
املو�شم �شد توتنهام وبات اأول ا�شكتلندي يتوج بطًا يف 
المربت  بول  منذ  النهائي(  يف  )ي�شارك  امللعب  اأر�شية 

عام 1997 مع بورو�شيا دورمتوند االأملاين.
االإنكليزية  خ��ربت��ه  ي�شتغل  ب���اأن  النف�س  مي��ن��ي  واالآن، 
اأوروب��ا حيث تتواجه يف غا�شكو  لقيادة ب��اده يف كاأ�س 
م���ع ت�����ش��ي��ك��ي��ا وك���روات���ي���ا و���ش��ي��ف��ة ب��ط��ل ال���ع���امل، وعلى 
اإنكلرتا �شمن  اللدودة  اجل��ارة  لندن مع  يف  "وميبلي" 

املجموعة الرابعة.

�شوت�شيك.. من لعب متوا�شع اإىل اأمل ت�شيكيا 

تنوي ت�شيكيا الو�شول اإىل "م�شافة بعيدة" يف كاأ�س اأوروبا يف كرة القدم، 
لكن يتعني عليها تخطي غياب مدافعها املخ�شرم اأندري كوديا املوقوف 

ب�شبب حادثة عن�شرية.
وفر�شت عقوبة االإيقاف على كوديا يف ني�شان/اأبريل لع�شر مباريات يف 
براغ  �شافيا  مدافع  اتهام  خلفية  على  وذل��ك  الدولية،  امل�شابقات  جميع 
�شفوف  يف  الب�شرة  االأ�شود  الفنلندي  للمدافع  عن�شرية  اهانات  بتوجيه 

رينجرز اال�شكتلندي غلني كامارا خال مباراة يف "يوروبا ليغ".
اأف�شل مدافع يف الدوري الت�شيكي العام املا�شي، بعد رف�س  قال كوديا، 

ا�شتئناف ايقافه يف 26 اأيار/مايو "اأنا اآ�شف للغياب عن كاأ�س اأوروبا".

�شيلهايف على الع��ب و�شط  ي��ارو���ش��اف  امل���درب  ي��ع��ّول  ك��ودي��ا،  ويف غياب 
و�شت هام االإنكليزي توما�س �شوت�شيك، العب و�شط هرتا برلني االأملاين 

فادميري داريدا ومدافع و�شت هام االآخر فادميري كوفال.
اإ�شكتلندا  منتخبات  توالياً  ال�شابعة  القارية  م�شاركتها  يف  ت�شيكيا  وتلتقي 
وكرواتيا يف غا�شكو واإنكلرتا يف ملعب "وميبلي"، وذلك �شمن مناف�شات 

املجموعة الرابعة.
وتعادال   2016 ع��ام  االأخ��رية  الن�شخة  يف  كرواتيا  التقت  ت�شيكيا  وكانت 

2-2 يف دور املجموعات.
يف  نظيفة  بخما�شية  اأم��ام��ه��ا  �شقوطها  بعد  جم���ددا،  انكلرتا  تلتقي  كما 

الت�شفيات حيث حلت وراءها يف املجموعة، قبل اأن تثاأر منها يف براغ 1-2 
وتلحق بها اأول خ�شارة يف الت�شفيات يف ع�شر �شنوات.

واجتمع املنتخب يف نهاية اأيار/مايو املا�شي قبل االنتقال يف اليوم التايل 
خ�شره  ودي��اً  اإيطاليا  لقاء  ت�شمن  تدريبي  مع�شكر  خلو�س  اإيطاليا  اىل 
اآخر �شد  ا�شتعدادي  للقاء  براغ  العودة اىل  برباعية نظيفة اجلمعة، قبل 

األبانيا الثاثاء املقبل.
وتوج املنتخب باللقب مرة واحدة حتت علم ت�شيكو�شلوفاكيا عام 1976، 
عام  �شلوفاكيا  ع��ن  االنف�شال  بعد  واح���دة  م��رة  النهائي  اىل  و�شل  فيما 

.1996 نهائيات  يف  وذلك   ،1993

وبالن�شبة للمدرب �شيلهايف، فان تاأجيل النهائيات من 2020 اإىل 2021 
ب�شبب فريو�س كورونا، كان مفيدا.

قال املدافع ال�شابق البالغ 69 عاما لدى االعان عن ت�شكيلته "هذه ال�شنة 
�شاعَدت اجلميع. تعّرفنا على الاعبني، واأدركنا قدراتهم. اأنا مقتنع باأننا 

جمعنا فريقا مثريا لاهتمام ميكنه الذهاب بعيدا يف كاأ�س اأوروبا".
منذ  اأوروب���ا  كاأ�س  يف  انقطاع  دون  عامليا،   40 امل�شنفة  ت�شيكيا،  وت�شارك 
بوبور�شكي  ك��اري��ل  ندفيد،  ب��اف��ل  النجوم  ���ش��ّم  ق��دمي  جيل  م��ع   ،1996
وفادميري �شميت�شر، لكنها ف�شلت بالتاأهل اإىل الن�شخ الثاث االأخرية من 

كاأ�س العامل.

