
1.82 مليار جرعة لقاح يف �لعامل.. و�إغالق حي �صيني بالكامل 

تراجع كورونا بالهند.. واكت�ساف ن�سخة هجينة جديدة متحورة لكورونا يف فيتنام 

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

   

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�ستهداف خمي�س م�سيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

وا�ستنكارها  اإدان���ت���ه���ا  ع���ن  الإم��������ارات  دول����ة  اأع���رب���ت 
الإرهابية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  مل��ح��اولت  ال�سديدين 
اإي����ران، ا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي��ن والأعيان  امل��دع��وم��ة م��ن 
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�سيط 
باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، من خالل طائرة 

مفخخة، اعرت�ستها قوات التحالف.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل اأن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية 
للمجتمع  ال�سافر  حتديها  يعك�س  احل��وث��ي  جلماعة 
والأع����راف  ال��ق��وان��ن  بجميع  وا�ستخفافها  ال����دويل 

الدولية.                  )التفا�سيل �س2(

�سحة اأبوظبي توفر جرعة داعمة للقاح 
�سينوفارم بعد 6 اأ�سهر من اجلرعة الثانية

•• اأبوظبي - وام: 

يف اإطار اجلهود امل�ستمرة للحفاظ على ال�سحة العامة 
.. اأعلنت دائرة ال�سحة – اأبوظبي عن توفري جرعة 
داعمة للقاح �سينوفارم  للمطعمن بالكامل بعد �ستة 

اأ�سهر على الأقل من اجلرعة الثانية.
واأو�سحت الدائرة اأن اجلرعة الداعمة متاحة جماناً 
100 مركز  اأك��ر من  دون احلاجة حلجز موعد يف 

تطعيم يف اأبوظبي.
زيارة  يرجى  التطعيم  مراكز  قائمة  على  ولالطالع 

 doh.gov.ae

نظريه م��ع  يبحث  بلينكن 
 الهندي ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
ال�����س��ام��ل��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن

•• نيويورك-وام:

الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 
الإدارة  التزام  بلينكن،  اأنطوين 
�سراكتها  ب��ت��ع��م��ي��ق  الأم���ري���ك���ي���ة 
ال�ساملة  العاملية  ال�سرتاتيجية 
اخلارجية  واأ����س���ارت  ال��ه��ن��د.  م��ع 
اأع����ق����اب  ب����ي����ان  الأم����ري����ك����ي����ة يف 
مباحثات اأجراها الوزير بلينكن 
اخلارجية  ال�������س���وؤون  وزي�����ر  م���ع 
�س.جاي�سانكار  الدكتور  الهندي 
الأمريكية..  اخل��ارج��ي��ة  مقر  يف 
اإىل اأن اجلانبن ناق�سا جمموعة 
وا����س���ع���ة م����ن ال���ق�������س���اي���ا، مب����ا يف 
ملواجهة  من  الإغاثة  جهود  ذلك 

جائحة كورونا .

الن�سحاب  على  ي�سّر  بايدن 
من معاهدة الأجواء املفتوحة 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:
ي�����س��ر ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي جو 
ب����اي����دن ال������ذي ُي���ع���ي���د ب������الده اإىل 
ات��ف��اق��ات دول���ي���ة ع���دة ك���ان �سلفه 
ان�����س��ح��ب منها،  ت���رام���ب  دون���ال���د 
على البقاء خارج معاهدة الأجواء 
الع�سكرية،  ل��ل��م��راق��ب��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
وذل��ك لإظ��ه��ار حزمه يف مواجهة 
رو���س��ي��ا ب��ع��د خ��ط��وات ع���دة ُتظهر 

انفتاحاً.
لإرادة  املخالف  القرار  هذا  وياأتي 
ال���رئ���ي�������س الأم������ريك������ي اجل���دي���د 
امل�سائل  يف  مو�سكو  م��ع  بالتن�سيق 
املرتبطة بالأمن الدويل، قبل اأقل 
من ثالثة اأ�سابيع من قّمته الأوىل 
ال���رو����س���ي فالدميري  ن���ظ���ريه  م���ع 

بوتن يف 16 يونيو يف جنيف.

جمموعة من الهنون ي�سطفون طابورا لتلقي لقاح يف احد مراكز التطعيم يف البنجاب   )ا ف ب(
ال�سبت، للخ�سوع لفح�س فريو�س 
ك��ورون��ا بعد زي��ادة ع��دد الإ�سابات 
ب��ال��ف��ريو���س، الأم�����ر ال����ذي اأزع����ج 

ال�سلطات.
وهي  قوانغت�سو،  مدينة  واأب��ل��غ��ت 
مركز جتاري و�سناعي يقدر عدد 
�سكانها بحوايل 15 مليون ن�سمة، 
اإ����س���اب���ة ج���دي���دة خالل   20 ع���ن 

الأ�سبوع املا�سي.
يعد  الإ�����س����اب����ات  ع����دد  اأن  ورغ�����م 
احل���الت  ب����اآلف  م��ق��ارن��ة  �سئيال 
لكنه  امل��ج��اورة،  الهند  يف  اليومية 
اأزع�����ج ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ي��ن��ي��ة التي 

م�����س��ادة ق���ادرة على احل��م��اي��ة من 
كورونا  لفريو�س  الهندي  املتحور 
بقليل خمربيا،  اأقل  بفعالية  لكن 
يف  باحثون  اأج��راه��ا  لدرا�سة  وفًقا 

معهد با�ستور.
ول���دى الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن تلقوا 
ج��رع��ت��ن م��ن ل��ق��اح ف��اي��زر، تكون 
الأج�������س���ام امل�������س���ادة امل����وج����ودة يف 
ال����دم ف��ع��ال��ة ���س��د املتحور  م�����س��ل 
فعالية  اأق���ل  ولكنها  ال��ربي��ط��اين، 
الذي  الهندي  املتحور  �سد  بقليل 
متت درا�سته، وفًقا لهذه الدرا�سة 
ال��ت��ي ن�����س��رت ع��ل��ى م��وق��ع ب��اي��و ار 

اك�س اي يف.
واأك�����د اأول��ي��ف��ي��ي��ه ���س��ف��ارت��ز، الذي 
�سارك يف �سياغة الدرا�سة ويتوىل 
الفريو�سات  وح��دة  مدير  من�سب 
واملناعة يف معهد با�ستور )باري�س( 
اأنه رغم الفعالية املنخف�سة قلياًل 
وف���ًق���ا ل��ل��ت��ج��ارب امل���خ���ربي���ة ف���اإن 
لقاح فايزر يقي على الأرج��ح من 

الفريو�س.
��ا فعالية  اأي�����سً ال��ب��اح��ث��ون  اخ��ت��رب 
اأ����س���رتازي���ن���ي���ك���ا ع���ل���ى هذه  ل���ق���اح 
ف��ق��ط من  ل��ك��ن  امل��ت��ح��ورة،  الن�سخ 
اجلرعة  تلقوا  اأ�سخا�س  اأم�����س��ال 
الربيطاين،  ال��ل��ق��اح  م��ن  الأوىل 
ومل يكن لديهم اإمكانية احل�سول 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ات م��ن اأ���س��خ��ا���س تلقوا 
الدرا�سة  اإج���راء  ل��دى  اجلرعتن 
فران�س  لوكالة  �سفارتز  ق��ال  كما 

بر�س.

•• عوا�شم-وكاالت:

جديدة  ن�سخة  ف��ي��ت��ن��ام  اك��ت�����س��ف��ت 
تنتقل  ك��ورون��ا  لفريو�س  متحّورة 
�سريعا عرب اجلو وتعد مزيجا من 
والربيطانية،  الهندية  الن�سختن 
وف�����ق م����ا اأف��������ادت و����س���ائ���ل اإع�����الم 

ر�سمية ال�سبت.
وحتاول البالد جاهدة التعامل مع 
اأكر  يف  للفريو�س  جديد  انت�سار 
من ن�سف اأرا�سيها مبا يف ذلك يف 
مناطق �سناعية ومدن كربى مثل 

هانوي ومدينة هو �سي منه.
 6700 م��ن  اأك��ر  فيتنام  �سّجلت 
اإ�سابة بينها 47 وفاة بالفريو�س، 

معظمها منذ ني�سان اأبريل.
وق����ال وزي����ر ال�����س��ح��ة ن��غ��وي��ن ثان 
لونغ خالل اجتماع وطني ملناق�سة 
اك��ت�����س��ف��ن��ا ن�سخة  ال�����س��ب��ت  ال���وب���اء 
الن�سختن  م���ن  ج���دي���دة  ه��ج��ي��ن��ة 

الهندية والربيطانية.
لهذه  املمّيزة  العالمات  من  وتابع 
ال��ن�����س��خ��ة ان��ت��ق��ال��ه��ا ���س��ري��ع��ا عرب 
اجل���و. ي����زداد ت��رك��ز ال��ف��ريو���س يف 
�سوائل احللق ب�سكل �سريع وينت�سر 

بقوة بالغة يف البيئة املحيطة.
جامعة  ب��ي��ان��ات  ك�سفت  ذل���ك  اىل 
ه��وب��ك��ن��ز ووك���ال���ة بلومربغ  ج��ون��ز 
لالأنباء ال�سبت، عن اإعطاء 1.82 
مليار جرعة من اللقاحات امل�سادة 
لفريو�س كورونا امل�ستجد يف اأنحاء 

العامل حتى الآن.

يف  للتطعيم  معدل  اأح��دث  ويقدر 
يف  جرعة  مليون  ب�29.7  ال��ع��امل 
اليوم الواحد، على اأ�سا�س البيانات 
املعلنة يومياً، وعلى مدار 7 اأيام يف 

املتو�سط.
املوؤكدة  الإ�سابة  حالت  عدد  وبلغ 
بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اأنحاء 
حالة،  م��ل��ي��ون   169.5 ال���ع���امل 

وعدد الوفيات 3.52مليون.
ال�سينية  ال�سلطات  واأغلقت  ه��ذا 
جنوبي  ق����وان����غ����ت���������س����و،  م����دي����ن����ة 
ال�������س���ن، اأح�����د الأح����ي����اء واأم�����رت 
اأم�س  ال�سكان بالبقاء يف منازلهم، 

املر�س حتت  اأنها و�سعت  اعتقدت 
ال�سيطرة.

ه��������ذا و�����س����ج����ل����ت ال����ه����ن����د اأم���������س 
ج���دي���دة  اإ�����س����اب����ة   173790
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا خ���الل الأرب����ع 
اأدنى  يف  املا�سية  �ساعة  والع�سرين 
زي����ادة ي��وم��ي��ة ل��ه��ا م��ن��ذ 45 يوما 
بينما ارتفع عدد الوفيات 3617.
ال�سحة  وزارة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
يبلغ  الهند  الإ���س��اب��ات يف  ع��دد  اأن 
ت�سجيل  م��ع  مليونا   27.7 الآن 

حالة وفاة.  322512
اأج�ساًما  ف��اي��زر  ل��ق��اح  وي��ن��ت��ج  ه���ذا 

•• الفجر -جيل اأندرياين –خرية ال�شيباين

ال��ت��ي ميكنهم  اأم��ري��ك��ا  اك��ت�����س��اف  الأوروب����ي����ون  يعيد 
من  القليل  وممار�سة  طبيعية  عالقات  اإقامة  معها 
يعّد هذا خروًجا  ذات��ه،  اأخ��رًيا: يف حد  الدبلوما�سية 
وغري  وال��ع��دوان��ي��ة  الفو�سوية  الطريقة  ع��ن  ك��ب��رًيا 
اإنهم يت�ساءلون اليوم  الكفوؤة التي اعتمدها ترامب. 
الرئي�سية  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأف��ك��ار  �ستت�سكل  اأي��ن 
لالإدارة اجلديدة، من اأجل اقرتاح اأفكارهم، اإن كانت 

لديهم اأفكار.
وينطبق هذا ب�سكل خا�س على م�ساألتن اأ�سا�سيتن، 
حيث ت�ساهم م�سرية جو بايدن والكراهات ال�سيا�سية 
ال��داخ��ل��ي��ة وا���س��ت��م��راري��ة م���ا م���ع ���س��ل��ف��ه، يف حتديد 
�سيا�سته  حتديات  اأه��م  الوقت  نف�س  ويف  الأول��وي��ات، 

اخلارجية: ال�سن والتجارة.
القوي  وال�سن،  املتحدة  الوليات  بن  التوتر  ازداد 

ثنائي  اجتماع  اأول  مبنا�سبة  ترامب،  عهد  يف  ا�سال 
رفيع امل�ستوى منذ تن�سيب جو بايدن.

)التفا�سيل �س12(

•• الفجر – تون�س

م����ب����ا�����س����رة ب����ع����د ������س�����دور ن�����داء 
ال�سابق كمال العكروت  الأمريال 
لإن��ق��اذ ال��ب��الد، ���س��در ب��ي��ان اآخر 
عن قادة ع�سكرين متقاعدين يف 
اجلمهورية  لرئي�س  ر�سالة  �سكل 
التحرك لإن��ق��اذ تون�س  اأج��ل  من 
والإفال�س،  ال��ك��ورون��ا  �سبح  م��ن 
�سيا�سية  خ�����ارط�����ة  ط�����ارح�����ن 

للخروج من الأزمة.
هوؤلء الع�سكريون خرقوا تقليدا 
تون�سيا يف �سمت الع�سكرين بعد 
اإح��ال��ت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د، وحتى 
اجلرنال حممد �سالح احلامدي 
عندما تكلم ذات يوم كان كالمه 
ملفات  يف  ن��ف�����س��ه  ع����ن  ل���ل���دف���اع 
حمددة دون اأن يتدخل يف ال�ساأن 

ال�سيا�سي العام.

البيانن  اأن  م���راق���ب���ون  وي�����رى 
مرجعيتن  ع�������ن  ي�������������س������دران 
ح���داث���ي���ة  الأوىل  خم���ل���ف���ت���ن، 
لنهج  ام�����ت�����دادا  و���س��ط��ي��ة مت���ث���ل 
ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل ال��ب��اج��ي قائد 

ال�سب�سي، بينما هناك �سبه اجماع 
اأقرب اىل  تقريبا على ان الثانية 
التيار الإ�سالمي وحركة النه�سة 

حتديدا بحكم تطابق املطالب.
)التفا�سيل �س10(

مواقــيت ال�صالة
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البحرين تدعم طلب الإمارات ل�ست�سافة موؤمتر 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ

•• املنامة -وام:

اأكد �سعادة الدكتور حممد بن مبارك بن دينه املبعوث اخلا�س ل�سوؤون 
املناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة يف البحرين دعم مملكة 
والع�سرين  الثامنة  للدورة  الإم���ارات  دول��ة  ا�ست�سافة  لطلب  البحرين 
املناخ  تغري  ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف  ملوؤمتر 

»COP 28« يف اأبوظبي عام 2023.                     )التفا�سيل �س2(

الأردن يدعم طلب الإمارات ل�ست�سافة 
موؤمتر الأطراف ب�ساأن تغري املناخ

•• عمان-وام: 

اأكد نبيل م�ساروه وزير البيئة باململكة الأردنية الها�سمية موافقة ودعم 
الأردن ، لطلب ا�ست�سافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والع�سرين ملوؤمتر 
 COP املناخ  ب�ساأن تغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف 
2023. وقال امل�ساروه : اإننا يف وزارة البيئة نثمن  اأبوظبي عام  28 يف 
ونقدر هذا الدور العربي الكبري الذي تقوم به دولة الم��ارات العربية 
املتحدة ال�سقيقة، والذي ي�سب يف م�سلحة العمل العربي امل�سرتك جتاه 

الق�سايا البيئية عامة، والتغري املناخي خا�سة.

الإمارات تت�سامن مع نيجرييا يف �سحايا غرق مركب
•• اأبوظبي -وام:

عربت دولة الإمارات عن ت�سامنها مع جمهورية نيجرييا الحتادية ال�سديقة 
يف �سحايا غرق مركب يف نهر النيجر �سمال غرب البالد، والذي اأ�سفر عن 
وقوع �سحايا. واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، عن خال�س تعازيها 
هذا  يف  ال�سحايا  وذوي  اأه���ايل  واإىل  النيجريية  احلكومة  اإىل  وموا�ساتها 

احلادث الأليم، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن.

وزير �خلارجية �ليمني: �حلوثي �أد�ة �بتز�ز �إير�نية

التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا و�سيكا يف البحر الأحمر
•• اليمن-وكاالت:

لدعم  ال����ع����رب����ي  ال���ت���ح���ال���ف  اأع����ل����ن 
ال�سبت،  اأم�����س  ال��ي��م��ن،  يف  ال�سرعية 
و�سيك  عدائي  هجوم  عملية  اإحباط 
ب��ا���س��ت��خ��دام زورق������ن م��ف��خ��خ��ن يف 
ج���ن���وب ال��ب��ح��ر الأح����م����ر، م���ن قبل 

ميلي�سيا احلوثي املوالية لإيران.
ال���ع���رب���ي، تدمري  ال���ت���ح���ال���ف  واأك�������د 
امل�سرّيين  امل���ف���خ���خ���ن  ال�����زورق�����ن 
ال�سليف،  م��ي��ن��اء  م��ق��اب��ل  ب��ع��د،  ع���ن 
تنفيذ  ق��ب��ل  احل����دي����دة،  مب��ح��اف��ظ��ة 

العملية العدائية.
ون���ب���ه حت���ال���ف دع����م ال�����س��رع��ي��ة اإىل 
احلوثية  امللي�سيا  ت��ه��دي��د  ا���س��ت��م��رار 
خلطوط املالحة البحرية والتجاره 

العاملية.
اأعلن حتالف دعم  ويف املنحى نف�سه، 
ي���وم اجلمعة،  ال��ي��م��ن،  ال�����س��رع��ي��ة يف 
اعرتا�س وتدمري طائرة بدون طيار 
مفخخة، اأطلقتها امللي�سيات احلوثية 

الإرهابية جتاه املنطقة اجلنوبية.
ويوم الثنن املا�سي، اأعلن التحالف 
اليمن،  يف  ال�سرعية  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي 
اإح��ب��اط ه��ج��وم ع��دائ��ي و���س��ي��ك، كان 
لإيران  امل��وال��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات 
البحر  ج���ن���وب���ي  يف  ����س���ن���ه  ب�������س���دد 

اأحمد  اليمني،  امل��غ��رتب��ن  و���س��وؤون 
دوراً  لعبت  اإي����ران  اأن  م��ب��ارك،  ب��ن 
�سلبياً يف بالده بعد دعمها مليلي�سيا 
تقو�س  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً  احل��وث��ي، 
ال�سالم  واإح���الل  ال�ستقرار  جهود 

يف اليمن.
وق��ال بن مبارك: اإي��ران ت�سببت يف 
اإطالة احلرب من خالل ا�ستمرارها 
يف تقدمي الدعم الع�سكري مليلي�سيا 
ولعبت خالل  الإره��اب��ي��ة،  احل��وث��ي 

الأحمر.
وقال التحالف العربي اإن امليلي�سيات 
الهجوم  �سن  تعتزم  كانت  احلوثية 

عرب زورق مفخخ.
احلوثين  امل���ت���م���ردي���ن  اأن  واأك�������د 
املوالن لإيران يتخذون من اتفاق 
�ستوكهومل مظلة لطالق الهجمات 
احلديدة،  حمافظة  م��ن  العدائية 

املطلة على البحر الأحمر.
اخلارجية  وزي�����ر  اأك�����د  ذل�����ك،  اإىل 

من  �سلبياً  دوراً  املا�سية  ال�سنوات 
لتنفيذ  للملي�سيا  توظيفها  خ��الل 
اأج��ن��دت��ه��ا ال��رام��ي��ة ل��زع��زع��ة اأمن 
وا�ستقرار اليمن واملنطقة العربية.

اإن  اليمني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
يف  ل��ي�����س  احل���وث���ي  ميلي�سيا  ق����رار 
الإيراين  للنظام  يرتهن  ب��ل  يدها 
�سبيل  ب��ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف  ي��ق��وم  ال����ذي 
حتقيق اأجندته واأهدافه التخريبية 

يف املنطقة.

زورق تابع لقوات التحالف العربي يف مياه البحر الأحمر

العوملة ال�سن اكرب امل�ستفيدين

دور فرن�سا من الدوار احلا�سمة

اجلي�س التون�سي بعيد عن هذا اجلدل

لعبة بوكر بني ثالثة عمالقة:

 جو بايدن، وال�سني، والتجارة والحتاد الأوروبي!

بعد ع�صكرة �لنقا�س �ل�صيا�صي يف تون�س:

ع�سكريون متقاعدون يو�سحون: ل�سنا مع قي�س �سعيد ول �سده!

م�سرور بارزاين: الإمارات ت�ساهم بقوة يف دعم 
اأو�ساع الالجئني والنازحني يف كرد�ستان العراق

•• اأربيل-وام:

اأ�ساد معايل م�سرور بارزاين رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان العراق رئي�س موؤ�س�سة 
الربزاين اخلريية بالدور الذي ت�سطلع به دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة لدعم 
التنموية  الإم���ارات  مل��ب��ادرات  تقديره  واأع��رب عن  الإقليم.  الإن�سانية يف  الأو���س��اع 
الدولة يف  تنفذها  التي  وامل�ساريع  الربامج  موؤكدا حيوية  العراقية،  ال�ساحة  على 
هذا ال�سدد. وق��ال ب��ارزاين اإن دول��ة الإم��ارات ت�ساهم بقوة يف تعزيز جهود بالده 
لدعم او�ساع النازحن العراقين والالجئن ال�سورين الذين ي�ست�سيفهم اإقليم 
اث��را كبريا يف حت�سن  ال��دول��ة تركت  م��ب��ادرات  اأن  ال��ع��راق، م�سددا على  كرد�ستان 
اخلدمات املوجهة لهم يف املجالت كافة. جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل م�سرور 
املهام  الإقليم لتنفيذ عدد من  زار  ال��ذي  الإم���ارات  اأربيل وفد  ب��ارزاين مبكتبه يف 
الإن�سانية وال�سحية، برئا�سة �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمن العام 
الكعبي  الدكتور جمال حممد  �سعادة  وع�سوية  الإماراتي،  الأحمر  الهالل  لهيئة 

وكيل دائرة ال�سحة ابوظبي، وعدد من امل�سوؤولن يف الهيئة.   )التفا�سيل �س4(
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جواهر القا�سمي توجه القلب الكبري
 بتقدمي الإغاثة ال�سحية لقطاع غزة والقد�ص

اأخبار الإمارات

تقارير اأمنية جديدة عن
 �سعي اإيران لل�سالح النووي

عربي ودويل

ريا�سة التجديف .. متعة 
ومغامرة و�سط اأ�سجار املانغروف

الفجر الريا�سي
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بعقد  تعهدات  ال��ع��راق.. 
موعدها يف  الن��ت��خ��اب��ات 

•• بغداد-وكاالت:

اأب�����������دى ال����رئ����ي���������س ال�����ع�����راق�����ي، 
باإجراء  مت�سكه  ال�����س��ب��ت،  اأم�����س 
النتخابات يف موعدها والحتكام 
املال  ملحاربة  دع��ا  فيما  لل�سعب، 

ال�سيا�سي والف�ساد.
فقد اأكد الرئي�س العراقي، برهم 
يف  النتخابات  اإج���راء  اأن  �سالح، 
موعدها املحدد ا�ستحقاق وطني، 
�سعبي  مطلب  اأن���ه  ع��ل��ى  م�����س��ريا 

كذلك.
ودعا �سالح اإىل التعبئة املجتمعية 
الن����ت����خ����اب����ات،  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
ال�سعب،  اإىل  الحتكام  اأن  موؤكدا 
التحديات  مل���واج���ه���ة  احل����ل  ه���و 
وامل�سي  والأم��ن��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
يف  حقيقية  اإ���س��الح��ات  ب���اإج���راء 

البالد.
كلمته  خ������الل  �����س����ال����ح،  وق��������ال 
ملنظمات  ال�����راب�����ع  امل�����وؤمت�����ر  يف 
امل�سي  اإنه يجب  امل��دين،  املجتمع 
باإ�سالحات حقيقية لردم الفجوة 

مع ال�سعب.
كما دعا الرئي�س العراقي القوى 
اإىل حتكيم لغة العقل  ال�سيا�سية 
املال  وحم��ارب��ة  الأزم����ات  لتجاوز 

ال�سيا�سي وكبح الف�ساد.
اأنه  اإىل  العراقي  الرئي�س  واأ�سار 
جمل�س  م��ع  التعاون  اإىل  يتطلع 

النواب ب�ساأن مكافحة الف�ساد.

�لتاريخ يعيد نف�صه

جمهورية مايل: انقالب داخل النقالب؟
•• الفجر - بوبكر حيدرة *- ترجمة خرية ال�شيباين 

فاجاأ اجلي�س اجلميع بقيادته انقالًبا ثانًيا يف ت�سعة اأ�سهر. كيف و�سلت 
البالد اىل هذه احلالة؟

يف 24 مايو 2021، بعد الظهر، اعتقلت عنا�سر من القوات امل�سلحة 
املالية رئي�س املرحلة النتقالية يف مايل باه نداو ورئي�س وزرائه خمتار 
هذا  كاتي،  يف  الع�سكري  كيتا  �ساوندياتا  مع�سكر  اإىل  اقتيدا  ثم  اأواين، 
املع�سكر ال�سهري الذي كان دائًما يف قلب كل النقالبات يف مايل قبل ان 

يطلق �سراحهما لحقا.
انه  الآخر  البع�س  وراأى  انقالب،  باأنها  الوقائع  املراقبن  بع�س  و�سف 
ال�سابق  الوطني  املجل�س  واأع�ساء  التنفيذي  الثنائي  بن  نقا�س  جمرد 
لإنقاذ ال�سعب، الذي مت حله ر�سمًيا. يذكر اأن مايل متر مبرحلة انتقالية 
مدتها 18 �سهًرا. بداأ ذلك بانقالب 18 اأغ�سط�س 2020، الذي اأطاح 
بالرئي�س اإبراهيم بوبكر كيتا. ومن املقرر اإجراء النتخابات العامة يف 
اأوائل عام 2022، بن فرباير ومار�س. ويبدو اأن الو�سع احلايل يعيد 
مايل اإىل نقطة البداية؛ لكن ما الذي حدث لي�سل الو�سع اإىل هناك؟
)التفا�سيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

ك�سف التقرير الإح�سائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�سارقة خالل 
الزمنية  اخلطة  تنفيذ  عن   2021 اجل��اري  العام  من  الأول  الربع 
 3000 يعادل  مبا  الإم���ارة  يف  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  لرت�سيد 
ور�س  تنظيم  خ��الل  احل��ايل من  العام  الأول من  الربع  م�ستفيد يف 
حيث  املجتمع  ف��ئ��ات  لكافة  ب��ي��دك  تر�سيدك  ع��ن��وان  حت��ت  تثقيفية 

ا�ستهدفت املدار�س واجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة.
كما قام ق�سم مراقبة ال�ستهالك بالتدقيق على اإ�سرتاطات الرت�سيد 
من  النهائي  التو�سيل  قبل  احل��ايل  العام  خ��الل  م�سجدا   15 على 

وذل��ك برتكيب  الرت�سيد  واإ���س��رتاط��ات  املنفذ مبعايري  اإل��ت��زام  حيث 
الأ�سواء الداخلية واخلارجية املوفرة للطاقة وي�سمل اي�سا التدقيق 
حماب�س  من  املياه  تدفق  معدلت  حيث  من  ال�سحية  الدوات  على 
الطبيعية  والن��ارة  التهوية  والتدقيق كذلك على  واملغا�سل  الو�سوء 

يف دورات املياه و�سعة خزانات الطرد .
توفر  الهيئة  اأن  الرت�سيد  اإدارة  مدير  �سامل  جمعة  غ��ادة  واأو�سحت 
كافة و�سائل الدعم الالزمة للجهات احلكومية بال�سارقة من خالل 
اأو�ساعها  تقدمي الدعم الفني وبرامج التوعية الالزمة لها لتقييم 
املباين  بكل  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ستهالك  لرت�سيد  الإج����راءات  وات��خ��اذ 

التابعة لها.

الربع  يف  ال�سارقة  كهرباء  تر�سيد  برامج  من  م�ستفيد  اآلف   3
• اأبوظبي-وام:

اأع��رب��ت دول���ة الإم�����ارات ع��ن اإدان��ت��ه��ا وا���س��ت��ن��ك��اره��ا ال�����س��دي��دي��ن ملحاولت 
املدنين  ا�ستهداف  اإي���ران،  من  املدعومة  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�سيات 
باململكة  م�سيط  خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  املدنية  والأعيان 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة، من خالل طائرة مفخخة، اعرت�ستها قوات 

التحالف.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
حتديها  يعك�س  احلوثي  جلماعة  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن 
والأع����راف  ال��ق��وان��ن  بجميع  وا�ستخفافها  ال����دويل  للمجتمع  ال�����س��اف��ر 
الدولية. وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اتخاذ موقف فوري وحا�سم 

لوقف هذه الأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ساآت احليوية واملدنية واأمن 
اململكة، واإمدادات الطاقة وا�ستقرار القت�ساد العاملين، موؤكدة اأن ا�ستمرار 
هذه الهجمات يف الآونة الأخرية يعد ت�سعيدا خطريا، ودلياًل جديداً على 

�سعي هذه امللي�سيات اإىل تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
اإزاء هذه  اململكة  م��ع  ال��ك��ام��ل  الإم�����ارات  دول���ة  ت�سامن  ال����وزارة  وج���ددت 
الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال 
اأمنها  اإج��راءات حلفظ  اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من 

و�سالمة مواطنيها واملقيمن على اأرا�سيها.
العربية  اململكة  واأم���ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأم��ن  اأن  البيان  واأك���د 
تعتربه  اململكة  ي��واج��ه  خطر  اأو  تهديد  اأي  واأن  يتجزاأ  ل  ك��ل  ال�سعودية 

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�سيط بطائرة مفخخة

وقعا �تفاقية ثنائية لتعزيز �لتعاون �مل�صرتك 

الإمارات تنفذ املزيد من امل�ساريع واملبادرات التنموية والإن�سانية يف اأوزبك�ستان
�لتفاقية تعزز �لدور �حليوي ملوؤ�ص�صة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�صانية يف �أوزبك�صتان

ق�ساء اأبوظبي تطلق املرحلة الثانية من م�سروع �سرف الأمانات الرقمي

•• ابوظبي-الفجر: 

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  وق���ع���ت 
امل����ت����ح����دة ات����ف����اق����ي����ة ث���ن���ائ���ي���ة مع 
اأوزبك�ستان لتنفيذ املزيد  جمهورية 
من امل�ساريع الإماراتية الهادفة اإىل 
التنموية  العملية  دف��ع  يف  الإ�سهام 
يف اأوزب��ك�����س��ت��ان ع��رب ت��ع��زي��ز ال���دور 
موؤ�س�سة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي  احل���ي���وي 
نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  خليفة 

الإن�سانية.
ووق����ع ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة م���ن جانب 
دولة الإمارات �سعادة يون�س حاجي 
امل��ال��ي��ة، ومن  اخل���وري وك��ي��ل وزارة 
جانب جمهورية اأوزبك�ستان �سكرات 
ال�ستثمار  وزي�����ر  ن���ائ���ب  ف���اف���اي���ف 
بح�سور  اخل����ارج����ي����ة،  وال����ت����ج����ارة 
ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ن م��ن كال 

اجلانبن.
اأ����س���ار �سعادة  ع��ل��ى ذل����ك،  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
اأن  اإىل  اخل�������وري  ح���اج���ي  ي���ون�������س 
ي���وؤك���د حر�س  الت���ف���اق���ي���ة  ت��وق��ي��ع 
دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى ال��وق��وف اإىل 
والأ�سدقاء  الأ���س��ق��اء  ك��اف��ة  ج��ان��ب 
لتقدمي  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن 
ك��اف��ة اأ���س��ك��ال ال��دع��م وحت��وي��ل��ه اإىل 

امل�سوؤولن  كبار  يراأ�سها  اأوزبك�ستان 
مهام  وت�������س���م���ل  اجل����ان����ب����ن.  م�����ن 
لهذه  ال��ع��ام  ال�ستعرا�س  اللجنة؛ 
اأهدافها،  ت��ع��زي��ز  ب��غ��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة 
ومناق�سة ومراجعة تطبيق وتنفيذ 
اأي  وال���ن���ظ���ر يف  الت���ف���اق���ي���ة،  ه����ذه 
الطرفن  م��ن  اأي  ي��ث��ريه��ا  م�سائل 
النتائج  وتقييم  الت��ف��اق��ي��ة،  ب�����س��اأن 
ع���ل���ي���ه���ا من  احل���������س����ول  ال����ت����ي مت 
يف  والنظر  التفاقية  ه��ذه  تطبيق 
بتنفيذ  تتعلق  اأخ����رى  م�����س��ائ��ل  اأي 
ه������ذه الت����ف����اق����ي����ة. وك�����ان�����ت دول�����ة 
الإم����ارات ق��د وق��ع��ت م��ع جمهورية 
اأوزب��ك�����س��ت��ان ات��ف��اق��ي��ة ب�����س��اأن جتنب 
التهرب  وم��ن��ع  ال�سريبي  الزدواج 
بال�سرائب  يتعلق  فيما  ال�سريبي 
على الدخل وعلى راأ���س املال وذلك 
كما  2007؛  اأك��ت��وب��ر   26 ب��ت��اري��خ 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  وقعت 
ووزارة  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان 
يف  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  ال�ستثمار 
ب�ساأن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اأوزب��ك�����س��ت��ان 
ال�سيخ  م�ست�سفى  وا�ستكمال  تنفيذ 
للن�ساء  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وذلك  ن��وك��و���س  مبدينة  والأط���ف���ال 

بتاريخ 28 فرباير 2019.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد 
الق�ساء  دائ������رة  وك���ي���ل  ال����ع����ربي، 
الثانية  امل���رح���ل���ة  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
الأم����ان����ات  "�سرف  م�������س���روع  م���ن 
الرقمي"، مبا يتيح �سرف الأمانات 
اإلكرتونية  وب���������س����ورة  ت���ل���ق���ائ���ي���اً 
تقدمي  اإتاحة  خالل  من  متكاملة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  ال��ط��ل��ب 
على  واحل�����س��ول  الق�ساء،  ل��دائ��رة 
الع��ت��م��ادات ال��الزم��ة من املحكمة 
ثم  وم����ن  امل��خ��ت�����س��ة،  ال��ن��ي��اب��ة  اأو 
حتويله اإىل البنك مبا�سرة لإمتام 
عملية �سرف م�ستحقات املتعاملن 

بطريقة مي�سرة.
العربي،  يو�سف  امل�ست�سار  واأو�سح 
الأم�����ان�����ات  �����س����رف  م���������س����روع  اأن 
الرقمي، يعد من امل�ساريع التقنية 
الأمانات،  �سرف  جم��ال  يف  املهمة 
التطوير  خ���ط���ة  ت����دع����م  وال����ت����ي 
ال�ساملة والتحول الرقمي بدائرة 
توجيهات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  ال��ق�����س��اء، 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي���د 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س 
التقنيات احلديثة  بال�ستفادة من 

الإلكرتونية كافة ومعرفة حالتها 
يف اأي وقت، مع اإر�سال الإخطارات 
ال��ف��وري��ة ال��الزم��ة ح��ال وج���ود اأي 
ما  احل��وال��ة لت��خ��اذ  ع��ل��ى  م�سكلة 
ج��ان��ب �سمان  اإىل  ب�����س��اأن��ه��ا،  ي��ل��زم 
للتحويالت  ال����ت����ام����ة  ال�������س���ري���ة 
وبيانات املتعاملن، ودقة الت�سويات 
والتحقق من  البنك  تتم مع  التي 
اخلا�سة  املالية  البيانات  �سالمة 

باأطراف الدعاوى.

ال�سقيقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  الثنائية 
متقدمة.  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ورف��ع��ه��ا 
و�سيكون ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 
مبوجب  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان 
هذه التفاقية دور حيوي يف تنفيذ 
عدد من امل�ساريع التنموية يف دولة 

اأوزبك�ستان."
وي�سمل نطاق هذه التفاقية تنفيذ 
خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  وا�ستكمال 
بن زايد اآل نهيان للن�ساء والأطفال 

ذات  م�ستدامة  تنموية  م�سروعات 
واجتماعية،  اق��ت�����س��ادي��ة  ع���وائ���د 
الإن�ساين  ال������دور  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
والجتماعي املتنامي للدولة والذي 

و�سعت اأ�س�سه قيادتها الر�سيدة. 
دول����ة  "حتر�س  ����س���ع���ادت���ه:  وق������ال 
التعاون  اآف��اق  الإم���ارات على تعزيز 
امل�سرتك مع جمهورية اأوزبك�ستان يف 
كافة املجالت ذات الهتمام امل�سرتك 
العالقات  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا 

اإ�سافة  الأوزبكية،  نوكو�س  مبدينة 
الإن�سانية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��اري��ع  اإىل 
التي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  والج���ت���م���اع���ي���ة 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  تنفذها 
الإن�سانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
جلمهورية  الوطني  للقانون  وفقاً 

اأوزبك�ستان.
اإن�ساء  �سيتم  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
ممثلن  من  تتاألف  م�سرتكة  جلنة 
وجمهورية  الإم���������ارات  دول�����ة  ع���ن 

وربطها  الإلكرتونية  البوابة  عرب 
تتيح  وال����ت����ي  الأم������ان������ات،  ب���ن���ظ���ام 
ال�سرف  طلب  ت��ق��دمي  للمتعامل 
ليتم اإر�ساله اإىل املحكمة اأو النيابة 
املعنية ملراجعته واعتماده وحتويله 
اأن  اإىل  ولفت  مبا�سرة.  البنك  اإىل 
�سمان  يف  ت�����س��ه��م  اخل���ط���وة  ت��ل��ك 
بتوحيد  اخل���دم���ة  ط��ل��ب  ���س��ه��ول��ة 
الطلبات اخلا�سة ب�سرف الأمانات 
النيابات  اأو  امل���ح���اك���م  يف  �����س����واء 

ل�سمان اإجناز املعامالت بال�سرعة 
املطلوبة، ول�سيما املتعلقة ب�سرف 

الأمانات وامل�ستحقات.
الثانية من  امل��رح��ل��ة  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
اإجنازه  مت  ملا  وا�ستكماًل  امل�سروع، 
باملرحلة الأوىل من خالل الربط 
الإ�سالمي،  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  م��ع 
رقمية  خ��دم��ة  ت��ط��وي��ر  يف  تتمثل 
الأمانات  ���س��رف  ل��ط��ل��ب  م��وح��دة 
باأنواعها كافة يف املحاكم والنيابات 

يدعم  م�����ا  واح������������دة،  خ�����دم�����ة  يف 
���س��رع��ة اإجن����از امل��ع��ام��الت و�سرف 
وحوكمة  امل��ت��ع��ام��ل��ن،  م�ستحقات 
اإجراءات ال�سرف بفاعلية وكفاءة، 
التقارير  اإ���س��دار  دق��ة  ج��ان��ب  اإىل 
والإح�������س���ائ���ي���ات واخ��ت�����س��ار وقت 
وجهد جميع الأطراف واملوظفن 
امل�سروع  اأن  اإىل  واأ����س���ار  امل��ع��ن��ي��ن. 
متابعة  اإم���ك���ان���ي���ة  اأي�������س���ا  ي���ت���ي���ح 
مراحلها  يف  ال��ب��ن��ك��ي��ة  احل������والت 

تقديرا جلهود الإمارات..جمعية ال�سحة العاملية تعتمد 30 يناير يوما عامليا لالأمرا�س املدارية املهملة
•• اأبوظبي-وام:

يناير   30 وال�سبعن  الرابعة  دورتها  يف  العاملية  ال�سحة  جمعية  اعتمدت 
للتقومي  اإ�سافته  وق���ررت  املهملة  امل��داري��ة  ل��الأم��را���س  ر�سمياً  عامليا  يوما 

الر�سمي للفعاليات العاملية ملنظمة ال�سحة العاملية.
ر�سمي يف  ب�سكل غري  املهملة  املدارية  العاملي لالأمرا�س  اليوم  اإط��الق  ومت 
اجلهود  ب�ساأن  التعاون  على  العاملي  ال�سحة  جمتمع  لتحفيز   2020 ع��ام 
امللحة للق�ساء على الأمرا�س املدارية املهملة واإ�سراك اأفراد املجتمع يف تلك 

اجلهود.
وتوؤثر هذه الأمرا�س على اأكر من 1.7 مليار �سخ�س – اأغلبهم من الذين 
يعي�سون يف فقر مدقع، ويف املجتمعات النائية، ويفتقرون اإىل الحتياجات 
الأ�سا�سية مثل املياه النظيفة. كما تكبد هذه الأمرا�س القت�سادات النامية 

مليارات الدولرات كل عام.
وق��ال �سعادة اأح��م��د اجل��رم��ن، املمثل ال��دائ��م ل��دول��ة الإم����ارات ل��دى مكتب 
اإن هذا الإجماع على  املتحدة واملنظمات الدولية الأخ��رى يف جنيف  الأمم 
العرتاف باليوم العاملي لالأمرا�س املدارية املهملة يعك�س التعاون الوثيق 
بن خمتلف ال�سركاء مبا فيهم منظمة ال�سحة العاملية، ويعرب عن ا�ستعداد 
اليوم  ف��خ��ورون  ونحن  ال�سائعة.  الأم��را���س  ه��ذه  لتحدي  ال��دويل  املجتمع 
بجهود دولة الإمارات يف ريادة العمل املثمر للتو�سل مًعا اإىل اتفاق م�سرتك 
واإجراء تقييم �سنوي للتقدم املحرز على امل�ستوى الدويل والإقليمي واملحلي 
املهملة  املدارية  الأم��را���س  على  للتغلب  املعنين  الأط��راف  قبل جميع  من 

واإنهاء معاناة مالين الأ�سخا�س حول العامل ».
ي��زي��د عن  ���س��ارك��ت م��ا  2021، ح��ي��ث  ال��ي��وم يف ع���ام  اأه��م��ي��ة ه���ذا  وازدادت 
�سراكات اأ�سهمت يف ا�ستقطاب الأنظار اإىل  يف  دولة   61 من  منظمة   360
الأمرا�س املدارية املهملة واإطالق خارطة الطريق اجلديدة ملنظمة ال�سحة 
اإنارة  10 �سنوات ملكافحة الأمرا�س املدارية املهملة. كما متت  العاملية ملدة 
26 دول��ة، وق��دم ع��دد من القيادات  43 مدينة و  65 معلًما يف  اأك��ر من 
والأفراد من جميع اأنحاء العامل الدعم لهذه الق�سية عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي.
و�سي�سهم العرتاف الر�سمي باليوم العاملي لالأمرا�س املدارية املهملة يف دفع 
عجلة التقدم يف جمال مكافحة هذه الأمرا�س من خالل ا�ستقطاب مزيد 

من الهتمام وزيادة الإرادة ال�سيا�سية والعامة، وتعزيز اجلهود العاملية.
وت�سدرت دولة الإمارات اجلهود الدبلوما�سية ل�سمان العرتاف الر�سمي 
باليوم، وكان لديوان ويل عهد اأبوظبي دوًرري��ادي يف بناء ال�سراكات ودعم 
املبادرات املخ�س�سة لليوم. كما �ساركت عدة دول اأع�ساء يف منظمة ال�سحة 
العاملية بفعالية يف دعم اليوم العاملي لالأمرا�س املدارية املهملة، ليتم اعتماد 

القرار، الذي اقرتحته دولة الإمارات بالتعاون مع ُعمان والربازيل.
الأمرا�س  مكافحة  اإدارة  مدير  مالي�سيال،  نتويل  مولي�سيل  الدكتور  وقال 
املدارية املهملة مبنظمة ال�سحة العاملية اإن اليوم العاملي لالأمرا�س املدارية 
املهملة مبثابة تقدير للجهود الدوؤوبة التي بذلتها دولة الإمارات العربية 
املتحدة بالتعاون مع الدول الأع�ساء وال�سركاء الآخرين لت�سجيع املجتمعات 

وحتفيزها على مكافحة هذه الأمرا�س املوهنة.