ت�شيكيا تريد الذهاب بعيدا رغم اإيقاف كوديال 

روبرت�شون قائد حملة عودة 
ا�شكتلندا اإىل املحافل الكربى 

واملدافع  �شوبا�شيت�س  دان��ي��ال  واحل��ار���س  ماندجوكيت�س  م��اري��و  مثل  الع��ب��ني  اع��ت��زال  بعد 
فيدران ت�شورلوكا عقب اإجناز الو�شول اىل املباراة النهائية ملونديال 2018 وبعدها اإيفان 
الثقل  مركز  نف�شه  مودريت�س  لوكا  االإ�شباين  مدريد  ري��ال  األعاب  �شانع  يجد  راكيتيت�س، 
االأ�شا�شي يف ت�شكيلة منتخب كرواتيا خال نهائيات كاأ�س اأوروبا املقررة بني 11 حزيران/

يونيو و11 متوز/يوليو.
وحتى يف ظل وجود العبني مبكانة هذا الرباعي، كان مودريت�س بي�شة القبان يف ت�شكيلة 
2018 بو�شوله اىل نهائي كاأ�س  املنتخب الكرواتي، حني حقق االأخري االجناز يف رو�شيا 
العامل للمرة االأوىل يف تاريخه قبل انتهاء املغامرة على يد كيليان مبابي ورفاقه يف املنتخب 

الفرن�شي.
قد يرى الكثريون اأن اجناز مونديال 2018 كان 

وليد ال�شدفة اأو احلظ بالن�شبة للمنتخب، 
معّززين نظريتهم مبا قّدمه الحقاً يف 

حل  ح��ني  االأوروب����ي����ة  االأمم  دوري 
ثالثاً يف جمموعته خلف اإنكلرتا 
اأربع  م��ن  يتيم  ب��ف��وز  واإ���ش��ب��ان��ي��ا 

مباريات.
اأ�شقط  لكن املنتخب الكرواتي 
ال��ن��ظ��ري��ة ح���ني ت�شدر  ه����ذه 
كاأ�س  ت�شفيات  يف  جمموعته 
ل��ع��ام ب�شبب  امل��وؤج��ل��ة  اأوروب������ا 

ت���داع���ي���ات ف����ريو�����س ك����ورون����ا، 
انت�شارات  خ��م�����ش��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه 
م����ق����اب����ل ت�����ع�����ادل�����ني وه����زمي����ة 

واحدة.
على  ���ش��ي��ك��ون  واالآن، 

فراغ،  من  ي��اأت  مل   2018 اجن��از  ب��اأن  للتاأكيد  الكرواتية  الكتيبة  قيادة  مودريت�س  عاتق 
انحال عقد  منذ  القارية  النهائيات  لها يف  نتيجة  اأف�شل  ب��اده  منح  من خال حماولة 
عام  رابعة  وحلت  و1968   1960 عامي  مرتني  النهائي  اىل  و�شلت  التي  يوغو�شافيا 

.1976
ومل تذهب كرواتيا اأبعد من ربع النهائي يف م�شاركتها اخلم�س ال�شابقة يف كاأ�س اأوروبا منذ 
اال�شتقال )مرتان عامي 1996 يف م�شاركتها االأوىل بعد اال�شتقال و2008(، و�شيحاول 
مع  االأخ���رية  م�شاركته  يكون  قد  ما  يف  الرو�شي  ال�شيف  يف  ح�شل  ما  يكرر  اأن  مودريت�س 

منتخب باده مبا اأنه يف اخلام�شة والثاثني من عمره.
وميلك مودريت�س كل ما يلزم بالتاأكيد ليكون اأحد جنوم ال�شيف القاري الذي يحتفل فيه 
بالذكرى ال�شتني النطاق كاأ�س اأوروبا من خال توزيع مباريات البطولة على 11 مدينة 
اأوروبية، معواًل على �شجله الرائع مع فريقه ريال مدريد االإ�شباين الذي اأحرز معه جميع 
االألقاب املمكنة اإن كان حملياً اأو قارياً واأبرزها دوري اأبطال اأوروبا اأربع مرات منذ اأن حل 

فيه عام 2012 قادماً من توتنهام االإنكليزي.
رو�شيا  مونديال  بو�شافة  امل�شاهمني  من  مزيجاً  داليت�س  زالتكو  امل��درب  ت�شكيلة  وت�شم 

واعدين. والعبني   2018
وقال داليت�س خال تقدميه الت�شكيلة يف موؤمتر �شحايف يف زغرب "نتائجنا االأخرية مل 

تكن االأف�شل لكني متفائل كبري ... هدفنا االأول هو جتاوز دور املجموعات".
واأوقعت القرعة كرواتيا يف املجموعة الرابعة اإىل جانب اإنكلرتا وت�شيكيا وا�شكتلندا، و�شتبداأ 

م�شوارها مبواجهة منتخب "االأ�شود الثاثة" يف وميبلي يف 13 حزيران/يونيو.
"الأنهم  املجموعة  اأ�شعب مباراة يف  �شتكون  االإنكليز  اأن مواجهة  �شابقا من  داليت�س  وحّذر 

يتمتعون مب�شتوى جيد ونلعب يف وميبلي".
وقال داليت�س "�شنواجه مناف�شني اأقوياء وبالتايل تنظرنا مباريات �شعبة، لكنني اأثق يف 

قدراتنا. نظهر م�شتوانا احلقيقي عندما نكون يف موقف �شعب".
بالعديد  ال��ق��اري  العر�س  يف  ممثلة  كرواتيا  �شتكون  مودريت�س،  عن  وف�شا 
التاريخي  االإجن���از  اأع���وام  ثاثة  قبل  حققوا  الذين  القدمي  احلر�س  من 
ديان  واأبرزهم  ن�شمة،  مايني  للدولة ال�شغرية البالغ عدد �شكانها 4،2 
)اأتلتيكو  فر�شاليكو  و�شيمي  الرو�شي(  بطر�شبورغ  �شان  )زينيت  لوفرن 
ومار�شيلو  االإنكليزي(  )ت�شل�شي  كوفات�شيت�س  وماتيو  االإ���ش��ب��اين(  م��دري��د 
ريبيت�س  واأن��ت��ي  االإي��ط��ايل(  ميان  )اإن��رت  بريي�شيت�س  واإي��ف��ان  بروزوفيت�س 

)ميان االإيطايل(.
وعلى الرغم من ارتفاع التطلعات، اإال اأن داليت�س بدا حذرا، وقال "هناك اإرادة 
وطاقة يف نف�س امل�شتوى، لكن االأجواء خمتلفة متاما ... يف ذلك الوقت مل يكن 

اأحد يتوقع منا اأي �شيء".
الذي فر�س  اأ�شا�شي على خربة مودريت�س  ب�شكل  يرتكز  داليت�س  اأن  املوؤكد  ومن 
نف�شه اأحد اأف�شل �شانعي االألعاب يف العامل، لكن م�شوار النجاح مل يكن �شهًا اإذ 
عا�س الاعب حياة �شعبة جداً بداأت يف مكان مل يعد �شوى اأطال لبيت حمروق 
القرية على  اال�شتقال. تقع هذه  ُدم��رت خال حرب  التي  يف قرية مودريت�شي 
�شفح جبال فيليبيت املطلة على البحر االدرياتيكي، وقد كان مودريت�س يقطن 
لوكا مودريت�س، وقتل من قبل  االآخ��ر يدعى  ال�شيفي جلده وهو  املنزل  يف 
القوات ال�شربية يف اال�شهر االوىل للنزاع )1991-1995( الذي ح�شد 
قرابة 20 الف قتيل. ال �شك باأن مودريت�س قطع �شوطاً هائًا يف حياته 
منذ اأن هرب مع عائلته وهو يف العا�شرة من عمره اىل مدينة زادار 
هناك،  حيث  كيلومرتا   40 بعد  على  تقع  التي  ال�شاحلية 
الاعب  موهبة  تتكون  ب���داأت  ال��ق��ن��اب��ل،  �شجيج  وو���ش��ط 
القارة  املعا�شرة يف  امل��واه��ب  اأب���رز  اأح��د  ب��ات حالياً  ال��ذي 
ملنتخب باده واأكرث الاعبني دفاعاً عن  االوروبية وقائداً 
األوانه )137 مباراة منذ 2006 �شجل خالها 17 هدفا(.

مودريت�س مركز الثقل يف حلم كرواتيا 
بتكرار اإجناز 2018 



ين�شى مكان اأرباح باملاليني لإ�شابته باخلرف
 53 قيمته  م��ا  بت�شدير  متهماً  رج���ًا  بريطانية  حمكمة  اأدان����ت 
ثعابني  �شغار  م��ن  دوالر(  مليون   66( ا�شرتليني  جنيه  مليون 
الأنه  االأرب���اح  مكان  تذكر  على  ق��ادر  غ��ري  ولكنه  ال��ن��ادرة،  ال�شمك 
ال�شجن  ال��ذي جتنب  ع��ام��اً(  ب��اخل��رف. جيلربت خو )67  م�شاب 
ب�شعوبة، مل يتمكن من تذكر املكان الذي خباأ فيه اأمول ال�شفقة، 
الأنها من م�شادر  اأمواله  ب�شاأن م�شادرة  ا�شتماع  كما قيل جلل�شة 
غري م�شروعة. وقام خو الذي ظهر يف بع�س ال�شور وهو يحمل 
وهي  ال�شمك  ثعابني  بت�شدير  برثوته،  للتباهي  الذهب  �شبائك 
ثاث  مل��دة   - �شهياً  طعاماً  تعد  حيث   - االأق�شى  ال�شرق  اإىل  حية 
املهددة  الفيلة  �شغار  �شابقة  جتربة  يف  ا�شتورد  اإن��ه  وقيل  �شنوات. 
اإ�شبانيا، وقام بتخزينها يف جلو�شي�شرت�شاير قبل  باالنقرا�س من 
اإر�شالها اإىل مطار هيرثو للت�شدير خمباأة حتت االأ�شماك املربدة.