الأ���س��خ��ا���س م��ن خمتلف  �سيحفز  الع��ت��م��اد  ه���ذا  اأن  م��ن  ع��ن ثقته  وع���رب 
القطاعات على التعاون يف تنفيذ خارطة الطريق اجلديدة، التي تهدف اإىل 

اإنقاذ اأكر من مليار �سخ�س من هذه الأمرا�س بحلول عام 2030«.
املهملة  امل��داري��ة  لالأمرا�س  العاملي  اليوم  لدعم  املبذولة  اجلهود  وت�ستمر 
ال�سحة  بق�سايا  يتعلق  فيما  وري��ادت��ه��ا  الإم����ارات  دول���ة  م�سرية  وت��وا���س��ل 
العاملية، وهي جزء من برنامج بلوغ امليل الأخري، الذي يعد جمموعة من 
�ساحب  بدعم  مدفوعة  الأم��را���س  على  الق�ساء  على  تعمل  التي  الربامج 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى للقوات امل�سلحة .
ملكافحة  “الحتاد  ملنظمة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب���ويل،  اإل��ف��ي��ك  ث��وك��و  وق��ال��ت 
الأمرا�س املدارية املهملة”: “اإن قرار الدول الأع�ساء البالغ عددهم 194 
دولة يف جمعية ال�سحة العاملية بالعرتاف ر�سمًيا باليوم العاملي لالأمرا�س 
املدارية املهملة يوم 30 يناير هو دفعة هائلة يف مكافحة الأمرا�س املدارية 
زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  بال�سكر اجلزيل  املهملة. وتوجهت 
وحلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة على دعمهم الكبري، بالتعاون مع 
الربازيل وعمان، على جهودهم يف ح�سد الدول الأع�ساء وال�سركاء نيابة عن 
1.7 مليار �سخ�س و على التزامهم الرا�سخ بالق�ساء على اأمرا�س الفقر” 
مًعا ميكننا التغلب على الأمرا�س املدارية املهملة.” ومت اإحراز تقدم كبري 
املدارية املهملة،  2012 ب�ساأن الأمرا�س  التاريخي لعام  اإعالن لندن  منذ 
والذي وحد كلمة ال�سركاء من خمتلف القطاعات والدول واملوؤ�س�سات من 
وكانت  املهملة.  املدارية  الأمرا�س  ملكافحة  واجلهود  ال�ستثمار  زي��ادة  اأجل 

اإىل عالج  النا�س بحاجة  النتيجة مب�سرة حيث مل يعد مئات املالين من 
لالأمرا�س املدارية املهملة يف حن ق�ست عدة دول على اأمرا�س كانت تنت�سر 

منذ اآلف ال�سنن.
وبالرغم من هذا التقدم املحرز، ل تزال هناك حتديات هائلة، حيث يتاأثر 
واحد من كل خم�سة اأ�سخا�س يف العامل بهذه الأمرا�س التي ميكن الوقاية 
منها. وت�سبب الأمرا�س املدارية املهملة اآلف الوفيات التي ميكن الوقاية 
م��ن خالل  الفقر  دورة  ا�ستمرار  اإىل  ت���وؤدي  اإع��اق��ات  وت�سبب  ع��ام  ك��ل  منها 
حرمان مالين البالغن من فر�س العمل واإبقاء الأطفال خارج املدر�سة. 
حيث  التقدم،  نحو  املبذولة  اجلهود  لتعرقل  كوفيد19-  جائحة  وج��اءت 
العام  يف  املجتمعات  على  املهملة  املدارية  الأمرا�س  تاأثري  تعقيد  من  زادت 

املا�سي.
العاملية  ال�سحية  الربامج  من  جمموعة  الأخ��ري  امليل  بلوغ  مبادرة  وت�سم 
التي تعمل على التخل�س من الأمرا�س املعدية، وت�ستند اإىل دعم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان مبوا�سلة هذه اجلهود.
اإىل  تفتقر  التي  املجتمعات  يف  الوقائية  وال��رع��اي��ة  ال��ع��الج  امل��ب��ادرة  وت��وف��ر 
اإمكانية احل�سول على اخلدمات ال�سحية ذات اجلودة العالية، مع الرتكيز 
ر�سالة  الأم��را���س.. ومتثل  الق�ساء على  الأخ��ري يف  امليل  بلوغ  خا�سة على 
امليل الأخري” دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان  “بلوغ 
يف الق�ساء على الأمرا�س التي ميكن الوقاية منها وتوؤثر على اأفقر �سكان 
العامل واملجتمعات الأكر ه�سا�سة فيه، اإ�سافة اإىل م�ساعدة مالين الأطفال 

والبالغن على عي�س حياة �سحية بكرامة.

البحرين تدعم طلب الإمارات ل�ست�سافة موؤمتر 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ

اأكادميية �سيف بن زايد تكرم فرقها الريا�سية

الطوارئ والأزمات يف اأبوظبي تذكر باإجراءات 
احلجر املنزيل للمخالطني حلالة اإيجابية 

•• املنامة -وام:

اأكد �سعادة الدكتور حممد بن مبارك بن دينه املبعوث 
للمجل�س  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��اخ  ل�����س��وؤون  اخل��ا���س 
الأعلى للبيئة يف البحرين دعم مملكة البحرين لطلب 
والع�سرين  الثامنة  ل��ل��دورة  الإم����ارات  دول��ة  ا�ست�سافة 
ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن 

تغري املناخ "COP 28" يف اأبوظبي عام 2023.
واأك�����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى ث��ق��ة مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن الكبرية 
متتلكها  التي  املتميزة  والقدرات  املتقدمة  بالإمكانيات 
والع�سرين  الثامنة  ال��دورة  ل�ست�سافة  الإم���ارات  دول��ة 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  مل��وؤمت��ر 
�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي   ،COP 28 املناخي  التغري  ب�ساأن 
اأهدافه  وحتقيق  ال��ه��ام،  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  فعاليات  اإجن���اح 
للجهود  ق��وي��ة  دف��ع��ة  ي��ع��ط��ي  ال����ذي  بال�سكل  امل��ن�����س��ودة 
الدولية جتاه التغري املناخي، والذي ي�سكل حتدّياً كبرياً 

للمجتمع الدويل والإن�سانية جمعاء.

مملكة  دع��م  على  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  و�سدد 
البحرين الكامل لطلب دولة الإمارات ل�ست�سافة هذا 
اإجناحه  يف  اململكة  وم�ساهمة  الكبري،  ال���دويل  املحفل 
ب��اأه��م��ي��ة ت�سافر جهود  امل�����س��ت��وي��ات، م��ن��ّوه��ا  ع��ل��ى ك��اف��ة 
املجتمع الدويل دوًل وموؤ�س�سات وهيئات معنية باملناخ، 
املناخية  التعامل مع املتغريات  وذلك لتوحيد الأداء يف 
يف  ُتبذل  التي  اجلهود  ا�ستثمار  خ��الل  من  ونتاجاتها، 

هذا الإطار.
الدورة  ل�ست�سافة  الإم����ارات  دول��ة  طلب  اأّن  اإىل  ون���ّوه 
الأمم  اتفاقية  يف  الأط��راف  ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة 
 COP 28 املناخي  التغري  ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة 
العاملي،  املناخ  ي�سهدها  التي  والظروف  املرحلة  هذه  يف 
الدويل  املجتمع  وطموحات  اأه���داف  تعزيز  يف  �سي�سّب 
يف احلّد من تداعيات تغرّي املناخ، ومبا ي�سهم يف توفري 
اإت��اح��ة الفر�سة  اآم��ن��ة، م��ن خ��الل  بيئة مالئمة وح��ي��اة 
التنمية  ت��رف��د  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س  مل�ساعفة 

وتوّفر ال�ستدامة، ومبا يحقق الزدهار والنماء.

•• اأبوظبي-وام:

�سيف  اأكادميية  ال�سام�سي مدير  اللواء ثاين بطي  كرم 
الأكادميية  ف��رق  والأم��ن��ي��ة  ال�سرطية  للعلوم  زاي��د  ب��ن 
ملو�سم  الريا�سي  للتفوق  العام  القائد  درع  يف  امل�ساركة 
يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  على  اث��ن��ى  و   .2021-2020
حتقيق النتائج املميزة، لفتاً اإىل اأهمية امل�ساركة لتعزيز 

حاثاً  اأبوظبي،  �سرطة  قطاعات  منت�سبي  بن  التوا�سل 
الفرق امل�ساركة على موا�سلة اجلهود لإبراز الأكادميية 
الأكادميية  واأح��رزت   . القادم  املو�سم  الأوىل يف  باملراكز 
الريا�سي  للتفوق  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  درع  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
ال�سرطية  ال��ق��ط��اع��ات  ب���ن   2021-2020 مل��و���س��م 
نائب  بور�سيد،  را���س��د  العميد  التكرمي  حفل  .وح�سر 

مدير الأكادميية، وعدد من املنت�سبن.

•• اأبوظبي-وام:

والكوارث  والأزم������ات  ال���ط���وارئ  اإدارة  جل��ن��ة  اأ����س���درت 
الناجمة عن جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي، بالتعاون 
لل�سحة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي   - ال�سحة  دائ��رة  مع 
للمخالطن  املنزيل  احلجر  باإجراءات  تذكرياً  العامة، 
و�سالمة  اإط��ار احلر�س على �سحة  اإيجابية، يف  حلالة 

جميع اأفراد املجتمع.
واأو�سحت اللجنة اأن مدة احلجر للمطعمن ت�سل اإىل 
5 اأيام، مع اإعادة فح�س م�سحة الأنف PCR يف اليوم 
الرابع، ويف حال كانت النتيجة �سلبية، يتم فك ال�سوار 

الإلكرتوين يف اليوم اخلام�س.

اإعادة  م��ع  اأي���ام،  لع�سرة  املطعمن  لغري  احلجر  وميتد 
ال�سوار  وف��ك  ال��ث��ام��ن،  ال��ي��وم  الأن���ف يف  فح�س م�سحة 
النتيجة  ك��ان��ت  ح��ال  العا�سر يف  ال��ي��وم  الإل���ك���رتوين يف 
�سلبية. وميكن للمخالطن امل�سجلن يف برنامج احلجر 
املنزيل اإجراء الفح�س جماناً دون احلاجة حلجز موعد 
وفك ال�سوار الإلكرتوين يف مركز ميناء زايد – القاعة 
املعار�س يف اخلبي�سي يف  اأبوظبي، ومركز  ال�سفراء يف 
ل�سركة  التابعة  الظفرة  م�ست�سفيات  اإح��دى  اأو  العن، 

�سحة.
حال  يف  اأنف�سهم  بعزل  املجتمع  اأف��راد  اللجنة  ونا�سدت 
�سحة  على  حر�ساً  م�ساب  �سخ�س  مبخالطة  ال�ستباه 

و�سالمة عائالتهم وجمتمعهم.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 110،605 جرعات من 
لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 110،605 جرعات من 
لقاح كوفيد19- خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع عدد 
ومعدل  جرعة   12،756،630 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 128.98 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

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

�أجرت 204,487 فح�صا ك�صف عن 1,812 �إ�صابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1،779 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 204،487 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
اأف�سل واأحدث  فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
جديدة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   1،812 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلالت امل�سجلة 567،263 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،673 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة     واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفن، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�سابن  ج��دي��دة  حالة   1،779 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  واأعلنت 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 547،008 حالت.

�مل�صروع يت�صمن �إن�صاء 898 م�صكنًا بتكلفة مليار ومئة مليون درهم

�سهيل املزروعي: النتهاء من تنفيذ م�سروع حي مدينة حممد بن زايد 1ال�سكني بعجمان 2022
•• عجمان-وام:

اأعلن معايل �سهيل املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اأن برنامج ال�سيخ 
زايد لالإ�سكان انتهى من تنفيذ املجموعتن الأوىل والثانية من م�سروع حي 
مدينة حممد بن زايد 1 ال�سكني باإمارة عجمان، بعدد 497 م�سكنا، وجاري 
يجري  فيما  املطلوبة،  ال�سرتاطات  ا�ستوفوا  ال��ذي  للم�ستفيدين  ت�سليمها 
 401 م�ساكنها  البالغ عدد  والرابعة  الثالثة  املجموعات  اإجن��از  العمل على 
م�سكن متوقعا النتهاء من امل�سروع الذي يت�سمن اإن�ساء 898 م�سكناً بتكلفة 
اإجمالية تبلغ مليارا ومئة مليون درهم، خالل الريع الثاين من عام 2022. 
وقام معاليه خالل جولة تفقدية مل�سروع حي مدينة حممد بن زايد 1 الذي 
ينفذه الربنامج يف اإمارة عجمان.. بت�سليم اأول م�ستفيد من امل�سروع مل�سكنه، 
وذلك وفق الإجراءات الوقائية والحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا 
امل�ستجد، فيما لفت اإىل اأن الوزارة اأتاحت للم�ستفيدين حجز م�ساكنهم عرب 
الطاقة  ل��وزارة  اللكرتوين  املوقع  املتوفر عرب  زايد" الذكي،  "اأحياء  نظام 
على  ذك��ي  حكومي  ن��ظ��ام  ك���اأول  ال��ربن��ام��ج  �سممه  ال���ذي  التحتية،  والبنية 
حدة،  على  كال  امل�ساكن  حجز  املتعاملن  ميّكن  وال��ذي  الإقليمي،  امل�ستوى 
والدخول عرب امل�سكن والتعرف اإىل م�ساحته وعدد الغرف واملرافق اخلدمية 
يف  الفر�س  تكافئ  �سمان  اإىل  النظام  ويهدف  املخطط،  �سمن  له،  املرافقة 
اختيار موقع امل�سكن.  ولفت معاليه اإىل اأن الوزارة راعت يف امل�سروع تنفيذ 
جميع املرافق اخلدمية املنا�سبة لتلبية احتياجات الأ�سر الإماراتية احلالية 

وامل�ستقبلية مبا يعك�س منوذج املدينة املجتمعية املتكاملة اخلدمات، واأنه يف 
جمال الطرق مت اإجناز الطرق اخلارجية وجاري العمل على تنفيذ الطرق 
ال�سيخ زايد  ال��وزارة ممثلة يف برنامج  اأن  بامل�سروع. واأكد معاليه،  الداخلية 
ال�ستدامة  اأف�سل معايري  كبرياً يف جمال تطبيق  �سوطاً  لالإ�سكان، قطعت 
ال�سكنية  املجمعات  البيئة �سمن  واملياه وحماية  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد 
وتوفريها  الر�سيدة  القيادة  دع��م  اأن  اإىل  لفتاً  تنفيذها،  على  ت�سرف  التي 
الإمكانات كافة يف تطوير البنية التحتية، �ساهم يف اأن ت�سبح الدولة منوذجا 

يف تطبيق التقنيات الرائدة يف جمال البيئة باملجمعات ال�سكنية.
ال�سرتاتيجين يف  �سركائنا  التعاون مع خمتلف  على  اإننا حري�سون  وقال 
احلكومة الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س لتطوير جممعات �سكنية ذات 
الأ�سرة  واحتياجات  طبيعة  تلبي  ال�ستدامة  ملعايري  مطابقة  عالية  ج��ودة 
الإماراتية، الأمر الذي ي�ساهم يف حتقيق جودة احلياة، وال�ستقرار الأ�سري 
والرفاهية لأبناء الإمارات التي متثل اأحد امل�ستهدفات الرئي�سة للخم�سن 

عاماً املقبلة، و�سول اإىل مئوية الإمارات 2071".
ال�سكني  املجمع  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن  ع���دداً  ال��زي��ارة  خ��الل  معاليه  والتقى 
ل�سياغة  التطويرية  ومقرتحاتهم  واحتياجاتهم  ت�سوراتهم  اإىل  للتعرف 
اأن  اأو�سح  حيث  الإ�سكان،  بقطاع  املرتبطة  امل�ستقبلية  والتوجيهات  ال��روؤى 
وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على ا�ست�سراف م�ستقبل الإ�سكان �سمن 
واملقرتحات  الأف��ك��ار  ترجمة  خ��الل  م��ن  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  م�سروع اخلم�سن 
م�ستقبلي  حكومي  لإ���س��ك��ان  ط��ري��ق  خريطة  مبثابة  تعترب  وال��ت��ي  املقدمة 

املت�سارعة  واملتغريات  الإم���ارات   دول��ة  واحتياجات مواطني  تطلعات  يواكب 
مبختلف مناحي احلياة.

مل�ستهدفات  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  مواكبة  اإط��ار  يف  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
التنمية امل�ستدامة، حر�س برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان على ت�سييد م�ساكن 
حممد  مدينة  حي  ومنها  ال�سكنية  املجمعات  مبختلف  وم�ستدامة  مبتكرة 
2071" ك��اأول م�سكن يح�سل  "زايد  اعتمد فيه م�سكن  ال��ذي   1 زاي��د  بن 
على اأعلى تقييم بيئي يف الدولة، وبذلك ي�ستويف امل�سروع كبقية م�سروعات 
الربنامج  يطبق  اإذ  عاملية،  بيئية  وا�سرتاطات  ا�ستدامة  معايري  الربنامج 
معايري برنامج ا�ستدامة ونظام اللوؤلوؤة يف جميع م�سروعاته ال�سكنية، واأنه 
اأن حتقق  املتوقع  ال�سكني، من  املنتزي  ال�ستدامة مبجمع  بتطبيق معايري 
املولدة  امل�ساكن  مبوا�سفات  ت�سميمها  بف�سل  عالية  بيئية  نتائج  امل�ساكن 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  اخلارجي  احل��راري  الك�سب  وتخفي�س  النظيفة،  للطاقة 
20 %، وتوفري ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 12 %، واملياه بن�سبة ت�سل اإىل 
وحت�سن  الع�سوية  واملخلفات  البناء  خملفات  تدوير  واإع��ادة   ،%  43.3
وال�سحة  بالبيئة  م�سرة  غري  م��واد  ا�ستخدام  خ��الل  من  الداخلية  البيئة 
التي حققتها  املتميزة  اأحد الإجن��ازات  الإ�سكان  اإن  العامة لالأ�سرة.   و قال 
دول��ة الإم���ارات، وثمرة من ثمرات الحت��اد وحم��ور مهم يف عملية التنمية 
اآل نهيان  ال�ساملة التي لقت دعم الوالد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
"طيب اهلل ثراه" ومبتابعة حثيثة ورعاية كاملة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والتي ج�سدت روؤية �سموهم 

الثاقبة جتاه اأبنائه املواطنن يف توفري احلياة الكرمية لهم.
زايد  ال�سيخ  برنامج  مدير  الفندي،  جميلة  املهند�سة  �سعادة  اأك��دت  بدورها، 
لالإ�سكان، اأن وزارة الطاقة والبنية التحتية حري�سة على ت�سليم املواطنن 
م�ساكن ذات جودة عالية ومطابقة ملعايري ال�ستدامة مبا يحقق ال�ستقرار 
الأ�سري والرفاهية لأبناء الإمارات، وهو نهج را�سخ للقيادة الر�سيدة ولفتت 
1 ال�سكني ت�سري  اأعمال البناء مب�سروع حي مدينة حممد بن زايد  اأن  اإىل 
وفق اجلدول الزمني املحدد، حيث يتكّون حي "مدينة حممد بن زايد 1" 
من اأربع جمموعات، تتكّون من اأحد ع�سر منوذجا �سكنيا متنوعا من خم�س 
بنمط واجهات معا�سر وحديث، كما  نوم، ومتتاز  نوم وحتى غرفتي  غرف 
جلميعها  ميكن  فيما  الرئي�سة  للتو�سعة  قاباًل  امل�ساكن  من   50% �سيكون 

التو�سعة الأفقية.
واأ�سارت اإىل اأن توفري بنية حتتية متطورة واإ�سكان حكومي م�ستدام يحقق 
وزارة  اأعمال  ج��دول  يف  اأول��وّي��ة  ُي�سّكل  حياتهم،  وج��ودة  للمواطنن  ال�سعاد 
ومبادرات  م�ساريع  خ��الل  من  ذل��ك  انعك�س  وق��د  التحتية،  والبنية  الطاقة 
اخلدمات  ذات  املتكاملة  ال�سكنية  املجمعات  واإن�ساء  العامة،  املرافق  حت�سن 
وبنات  لأب���ن���اء  امل�ستقبلية  والح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 

الإمارات.

وفد من وزارة داخلية اأوزبك�ستان يطلع على اأنظمة اأمن املطارات دبي ومركز الت�سال 901 

التدريب  اأث�����ر  ق��ي��ا���س  ج���ان���ب  اإىل 
وم�ستواهم  املوظفن  لعلى  امل�ستمر 
اأدائهم، مبا يعزز اإجراءات ال�سالمة 
والأم���ان يف م��ط��ارات دب��ي، وغريها 
من الربامج والإجنازات التدريبية 
امل�ستوين  على  املركز  حققها  التي 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي. واط���ل���ع معايل 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  �سديروفيت�س، 
على مركز الت�سال 901 املخ�س�س 

العامة  ب������الإدارة  امل����دين  ال���ط���ريان 
لأمن املطارات يف �سرطة دبي، وهو 
ال�سرق  يف  املعتمد  الإقليمي  املركز 
الأو�سط من قبل منظمة الطريان 

املدين الدويل "الإيكاو".
الربامج  ع��ل��ى  ال���وف���د  اط���ل���ع  ك��م��ا 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة مل��ف��ت�����س��ي ���س��رط��ة دبي 
ال���ع���ام���ل���ن ع���ل���ى ت���ع���زي���ز الأم������ن 
والتدقيق  امل����ط����ارات،  يف  والأم������ان 

�سرح حول اخلدمات، التي يقدمها 
اأحدث  ع��رب   901 الت�سال  مركز 
الذكاء  واأنظمة  الذكية،  التقنيات 
توفري  ج���ان���ب  اإىل  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ل��ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
وال�سخ�سيات  امل���واط���ن���ن  وك���ب���ار 
امل��ه��م��ة، ح��ي��ث ي��ق��دم امل��رك��ز لأف���راد 
اجل��م��ه��ور خ���دم���ات م��ع��ت��م��دة منها 
خدمة  م��ث��ل  جنائية"،  "خدمات 

والأمان  الأم��ن  تعزيز  اإىل  الهادفة 
املطارات  يف  املجتمع  اأف���راد  واإ�سعاد 
وتاأمن  وموظفن،  م�سافرين  من 
مطارات دبي وفق اأف�سل املمار�سات، 
ومبا ي�سمن حتقيق املعايري العاملية 
التفاقيات  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن�����س  ال���ت���ي 

الدولية املعنية باأمن املطارات.
حول  ����س���رح  اإىل  ال���وف���د  وا���س��ت��م��ع 
لأمن  دبي  ملركز  التدريبي  اجلانب 

وال��رد على  الطارئة،  للحالت غري 
وتقدمي  امل��ت��ع��ام��ل��ن،  ا���س��ت��ف�����س��ارات 
اخلدمات املتعددة لهم يف اأ�سرع وقت 
ممكن، عرب قنوات هاتفية مبا�سرة 
وتطبيقات �سرطية ذكية، وخدمات 
درد�سة، مبا يحقق توجهات القيادة 
على  العمل  دبي يف  ل�سرطة  العامة 
دبي  وج��ع��ل  املجتمع،  اأف����راد  اإ���س��ع��اد 
"املدينة الأكر اأمناً". وا�ستمع اإىل 

ع��ل��ى احل��ق��ائ��ب وال�����س��ح��ن��ات، منها 
الكا�سفن  ت��ق��ي��ي��م  اإع������ادة  ب��رن��ام��ج 
عبارة  وه��و   ،"TIRT" الأم��ن��ي��ن 
ع��ن ب��رن��ام��ج ط���وره واب��ت��ك��ره مركز 
دبي لأمن الطريان املدين لتدريب 
وتاأهيل وتطوير املفت�سن العاملن 
ل��ل��ك�����س��ف عم  دب�������ي،  م�����ط�����ارات  يف 
يف  نقلها  وامل��ح��ظ��ور  املمنوعة  امل���واد 
ال�سحنات،  يف  اأو  امل�سافرين  حقائب 

•• دبي-وام:

زار معايل توراخوجيف جنم الدين 
ال�سوؤون  وزي��ر  نائب  �سديروفيت�س، 
ل�سوؤون  الأوزب��ك�����س��ت��اين  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإدارة  امل���ع���ل���وم���ات..  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل����ط����ارات، ومركز  لأم�����ن  ال���ع���ام���ة 
العامة  الإدارة  يف   901 الت�����س��ال 
الزيارة  اإط���ار  يف  وذل���ك  للعمليات، 
للقيادة  ب��ه��ا  ق����ام  ال���ت���ي  ال��ر���س��م��ي��ة 
دب�����ي، لالطالع  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
ع��ل��ى اأح������دث الأن���ظ���م���ة وال���ربام���ج 
�سرطة  تطبقها  ال��ت��ي  وامل��م��ار���س��ات 
معاليه،  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان  دب����ي. 
بن لح��ج مدير  عتيق  علي  العميد 
امل����ط����ارات،  لأم�����ن  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
وال��ع��ق��ي��د ت��رك��ي ب��ن ف���ار����س، مدير 
يف  وال�سيطرة  ال��ق��ي��ادة  مركز  اإدارة 
الإدارة العامة للعمليات، وعدد من 
ال�����س��ب��اط م��ن ���س��رط��ة دب���ي ووزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، وامل�����س��وؤول��ن م��ن وزارة 

داخلية اأوزبك�ستان.
على  �سديروفيت�س،  معايل  واط��ل��ع 
العامة  ب������الإدارة  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة 
باأحدث  وامل�����زودة  امل���ط���ارات،  لأم����ن 
احلديثة  وال������ربام������ج  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

طلب النجدة، وبالغ �سيك مرجتع، 
ال��دف��ع، وطلب  وب��الغ المتناع ع��ن 
ت�سليم  وط���ل���ب  ك���ف���ال���ة،  ا���س��ت��ب��دال 
اإىل  معثور،  ا�ستالم  وطلب  معثور، 
يف  متمثلة  م��روري��ة  خدمات  جانب 
ط��ل��ب ت��ق��ري��ر ح�����ادث م�����روري من 
حادث  تقرير  وطلب  اإ�سابات،  دون 
مروري �سد جمهول، واإ�سدار بدل 
فاقد تقرير حادث م��روري، وطلب 
ال�ستعالم ودفع املخالفات املرورية، 
م�ستندات  م�����ن  ن�������س���خ���ة  وط����ل����ب 
رادار-  /���س��ورة  امل��روري��ة  املخالفات 
تق�سيط  وط��ل��ب  خم��ال��ف��ة/،  ن�سخة 
امل����روي����ة. ويوفر  امل��خ��ال��ف��ات  م��ب��ل��غ 
ب���اق���ة من   901 الت�������س���ال  م���رك���ز 
واملتمثلة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  اخل����دم����ات 
جرائم  ل�سحايا  ال��ع��ن��اي��ة  ط��ل��ب  يف 
احلماية  وط��ل��ب  بالب�سر،  الإجت����ار 
وال����دع����م ل��ل��ن�����س��اء والأط�����ف�����ال من 
والإهمال،  والإي��ذاء  العنف  �سحايا 
العمالية، وخدمة  ال�سكاوى  تقدمي 
توفري  وطلب  م�سكن،  تاأمن  طلب 
ح���واج���ز ح��دي��دي��ة، وط��ل��ب اإت���الف 
امل��ت��ف��ج��رات وال���ذخ���ائ���ر والأل����ع����اب 
ال��ع��ن��اي��ة ل�سحايا  ال��ن��اري��ة، وط��ل��ب 

جرائم الإجتار بالب�سر.

يف �أكرب عدد للمرت�صحني يف تاريخها  

»ال�سحفيني« جتري انتخاباتها اخلمي�س املقبل 
الداخلية تنظم ور�سة افرتا�سية حول برنامج الإنرتبول للجرائم ال�سيربانية

 •• دبي-الفجر: 

تعقد جمعية ال�سحفين الإماراتية �سباح اخلمي�س املقبل 3 يونيو انتخاب 
جمل�س الإدارة، وتقدم للرت�سح عدد 26 من الزميالت والزمالء اأع�ساء 
اجلمعية العاملن والذين تنطبق عليهم ال�سروط وفقا للنظام الأ�سا�سي 
جلمعية ال�سحفين الإماراتية، وذلك خالل الفرتة املقررة للرت�سح وقد 

اأغلق الباب يوم اأم�س ال�سبت.    
ومن املنتظر اأن يختار اأع�ساء اجلمعية العمومية عدد 9 مر�سحن الذين 
يفوزون باعلي الأ�سوات من الناخبن اأثناء النتخابات التي جتري اثناء 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية جلمعية ال�سحفين الإماراتية املقررة 

يوم اخلمي�س املوافق 3 يونيو يف متام ال�ساعة 11 �سباحا. 
�سيعقد، وعن  اأن الجتماع  وذكر حممد احلمادي، رئي�س جمل�س الدارة، 
رابط  ب��اإر���س��ال  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن  امل�سكلة  اللجنة  و�ستقوم  ب��ع��د، 
الجتماع لأع�ساء العاملن الذين تنطبق عليهم �سروط ح�سور الجتماع، 
طبقا للقانون، عرب الربيد الإلكرتوين لالأع�ساء امل�سجل يف قاعدة بيانات 

اجلمعية. 
م�سريا اىل اأن النظام الأ�سا�سي املعدل للجمعية �سيطبق من هذه الدورة، 
املجل�س  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وان  ���س��ن��وات،  ث��الث  مل��دة  ت�ستمر  ال��ت��ي 

اجلديد، يحق له الرت�سح مدة دورتن متتاليتن فقط. 
انتخاب جمل�س  املر�سحن يف  م��ن  ال�سديد  الق��ب��ال  اأن  احل��م��ادي،  واأ���س��ار 
املر�سحن  ع��دد  بلغ  اإذا  اجلمعية،  انتخابات  ت��اري��خ  يف  الأع��ل��ى  ه��و  الإدارة 
خالل عام 2010، عدد 11 ع�سوا، وح�سرها 143 ع�سوا، وفازت منهم 
�سيدة، اأما املر�سحن عام 2012 بلغ 11 ع�سوا، فاز منهم �سيدتان، ومت 
تزكية املجل�س يف عام 2014، وفى عام 2016 اأي�سا فاز املجل�س بالتزكية 
منهم �سيدتان، اأما يف عام 2018 فتقدم للرت�سيح عدد11 ع�سوا منهم 

ع�سوا،   103 وح�سرها  املجل�س،  بع�سوية  فازوا  �سيدات   3
10 �سيدات،  26 ع�سوا منهم  ال��دورة احلالية تقدم للرت�سيح عدد  وفى 

ومن بن املر�سحن 10 من �سباب ال�سحفين، وتر�سح من املجل�س ال�سابق 
اأع�ساء.   7

وت�سم قائمة املر�سحن، حممد اإبراهيم احمد احلمادي، وف�سيلة عبد اهلل 
املعيني ، وعبد الرحمن عبد اهلل نقي الب�ستكى ، وعلى عمر على الهنورى 
الظاهري ، وعبد اهلل احمد ر�سيد احلمادي ، وحممد �سعيد حممد احمد 
الطنيجي ، وامنة حلوكة الكتبي ، ونبيل احمد عبد اهلل حريبي الكثريي 
، وفهد حممود عبد الرحمن امريي ، وح�سن على املناعي ، وهند عي�سى 
ابراهيم ، وامال عمارة عبيدي ، وخالد عبد الرحمن الغيالين ، وابت�سام 
على ال�ساعر الكندي ، وح�سن يو�سف عمران اأحمد ال�سام�سي ، ولولوة ثاين 
حممد عبد اهلل ، و�سالمة عبيد حمد الكتبي ، واإبراهيم �سلطان احل�ساوي 
، وناهد مبارك النقبي ، وح�سة �سيف ال�سحي ، واحمد حممد على �سامل 
 ، �سهدور  ح�سن  حممد  وعلى   ، حممد  ال  �سامل  عثمان  وها�سم   ، دروي�س 
وحليمة عبد اهلل املال ، والدكتور احمد �سديق املن�سوري ، ورائد حممد 

احمد ال�سايب ، ومتنى للجميع حظاً وافراً يف النتخابات 
خالل  �سيتم  اأن��ه  للجمعية،  ال��ع��ام  ال�سر  اأم��ن  نقي،  الرحمن  عبد  وق��ال 
طبقا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل  التقارير  ا�ستعرا�س  الجتماع 

جلدول اأعمال اجتماع اجلمعية العمومية، والتي ت�سمل الت�سديق 
على حم�سر الجتماع ال�سابق والذي عقد يف اأبريل عام 2019 لجتماع 
العادية،  غري  العمومية  اجلمعية  واجتماع  العادية  العمومية  اجلمعية 
و2020،   2019 ع��ام��ي  اجلمعية  لن�ساط  الإداري  ال��ت��ق��ري��ر  وع��ر���س 
�سيناق�س  كما   ،2021 ع��ام  عن  العمل  وخطة  الن�ساط  برامج  ومناق�سة 
الجتماع امليزانية التقديرية للعام احلايل، وامليزانية العمومية للجمعية 

و2020.  عامي 2019 
للعام  احل�سابات  مدقق  اختيار  اأي�سا  �سي�سمل  الجتماع  اأن  نقي،  واأ�ساف 
القرتاحات  واأي�سا  مكافاأته،  وحتديد  املقدمة  العرو�س  بن  من  احلايل 
وما  الإدارة،  جمل�س  انتخاب  بند  ايل  النتقال  ثم  الأع�ساء،  من  املقدمة 

ي�ستجد من اأعمال. 

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
اجلنائية  ال�������س���رط���ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
"، ممثلة يف  " الإن���رتب���ول  ال��دول��ي��ة 
لالبتكار  العاملي  الإن��رتب��ول  جممع 
افرتا�سية  عمل  ور�سة  �سنغافورة  يف 
النرتبول  "برنامج  بعنوان  خا�سة 
واأدوات  ال�������س���ي���ربان���ي���ة  ل���ل���ج���رائ���م 
مب�ساركة  الإلكرتونية"،  امل��ك��اف��ح��ة 
خ��رباء دولين وخمت�سن يف جمال 

التحقيق يف اجلرائم ال�سيربانية.
نا�سر  اأحمد  الدكتور  ال��ل��واء  ورح��ب 
الري�سي املفت�س العام بوزارة الداخلية 
الور�سة بكريج جونز  خالل افتتاحه 
الإلكرتونية  اجل��رائ��م  اإدارة  م��دي��ر 
الدولية  اجلنائية  ال�سرطة  مبنظمة 
و�سكره  ب�سنغافورة،  "الإنرتبول" 
على م�ساركته يف الور�سة التي تناولت 
اآلية  ث��الث��ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة وه����ي 
ال�سيربانية،  للتهديدات  ال�ستجابة 
وال��ع��ل��وم، ومن�سة  امل��ع��رف��ة  وم��ن�����س��ة 
ال�ستخباراتية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن�����س��ي��ق 
امل�سرتكة. ولفت اإىل اأن هذه الور�سة 
ت����اأت����ي يف اإط��������ار ال����ت����ع����اون ال�����دويل 
القدرات  وب��ن��اء  ال��ع��الق��ات  وت��وث��ي��ق 
وت����ب����ادل اخل������ربات والط�������الع على 
مكافحة  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل 
وال�ستفادة  ال�����س��ي��ربان��ي��ة،  اجل��رائ��م 

احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الأدوات  م���ن 
مع  التن�سيق  يف  املتطورة  والأ�ساليب 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ي اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون من 
موحدة  ال��ك��رتون��ي��ة  من�سات  خ���الل 
التي  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ب�����اأح�����دث  م��������زودة 
املعلوماتي  التبادل  ان�سيابية  ت�سمن 
بيئة  �سمن  امل�����س��رتك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
موؤكدا  واآم���ن���ة،  م�سفرة  ال��ك��رتون��ي��ة 
تعزيز  على  الداخلية  وزارة  ح��ر���س 
اإن���ف���اذ القانون  اأج���ه���زة  ت��ع��اون��ه��ا م��ع 
وكافة الأجهزة املعنية على امل�ستويات 

املحلية والإقليمية والدولية.
م���ن ج��ه��ت��ه ا���س��ت��ع��ر���س ك��ري��ج جونز 

الإلكرتونية  والتطبيقات  الدوات 
الأم����ن����ي����ة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ال���ذك���اء 
البيانات  حت��ل��ي��ل  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
واملعلومات، وتوحيد جهود العاملن 
الدول  ك��اف��ة  ال��ق��ان��ون يف  اإن��ف��اذ  علي 
التوا�سل الآمن  الأع�ساء من خالل 
ت�سمن  م�سفرة  ذك��ي��ة  من�سات  ع��رب 
الأهداف  وحتقق  الأم��ن��ي��ة  الفاعلية 
اأمانا  اأك��ر  العامل  وجعل  امل�سرتكة، 
املعلوماتية  ال��ث��ورة  ظ��ل حت��دي��ات  يف 
ال�سخمة،  وال����ب����ي����ان����ات  ال���ه���ائ���ل���ة، 
واإن�������رتن�������ت الأ������س�����ي�����اء وال����ع����م����الت 
الإنرتنت  وحت���دي���ات  الف��رتا���س��ي��ة 

الأ�ساليب  وت��ط��ور  والعميق،  املظلم 
الإجرامية ل�سيما الإلكرتونية منها 
ما  الور�سة  يف  و�سارك  وال�سيربانية. 
يقارب من 80 �سخ�ساً ميثلون جهات 
وقطاعات خمتلفة منها وزارة العدل، 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
الإلكرتوين  الأم���ن  وجمل�س  ودب���ي، 
واحلكومة  الرقمية،  اأبوظبي  وهيئة 
تنظيم  وهيئة  عجمان،  يف  الرقمية 
الرقمي  الأم����ن  الت�����س��الت وه��ي��ئ��ة 
اخليمة،  ب���راأ����س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
واحلكومة  دب�������ي،  ب���ي���ان���ات  وه���ي���ئ���ة 

الرقمية بال�سارقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأربيل-وام:

اأ����س���اد م��ع��ايل م�����س��رور ب�����ارزاين رئي�س 
رئي�س  العراق  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
بالدور  اخل���ريي���ة  ال�����ربزاين  م��وؤ���س�����س��ة 
ال������ذي ت�����س��ط��ل��ع ب����ه دول������ة الإم��������ارات 
وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة ل��دع��م الأو����س���اع 

الإن�سانية يف الإقليم.
الإمارات  مل��ب��ادرات  تقديره  واأع��رب عن 
التنموية على ال�ساحة العراقية، موؤكدا 
حيوية الربامج وامل�ساريع التي تنفذها 

الدولة يف هذا ال�سدد.
وقال بارزاين اإن دولة الإمارات ت�ساهم 
ب�����الده لدعم  ت��ع��زي��ز ج���ه���ود  ب���ق���وة يف 
او�ساع النازحن العراقين والالجئن 
اإقليم  ي�ست�سيفهم  ال��ذي��ن  ال�����س��وري��ن 
ك��رد���س��ت��ان ال����ع����راق، م�����س��ددا ع��ل��ى اأن 
م��ب��ادرات ال��دول��ة ت��رك��ت اث���را ك��ب��ريا يف 
حت�����س��ن اخل����دم����ات امل���وج���ه���ة ل��ه��م يف 

املجالت كافة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل م�سرور 
بارزاين مبكتبه يف اأربيل وفد الإمارات 
الذي زار الإقليم لتنفيذ عدد من املهام 
�سعادة  برئا�سة  وال�سحية،  الإن�سانية 
الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمن 
العام لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي، 
وع�سوية �سعادة الدكتور جمال حممد 
ابوظبي،  ال�سحة  دائ��رة  وكيل  الكعبي 
الهيئة،  يف  امل���������س����وؤول����ن  م����ن  وع�������دد 
الظاهري  اح���م���د  ����س���ع���ادة  وب��ح�����س��ور 

قن�سل عام دولة الإمارات يف اأربيل. 
اأن دولة  ب����ارزاين خ���الل ال��ل��ق��اء  واأك����د 
ال������دوام �سباقة  ك��ان��ت ع��ل��ى  الإم�������ارات 
العراقي،  ال�سعب  بجانب  ال��وق��وف  يف 
الإن�سانية  لق�ساياه  وم�ساندة  داع��م��ة 
ت��وج��ي��ه��ات �سمو  وال��ت��ن��م��وي��ة، م��ث��م��ن��ا 
رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 

الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
الأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة  الأع����ل����ى 
الرئي�س الفخري لهيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي “اأم الإمارات” ومتابعة �سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
رئي�س  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م 
�سد  للتطعيم  برنامج  بتد�سن  الهيئة 
15 األف  اأربيل ي�ستهدف  “كورونا” يف 
منذ  الأوىل  مرحلته  يف  ون����ازح  لج���ئ 
والنزوح  ال��ل��ج��وء  م�سكلة  تفاقمت  اأن 
الناجمة عن الأحداث التي جرت خالل 
والعراق.  �سوريا  يف  املا�سية  ال�سنوات 
وقال اأن الهيئة قدمت منوذجا م�سرفا 
للعمل الإن�ساين املتجرد من اأي اأهداف 
غري اإن�سانية، وهذا يت�سح من �سمولية 
يف  اأح���دا  ت�ستثن  مل  ال��ت��ي  م�ساعداتها 
بل  معتقده  اأو  ع��رق��ه  ب�سبب  الإق��ل��ي��م 
واملكونات  ال���ط���وائ���ف  ج��م��ي��ع  ���س��م��ل��ت 
الدينية والثنية. من جانبه اأكد �سعادة 
الفالحي خالل  عتيق  الدكتور حممد 
ال�سيخ حمدان بن  اللقاء، اهتمام �سمو 
الإن�سانية  ب��الأو���س��اع  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
والتنموية يف كرد�ستان العراق، خا�سة 

اأولوية  ميثل  ال��ذي  ال�سحي  املجال  يف 
م�سريا  العراقية،  ال�ساحة  على  للهيئة 
بتوفري  امل�ستمرة  �سموه  توجيهات  اإىل 
لالأ�سقاء  ال�������س���روري���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
ه��ن��اك، وت��ق��دمي ك��اف��ة اأ���س��ك��ال الدعم 
حت�سن  يف  وامل�ساهمة  لهم،  وامل�ساندة 
للنازحن  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  اأوج�����ه 
ال�سورين  وال���الج���ئ���ن  ال���ع���راق���ي���ن 
ال����ذي����ن ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��م الإق����ل����ي����م، اإىل 
خدمات  بدعم  �سموه  توجيهات  جانب 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ال����ذي ي��ع��ت��رب اأكر 
العراق،  يف  بالأو�ساع  تاأثرا  القطاعات 
ل��ذل��ك ي��ول��ي��ه ���س��م��وه اه��ت��م��ام��ا خا�سا، 
�سبيل  يف  و�سعت  الهيئة  اأن  اإىل  لفتا 
املوؤ�س�سات  ق���درات  لتعزيز  خطة  ذل��ك 
وم�ساندتها  العراق  �سمال  يف  ال�سحية 
تواجهها  التي  التحديات  على  للتغلب 
واأط��ل��ع الفالحي  ال���راه���ن.  ال��وق��ت  يف 
رئي�س  العراق  رئي�س حكومة كرد�ستان 
م���وؤ����س�������س���ة ال���������ربزاين اخل����ريي����ة على 
تفا�سيل مهمة وفد الدولة يف الإقليم 
والتي تت�سمن تقدمي لقاحات كوفيد-

النازحن  من  األفا   15 حل��وايل   19

اأرب���ي���ل، اإىل  وال��الج��ئ��ن يف خم��ي��م��ات 
ال��وق��وف ع��ل��ى الأو����س���اع الإن�����س��ان��ي��ة يف 
عام  اأمن  وقال  عامة.  ب�سورة  الإقليم 
اخلدمات  حت�سن  اإن  الأحمر،  الهالل 
مقدمة  يف  �ستظل  الإقليم  يف  ال�سحية 
با�ستمرار  تعزز  التي  الهيئة،  اأول��وي��ات 
جتاه  والتنموية  الإن�سانية  ا�ستجابتها 
اأن  اإىل  م�سريا  وال��ن��ازح��ن،  الالجئن 
القطاع  اأداء  حت�سن  يف  الهيئة  جهود 
الطبي يف �سمال العراق، ت�سمنت عددا 
املوؤ�س�سات  لتاأهيل  املهمة  امل��ح��اور  م��ن 
اخلدمات  توفري  جانب  اإىل  ال�سحية، 
اللوج�ستية الأخرى من معدات واأجهزة 
وامل�ستلزمات  ب���الأدوي���ة  وم����ده  ط��ب��ي��ة، 
واأك����د موا�سلة  الأخ�����رى.  ال�����س��روري��ة 
الإن�سانية  ومبادراتها  جهودها  الهيئة 
العراقية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  وال��ت��ن��م��وي��ة 
وامل�ساندة  ال��دع��م  م��ن  امل��زي��د  ل��ت��ق��دمي 
والتنموية  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الح��ت��ي��اج��ات 
وال�سراكة  التعاون  ب��روح  م�سيدا  كافة، 
القائمة بن الهالل الأحمر الإماراتي 
ال�سريك  اخلريية  ال��ربزاين  وموؤ�س�سة 

املحلي للهيئة يف �سمال العراق.