ال�شيد خو، من ت�شي�شينغتون، �شاري، اأدين بارتكاب جرائم ت�شدير 
احليوانات يف مار�س )اآذار( املا�شي وحكم عليه بال�شجن ملدة عامني 
مع وقف التنفيذ، وقال ممثلو االدعاء اأم�س االأول اإن االأ�شول التي 

تعود اإىل �شت �شنوات من التجارة قد مت اإخفاوؤها.

تفارق احلياة دون ماأوى غري مدركة اأنها ورثت 800 األف دولر
اأنها ورثت  م��اأوى غري مدركة  اأمريكية م�شردة با  �شيدة  توفيت 

مبلغاً من املال يزيد عن 800 األف دوالر اأمريكي عن والدتها.
وكانت كاثي بون )49 عاماً( من والية اأوريغون بالواليات املتحدة، 
هي املالك ال�شرعي للمال بعد وفاة والدتها يف عام 2016، وتوفيت 

بعد ف�شل حماوالت تتبعها وت�شليم الرثوة لها.
وعلى الرغم من االإعانات ال�شحفية للعثور على كاثي وم�شاعدة 
والدها  واأخ��رب  املنا�شب.  الوقت  يف  تعقبها  يتم  مل  خا�س،  حمقق 
امل�شاعدة يف  اإىل  كانت بحاجة  اأنها   KGW �شبيثال حمطة  جاك 
الحًقا  وانتقلت  بورتاند  منطقة  يف  كاثي  ون�شاأت  حياتها.  اآخ��ر 
وكانت  والديها،  انف�شال  بعد  والدتها  عا�شت  حيث  اأ�شتوريا،  اإىل 
كاثي تعاين من م�شاكل تتعلق باملخدرات وال�شحة العقلية عندما 

توفيت اأثناء نومها يف اأ�شتوريا بوالية اأوريغون.
ويقول والدها عن وفاتها "مل يكن االأمر منطقياً بالن�شبة يل، لقد 
كان املال موجوداً طوال تلك ال�شنوات وهي يف اأم�س احلاجة اإليه". 
وال تزال اأموالها املوروثة البالغة 884407 دوالر غري مطالب بها 
اأن تعذر على ممثلي الرتكة  االآن يف ح�شاب م�شريف حكومي بعد 
اأرا�شي الدولة و�شط  حتديد مكانها، ومت نقل االأم��وال اإىل وزارة 

حالة من عدم اليقني ب�شاأن من لديه حق املطالبة بها.

ال�شكة  اإ�شالح  اأثناء  عمال  قطار يده�س 9 
�شدم قطار ركاب 9 عمال مد �شكك حديدية وقتلهم على الق�شبان 
اأم�س اجلمعة ح�شبما ذكرت و�شائل  اأول  اأول  ب�شمال غرب ال�شني 

االإعام احلكومية.
اإن  االإخ���ب���اري  تطبيقها  يف  احل��ك��وم��ي��ة   CCTV حم��ط��ة  وق��ال��ت 
جزءا  ي�شلحون  ع��ام��ا   50 م��ن  اأك���رث  ب��ني  م��ن  ك��ان��وا  ال�شحايا 
على  كانوا  مل��اذا  الوا�شح  من  يكن  ومل  القطار.  م�شار  من  مغلقا 
امل�شار االآخر، الذي كان مفتوحا يف ذلك الوقت وي�شري يف االجتاه 
مر  عندما  �شباحا   5:18 ال�شاعة  عند  وق��ع  واحل���ادث  املعاك�س. 
القطار على منحنى يف مدينة جينت�شانغ يف مقاطعة قان�شو على 

بعد 1200 كيلومرت )750 ميا( غرب بكني.
�شينجيانغ  اإقليم  عا�شمة  اأورومت�شي،  من  متجها  ك��ان  والقطار 
مبقاطعة  ال�شرقية  هانغت�شو  مدينة  اإىل  الباد،  غرب  اأق�شى  يف 

ت�شجيانغ، يف رحلة ت�شتغرق قرابة 56 �شاعة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�شنع التحف اخل�شبية باأيدي مبتورة الأ�شابع
اأنه  رغم  الفاخرة،  والفيات  الفنادق  يف  تعلق  التي  والت�شميمات  اخل�شبية  التحف  �شناعة  يف  برع  م�شري  فنان 

يختلف عن غريه، بعدما تعر�س حلادثني ت�شببا يف برت 3 من اأ�شابع يديه.
يبلغ ح�شام جمال الزيدي من العمر ثمانية وع�شرين عاما وميلك ور�شة للنجارة يف ميت غمر مبحافظة املن�شورة. 
ويف �شن 19 وقع له حادث اأدى لقطع عقلتني من اأ�شابع يده الي�شرى بوا�شطة املن�شار، ثم تكرر احلادث بعد ذلك 
باأعوام يف يده اليمنى، لي�شبح واحدا من الفنانني القائل القادرين على االإبداع وت�شميم التحف اخل�شبية رغم 
اإ�شابته البالغة. يقول ح�شام الزيدي ل�"�شكاي نيوز عريبة": "كنت اأعمل يف ور�شة للنجارة مع والدي منذ ال�شغر 
19 عاما فقررت الذهاب للعمل يف ال�شيانة مبحافظة الغردقة ال�شاحلية على اأمل  وتعر�شت حلادث واأنا يف �شن 
اأن يكون العمل بالفنادق اأ�شهل من العمل بالور�شة، اإال اأنني تفاجاأت باأن العمل هناك كبرية و�شاق للغاية، وكانت 
ال�شكوك تدور حول قدرتي على اال�شتمرار فيه". واأ�شاف الزيدي: "�شاحب الفندق كان اإيطايل اجلن�شية، وكان 
اإنتاج االأف�شل فطلب مني ت�شميم طائرة  اأ�شتطيع  اأين  راأى  العمل بدقة، وقد  يوؤمن بقدراتي واإمكاناتي، ويتابع 
لهذه  بت�شميم من��وذج �شغري  الزينة، فقمت  كنوع من  الرئي�شي  املطعم  �شقف  لتعليقها يف  اأمتار   3 كبرية طولها 
الطائرة فاأعجب بها وطلب ت�شميمها بحجم اأكرب وكان يطلب مني ت�شميمها مبفردي دون م�شاعدة من اأحد وبعد 
اأ�شماك  اإعجاب اجلميع، بعدها مبدة طلب مني ت�شميم مركب كبري بتفا�شيل معينة لو�شع  تركيبها حازت على 

زينة بها للمطعم وبعد االنتهاء منه بداأ يحثني على التفكري وتطوير العمل".
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بعد برت قدمه.. اأول ر�شالة ل�شريف د�شوقي
وجه الفنان امل�شري، �شريف د�شوقي، ر�شالة اإىل حمبيه الذين يحاولون 

االطمئان على �شحته، بعد التدهور الذي طراأ عليها موؤخرا.
���ش��ف��ح��ت��ه مبوقع  ع���ل���ى  د�����ش����وق����ي  وك����ت����ب 
ليا  بحبكم  جدا  فرحان  "انا  "في�شبوك" : 
اللي  الر�شايل  كل  على  الرد  لعدم  ومتاأ�شف 
اكرت  واحد  اأ�شبوع  ال�شفحة، يف  اتبعت على 
على  بيطمنوا  اتبعتت  10000ر�شالة  م��ن 
وا�شف  ج��داآ  بحبكوا  "انا  وت��اب��ع:  �شحتي". 

مرة تانية لو اتاأخرت يف الرد على حد".
جمهوره  اإىل  ر�شالته  د�شوقي  �شريف  وكتب 
ع�شر اأول اأول اأم�س اجلمعة وكان �شبق ذلك 
بن�شر �شورتني له داخل امل�شت�شفى يف االأول 
من يونيو اجلاري. وظهر د�شوقي مع طفل 

ورجل وهو على �شرير امل�شت�شفى، ويبدو اأنهما 
من اأقاربه، واكتفى بالقول: "احلمد هلل".

واأ�شبح الفنان امل�شري حمط اهتمام و�شائل االإعام و�شبكات التوا�شل، 
بعدما اأجريت له عملية جراحية اأ�شفرت عن برت قدمه يف اأواخر مايو 
املا�شي. ولقي د�شوقي دعما وم�شاندة من جنوم الفن يف م�شر، كما عرب 
اإزاء املحنة التي مير بها.  واأم��ر الرئي�س امل�شري،  كثريون عن تعاطفه 

عبد الفتاح ال�شي�شي، بعاج الفنان د�شوقي و�شرف معا�س له.

ي�شرقان 8 ماليني ريال من فيال 
اقتحم جمهوالن فيا �شعودي يف منطقة الريا�س، و�شرقا منه 8 مايني 

ريال بعد االعتداء على عاملة منزلية، قبل اأن ت�شل ال�شرطة.
وتلقت �شرطة منطقة الريا�س باًغا عن اقتحام منزل �شعودي و�شرقة 8 
مايني ريال منه واالعتداء على العاملة املنزلية، وذلك بوا�شطة �شخ�شني، 

قاما با�شتخدام مركبة للهروب من موقع احلادث.
اأنهما  اإلقاء القب�س على اجلانيني، وتبني  وجنحت ال�شرطة ال�شعودية يف 
مواطنان �شعوديان يف العقد الرابع من العمر، حيث اعرتفا بجرميتهما، 

ومت ا�شرتداد كامل املبلغ.
م��ادة احل�شي�س  بط بحوزتهما قطعة من  اأن��ه �شُ بيان  ال�شرطة يف  واأعلنت 
 3 اإىل  باالإ�شافة  الطبية،  للرقابة  خا�شعة  م��ادة  من  ا  قر�شً و70  املخدر، 

اأ�شلحة نارية غري مرخ�شة.
بحقهما  االأول��ي��ة  االإج����راءات  كافة  الت��خ��اذ  عليه متهيًدا  القب�س  وق��د مت 
واإحالتهما للنيابة العامة، وذلك ح�شبما اأعلنت وزارة الداخلية ال�شعودية، 