مركز  ال��وف��د  تفقد  مت�سل  �سياق  ويف 
ال���ذي مت  اأرب��ي��ل  الإم�����ارات للتوحد يف 
الالزم  الدعم  لتوفري  م��وؤخ��را  اإن�����س��اوؤه 
وتاأهيلهم  ب��ه��م  وال��ع��ن��اي��ة  ل���الأط���ف���ال 
احتياجاتهم  وت�����وف�����ري  ورع����اي����ت����ه����م 
والجتماعية،  والتعليمية  ال�سحية 
الإ�سافات  بع�س  بافتتاح  ال��وف��د  وق��ام 
من�ساآت  ع��ل��ى  مت���ت  ال���ت���ي  وال��ت��و���س��ع��ة 
التي  لتعزيز اخلدمات  املركز،  ومرافق 
طيف  يعاون  الذين  لالأطفال  يقدمها 
النازحن  م��الي��ن  اأن  ي��ذك��ر  ال��ت��وح��د. 
والالجئن ا�ستفادوا من برامج الهالل 
الأحمر الإماراتي الإن�سانية وعملياتها 
الإغ���اث���ي���ة وم�����س��اري��ع��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة يف 
ال�سنوات  خ����الل  ال����ع����راق  ك���رد����س���ت���ان 
املجالت  من  عدد  يف  املا�سية،  اخلم�س 
اأن�ساأت  الإي���واء  جم��ال  ..ففي  احليوية 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وجهزت 
والتي  اربيل  يف  املخيمات  اأكرب  من   3
الأ�سر  م��ن  الآلف  ع�����س��رات  حتت�سن 
العراقية  ال�ساحة  داخ���ل  م��ن  ال��ن��ازح��ة 
وال��الج��ئ��ة م��ن ���س��وري��ا، وه��ي خميمات 
بحركة وديبكة و قو�ستبة، هذا بجانب 
املخيمات  من  عددا  وم�ساندتها  دعمها 
و���س��ق��الوة وهريان  الأخ���رى يف هر�سم 
وك���ورك���و����س���ك وده�����وك وف���رم���ان���ربان، 
اأخرى  منظمات  عليها  ت�سرف  وال��ت��ي 
وال�سراكة  ال���ت���ع���اون  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
وتلك  الهيئة  ب��ن  القائمة  الإن�سانية 
اأن�ساأت  ال�سحي  املجال  ويف  املنظمات. 
عددا  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة 
تخدم  ال��ت��ي  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
النازحن والالجئن اإىل جانب ال�سكان 
املحلين يف اربيل، ويقف على راأ�س هذه 
املوؤ�س�سات م�ست�سفى /عطايا/ لالأمومة 
اإىل جانب  ه��ذا   ، والطفولة يف بحركة 
والعيادات  ال�سحية  امل��راك��ز  م��ن  ع���دد 
املخيمات  داخ���ل  الهيئة  اأن�ساأتها  ال��ت��ي 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ل��ت��وف��ري  وخ��ارج��ه��ا 
الالزمة.

وفيما يخ�س اجلانب الجتماعي اأن�ساأت 
واأبناء  الأي���ت���ام  لإي����واء  م��رك��زا  الهيئة 
اأعدادهم  ت���زاي���دت  ال��ذي��ن  امل��ف��ق��ودي��ن 
ب�����س��ب��ب ف��ق��د اأ����س���ره���م ن��ت��ي��ج��ة احلرب 
الأ����س���ر يف اجت���اه���ات خمتلفة  وت�����س��ت��ت 
ال��ن��زوح و احل��رك��ة ..ويف جمال  اأث��ن��اء 
مدر�سة   11 ال��ه��ي��ئ��ة  اأن�����س��اأت  التعليم 
التعليم  والبنات لتوفري فر�س  للبنن 
لهم  الفر�سة  واإتاحة  النازحن  لأبناء 
لإكمال حت�سيلهم العلمي رغم ظروف 
املحنة، ومل تقف جهود الهالل الأحمر 
الإم���ارات���ي ع��ن��د ه���ذا احل���د ب��ل تعدته 
املخيمات  داخ��ل  اخلدمات  حت�سن  اإىل 
بيئة  وخ��ل��ق  التحتية  بنيتها  وت��اأه��ي��ل 
مالئمة للحياة والعي�س الكرمي، فكانت 
مبادرات الهيئة باإن�ساء وتاأهيل �سبكات 
الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي، اإىل 
املواد  من  الأط��ن��ان  اآلف  توفري  جانب 
الغذائية، واإن�ساء عدد من املخابز داخل 
النازحن  احتياجات  لتوفري  املخيمات 

من اخلبز يوميا.
ويف جمال توفري املياه مت حفر ع�سرات 
اربيل،  الآب��ار يف مناطق خمتلفة حول 
امل��ي��اه يف  اإم����دادات  عملت على حت�سن 
املخيمات واملناطق ال�سكنية املتاخمة لها 
والتي كانت تعاين �سحا يف هذا امل�سدر 
احليوي ..ويف حمور اآخر اهتمت هيئة 
بتعزيز  الإم�����ارات�����ي  الأح���م���ر  ال���ه���الل 
قدرات الالجئن وتوفري م�سادر دخل 
احلياة  ظ���روف  جمابهة  على  تعينهم 
القت�سادية،  اأو����س���اع���ه���م  وحت�������س���ن 
اخلياطة  م�ساغل  من  ع��دد  اإن�ساء  فتم 
املخيمات  �سكان  م��ن  ن�ساء  فيها  تعمل 
القطع  اآلف  �سهريا  وتنتج  ثابت  باأجر 
امل��در���س��ي لأطفال  وال���زى  املالب�س  م��ن 

النازحن والالجئن.

•• اأبوظبي -الفجر:

اآل  ن��ه��ي��ان م��ب��ارك  ال�سيخ  ق���ام م��ع��ايل 
نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س بزيارة 
جناح "تريندز للبحوث وال�ست�سارات" 
الدويل  اأبوظبي  "معر�س  يف  امل�سارك 
لع  واطَّ ال��ث��الث��ن،  دورت���ه  للكتاب" يف 
من  املتنوعة  العلمية  اإ���س��دارات��ه  على 
كتب و�سال�سل علمية متخ�س�سة. وكان 
حممد  ال��دك��ت��ور  معاليه  ا�ستقبال  يف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي  ع���ب���داهلل 
وال�ست�سارات"،  للبحوث  ل�"تريندز 
والأ����س���ت���اذ ع��م��ر ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
وال�ست�سارات".   ل��ل��ب��ح��وث  "تريندز 
مبارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ف  وت��ع��رَّ
اآل نهيان من الدكتور حممد عبداهلل 
البحثية  الأن�سطة  طبيعة  على  العلي 
والتدريبية  وال���س��ت�����س��اري��ة  والعلمية 
تعريفية  نبذة  قدم  حيث  ل�"تريندز"، 
ملعاليه عن اأهم براجمه البحثية، ومن 
والتعاي�س"  الت�سامح  "برنامج  بينها 
ال��������ذي ي�����واك�����ب اله�����ت�����م�����ام ال���ع���امل���ي 
والتعاي�س  الت�سامح  بقيم  املت�ساعد 
ة الإن�����س��ان��ي��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا من  والأُُخ������وَّ
بالأمن  ترتبط  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة  القيم 
حتليل  على  وي��رك��ز  ال����دويل،  وال�سلم 
هذه  تهدد  التي  واملخاطر  التحديات 
الت�سدي  وكيفية  ن��اح��ي��ة،  م��ن  القيم 

ال�سيا�سية  ك���اف���ة،  ال�����س��ع��د  ع��ل��ى  ل��ه��ا 
والقت�سادية والثقافية والفكرية من 
ناحية ثانية. كما يهتم هذا الربنامج 
بق�سايا احلوار بن الأديان والثقافات، 
باعتبارها متثل �سرورة ملحة لتعزيز 
العاملية،  الإن�������س���ان���ي���ة  امل�������س���رتك���ات 
وم��واج��ه��ة ق��وى ال��ت��ط��رف والإره����اب. 
الدكتور  اأه�����دى  ال����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ملعايل  "تريندز"  درع  ال��ع��ل��ي  حم��م��د 
اآل نهيان؛ وذلك  ال�سيخ نهيان مبارك 
تكرمياً وت��ق��دي��راً جل��ه��وده ال��رائ��دة يف 

ن�سر ثقافة الت�سامح والتعاي�س.
للبحوث  "تريندز  ج����ن����اح  وك����ل����ن 
مدار  ع��ل��ى  �سهد  ق��د  وال�ست�سارات" 

اأيام انعقاد املعر�س اإقباًل متزايداً من 
والُكّتاب  والدبلوما�سين  امل�سوؤولن 
عن  ف�ساًل  والدار�سن،  والإعالمين 
زائ��ري��ن م��ن رو���س��ي��ا وال�����س��ن واأملانيا 
وا�سح  ت��ق��دي��ر  يف  وذل�����ك  واأي����رل����ن����دا، 
العلمية  باإ�سداراته  والإ�سادة  للمركز 
بالر�سانة  ت��ت�����س��م  وال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة، 

العلمية واملو�سوعية. 
وحظيت اإ�سدارات ""تريندز للبحوث 
الإ������س�����الم  ح�������ول  وال�ست�سارات" 
"معر�س  زوار  ب��اه��ت��م��ام  ال�����س��ي��ا���س��ي 
دورته  يف  للكتاب"  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ث���الث���ن م���ن ال��ب��اح��ث��ن واخل�����رباء 
والأك���ادمي���ي���ن، ال��ذي��ن ح��ر���س��وا على 

اقتنائها، باعتبارها تقدم روؤية �ساملة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ح�����ول ظ����اه����رة الإ�����س����الم 
الوطنية  �سياقاتها  وحتليل  ال�سيا�سي، 
ك��م��ا تك�سف  وال���دول���ي���ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
تتبناه هذه  ال��ذي  ازدواج��ي��ة اخلطاب 
جماعة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  احل�����رك�����ات، 
الدكتور  واأك�����د  امل�����س��ل��م��ن.  الإخ�������وان 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي  ع�����ب�����داهلل  حم���م���د 
للبحوث  ل�"تريندز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الإ�سدارات  ه���ذه  اأن  وال�ست�سارات" 
رئي�سية  م��رج��ع��ي��ة  ت�����س��ك��ل  اأ���س��ب��ح��ت 
والأكادميين  واخل������رباء  ل��ل��ب��اح��ث��ن 
امل��ع��ن��ي��ن ب��الإ���س��الم ال�����س��ي��ا���س��ي، لي�س 
ف��ق��ط يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط، 

واإمن����ا يف ال��ع��امل اأج���م���ع، وخ��ا���س��ة اأن 
ه����ذه الإ������س�����دارات مت ت��رج��م��ت��ه��ا اإىل 
"الإجنليزية،  ه��ي:  ع��امل��ي��ة،  لغة   15
والإ�سبانية،  والفرن�سية،  وال��ع��ربي��ة، 
واملاليزية،  والإندوني�سية،  وال�سينية، 
والرو�سية،  وال���ك���وري���ة،  وال���رتك���ي���ة، 
والإيطالية،  والأمل��ان��ي��ة،  وال��ف��ار���س��ي��ة، 
اإىل  اإ���س��اف��ة  والأوردو"،  وال��ي��اب��ان��ي��ة، 
"تريندز  اللغة العربية، �سمن مبادرة 
اإثراء  ت�ستهدف  والتي  العامل"،  بلغات 
نوعية  ب����اإ�����س����دارات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
التي  ال��ق�����س��اي��ا وال����ت����ط����ورات  ت��ع��ال��ج 
ت�����س��ه��ده��ا م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط 
وال���ع���امل م��ن ح��ول��ن��ا. واأو����س���ح العلي 

درا�سة  الإ���س��دارات تركز على  اأن هذه 
ف  والتعرُّ ال�سيا�سي،  الإ���س��الم  ظاهرة 
والأيديولوجية  الفكرية  اأطرها  على 
وا�ست�سراف  واحل��رك��ي��ة،  والتنظيمية 
ماآلتها امل�ستقبلية، يف �سوء التطورات 
ال�سنوات  املنطقة خالل  �سهدتها  التي 
الروافد  بتحليل  تهتم  كما  امل��ا���س��ي��ة، 
الفكرية لهذه احلركات، وكيف �سكلت 
الأ�سا�س التي انطلقت منه التنظيمات 

املتطرفة والإرهابية العابرة للحدود.
وت�سمنت هذه الإ�سدارات العديد من 
امل�سلمن؛  الكتب عن جماعة الإخوان 
امل�سلمن..  الإخ���وان  "جماعة  ومنها: 
ظروف الن�ساأة والتاأ�سي�س"، و"الهيكل 

التنظيمي جلماعة الإخوان امل�سلمن: 
امل�ستقبل"،  الأه���������داف..  ال�������س���م���ات.. 
الإخ���وان  جلماعة  اخل��ا���س  و"النظام 
امل�سلمن.. الن�ساأة، الأهداف، التطور"، 
و"البناء القت�سادي جلماعة الإخوان 
امل�����س��ل��م��ن.. ���س��ب��ك��ات امل����ال والأع���م���ال 
يف  "املراجعات  وك���ت���اب  والتمويل". 
جت������ارب احل����رك����ات الإ����س���الم���وي���ة يف 
مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ه��ذا  اأمنوذجاً"،  النه�سة 
اإىل  الن�سمام  املغلقة:  "الدائرة  كتاب 
والن�سقاق  امل�سلمن  الإخ��وان  جماعة 
تاأليف  من  الغربية"،  ال��دول  يف  عنها 
لورينزو فيدينو مدير برنامج درا�سات 

التطرف يف جامعة جورج وا�سنطن. 
م�ساركته  خ��الل  "تريندز"  نظم  كما 
ملعر�س  الثالثن  ال���دورة  فعاليات  يف 
من  العديد  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
بينها  وم����ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة؛  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأجل  م��ن  ال��ث��ق��ايف  "التنوع  حم��ا���س��رة 
األقاها  وال���ت���ي  والتنمية"،  احل������وار 
رئي�س  متيم  ب��ن  علي  الدكتور  �سعادة 
ف�ساًل  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز 
املتنوعة  وامل���ق���اب���الت  احل�������وارات  ع���ن 
عبداهلل  حممد  الدكتور  اأجراها  التي 
ل�"تريندز  التنفيذي  الرئي�س  العلي 
للبحوث وال�ست�سارات"، والأ�ستاذ عمر 
للبحوث  "تريندز  عام  النعيمي مدير 
وال�ست�سارات" مع العديد من و�سائل 
الإعالم الوطنية والعربية، ونقا�ساتهم 
حول  واخل���رباء  الباحثن  مع  الرية 
كما  العلمي.  والبحث  الثقافة  ق�سايا 
املبادرات  من  ل�"تريندز" العديد  كان 
برتحيب  ح��ظ��ي��ت  ال���ت���ي  الإي���ج���اب���ي���ة 
ومن  وزواره؛  املعر�س  على  القائمن 
بينها دعم اأ�سحاب الهمم الذين زاروا 
املعر�س واإهداوؤهم اإ�سداراته املختلفة، 
ف�����س��اًل ع��ن ت��ق��دمي ح�����س��م ك��ب��ري على 
 50% اأكر من  اإىل  اإ�سداراته و�سل 
امل���ع���ر����س، وذل����ك م���ن منطلق  ل�����زوار 
القراءة  ثقافة  ت�سجيع  على  حر�سه 

بن اأفراد املجتمع. 

�إ�صاد�ت باإ�صد�ر�ت تريندز ومبادر�ته �لد�عمة للقر�ءة و�لبحث �لعلمي

وزير الت�سامح والتعاي�س يزور جناح تريندز مبعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

•• دبي-الفجر: 

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك باقت�سادية دبي مبخالفة 26 
من  باحلد  اخلا�سة  الح��رتازي��ة  بالتدابري  الل��ت��زام  لعدم  جتارية  من�ساأة 
انت�سار فريو�س كورونا "كوفيد 19"، كلب�س الكمامات والتباعد اجل�سدي، 
ال��ت��ج��اري��ة. رف��ع��ت التخفي�سات  امل��راك��ز  امل��ف��ت��وح��ة و  يف حم���الت الأ����س���واق 
التجار  بع�س  التزام  بعدم  �ساهم  مما  التجارية  املراكز  زوار  ن�سبة  الكربى 
بتطبيق مبادىء التباعد اجل�سدي وخا�سة يف تنظيم الطوابري امام كاونرت 
بالتعاون  اأنها من خالل موا�سلة جولتها  اقت�سادية دبي  واأ�سارت  الدفع. 

مع خمتلف ال�سركاء �ستقوم بالرتكيز يف احلمالت التفتي�سية على املراكز 
ت�سهد جتمعات وذلك حر�سا على  اأن  املمكن  التي من  والأماكن  التجارية 
�سالمة املجتمع ، ولن تتهاون مع املخالفات والتجاوزات التي يتم ر�سدها 
امل�ستهلكن واملتعاملن.وتوجه اقت�سادية  اأو الإبالغ عنها من قبل جمهور 
دبي التجار باللتزام بالتدابري الحرتازية كلب�س الكمامات وتطبيق مبادئ 
حالت  اأي  عن  بالإبالغ  اجلمهور  فئات  وتدعوخمتلف  اجل�سدي.  التباعد 
اأو ظواهر �سلبية خمالفة للتدابري الحرتازية عرب تطبيق م�ستهلك دبي 
املتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي اأو بالت�سال على 600545555 

consumerrights.ae اأو عرب املوقع اللكرتوين

•• راأ�س اخليمة-وام:

ناق�س اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
رئي�س اللجنة الُعليا الدائمة اآلية تنفيذ القرار الوزاري 115 ل�سنة 2021 
ب�ساأن اإعادة تنظيم ن�ساط الإ�سعاف والنقاذ بت�سكيالت وزارة الداخلية على 

م�ستوى القيادة العامة .
وتناول الجتماع الذي عقد عن بعد بح�سور اأع�ساء اللجنة الُعليا الدائمة 
اإدارة  ونتائج   ،2021 الأول  الربع  عن  العامة  القيادة  يف  ال�سكاوى  نتائج 
نتائج  وا�ستعرا�س   ،2021 الأول  ال��رب��ع  ع��ن  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  املخاطر 
 ،2020 الداخلية  وزارة  العمل يف  بيئة  ال��راأي جل��ودة احلياة يف  ا�ستطالع 

وانتاجية نواب مدراء الإدارات.
العامة  الإدارة  يف  ال�ستجابة  �سرعة  زم��ن  موؤ�سر  اإىل  الجتماع  تطرق  كما 
للعمليات املركزية، والتحديات والتو�سيات يف وحدة النقاذ البحري – اإدارة 
�سرطة املنافذ واملطارات، بهدف حتقيق الغاية الأ�سمى للعمل الأمني املتمثلة 

يف حتقيق اأعلى معدلت ال�سعور بالأمن والأمان لدى جمتمع الإمارة.
واأمنية  �سرطية  ممار�سات  خلق  نحو  ال�سعي  �سرورة  النعيمي  اللواء  واأك��د 
ال��دول��ة للخم�سن  ال��ر���س��ي��دة، وم�ستهدفات  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ت��واك��ب  ج��دي��دة 
وا�ستحداث  الواحد  الفريق  بروح  العمل  �سرورة  على  م�سددا  املقبلة،  عاماً 
اخلدمات واملبادرات التطويرية التي تدعم حت�سن وتطوير الأداء وت�ساهم 

يف حتقيق ال�ستدامة والريادة.

اقت�سادية دبي تخالف 26 حماًل لعدم اللتزام 
بالتدابري الحرتازية لكوفيد 19 

راأ�س اخليمة: بحث اإعادة تنظيم ن�ساط الإ�سعاف والإنقاذ 

دولة الإمارات العربية املتحدةم�سرور بارزاين: الإمارات ت�ساهم بقوة يف دعم اأو�ساع الالجئني والنازحني يف كرد�ستان العراق
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  30 مايو 2021 العدد 13252

Date 30/ 5/ 2021  Issue No : 13252
Notification by publication

In case number 60/2021/3070 an order for payment
Notification claimant     Siam Trading LLC                   Capacity in the case Plaintiff 
Addressees (notified      1- Pantry Food Catering Services     Capacity in the case - Defendant
parties)              LLC - 
             Mahadief Siengh, United Kingdom   Capacity in the case - Defendant
Subject of the notification:
Dubai Court of first instance decided on 06/05/2021 to impose the defendants, jointly, 
to pay to the plaintiff an amount of AED 55549.31 (fifty five hundred thousand, five 
hundred forty nine dirhams and thirty one fils only) and the legal interest at the rate 
of 9% annually as of 02/05/2021 till the full settlement of the adjudged amount and 
imposed them to pay the fees and expenses and an amount of five hundred dirhams for 
the attorney fees and refused other requests. You have the right to appeal this decision 
within fifteen days as of the publication date.
Head of the circuit
Mohamed Mubarak Khalfan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 30/ 5/ 2021  Issue No : 13252
Notarial Notice by Publication - No. 4468/2021

The Notifier : NATIONAL BANK OF FUJAIRAH (DUBAI BRANCH)
The Notified Parties:
1. BHATIA TR. CO. LLC - The 1st Notified Party
Commercial License no. 12413 issued from Sharjah Economic Development Department
2. Rajeev Suresh Bhatia Nationality: India - The 2nd Notified Party
Emirates ID no. 748-1975-4875070-8, Passport No. Z3725419
3. Suresh Tulsidas Bhatia Nationality: India  - The 3rd Notified Party
Emirates ID no. 748-1948-7395285-0, Passport No.Z3077691
4. GULF ACTION - The 4th Notified Party
Commercial License no. 535448 issued from Dubai Economic Development Department
Subject- The Notifier is a Commercial Bank licensed to provide Commercial Banking Services. It is a 
Public Joint Stock Company that engaged in banking in accordance with laws and regulations applicable in 
the UAE under the umbrella of the UAE Central Bank under the Commercial License No. (202027) issued 
by the department of Economic Development in the Emirate of Dubai. The first, second and third Notified 
parties endorsed the cheques drawn on the account of the fourth notified party subject matter of the claim in 
favor of the notifier in settlement of its debts to notifying bank. However, when the cheques were submitted 
for clearance on value date at the drawee bank, they were returned unpaid due to insufficient funds.

# Cheque No Cheque Date Cheque Amount Drawee Bank

1 002150 5/1/2020 498,000.00 Emirated NBD

2 002392 1/4/2020 522,365.00 Emirated NBD

3 002391 2/4/2020 385,500.00 Emirated NBD

4 002390 3/4/2020 489,227.00 Emirated NBD

5 002389 4/4/2020 532,558.00 Emirated NBD

6 002388 5/4/2020 430,000.00 Emirated NBD

7 002368 6/4/2020 325,400.00 Emirated NBD

8 002387 6/4/2020 465,200.00 Emirated NBD

9 002386 7/4/2020 425,150.00 Emirated NBD

10 002370 7/4/2020 324,500.00 Emirated NBD

11 002371 9/4/2020 374,200.00 Emirated NBD

12 002372 10/4/2020 365,800.00 Emirated NBD

TOTAL 5,137,900.00

Consequently, the notified parties are indebted to the notifier in an amount of AED 5,137,900.00 (Five 
Millions one hundred thirty-seven thousand nine hundred Dirhams). Whereas the first, second and third 
notified parties used the above-mentioned cheques drawn on the account of the fourth notified party, 
at Emirates NBD by endorsing such cheques in favor of the notifying bank in consideration of bank 
facilities, consequently the drawer and endorser shall clear the value of the said cheques.  According to 
the provisions of article 442 of Commercial Transactions Law, the bank shall acquire the ownership of 
the discounted commercial paper and shall exercise all the rights of the bearer as he may have recourse 
against the signatories of the paper. Therefore,The notifier hereby notifies the notified parties to pay the debt 
amount due as per the above mentioned cheques amounting AED 5,137,900.00 (Five Millions one hundred 
thirty-seven thousand nine hundred Dirhams) and the legal interest for such amount @ 12% annually from 
the value date on 10/04/2020 until the full payment, within five days from date of receiving this notice, 
otherwise, legal procedures will be taken against you to claim this debt. With all respect,

Notary Public 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 30/ 5/ 2021  Issue No : 13252
Notification by publication

Presented to the case management office of 
Ajman Federal Court of Civil Court of First Instance

In case number AJCFICIPOR2021/0001548- commercial partial
To the defendant:1) Muhammad Nadim Akhtar Muhammad Abdullah
in his personal capacity of the sole establishment «First Care Pharmacy»
Its address is unknown- Emirate of Ajman- Al Nuaimia- Usama Bin Zaid 
St. - Parcel no. 4- Block No. 4- Al Khan Building- shop No. 2 and 3 - Tel: 
067469831, 0553774176 Fax. 067469831- P.O. Box 20223 email address: 
firstcarepharmacy786@gmail.com  Makani No.4441308367
You are requested to appear in the hearing of 03/06/2021 before the case 
management office of Ajman Federal Civil Court of First Instance - office 
number (case management office number 1) in person or via a proxy in order 
to submit rejoinder to the case attached with all the documents with a period 
that shall not exceed ten days as of the date of publication in order to review 
the abovementioned case in your capacity as the defendant.
A notification by publication in the Arabic and English Language
Judicial services office / Mariam Ibrahim Al Baloushi
Issued on 26/05/2021 AD / Issued by the employee:

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 30/ 5/ 2021  Issue No : 13252
Notification of a judgment by publication

Case No. 106/2020 - Civil Partial
At the request of the plaintiff : LAW OFFICE LLC
Nationality:
To the defendant: SUKHDEV SINGH AJIT SINGH Nationality: India
Please be informed that the court passed the following judgment against you on 
26/07/2020:
the court decided: - To bind the defendant to pay AED 7000 (seven thousand only) 
to the plaintiff, being the due attorney fees along with legal interest @ 9% per 
annum as from the date of filing the case on 20/06/2020 till the full payment, and 
charging him expenses and one hundred attorney fees.
This judgment is liable to appeal within thirty days from the day following its 
notification date. In case this period expires without submitting any appeal against 
the above mentioned judgment, the court will take legal procedures to execute it.

Customer Happiness Administrator
Alya Ahmed Al Nuaimi

Notes: -UAE/Ras Al Khaimah/ Qusaidat/ Saeed Naser Obaid Al Khatri Building.

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة - حم�شن را�شد

ا�ستبيان  يف  للم�ساركة  الأم��ور  اأولياء  بال�سارقة  خا�سة  مدار�س  خاطبت 
حول اأخذ لقاح كوفيد 19، فايزر بايونتك، الذي يعمل بتقنية احلم�س 
النووي الريبوزي، امل�سجل يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتوفريه يف 
املدر�سة ملن يرغب من الطالب من عمر 12 عاماً فما فوق، وذلك من 
العام  لتوفري قبل بداية  اأخ��ذه متهيداً  الراغبن يف  اأجل ح�سر الطلبة 

الدرا�سي املقبل 2021 2022-.
الوطنية  احلملة  يف  للم�ساركة  ياأتي  ال�ستبيان  هذا  اأن  املدار�س  واأك��دت 
للتطعيم �سد فريو�س كوفيد 19، بالتعاون بن الهيئات ووزارة ال�سحة 

ووقاية املجتمع.
واأر�سلت املدار�س منوذج لال�ستبيان يتطلب كتابة ا�سم الطالب واملدر�سة 

اإرفاق  مع  عدمه،  من  للقاح  الب��ن  اإع��ط��اء  يف  والرغبة  العمرية  والفئة 
ال�سجل  اللقاح ليتم و�سع ن�سخة منه يف ملف  اأخذ  املوافقة على  منوذج 
اللقاح ومت  اأخذ  على  املوافقة  ت�سريح  ي�سمل  بالطالب،  اخلا�س  الطبي 
امل�سرح   ( بايونتك  (ف��اي��زر   19  - كوفيد  لقاح  ح��ول  املعلومات  توفري 
لال�ستخدام الطارئ من قبل املخت�سن ال�سحين، وبناء على ذلك فاأنا 

على

در�ية مبخاطر وفو�ئد �للقاح.
وت�سمن النموذج، الذي اأر�سل للعديد من اأولياء الأمور من قبل مدار�س 
اأبنائهم، اإقراراً من ويل الأمر مبوافقة خطية اأطلع على منوذج املوافقة 
الإجابة على  "متت   : الأول منها  7 بنود، يتعلق  اأخ��ذه، واملت�سمن  على 
كافة اأ�سئلتي ب�سكل ير�سيني"، والبند الثاين، "اأتفهم باأن اختياري لهذا 

لقاح فريو�س  نوع  نف�س  اأخ��ذي جلرعتن من  �سيكون من خالل  اللقاح 
النووي  احلم�س  بتقنية  يعمل  بايونتك  فايزر   ،  2 – كوفيد   - �سار�س 

الريبوزي" .
اآثارا  ي�سبب  قد  اللقاح  هذا  ا�ستخدام  اأن  "اأدرك  الثالث:  البند  وت�سمن 
جانبية ترتاوح بن الآثار اجلانبية ال�سائعة مثل اآلم، والتعب وال�سداع 
واآلم الع�سالت والق�سعريرة واآلم املفا�سل واحلمى وتورم موقع احلقن 
واح��م��رار م��وق��ع احل��ق��ن وال��غ��ث��ي��ان وال�����س��ع��ور بال�سيق واع��ت��الل العقد 
اللمفية، وعادة ما تزول الأعرا�س اخلفيفة دون احلاجة اإىل عالج، ويتم 
اإعطاء من يعانون من اأعرا�س متو�سطة اأو �سديدة عالجا حتت اإ�سراف 

طبي.
واح��ت��وى ال��ب��ن��د ال��راب��ع ع��ل��ى: اأت��ف��ه��م ب���اأن ه���ذا ال��ل��ق��اح ق��د مت ت�سجيله 
ل��ال���س��ت��خ��دام ال���ط���ارئ وف���ق ال��ل��وائ��ح وال����س���رتاط���ات اخل��ا���س��ة بدولة 

يلغي  ل  النموذج  ه��ذا  على  التوقيع  ب��اأن  "اأفهم  واخلام�س:  الإمارات"، 
يزال  ل  اأن��ه  "اأفهم  وال�����س��اد���س:  والقانونية"،  الطبية  حقوقي  م��ن  اأي 
يتعن على اتخاذ جميع الإجراءات الحرتازية ملكافحة فريو�س كورونا 
امل�ستجد " كوفيد 19"، �سمل البند ال�سابع،" تنطبق هذه املوافقة على 

اأخذ اجلرعتن الأوىل والثانية من نف�س نوع لقاح " كوفيد 19".
الإ�سابة  يعاين من  باأنه ل  الأم��ر  تعهد من ويل  الإق���رار  وت�سمن  كما 
ن�سطة بكوفيد 19، تلقى جرعة واحدة اأو متعددة من اأي لقاحات اأخرى 
من تطعيم " كوفيد 19 " من �سركات اأخرى، تلقيت اأي لقاحات اأخرى 
عالجاً  �سابقاً  تلقيت  املا�سية،  ي��وم��اً   14 ال���  19" خ��الل  غري" كوفيد 
�سلبياً لالأج�سام امل�سادة من عالج " كوفيد 19" مثل الأج�سام امل�سادة 
وحيدة الن�سيلة اأو بالزما النقاهه، رد فعل حت�س�سي فوري �سابق لأي �سدة 

جتاه اأحد مكونات اللقاحات �سابقاً.

ا�ستبيان للمدار�س حول لقاح فايزر – بايونتك للطلبة من 12 عامًا فما فوق 

•• ال�شارقة -وام: 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�سيخة جواهر  �سمو  ال�سارقة  حاكم 
بنت حممد القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة 
ال���ق���ل���ب ال���ك���ب���ري امل���ن���ا����س���رة ال����ب����ارزة 
املفو�سية  ل��دى  الالجئن  لالأطفال 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  ال�����س��ام��ي��ة 
الالجئن ، خ�س�ست موؤ�س�سة "القلب 
بدعم  امل��ع��ن��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ة  الكبري" 
والالجئن  امل��ح��ت��اج��ن  وم�������س���ان���دة 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون  ال��ع��امل  ح���ول 
واملعي�سية  ال�سحية  الإغاثة  لتقدمي 
لالأطفال  النف�سي  وال��دع��م  العاجلة 
املوؤ�سفة  الأح����داث  م��ن  للمت�سررين 
غ����زة ومدينة  ق���ط���اع  ���س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ال���ق���د����س م����وؤخ����راً وذل�����ك ع���رب �ستة 
م�ساريع بالتعاون مع موؤ�س�سة التعاون 
 "  Welfare Association"

ومنظمة اأطباء بال حدود.
جاءت توجيهات �سمو ال�سيخة جواهر 
الإن�سانية  للحالة  ا�ستجابة  القا�سمي 
احلرجة التي ت�سود قطاع غزة ومدينة 
نتائج  اإىل  ي�������س���اف  ح���ي���ث  ال���ق���د����س 
احل�سار  تداعيات  الأخ���ري  الت�سعيد 
امل��ف��رو���س ع��ل��ى ال��ق��ط��اع م��ن��ذ العام 
ب�سكل كبري على  اأثر  والذي   2006
قدرة امل�ست�سفيات والعيادات والأطقم 
الطبية التي كانت تعاين نق�ساً حاداً 
يف الأدوي���ة وامل��ع��دات وامل��راف��ق ي�ساف 
اإىل كل ذلك التحديات ال�سحية التي 

اأنتجها انت�سار فريو�س كورونا ونق�س 
املخ�س�سة  وال���ل���ق���اح���ات  ال���ع���الج���ات 

ملكافحته.
للقلب  ال���ع���اج���ل���ة  اخل���ط���ة  وت�����س��م��ل 
موزعة  رئي�سية  م�ساريع  �ستة  الكبري 
القد�س  وم���دي���ن���ة  غ�����زة  ق���ط���اع  ب����ن 
وت�������س���ت���ه���دف ت����وف����ري الح���ت���ي���اج���ات 
املت�سررة  اليومية ال�سرورية للفئات 
ودعم  مبا�سر  غ��ري  اأو  مبا�سر  ب�سكل 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ح��ي ع���ن ط���ري���ق دعم 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وال����ع����ي����ادات وم���راك���ز 
الطوارئ باملعدات الالزمة،بالإ�سافة 
اإىل تقدمي الرعاية ال�سحية الالزمة 
ل��ل��م�����س��اب��ن وال����دع����م ال��ن��ف�����س��ي من 

املت�سررين وب�سكل خا�س لالأطفال.