ن�شحية �شمية اخل�شاب 
للتخل�س من الكاآبة

امل�����ش��ري��ة  �شمية  ال��ف��ن��ان��ة  ق��دم��ت 
الفتيات  اإىل  ن�����ش��ي��ح��ة  اخل�شاب  
والقلق  م����ن  ال����ك����اآب����ة   ل��ل��ت��خ��ل�����س 
التي  املعي�شية  ال�شغوطات  نتيجة 
يواجهنها يف حياتهّن عرب ح�شابها 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال�شخ�شي 

االجتماعي.
ون�شرت اخل�شاب فيديو من اإحدى 
اأع��م��ال��ه��ا ال�����ش��اب��ق��ة وع��ّل��ق��ت عليه 
قائلة: "عاج الكاآبة والقلق يف 40 
ثانية... قومي ارق�شي وفكك منه 

مبيجي�س من وراه غري النكد".
الن�شحية  م��ع  متابعيها  وت��ف��اع��ل 
ح���ي���ث ����ش���ارك���وه���ا ب��ت��ع��ل��ق��ات على 
ومعار�س  موؤيد  بني  ما  من�شورها 
يا�شومة"  "ع�شل  ق�����ائ�����ل�����ني: 
على  ت�����ش��اع��د  ال��رق�����س  و"فوائد 
الرتكيز و�شحة اجلهاز الع�شبي" 
و"مالك  ذهب"  م���ن  و"ن�شيحة 
مابيجي  و"واهلل  ياحاوتهم" 

النكد غري من ال�شتات".

م�شافر يحاول اقتحام 
قمرة القيادة

ب��اأّن م�شافراً على من  اأف��اد �شهود 
طائرة تابعة ل�شركة دلتا االأمريكية 
حاول اقتحام قمرة القيادة قبل اأن 
واأع�شاء  م�����ش��اف��رون  ل��ه  ي��ت�����ش��ّدى 
ال��ط��ائ��رة وينجحوا يف  م��ن ط��اق��م 

�شّل حركته.
وا�شطّرت رحلة �شركة دلتا املّتجهة 
نا�شفيل،  اإىل  اأجن��ل�����س  ل��و���س  م��ن 
األبوكريك  يف  ا�شطرارّياً  للهبوط 
مّت  ح��ي��ث  مك�شيكو،  ن��ي��و  والي���ة  يف 
�شحب الرجل من الطائرة وتقييد 

يديه وقدميه.
"اأوقفوا  وكان الرجل �شرخ م��راراً 
طرحه  مّت  بينما  الطائرة"  ه���ذه 
اأر����ش���ا اأم����ام ق��م��رة ال��ق��ي��ادة، وفقاً 
هاتف  ب��ك��ام��ريا  ف��ي��دي��و  لت�شجيل 

حممول.
وقال م�شافر كان على من الطائرة 
"�شي  ل�شبكة  نف�شه  عن  ُيعّرف  مل 
فجاأة  "نه�س  الرجل  اإّن  ان"،  ان 
اإن��ذار، وه��رع اإىل قمرة  دون �شابق 

الطيار وبداأ يطرق على بابها".
تدعى  اأخ�������رى  راك����ب����ة  وو����ش���ف���ت 
امل�شهد  روب����رت���������ش����ون  ج��ي�����ش��ي��ك��ا 
برّد  اأ�����ش����ادت  ل��ك��ّن��ه��ا  ب�"املرعب"، 

الفعل ال�شريع للم�شيفات.
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  واأّك��د 
يف األ����ب����وك����ريك ع���ل���ى ت���وي���رت اأّن�����ه 

ا�شتجاب للحادث.
واأعربت �شركة دلتا يف بيان لو�شائل 
"�شكرها  االإع���ام االأم��ريك��ي��ة ع��ن 
ل��ط��اق��م ورّك����اب رح��ل��ة دل��ت��ا 386 
)..( الذين �شاعدوا يف اعتقال اأحد 

الرّكاب امل�شاغبني".

ن�شرين جواد زادة تعّلق 
على خرب انف�شالها 

اأنها  زادة   املمثلة الرتكية  ن�شرين جواد  ك�شفت 
مل تنف�شل عن حبيبها  جوكهان األكان ، م�شرية 
اأنطاكيا  يف  موجود  اأن��ه  تركية  اإع��ام  لو�شائل 

لت�شوير م�شل�شله اجلديد.
وت���وج���ه���ت ���ش��ح��ف��ي��ة ل��ه��ا ب���ال���ق���ول: " مل�����اذا ال 
النكم   " ن�شرين:  ف��اأج��اب��ت   " ؟  اذاً  تتحدثني 
وتكتبون  الكام  بتحريف  تقومون  قلت  مهما 

ا�شياء اخرى ".
على �شعيد اآخر عّلقت ن�شرين جواد زادة على 
احلرام"  "التفاح  م�شل�شل  يف  دوره����ا  ان��ت��ه��اء 
�شيكون  �شيء  كل  مت��وت  ال  "االأ�شاطري  قائلة: 
اأجمل بكثري، اأعدكم. �شكراً على كل تعليقاتكم 

اجلميلة، واأنا اأي�شاً اأحبكم كثرياً ".
ن�شرين  اأن  تركية  اع��ام  و�شائل  اأف��ادت  وكانت 
احلرام"،  "التفاح  م�شل�شل  �شتوّدع  زادة  ج��واد 
الذي  االأم�����ر  ف��ي��ه،  �شخ�شيتها  مب���وت  وذل����ك 

اأغ�شب عدد كبري من جمهور امل�شل�شل.