التي خ�س�ستها  امل�ساريع  وتبلغ قيمة 
 800 غزة  لقطاع  الكبري"  "القلب 
ي�سمل  ح��ي��ث  اأم���ري���ك���ي  دولر  األ�����ف 
له  ر�����س����دت  ال������ذي  الأول  امل�������س���روع 
اأمريكي  دولر  األ��ف   250 املوؤ�س�سة 
واملواد  الطبية  امل�ستلزمات  لتوفري 
ال����س���ت���ه���الك���ي���ة حل������الت ال����ط����وارئ 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة ال���ت���ع���اون " 

."Welfare Association
وي��ت�����س��م��ن امل�������س���روع ال����ث����اين ال����ذي 
موؤ�س�سة  مع  الكبري"  "القلب  تنفذه 
غزة  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  "التعاون" 
دولر  األ����ف   250 م��ب��ل��غ  تخ�سي�س 
الغذائية  امل������واد  ل��ت��وف��ري  اأم���ري���ك���ي 
الرئي�سية  ال��ي��وم��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 

التي  الأ����س���ا����س���ي���ة  الإي���������واء  ول��������وازم 
حت���ت���اج���ه���ا ال���ف���ئ���ات امل���ت�������س���ررة من 
املواطنن الذين فقدوا اأماكن �سكنهم 

وم�سادر دخلهم.
والرابع  ال��ث��ال��ث  امل�����س��روع��ان  وي�سمل 
اللذان تنفذهما املوؤ�س�سة مع منظمة 
اأط���ب���اء ب���ال ح����دود مب��ي��زان��ي��ة 300 
الدعم  ت��ق��دمي  اأم��ري��ك��ي  دولر  األ����ف 
اجلراحة  ق�سم  يف  الطبية  للطواقم 
ال�سفاء  وم�ست�سفى  نا�سر  مب�ست�سفى 
ال��ط��ب��ي��ة الأخ������رى يف غزة  وامل����راك����ز 
الأخرية  الأح����داث  بعد  ت�سهد  حيث 
املتعاجلن  اأع������داد  يف  ك���ب���رية  زي�����ادة 
للرعاية  وامل��ح��ت��اج��ن  وامل���راج���ع���ن 
وذل��ك م��ن خ��الل توفري فريق عمل 

ال�سدمات  بجراحة  متخ�س�س  طبي 
التخدير  واأطباء  الدموية  والأوع��ي��ة 
واحلالت  املركزة  العناية  واأخ�سائي 
الطارئة وتوفري م�ست�سارين وم�سريف 
وعالج  تقييم  يف  متخ�س�سن  دع���م 
امل�����س��ك��الت ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
حالت  ومتابعة  وال�سدمات  التوتر 
التعايف من اأعرا�سها. وملدينة القد�س 
األف   200 الكبري  القلب  خ�س�ست 
م�سروعن  لتنفيذ  اأم��ري��ك��ي  دولر 
دولر  األ�����ف   100 ب���واق���ع  اإغ���اث���ي���ن 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون   ، م�سروع  لكل 
توفري  اإىل  وي���ه���دف���ان  "التعاون" 
الأ�سا�سية  والأج��ه��زة  الطبية  املعدات 
و�سيارات  ال��ط��وارئ  ل��غ��رف  ال��الزم��ة 

ت��ق��دمي العالج  الإ���س��ع��اف اإىل ج��ان��ب 
الناجمة  احلرجة  لالإ�سابات  ال��الزم 
عن الت�سعيد. واأكدت مرمي احلمادي 
مديرة موؤ�س�سة القلب الكبري اأن �سمو 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي 
رئي�سة املوؤ�س�سة تقف دوماً اإىل جانب 
للمجتمعات  الإن�سانية  الحتياجات 
تت�سبب  ال��ت��ي  ال���ظ���روف احل��رج��ة  يف 
والكوارث  والنزاعات  ال�سراعات  بها 
هذا  اإن   : وق���ال���ت  اأ���س��ك��ال��ه��ا.  ب��ك��اف��ة 
ثقافة  مع  ين�سجم  الإن�ساين  املوقف 
جم��ت��م��ع ال�����س��ارق��ة ودول�����ة الإم�����ارات 
و�ستظل  كانت  التي  املتحدة  العربية 
امل�ست�سعفن  ن�������س���رة  اإىل  ���س��ب��اق��ة 
بالقول  م��ك��ان  ك���ل  يف  وامل��ت�����س��رري��ن 

املتخ�س�سة  الربامج  وتنفيذ  والفعل 
ب�����دع�����م جم���ت���م���ع���ه���ا وم���واط���ن���ي���ه���ا. 
واأو�سحت اأن الأح��داث الأخرية التي 
القد�س  ومدينة  غ��زة  قطاع  �سهدها 
الأخرى  الفل�سطينية  امل���دن  وبع�س 
اأنتجت الكثري من الأ�سرار اجل�سدية 
ت�ساف  التي  والقت�سادية  والنف�سية 
اأ�ساًل  املعقد  الفل�سطيني  الواقع  اإىل 
واملعدات  امل�����وارد  يف  ال��ن��ق�����س  ب�سبب 
الطبية واحتياجات احلياة الأ�سا�سية 
وانت�سار فريو�س /كوفيد 19/ الذي 
القدرات  الدول ذات  تعاين منه حتى 
الكبرية الأمر الذي ا�ستوجب تدخاًل 
الفل�سطيني  املجتمع  ل��دع��م  ع��اج��اًل 
وم�ساعدته على تخطي هذه املرحلة 
احل����رج����ة وه�����و م����ا ج�������س���دت���ه �سمو 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي 
والإغاثة  الدعم  لتوفري  بتوجيهاتها 

لكافة القطاعات وامل�ستويات.
تن�سيق  م����ك����ت����ب  ب�����ي�����ان�����ات  ووف����������ق 
املتحدة  ل���الأمم  الإن�����س��ان��ي��ة  ال�����س��ئ��ون 
النازحن  ع���دد  ب��ل��غ   "OCHA"
ب�سبب  ب���ي���وت���ه���م  م����ن  وامل���ه���ج���ري���ن 
 114 نحو  غ��زة  قطاع  على  الق�سف 
 77 نحو  منهم  فل�سطيني جل��اأ  األ��ف 
جلاأ  بينما  الوكالة  م��دار���س  اإىل  األفا 
اإىل  اأو  اأق��ارب��ه��م  ب��ي��وت  اإىل  الأخ����رون 
م�ساكن ل تزال قيد الإن�ساء كما بلغ 
عدد املرافق احليوية وال�سحية التي 
لالأ�سرار  اأو  الكلي  للهدم  تعر�ست 
م���دار����س و11   106 ن��ح��و  ال��ب��ل��ي��غ��ة 

مركزاً �سحياً و6 م�ست�سفيات رئي�سية 
490 من�ساأة زراعية  اإىل جانب نحو 

و300 من�ساأة �سناعية وجتارية.
ب��ي��ن��م��ا ت���ع���اين م��دي��ن��ة ال���ق���د����س من 
�سيئة  و���س��ح��ي��ة  م��ع��ي�����س��ي��ة  ظ������روف 
الأخرية  الأم��ن��ي��ة  الأح����داث  �سببتها 
نتائجها  انعك�ست  وال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  يف 
واأهاليها  ال�سكنية  الأحياء  على  �سلباً 
الذين يعانون جراء �سعوبة الو�سول 
والطبية.  ال�سحية  احتياجاتهم  اإىل 
وتفتح املوؤ�س�سة باب التربع مل�ساريعها 
الرابط  ع��رب  فل�سطن  يف  الإن�سانية 
https://tbhf.ae/ ال���ت���ايل: 
كما   donate/details.php
امل�سريف  التحويل  ع��رب  ال��ت��ربع  تتيح 
من خالل م�سرف ال�سارقة ال�سالمي 
للتحويل:  ال���������دويل  ال�����رم�����ز  ع�����رب 
 AE050410000011430430
وال�����دف�����ع�����ات  وال�����������س�����ي�����ك�����ات   ،002
املبا�سرة  ال��ن��ق��دي��ة  اأو  الإل���ك���رتون���ي���ة 
موؤ�س�سة  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  خ����الل  م���ن 
ال�����ق�����ل�����ب ال�����ك�����ب�����ري ع�������رب ال����ه����ات����ف 

.0557574930

•• ال�شارقة-الفجر:

اجلامعة  ب����ه  ت��ع��ن��ى  مل����ا  ا���س��ت��ك��م��ال 
متوا�سل  اه��ت��م��ام  م���ن  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
بالتدريب العملي وامليداين لطلبتها 
الأكادميية  درا���س��ت��ه��م  ف���رتة  خ���الل 
ك�سفت  ال��ت��خ�����س�����س��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
اجلامعة عن التحاق خم�سن طالًبا 
القت�ساد  كلية  طلبة  م��ن  وط��ال��ب��ة 
عدد  يف  ال��ت��دري��ب  ب��ربام��ج  والإدارة 

من اجلهات احلكومية واخلا�سة.

امليداين  ال���ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج  وي���ع���د 
لطلبة ال�سنة النهائية اأحد متطلبات 
التخرج التي تهدف اإىل َدْعم قدرات 
املعرفة  تطبيقات  وت��ع��زي��ز  الطلبة 
النظرية التي اكت�سبوها خالل فرتة 

درا�ستهم ب�سورة تطبيقية عملّية.
والإدارة  الق��ت�����س��اد  ك��ل��ي��ة  ل  وُت����ع����وِّ
برنامج  على  القا�سمية  باجلامعة 
العديد  حتقيق  فى  املكثف  التدريب 
من الأهداف يف ظل �سراكات اجلامعة 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة؛  مع 

اأ�سواق  الطلبُة طبيعَة  يتعّرف  حيث 
كما  الفعلّية،  واحتياجاتها  العمل 
املالئمة  الوظيفية  املهام  ميار�سون 
لتخ�س�ساتهم، مبا يعمل على �سقل 
الحتكاك  خ����الل  م���ن  م���ه���ارات���ه���م 
مع  املتوافقة  العمل  ببيئات  املبا�سر 

جمالت درا�ستهم.
الربنامج  ي����ب����داأ  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
 - الكلية  لطلبة  ال�سيفي  التدريبي 
�سهادة  على  احل�سول  ي�سبق  وال��ذي 
يونيو  �سهر  بداية    - البكالوريو�س 

�ستة  مل�����دة  وي���ت���وا����س���ل  2021م، 
اأ���س��اب��ي��ع م��ت��وا���س��ل��ة ي��ن��خ��رط فيها 
الطلبة امل�ساركون مبمار�سة مهاّمهم 
املوؤ�س�سات  م���ن  ع����دد  يف  ال��ع��م��ل��ّي��ة 
احلكومية  وال�������س���رك���ات  وال��ه��ي��ئ��ات 

واخلا�سة.
واأكد الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سامي 
القائم باأعمال عميد كلية القت�ساد 
اأهمية  القا�سمية  باجلامعة  والإدارة 
امل���ي���داين الذي  ال��ع��م��ل��ي  ال���ت���دري���ب 
للتخّرج  متطّلًبا  اجلامعة  ت�سرتطه 

ال�سهادة اجلامعية؛  واحل�سول على 
لأه��م��ي��ت��ه يف مت��ك��ن ال���ط���ال���ب من 
وتطبيق  العملي  اجل��ان��ب  مم��ار���س��ة 
درا���س��ت��ه يف  �سنوات  م��ا تعلمه ط��وال 
ال��ف�����س��ول ال���درا����س���ي���ة، ع����الوة على 
الكلية  ال��ت��دري��ب مب��ت��اب��ع��ة  ارت���ب���اط 
واإ�سراف الأ�ساتذة املعنيِّن بالطلبة؛ 
املرُجّوة،  ال�ستفادة  لتحقيق  �سماًنا 
وت���ق���دمي ال��ت��غ��ذي��ة ال���راج���ع���ة لأي 
ا���س��ت��ف�����س��ارات، مب��ا ُي��ع��ّظ��م خمرجات 

الربنامج ونتائجه املثمرة. 

الربنامج  اأن  ال�������س���ام���ي  واأو������س�����ح 
�سركاء  بالتن�سيق مع  التدريبي جاء 
احلكومي  القطاعن:  يف  اجلامعة 
اأو  ال���ب���ن���وك  �����س����واء يف  واخل�����ا������س، 
والهيئات  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�����س��رك��ات 
الرتباط  ذات  واخل���ا����س���ة  ال��ع��ام��ة 
بهدف  والقت�ساد؛  الأعمال  بقطاع 
الربنامج  خُم��رج��ات  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز 
التدريبي م��ن خ��الل احل��ر���س على 
العمل  ب��ي��ئ��ات  يف  الفعلية  امل�����س��ارك��ة 
التدابري  ك��اف��ة  اأخ����ذ  ال��واق��ع��ي��ة م��ع 

احلّد  مقت�سيات  ح�سب  الحرتازية 
من جائحة كورونا.

الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  اأك��د  ب��دوره 
مدير  باأعمال  القائم  اخللف،  ع��واد 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة  لطلبة  العملي  ال��ت��دري��ب 
اأه��م مقومات  اأح��د  كونه  القا�سمية، 
اجلامعي  ال��ط��ال��ب  �سخ�سية  ب��ن��اء 
الأكادميية  وخربته  م�سريته  ودع��م 
والعملية، حيث يتيح للطلبة فر�سة 
تطبيق ما تعلموه نظرًيا على اأر�س 

الواقع خالل ُمّدة التدريب باجلهات 
ذات ال�سلة مبجال درا�ستهم.

اجلامعة  حر�س  اإىل  اخللف  واأ���س��ار 
القا�سمية على تدريب طلبتها �سمن 
للتخرج،  اجلامعية  املتطلبات  �سياق 
ارتكازا على روؤية اجلامعة القا�سمية 
ور���س��ال��ت��ه��ا واأه���داف���ه���ا، ومت��ي��زه��ا يف 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  حم��ي��ط ج��ام��ع��ات 

ز خريجيها. وبالتايل متيُّ

جواهر القا�سمي توجه القلب الكبري بتقدمي الإغاثة ال�سحية لقطاع غزة والقد�س مبليون دولر اأمريكي

قاًل للمهار�ت وتاأهياًل ل�صوِق �لعمل �صَ

برنامج تدريبي ميداين مكثف لطلبة كلية القت�ساد والإدارة 
باجلامعة القا�سمية يف اجلهات احلكومية واخلا�سة 

طرق دبي تفتتح ج�سرا جديدا على �سارع اخلليج 
•• دبي -وام:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�سالت ام�س ج�سراً رئي�ساً على �سارع اخلليج بطول 
دبي وبتقاطع �سطحي على �سارع  بر  باجتاه  و�سعة ثالثة م�سارات  570 مرتاً 

اخلليج مع �سارع عمر بن اخلطاب.
ياأتي ذلك �سمن م�سروع تطوير حمور ال�سندغة الذي يعد من اأ�سخم م�ساريع 
�سارع  من  وميتد  حالياً  الهيئة  تنفذها  التي  الإ�سرتاتيجية  وامل��ح��اور  الطرق 
ال�سيخ را�سد مروراً ب�سارع امليناء و�سارع اخلليج و�سوًل اإىل �سارع القاهرة بطول 
مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س  معايل  وقال  كيلومرتاً.   13
يف  مركبة   4800 ب�  للج�سر  ال�ستيعابية  الطاقة  تقدر  الهيئة:  يف  املديرين 
�سارع  تقاطع  القادمة من  �سارع اخلليج  املرورية على  ال�ساعة ويخدم احلركة 
اأبوبكر ال�سديق واحلركة املرورية القادمة من جزر ديرة باجتاه نفق ال�سندغة 
حيث يوفر ا�ستمرارية احلركة احلرة على طول �سارع اخلليج كما جرى افتتاح 
التقاطع ال�سطحي املحكوم باإ�سارات �سوئية بن �سارع اخلليج و�سارع عمر بن 
اخلطاب. واأ�سار اإىل اأنه قد روعي يف امل�سروع تطبيق جميع متطلبات ال�سالمة 
املرورية . واأو�سح الطاير اأن ن�سبة الإجناز يف العقود احلالية قيد التنفيذ يف 

م�سروع تطوير حمور ال�سندغة بلغت 70يف املائة .
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط���ل���ق م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 
لإح���ي���اء ال�����رتاث اأم�������س، اإ����س���داره 
الدويل  اأبوظبي  الثاين يف معر�س 
ه����ذا  وي�����ع�����د   .2021 ل���ل���ك���ت���اب 
املو�سعة  الثانية  الطبعة  الإ���س��دار 
من  الإم��ارات��ي��ة  ال�سعبية  لالأمثال 
"املتو�سف" لعبداهلل حمدان  كتاب 

بن دملوك.
الكتاب  ت��وق��ي��ع  م��را���س��م  واأق���ي���م���ت 

بح�سور  باملعر�س  امل��رك��ز  ج��ن��اح  يف 
ب��ن دملوك،  ع��ب��داهلل ح��م��دان  �سعادة 
حمدان  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�س 
بن حممد لإحياء الرتاث وفاطمة 
اإدارة  م����دي����ر  ح����ري����ز،  ب����ن  ����س���ي���ف 
ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات وع���دد كبري 

من امل�سوؤولن باملركز.
للكتاب،  ال���ث���ان���ي���ة  ال��ط��ب��ع��ة  وع�����ن 
الثانية  الطبعة  اأن  دمل��وك  بن  اأ�سار 
ح�سيلتها  اإىل  اأ���س��ي��ف  للمتو�سف 
بدولة  خ���ا����س  ���س��ع��ب��ي  م���ث���ل   91

لي�سبح  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املجموع 534 مثل �سعبي وحكمة، 
اأف�سل ما ج��اء يف هذا  وت��اب��ع: لعل 
الأمثلة  اأح������د  ح�����ذف  ه����و  ال���ع���م���ل 
التق�سي  بعد  ارتاأينا  التي  ال�سعبية 
والتحري والبحث باأنه مل ينبع من 
لذا  ال�سعبية،  ذاكرتنا  اأو  جمتمعنا 
فاإن احلذف هنا، رمبا ي�سكل اأهمية 

اأكرب من زيادة عدد الأمثال.
واأك���د ب��ن دمل���وك:  كما عهدمت هذا 
يزال  ل  الثانية  طبعته  يف  الكتاب، 

وابجديته  املب�سط  بتف�سريه  يتمتع 
املعتادة، ل �سيما واأن كل الأمثال مت 
جمعها من دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، ومتثل ِحكم اأهلها، ولغتهم 
اخ���ت���الف خارطة  ع��ل��ى  ول��ك��ن��ت��ه��م 
ال���دول���ة اجل��غ��راف��ي��ة. ع��م��ل��ت على 
جمع وحت���ري وب��ح��ث واإع����داد هذه 
الأم���ث���ال واحل��ك��م الإم��ارات��ي��ة منذ 
العام 1997، وبف�سل اهلل، اأطلقنا 
منذ  املتو�سف  من  الأوىل  الطبعة 
ند�سن هذه  واليوم  �سنوات عديدة، 

الطبعة املو�سعة متمنن من املوىل 
عز وجل، اأن ي�ستفيد اجلميع منها، 
واأن نكون قدمنا مادة تراثية د�سمة 

للقارئ".  

�لتعاون 
عبداهلل  ق��ام  التوقيع،  مرا�سم  بعد 
ح�����م�����دان ب�����ن دمل����������وك، ال���رئ���ي�������س 
التنفيذي ملركز حمدان بن حممد 
ي���راف���ق���ه جمعة  ال�������رتاث،  لإح����ي����اء 
اإدارة  م���دي���ر  ال����ظ����اه����ري،  حم���م���د 

اأب��وظ��ب��ي للغة  امل��ك��ت��ب��ات يف م��رك��ز 
الرا�سدي،  ���س��امل  و�سيف  العربية، 
العمليات والت�سريفات،  اإدارة  مدير 
امل�سوؤولن، بجولة حول  وع��دد من 
ال����دويل للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون والط�����الع 
ع����ل����ى امل����ع����رو�����س����ات وامل���ق���ت���ن���ي���ات 

القدمية  وامل��خ��ط��وط��ات  ال��رتاث��ي��ة 
ت��ع��ر���س��ه��ا م��وؤ���س�����س��ات وطنية  ال��ت��ي 
وت�سمنت  واأف����راد.  م�ساركة  ودول 
اجل����ول����ة زي�������ارة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ال��ق�����س��اء ووزارة  ل��الأم��وم��ة، دائ����رة 
الأر�سيف   – ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�������س���وؤن 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  ك��ل��م��ة  ال���وط���ن���ي، 

اأبوظبي،   – وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
للجوجيت�سو،  الإم����������ارات  احت������اد 
احلريري،  م��ن�����س��ور  اأن�����ور  م��ن�����س��ة 
مان�سكربتم  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  ���س��م��ا  دار 
امل���ح���دودة )ب���ول���ن���دا(، ادي���ف���ا غراز 
للبحوث  تريندز  ايكتنا،  )النم�سا(، 

والدرا�سات. 

•• العني-وام:

اأكدت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س 
اأن   ، والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  ال�سيخ حممد بن خالد  اإدارة موؤ�س�سات 
اإىل مركز  تاأهيله وحتويله  اأعيد  ال��ذي   - التاريخي  بن خليفة  بيت حممد 
ثقايف جمتمعي يف العن .. �سينقل اإرث الأجداد اإىل اأجيال امل�ستقبل، ليبقى 

خالدا يف الذاكرة اجلماعية لل�سعب الإماراتي.
"بيت حممد بن خليفة �ساهد  واأعربت يف حما�سرتها الفرتا�سية بعنوان 
بالتعاون  اأبوظبي  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائرة  نظمتها  التي  التاريخ"،  على 

اإىل  بالعودة مع احل�سور  �سعادتها  ال�سيخ حممد بن خالد.. عن  مع مركز 
ال�سعادة  اأن  م��وؤك��دة  خليفة،  بن  حممد  ال�سيخ  مع  بالفرح  املليئة  ذكرياتها 
بيوتنا  واأن  علينا،  التي متر  الفرح  ذكريات  على  البقاء  يف  تكمن  احلقيقية 
�سما  ال�سيخة  واأ�سارت  الوطن.  مثل  متاما  وتاريخنا،  وانتماوؤنا  هويتنا  هي 
بنت حممد اإىل اأن بيت حممد بن خليفة يعد �ساهدا على امل�سرية الطويلة 
التي اأو�سلت دولة الإمارات اإىل ما هي عليه اليوم ، بجهود املغفور له ال�سيخ 
اآل  ثراه" وال�سيخ حممد بن خليفة  "طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
نهيان يف فرتة ما قبل الحتاد ، وكان جمل�س بيت حممد بن خليفة مفتوحا 
نزاعاتهم  حلل  والقبائل  املجتمع  اأط��ي��اف  جميع  ي�ستقبل   ، جميعا  للنا�س 

من  ال�سيوف  ل�ستقبال  مكان  باملجل�س  ملحقا  وك��ان  احتياجاتهم،  وتلبية 
خارج مدينة العن ، الذين يحتاجون امل�ساعدة ، ولديهم بع�س الطلبات اأو 

الق�سايا التي تريد ف�سل فيها.
ب�سخ�سيته  متيز  اأن��ه  مو�سحة  جدها  �سخ�سية  عن  �سما  ال�سيخة  وحتدثت 
امللهمة واملحبة واملعطاءة م�ستعيدة بع�س ذكرياتها مع جدها ال�سيخ حممد 

بن خليفة.
من جانبه اأعلن �سعود عبدالعزيز احلو�سني، وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة 
يف اأبوظبي عن عقد اتفاقية تعاون بن بيت حممد بن خليفة ومركز حممد 
من  ع���ددا  خليفة  ب��ن  حممد  بيت  ليحت�سن  ال��ث��ق��ايف،  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 

واأك��د احلو�سني  وال��رتاث.  الثقافة  امل�سرتكة يف جمال  واملبادرات  الفعاليات 
اأهمية ترميم وافتتاح بيت حممد بن خليفة، م�سريا اإىل اأن افتتاحه يرتجم 
الذي  العريق  املعماري  الإرث  وال�سياحة باحلفاظ على  الثقافة  دائرة  روؤية 
اإذ يعد هذا  امل��ادي واملعنوي،  الإماراتي ب�سقيه  ال��رتاث  يرِبز للجميع مكانة 
م�سرقة  و�سورة  الوطني،  لالنتماء  وم��راآة  الإن�ساين،  للرتاث  معلما  البيت 
يحفز  مما  املتفردة،  الثقافية  والهوية  املتوارثة،  املعمارية  الهند�سة  ملالمح 
جهود  من  ملزيد  عمل  ا�سرتاتيجيات  تطوير  على  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
ت�سّرع  املجتمع عرب مراكز ثقافية جمتمعية  ال��رتاث وتنمية  احلفاظ على 

نوافذها على التاريخ ، وتفتح اأبوابها لأفراده من جميع اأنحاء العامل.

�سما بنت حممد تروي ذكرياتها يف بيت حممد بن خليفة

•• عجمان-وام:

نظمت القيادة العامة ل�سرطة عجمان ملتقى املواهب 
الأول، للتعريف باملوهوبن من موظفيها وتكرميهم.

الرزي  خلفان  م��ب��ارك  العميد  �سعادة  امللتقى  وت��راأ���س 
مدير عام املوارد واخلدمات امل�ساندة وقال يف كلمته اإن 
�سرطة عجمان تويل اهتماماً كبرياً براأ�س املال الب�سري، 

فهو العامل الأبرز من عوامل النجاح والتطوير .
ومت عقد امللتقى افرتا�سياً مب�ساركة عدد كبري من كبار 

ال�سباط و�سف ال�سباط والأفراد.
عام  مدير  علي  اآل  اإب��راه��ي��م  عمر  د.  العقيد  اأو���س��ح  و 

ق�سم  ا�ستحداث  اأن  الداخلية  ب��وزارة  الكفاءات  تطوير 
اإدارةامل��واه��ب جاء بهدف العمل على منظومة املواهب 
اختيار  ح��ي��ث مت  ب��ه��م،  والرت���ق���اء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
القيادات  وم��ن خمتلف  وزارةال��داخ��ل��ي��ة  امل��وه��وب��ن يف 
ع��ل��ى معايري  ب��ن��اء  م���وظ���ف،   1100 ع���دد  ب��اإج��م��ايل 
حمددة بغر�س تقييم الكفاءات ال�سلوكية،التخ�س�سية 

والقيادية.
وه���ن���اأ ���س��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال�����س��ام�����س��ي مدير 
عجمان  ب�سرطة  الأداء  وتطوير  ال�سرتاتيجية  اإدارة 
املوظفن الذين مت اختيارهم �سمن قائمة املوهوبن، 

م�سيداً باأدائهم الوظيفي املتميز .

•• اأبوظبي-وام:

الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
ب��ري��ل جمّلة  م��ع موؤ�س�سة  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي   - وال�����س��ي��اح��ة 
العربية،  الدرا�سات  جمّلة  "املركز"،  بعنوان  حمّكمة  عربية 
اأبوظبي  الثالثن من معر�س  ال��دورة  وذلك �سمن فعاليات 
ت�سدر  ال��ت��ي  "املركز"الأوىل  جم��ل��ة  ُت��ع��د  ل��ل��ك��ت��اب.  ال����دويل 
كاماًل باللغة العربية عن موؤ�س�سة بريل اأحد اأهم دور الن�سر 
الأوروبية املرموقة، حيث ُتعنى بالدرا�سات العربّية لغًة واأدباً 
وثقافة، وتتناول موا�سيعها ق�سايا خمتلفة تاريخّية ونقدّية 
ومراجعاٍت للكتب. ُتغطي موا�سيع هذه املجلة – التي تاأتي 
للغة  اأبوظبي  وقعها مركز  التي  التفاهم  بنود مذكرة  �سمن 

زم��ن��ّي��ًة مت��ت��ّد منذ فرتة  م�ساحًة  ب��ري��ل-  م��رك��ز  م��ع  العربّية 
ما قبل الإ���س��الم اإىل الوقت ال��راه��ن.   وم��ن املقرر اأن يكون 
هناك اإ�سداران �سنوياً للمجلة، بحيث يكون الإ�سدار الأول يف 
 ،2022 يونيو  يف  تاليه  يكون  اأن  على  يناير املقبل 2022، 
�سبكة  على  للجميع  الرقمي  املحتوى  توفري  تتيح  اآلية  وفق 
الإنرتنت، ف�ساًل عن الن�سخ املطبوعة كذلك، وفق خمططات 

التوزيع التي يعتمدها املركز.
اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم،  ب��ن  علي  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
الن�سر  موؤ�س�سات  اأع��رق  من  بريل  موؤ�س�سة  اإن  العربية  للغة 
امل���ج���الت العلمية  اإ����س���دار  ب���اع ط��وي��ل يف  الأوروب����ي����ة، ول��ه��ا 
الأكادميية، ونحن �سعداء بتعاوننا مع هذه املوؤ�س�سة املرموقة، 
والثقافة  الأدب  ب��ح��ور  خ��و���س  ع��ل��ى  معهم  للعمل  ون��ت��ط��ّل��ع 

واأ�ساف  الزمن.  من  قرناً   14 اأك��ر من  العربية على مدى 
اأن هذه املبادرة �ست�ساهم يف تعزيز جهود مركز اأبوظبي للغة 
اللغة  ح�سور  تعزيز  اإىل  الرامية  اأهدافنا  وحتقيق  العربية، 
مع  يتما�سى  مب��ا  بها  وال��ن��ه��و���س  امل��ي��ادي��ن،  �ستى  يف  العربية 

متطّلبات الع�سر.
ملركز  التنفيذي  املدير  ال�سام�سي،  م��وزة  قالت  جانبها  وم��ن 
اأبوظبي  معر�س  وم��دي��رة  ب��الإن��اب��ة،  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
الدويل للكتاب اإن اإ�سدار جملة الدرا�سات العربية يعد ثمرة 
التي  بريل  موؤ�س�سة  اإىل جانب  بذلناها  التي  التعاون  جلهود 
من  املزيد  عقد  ون��اأم��ل  براجمنا،  يف  ُملهما  �سريكاً  اأ�سبحت 
املبادرات املهمة مع كربيات املوؤ�س�سات يف امل�ستقبل القريب التي 

تخدم روؤية ور�سالة واأهداف مركز اأبوظبي للغة العربية.

�سرطة عجمان تكرم موظفيها املوهوبني  اأبوظبي للغة العربية يطلق جملة املركز بالتعاون مع موؤ�س�سة بريل

على هام�س معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب 2021 

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يطلق اإ�سداره الثاين 
املتو�سف ) الطبعة الثانية( لعبداهلل حمدان بن دملوك

•• الفجرية-وام:

وجه ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة 
والإعالم دار "را�سد للن�سر" باإهداء جمموعة من اإ�سداراتها التي تت�سمن 
عناوين الأعمال الفائزة واملتاأهلة يف جائزة را�سد بن حمد ال�سرقي لالإبداع 

بدورتيها الأوىل والثانية خالل فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.
اأو�ساط  يف  الثقافة  ر�سول  الكتاب  اإن  ال�سرقي  حمد  بن  را�سد  ال�سيخ  وق��ال 
القراء، وهو قيمة ي�سمو بها التداول وينحرف بها العامل الربحي فيق�سيها 
عن نبل املق�سد الثقايف واملعريف ل�سالح التداول التجاري وهذا ما يتقاطع 
اإن�سائها  يف  ولزال���ت  روؤيتنا  كانت  التي  للن�سر  را�سد  دار  اإن�ساء  يف  وفكرتنا 
توؤكدها خطواتنا املا�سية لتو�سيع دائرة التعريف باملبدعن العرب عرب كتاب 
جماين اأو �سبه جماين لأن امل�سروع الثقايف مامل يحظ بدعم مبا�سر ملجمل 

اآليات اإنتاجه لميكن له اأن يتمدد ويحقق غاياته النبيلة الق�سوى.
الفجرية  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ج���واد  في�سل  ���س��ع��ادة  اأع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
للثقافة والإعالم عن ال�سكر لل�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�س 
الهيئة، على ما قدم ويتقدم به من دعم مبا�سر وم�ستمر للم�سروع الثقايف 
العربي الذي تت�سدى لتنفيذ مفرداته هيئة الفجرية للثقافة والإعالم بكل 

دوائرها.

دار را�سد للن�سر تهدي اإ�سداراتها 
خالل معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

مركز �سرطة حتا ي�سجل 
�سفر ق�سايا جمهولة 

•• دبي-وام:

العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري  اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  �سعادة  اأ���س��اد 
واأف���راد  �سباط  وحرفية  بجهود  اجل��ن��ائ��ي،  البحث  ل�����س��وؤون  دب��ي  ل�سرطة 
مركز �سرطة حتا، مما اأدى اإىل عدم وجود اأي ق�سية جمهولة يف املجالن 
اجلنائي واملروري على مدى اخلم�سة اأعوام ال�سابقة، وذلك نتيجة للربامج 

واخلطط الأمنية واملرورية التي يطبقها يف منطقة الخت�سا�س.
جاء ذلك خالل تفقد ه ملركز �سرطة حتا، �سمن برنامج التفتي�س ال�سنوي 
على الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة، رافقه خاللها العقيد مبارك الكتبي 
والرائد  الهفيت،  را�سد  اهلل  عبد  العقيد  ونائبه  حتا،  �سرطة  مركز  مدير 
من  وعدد  التفتي�س،  ق�سم  رئي�س  املازمي  عبدالرحيم  عبدالرزاق  الدكتور 

ال�سباط.
ملركز  امل�ستقبلية  امل�ساريع  على  املن�سوري  ال��ل��واء  اطلع  جولته،  ختام  ويف 
�سرطة  م��راك��ز  �سمن  كبرية  اأهمية  ي�سكل  امل��رك��ز  اأن  م��وؤك��داً  حتا،  �سرطة 
دبي، كونه من املراكز ال�سرطية التي ت�سرف على اإحدى الطرق الرئي�سية 
واملنافذ املهمة التي تربط دولة الإمارات مع �سقيقتها �سلطنة عمان، وي�سكل 
اأحد ال�سراين املهمة لل�سياحة ونقل الب�سائع وتنقل املواطنن واملقيمن 

عربها.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة - وام:

القرائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ت���وج 
بامل�سابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأم�����س  للطفل 
اأقيمت  التي  ال�سعر  فار�س  الأدب��ي��ة 
بالتعاون مع املجل�س الأعلى ل�سوؤون 
تقدمي  ����س���ه���دت  اأن  ب���ع���د  الأ������س�����رة 
عك�ست  واإب���داع���ات  �سعرية  ل��وح��ات 
ق���درات وم��واه��ب طلبة امل��دار���س يف 

اإلقاء ال�سعر.
�سعيد  م���روة حم��م��د ح�سن  وف����ازت 
طلبة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  الأول  ب��امل��رك��ز 
ال�سفوف الأوىل الأول حتى الرابع 
اآلف  ث��الث��ة  ون��ال��ت ج��ائ��زة قيمتها 
دره����م وُب�����ردة ال�����س��ع��ر ف��ي��م��ا ح�سد 
امل��رك��ز ال��ث��اين حممد جم��اه��د حاج 
األفّي  ب��ق��ي��م��ة  ح�����س��ن ون����ال ج���ائ���زة 
دره����م وح��ّل��ت ث��ال��ث��اً ال��ط��ف��ل��ة ميثة 
خ��ال��د اأح��م��د وف����ازت ب��ج��ائ��زة األف 
ملتطلبات  اج���ت���ي���ازه���م  ب��ع��د  دره�����م 
ق�سيدة  ح��ف��ظ  يف  واملتمثلة  ال��ف��وز 
واحدة من 10 اأبيات من الق�سائد 
املختارة لهذه الفئة مت اإلقاوؤها اأمام 

جلنة التحكيم.
التي  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  �سعيد  وع��ل��ى 
ا�ستهدفت طلبة ال�سفوف املتو�سطة 

الثامن  وح���ت���ى  اخل���ام�������س  ال�����س��ف 
الأول مها عبدالعزيز  باملركز  فازت 
ثالثة  قيمتها  جائزة  ونالت  اأحمد 
وحّلت  ال�����س��ع��ر  وُب�����ردة  دره����م  اآلف 
ثانياً بي�سان مهند مقدادي وحظيت 
بجائزة بقيمة األفّي درهم اأما املركز 
ال��ث��ال��ث ف��ك��ان م���ن ن�����س��ي��ب حممد 
عبداهلل حممد النقبي الذي ح�سل 
على ج��ائ��زة ق��دره��ا األ��ف دره��م بعد 
يف  واملتمثلة  للمتطلبات  اجتيازهم 
حفظ ق�سيدتن من 10 اأبيات من 

مت  الفئة  ل��ه��ذه  امل��خ��ت��ارة  الق�سائد 
اإلقاوؤها اأمام جلنة التحكيم.

اأم����ا ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة وه���ي الطالب 
م��ن ال�����س��ف ال��ت��ا���س��ع وح��ت��ى الثاين 
ع�سر فقد فازت باملركز الأول اإ�سراء 
ال�سلبي ونالت جائزة قدرها ثالثة 
ونالت  ال�����س��ع��ر  وُب�����ردة  دره����م  اآلف 
علي  حممود  فاطمة  الثاين  املركز 
األفّي  بقيمة  ج��ائ��زة  على  وح�سلت 
الثالث  باملركز  حظيت  فيما  دره��م، 
وجائزة  ال��زه��راين  اإبراهيم  ب�ساير 

قدرها األف درهم.
جميع  ق����ّدم����ه����ا  اإب������داع������ات  وب����ع����د 
باجلائزة  ب��ال��ف��وز  حظي  امل�����س��ارك��ن 
كّل  فقط  الأوىل  للفئة  الت�سجيعي 
البادي  �سلطان  �سلطان ماجد  من: 
وف���اط���م���ة خ���ال���د اأح����م����د وح���م���دان 
النقبي وحممد  را�سد  عبدالرحمن 
وحمدة  ال�������س���وي���ه���ي  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
حم���م���د ����س���ام�������س ال���ك���ت���ب���ي وزاي������د 
عبدالعزيز اأحمد وهند خالد �سعيد 
اإ���س��راف حممد  ال��ظ��ه��وري وحممد 

اأحمد  ب���رم���اوي وه��ي��ا ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ن��ق��ب��ي و�سيف  ع���ب���داهلل  وح��ل��ي��م��ة 
والبتول  ال����ب����ادي  ���س��ل��ط��ان  م���اج���د 

عبدالرحمن را�سد النقبي.
من  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  و���َس��ْع��ت 
النهو�س  اإىل  امل�سابقة  ه��ذه  خ��الل 
ب����ال����ذائ����ق����ة الأدب�������ي�������ة ل����الأط����ف����ال 
من  جديد  جيل  واإيجاد  واليافعن 
الق�سائد  ق��راءة  على  قادر  ال�سعراء 
ال��ع��رب��ي��ة وح��ف��ظ��ه��ا وال��ت��م��ّك��ن من 

القائها اأمام اجلمهور .

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأط���ل���ق���ت 
التابعة لدائرة البلديات والنقل من 
خالل قطاع البنية التحتية واأ�سول 
�ساملة  ت��وع��وي��ة  ح��م��ل��ة  ال��ب��ل��دي��ة.. 
الإيجابية  ال��ف��وائ��د  تو�سيح  بهدف 
ب�ساأن  ال���رائ���د  ل��ل��م�����س��روع  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
باإنارة  التقليدية  الإن����ارة  ا�ستبدال 
جزيرة  يف   LED للطاقة  م��وف��رة 

اأبوظبي.

الإنارة  ا�ستبدال  امل�سروع  وي�ستهدف 
اأبوظبي  يف  احل���ال���ي���ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
للطاقة  امل��وف��رة   LED اإن����ارة  اإىل 
اأف�سل  م��ع  وي��ت��ط��اب��ق  يتما�سى  مب��ا 
الإنارة،  العاملية يف جمال  املمار�سات 
وفقاً  اإ������س�����اءة  م�������س���ت���وى  وت����وف����ري 
وذلك  عامليا،  بها  املعمول  للمعايري 
تر�سيد  على  احل��ر���س  اإط���ار  �سمن 
ا�ستهالك الكهرباء وحتقيق معايري 

التنمية امل�ستدامة.
حتقيق  اإىل  امل�������س���روع  ي���ه���دف  ك��م��ا 

الكهرباء  ا�ستهالك  يف  اإ���س��ايف  وف��ر 
الإ�ساءة  �سدة  تخفي�س  خ��الل  م��ن 
تطبيقات  وا���س��ت��خ��دام  الت�سميمية 
اإدخال  جانب  اإىل  الذكية  الأنظمة 
الذي  الأم�����ر   LED ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
منافع  ع��دة  على  للح�سول  �سيوؤدي 
وبيئية،  واق���ت�������س���ادي���ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
امل�سروع  ع���م���ل  ن���ط���اق  وي��ت�����س��م��ن 
ت���وف���ري ن���ظ���ام حت��ك��م م���رك���زي ذكي 
ل��وح��دات الإن����ارة اجل��دي��دة. وحول 
اأهم الفوائد املوؤكدة لتنفيذ م�سروع 

اأن  البلدية  اأ�سارت  الإن��ارة  ا�ستبدال 
تعزيز  يف  ت�ساهم  اجل��دي��دة  الإن����ارة 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���س��ت��خ��دام 
امل�ستدامة لالإنارة، وتقليل وتر�سيد 
والنبعاثات  ال���ط���اق���ة  ا���س��ت��ه��الك 
عمليات  وحت�������س���ن  ال���ك���رب���ون���ي���ة، 
ال�سيانة والت�سغيل، وا�ستخدام نظام 
املعتمدة  املعايري  واتباع  ذكي،  حتكم 
املمار�سات  اأف�سل  على  تقوم  والتي 
وكذلك  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ذات  م�ستدامة  م�سابيح  ا�ستخدام 

الذي  الأم���ر  ط��وي��ل،  ت�سغيلي  عمر 
يوؤدي اإىل حت�سن جودة الإنارة.

الإن�������ارة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت 
ك���ذل���ك يف رفع  ت�����س��اه��م  احل���دي���ث���ة 
م�ستوى احليوية مل�ستخدمي الطرق 
ومرتادي املناطق ، وتوفر الإح�سا�س 
بالأمان، وحتفيز الأعمال والأجواء 
ال�سائقن  انتباه  وزيادة  الرتفيهية، 

وتركيزهم على الطريق.
الإن�����ارة  اأن  اىل  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����س����ارت 
الذكية تتيح للم�سغلن التعرف على 

الأع��ط��ال م��ن خ��الل ن��ظ��ام التحكم 
الذكي وال�سيانة الفورية.

وم����ن ال���ف���وائ���د امل��ت��ح��ق��ق��ة ل���الإن���ارة 
الطريق  الإن��ارة على  الذكية تركيز 

اإنارة  و�سول  ومنع  امل�ساة،  ومم��رات 
الطرق اإىل نوافذ املباين.

ونوهت البلدية اأنها �ستبا�سر املرحلة 
الأوىل من م�سروع ا�ستبدال الإنارة 

ب���اإن���ارة ح��دي��ث��ة موفرة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
املقبل  اأغ�����س��ط�����س  خ����الل  ل��ل��ط��اق��ة 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري يف ط��رق جزيرة 

اأبوظبي.

•• دبي-وام: 

اأن ح�سل  العاملية منذ  العاملي لالعتماد خطواته نحو  الإم���ارات  ب��داأ مركز 
 ILAC IAF " ال��دويل من منظمات العتماد الدولية  على الع��رتاف 
رغم  والإجن��������ازات  اخل���ط���وات  ه���ذه  وا���س��ت��م��رت   "  ARACAPAC
التحديات التي واجهها العامل ب�سبب جائحة انت�سار فريو�س كورنا امل�ستجد 
وكان للمركز العديد من املحطات والنقالت النوعية التي متت يف العديد 
من جمالت العتماد واأهمها ح�سول املركز على العرتاف الدويل يف جميع 
بل  الدولة  م�ستوى  على  لي�س فقط  والتو�سع يف جم��الت جديدة  املجالت 
العرتاف  على  احل�سول  م��وؤخ��راً  و�سملت  املنطقة  م�ستوى  على  جتاوزتها 
ال�سحة  واأنظمة  ال�سهادات لالأفراد  اعتماد جهات منح  ال��دويل يف جمالت 

وال�سالمة املهنية واأمن املعلومات.
اإن  العاملي لالعتماد..  الم��ارات  الهاجري رئي�س جمل�س مركز  داوود  وقال 
ا�سم الإمارات ارتبط بهذا الإجناز كاأول جهاز اعتماد عربي واإقليمي يح�سل 
املتغريات  ومواكبة  املجتمع  العرتافات وحتقيقا للتزامنا جتاه  على هذه 
املركز  ق��ام  فقد  احل��ي��اة  ن��واح��ي  �ستى  على  بظاللها  األ��ق��ت  ال��ت��ي  املُت�سارعة 
ال�سركاء  احتياجات  لتلبية  العمل  خطط  على  �سريعة  تعديالت  باإ�سافة 

واجلهات الرقابية ال�سرورية يف جمالت ال�سحة العامة واملجالت الطبية 
مثل اعتماد خمتربات الفح�س الطبي يف جمال " RT PCR " وفح�س 
الأج�سام امل�سادة اإ�سافة اإىل اعتماد خمتربات الفح�س لكفاءة مواد التعقيم 
اأنظمة  كفاءة  على  التفتي�س  وجهات  ال�سخ�سية  احلماية  معدات  و�سالمة 
ا�ستمرارية  اإدارة  لأنظمة  ال�سهادات  منح  وكذلك  العامة  وال�سحة  التعقيم 

الأعمال.
واأ�ساف اإن اأعمال العتماد التي يقدمها املركز باتت متثل منظومة اجلودة 
واملُطابقة املتكاملة حمليا ودوليا والتي كانت اإحدى حمطات املركز الهامة 
حل�سوله على العرتافات الدولية يف عام 2009. فقد بدء املركز م�سريته 
املركز  �سهد  اأن  اإىل  دب��ي  بلدية  يف  املطابقة  تقييم  اعتماد  ب����اإدارة  متمثاًل 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  باإ�سدار �ساحب  ُد�سنت  انطالقته اجلديدة والتي 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" قانون اإن�ساء املركز عام 2015 ومر�سوم تعين اأع�ساء املجل�س الذي 
مبنظومة  ال�سلة  ذات  والحت��ادي��ة  املحلية  للجهات  مُمثلن  اإدارت���ه  ت�سمن 
اأثر كبري يف حتقيق  اجل��ودة واملطابقة على م�ستوى الدولة وهو ما كان له 

تكاملية الأدوار مع هذه اجلهات واإثراء اأعمال املركز وحتقيق اأهدافه.
مل�سرية  التطوير  منظومة  مع  متنا�سقة  اأت��ت  املركز  اإجن��ازات  اأن  اإىل  واأ�سار 

عملنا باإمارة دبي والإمارات والتي �سكل املركز فيها ركيزة اأ�سا�سية متثلت يف 
حتقيق العاملية على �سعيد اعتماد تقييم املطابقة والذي يرتجم خطة دبي 
2021 نحو الرتقاء باإمارة دبي كوجهة عاملية على خمتلف الأ�سعدة والتي 
كان من ثماره تاأهيل بيئة خ�سبة لال�ستثمارات واحت�سان الدولة لأكرب عدد 

من جهات تقييم املطابقة املعرتف بنتائجها على م�ستوى املنطقة.
العاملي  الإم�����ارات  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر  اأح��م��د  اأم��ي��ن��ة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
لالعتماد.. اإن جمموع اجلهات التي اعتمدها املركز و�سلت اإىل 920 جهة 
ومنح  تفتي�س  وجهات  ومعايرة  فح�س  وخمتربات  طبية  خمتربات  �ساملة 
�سهادات املُطابقة وجهات منح �سهادات احلالل م�سرية اإىل اأن اأعمال املركز 
تنفيذ  ُمت�سمنه  لالإمارة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  حماور  حتقيق  على  ركزت 
الدويل بها كعا�سمة  ال�سحة وال�سالمة والبيئة وتعزيز العرتاف  معايري 
 "  1 " اأتت ثماره بو�سول املركز للرقم  عاملية لالقت�ساد الإ�سالمي والذي 
عامليا من خالل اعتماد اأكرب عدد من جهات املطابقة ومنح �سهادات احلالل 
جهة   61 اإىل  و�سل  وال��ذي  التجميل  وم�ستح�سرات  الغذائية  للمنتجات 
باأكر من 42 دولة ويدعم ب�سكل كبري هذا العدد البنية التحتية لال�سترياد 
املريح وال�سل�س لل�سلع باإمارة دبي متهيداً ل�ستقبالنا لإك�سبو 2020 دبي يف 

�سهر اأكتوبر من العام احلايل.

يذكر اأن مركز الإمارات العاملي لالعتماد حقق العرتافات الدولية منذ عام 
2009 وتكللت اجلهود بالنجاح يف عام 2020 باحل�سول على العرتاف 
الدويل يف 3 جمالت جديدة �سمل جهات منح ال�سهادات لالأفراد كاأحد اأهم 
واإداري��ة ح�سب  الب�سرية للقيام مبهام فنية  امل��وارد  جمالت تطوير وتاأهيل 

متطلبات حمددة بعناية ت�ستفيد منها قطاعات العمل املختلفة.
امل�سرف  ل��الأف��راد يف جم��الت  �سهادات  منح  27 جهة  باعتماد  امل��رك��ز  وق��ام 
ال�سحي ل�سالمة الغذاء وم�سريف ال�سحة مل�ساكن العمال وم�سغلي الروافع 
والأل���ي���ات يف امل���واق���ع الن�����س��ائ��ي��ة وامل�����س��ان��ع وم�����س��غ��ل��ي الأل���ع���اب يف املرافق 
الرتفيهية ومنقذي امل�سابح والألعاب املائية وجهات منح ال�سهادات لأنظمة 
 ISO 45001 ال��دول��ي��ة  امل��وا���س��ف��ة  متطلبات  ح�سب  املهنية  ال�����س��الم��ة 
�سهادات  ملنح  املهنية كمعيار  ال�سالمة  اإدارة  الأح��دث يف نظم  الإ�سدار  وهي 
املهنية  ال�سالمة  اأهمية يف نظم  لها  والتي  وال�سركات  للموؤ�س�سات  ال�سالمة 
العامة  ال�سالمة  ب��اإج��راءات  للقيام  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  داخ��ل 
والتي  الع��رتاف��ات  ه��ذه  اأح��دث  اإىل  19" اإ�سافة  "كوفيد  انت�سار  ملكافحة 
�سملت ح�سول املركز على العرتاف الدويل لعتماد جهات منح ال�سهادات 
 ISO 27001 لأنظمة اأمن املعلومات ح�سب متطلبات املوا�سفة الدولية

وهي معيار منح �سهادات اأنظمة اأمن املعلومات.

بلدية اأبوظبي تنظم حملة توعوية بهدف تو�سيح 
 LED الفوائد الإيجابية مل�سروع طاقة

مركز الإمارات العاملي لالعتماد.. خطوات نحو العاملية

دبي الطبية حت�سل على اعتماد 
النظافة وال�ستدامة العاملي 

•• دبي-وام:

ح�سلت �سلطة مدينة دبي الطبية - اجلهة املنظمة وامل�سرفة على مدينة دبي الطبية - على اعتماد "النظافة 
وال�ستدامة " العاملي من موؤ�س�سة العتماد املتحدة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

وُي�سلط هذا الإجناز ال�سوء على التزام مدينة دبي الطبية بجميع املعايري الفاعلة للرقابة البيئية ومكافحة 
دبي  مدينة  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  عبدال�سالم  جمال  وقال   . احليوية  الطبية  املخلفات  واإدارة  العدوى 
الطبية اإن احل�سول على هذا العتماد يربز مدى التزام �سلطة مدينة دبي الطبية بلعب دور رئي�سي  كجهة 
م�ستدامة تعتمد ال�سرتاتيجيات الكفيلة باحلد من الآثار املناخية ال�سلبية املتوقعة ويعك�س دور ال�سلطة يف 

حتديد اجلوانب البيئية واإدارتها ورقابتها .

•• ال�شارقة -وام:

الطفل  ����س���الم���ة  اإدارة  اأك���������دت 
ل�سوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة 
بال�سارقة يف دعوة وجهتها  الأ�سرة 
املجتمع..  واأفراد  والآباء  لالأمهات 
اأهمية اللتزام بتعليمات ال�سالمة 
اخلا�سة اأثناء تواجد اأطفالهم على 
حتتوي  التي  امل��راف��ق  اأو  ال�سواطئ 

واألعاب مائية لتجنب  على م�سابح 
خماطر الغرق والختناق.

اإىل  الأم���ور  اأول��ي��اء  الإدارة  ونبهت 
امل��زي��د م��ن احل����ذر جت���اه املخاطر 
التي يتكرر حدوثها وتهدد �سالمة 
ال�سغار خالل مو�سم ال�سيف حيث 
الرتفيهية  الأن�سطة  خالله  ت��زداد 
وي���ن���ه���م���ك ف���ي���ه���ا الأط������ف������ال مثل 
الأمر  ال�سواطئ  وزي���ارة  ال�سباحة 
امل�ستمرة  امل��راق��ب��ة  يتطلب  ال����ذي 
م��ن ق��ب��ل الأ���س��ر ل��وق��اي��ة الأطفال 
م����ن ح��������وادث ال����غ����رق ع���ل���ى وج���ه 

اخل�سو�س.
واأ�سارت الإدارة اإىل اأن تكرار وقوع 
ح�������وادث ال����غ����رق امل���وؤ����س���ف���ة خالل 
م���وا����س���م ال�������س���ي���ف وال����ت����ي ي����روح 
لالإهمال  نتيجة  ال�سغار  �سحيتها 
الأهل  ق��ب��ل  م��ن  متابعتهم  وع����دم 
يتطلب تكثيف اجلهود لرفع درجة 
الوعي لدى العائالت بهدف حماية 

الأطفال و�سمان �سالمتهم.

اليافعي  ���س��ال��ح  ه���ن���ادي  وق���ال���ت 
الطفل..اإن  �سالمة  اإدارة  م��دي��رة 
م�سوؤولية  ه���ي  الأط���ف���ال  ���س��الم��ة 
وم���ن  الأوىل  ب����ال����درج����ة  الأه��������ل 
امل�ستمرة  واملتابعة  املراقبة  خ��الل 
لأن�������س���ط���ة الأب�����ن�����اء ي��ت��ح��ق��ق اأه����م 
وبالتحديد  ل�����س��الم��ت��ه��م  ����س���رط 
اأث����ن����اء ت���واج���ده���م ع��ن��د اأح���وا����س 
ال�����س��ب��اح��ة وع���ل���ى ال�������س���واط���ئ مع 
�سرورة اللتزام بتعليمات اجلهات 
موا�سع  حت�����دد  ال���ت���ي  امل��خ��ت�����س��ة 
لل�سباحة  ال�ساحلة  غري  الأم��اك��ن 
ح��ي��ث ت��ت��وّق��ع ارت���ف���اع م���وج البحر 

والتيارات املفاجئة.
الطفل  �سالمة  ح�سابات  اأن  يذكر 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
اخلا�سة  الإر���س��ادات  كافة  تت�سمن 
ممار�سة  اأث���ن���اء  ال��ط��ف��ل  ب��ح��م��اي��ة 
التقيد  اأهمية  اإىل  وتنبه  ال�سباحة 
مبجموعة من الن�سائح والإر�سادات 

الأ�سا�سية لأولياء الأمور.

جلنة اإزالة تعديات منطقة مليحة 
الأثرية تبحث ت�سهيل اإجراءاتها

تعاون بني العليا لالأخوة الإن�سانية وال�سليب الأحمر 
لدعم التوزيع املن�سف للقاحات كورونا

ال�سارقة القرائي للطفل يتوج الفائزين مب�سابقة فار�س ال�سعر 
�سالمة الطفل تدعو اإىل مراقبة الأطفال 

وحمايتهم من التعر�س حلوادث الغرق

•• ال�شارقة - وام: 

بحثت دائرة �سوؤون البلديات والزراعة والروة احليوانية 
خالل اجتماعها الأول ت�سهيل الإجراءات و نقل املخالفات 
لقرار  تنفيذاً   ، عليها  للحفاظ  الأث��ري��ة  امل��واق��ع  ت�سييج  و 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة رقم 14 ل�سنة 2021 
منطقة  على  التعديات  لإزال���ة  خا�سة  جلنة  اإن�ساء  ب�ساأن 
خليفة  املهند�س  �سعادة  الجتماع  ح�سر   . الأثرية  مليحة 
والزراعة  البلديات  �سوؤون  دائ��رة  رئي�س  الطنيجي  م�سبح 
ممثلي  وع�سوية   ، اللجنة  رئي�س   ، احل��ي��وان��ي��ة  وال����روة 
اجل��ه��ات وه���ي ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة ال�����س��ارق��ة ودائ���رة 
التخطيط وامل�ساحة،وهيئة ال�سارقة لالآثار. واأو�سح �سعادة 
امل��زارع والعزب الع�سوائية من منطقة  اإزال��ة  اأن  الطنيجي 
مليحة الآثرية �سوف يتم من خالل اإعداد اللجنة لربنامج 
عمل �سمن اإطار زمني حمدد و�سوف يتم م�ساركة جميع 
خالل  امل�سروع  لإجن��از  اخت�سا�ساته  وف��ق  املعنية  اجلهات 

فرتة زمنية ق�سرية والعمل على اإزالة التعديات والعوائق 
امل���ج���اورة ملنطقة مليحة  امل��ن��اط��ق  امل����زارع وال��ع��زب يف  م��ن 
حلدودها  وف��ق��اً  باملنطقة  يحيط  ���س��ي��اج  وو���س��ع  الأث���ري���ة 
املنطقة.  م��ن  واخل���روج  للدخول  ب��واب��ات  وو���س��ع  املعتمدة 
ال�����س��ارق��ة لالآثار  اإخ��ت��ي��ار هيئة  وج���رى خ���الل الج��ت��م��اع 
نائباً  الآث���ار  اإدارة  مدير  يو�سف  عي�سى  �سعادة  يف  متمثلة 
جانبه  من  املعنية.  اجلهات  جميع  باتفاق  اللجنة  لرئي�س 
الأثرية  مليحة  منطقة  اأهمية  اىل  يو�سف  عي�سى  اأ���س��ار 
املنطقة  حتتويه  مل��ا  ل�ستك�سافها  عليها  البعثات  وتعاقب 
من تراث اأثري يعود اإىل الع�سور احلجرية و اإىل القرون 
الأوىل امليالدية.. م�سيدا بالدور املميز لدائرة التخطيط 
وامل�ساحة وبلدية مليحة واإجنازهما امللحوظ خالل الفرتة 
املا�سية حيث ي�سري املعدل الزمني ب�سكل وا�سح دون وجود 
لدائرة  وامل���ح���وري  الرئي�سي  ال����دور  وث��م��ن  م��ع��وق��ات.  اأي 
تبذله  وما  احليوانية  وال��روة  والزراعة  البلديات  �سوؤون 

من تن�سيق ومتابعة لإجناز املهام املطلوبة.

•• جنيف - وام:

الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�س  م��وري��ر،  بيرت  اأ���س��اد 
بجهود اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية يف جت�سيد قيم "وثيقة 
اأحمد  الأك��رب  الإم��ام  ف�سيلة  وقعها  التي  الإن�سانية"،  الأخ��وة 
بابا  فرن�سي�س،  البابا  وقدا�سة  ال�سريف  الأزه��ر  �س�يخ  الطيب 

الكني�س�ة الكاثوليكية يف 2019 يف اأبوظبي.
وقال اأن الوثيقة م�سدر اإلهام اللجنة، وهي "وثيقة تاريخية" 
لالأخوة  العليا  اللجنة  وا�سفا  كاملة  ب�سورة  انتباهه  جذبت 

الإن�سانية باأنها جلنة "مهمة للغاية".
امل�ست�سار  جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد يف جينيف بن 
الإن�س�انية  ل��الأخ��وة  العليا  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ن  عبدال�سالم، 
الأحمر، حيث  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�س  مورير،  وبيرت 

الق�سايا  املنظمتن يف  املحتملة بن  التعاون  �سبل  مناق�سة  مت 
من  واحل��د  "كورونا"  ف��ريو���س  �سد  العاملي  بالتلقيح  املتعلقة 

ال�سراعات.
وقال امل�ست�سار عبدال�سالم " حتى حتقق اللجنة العليا لالأخوة 
اإىل  الوثيقة  قيم  لها يف مهمتها لرتجمة  اأثر  اأكرب  الإن�سانية 
اأم���ران  ال�����س��راك��ات وال��ت��ع��اون  اأن  ت��وؤم��ن  واق���ع ملمو�س ف��اإن��ه��ا 
الأحمر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  اأن  اأ�سا�سيان"..م�سيفا 
ميكنها العتماد على م�ساعدة اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية 

يف مبادراتها.
�سروري  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  عمل  اإن  واأ���س��اف 
الأولوية  متنح  اإن��ه��ا  حيث  العاملية  الإن�سانية  الأخ���وة  لتعزيز 

للحماية الإن�سانية وم�ساعدة �سحايا النزاع امل�سلح والعنف.
جمالت  اأح���د  اأن  على  وم��وري��ر  عبدال�سالم  امل�ست�سار  وات��ف��ق 

املن�سف  ال��ت��وزي��ع  دع���م  ه��و  املنظمتن  ب��ن  املحتمل  ال��ت��ع��اون 
بقاع  جميع  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ل��ل��ق��اح��ات  وال��ف��ع��ال 

العامل.
من جانبه اأكد مورير اأن التلقيح �سد فريو�س كورونا امل�ستجد 
يعد اأولوية ق�سوى لكل بلد يف العامل وق�سية اأدت اإىل التمييز 
بن ال�سعوب واملجتمعات.. م�سيفا اأنه حري�س على الن�س�مام 
اإىل جهود اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية ب�ساأن هذه الق�سية. 
وقال اإن جائحة فريو�س كورونا اأثبتت حاجة الب�سرية اإىل روح 
الحتاد والتعاون لأنها اأثرت على حياة النا�س بغ�س النظر عن 

انتماءاتهم الدينية وخلفياتهم الثقافية.
فريو�س  جائحة  تف�سي  نتيجة  احلا�سلة  " الأح���داث  واأ���س��اف 
املطاف،  نهاية  يف  خلفيته،  اأو  ال�سخ�س  دي��ن  يهم  ل  ك��ورون��ا، 

اجلميع بحاجة اإىل اللقاح من اأجل مكافحة اجلائحة".

ميي�سرا�س  امل���دع���و/  ف��ق��د 
اثيوبيا     ، ي��ادي��ت��ى  ا���س��ي��ف��ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5128415EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0556855883

فقدان جواز �سفر



األحد  30    مايو   2021  م   -   العـدد   13252  
Sunday    30   May   2021   -  Issue No   1325208

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج فايز احمد

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1105909 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد هدايت اهلل �سودرى حبيب اهلل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حبيب اهلل فايز احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى
تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج فايز احمد

FAYEZ AHMED AUTO REPAIR GARAGE

اإىل/ كراج الرزق لت�سليح ال�سيارات
AL RIZQE AUTO REPAIR GARAGE

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

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

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعــــــــــالن
�ستار  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب جالك�سي  رخ�سة رقم:2039771 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد مبارك �سيف على ال�ساحلى  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعــــــــــالن
الراقي  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للعطور  رخ�سة رقم:1123949 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة خليفه فايز حممد �سعيد بن حريز %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعــــــــــالن
لبطاقات  ميلز  ال�س�����ادة/�ساهد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الت�سهيالت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1516795 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عي�سى ح�سن احمد ح�سن ال على %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امري �سليمان داود لبيب  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف احمد �سيف على النعيمى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماركو مي�سيل را�سد دو�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اللولو  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

الرجواين للمقاولت العامة
 رخ�سة رقم:CN 1193612  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اتليه مودرن للديكور ذ.م.م
 -  3 الطابق   -  52 قطعة   -  6 �سرق  ابوظبي،  ال�سركة:جزيرة  عنوان 
مكتب 318 ، وحدة، املالك / ال�سيدة اآمنة بطي اأحمد خلف العتيبة و ا

CN 2489263 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/الهاملى و�سركاه  حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/17 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2105011396 - تاريخ التعديل:2021/5/27

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ال�سم التجاري:فيت برو بل�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي، �سرق 0.5  اأحمد خليفه يو�سف احمد 

و اخرين
CN 2099536 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

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

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2105012130 - تاريخ التعديل:2021/5/27

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1654/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يدفعا اىل املدعيه مبلغ وقدره 

)452.414.78( درهم والفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائيه وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-اجيلتي جلوبال لوجي�ستك�س م.م.ح -  �سفته بالق�سية : مدعي 

انرتنا�سيونال  تريند  ���س.ذ.م.م 2- مولتي  العامة  للتجارة  اي  تي  ام  :  1-  احلمي�سي  اإعالنهمم  املطلوب 
للتجارة العامة واملقاولت -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل 
بان يدفعا اىل املدعيه مبلغ وقدره )452.414.78( درهم والفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�سائيه وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/6/6  ال�ساعة 9.30 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 16/2021/1857 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليها باداء مبلغ )153.567.00( درهم والفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ:2016/12/28 وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-�سركة ظفار العاملية للتجارة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  نوترا فود �سريف�سيز �س.ذ.م.م -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  مبوجب قرار املحكمة ال�سادر بتكليفهم بالوفاء يف الدعوى املذكورة اعاله 
فانت مكلف ب�سداد مبلغ وقدره )مبلغ املطالبة( درم فقط للمدعي او بخزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل خم�سة ايام من 

تاريخ ن�سر هذا العالن مع مراعاة ذكر الفائدة القانونية والر�سوم وامل�ساريف ان وجدت
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 582/2021/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : يلتم�س املدعيان من عدالة املحكمة املوقرة ما يلي - اول:ت�سجيل لئحة الطلب وحتديد اأقرب جل�سة 
لنظرها واعالن عليها بها - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليها باعتماد املبالغ امل�سدة املدعين وفقا لتقرير اخلربة املرفق 
واملت�سمن ادلة موثقة ل�سداد الثمن وخماطبة دائرة الرا�سي والمالك لت�سجيل الوحدتن امل�سار اليهما با�سم املدعتن 

وفقا للعقود بالتقرير - ثالثا:احلكم بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )3.025.400( درم عباره  عن تعوي�س اخل�سائر 
والك�سب الفائت لخالل املدعلي عليها بالتزامها بت�سليم الوحدات وفقا للعقد والفائدة القانونية بواقع من تاريخ رفع 

الدعوى - رابعا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-�سفيق حمي الدين احلاج �سويف ف�سل احمد عن نف�سه وب�سفته وكيال عن �سقيقة حمبوب حمي الدين 

-  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  رويف للعقارات �س.ذ.م.م -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�س املدعيان من عدالة املحكمة املوقرة ما يلي - اول:ت�سجيل 
امل�سدة  املبالغ  باعتماد  املدعي عليها  بالزام  ثانيا:احلكم   - بها  اأقرب جل�سة لنظرها واعالن عليها  الطلب وحتديد  لئحة 
لت�سجيل  دائ��رة الرا�سي والم��الك  الثمن وخماطبة  ل�سداد  ادلة موثقة  واملت�سمن  املرفق  املدعين وفقا لتقرير اخلربة 
الوحدتن امل�سار اليهما با�سم املدعتن وفقا للعقود بالتقرير - ثالثا:احلكم بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )3.025.400( 
درهم عباره  عن تعوي�س اخل�سائر والك�سب الفائت لخالل املدعلي عليها بالتزامها بت�سليم الوحدات وفقا للعقد والفائدة 
القانونية بواقع من تاريخ رفع الدعوى - رابعا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/6/3  ال�ساعة 10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر 

 2585/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فايف اإملينتز للتطوير العقاري �س.ذ.م.م

  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/افتاب ابراهيم 

وميثله / عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)785034.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر 

 2015/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م/1-  ���س��ن راي���ز هيلث ك��ري ان��رتي��راي��زي�����س ������س.ذ.م.م 2- حفيظ 

عبدالرحمن باديات 3- نيكيتا تريهان 4- جورج بوفاتور جون جون الك�سندر
  جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)6265052.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

 69/2019/250 بيع عقار مرهون 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  فاطمة حجي نا�سر عبداهلل 2- احمد عبداهلل احمد املال

  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 

وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي
املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2021/5/17  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )7.000.000( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
امل��ادة 295 من قانون  املزايدة وفقا لن�س  العقار حمل الرهن بطريق  اع��اله وال بيع 
الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�س - املنطقة نايف - رقم الر�س 680 - رقم البلدية 

292-118 - امل�ساحة 303.61 مرت مربع(. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر        

 196/2021/20 جتاري كلي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبدالقادر احمد حممد اآل علي )ب�سفته مالك موؤ�س�سة الوا�سط لتجارة  
املعدات )موؤ�س�سة فردية( وكفيل �سامن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سالمي �س.م.ع - �سابقا 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم 
تاريخ 2021/1/24  دره��م فقط حتى  وق��دره )17.546.117.60(  املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدوا  ب��اأن 
بال�سافة اىل الربح املتفق عليه بالعقد )اإجارة مركبات + مرابحة �سلع( بن�سبة 6% �سنويا من 
فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ثانيا:بالزام   - التام  ال�سداد  حتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
بينهم باأن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )5.599.264.79( درهم فقط حتى تاريخ 2021/1/14 
بال�سافة اىل الربح املتفق عليه بالعقد )مرابحة �سلع( بن�سبة 4.5% �سنويا + معدل الآيبور ملدة 

03( �سهور من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/6/6 ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
 اعالن بالن�صر

660/2021/322 ا�صتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- �سو�سيل فاي�سناف غان�سيام فاي�سناف - جمهول حمل 
ال�سالمي  ن��ور  بنك  ع��ام��ة(  )م�ساهمة  بنك  ن��ور   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
�س.م.ع - �سابقا - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/509 
ال�ساعة  امل��واف��ق 2021/6/8  الثالثاء  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت  ج��زئ��ي،   عقاري 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  106/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 799/2020 تنفيذ مدين ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 78918 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : حمدان ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية -  �سفته بالق�سية 

: طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- طاهر جربائيل بابا بور كلخوران - �سفته بالق�سية : منفذ �سده- 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )78918( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر        
 1832/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- جنمية للتجارة �س.ذ.م.م 2- حممد اأكرب كلهر   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�ساريع ال�سريف للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وميثله:روكز جورج حبيقه 
ال��زام املدعي  ب��ت��اري��خ:2021/3/23  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )3000.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 
وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/11/12 وحتى  تاريخ  9% من 
ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب 

�سمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ست برف�سه 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 3022/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :اإ�سدار امر اداء بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )185.525.56( درهم 
مع الفائدة القانونية 12% من اريخ ا�ستحقاق ال�سيكات احلا�سل يف 2020/1/30 الزام املدعي 

عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : �سركة ال �سرور يونايتد ذ.م.م  -  �سفته بالق�سية : مدعي

: مدعي  بالق�سية  - �سفته  ���س.ذ.م.م  اليكرتوميكانيكال  فو�س  الكرتو   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/7 الزام املدعي عليها باأن توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )185.525.56( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�ستحقاق كل 
�سيك وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم 

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

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 3033/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )30.488.85( درهم مع الفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري احلا�سل يف 2019/12/30 والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : �سركة ال �سرور يونايتد ذ.م.م  -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- ا�سبيكرتا فيجن للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

م��و���س��وع الإع����الن : ط��ل��ب ا���س��ت�����س��دار اأم���ر اداء ف��ق��د  ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
التداعي - ثانيا:بالزام املدعي عليها  2021/5/18 اول:بانفاذ العقد التجاري املربم بن طريف 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثن الف واربعمائة وثمانية وثمانن درهم وخم�سة وثمانن فل�سا( 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 0020/5/31 وحتى متام ال�سداد 
وبالزامهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 

اعالن بالن�صر 
 671/2018/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سدهم/1-  �سركة بيك�سيل لالأنظمة الرقمية ���س.ذ.م.م 2- جرميت �سينغ 
هارنام �سينغ 3- جولديب �سينغ بالبري -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي ال�سالمي �س.م.ع
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16090159.048( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/4743(

املنذر : ارابيان �سنرت - �س ذ م م 
املنذر اليه : �سيد حمزه �سيد حممد نور �سائمى 

 )1420( رق��م  الوحدة  املنذرة  من  اإليهما  املنذر  ا�ستاأجر   2019/4/15 يف  م��وؤرخ  اإيجار  عقد  مبوجب 
ايجار  بدل  اأن  العقد  ون�س   2025/7/30 ولغاية   2019/7/31 ايجارية من  �سنوات  �ستة  ملدة  وذلك 
ال�سنة الثانية )2020-2021( املمتدة للفرتة بن تاريخ 2020/7/31 وتاريخ 2021/7/30 تبلغ 
درهم �ساملة ملحقات الأجرة وم�ستلزماتها من ر�سوم خدمات ور�سوم تكييف وغري ذلك من   262،500
�سوين  اإليهما  املنذر  5% وف�سل  بن�سبة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  اىل  بالإ�سافة  العقد،  املف�سلة يف  الر�سوم 
لالزياء ذ م م و�سيد حمزه �سيد ب�سداد وت�سوية قيمة �سيكات بدل اليجار. حيث تر�سد بذمتهما مبلغ وقدره 
21،875 درهم قيمة ال�سيك رقم 00006 املوؤرخ 2020/10/31 وامل�سحوب من قبل املنذر اإليه الثاين 
على ح�ساب املنذر اإليها الأوىل لدى بنك الإم��ارات ال�سالمي واملرجتع لعدم كفاية الر�سيد ومبلغ وقدره 
21،875  درهم قيمة ال�سيك رقم 000012  2012/4/15  وامل�سحوب من قبل املنذر اإليه الثاين على 
ح�ساب املنذر اإليها الأوىل لدى بنك الإمارات الإ�سالمي املوؤرخ واملرجتع لعدم كفاية الر�سيد واأي�ساً يرت�سد 
بذمة املنذر اإليهما مبلغ وقدره 2،100 درهم مقابل فواتري اأعمال الإنذار ومكافحة احلريق للفرتة من 

تاريخ 2021/1/17 وحتى 2022/1/16
اعتبارا م��ن تاريخ  اإليهما ومتهلهما م��دة ث��الث��ون ي��وم��اً  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة ومب��وج��ب ه��ذا الإن���ذار تخطر  ف��اإن 
األفاً  واأرب��ع��ون  )خم�سة  دره��م   45،850 وق��دره  ملبلغ  الفوري  لل�سداد  الإخطار  بهذا  وتبلغهما  ا�ستالمهما 
القانوين  الطريق  �سلوك  اإىل  �ستكون م�سطرة  املنذرة  فاإن  ذل��ك...  درهما( وبخالف  وثمامنائة وخم�سون 
للمطالبة باإلزام املنذر اإليهما باإخالء العن املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل مع اإلزامهما بالت�سامن 
ب�سداد بدل قيمة الإيجار امل�ستحق وحتى تاريخ الإخالء الفعلي بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13252 بتاريخ 2021/5/30 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/4744(

املنذر : فايز بابادو بولو�س 
املنذر اليها : ال�سهد ا�سيت ماجنمنت - �س ذ م م 

اجلهة املندرة هي طرف مالك حل�سة و قدرها 25% من اجمايل البناء القائم على الأر�س رقم 85 
من منطقة الثنية الأوىل - دبي بكل ما لهذا العقار من حقوق مادية و معنوية و جتارية .. و ذلك 
كما هو ثابت ب�سند ملكية العقار املذكور وحيث ان العقار املذكور يحتوي على عدد كبري من الوحدات 
ال�سكنية اإ�سافة للمتاجر وحيث اأن اجلهة املنذر اليها تقوم بتاأجري الوحدات و املتاجر يف البناء املنوه 
عنه اأعاله، دون اآية تفوي�س ر�سمي من املنذر يخولها القيام بذلك.  وجتني غالل هذا ال�ستثمار و 

التاأجري لنف�سها ... وت�ستجر عائدات التاأجري مل�سلحتها . وت�ستاأثر به منفردة.
وبناءا عليه ومبوجب هذا الإنذار تطالب اجلهة املنذرة للمبادرة فورا و خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام 
اىل تزويدها بك�سف عن ح�سابات و دفاتر اجلهة املنذرة احل�سابية واملالية املتعلقة بانتفاعها بالبناء 
امل�ستندات معدة  ان تكون هذه  ... على  للغري  والتاأجري  بالنتفاع  الإن��ذار.. وم�ستندها  مو�سوع هذا 
ح�سب الأ�سول والقانون و تعك�س كافة الدخول وامل�ساريف ، و تبن التزام اجلهة املنذرة بالقوانن 
ب�سكل عام و ال�سريبية منها ب�سكل خا�س ، اإ�سافة اىل امل�ستندات املتعلقة بها. وذلك عن املدة املمتدة 
من 2017/9/26 و حتى تاريخه ... وذلك كله ا�ستنادا اىل ن�س املادة 1158 من قانون املعامالت 
الإج���راءات  كافة  باتخاذ  مبا�سرة  �ستقوم  امل��ن��ذرة  اجلهة  ف��ان   .. ذل��ك  يف  ف�سلكم  ح��ال  يف  و   ،، املدنية 
القانونية .. املدنية و اجلزائية ... الالزمة ملقا�ساة املنذر اليها و املطالبة ق�سائيا بالزامها مبطالبها 
اأع��اله .. مع الحتفاظ بكامل حقوقها باملطالبة بكل عطل و �سرر وف��وات منفعة و خ�سارة  ال��واردة 
تلحقها نتيجة ما تقوم به املنذر اليها من ا�ستئثار غري حمق بجني ثمار و غالل البناء مو�سوع هذا 

الإنذار )الثراء غري امل�سروع(
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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م�صاحة ن�صتعر�س فيها �لأفكار و�لإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

عمل �خلري 
اأع��م��ال اخل��ري ودروب��ه��ا كثرية ج��دا وم��ت��ع��ددة، وم��ن يبحث عنها �سيجدها 
لأنها منت�سرة يف كل مكان، تبداأ من رفع الأذى عن الطريق اإىل فك كربة 
واأعمال  ال�سدقات  تعترب من  النا�س  البت�سامة يف وجه  اأن  املكروبن، حتى 
وب�سيط  �سهل  احل��وار  وجتعل  املقابلة  ح��دة  من  تك�سر  فالبت�سامة  اخل��ري، 

و�سل�س.
ل  اهلل،  لوجه  خال�سا  العمل  يكون  اأن  اأذى،  يتبعه  األ  اخل��ري  عمل  يف  املهم 

الرياء،  اأو  ال�سهرة  منه  ينبغي 
فلم  القيامة  ي��وم  �سياأتي  واإل 
�سمن  م�����دون�����ا  ع���م���ل���ه  ي����ج����د 
اعمال اخل��ري، وامن��ا اخذ حقه 
ف��ع��ل اخلري  ال���دن���ب���ا، لأن�����ه  يف 
فلقد  عمل  ان��ه  ال��ن��ا���س  ليقول 
الدنيا، لذا يجب  اأخ��ذ حقه يف 
ال��ع��ام��ل اخل����ري ول  ي��ع��م��ل  اأن 
ول  ال��ن��ا���س  م��ن  ال�سكر  ينتظر 
حمد، ويرجو العمل لوجه اهلل، 
العمل  �سيكون  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
خال�سا و�سمن الأعمال املوؤهلة 

للجنة.
اخلري يف كل مكان ولي�س مقت�سرا على تقدمي الدعم املادي، واإمنا الوقوف 
بجوار املكلوم واملكروب عمل خري، الدعم ولو بالقليل �سيكون املالذ للفقري 
اأمر كبري وعظيم، اخلري دائم وموجود يف بيوت املر�سى  و�ساحب احلاجة 
وامل�ساكن وعابري ال�سبيل، وعلى اجلميع العمل على الرحمة واملودة ون�سر 

اخلري لي�سبح �سلوكا يوميا وثقافة را�سخة يف العقل والوجدان.
حممد علي

طاقة �لقمر
طاقة القمر طاقة كونية عظيمة عالية جداَ وهي م�سدر لقوة الروح الداخلية 
وتكون هذه الطاقة اأقوى عند اكتمال القمر حيث ير�سل ذبذبات قوية وكمية 
اكتماله،  درج��ة  بح�سب  مبا�سر  ب�سكل  طاقتنا  على  توؤثر  الطاقة  من  هائلة 
واخلام�س  ع�سر  وال��راب��ع  ع�سر  الثالث  اأي��ام  القمر هي ثالثة  اكتمال  واأي��ام 
ع�سر من منت�سف ال�سهر العربي و�سميت بالأيام البي�س ل�سدة بيا�س القمر 

فيها وهنا يجب اأن يكون لدينا 
لال�ستفادة  فيها  الكايف  الوعي 
فر�سة  فهي  الطاقة  ه��ذه  م��ن 
الإيجابية  ال��ط��اق��ة  ل���س��ت��م��داد 
الذهني  ال�سفاء  واكت�ساب  منه 
وال�ستقرار  ال��روح��ي  وال�سالم 
النمو  ����س���ي���زداد  ك��م��ا  ال��ن��ف�����س��ي 
ال��ع��اط��ف��ي ب�����س��ك��ل ك���ب���ري، لكن 
ق���د ي��ع��اين ف��ي��ه��ا ال��ب��ع�����س من 
الع�سبية والتوتر نف�سي والأرق 
القمر  ذب���ذب���ات  لأن  وامل�����س��اك��ل 
اأ�سكالها  بكافة  امل��ي��اه  يف  ت��وؤث��ر 

اأن  وباعتبار  واجل��زر  امل��د  بحركة 
ن�سبة �سبعن باملئة من ج�سم الإن�سان هو ماء فهو يتاأثر كذلك باملد وي�سبب 
النف�سية  احل��ال��ة  يف  ا�سطرابات  ي�سبب  مم��ا  الهرمونات  اإف���راز  يف  ت��غ��ريات 
ولوحظ انت�سار �سلوكيات غري منتظمة كاجلرائم والنتحار وحالت الطالق 
ب�سكل كبري عند اكتمال القمر ويف اخل�سوف والك�سوف لذلك من اأف�سل ما 
الإن�سان  ج�سم  مياه  ن�سبة  خف�س  علمياَ  منه  واحلكمة  ال�سوم  هو  به  نقوم 
الطاقة  ا�ستمداد  ولنتمكن من  الثالثة،  القمر  اكتمال  اأي��ام  توازنها  واإع��ادة 
�سيمنح  فهذا  جمموعة  م��ع  اأو  وح��ي��داَ  ال��ت��اأم��ل  ممار�سة  يف�سل  الإيجابية 
الهدوء والتزان والتفكري لرتتيب فو�سى الأفكار التي متنع تدفق الطاقة 
واحلد�س  النظر  ُبعد  وتقوية  ال�سلبية  الطاقات  ولتفريغ  داخلك  الإلهية 
الروحي ويجب جتنب اجلدال والغ�سب فالبدر هو الوقت املنا�سب للتزام 
الهدوء بل دع الأ�سياء متر ب�سهولة واأر�سل ر�سائل وطاقات حب وكن مت�سامح 
مع الآخرين يف اأخطائهم وابتعد عن اجلدل يف تفاعالتك اليومية واأطلق 
التوكيدات  كتابة  مع  و�سعادة  ووف��رة  ت�سامح  �سفاء  نوايا  الإيجابية  النوايا 
املقرتنة بال�سعور العايل بال�ستحقاق لكل ما ترغب به وتفنن باألوان الدعاء 
وتخاطر مع من حتب ثم اأطلق العنان خليالك وتخيل اأن اأحالمك تتحقق 
لتجذب هدفك لأن طاقة القمر ت�سرع جتلي الهدف وانتبه اأن كل ما ت�سعر 
به وتعي�سه �سواء �سلبيا اأو اإيجابيا �سيت�ساعف و�سي�ستمر لنهاية ال�سهر ب�سبب 
الطاقة الداعمة لذبذبات القمر التي تدفعك بقوة اإىل الأمام ومتالأ روحك 
بالطاقة وتن�ّسط اأفكارك الإيجابية لذلك حافظ على التوازن وفكر بطريقة 
اإيجابية وحاول قبل النوم وعند ال�ستيقاظ التفكري باأ�سياء جميلة وا�سكر 
اهلل على نعمه وقل لنف�سك كلمات لطيفة وا�ست�سعر جمال ما حولك فهذا 
�سيعزز تدفق الطاقة واإعادة �سحن طاقتك الإيجابية وتنظيف هالتك. اأمعن 
النظر لدقائق بهذا اجل�سم ال�سماوي الطايف وتخيل نور القمر يغمرك ومير 
بخاليا ج�سدك وتخيل اأفكارك جنوماَ تتالألأ مع �سوء القمر فهذا �سيجعلها 
اأفكاراَ ا�ستثنائية ثم اأغم�س عينيك ومتنَّ اأي اأمنية حتلم بها وتهادى احلب 

غيباَ بالدعاء لأنه �سيجد لقلب من يح�س بك �سبياَل.
منال �حلبال /�إعالمية

ــقــر�ر  ــت ــص �ل�
�لوظيفي 

الوظيفي  ال����س���ت���ق���رار  ي��ل��ع��ب 
والرقي،  التقدم  يف  كبريا  دورا 
بالأمان  املوظف  �سعور  خا�سة 
امل����ه����ن����ي، ف����ي����ح����اول الب���ت���ك���ار 
تقدمي  اإىل  وي�سعى  وال��ت��م��ي��ز، 
ق���درات���ه املهنية  ي��ن��م��ي  ك���ل م���ا 
التعلم و�سقل اخلربة من  من 

خالل الدورات التدريبية يف جماله، اأما اإذا �سعر جمرد �سعور بالقلق �سيعكر 
�سفو تفكريه، ويحتل القلق حيز  كبري من وقته وعمله، بل يحاول ال يقدم 
للنفور  م�سدرا  يكون  ف�سوف  اجلمهور  مع  يتعامل  ممن  كان  واإذا  الن�سح، 