تقتل زوجها وتدعي وفاته بكورونا
التهمة  اإل�شاق  اإىل  �شاعية  زوجها  م�شرية  ام��راأة  قتلت 
لوال  )كوفيد19-(،  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بجائحة 

الطب ال�شرعي الذي ك�شف اجلرمية.
م�شر،  جنوب  املنيا،  حمافظة  يف  العامة  النيابة  واأم��رت 
بحب�س ربة منزل 4 اأيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل 

زوجها وادعاء وفاته متاأثرا باإ�شابته بفريو�س كورونا.
وذكرت تقارير اإعامية م�شرية اأن ال�شرطة تلقت باغا 
من مدير م�شت�شفى ملوى العام يفيد بو�شول جثة عامل 
يبلغ من العمر 55 عاما، ادعت اأ�شرته اإ�شابته بفريو�س 

كورونا يف حماولة منها لطم�س حقيقة ما حدث.
خنق  اأع��را���س  وج��ود  للجثة  الظاهري  الفح�س  واأظ��ه��ر 
وزرق����ة ب��ال��وج��ه، االأم����ر ال����ذي ي�����ش��ري اإىل وج����ود �شبهة 

جنائية وراء وفاته.
املجني  واأب��ن��اء  زوج��ة  ا�شتجواب  اإىل  ال�شرطة  و���ش��ارع��ت 
اأنكروا يف البداية ال�شبب احلقيقي للوفاة،  عليه، الذين 

مدعني اأن اإ�شابته بفريو�س كورونا كانت وراء وفاته.
املجني  بخنق  اع��رتف��ت  ال��زوج��ة  على  اخل��ن��اق  وبت�شييق 
بينهما، بعد حدوث عتاب  عليه، لوجود خافات زوجية 
تطور  ما  �شرعان  ال��ذي  النقا�س  واحتدام  بينهما  لفظي 

اإىل ت�شابك باالأيدي مما اأدى الرتكاب اجلرمية.

رغم وجودهما بال�شجن جمعا 280 مليون جنيه من املخدرات
ت�شكيل  ك�شف  م��ن  م�شر  يف  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  جن��ح��ت 
ع�شابي تخ�ش�س يف جتارة املخدرات وحقق ثروة كبرية 

من وراء ذلك، بح�شب م�شدر اأمني.
املفارقة وفقا للم�شدر الذي حتدث مع موقع �شكاي نيوز 
عربية، اأن الت�شكيل الع�شابي املكون من 4 اأ�شخا�س ي�شم 

متهمني حمبو�شني فعا.
املنظمة  امل����خ����درات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ومت��ك��ن��ت 
العام بوزارة  بالتن�شيق مع قطاع االأمن الوطني واالأمن 
الداخلية امل�شرية من اتخاذ االإجراءات القانونية حيال 
امل��ت��ه��م��ني االأرب���ع���ة وج��م��ي��ع��ه��م ل��ه��م م��ع��ل��وم��ات جنائية، 
جنوب  بال�شعيد  �شوهاج  �شرطة  مركز  بدائرة  ومقيمني 

القاهرة.
وك�شفت التحريات قيام املتهمني باالجتار يف املواد املخدرة 
ملبالغ  وت��رب��ح��ه��م وجمعهم  ع��م��ائ��ه��م،  ع��ل��ى  وت��روي��ج��ه��ا 
املتح�شلة  االأم��وال  مالية كبرية وحماولتهم لغ�شل تلك 
عمليات  اإج���راء  طريق  عن  امل�شروعة  غري  جتارتهم  من 
وتاأ�شي�س  البنوك،  مبختلف  املبالغ  لتلك  واإي���داع  �شحب 
وذلك  واالأرا���ش��ي،  العقارات  و���ش��راء  التجارية  االأن�شطة 
بال�شبغة  واإ�شباغها  االأم��وال  تلك  م�شدر  اإخفاء  بق�شد 
ال�شرعية، واإظهارها وكاأنها ناجتة من كيانات م�شروعة، 
جنيه  مليون   280 ب��ح��وايل  املمتلكات  تلك  ق��درت  حيث 

تقريباً.
يف  ياأتي  الق�شية  تلك  عن  الك�شف  ف��اإن  للم�شدر  ووفقا 
االأموال  ملكافحة جرائم غ�شل  االأمن  اأجهزة  اإطار جهود 
االأن�شطة  ذوي  ث���روات  وتتبع  ممتلكات  ور���ش��د  وح�شر 
وفقاً  حيالهم  القانونية  االإج���راءات  وات��خ��اذ  االإجرامية 

الأحكام قانون مكافحة جرائم غ�شل االأموال.