والتجهم.
ال�ستقرار يف جميع جمالت احلياة ينمى املجتمع ويرفع من �ساأنه، لذلك 
العاملن،  نفو�س  يف  املهم  ال�سق  ه��ذا  تالحظ  اأن  والهيئات  املوؤ�س�سات  على 
وانتماء املوظف ملكان عمله ياأتي من ال�ستقرار ال�سامل، من تاأمن الراتب 
يف موعده وتاأمن �سحي ومنح املكافاأة حن التميز، ومن هنا �ستح�سل هذه 

املوؤ�س�سات على عاملن متميزين ي�ساركون يف التنمية والتطوير. 
 حممد �إبر�هيم 

فن �ختيار �لت�صميم 
الألوان  واختيار  فيها،  املقيمن  روح  للمنازل  الداخلي  الت�سميم  يعك�س 
والأثاث يعرب عن حالة الأ�سخا�س ودرجات ميولهم، حتى اإذا ترك الختيار 
للم�سممن �سيكون يف النهاية الراأي لأ�سخا�س، خا�سة واأن امل�سمم يقدم 

اكر من ت�سور لأماكن الأثاث 
ومليول  والأل�������وان،  والإ�����س����اءة 
ال�سخ�س ودرجة ثقافته �سيتم 
النهائي  ال��ت�����س��م��ي��م  حت���دي���د 

للمكان الذي يعي�س فيه.
عندما  حرية  يف  امل�سمم  ويقع 
يريد  ال���ذي  ال�سخ�س  يعتمد 
اآراء  ع���ل���ى  ب���ي���ت���ه،  ت�������س���م���ي���م 
وهنا  اخ���ت���ي���ار،  يف  الأخ�����ري�����ن 
وتختلط  الأف������ك������ار  ت���رت���ب���ك 
حائرا،  امل�سمم  ويقف  الأذواق 
احيانا  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  ل���درج���ة 

املنزل  �ساحب  يقنع  دخيل  وياأتي  الأم���وال،  من  الكثري  عليه  وينفق  يتم 
للتغيري، وفورا يطلب التعديل ويتم ازالة الت�سميم نهائيا لبدء امل�سوؤول 
يف تنفيذ روؤية الدخيل، وبعد تنفيذ املطلوب ياأتي دخيل اآخر في�سري على 
ويعيد  الديكور  املنفذ  وميحو  املنا�سب،  الديكور  ينفذ  اأن  البيت  �ساحب 
تنفيذ الروؤية اجلديدة، اأمر ل ينتهى اإذا ما كان �ساحب املنزل لديه روؤية 
وا�سحة واإح�سا�س بالألوان وح�سن الت�سرف يف اختيار قطع الأثاث املالئم 

للمنزل.
الت�سميم املنا�سب للمنازل واأماكن التجمعات وامل�سروعات التجارية، تتوقف 
امل�ستهدف  واجلمهور  املوقع  بدرا�سة  وي��ب��داأ  امل�سروع،  �ساحب  روؤي��ة  على 
والأثاث املطلوب وتوزيعه ب�سكل ي�سهم يف راحة العن واللعب على نف�سية 
رواد املكان، فالديكور فن ب�سري يخاطب النف�س والوجدان، حتى توزيع 
الك�س�سوار له علم يف تو�سيل الر�سالة الروحية للمكان، والتعبري املبا�سر 
للجمهور امل�ستهدف، فامل�ساريع تختلف قليال عن املنازل، فامل�ساريع تعمل 

على الذوق العام اأما املنازل فتعمل على الذوق اخلا�س.
ومن هنا نو�سي باأن كل من يريد اأن ي�سمم منزله عليه درا�سة العديد من 
الت�ساميم واختيار الأثاث املنا�سب مليوله، والتعاون مع امل�سمم يف اختيار 
للديكور،  مالئم  واك�س�سوار  وتوزيعها  ا�ساءة  من  الديكور،  يخ�س  ما  كل 
حتى لون ال�ستائر والأر�سيات وتوزيعها، والأهم من ذلك عدم الت�ستت يف 
الختيار ب�سحبة �سخ�سيات، لأن كل �سخ�س له ميوله واح�سا�سه وب�سمة 

جماله اخلا�سة به. 
حممد �أبو �ل�صعود  /مهند�س ديكور 

�لفيلم �لوثائقي 
الفيلم الوثائقي اأو التوثيقي هو فيلم يعر�س فيه خمرجه حقيقة علمية 
والفيلم  فيها  راأي  اإب��داء  ودون  حيادية  ب�سورة  �سيا�سية،  اأو  تاريخية،  اأو 
الوثائقي يحوي �سرًدا تاريخًيا اأو �سيا�سًيا ملواقف �سجلت �سابًقا، اأو لنكبات 

اأو حروب ح�سلت يف املا�سي اأو احلا�سر القريب.
مفيدة  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  الأف������الم   
يقاطعون  مم��ن  لل�سباب  ج��ًدا 
الأن�سب  اأن��ه��ا  و  الكتب،  ق���راءة 
�سرعة  ت����راع����ي  لأن����ه����ا  ل���ه���م 
تقنياته،  وت�����س��ت��خ��دم  ال��ع�����س��ر 
اأهم  الوثائقيات تعترب من  اأن 
اأجنا�س الدراما والفن ال�سابع 
على  ف���ق���ط  ت��ع��ت��م��د  ل  ف���ه���ي 
الق�سة، بل تفت�س عن احلقائق 
وت����ب����ح����ث ع������ن الأدل������������ة عرب 
تقوم  للواقع  مبدعة  معاجلة 
ح��ج��ج عقالنية  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

ومعرفية لق�سية حمددة لكن بطريقة مب�سطة. اأن الأفالم الوثائقية ل 
�سيما تلك التي تتعلق بالأمور التاريخية والعلمية باتت تناف�س الكتب يف 
ا�ستقطاب اجلمهور، كونها اأكر جذباً للم�ساهد من الكتب ب�سبب طابعها 
فيلم  م�ساهدة  اأن  �سناعتها،  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  والتقنيات  امل�سوق 
وثائقي مدته 3 دقائق ميكن اأن توفر علينا الكثري من الوقت الذي قد 
نحتاجه ل�سرح امل�سطلحات العلمية املوجودة فيه اإذا ما حّولت اإىل ورق. 
الأفالم الوثائقية قد تعو�سنا عن القراءة لكن لي�س يف كل الأوق��ات، اإل 
اأنها ل ميكن اأن حتيل الكتب الورقية اإىل التقاعد، حيث �ستظل املرجع، ل 
�سيما عند من حتفز لديهم القراءة احل�س اخليايل. نرى ان اأغلب �سباب 
اليوم ل ت�ستهويهم القراءة يف حن يتملك الكثري منهم �سغف بالتاريخ 
واحل�سارات القدمية وعدد من الق�سايا املعا�سرة. اأن الأفالم الوثائقية 
اإىل  القراءة بحاجة  اأن  ال��ذي يرى  ل�سباب هذا اجليل  الأن�سب  قد تكون 
وقت وجهد وهو الأمر الذي قد ي�سيبهم بامللل، اأن م�ساهدة فيلماً وثائقياً 
مدته 60 دقيقة قد يحتوي على معلومات تت�سمنها كتب حتتاج قراءتها 
اإىل اأيام. نرى اأن الأفالم الوثائقية يف هذا الع�سر ت�ستخدم التكنولوجيا 
املونتاج،  املمثلن،  الإ�ساءة،  الكامريات احلديثة،  والتقنية احلديثة مثل 
الغرافيك�س، املو�سيقى الت�سويرية، الديكورات والإك�س�سوارات، بالإ�سافة 

اىل الإخراج املميز يف اإنتاج و�سناعة مادة غنية بطابع م�سوق، مما يدفع 
ال�سباب اإىل م�ساهدة الوثائقيات التي ل متنحهم املتعة فقط بل تتيح لهم 

الندماج والتفاعل مع اأحداثها.
معاذ �لطيب /خمرج

�مل�صو�ك
ا�ستعمله نبي اهلل  فر�ساة طبيعية ت�ستخرج من �سجرة الأراك، واأول من 
الر�سول -�سلى اهلل  �سنة عن  ال�سالم، وهو  اإبراهيم عليه  �سيدنا  وخليله 
عليه و�سلم -ورغب يف ا�ستعماله، وقد ورد يف ال�سحيحن اأنه قال: "لول 

لأمرتهم  اأم��ت��ي  ع��ل��ى  اأ���س��ق  اأن 
�سالة،  ك����ل  ع���ن���د  ب���ال�������س���واك 
وال�سواك مطهر للفم ومر�ساه 
للرب واأن النبي �سلى اهلل عليه 
بداأ  بيته  دخ���ل  اإذا  ك���ان  و���س��ل��م 
اأب����ن عبا�س  ب��ال�����س��واك، وق����ال 
ر�سي اهلل عنهما "مازال النبي 
خ�سينا  حتى  بال�سواك  ياأمرنا 
اأن ينزل عليه فيه وحي". وعن 
ج��اب��ر ب��ن ع��ب��د اهلل ر���س��ي اهلل 
عنهما اأن النبي �سلى اهلل عليه 
بال�سواك  "ركعتان  ق��ال  و�سلم 

اأف�����س��ل م���ن ���س��ب��ع��ن رك��ع��ة دون 
ال�سواك". والأحاديث عن ال�سواك كثرية جداً تبن ف�سله وترغيب فيه.

ليثبت  العلم احلديث  الزمان يجيء  واأك��ر من  قرناً  ع�سر  اأربعة  وبعد   
ويوؤكد فوائد ال�سواك ال�سحية واأن ال�سواك اأف�سل عالج وقائي لت�سو�س 
كما  الفلورايد   م��ادة  على  لحتوائه  معاً  والكبار  الأط��ف��ال  عند  الأ�سنان 
الأ�سنان  تبيي�س  على  ويعمل  الكلور  على  يحتوي  لأن��ه  البقع  يزيل  اأن��ه 
ومينع  اللثة  وت�سققات  اجل��روح  التئام  يف  ويفيد  البكرتيا  من  ويحميها 

تكوم الروا�سب اجلريية.
ويقوي  البكترييا  من��و  وق��ف  على  ت��اأث��رياً  لل�سواك  اأن  علمياً  ثبت  ولقد 
ال�سعريات الدموية للثة وينقيها من الف�سالت واجلراثيم، وثماره تقوي 
البلغم ومفيدة لألم الظهر. وهو فر�ساة  املعدة وحت�سن اله�سم وتخرج 
معاجن  م�ستح�سرات  يف  اأدخ���ل  وق��د  مطهر  مب�سحوق  م���زودة  طبيعية 
الزيوت  ببع�س  كيماوياً  وميتاز  الفم،  اأدوي���ة  منه  وا�ستحدثت  الأ�سنان 

الطيارة و�سعرياته اأف�سل من �سعريات فر�ساة الأ�سنان ال�سناعية.
8 �ساعات،  اأكدت فاعلية ال�سواك ملدة ت�سل اإىل  والدرا�سات التي اأجريت 
التي  الفعالة  امل��واد  لأن��ه يحتوي على  العادي  املعجون  اأ�سعاف  اأربعة  اأي 
تعمل كم�ساد حيوي طبيعي مينع منو البكترييا ال�سارة وهذا هو ال�سر 
باملواد  غني  وه��و  ا�ستعماله  بعد  اأط��ول  مل��دة  ال�سواك  فاعلية  ا�ستمرار  يف 
لالإ�سهال  وم�ساد  الدموي  للنزف  واملانعة  والقاب�سة  واملنظفة  املطهرة 
ال�سوت،  وي�سفي  الب�سر  ويجلوا  الفم  رائحة  يطيب  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة 
واك��ت�����س��ف ال��ع��ل��م��اء الأم��ري��ك��ي��ون اث��ن��ت��ي وع�����س��ري��ن م���ادة يف ال�����س��واك ول 
توجد يف اأي معجون اأ�سنان، واأن ال�سواك عامل مهم يف حماية الفم من 
ال�سرطان وي�سكن الآلم، واأثبت ال�سواك فاعليته على اجلراثيم مثل التي 
يقوم بها البن�سلن، واأكدت درا�ساتهم اأي�ساً اأن ال�سواك يقوم مقام الفر�ساة 

واملعجون معاً بل يتوفق عليهما اإمكاناته ومواده املطهرة.
 وال�سواك يوؤخذ من جذور نبات "الأراك" وهذا النبات هو �سجرة معمره 
ذات اأغ�سان تتدىل عادة اإىل اأ�سفل ويف بع�س الأحيان تكون زاحفة ل يزيد 
خم�س  حميطها  ويتجاوز  اخل�سر  دائمة  وهي  اأمتار  اأربعة  عن  ارتفاعها 
اأمتار، وهو نبات ح�سن املنظر اأغ�سانه كثيفة ومت�سبعة ترتفع لأعلى ثم 
ورائحتها  الزيتونية  القبيلة  اإىل  ال�سجرة  وتنتمي  اجلوانب،  على  تهبط 

ح�سن النكهة.
احلارة  املناطق  يف  تنمو  فهوي  العربية  البالد  يف  الأراك  �سجرة  وتنبت 
وبع�س  واليمن  وفل�سطن  وال�����س��ودان  والإم����ارات  ال�سعودية  يف  وت��وج��د 
ال��دول الأخ��رى غري العربية. وتكون يف بع�س املناطق على �سكل غابات 
كثيفة تكر بها الطيور غري اأنها مغطاة بطبقة فلينية ثم طبقة ق�سرية 
تليها الألياف الناعمة، وهي من اأف�سل الأ�سجار التي يوؤخذ منها امل�سواك 
من جذورها الطويلة التي متتد عر�ساً حتت �سطح الأر���س، ولقد ثبت 
علمياً اأن لالأراك اأي�ساً فوائد طبية كثرية ففيه "بلورات ال�سيلي�س" التي 
تفيد كمادة لإزالة لالأو�ساخ وتفيد يف اإزالة القلح عن الأ�سنان، وفيه مادة 
"مادة  وفيه  باجلراثيم،  الفتك  على  ت�ساعد  "ال�سنجرين"  هي  خردلية 
�سبغية" تغطي ميناء الأ�سنان وحتميها، وفيه اأي�ساً براء مادة" ميتيل 
امن"وهو يخف�س الأ�س الهيدروجيني مما يجعل فر�س منو اجلراثيم 
فيتامن)ج(على  مع  يعمل  ال��ذي  "الي�ستو�ستريول"  فيه  اأن  كما  قليلة، 
�سديدة  وهي  ال�سوديوم  فحمات  ثاين  وفيه  الدموية،  ال�سعريات  تقوية 
ايزوبتو�سيانات" التي  "البرنيل  الأ�سنان، وفيه مادة  الأهمية يف تنظيف 

تقي وتعالج من فريو�س احلال وتثبط املكورات العقدية.
   وال�سواك مطهر لرائحة الفم غري امل�ستحبة التي كثرياً ما ت�سبب احلرج 
لالإن�سان، واملعروف اأن جفاف الفم والمتناع عن تناول الطعام وال�سراب 
ل�ساعات طويلة يف �سهر رم�سان ي�ساعدان على انبعاث تلك الرائحة لذا 
فقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ستاك يف �سهر رم�سان، فقال عامر 
اأبن ربيعة اأنه راأى ر�سول اهلل الكرمي ي�ستاك وهو �سائم فهو غري مكروه 
لل�سائم وم�ستحب يف كل الأوقات ويكون اأكر ا�ستحباباً عند تغري الفم 
ب�سبب عدم تناول الطعام، وقد حث الإ�سالم على نظافة الفم والإن�سان 

وح�س على ا�ستعمال امل�سواك.
الأوقات  كل  ويف  وال�سائم  للمفطر  ال�سواك  "ي�ستحب  القيم  اأب��ن  وق��ال 
اإليه ولأنه مر�ساة للرب  ال�سائم  ال��واردة فيه وحلاجة  الأحاديث  لعموم 
مطهر  ولأن���ه  الفطر  يف  طلبها  م��ن  اأ���س��د  ال�سوم  يف  مطلوبة  ومر�ساته 
باعتدال  ا�ستعمل  متى  وال�سواك  الأعمال،  اأف�سل  من  لل�سائم  والطهور 
الدماغ  ونّقى  النكهة  وطيب  احلفر  ومنع  الل�سان  واأطلق  الأ�سنان  جلح 
وي�سهل  الطعام  على ه�سم  ويعن  اللثة  وي�سد  الفم  يطيب  منافع  وفيه 
وال�����س��الة ويكر احل�سنات"،  وال��ذك��ر  ال��ق��راءة  وين�سط  ال��ك��الم  جم��اري 
ف�سبحان الذي اأودع كل هذه الأ�سرار يف هذا النبات وعلمها لنبيه حممد 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- لي�سبق بها امل�سلمون العامل بع�سرات القرون.
مازن متيم /كاتب �صحفي

�أحر�ر �ل�صاليهات 
 يف فنادق فخمة و�ساليهات مطلة على حدائق مرتامية الأط��راف، مي�سي 
ال�سيطان ربيعه ب�سيطنة من ظن ال�سيطان اأ�سفاً عليه باأنه بال ربيع، فقرر 

دعوته لديه اإىل جزر عا�سق ومع�سوق، ليرتبع بجانبه يف الربيع. 
اإنه ال�سيطان يا �سادة، واملتكئ على و�سادة، مهنته على الرغم من حقارة املهنة 
امل�ستقة من املهانة، اإل اأنه اأحيانا من �سفالته يتمنى اأنه حن �ساأل اهلل باأن 
ميهله اإىل يوم يبعثون، لو اأنه �ساأله باأن يكون من اثنن ليت�سنى له توزيع 

الثاين لفرط  �سفالته من جزئه 
ال�سعادة بالنتانة املفرطة. 

ول زال ال�سيطان بعيداً كل البعد 
ع���ن م��وب��ق��ات الآدم������ي ال�����ذي ل 
يعرف �سر عداوته له خا�سًة واأن 
اأ�سابعه �سارت �سموعاً حمرتقة 
ال��ت��ي ل  الب�سرية  لإن����ارة ط��ري��ق 
تعرف مدى ع�سقه لهم فتقابله 
باملتقن  ل��ب��ع�����س  زع���م���ه���ا  ع���ل���ى 
الذين ل ي�سمرون عن �سواعدهم 
املوعود  اأنه  اإل للدعاء عليه، مع 
من اهلل اإىل يوم القيامة، بالرفاه 
يف انت�سار اأتباعه من املهاوي اإىل 

املقاهي،، فدروب امل�ساجد بالن�سبة اإليه هاوية لأنه موؤمن بكل اأنواع الأنواع 
، وبينه وبن عائلة احلقارة حميمية وود وحب فالقلب  من نذالة و�سفالة 
باحلب  املفعم  قلبه  هو  ن�سفه  فاأما  بعينيه  ي��راه  كما  ن�سفن  اإىل  املن�سطر 
من  لي�س  اخرتقهما  ال��ذي  ال�سهم  واأن  احل��ق��ارة،  قلب  هو  الآخ��ر  والن�سف 
�سهام اأدعية امل�سمرين الداعن عليه، ولكنه �سهم ربط لعالقة ت�ستمر معه 

اإىل يوم يبعثون. 
 مري� علي /كاتبة

ق�صة ق�صرية 
رف�ست الأم اأن ت�سطحب ابنتها بطوطة معها اإىل البحرية، وطلبت منها 
اجللو�س يف البيت ول تغادره لأن الطريق اإىل البحرية غري اأمن، فجل�ست 
الطويلة  والأ�سجار  الزهور  تتاأمل  حزينة،  وهي  النافذة  بجوار  بطوطة 
و  ال��ب��اب خلفها  تغلق  وه��ي  اأم��ه��ا  تتابع  م��ك��ان،  ك��ل  امللونة يف  والفرا�سات 
اأن  بطوطة  حت��اول  البحرية،  اإىل  ليتجهن  ال��ث��الث  اأخ��وات��ه��ا  ت�سطحب 
تطري مثل الفرا�سات فال ت�ستطيع فقالت لنف�سها "اأنا يل جناحن مثل 
العتماد  وا�ستطيع  منهن  اأك��رب  واأن��ا  ال��ط��ريان،  اأ�ستطيع  ول   الفرا�سات 

عند  لأم��ي  �ساأخرج  نف�سي  على 
البيت  ب���اب  ف��ت��ح��ت  البحرية" 
مرة  لأول  الغابة  اإىل  وخرجت 
لونه  يف حياتها، وجدت حيوان 
�����س����وارب يقرتب  ول�����ه  اأب���ي�������س 
ت����خ����اف وجت�������ري نحو  م���ن���ه���ا، 
البيت، في�سحك الأرنب ويقول 
ل��ه��ا : اأن����ا اأرن����ب ي��ا ب��ط��وط��ة ل 
اأك����ل ال��ل��ح��وم اأن����ا اأت���غ���ذى على 
اخل�������������س������راوات واحل�������س���ائ�������س 

والنباتات، لكن احذري القط.
البحرية  ن��ح��و  ب��ط��وط��ة  ت�����س��ري 

ي��ق��رتب منها،  ل��ه خ��رط��وم وك��ب��ري ج��دا  ب��ح��ي��وان �سخم  ب��ح��ذر، فتلتقي 
اأكل  ل  يا بطوطة  فيل  اأن��ا  لها:  ويقول  ي�سحك  للوراء،  وترجع  فتخاف 
مت�سي  القط،  اح��ذري  لكن  والنباتات،  احل�سائ�س  على  واتغذى  اللحوم، 
الزهور  ورائحة  اجلميلة  والن�سمة  العليل  بالهواء  �سعيدة  وهى  بطوطة 
والألوان املنت�سرة يف كل مكان، فجاأة جتد القط وهى مل تعرفه ومل تخاف 
اأو اجلري  اأق��رتب منها القط وهو منده�س لعدم خوفها منه  اأو جتري، 
مل��اذا مل تخايف مني يا بطوطة؟ بطوطة تقول : كل  بعيدا عنه، القط : 
من يف الغابة ياأكل النباتات، فتح القط فمه لياأكلها ولكنه توقف و�ساألها: 
تعرفن القط؟ قالت له ل اأعرفه، وعلم منها اأنها تذهب لأمها واأخواتها 
يف  يقفون  الغابة  وح��ي��وان��ات  يو�سلها،  اأن  عليها  فعر�س  البحرية،  على 

اندها�س لأن القط ي�سري مع بطوطة.  
ب�سحبة من  تقفز وجت��ري فرحة  م�سرورة  القط  بجوار  مت�سي بطوطة 
يو�سلها لأمها، فكر القط اأن يذهب معها اإىل البحرية وهناك ياأكل اأمها 
الكبرية اأوًل ثم ياأكل اأخواتها ثم هى لأنها �سغرية، راأت الأم اأبنتها بطوطة 
وبجوارها القط ي�سريان نحو البحرية فخرجت من املاء جتري نحوهما، 
اأم�سكها من جناحها  اأمها جرت لتقابلها لكن القط  عندما راأت بطوطة 
اأنها  اأبنتي  اأت��رك  يا قط  اأرج��وك  الأم  بجواره، �ساحت  واأوقفها  ال�سغري 

�سغرية،  قال لها القط من اأجل ذلك جئت لأكلك اأنت وبناتك كلهن. 
خرج البط من املاء ليقف خلف اأمهن يبكن وي�سرخن وبطوطة مي�سكها 
القط ومينعها من اجلري، نظرت بطوطة لأمها وقالت: اأنا اأ�سفة يا اأمي 
كنت  عليك  ل  اأمها:  لها  قالت  اأم��رك،  وخالفت  البيت  من  خرجت  اأنني 

خائفة عليك واأنت ل تعرفن القط من الأرنب ول الفيل من الثعلب. 
اأنا  كلني  اأرج��وك   : له  تقول  والأم  يبكن وي�سرخ  والبط  القط ي�سحك 
القط  يد  نف�سها من  تخل�س  اأن  تبكي وحت��اول  وبطوطة  بناتي،  واأت��رك 
وتقول : كلني اأنا واأترك اأمي واأخواتي، فاأنا التى اأخطاأت يف حقهن، والقط 
ي�سحك، ويقول: اأنا جوعان و�سوف اأبداأ بالبطة الكبرية، �سرخت الأم يف 
اأكلتني واأكلت بناتي اليوم، فغدا  اأنتظر حلظة لنتفاهم، فلو  الط وقالت 
�ستجوع وتبحث عن طعام، قال القط املهم اأن اأاأكل الأن، قالت الأم لنعقد 
اتفاق، هز القط راأ�سه، وقالت الأم ترتكنا نعي�س واأنا وبناتي ن�سطاد لك 
ال�سمك كلما �سعرت باجلوع، هز القط راأ�سه وحترك بينهم وهو يفكر يف 
التفاق، مت�سائال يف م�سلحتي اأن يعي�سن وياأتن يل بالطعام كلما �سعرت 
حاولوا  واإذا  وال��دج��اج،  البط  من  عندي  اأ�سهى  ال�سمك  ووجبة  باجلوع، 
بفرح  ي�سحن  وبناتها  والأم  الت��ف��اق  على  القط  واف��ق  اأكلتهن،  خ��داع��ي 
ي�سبع،  حتى  للقط  ال�سمك  �سيد  يف  وب��داأن  الت��ف��اق،  على  القط  ملوافقة 
والقط يجل�س حتت ال�سجرة والأم وبطوطة واأخواتها ي�سطدن ال�سمك 

من البحرية ويلقونه اأمامه وهو ياأكل.
�لبطة �ل�صغرية /مرمي �أ�صامة

�إعد�د �أ�صامة عبد�ملق�صود
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• نيكوال بافرييز

�ست�سعى  “الريا�سة  اأن  كوبرتان  دي  بيري  اأك��د     
اإىل اخلوف من اأجل ال�سيطرة عليه، والتعب من 
عليها”.  للتغلب  وال�سعوبة  عليه،  النت�سار  اأجل 
دق��ة قبل ثمانية  اأك��ر  اأب���ًدا  املقولة  مل تكن ه��ذه 
اأ�سابيع من افتتاح اأوملبياد طوكيو، والتي تخ�سع يف 
والتعب  بالكامل لعالمات اخلوف  الوقت احلايل 

وال�سعوبة.
   ع���ام 1964، ك��ان��ت الأل���ع���اب ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
اندماجها  واإع���ادة  اليابان  لتحديث  رم��ًزا  طوكيو 
يف جمتمع المم. عام 2020، بعد ما يقرب من 
كان  الرهيبة،  فوكو�سيما  كارثة  من  �سنوات  ع�سر 
عليها اأن جت�سد اإعادة اإعمار البالد، وتكون �ساهدا 
الرقمية،  للتقنيات  واإتقانها  الكارثة،  نهاية  على 
على  اآ���س��ي��ا،  يف  اجليو�سيا�سية  ال��ت��وت��رات  وت��ه��دئ��ة 
حد ال�سواء. لقد اأ�سبحت املنطقة الأكر ازدهاًرا، 
ا اأخطر منطقة يف العامل، وكان ذلك  اأي�سً ولكنها 

دون احت�ساب وباء كوفيد-19.
ب��اخ، رئي�س  الق�سري لتوما�س  ال��ت��ف��اوؤل     يف ظ��ل 
اهتمامه  ين�سّب  ال��ذي  الدولية،  الأوملبية  اللجنة 
الوحيد على ك�سب العائدات واحلقوق التلفزيونية 
التي �ست�سمح   باإنقاذ منظمته، فاإن الألعاب مل ُتقم 
اب��دا يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف -مب��ا يف ذل��ك �سنوات 
دورة  �ستقام  ال��ب��اردة.  احل��رب  قلب  يف  اأو   1930
 8 اإىل  يوليو   23 م��ن  ال��ف��رتة  يف  طوكيو  األ��ع��اب 

اأغ�سط�س، لكن خارج الروح الأوملبية.

تاأّخر يف �لتطعيم
   كان يفرت�س اأن ترمز األعاب طوكيو اإىل الدعوة 
الألعاب  ان  ال  والأخ������وة،  ل��الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��رتك��ة 
املتفرجن  و�سول  التاريخ  يف  م��رة  لأول  �ستحظر 
الأج���ان���ب، ومل ي��ت��م ال��ب��ت ب��ع��د يف م�����س��األ��ة وجود 
اجلمهور الياباين، ولن يتمكن 11 األف ريا�سي، اأو 
نحو ذلك، من 206 دولة من التاأقلم والتدريب 
املناف�سات،  ق��ب��ل  ال��ي��اب��ان ورط��وب��ت��ه��ا  ع��ل��ى ح����رارة 
�سارمة،  ���س��ف��ر  خ��ط��ط  ت��ق��دمي  عليهم  و�سيتعن 
ومنعهم  يوميا،  ار  �سي  بي  لختبارات  واخل�سوع 
الرتحيل.  طائلة  حتت  باليابانين  الت�سال  من 
يف نف�س الوقت، يعار�س 81 باملائة من اليابانين 
الآن اإقامة الألعاب الأوملبية، حيث تخ�سع طوكيو 
حل��ال��ة ال���ط���وارئ ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة خ���الل م��ا يزيد 

قلياًل عن عام.
   يف الواقع، اإن الو�سع ال�سحي يف اليابان، الذي 
األ����ف حالة   711 اأن����ه حت���ت ال�����س��ي��ط��رة م���ع  ب����دا 
وفاة  حالة   12500 من  واأق��ل  كوفيد،  ب�  اإ�سابة 
ل� 126 مليون ن�سمة، اأ�سبح اليوم مهدًدا مبوجة 
اأثارها  والتي  اآ�سيا،  تطال  التي  ال��وب��اء  من  رابعة 
انت�سارا  والو�سع  الأكر خطورة  الهندي،  البديل 

وعدوى. 
امل����وج����ات الأوىل  ال���ي���اب���ان م���ع  ت��ع��ام��ل��ت  ل��ئ��ن      
حلدودها،  ال�سريع  الإغ���الق  بف�سل  جيد  ب�سكل 
والن�سباط اجلماعي ل�سكانها، فهي الآن متاأخرة 
5.5 مليون ياباين فقط  جًدا يف التطعيم. تلقى 
من  ب��امل��ائ��ة   37 ف��ا���س��ل   4 اأو  الأوىل،  اجل���رع���ة 
36 م��ل��ي��ون ن�سمة فوق  ال��ب��ال��غ ع��دده��م  ال�����س��ك��ان 
�سن 65. ويف اأح�سن الأح��وال، �سيتم تطعيم ثلث 

اليابانين يف اأكتوبر، مما يوؤجل اإعادة فتح البالد 
ويعيق التعايف، والذي �سيبلغ ذروته عند حوايل 4 

باملائة عام 2021.
بالأولوية  ال��ي��اب��ان  يف  التطعيم  ب���طء  وُي��ف�����ّس��ر     
البالد، وعدم ثقة  الوباء لإغالق  اإدارة  املعطاة يف 
اللقاحات بعد احل��وادث يف عالج  اليابانين جتاه 
ال�سحة  ال��ع��ي��وب يف  وك���ذل���ك  ب،  ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب 
ال��ع��ام��ة: ا���س��ت��خ��دام ال��رق��م��ن��ة ب�����س��ك��ل غ���ري كاف، 
القيود البريوقراطية التي توؤدي اإىل تاأخريات ل 
نهاية لها يف املوافقة؛ ثقل القطاعية التي تدافع 
الأطباء  منه  ي�ستفيد  ال��ذي  التطعيم  احتكار  عن 

واملمر�سات.

حدث �صديد �خلطورة
    ان األعاب طوكيو، التي كان من املقرر اأن تطوي 
�سفحة كارثة فوكو�سيما، وتكون مبثابة الواجهة 
ليابان القرن احلادي والع�سرين، باتت تقدم نف�سها 
الأمر  وي���زداد  اأن��ه��ا ح��دث �سديد اخل��ط��ورة.  على 
�سوًء، حيث �سيتعن تنظيم النتخابات الت�سريعية 
2021، انتخابات حا�سمة لتاأكيد  قبل نهاية عام 
قيادة يو�سيهيدي �سوجا، التكنوقراط الذي اأ�سبح 
ا�ستقالة  بعد  املا�سي،  �سبتمرب  يف  ل��ل��وزراء  رئي�ًسا 

معلمه �سينزو اآبي من من�سبه، لأ�سباب �سحية.
امل�سوهة �سورة  الأل��ع��اب  ال��واق��ع، تقدم ه��ذه     يف 
اإىل  حتيل  ل  ال��ت��ي  لليابان،  م��ا  ح��د  اإىل  خمل�سة 
ال�����س��الم وال����وئ����ام، ال����ذي ���س��ع��ى اإل���ي���ه ع�����س��ر ريوا 
لالإمرباطور ناروهيتو، ولكن اإىل ت�ساعد الريبة 

وال�سكوك والرياح املعاك�سة.
   اإن انهيار الرتكيبة ال�سكانية، اإىل جانب رف�س 
انخفا�س  ع��ن��ه ���س��م��ن��اً  ي���رتت���ب  ال�����ذي  ال���ه���ج���رة، 
واإىل   2060 ع��ام  مليون   90 اإىل  ال�سكان  ع��دد 
دّوامة  يف  اليابان  ي�سع   ،2100 ع��ام  مليون   60
يف  والإف����راط  النمو  ورك���ود  اجلهنمية  النكما�س 

املديونية العمومية.
    اإن املحافظة يف املجتمع وثقل التقاليد، يعيقان 
املتغريات.  ت�����س��ارع  م���ع  ي��ت��واف��ق��ان  ول  الب���ت���ك���ار، 
يتزامن القلق املتزايد ب�ساأن تو�سع �سن �سي جن 
حول  البحرية  ال��ت��وغ��الت  ت�ساعف  –التي  بينغ 
القت�سادي  الرت��ه��ان  زي���ادة  م��ع  �سينكاكو-  ج��زر 
ال�سادرات  من  باملائة   24 ا�ستوعبت  التي  لبكن، 
يف  باملائة،   20 ب���  مقارنة   ،2020 ع��ام  اليابانية 
الإمربيالية  م��واج��ه��ة  ويف   .2010 ع���ام  ب��داي��ة 
ال�سينية وال�ستفزازات النووية لكوريا ال�سمالية، 
يعتمد اأمن اليابان اأكر من اأي وقت م�سى على 
اأكدت رئا�سة  التحالف مع الوليات املتحدة، التي 

دونالد ترامب ه�سا�سته.
الريا�سة يف �سيء واح��د مع القت�ساد     ت�سرتك 
واجل���غ���راف���ي���ا-ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف ال����ق����رن احل�����ادي 
الذي  ال�سخ�س  اإىل  يذهب  النت�سار  والع�سرين: 
اأ���س��رع واأق���وى. وه��ذا هو  اأك���ر، ويتفاعل  يخاطر 
على   ،2021 ل��ع��ام  طوكيو  األ��ع��اب  اأّن  يف  ال�سبب 
�ساهدا  تكون  اأن  ميكن   ،1964 عام  األعاب  عك�س 
ل على تكّيف اليابان مع النقالبات العاملية، وامنا 
متثلها  التي  املع�سلة  حل  على  قدرتها  ع��دم  على 
احل���رب ال��ب��اردة اجل��دي��دة ب��ن ال��ولي��ات املتحدة 

وال�سن.
ترجمة خرية ال�سيباين

اليابان: الألعاب املحظورة...!

* موؤرخ، واقت�سادي، وباحث، وكاتب 

•• لندن-اأ ف ب

اأكد تقرير ن�سره اأحد م�ست�ساري رئي�س الوزراء الربيطاين 
اأن بوري�س جون�سون رمم �سقته الر�سمية “بتهور”  دون 
الكرتاث مب�ساألة متويل هذه الأ�سغال لكنه مل يرتكب اأي 
للحكومة  امل�ست�سار اجلديد  كري�ستوفر غيت  واأكد  خطاأ. 
اأن  التقرير  يف  ال��وزاري��ة  القواعد  اح���رتام  �سمان  املكلف 
بوري�س جون�سون �سمح “ دون اأن يلتزم احلذر” بتجديد 
اأكر  ب�سكل  “الهتمام  دون  �سرتيت   داون��ي��ن��غ  يف  �سقته 
�سرامة بطريقة متويل ذلك«. لكن امل�ست�سار براأ جون�سون 

من اأي ت�سارب يف امل�سالح.
يف  �سيا�سية  ف�سيحة  يف  ت�سببت  الق�سية  ه���ذه  وك��ان��ت 

ني�سان/اإبريل  كورونامطلع  اإ�سابته بفريو�س  اإثر  خطري 
2020. واأ�ساف اأن رئي�س احلكومة مل يعلم بالأمر قبل 
الإعالم.  لو�سائل  ت�سريبات  بعد   2021 �سباط/فرباير 
امل�ست�سار  واأكد  اآذار/مار�س.  بنف�سه يف  الفاتورة  �سدد  وقد 

اأنه ل وجود لت�سارب م�سالح يف هذه الق�سية.
وكان بوري�س جون�سون نفى يف نهاية ني�سان/ابريل املا�سي 
يف جمل�س العموم اأن يكون ارتكب اأي خمالفة، موؤكدا اأنه 
كان  غذا  ما  تو�سيح  جتنب  لكنه  بنف�سه.  التكاليف  �سدد 

تلقى هبة اأعادها يف وقت لحق.
وقال متحدث با�سم رئا�سة احلكومة اإن “التقرير امل�ستقل 
وفق  دائما  ت�سرف  ال��وزراء  رئي�س  اأن  يك�سف  للورد جيت 

القانون الوزاري«.

حكومة الظل يف ميامنار ت�ستعر�س قوة م�سلحة جديدة
•• رانغون-رويرتز

الع�سكري احلاكم يف  املجل�س  �سكلها معار�سو  التي  ال�سرية  قالت احلكومة 
الالزمة  التدريبات  من  انتهت  املجندين  من  الأوىل  الدفعة  اإن  ميامنار، 
للمجندين وهم ينظمون  لت�سكيل قوة دفاع جديدة، وبثت مقطعاً م�سوراً 
اأنها  اأعلنت  قد  الوطنية  الوحدة  حكومة  وكانت  الع�سكري.  بالزي  عر�ساً 
�ست�سكل قوة للدفاع ال�سعبي للت�سدي للجي�س الذي ا�ستوىل على ال�سلطة 
يف الأول من فرباير )�سباط(، واأطاح بالزعيمة املنتخبة اأوجن �سان �سو ت�سي، 

واأغرق الدولة الواقعة يف جنوب �سرق اآ�سيا يف حالة من الفو�سى.
وُبث املقطع امل�سور اخلا�س بحفل التخرج يوم اجلمعة با�سم يي مون وزير 
اإن  الك�سف عن هويته يف احلفل:  يتم  ق��ال �سابط مل  الظل.  دف��اع حكومة 
“هذا اجلي�س اأن�ساأته احلكومة املدنية الر�سمية، ويجب اأن تكون قوة الدفاع 
ال�سعبي متحالفة مع ال�سعب وحتمي النا�س، �سنقاتل لك�سب هذه املعركة ».

ني�سان/اأبريل عندما واجه رئي�س احلكومة اتهامات باأنه 
اأراد متويل هذه الأعمال املكلفة من تربعات خا�سة.

ي�سغلها  التي  ال�سقة  جتديد  اأن  الإع���الم  و�سائل  وذك���رت 
يف ب��ال��ق��رب م��ن مقر احل��ك��وم��ة يف داون��ي��ن��غ ���س��رتي��ت، مع 
األف  م��ئ��ت��ي  ك��ل��ف  ���س��ي��م��ون��دز وط��ف��ل��ه��م��ا،  ك����اري  خطيبته 
مبلغ  وه��و  ي���ورو(،  األ��ف   232( تقريبا  اإ�سرتليني  جنيه 
األفا التي خ�س�ست له للقيام بهذه  اأكرب بكثري الثالثن 

الأ�سغال.
وقد در�س فتح باب تربعات لأ�سغال التجديد، ثم �سدد اأحد 

املانحن الأثرياء حلزب املحافظن جزءا من الكلفة.
عن  �سيئا”  “مل يكن يعرف  اإن جون�سون  لكن جيت قال 
ب�سكل  ك��ان مري�سا  ب���داأت عندما  ال��ت��ي  الأ���س��غ��ال  مت��وي��ل 

تربئة جون�سون من ق�سية جتديد �سقته 

الدعم  ع��ن  الإع�����راب  يف  القومية”،  “احلركة  ح���زب 
غري امل�سروط ل�سويلو. واأ�سارت الوكالة اإىل اأن “هذه 
املتزايد  اأردوغ���ان  اعتماد  على  ال�سوء  �سّلطت  ال��درام��ا 
املغامرة،  جنحت  اإذا  بالر�سا..  يحظى  ل  �سريك  على 
النتخابات  يف  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  يكت�سف  فقد 
2023، اأن عقدين من  الربملانية املقرر اإجراوؤها عام 
ال�سلطة ا�ستنزفا قدرته على ال�ستمرار«. وعلى عك�س 
الدعاءات ال�سابقة �سد �سركاء اأردوغان، فاإن التهامات 
لدى  بقوة  وت���رتّدد  مت�سدد،  موؤيد  من  تاأتي  الأخ���رية، 
العديد من الأتراك املحافظن واملتدينن، مبا يف ذلك 

اأع�ساء حزب “العدالة والتنمية«.
مبهم  “زعيم  ب��اأن��ه  بيكري  ���س��ي��دات  ال��ت��ق��ري��ر  وو���س��ف 
وغام�س، ا�ستغّل �سعبيته الهائلة بن القومين حل�سد 
�سلطات  م��ع  كرئي�س  اأردوغ����ان  انتخاب  لإع���ادة  ال��دع��م 
وتطّرقت الوكالة اإىل تراجع �سعبية  اأكرب يف 2018«. 
الرئي�س، التي و�سلت اإىل اأدنى م�ستوياتها واأقّل بكثري 
من ن�سبة ال� %50 الالزمة للفوز بالنتخابات يف ظل 

الرئا�سة التنفيذية التي اأقرها اأردوغان.