بايع الكاز مع ح�شانه.. م�شهد يعيد اللبنانيني اإىل �شنوات خلت
اإىل  ف�شيئا  �شيئا  ت��ع��ود  ال��ق��دمي��ة  امل�����ش��اه��د  ب���دات 
احل�شارة  نكهة  ف��ق��د  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ب��ن��اين  املجتمع 

ب�شبب افتقاره اإىل املواد االولية.
وق���د اأع�����اد م�����ش��ه��د ب��اي��ع ال���ك���از اأو )اجل�����از( على 
منبهه  م��ع  احل�����ش��ان  ي��ج��ره  ال�شغري  �شهريجه 
الهوائي، اللبنانيني اإىل �شنوات خلت، حيث يجوب 
ال�شيارات  ب��ني  ب����ريوت  ال��ع��ا���ش��م��ة  اح��ي��اء  ال��ب��ائ��ع 

�شباحاً ليبيع مادة الكاز للمنازل.
"البابور"  بوا�شطة  للطهي  ي�شتخدم  الكاز  وك��ان 
او االنارة بقنديل خم�ش�س له يف ال�شوارع خال 
فرتة احلرب االهلية يف �شبعينيات القرن املا�شي، 
التدفية  وغ���از  للكهرباء  اللبنانيني  ف��ق��دان  بعد 

والطبخ واالنارة يف الليايل احلالكة ال�شواد.
فما ان ي�شل بايع الكاز اإىل مدخل احلي حينها، 
ي��ج��ه��زون م��ا تي�شر م��ن اوعية  زب��اي��ن��ه  ك��ان  حتى 

لل�شراء يحملون بها مادة الكاز اإىل منازلهم.
وو���ش��ط ال��ظ��روف االق��ت�����ش��ادي��ة ال�����ش��اغ��ط��ة، عاد 
ح�شانه  على  االح��ي��اء  ليجوب  جم��ددا  الكاز  بائع 

ومع منبهه الهوائي ال�شهري مناديا على الزباين 
الذين �شاروا حتى حينه قلة، اإال اأن عددهم مر�شح 
والكهرباء  امل��ح��روق��ات  تقنني  زاد  م��ا  اذا  ل��ل��زي��ادة 
وتبعهما الغاز املنزيل. فقد تعود ربات البيوت اإىل 
الطبخ على "بابور" الكاز، ورمبا يعدن اإىل طهي 
كانت  كما  ت��وف��ره،  ح��ال  احل��ط��ب يف  الطعام على 

تفعل امهاتهن وجداتهن.
ي�شتيقظ  اجل�����ش��م  امل��م��ت��ل��ئ  اخل��م�����ش��ي��ن��ي  ج��م��ي��ل 
�شباحية"  "وجبة  ح�شانه  يطعم  ي��وم،  كل  �شباح 
يح�شرها  خ�شار  بقايا  من  تي�شر  مما  خمت�شرة 
م���ن ����ش���وق اخل�������ش���ار ال���ق���ري���ب، ث���م ي��رب��ط��ه اإىل 
�شهريجه ال�شغري الذي ورثه عن والده لينتقل 
و�شط احياء العا�شمة بريوت مناديا على ب�شاعة 

كان الن�شيان قد طواها او كاد.
قال  عربية"،  ن��ي��وز  ���ش��ك��اي  ل�"موقع  ح��دي��ث  ويف 
جميل: "زباين مادة الكاز �شاروا قلة، لكنهم كرث 
ال  ال��ق��دمي��ة  امل��داف��ئ  بع�س  الن  ال�شتاء  ف�شل  يف 

زالت تعمل عليها".

�ملتزجلة �ليابانية فونا ناكاياما تتناف�ش خالل نهائي �ل�شيد�ت يف بطولة �لعامل للتزلج على �لألو�ح يف �ل�شو�رع 2021 يف روما.� ف ب 

اأجنلينا جويل ت�شعر مبرارة ب�شبب براد 
النجم  وطليقها  جويل  اأجنلينا  العاملية  النجمة  بني  قائماً  ال�شراع  ي��زال  ال 
نزاع احل�شانة ونيل ح�شانة  تغلبه عليها يف  بعد  بيت  خ�شو�شاً  العاملي  براد 
اأكد تقرير  اأجنلينا رغم رف�شها، حيث  اأوالده من  م�شرتكة متكنه من روؤية 
ن�شره موقع cosmopolitan اأن اأجنلينا جويل ت�شعر مبرارة كبرية ا�شتناًدا 

اإىل م�شدر مقرب منها.
واأ�شاف التقرير اأن اأجنلينا جويل قد تواجه يف االأيام املقبلة ف�شول جديدة يف 
عاقتهما حيث �شت�شعى جاهدة اىل عدم ال�شماح ل� براد بيت مب�شاهدة ابناءه 

بالطريقة التي يريدها.
من ناحية اأخرى، يبدو اأن براد بيت، يعي�س اأف�شل اأوقاته حالًيا على ال�شعيد 
ال�شخ�شي بعدما ذكر موقع "ذا مريور"، اأن براد بيت بداأ يف طريقه اىل دخول 

ق�شة حب جديدة �شيتم االإعان عنها خال الفرتة املقبلة.