بلومربغ: حتالف اأردوغان احلاكم يتاآكل

انت�سار اأمني مينع احلراك اجلزائري من التظاهر 
•• اجلزائر-اأ ف ب

تنظيم  التوايل، ف�سل احل��راك اجلزائري يف  الثالث على  لالأ�سبوع 
م�سرياته الأ�سبوعية يف العا�سمة اأو يف مدن اأخرى، با�ستثناء منطقة 
القبائل، وذلك بعدما حال انت�سار اأمني كثيف دون جتمهر اأن�ساره 
لو�سائل  وفقاً  النظام،  �سّد  جمعة  يوم  كّل  التظاهر  اعتادوا  الذين 

اإعالم وت�سجيالت على مواقع التوا�سل الجتماعي.
مكافحة  �سرطة  عنا�سر  من  ع�سرات  انت�سر  الباكر  ال�سباح  ومنذ 
املدينة حيث  الرئي�سية لو�سط  ال�سغب بكامل عتادهم يف الطرقات 
ل��رم�����س��ان تازيبت،  جت���ري يف ال���ع���ادة ت��ظ��اه��رات احل�����راك. ووف���ق���اً 
من  يح�سى  ل  “عدداً  ف��اإّن  )تروت�سكي(  العّمال  ح��زب  يف  القيادي 
حواجز ال�سرطة اأغلقت كّل الطرق املوؤّدية اإىل اجلزائر العا�سمة”. 

التظاهر  من  احل��راك  اأن�سار  من  ع�سرات  ب�سع  �سوى  يتمّكن  ومل 
العا�سمة هما احلرا�س  اثنتن من �سواحي  بعد �سالة اجلمعة يف 
وعن بنيان، وفقاً ملقاطع فيديو ُن�سرت على موقع في�سبوك. وهتف 
رف�سهم  موؤّكدين  املافيا”،  ع�سابات  مع  ت�سويت  “ل  املتظاهرون 
وبح�سب  حزيران/يونيو.   12 يف  امل��ق��ّررة  الت�سريعية  لالنتخابات 
و�سائل اإعالم فقد منعت ال�سلطات تنظيم تظاهرات مماثلة يف كّل 
من وهران وق�سنطينة وعّنابة. باملقابل، تظاهر اآلف الأ�سخا�س يف 
اأطلقوا  حيث  �سرق(  )�سمال  القبائل  مبنطقة  وبجاية  اأوزو  تيزي 
هتافات مناه�سة لالنتخابات املقبلة ومطالبة بالإفراج عن معتقلي 
الوطنية  اللجنة  اأف���ادت  ال�سابقة،  اجلمعة  اأي���ام  يف  وكما  احل���راك. 
ع��ّدة من  اأن��ح��اء  اعتقالت يف  ع��ن ح�سول  املعتقلن،  ع��ن  ل��الإف��راج 
لكّن  املوقوفن  ه��وؤلء  غالبية  عن  الإف���راج  يتم  العادة  ويف  البالد. 

الوطنية لالإفراج عن  لّلجنة  املحاكمة. ووفقاً  اإىل  اآخرين يحالون 
على  ال�سجن  يف  �سخ�ساً   180 م��ن  اأك���ر  حالياً  ه��ن��اك  املعتقلن، 
خلفية م�ساركتهم يف احلراك و/اأو ق�سايا حريات فردية. وبالإ�سافة 
معار�سن  اأي�ساً  النظام  ي�ستهدف  م�ستقّلن،  �سحافين  ملالحقته 
�سيا�سين، كما يّت�سح من الإجراء الذي اأطلقته وزارة الداخلية هذا 

الأ�سبوع �سّد جمعية “راج” التي كانت يف طليعة الحتجاجات.
واخلمي�س نّددت جبهة القوى ال�سرتاكية )الأفافا�س(، اأقدم اأحزاب 
املعار�سة، بال�سرتاتيجية الأمنية التي تنتهجها ال�سلطة للتعامل مع 
الأزمة. وقالت اجلبهة التي قّررت مقاطعة النتخابات الت�سريعية 
الكّل- ا�سرتاتيجية  متيّقن من عدم جدوى  “الأفافا�س  اإّن  املقبلة 

اأمني ويعترب باأّن احللول الرتقيعية لن ت�ساعد يف اإعادة بناء اأوا�سر 
الثقة بن ال�سعب وموؤ�ّس�ساته«.

•• وا�شنطن-وكاالت

التي  ال�سلطة  اأن منظومة  “بلومربغ”  اعتربت وكالة 
بناها الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان على مدى 
ال�سلطة  يف  ب��ق��اوؤه  اأ���س��ح��ى  بحيث  “تتاآكل”،  عقدين 

رهينة ال�سراكة مع حزب هام�سي يف الئتالف.
وقالت الوكالة اإن الرئي�س رجب طيب اأردوغان يواجه 
على  يعتمد  ب��ات  ح��زب��ه  اأن  وه��ي  امل���رة؛  احلقيقة  الآن 
كبرياً  ع��دداً  واأن  احلكم،  على  للحفاظ  هام�سي  حليف 
�سدر  م��ا  واآخ��ره��ا  الدراماتيكية،  الف�ساد  م��زاع��م  م��ن 
تقوي�س  يزيد  بيكري،  �سيدات  الهارب  املافيا  زعيم  من 
“حزب  اأ�سخا�س من داخل  املتدهورة. وان�سّم  �سعبيته 
العدالة والتنمية” احلاكم بهدوء اإىل مطالب املعار�سة 
النفوذ  ا���س��ت��غ��الل  ات��ه��ام��ات  ���س��ام��ل يف  ب���اإج���راء حتقيق 
�سويلو،  �سليمان  القوي  الداخلية  وزي��ر  �سد  املوّجهة 
واأع�ساء اآخرين من الدائرة املقّربة من اأردوغان، التي 
ن�سيحتهم،  جتّنب  اأردوغ����ان  لكن  بيكري.  عنها  ك�سف 
الأ�سغر،  �سريكه  اإىل  الن�سمام  ذلك  من  ب��دًل  واختار 

الع�سكريون خرقوا تقليدا   هوؤلء 
بعد  الع�سكرين  �سمت  يف  تون�سيا 
ال��ت��ق��اع��د، وحتى  اإح��ال��ت��ه��م ع��ل��ى 
احلامدي  �سالح  حممد  اجل��رنال 
كالمه  ك��ان  ي��وم  ذات  تكلم  عندما 
للدفاع عن نف�سه يف ملفات حمددة 
دون اأن يتدخل يف ال�ساأن ال�سيا�سي 

العام.
البيانن  اأن  م���راق���ب���ون  وي������رى   
ي�سدران عن مرجعيتن خملفتن، 
متثل  و���س��ط��ي��ة  ح���داث���ي���ة  الأوىل 
الراحل  ال��رئ��ي�����س  ل��ن��ه��ج  ام���ت���دادا 
الباجي قائد ال�سب�سي، بينما هناك 
�سبه اجماع تقريبا على ان الثانية 
اأقرب اىل التيار الإ�سالمي وحركة 
ب��ح��ك��م تطابق  ال��ن��ه�����س��ة حت���دي���دا 

املطالب.
ق��دم��اء معهد  رئي�س جمعية  اأك��د   
املوّقعن  واأح����د  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع 
ع��ل��ى ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي وج��ه��ه��ا عدد 
م���ن اجل������رنالت امل��ت��ق��اع��دي��ن اىل 
�سعيد،  قي�س  ال��ت��ون�����س��ي  ال��رئ��ي�����س 
اإذاعي،  ت�سريح  ب�سري جم��دوب يف 
�سخ�سية  املبادرة  اأن  ال�سبت،  اأم�س 
ول يقف وراءها اأي حزب، نافيا اأن 
تكون هناك نية من اأحد الأطراف 

يف تقلد من�سب �سيا�سي ما.

ع�����ل�����ى حق  و��������س�������دد جم������������دوب   
الع�سكرين بعد انتهاء مهامهم يف 
ابداء راأيهم يف ال�ساأن العام، م�سيفا 
اأن املبادرة حتمل مقرتحات عملية 
اجلمهورية  لرئي�س  توجيهها  مت 
باعتباره ال�سامن الوحيد لتطبيق 

الد�ستور، ح�سب ت�سريحه.
 واعترب جمدوب املبادرة هي احلل 
تون�س  تعي�سه  م��ا  ظ��ل  يف  الوحيد 
واقت�سادية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأزم�����ة  م���ن 
قائال: “كنا نتمنى اأن يتم التوجه 

اإىل لب املقرتحات«.
املتقاعد  اللواء  او�سح   من جهته، 
الر�سالة،  حقيقة  امل�����وؤّدب،  حممد 
م�سريا اىل ان توجيه الر�سالة اىل 
خا�سة  ب�سفة  اجلمهورية  رئي�س 
وموقعه  من�سبه  اىل  بالنظر  جاء 
الذي ي�سمح له بتجميع الأطراف، 
ك���م���ا ين�س  ال�����وح�����دة  وه������و رم������ز 
ح�سب  ال��ت��ون�����س��ي،  ال��د���س��ت��ور  عليه 
ان  ال�سياق،  ذات  يف  م��وؤك��دا  ق��ول��ه، 
عليه  حتامال  “لي�ست  املقرتحات 
ول�سنا  ل�سنا معه،  ونحن  ول معه، 
���س��ده ن��ح��ن م��ع ت��ون�����س، وم���ع من 

يح�ّسن و�سع البالد«.
م����ب����ادرة الحت����اد   ويف خ�����س��و���س 
اخلا�سة  لل�سغل  التون�سي  ال��ع��ام 

���س��وؤال مدى  على  ردا  و  ب��احل��وار، 
مع  اجلديدة  املبادرة  هذه  تعار�س 
مبادرة الحتاد، اكد حممد املوؤدب 
املتقاعدين  اجل���رنالت  م��ب��ادرة  ان 
الحتاد:”  مبادرة  مع  تتعار�س  ل 
اىل  م�����س��ريا  الأمور”،  ت��و���س��ح  ب��ل 
رئي�س  م��وق��ف  يف  �سبابية  وج����ود 

اجلمهورية من مبادرة الحتاد.
 اأما يف خ�سو�س الأ�سوات املعار�سة 
املتقاعدين،  اجل������رنالت  مل���ق���رتح 
وال���ت���ي ع����ربت ع���ن ت��خ��وف��ه��ا من 
ال�ساأن  يف  ال���ع�������س���ك���ري  ال���ت���دخ���ل 
املتقاعد  ال��ل��واء  اأج���اب  ال�سيا�سي، 
و  قائال:” هي جمرد تخمينات”، 
“حا�سبوين على ما كتبته، ل على 

جمرد تخمينات«.
املتقاعد  ال��ع��م��ي��د  اأك����د  ان  و���س��ب��ق   
“املوؤ�س�سة  اأن  ن�����س��ر،  ب���ن  خم��ت��ار 
بهذه  ل��ه��ا  ع���الق���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة ل 
كع�سكرين  واأن����ه����م  املبادرة”، 
واجبهم  م��ن  اأن  راأوا  متقاعدين 
ولفت  اجلمهورية  رئي�س  “تنبيه 
نظره ب�سفته رئي�س جمل�س الأمن 
ال��ق��وم��ي وال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
امل�سلحة وال�سامن لد�ستور البالد 
من  جمموعة  وكانت  ووحدتها«.  
قد  املتقاعدة  الع�سكرية  القيادات 

توجهت بنداًء لرئي�س اجلمهورية، 
دعوه فيه اإىل اإلقاء خطاب توجيهي 
ممتازة  ع��اّم��ة  جل�سة  يف  جْتِميِعي 
ملجل�س نّواب ال�سعب، يح�سرها كّل 
اأع�ساء احلكومة وروؤ�ساء املنظمات 
الوطنّية، تليها دعوة كلٍّ من رئي�سي 
جمل�س الّنواب واحلكومة لجتماع 
عاجل بق�سر اجلمهورّية بقرطاج، 
ُي��ْع��َق��د يف غ�����س��ون 48 ���س��اع��ة من 
النّواب،  مبجل�س  اخل��ط��اب  ت��اري��خ 
القطيعة  �سفحة  ِل��َط��يِّ  �س  ُيخ�سَّ
الطبيعّية  الّت�����س��الت  وا���س��ت��ع��ادة 
وتدار�س  ال��ث��الث  ال��رئ��ا���س��ات  ب��ن 
على  ومتطّلباتها،  املرحلة  رهانات 
الجتماع  ذات  يف  ل  التو�سّ يتّم  اأن 
��ن ال���وزراء احلائزين  ��كِّ اإىل ح��ّل مُيَ
على ثقة جمل�س النّواب، با�ستثناء 
الذين تعّلقت اأو تتعّلق بهم ق�سايا 
اليمن  اأداء  م���ن  ج���اري���ة،  ف�����س��اد 
اأمامه يف غ�سون 3 اأّيام من تاريخ 
الجتماع، حّتى ت�ستكمل احلكومة 

تركيبتها الطبيعّية.
   ك��م��ا دع���ا امل��وق��ع��ون ع��ل��ى البيان 
دع����وة  اإىل  ال���ت���ون�������س���ي  ال���رئ���ي�������س 
لالجتماع  القومي  الأم��ن  جمل�س 
الربملان  م��ن  ك��ّل  روؤ���س��اء  بح�سور 
الوطنّية،  وامل��ن��ظ��م��ات  واحل��ك��وم��ة 

حول  للّت�ساور  �ُس  ُتَخ�سَّ جل�سة  يف 
اأهّم  ح��ول  ح���واٍر،  اإط���الق  تراتيب 
اأولوّيات البالد لإنقاذها من الوباء 

والنهيار القت�سادي
امل��ت��ق��اع��د كمال   وك�����ان اجل������رنال 
العكروت، م�ست�سار الرئي�س الراحل 
قبل  اأعلن  ال�سب�سي،  قايد  الباجي 
اأي�������ام ع����ن م����ب����ادرة ج����دي����دة حلل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأزم����ة 
البالد،  املتوا�سلة يف  والجتماعية 
موقع  يف  �سفحته  على  دّون  حيث 
في�سبوك: “لقْد حان زمن الإنقاذ. 
ال���واج���ب ي��دع��ون��ا ج��م��ي��ًع��ا، مّمن 
ون توا�سل منظومِة الف�سِل  يرف�سُ
من  ال�سيا�سِيّ  والتحّيِل  وال����رداءِة 
كل جهات البالد، لّر�س ال�سفوف 
نا يف  اأج��ل حِقّ وجتميع القوى من 
جْرِد ح�ساب �سامل و�سّفاف ملختلَف 
ة املالّية العمومّية،  املجالت وخا�سّ
منظومة  م���ن  ال���ب���الد  وت��خ��ل��ي�����س 
الأح��زاب مبقّدرات  ِا�ستبداد بع�س 
واحتكار  الغنيمة  مبنطق  ال��ب��الد 
ال�ّسيادة  واع����ادة  ال��وط��ن��ي،  ال��ق��رار 
عب للتعبري عن اأرادته احلّرة،  لل�ًسّ
واخراج تون�س من م�ستنقع الف�سل 
�سلطة  باإنفاذ  والف�ساد  والفو�سى 

القانون على اجلميع«.

بعد ع�صكرة �لنقا�س �ل�صيا�صي يف تون�س:

ع�سكريون متقاعدون يو�سحون: ل�سنا مع قي�س �سعيد ول �سده...!

�صدور  بعد  مبا�صرة   
“�لأمري�ل”  ـــــد�ء  ن
�ل�صابق كمال �لعكروت 
�صدر  �لــبــالد,  لإنــقــاذ 
بــيــان �آخـــر عــن قــادة 
متقاعدين  ع�صكريني 
يف �صكل ر�صالة لرئي�س 
�أجل  مــن  �جلمهورية 
�لتحرك لإنقاذ تون�س 
مـــن �ــصــبــح �لــكــورونــا 
طارحني  و�لإفـــال�ـــس, 
�صيا�صية  خــــارطــــة 

للخروج من �لأزمة.

••الفجر –تون�س

خمتار بن ن�سر المريال العكروت

اجلي�س التون�سي بعيد عن هذا اجلدل
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قالت �سحيفة وا�سنطن بو�ست اإن وزارة العدل الأمريكية طلبت من 
قا�ٍس احتادي رف�س دعوى ق�سائية مت رفعها �سد الرئي�س ال�سابق 
اآخرين  وم�سوؤولن  بار  وليام  ال�سابق  العدل  ووزي��ر  ترامب  دونالد 
عند  مظاهرة  خ��الل  �سلمين  حمتجن  �سد  بقوة  الت�سدي  ب�ساأن 

البيت الأبي�س العام املا�سي .
ونقلت ال�سحيفة عن حمامي وزارة العدل قولهم اإنه ينبغي اعتبار 
الدعاوى  من  حم�سنن  الآخرين  الأمريكين  وامل�سوؤولن  ترامب 
الرئي�س  حلماية  ال�سرطة  اتخذتها  التي  الإج���راءات  ب�ساأن  املدنية 

وتاأمن حتركاته.
وجماعات  املدنية  للحريات  الأمريكي  الحت��اد  الدعوى  هذه  ورف��ع 
�سد  مظاهرة  خالل  املتظاهرين  مع  التعامل  اأ�سلوب  ب�سبب  اأخ��رى 
يف   ،  2020 ح��زي��ران  يونيو  اأول  يف  ال�سرطة  ووح�سية  العن�سرية 
اأعقاب وفاة املواطن الأ�سود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما 
يف منيابولي�س بعد اأن جثا رجل �سرطة اأبي�س على رقبته لأكر من 
وبار  ترامب  اأن  يعلن  اأمر  اإ�سدار  الدعوى  وا�ستهدفت  دقائق.  ت�سع 

وم�سوؤولن اآخرين انتهكوا احلقوق الد�ستورية للمتظاهرين.

رف�ست تركيا “خريطة الإ�سالم” التي و�سعتها احلكومة النم�ساوية 
لتحديد مواقع امل�ساجد واملوؤ�س�سات الإ�سالمية على اأرا�سي النم�سا، 
يف  امل�سلمن  و�سم  يف  ت�ساهم  اإّنها  اإ�سالمية  هيئات  قالت  خطوة  يف 
“تقدمي وزيرة  اإن  بيان  البالد. وقالت وزارة اخلارجية الرتكية يف 
ل جميع املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف  الإدماج �سوزان راب خلريطة تف�سّ
ت الوزارة فيينا على عدم “اإعداد �سجّل  النم�سا اأمر مرفو�س«. وح�سّ

بل على تبّني “�سيا�سة م�سوؤولة«. للم�سلمن”، 
الوطنية  “اخلريطة  النم�ساوية  للحكومة  التفاعلي  املوقع  ون�سر 
600 م�سجد  م��ن  اأك���ر  وم��واق��ع  اأ���س��م��اء  ال��ت��ي حت���ّدد  لالإ�سالم” 
وقد  املحتملة،  وروابطهم  م�سوؤولن  اإىل  اإ�سافة  وجمعية  وموؤ�س�سة 

اأعّدت بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإ�سالم ال�سيا�سي.
ناأى  كما  النم�سا،  م�سلمي  العديد من  قلق  اأث��ارت  املبادرة  لكن هذه 
الئ��ت��الف احل��ك��وم��ي مع  ال�����س��ري��ك يف  بنف�سه عنها ح���زب اخل�����س��ر 
احلزب احلاكم من مين الو�سط. و�سّددت راب على اأّن الغر�س من 
اخلريطة “لي�س و�سع امل�سلمن ب�سكل عام يف مو�سع ال�سّك”، وامنا 

هدفها “مواجهة العقائد ال�سيا�سية ولي�س الدين«.
اأ�سخا�س يف  اأربعة  مقتل  اأ�سفر عن  تنفيذ متطرفن هجوماً  ومنذ 
فيينا يف ت�سرين الثاين-نوفمرب املا�سي، وهو الول من نوعه الذي 
ينفذ يف النم�سا، مّت الإبالغ عن ارتفاع يف حوادث العتداءات اللفظية 

واجل�سدية �سد امل�سلمن يف البالد.

 
الفلبن احتجت  اإن  ال�سبت  اأم�س  الفلبينية    قالت وزارة اخلارجية 
على ا�ستمرار “الوجود والأن�سطة غري القانونية” لل�سن بالقرب 

من جزيرة يف بحر ال�سن اجلنوبي ت�سيطر عليها الفلبن.
“النت�سار  على  اجلمعة  ي��وم  دبلوما�سيا  احتجاجا  مانيال  وقدمت 
امل�ستمر والوجود املطول والأن�سطة غري القانونية لالأ�سول البحرية 
و�سفن ال�سيد ال�سينية” بالقرب من جزيرة ثيتو. وطالبت جارتها 

العمالقة ب�سحب ال�سفن.
بعد  للتعليق  طلب  على  بعد  مانيال  يف  ال�سينية  ال�سفارة  ترد  ومل   
�ساعات العمل. وت�ساعدت التوترات بن مانيال وبكن ب�سبب وجود 
للفلبن  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  يف  ال�سينية  القوارب  مئات 
التي تبلغ 200 ميل منذ �سهور. وقالت وزارة اخلارجية يف بيان ان 
والولية  ال�سيادة  ولها  الفلبن  من  يتجزاأ  ل  جزء  -ا�سا  باج  “جزر 

عليها«.
 451 بعد  على   ، الفلبن  -اآ���س��ا يف  ب��اج  با�سم  املعروفة   ، ثيتو  وتقع 
الثمانية  املرجانية  ال�سعاب  اأكرب  الرئي�سي وهي  كيلومرتا من الرب 
واملياه ال�سحلة واجلزر التي ت�سغلها يف اأرخبيل �سرباتلي. وكان هذا 
قدمته  ال��ذي  الأق��ل  على  والثمانن  الرابع  الدبلوما�سي  الحتجاج 
الفلبن �سد ال�سن منذ اأن توىل الرئي�س رودريجو دوتريتي من�سبه 
يف عام 2016. واأبطلت حمكمة دولية يف ذلك العام مطالب ال�سن 
الذي متر من خالله  ال�سن اجلنوبي  بال�سيادة يف بحر  التو�سعية 

جتارة بحرية تبلغ قيمتها ثالثة تريليونات دولر �سنويا . 

عوا�شم

وا�سنطن

اأنقرة

مانيال

وا�سنطن تفر�س عقوبات على بيالرو�س
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلنت الإدارة الأمريكية فر�س عقوبات على بيالرو�س ت�ستهدف نظام الرئي�س 
بوتن يف خ�سّم  الرو�سي فالدميري  ا�ستقبله نظريه  الذي  لوكا�سنكو،  األك�سندر 
تعرب  كانت  اأوروب��ي��ة  رك��اب  طائرة  بيالرو�س  اإج��ب��ار  عن  ناجمة  دولية  ف�سيحة 
�سحايف  لعتقال  مين�سك  يف  الهبوط  على  اأي��ار/م��اي��و   23 يف  اجل��وي  جمالها 
معار�س. ودعت املتحّدثة با�سم الرئا�سة الأمريكية جن �ساكي اإىل فتح “حتقيق 
الأوروبية  اإير”  “راين  ل�سركة  تابعة  م�سار طائرة  تغيري  ب�ساأن  دويل موثوق” 
حربية  مقاتلة  جانب  م��ن  ومرافقتها  فيلينو�س  اإىل  اأثينا  م��ن  متوجهة  كانت 
ال�سحايف  اعُتقل  حيث  مين�سك،  مطار  يف  الهبوط  على  واإج��ب��اره��ا  بيالرو�سية 
بيان  �ساكي يف  بروتا�سيفيت�س. واعتربت  املعار�س رومان  البيالرو�سي  والنا�سط 

اأن هذه الأحداث متّثل “اإهانة مبا�سرة للمعايري الدولية«.
عقوبات  “قائمة  الأوروب���ي  الحت��اد  مع  ر  حت�سّ املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واأو�سحت 
موّجهة �سد اأع�ساء رئي�سين يف نظام لوكا�سينكو مرتبطن بالنتهاكات احلالية 
اأيار/مايو«.   23 واأح��داث   2020 انتخابات  وتزوير  والف�ساد  الإن�سان  حلقوق 
ولفت البيان اإىل اأّن وزارة اخلزانة �ستبحث �سبل فر�س مزيد من العقوبات على 

“اأركان نظام لوكا�سينكو و�سبكة دعمه«.
من  الأمريكين  اإىل  حتذيراً  الأبي�س  البيت  اأ�سدر  العقوبات،  اإىل  وبالإ�سافة 
اأق�سى  “توّخي  الأمريكية  الطريان  �سركات  من  وطلب  بيالرو�س،  اإىل  ال�سفر 

درجات احلذر” اإذا ما قّررت الطريان يف املجال اجلّوي البيالرو�سي.
عقوبات  حزيران/يونيو  م��ن  الثالث  يف  التنفيذ  حّيز  دخ��ول  وا�سنطن  واأك���دت 
اقت�سادية �سد ت�سع �سركات بيالرو�سية مملوكة للدولة، اأُعيد فر�سها يف ني�سان/

اأبريل عقب قمع التظاهرات املوؤيدة للدميوقراطية.

تقارير اأمنية جديدة عن �سعي اإيران لل�سالح النووي

 �سحف عربية: حرب مفتوحة لدحر امليلي�سيات من العراق

 فيتنام تكت�سف �ساللة جديدة من كورونا انتهاء جل�سات ال�ستماع حول “الفظائع” يف عهد يحيى جامع
•• هانوي-رويرتز

نقلت �سحيفة فن اإك�سربي�س اللكرتونية عن وزير ال�سحة الفيتنامي جنوين ثانه لوجن قوله  اأم�س 
كوفيد-19  �ساللة  من  مزيج  وه��ي  كورونا  فريو�س  من  جديدة  �ساللة  اكت�سفت  ب��الده  اإن  ال�سبت 

الهندية والربيطانية وتنت�سر ب�سرعة عن طريق الهواء.
وبعد جناح احتواء فريو�س كورونا معظم العام املا�سي تت�سدي فيتنام حاليا لتف�س ينت�سر ب�سرعة 

اأكرب.
واأ�سيب نحو 3600 �سخ�س بكورونا يف 31 من بن 63 من مدن واقاليم فيتنام منذ اأواخر اأبريل 

ني�سان فيما ميثل اأكر من ن�سف اإجمايل الإ�سابات يف البالد.
وقال لوجن “بعد اإجراء الت�سل�سل اجليني على مر�سى مت اكت�سافهم حديثا اكت�سفنا �ساللة جديدة 

وهي مزيج من الهند واململكة املتحدة ».
ونقلت فن اإك�سربي�س عن لوجن قوله اإن فيتنام �ستعلن عن ال�ساللة املكت�سفة حديثا للعامل قريبا.

من قبل الدولة اأو وكالئها اأو اأ�سخا�س اآخرين 
يعملون حل�سابها«. وقال اإن “ال�سهادات التي مت 
موؤملة  كانت  يوما   871 خ��الل  اإليها  ال�ستماع 
ال���ك���الم حيالها”،  ع���ن  ال��ن��ا���س ع��اج��زي��ن  وب����دا 
اأن  ت�سديق  ي�ستطيعوا  مل  “النا�س  اأن  مو�سحا 
اأن حتدث  الفظائع التي كانوا ي�سمعونها ميكن 
اأ�سل  ال�سلمي«. ومن  التعاي�س  اأر�س  بلدهم،  يف 
392 �ساهدا اأدلوا باإفادتهم منذ كانون الثاين/
يناير 2019، كان هناك العديد من ال�سحايا 
اأع�ساء  اأي�����س��ا  اح���دث  ول��ك��ن  منهم  امل��ق��رب��ن  اأو 
�سابقون يف فرق قتل تخ�سع لأوامر يحيى جامع 

“رجال الغابة«. وحتدث  ب�سكل مبا�سر، ي�سمون 
الرئي�س  اجلميع عن مناخ الرعب الذي فر�سه 
الأ�سبق مبا يف ذلك على اأقاربه الذين كان يقرر 
يف  تورطه  يف  ا�ستبه  اإذا  منهم  اأي  على  الق�ساء 
“هذه  اإن  �سي�ساي  وق��ال  �سهود.  بح�سب  خيانة، 
كانت تهدف  ارتكبها نظام جامع  التي  الفظائع 
و”نهب  غامبيا”  ���س��ك��ان  ب��ن  اخل���وف  ب��ث  اإىل 
م����وارد ال���ب���الد«. و���س��ت��ق��دم اللجنة ت��ق��ري��ره��ا يف 
بارو.  اأدام���ا  احل���ايل  الرئي�س  اإىل  مت��وز/ي��ول��ي��و 
ل  لكنها  مالحقات  ب��اإط��الق  تو�سي  اأن  وميكن 

متلك �سالحية اإ�سدار اإدانات اأو اأحكام.

•• باجنول-اأ ف ب

اخ��ت��ت��م��ت جل��ن��ة م��ك��ل��ف��ة درا����س���ة اجل���رائ���م التي 
ال�سبق  الغامبي  الرئي�س  حكم  خ��الل  ارت��ك��ب��ت 
اأعمالها  ع��ام��ا،   22 ا�ستمر  ال��ذي  جامع  يحيى 
التي  باإفاداتهم  �ساهد   400 نحو  اأدىل  بعدما 
موؤثرة  ق�س�سا  ال�ساعات  اآلف  خالل  فيها  رووا 
وفظائع ل تو�سف. واأعلن رئي�س “جلنة احلقيقة 
�سي�سالي  لم���ن  والتعوي�سات”  وامل�����س��احل��ة 
اأن  الأخ����رية  ال���س��ت��م��اع  جل�سة  ر�سميا  خمتتما 
اأبرياء  مدنين  بحق  ارتكبت  الفظائع  “معظم 

•• عوا�شم-وكاالت

يف  الداخلي  لالأمن  وزي��ر  اأول  تناول 
تقارير  ري��دج  ت��وم  املتحدة  ال��ولي��ات 
ج���دي���دة ����س���ادرة ع���ن ث���الث وك���الت 

النظام  م�ساعي  ا�ستمرار  ت��وؤك��د  اأوروب��ي��ة  ا�ستخبارية 
الإيراين للح�سول على ال�سالح النووي.

 وك�سفت التقارير اأن طهران انخرطت يف جهود �سراء 
اأ�سلحة  اأن تطور تقدمها نحو تطوير  جتهيزات ميكن 
دم���ار ���س��ام��ل. وظ��ه��رت ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج يف وق���ت ح�سا�س 
اإعادة  احتمال  ح��ول  فيينا  يف  املفاو�سات  ت�ستمر  حيث 
اإحياء التفاق النووي. وراأى ريدج يف موقع “نا�سونال 
زيادة  ع��رب  تتعقد  ق��د  امل��ف��او���س��ات  ه��ذه  اأن  اإنرت�ست” 

النتباه اإىل اأ�سئلة حول طموحات النظام النووي.
و�سويدية  وهولندية  اأملانية  ا�ستخبارية  تقارير  ت�سري 
لتاأ�سي�س  حم���اولت���ه  ك���رر  الإي������راين  ال��ن��ظ��ام  اأّن  اإىل 
احل�سول  بهدف  ج��داً  متطورة  دول  يف  عمل  ع��الق��ات 
على  تطبق  اأن  ميكن  تقنية  وم��ع��رف��ة  جت��ه��ي��زات  على 
تظهر  �سامل.  دم��ار  اأ�سلحة  وتطوير  ن��ووي��ة  ن�ساطات 

جميع التقارير اأّن هذه التطورات ح�سلت يف 2020.
يدعي بع�س املدافعن عن طهران اأن الربنامج النووي 
علي  الأعلى  املر�سد  لأن  بطبيعته  �سلمي  هو  الإي��راين 
النووية  الأ�سلحة  اأن  فحواها  ف��ت��وى  اأ���س��در  خامنئي 
ت��ن��اق�����س الإ�����س����الم. ل��ك��ن ج��م��اع��ات م��ع��ار���س��ة �سككت 
ب�سدقية وعمالنية هذه الفتوى، مثل املجل�س الوطني 
املرجح من  الهدف  باأن  ردت  الإيرانية، وقد  للمقاومة 
ورائها تاأمن غطاء للنظام كي يتابع اأن�سطة التخ�سيب 
اإىل  امل�سارعة  قبل  �سرية  بطريقة  النووية  وامل�سرتيات 

اكت�ساب اإمكانات الأ�سلحة النووية.

وزير يعرتف... وجت�ص�س
الإيراين  ال�ستخبارات  وزير  قال  )�سباط(،  يف فرباير 
حممود علوي: “حترم الفتوى اإنتاج الأ�سلحة النووية، 
ه��ذه الجت���اه���ات، فلن  اإي����ران نحو  دف��ع��وا  اإذا  لكن   ...
ي��ك��ون ذل���ك خ��ط��اأ اإي�����ران. ه����وؤلء ال��ذي��ن دف��ع��وا اإي���ران 
�سوء  ع��ل��ى  اللوم”.  �سيتحملون  الجت����اه  ذل���ك  ن��ح��و 
ب���اأن ع��ل��وي ك��ان مطلعاً،  ه��ذا امل��وق��ف، ل ي�سكك ري���دج 

•• عوا�شم-وكاالت

انطلقت موجة جديدة من الحتجاجات 
يف العا�سمة العراقية بغداد، تعبرياً عن 
ال��غ�����س��ب م��ن ت��وا���س��ل ع��م��ل��ي��ات اغتيال 

امل�سلحة، يف ظل  امليلي�سيات  اأيدي  املعار�سن على  الن�سطاء 
عجز ال�سلطات عن توقيف القتلة وتقدميهم للق�ساء.

حرباً  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت  عربية  ل�سحف  ووف��ق��اً 
مفتوحة من اأجل دحر امليلي�سيات يف البالد، يف وقت ت�سعى 
من  ال��دول��ة  ا�ستعادة  اإىل  الكاظمي  م�سطفى  حكومة  فيه 

اجلماعات امل�سلحة لتحقيق التوازن وال�ستقرار.

حرب مفتوحة
يف �سحيفة الحتاد، اأكد حمللون غربيون اأن اأجواء التوتر 
التي ت�سود العراق منذ اعتقال ال�سلطات اأحد قادة امليلي�سيات 
ت��ربز من  ب��ارزي��ن،  ن�سطاء  اغتيال  التورط يف  بتهمة  هناك 
على  امل�سلحة  املجموعات  ه��ذه  ت�سكله  ال��ذي  اخلطر  جديد 
الأمن وال�ستقرار يف البالد، وتاأثريها املدمر على اجلهود 

املبذولة، لتعزيز ا�ستقاللية موؤ�س�سات الدولة العراقية.
الثماين  ال�ساعات  اأن ما ح��دث خ��الل  اإىل  املحللون،  واأ���س��ار 
يف  لعنا�سرها  امليلي�سيات  ن�سر  م��ن  امل��ا���س��ي��ة،  والأرب���ع���ن 
القيادي  اعتقال  ُبعيد  بغداد،  العا�سمة  من  حيوية  مناطق 
املخاوف  يثري  م�سلح،  قا�سم  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  يف 
م��ن وق���وع م��واج��ه��ات ع��ن��ي��ف��ة، ب��ن ق���وات الأم����ن م��ن جهة 
وامليلي�سيات، التي حتظى بنفوذ كبري على ال�ساحة الداخلية 
اأن  “على الرغم من  اإنه  اأخ��رى. وقالو  العراقية، من جهة 
يقود  ورمب��ا  وا�سعة،  فعل  ردود  �سيثري  م�سلح  على  القب�س 
اإىل وقوع هجمات انتقامية من قبل بع�س امليلي�سيات، فاإن 
�سوى  اآخ���ر،  خيار  لديها  يكن  مل  رمب��ا  العراقية  احلكومة 
الإقدام على هذه اخلطوة، يف �سوء ما تتعر�س له من �سغوط 
املتورطن يف  للتعرف على هوية  داخلية وخارجية مكثفة، 
وقال  واعتقالهم«.  ال��ب��الد  يف  وال�سحفين  الن�سطاء  قتل 
القيادي  ه��ذا  “اعتقال  اإن  امل�ستوى  رفيع  ع��راق��ي  م�سوؤول 
الأكرب  العملية  ي�سكل  اإذ  للميلي�سيات،  كبرية  �سربة  ميثل 

التي ت�ستهدفهم على الإطالق، منذ �سنوات طويلة«.
اأن  على  ال���وزراء،  رئي�س  من  مقرب  عراقي  م�سوؤول  و�سدد 

اأمام علوي واآخرين  وع�سكرية. يفتح هذا الأمر الباب 
ا�ستخدام هذه  اأ�ساًل  تنوي  كانت  اإي��ران  اإن  يقولوا  كي 
املواد لأهداف �سلمية. يجب على هذه احلجج األ تكون 
مهمة بالن�سبة اإىل اأي قرارات تتخذها القوى الغربية 

والقوى املوقعة على التفاق النووي يف هذا املجال.

خطر م�صاعف
قامت  التي  الأخ��رية  ال�سراء  ن�ساطات  اإىل  النظر  عند 
ت�سخم  اأّن جميعها  اإدراك  اأوروب���ا، يجب  اإي��ران يف  بها 
اإمكانات  ام���ت���الك  ن��ق��ط��ة  اإىل  ط���ه���ران  و����س���ول  خ��ط��ر 
اأ�سئلة  ال�سراء  اأن�سطة  تثري  النووية.  الأ�سلحة  ت�سنيع 
اأو مكت�سفة  كانت تطورات غري معلنة  اإذا  جديدة عما 
قد �سرعت اإيران نحو الو�سول اإىل هذه النقطة اأكر 

التي  الن�ساطات  نوع  على  املالحظات،  بهذه  اأدىل  حن 
ك�سفتها ال�ستخبارات الأملانية والهولندية وال�سويدية 
�سنة 2020. وذكر التقرير ال�سويدي اأن اإيران “تقود 
ال�سناعة  �سد  اأ���س��ا���س��اً  م��وج��ه  وه��و  �سناعياً،  جت�س�ساً 
التي  ال�سويدية،  واملنتجات  التقنية  العالية  ال�سويدية 
اإيران  النووية.  الأ�سلحة  برامج  يف  ا�ستخدامها  ميكن 
املوارد  وبع�س  املنطقة  ه��ذه  ت�ستثمر مب��وارد كبرية يف 
يطبق  علوي  اأن  ريدج  اأ�ساف  ال�سويد«.  يف  م�ستخدمة 
التج�س�س  من  حم��ددة  �سلوكيات  على  نف�سها  ال�سردية 
وال�سراء كما فعل بالن�سبة اإىل كامل الربنامج النووي 
بع�س  ����س���راء  اإىل  ال�����س��ع��ي  مت  ف���رباي���ر.  يف  الإي�������راين 
ال��ت��ج��ه��ي��زات ع��رب ���س��رك��ات واج��ه��ة واأخ�����رى مرتبطة 
مدنية  لغايات  تطبيقات  التجهيزات  ه��ذه  متلك  بها. 

ي�سعون اإىل تقوي�س ا�ستقرار العراق باأعمال عنف.
واأو�سحت اأن عملية اعتقال القيادي يف احل�سد ال�سعبي قا�سم 
يف  النا�سط  باغتيال  يواجهها  اتهامات  خلفية  على  م�سلح، 
الحتجاجات العراقية اإيهاب الوزين، حظيت بدعم �سيا�سي 
حملي ودويل وا�سع لإجراءات احلكومة العراقية يف مواجهة 
امليلي�سيات، موؤكدين اأن ما قامت به حكومة الكاظمي خطوة 

نحو ك�سف من تورط يف دماء العراقين.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن الكاظمي اأكد يف غري منا�سبة اأن 
حماية اأمن الوطن وعدم تعري�س اأمن ال�سعب اإىل املغامرات 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، م�����س��وؤول��ي��ة م��ل��ق��اة ع��ل��ى عاتق 
احلكومة، واأن القوى الأمنية والع�سكرية والقوى والأحزاب 

اأو  املنطقة اخل�سراء  اأي حلظة داخل  تندلع يف  املعارك قد 
الرتاجع  الكاظمي  على  للغاية  ال�سعب  من  لكن  خارجها، 
فاإن  اجل��ول��ة،  ه��ذه  يف  امليلي�سيات  انت�سرت  اإذا  وحتى  الآن، 
التي  التهديدات  حقيقة  يدركون  العراقين  �سيجعل  ذلك 

تواجهها احلكومة.

دحر �مليلي�صيات
وبدورها، ك�سفت �سحيفة البيان اأن العراق بداأ معركة دحر 
داخلية  �سيا�سية  اأط��راف  دعم  على  تتغذى  التي  امليلي�سيات 
اإىل  ال��وزراء م�سطفى الكاظمي  اإذ ي�سعى رئي�س  وخارجية، 
الذين  واعتقال  امل�سلحة،  اجلماعات  م��ن  ال��دول��ة  ا�ستعادة 

مما يدركه العامل. لقد اأثريت اأ�سئلة 
م�����س��اب��ه��ة ط����وال اأ���س��ه��ر ق��ب��ل �سدور 
جميع  اإي��ران  اإيقاف  بفعل  التقارير، 
التفاق،  مل��وج��ب��ات  الم��ت��ث��ال  اأن������واع 
كانت  ان���ت���ه���اك���ات  اأي�������س���اً  وك�����س��ف��ه��ا 
بحلول  عنها.  الإع���الن  م��ن  طويل  وق��ت  قبل  ترتكبها 
منظمة  رئي�س  تبجح   ،2019 الثاين(  )كانون  يناير 
بكيفية  �ساحلي  اأك��رب  علي  الإي��ران��ي��ة  ال��ذري��ة  الطاقة 
ب��ع�����س ال���ط���رق خل����داع املجتمع  ا���س��ت��خ��دام م��ن��ظ��م��ت��ه 
الدويل حول م�سائل حيوية مرتبطة بالتفاق النووي. 
اإىل  للو�سول  بدياًل  الإي���راين مم��راً  النظام  اأبقى  لقد 
وا�سل  بينما  البلوتونيوم،  ا�ستخدام  عرب  ن��ووي  �سالح 
النووي.  الت��ف��اق  به  �سمح  ال��ذي  اليورانيوم  تخ�سيب 
ن�ساط  اأن  ���س��رح �ساحلي   ،2019 م��ن  وق��ت لح��ق  يف 
واأن  خامنئي،  م��ن  بتوجيهات  ح�سل  ه��ذا  التخ�سيب 
ال�سلطات املخت�سة اأ�س�ست “اإجراء م�ساداً” ملنع طهران 
بحلول  من الوقوع يف “ماأزق ان�سداد اأفق التخ�سيب”. 
ي�ساهد مفاعيل هذا  الدويل  املجتمع  بداأ  الوقت،  ذلك 
�سريعة يف نطاق وكمية  زي��ادات  ب�سكل  امل�ساد  الإج��راء 
ال�سهر  الجت����اه  ه���ذا  وا���س��ت��م��ر  ال��ي��وران��ي��وم.  تخ�سيب 
املا�سي مع بدء طهران تفعيل املزيد من اأجهزة الطرد 
نقاء  ن�سبة  م��ن  التخ�سيب  ن�سبة  ت��رف��ع  ك��ي  امل��رك��زي 

%20 اإىل 60%.

وقت ��صتخال�س �لعرب
اأ�ساف ريدج اأن املدافعن عن التفاق النووي ممَثلون 
ب�سكل جيد يف فيينا، لكن حججهم تقو�ست كثرياً من 
خالل الأدلة املتزايدة التي ت�سري اإىل اأن طهران مل تكن 
نزيهة قط.  تكن  الأول ومل  املقام  بالتفاق يف  ملتزمة 
اإن التقارير الأخرية عن عمليات ال�سراء غري ال�سرعية 
اأن  الأدل���ة. يجب  ه��ذه  اأمثلة على  اأح��دث  �سوى  لي�ست 
رجال  نظام  باإقناع  املفاو�سات  م�ساألة عدم جناح  تكون 
الدين يف اإيران بتغيري خططه اأو الرتاجع عن مترده، 
ل�ستخال�س  ال��وق��ت  يتاأخر  ومل  ال��ي��وم.  تو�سحت  ق��د 
الذي  لل�سغط  اأو�سح  بفهم  والبدء  الف�سل  ذلك  در���س 
يجب فر�سه على النظام ملنعه من التقدم نحو اكت�ساب 

اإمكانات ت�سنيع ال�سالح النووي.

باأن  قناعة  على  ال�سيا�سية،  وال��ت��ي��ارات 
عدم الوقوف يف وجه امليلي�سيات �سيوؤدي 
ال�سيا�سي  اإىل ت�ساعد عمليات الغتيال 
العملية  ل�سرب  ي���وؤدي  مب��ا  ال��ع��راق،  يف 
ت�ساعد  اأن  حمللون  واأك���د  النتخابية. 
اإجراء  قرب  اإىل  يعزى  والرتهيب  والغتيالت  الت�سفيات 
على  لل�سغط  حم��اول��ة  يف  املقبلة،  الت�سريعية  النتخابات 
ال�سارع،  يف  زخمها  موا�سلة  ع��ن  ل��ل��رتاج��ع  امل��دن��ي��ة  ال��ق��وى 

خ�سية ابتالع الأحزاب الكبرية امل�ستمرة يف ال�سلطة.

عجالت �لتغيري
ال�سرق  �سحيفة  يف  ال���ذاي���دي  م�����س��اري  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
الأو�سط “يف خطوة �سجاعة، ونادرة، اأ�سدر جمل�س الق�ساء 
الإرهابي يف  القيادي  باإيقاف  اأوامر تق�سي  بالعراق  الأعلى 

احل�سد ال�سعبي، قا�سم م�سلح، قائد عمليات الأنبار«.
بالعراق،  الأرب��ع  الرئا�سات  اجتمعت  الأم��ر  “لعظم  واأ�ساف 
روؤ�ساء اجلمهورية واحلكومة والربملان والق�ساء، للتباحث 
يف اأمر قا�سم والتحقيق معه، و�سدر بيان عنها بعد تهديدات 
�سادرة من ف�سائل احل�سد، وجاء فيه اإنه )يجب دعم الدولة 
يف ح�سر ال�سالح بيدها لواأد الفتنة، واتخاذ مواقف موحدة 
اأن  اإىل  الكاتب  ولفت  الأزم����ة(«.  ل��ت��دارك  وحا�سمة  وج���ادة 
بل رجل  امل��رور،  لقانون  لي�س جمرد خمالف  قا�سم م�سلح 
ت��ل��ط��خ��ت ي���ده ب���ال���دم���اء، وت���اب���ع ر���س��م��ي ل��ل��ح��ر���س الثوري 
كربالء،  يف  خا�سة  ال��ع��راق،  ن�سطاء  بقتل  متهم  الإي����راين، 
خالل  م��ن  للخطر  العليا  ال��ع��راق  م�سالح  ع��ّر���س  اأن��ه  كما 
ل��رغ��ب��ات احلر�س  تنفيذاً  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ق��واع��د  ا���س��ت��ه��داف 
والعراق  والوقت ق�سري،  “المتحان ع�سري  وتابع  الثوري. 
يخو�س يف خما�سة الأمل ويحاول اخلروج من نفق الف�ساد، 
تفلح  فهل  م��ن��ه،  الأوف����ى  الن�سيب  احل�سد  لف�سائل  ال���ذي 
والتنفيذية  ال�سيا�سية  مبوؤ�س�ساتها  ممثلة  العراقية  الدولة 
والق�سائية والأمنية والت�سريعية، يف النت�سار للدولة �سد 
امليلي�سيا؟«. واختتم مقاله بالقول “قد ينجح الكاظمي وقد 
يخفق، خا�سة مع قرب الدعوة لالنتخابات ومفرزاتها، لكن 
الأهم هو اأنه ثمة م�سار �سرعت بامل�سي عليه عجالت الدولة 
غرّيت  كما  التاريخ،  جم��رى  تغرّي  رمب��ا  عجالت  العراقية، 

العجالت ال�سومرية �سكل العامل منذ القدم«.

•• كايل-اأ ف ب الرئي�س الكولومبي ير�سل اجلي�س اإىل مدينة كايل 

اإيفان  ال��ك��ول��وم��ب��ي  ال��رئ��ي�����س  اأم���ر 
�سوارع  بالنت�سار يف  دوكي اجلي�س 
ك����ربى م����دن البالد  ث���ال���ث  ك����ايل 
احتجاجية  ت���ظ���اه���رات  وم����رك����ز 
احلكومة  ���س��ّد  م�����س��ت��م��ّرة  ع��ن��ي��ف��ة 
منذ �سهر اأ�سفرت خالل النهار عن 

مقتل ثالثة اأ�سخا�س.
وق����ال دوك����ي ع��ق��ب الج��ت��م��اع اإّن���ه 
يبداأ  ال��ل��ي��ل��ة،  ه���ذه  م��ن  “اعتباراً 
من  ق��در  اأق�����س��ى  بتقدمي  اجلي�س 
امل�����س��اع��دة ل��ل�����س��رط��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
عدد  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي  كايل”  م��دي��ن��ة 

�سكانها 2،2 مليون ن�سمة.
ق���رار دوك���ي خ���الل تروؤ�سه  وج���اء 
اجتماعاً ملجل�س الأمن القومي يف 
على مقتل  �ساعات  بعد  كايل عقد 
اأحدهم  اأ�سخا�س يف املدينة  ثالثة 
حمّقق يف مكتب املّدعي العام قتله 
على  النار  اأطلق  بعدما  حمتّجون 

جمع منهم.
وتاأتي هذه الحتجاجات بعد �سهر 
مت���ام���ا ع��ل��ى ب����دء ال���ت���ظ���اه���رات يف 

ني�سان/اأبريل،   28 يف  كولومبيا 
����س���د م�������س���روع ح���ك���وم���ي ل����زي����ادة 
ال�����س��رائ��ب. وع��ل��ى ال��ّرغ��م م��ن اأّن 
م�سروعها،  تراجعت عن  احلكومة 
وحتّول  ال�سعبي  ال�سخط  توا�سل 
بلد  يف  اأو�����س����ع  اح���ت���ج���اج���ات  اإىل 
يعاين من عنف م�ستمّر و�سعوبات 
فريو�س  تف�ّسي  فاقمها  اقت�سادية 

كورونا.
الثالثة  القتلى  ه���وؤلء  وب�سقوط 
ت���رت���ف���ع ح�����س��ي��ل��ة ����س���ح���اي���ا ه���ذه 
قتياًل،   49 اإىل  ال����س���ط���راب���ات 
بينهم �سرطيان، بح�سب ال�سلطات. 
األفي �سخ�س بينما  وج��رح ح��وايل 
وتتحدث  اآخ���������رون.   123 ف���ق���د 
راي��ت�����س ووت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة 
امل��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان عن 

�سقوط 63 قتيال.
الأمريكيتن  وكتب مدير منطقة 
يف املنظمة خو�سيه ميغيل فيفانكو 
يف تغريدة “الو�سع يف كايل خطري 

للغاية”، داعيا الرئي�س الكولومبي 
اإىل اتخاذ “اإجراءات عاجلة لوقف 
اأمر  اإ�سدار  ذلك  يف  مبا  الت�سعيد 
الأ�سلحة  ا�ستخدام  بحظر  حم��دد 
واأكد  الدولة”.  عنا�سر  قبل  م��ن 
تعد  مل  “كولومبيا  اأن  فيفانكون 
حتتمل �سقوط مزيد من القتلى«.

يوميا  نف�سه  ال�سيناريو  وي��ج��ري 
م��ن��ذ ���س��ه��ر. ف��خ��الل ال��ن��ه��ار تكون 
الليل  ويف  ���س��ل��م��ي��ة  ال���ت���ظ���اه���رات 
اأع���م���ال  اإىل  الح���ت���ج���اج  ي���ت���ح���ول 
الهاون  قذائف  فيه  تختلط  �سغب 
والر�سا�س  احل��ارق��ة  بالزجاجات 

احلي.
وت����ه����ز ح����رك����ة الح�����ت�����ج�����اج غري 
التي  ال����ك����ربى  امل������دن  امل�������س���ب���وق���ة 
ن�سبت فيها حواجز واأغلقت طرق 
ما ت�سبب بنق�س يف املواد الأ�سا�سية 

ويثري ا�ستياء جزء من ال�سكان.
و�سطاء  تكليف  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ال���ت���ف���او����س م���ع جل��ن��ة الإ�����س����راب 

حركة  اأط���ل���ق���ت  ال����ت����ي  ال���وط���ن���ي 
عاجزة  احلكومة  تبدو  الحتجاج، 
اأزم��ة ل تهدد يف الوقت  عن وق��ف 

احلايل باإ�سقاطها.
وي����رى حم��ل��ل��ون اأن ه���ذه الأزم����ة 
الغ�سب  ����س���يء  ك���ل  ق��ب��ل  ك�����س��ف��ت 
اأفقره  م�����س��ي�����س  ل�����س��ب��اب  ال��ك��ام��ن 
يريد  ي��ع��د  ومل  كوفيد19  وب����اء 

ال�سكوت.
ملدة ن�سف ق��رن، حجب النزاع مع 
الثورية  امل�سلحة  القوات  متمردي 
اأ�سبح  واقعا  )ف��ارك(  الكولومبية 
البنك  ي���ق���ول  اإذ  ج�����دا  ����س���ارخ���ا 
من  واح���دة  كولومبيا  اإن  ال���دويل 
تفاوت  اأك���رب  ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
اأك����رب �سوق  امل��داخ��ي��ل ول��دي��ه��ا  يف 
اأمريكا  يف  ال��ر���س��م��ي  غ��ري  للعمل 

الالتينية.
ورك��������زت ال�����دول�����ة ع���ل���ى حم���ارب���ة 
ب��ق��ي منهم  ال���ذي���ن   - امل��ت��م��ردي��ن 
جي�س التحرير الوطني ومن�سقون 

بالكامل  واأه���م���ل���ت   - ف�����ارك  ع���ن 
املطالب الجتماعية.

ويف 2019، بعد عام على انتخاب 
اإي���ف���ان دوك���ي ، ن���زل ال��ط��الب اإىل 
بتح�سن  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال���������س����وارع 
والوظائف  املجاين  العام  التعليم 
وج���ع���ل ال����دول����ة وامل��ج��ت��م��ع اأك���ر 

ت�سامنا.
اأوق�����ف  كوفيد-19  وب������اء  ل���ك���ن 
يقدم  اأن  دون    2020 التعبئة يف 
رئ��ي�����س ال��دول��ة ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

42 عاما تنازلت كبرية.
ل��ذل��ك ج���اء رد ال��ف��ع��ل اأق�����وى مع 
ت�����س��ارع ان��ت�����س��ار ال��ف��ق��ر ال����ذي بات 
ا�سل  م����ن  ب���امل���ئ���ة   42،5 ي���ط���ال 
ال�سكان البالغ عددهم 50 مليون 
اإغ���راق  اإىل  ال���وب���اء  واأدى  ن�����س��م��ة. 
الفقر  ���س��ع��ف��ا يف  الأك�����ر  ال��ف��ئ��ات 

املدقع.
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  ع��امل��ة  وق���ال���ت 
على  ع��ق��د  “�ساع  ب�����وردا  ���س��ان��درا 

الأقل من حماربة الفقر«.
م����ن ج���ه���ت���ه، او�����س����ح الأك�����ادمي�����ي 
موؤلف  بوينديا  غوميز  هريناندو 
كتاب “بن ال�ستقالل واجلائحة” 
اإن ات��ف��اق ال�����س��الم ال���ذي وق���ع مع 
غلى  واأدى   2016 يف  املتمردين 
ن���زع ���س��الح اق���وى ح��رك��ة مت���رد يف 
القارة، اأنهى نزاعا عفا عليه الزمن 
وبعيدا عن اجليل اجلديد يف املدن 

الذي “يكت�سف ال�سيا�سة«.
الذين  ال�����س��ب��اب  ث��ل��ث  اأن  وا����س���اف 
ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن 14 و 28 
يدر�سون،  ول  ي��ع��م��ل��ون  ل  ع���ام���ا 
م�سريا اإىل اأن “كولومبيا تتحول” 

اإىل “بلد لنزاعات ح�سرية«.
“هناك  اإن  ب���وردا  ���س��ان��درا  وق��ال��ت 
ج�������زءا ف����اع����ال م�����ن امل���ج���ت���م���ع مت 
اإق�������س���اوؤه م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة عن 
والآن  ال��ع��م��ل  وع�����امل  ال�����س��ي��ا���س��ة 
م���ن ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م، و����س���اق ذرعا 
بذلك الآن، وهو الذي يتظاهر يف 

ال�سوارع اليوم«.
اأر�سون  �سينثيا  تعتقد  جهتها  من 
الالتينية  اأمريكا  برنامج  مديرة 
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عربي ودويل

فر�سة على الأوروبيني اغتنامها قبل اأن تتبلور النوايا الأمريكية يف مواقف ثابتة ي�سعب عليهم تغيريها

بــ�ــصــكــل عـــام, 
�صياق  هــنــاك 
فيه  ــي  ــق ــت ــل ت
خمــــــــــــــــاوف 
�لأوروبــــيــــني 
يكيني  مر لأ � و
�ل�صني ب�صاأن 

ـــن  �حلـــــــــــد م
جتـــــــــــــاوز�ت 
ــــــة  ــــــومل ــــــع �ل
مــــــو�ــــــصــــــوع 
�ل�صني  يزعج 
�ملـــ�ـــصـــتـــفـــيـــد 
منها �لأكـــــرب 

يف الظاهر، تبدو اأمريكا جو بايدن اأكرث اأوروبية يف اأولوياتها

اإىل  ���س��اف��ر بلينكن      يف م��ار���س، 
الهند  طوكيو، وجمع ممثلن من 
طريقه.  يف  وال��ي��اب��ان  واأ���س��رتال��ي��ا 
هذا ال�سكل الرباعي اجلديد، الذي 
يجمع دول املحيط الهادئ الكربى 
تراكمه  مب����ا  ان�������س���غ���اًل  والأك��������ر 
ال�������س���ن، ي��ر���س��ل ل���ه���ذه الخ����رية 
الوليات  �ستجد  وا���س��ح��ة:  اإ���س��ارة 
القوى  م����ن  م�������س���اع���دة  امل���ت���ح���دة 
املو�سوع  اإن���ه  مل��وازن��ت��ه��ا.  الأخ����رى 
اخلارجية  لل�سيا�سة  والأه��م  الأول 

للوليات املتحدة وبقية العامل.
   وال���ث���اين، ه��و ال��ت��ج��ارة وتنظيم 
ال���ت���ج���ارة. وه���و م��رت��ب��ط ب�����الأول: 
العوملة يزعج  احل��د م��ن جت���اوزات 
هي  ال��واق��ع،  الم���ر  بحكم  ال�سن 
اأي  من  اأك��ر  منها  ا�ستفادت  التي 

دولة اأخرى.
احلّد  يف  ب��اي��دن  رغ��ب��ة  اإن  بالطبع 
من اآثار العوملة بعيدة كل البعد عن 
الفعالة  وغ��ري  الهوجاء  احلمائية 
اأنها،  كما  ت��رام��ب؛  اعتمدها  التي 
ت��ن��ت��ج مبادرات  اخ����رى،  م��ن ج��ه��ة 
الغالبية  خم���اوف  تلبي  اأن  ميكن 
ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال�����دول الأوروب����ي����ة، 
عامة  �سريبة  اق���رتاح  غ���رار  على 
اأرب������اح  ب���امل���ائ���ة-ع���ل���ى   21- دن���ي���ا 
كما  اجلن�سيات.  متعددة  ال�سركات 
اإ����س���ارات على  ب��اي��دن  اإدارة  اأع��ط��ت 
الثنائي  ال��ن��زاع  ت�سوية  يف  رغبتها 
اإيربا�س  ب�ساأن  لالأطل�سي  العابر 
املرحلة،  ه���ذه  يف  ول��ك��ن  وب��وي��ن��غ، 
املفرو�سة  ال�����س��رائ��ب  رف����ع  دون 
على ال�����س��ادرات الأوروب��ي��ة يف هذا 
عالمة  اأي  تعطي  ل  اإنها  ال�سياق. 
اأكر  عن  التخلي  يف  الرغبة  على 
م���ا ي��ث��ري غ�����س��ب الأوروب�����ي�����ن يف 
املتحدة،  ال���ولي���ات  م��ع  ع��الق��ت��ه��م 
اجلانب  الأح��ادي��ة  العقوبات  وه��و 

التي تتجاوز احلدود الإقليمية.
   ما هو موقف اأوروبا من ال�سن 
وال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة، وم����ا درج���ة 
ت�سل  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال��ت��ف��اه��م 
ب�ساأن  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  اإليها 
انهما  اأوًل،  امل�����س��األ��ت��ن؟  ه���ات���ن 
وخا�سة  الأوروب�����ي�����ن،  ت��ق�����ّس��م��ان 
ال�سن، التي اأ�سبحت اأكرب �سريك 
2017، بينما  جتاري لأملانيا عام 
ت�����س��اع��ف��ت جت��ارت��ه��ا ث���الث مرات 
ت�سعى  وال��ت��ي   ،2000 ع���ام  م��ن��ذ 
مع  مم���ي���زة  رواب�������ط  اإق�����ام�����ة  اإىل 
وجنوب  ال�سرقية  الأط����راف  دول 
الرئا�سة  اإ�����س����رار  ك����ان  اأوروب���������ا. 
اإبرام  اإىل  اأدى  ال��ذي  ه��و  الأمل��ان��ي��ة 
ب���ن ال�سن  ات��ف��اق��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار 
دي�سمرب  يف  الأوروب�������ي  والحت������اد 
على  ا  اأي�سً العوملة  وتعمل  املا�سي. 
ن��زوع للتجارة  اأوروب���ا، بن  تق�سيم 
املتحدة  اململكة  يف  يتج�سد  احل��رة 
الوروبي،  الحت���اد  مغادرتها  قبل 
وان  حتى  ت����ردًدا،  الأك���ر  وفرن�سا 
متار�س اأوروبا ككل �سيا�سة التجارة 

املفتوحة ب�سكل عام.
الختالفات،  ه���ذه  ج��ان��ب  اإىل     
التقارب  من  ن��وع  مالحظة  ميكن 
بن الأوروب��ي��ن: ف���الآراء ت�سرتك 
معقلنة  ع���ومل���ة  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع  يف 
تنظيماً.  اأك���ر  ول��ت��ب��ادلت  اأك����ر، 
قوتن،  من  بت�سجيع  حتظى  وهي 
جتد  لكنها  واخل�سر،  ال�سعبوين 
�سدى ابعد من ذلك اي يف الطيف 
ال�سيا�سي املعتدل، با�سم “املرونة” 

التنمية  اأي  “ال�سيادة”:  و 
وتعزيز  ن��اح��ي��ة،  م���ن  امل�����س��ت��دام��ة، 
ا�ستقالل واأمن اأوروب��ا يف املجالت 
القت�سادية والتكنولوجية الأكر 

ا�سرتاتيجية، من ناحية اأخرى.
   وه���ن���اك ب��ع�����س ال���ت���ق���ارب حول 
����ا. ال���ع���الق���ات بن  ال�������س���ن اأي���������سً
ال�������س���ن ودول�����ت�����ن اأوروب����ي����ت����ن، 
يف  الت�سيك،  وج��م��ه��وري��ة  ال�سويد 
بعد حكم  ال�سويد  اأزم��ة مفتوحة: 
نا�سر  على  �سنوات  ع�سر  بال�سجن 
تدعي  �سيني،  اأ���س��ل  م��ن  �سويدي 
ع���ن جن�سيته  ت��خ��ل��ى  اأن����ه  ال�����س��ن 
الت�سيك،  وجمهورية  ال�سويدية، 
ب�����س��ب��ب اإر����س���ال وف���د ب���رمل���اين اإىل 

تايوان.
   ب�سكل ع��ام، ي�سجع قمع احلركة 
كونغ  ه���ون���غ  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
على  الأوروب��������ي��������ن  م���ي���ك���ان���ي���ك���ًي���ا 
اح���ي���اء ع��الق��ات��ه��م ب���ت���اي���وان، كما 
ي���ت�������س���ح م�����ن ال������زي������ارة الأخ�������رية 
ل��ل��رئ��ي�����س��ة ال��ت��اي��وان��ي��ة ت�����س��اي اإنغ 
ال��دمن��ارك حل�سور قمة  اإىل  وي��ن 

ت���داب���ري ال���رق���اب���ة وال���ت���اأط���ري، ان 
التجارة  حرية  م��ن  احل��د  يكن  مل 
ب��ه��ا راأي���ه���م���ا العام  ال��ت��ي ي��ط��ال��ب 
العوملة،  جت��������اوزات  م���واج���ه���ة  يف 
الحتبا�س  حم��ارب��ة  يف  وارادت��ه��م��ا 
هوام�س  وا�����س����ت����ع����ادة  احل����������راري 
الوطني  ال����ذات����ي  الك���ت���ف���اء  م����ن 
ال�سرتاتيجية.  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
بذلك  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  و�سيحفزهما 
����س���ب���ب���ان: مي���ك���ن ل�����س��ل�����س��ل��ة من 
احل���رك���ات اأح���ادي���ة اجل��ان��ب وغري 
يتجاوز  ت��ع��ط��ل، مب��ا  اأن  امل��ت��ع��اون��ة 
العابرة  التجارة  م�سمميها؛  نوايا 
ل��ل��م��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي، ال��ت��ي تظل 
التدفق الرئي�سي للتجارة العاملية، 
وقائية  اأوىل  وظيفة  هناك  لذلك 
ل��ل��ت��ع��اون الأوروب������ي الأم��ري��ك��ي يف 

هذا املجال.
باملنعرج  م��رت��ب��ط  ال��ث��اين  ال�����س��ب��ب 
ال����ذي ات���خ���ذه ب���اي���دن ن��ف�����س��ه: مع 
اأم���ري���ك���ا ال���ت���ي ت�����س��ع ع��ل��ى راأ�����س 
الحتبا�س  م��ك��اف��ح��ة  اأول���وي���ات���ه���ا 
التفاوتات،  م��ن  واحل��د  احل����راري، 

احتجت  وال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ات، 
عليها بكن ب�سدة.

   كما اأدت العقوبات التي فر�ستها 
اأع�ساء  ���س��د  م���ار����س  يف  ال�����س��ن 
حملة  انتقدوا  الأوروب����ي  ال��ربمل��ان 
اإىل ر����ّس  ال��ق��م��ع ���س��د الإي����غ����ور، 
اأعلنوا  الذين  الأوروبين،  �سفوف 

اأنها غري مقبولة.
الذي   1  +  17 اج��ت��م��اع  ح��ق��ق     
بكن  يف  اأب��ري��ل  يف  ال�سن  نظمته 
و�سرق  و�سط  دول  حولها  لتجمع 
ال���ي���ون���ان، جناًحا  م��ن��ه��ا  اأوروب���������ا، 
متوا�سًعا، حيث تخلى �ستة من اأهم 

القادة الأوروبين عن الزيارة. 
  واأخ�����رياً، يف ظ��ل ه��ذا امل��ن��اخ، يتم 

امل����ج����ال، حيث  ه����ذا  امل���و����س���وع يف 
الأمريكية  احلمائية  �سعود  يوؤدي 
التي  وامل�����س��ارات الأح��ادي��ة اجلانب 
امل�سالح  اإح����ب����اط  اإىل  ت��ت��خ��ذه��ا، 
وعلى  م��ب��ا���س��ر.  ب�سكل  الأوروب���ي���ة 
الأمريكيون  ذل�����ك،  م���ن  ال��ع��ك�����س 
م�����ت�����اأث�����رون م����ق����دًم����ا م�����ن خ���الل 
اإدخال  �سيما  ل  معينة،  اإج����راءات 
ال��ت��ي من  ال��ك��رب��ون  اآل��ي��ة تعوي�س 
�سريبة  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون  اأن  ���س��اأن��ه��ا 
الحتاد  اأرا���س��ي  اإىل  الدخول  على 

الأوروبي.
ان��ط��ل��ق��ا م��ن م�سالح     ح��ت��ى وان 
م����ت����ب����اي����ن����ة، ف�������ان ع����ل����ى اأوروب�����������ا 
لتن�سيق  ال�سعي  املتحدة  والوليات 

اتفاقية  ع��ل��ى  امل�������س���ادق���ة  ت��ع��ل��ي��ق 
متت  وث���ي���ق���ة  ويف  ال�����س����ت����ث����م����ار. 
وخم�س�سة  ب����ح����ذر  ����س���ي���اغ���ت���ه���ا 
املحيطن  يف  ل����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه 
ال��ه��ن��دي وال���ه���ادئ، ُن�����س��رت يف 21 
اأبريل، ي�ستح�سر الحتاد الأوروبي 
واحلاجة  الإن�����س��ان،  حقوق  كونّية 
و”تاأمن  اإم�����دادات�����ه  ت��ن��وي��ع  اإىل 
ومفتوحة”،  ح���رة  ب��ح��ري��ة  ط���رق 
ال�سفافة  التلميحات  م��ن  الكثري 

اإىل ال�سن.
تلتقي فيه  �سياق     عموما، هناك 
والأمريكين  الأوروبين  خماوف 
ب�������س���اأن ال�������س���ن، ح���ت���ى ل����و ك����ان، 
ال�سرتاتيجي  امل�����س��ت��وي��ن  ع��ل��ى 

جتاهها  لالأمريكين  والع�سكري، 
وظ��ي��ف��ة م���وازن���ة م���ن���ف���ردة، يبقى 
الأوروبيون بعيًدا عنها. وهذا من 
�ساأنه اأن يربر تنظيم حوار اأوروبي 
ال�سن.  ب�����س��اأن  ر���س��م��ي  اأم���ري���ك���ي 
احلال  هو  كما  الأ�سا�سي،  ال�سرط 
الأوروبيون  ي��ح��ّول  اأن  ه��و  دائ��ًم��ا، 
النظر  تقاربهم احلايل يف وجهات 
واأن  حقيقية،  �سيا�سية  روؤي���ة  اإىل 
مع  الت�سامن  من  مزيًدا  يظهروا 
على  وي��ع��م��ل��وا  ال��ب��ع�����س،  بع�سهم 
ب���دًء من  م��واق��ف��ه��م،  ب��ن  التوفيق 

فرن�سا واأملانيا.
   ومي��ك��ن ق���ول نف�س ال�����س��يء عن 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، رغ���م اختالف 

اأك���ر ت��واف��ًق��ا م��ع التنمية  وع��ومل��ة 
اأك����ر  ال����ظ����اه����ر  امل�������س���ت���دام���ة، يف 
اأوروبية يف اأولوياتها، هناك تدابري 
ملواجهة هذه  مًعا  ت�سميمها  يجب 
الكربون على  التحديات: �سرائب 
الإعفاءات  ومراجعة  عاملي،  نطاق 
ال�����س��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي ي�����س��ت��ف��ي��د منها 
وقود الطائرات والوقود البحري، 
الأخرى  الإج����راءات  من  والعديد 
اإذا  ال  ل��ه��ا معنى  ي��ك��ون  ل��ن  ال��ت��ي 
طّبقت عاملًيا. ووحدهم الأوروبيون 
مًعا  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  والأم����ري����ك����ان 
ت�سكيل الكتلة احلرجة ال�سرورية 
للرتويج لها عاملًيا مع بع�س فر�س 
الدول  اإن م�سالح  للنجاح.   يقال 
ل تتغري، واأن بايدن، بعد ترامب، 
مع  التوتر  �سيا�سة  نف�س  يوا�سل 
القت�سادية،  وال��ق��وم��ي��ة  ال�����س��ن 
الأوروبية،  امل�����س��ال��ح  يناق�س  مب��ا 
التي يجب تفادي ح�سرها يف حرب 
باردة مع ال�سن. فهذه وجهة نظر 

ك�سولة اإىل حد ما.
اأن هذين الجت��اه��ن ما    �سحيح 
زال، من رئي�س اإىل اآخر، مهيمنن 
وتبقى  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف 
ا  احلقيقة اأن هذه امل�ساكل هي اأي�سً
لالأوروبين،  واأول��وي��ة  اأهمية  ذات 
قد  ال�سينية  ال�سيا�سة  تطور  واأن 
يوؤدي اإىل تقارب مربر للتحليالت 
وامل����واق����ف ب���ن الأوروب�����ي�����ن ومع 
التي  الطريقة  واأن  الأم��ري��ك��ي��ن، 
�سيا�سته  اإىل  ب���اي���دن  ب��ه��ا  ي��ن��ظ��ر 
ال�سمنية،  ودواف���ع���ه���ا  ال��ت��ج��اري��ة 
تختلف اختالًفا جذرًيا عن دوافع 

ترامب.
   يف املجموع، هناك جمال للعمل 
والتجارة،  ال�سن  ب�ساأن  امل�سرتك 
اجلديدة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ب��ن 
والحت�����������اد الأوروب��������������ي وال��������دول 
الأوروبية الرئي�سية. ل يوجد هنا 
تقارب تلقائي للم�سالح ول �سمان 
ل��ل��ن��ج��اح، ل��ك��ن ف��ر���س��ة ل ب���د من 
بالأوروبين  ويح�سن  حماولتها، 
النوايا  تتبلور  اأن  قبل  اغتنامها 
الأمريكية يف مواقف ثابتة ي�سعب 

عليهم تغيريها.
*�أ�صتاذ منت�صب يف معهد �لعلوم 

�ل�صيا�صية بباري�س. من موؤلفاته 
تربير �حلرب؟ من �مل�صاعدة 

�لإن�صانية �إىل مكافحة �لإرهاب 

لعبة بوكر بني ثالثة عمالقة:

 جو بايدن، وال�سني، والتجارة والحتاد الأوروبي...!
•• الفجر -جيل اأندرياين –خرية ال�شيباين

ميكنهم  �لتي  �أمريكا  �كت�صاف  �لأوروبــيــون  يعيد     
من  �لقليل  وممار�صة  طبيعية  عالقات  �إقامة  معها 
�لدبلوما�صية �أخرًي�: يف حد ذ�ته, يعّد هذ� خروًجا 
وغري  و�لعدو�نية  �لفو�صوية  �لطريقة  عن  كبرًي� 

�لكفوؤة �لتي �عتمدها تر�مب. �إنهم يت�صاءلون �ليوم 
�لرئي�صية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �أفكار  �صتت�صكل  �أين 
�إن  �أفكارهم,  �قــرت�ح  �أجــل  من  �جلــديــدة,  لـــالإد�رة 

كانت لديهم �أفكار.
   وينطبق هذ� ب�صكل خا�س على م�صاألتني �أ�صا�صيتني, 
و�لكـــر�هـــات  ــدن  ــاي ب ــو  ج مــ�ــصــرية  ت�صاهم  حــيــث 

يف  �صلفه,  مع  ما  و��صتمر�رية  �لد�خلية  �ل�صيا�صية 
حتديات  �أهم  �لوقت  نف�س  ويف  �لأولويات,  حتديد 

�صيا�صته �خلارجية: �ل�صني و�لتجارة.
و�ل�صني,  �ملتحدة  �لــوليــات  بــني  �لتوتر  �زد�د     
�جتماع  �أول  مبنا�صبة  تر�مب,  عهد  يف  ��صال  �لقوي 
بعد  بايدن,  جو  تن�صيب  منذ  �مل�صتوى  رفيع  ثنائي 

�جلديد,  �خلارجية  وزير  بلينكني,  �أنطوين  تعد�د 
�ملثرية للجدل: قمع  �لق�صايا و�ملو��صيع  للعديد من 
هونغ  يف  �لدميقر�طية  عن  و�لــرت�جــع  �لأويــغــور, 
حمتو�ه  يهدف  تعد�د  وهو  تايو�ن,  وترهيب  كونغ, 
�لوليات  �أن  لل�صني  �ن يثبت  �إىل  �لعامة,  وطبيعته 

�ملتحدة ل تخافها.

العوملة.. ال�سن اكرب امل�ستفيدين

الحتاد الوروبي يجمد التفاقية مع ال�سن

قمة اأوروبا ال�سن وال�سغط المريكي بايدن والتحديات اجلديدة

ال�سن تتحدى العامل

م�صالح �لدول ل تتغري, وبايدن, بعد تر�مب, يو��صل �صيا�صة �لتوتر نف�صها  مع �ل�صني و�لقومية �لقت�صادية
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•• الفجر- وكاالت
ها�سمي  اجل���رنال  اجلمعة،  م���ايل،  يف  الد�ستورية  املحكمة  اأعلنت 
غويتا رئي�سا انتقاليا للبالد، واأفرج عن الرئي�س املحتجز، ورئي�س 

الوزراء بعد اأن ا�ستقال.
وذكرت املحكمة، يف بيان، نقلته و�سائل اإعالم حملية، اأنه مت تعين 

غويتا قائد املجل�س الع�سكري، رئي�سا انتقاليا للبالد.
ما  الر�س�����مية  اجلري�����دة  يف  الع�سكري  املجل�س  ن�سر  واخلمي�س، 
املجل�س  رئي�س  اعتبار  يتيح  اإن��ه  قائال  اأ�سا�سيا”،  “قانونا  �س�����ماه 
الوطني )الربملان املوؤق����ت( الذي يرتاأ�سه رئي�س املجل�س الع�سكري، 

رئي�سا للدولة، ما ي�سمح له ب�سمان 
ا�ستمرار الدولة والتح�سري للعملية 

النتقالية.
املجل�س  با�سم  املتحدث  واغيه، وق��ال  اإ�سماعيل  الع�سكري 
م�ساء  ال��وط��ن��ي،  هم ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  الع�سكرين  اإن  اجلمعة، 

رعاة هذا القانون.

�ملحكمة �لد�صتورية:
العقيد ها�سمي غويتا رئي�سا للمرحلة النتقالية

حتليل �خباري

�ملجل�س  نظر  رمبــا 
�إىل  ــري  ــك ــص ــ� ــع �ل
�أنــه  على  �لــو�ــصــع 
لعملية  ـــة  ـــد�ي ب
�لتام  ��ــصــتــبــعــاده 
و�لــــنــــهــــائــــي مــن 
�ل�صوؤون �ل�صيا�صية

ــون مــوقــف  ــك ــي ــص �
ـــــة  ـــــوع ـــــم ـــــج �مل
�لقت�صادية لدول 
غــــرب �أفــريــقــيــا, 
�لدويل  و�ملجتمع 
ـــا فــيــمــا  ـــًم ـــص حـــا�
�أحــد�ث  من  �صيلي 

�لتاريخ يعيد نف�صه

جمهورية مايل: انقالب داخل النقالب...؟
�صر�حهما  يطلق  �ن  قبل  مــايل  يف  �لنقالبات  كل 

لحقا.
�نقالب,  بــاأنــهــا  �لــوقــائــع  �ملــر�قــبــني  بع�س  و�ــصــف 
�لثنائي  بني  نقا�س  جمرد  �نه  �لآخر  �لبع�س  ور�أى 
“�ل�صابق”  �لوطني  �ملجل�س  و�أع�صاء  �لتنفيذي 
لإنقاذ �ل�صعب, �لذي مت حله ر�صمًيا. يذكر �أن مايل 

ذلك  بد�أ  �صهًر�.   18 مدتها  �نتقالية  مبرحلة  متر 
بانقالب 18 �أغ�صط�س 2020, �لذي �أطاح بالرئي�س 

�إبر�هيم بوبكر كيتا.
�أو�ئــل  يف  �لعامة  �لنتخابات  �إجــر�ء  �ملقرر  ومــن   
�لو�صع  �أن  2022, بني فرب�ير ومار�س. ويبدو  عام 
�حلايل يعيد مايل �إىل نقطة �لبد�ية؛ لكن ما �لذي 

الفجر -بوبكر حيدرة
ترجمة خرية ال�شيباين 

فاجاأ �جلي�س �جلميع بقيادته �نقالًبا ثانًيا يف ت�صعة 
�أ�صهر. كيف و�صلت �لبالد �ىل هذه �حلالة؟

يف 24 مايو 2021, بعد �لظهر, �عتقلت عنا�صر من 
�لنتقالية  �ملرحلة  رئي�س  �ملالية  �مل�صلحة  �لقو�ت 
ثم  �أو�ين,  خمتار  وزر�ئه  ورئي�س  ند�و  باه  مايل  يف 
يف  �لع�صكري  كيتا  �صاوندياتا  مع�صكر  �إىل  �قتيد� 
كاتي, هذ� �ملع�صكر �ل�صهري �لذي كان د�ئًما يف قلب 

حدث لي�صل �لو�صع �إىل هناك؟

�لرئي�س ند�و يف مو�جهة �لكولونيالت
يف 14 مايو 2021, �صلم رئي�س �لوزر�ء خمتار عون 
�لذي  نــد�و,  بــاه  �لرئي�س  �إىل  حكومته  ��صتقالة 
�أعاده على �لفور �إىل من�صبه, و�أمره ببدء مباحثات 
�حلكومة  ت�صكيل  بهدف  �ل�صيا�صية,  �لطبقة  مع 
�أعاد  لأنه  ترحيبًا  �لنهج  هذ�  لقي  وقد  �لقادمة. 
�حلو�ر �لذي �نهار بني �ل�صلطات �جلديدة و�لطبقة 

�ل�صيا�صية منذ �نقالب 18 �أغ�صط�س 2020.

�ساأنه  م��ن  ال���ذي  الأول  العن�سر 
احل������ايل، هو  ال���و����س���ع  ي��ف�����س��ر  اأن 
واإعادة  اأواين  ال�سيد  ا�ستقالة  اأن 
�سخ�سًيا  اإدارت����ه����ا  مت���ت  ت��ع��ي��ي��ن��ه 
م��ن ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س ن����داو، دون اأن 
-املجل�س  عن  امل�سوؤولن  ي�ست�سري 
ال�سابق،  ال�سعب  لإن��ق��اذ  الوطني 
نائب  غويتا،  اأ�سيمي  العقيد  وهم 
رئي�س املرحلة النتقالية؛ والعقيد 
مالك دياو رئي�س املجل�س الوطني 
الت�سريعية(  )ال��ه��ي��ئ��ة  الن��ت��ق��ايل 
وال���ع���ق���ي���د ����س���ادي���و ك����ام����ارا وزي����ر 
ا�سماعيل  الرائد  والعقيد  الدفاع 
والعقيد  امل�ساحلة  وزي��ر  واج���وي 
م����ودي����ب����و ك�������وين وزي��������ر الأم�������ن 

واحلماية املدنية.
اأعطى  التم�سي،  ه���ذا  خ���الل  م��ن 
تعر�س  ال��ذي  ن���داو،  ب��اه  الرئي�س 
لن���ت���ق���ادات وا����س���ع���ة ب�����س��ب��ب عدم 
امل�سهد،  يف  ال�����ق�����وي  ح���������س����وره 
الن���ط���ب���اع ب���اأن���ه ا���س��ت��ع��اد اأخ�����رًيا 
واأ�سبح  النتقالية،  املرحلة  زم��ام 
�سيدها احلقيقي. وميكن توّقع اأن 
هذا التطور لن يحظى باملوافقة، 
اأو حتى يثري غ�سب الكولونيالت 
الن���ق���الب���ي���ن، ال���ذي���ن مي��ك��ن اأن 
يروا فيه بداية عملية تهدف اإىل 
اإخراجهم تدريجياً من مواقعهم.

�سياق متوتر
التي  ال�سعبية  احلما�سة  تال�ست 
اأغ�سط�س   18 ان��ق��الب  �ساحبت 
ب�سرعة كبرية. املجل�س الع�سكري، 
ال��ب��داي��ة التغيري  ال���ذي ج�����ّس��د يف 
الذي طال انتظاره، ظهر تدريجياً 
كعن�سر من عنا�سر اإدامة النظام 
القائم. مل يتم ازعاج اأي من اأعيان 
النظام القدمي، مبن فيهم اأولئك 
اتهامات  ���س��ده��م  وج��ه��ت  ال��ذي��ن 

�سديدة.
ج���رى ال��ت��ع��دي��ل ال�����وزاري يف 14 
�سياق اجتماعي و�سيا�سي  مايو يف 
حركة  ك����ان����ت  ل���ل���غ���اي���ة.  م���ت���وت���ر 
الحتجاج، حركة 5 يونيو -جتمع 
القوى الوطنية، التي تندد ب�سري 
النتقال وتدعو اإىل “ت�سحيحه”، 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب��ح��ل  وك���ذل���ك 
مظاهرة  برجمت  ق��د  الن��ت��ق��ايل، 
جهة  م���ن   .2021 ي��ون��ي��و   4 يف 
اخرى، بعد اإ�سعار مدته 15 يوًما، 
لالحتاد  النقابية  املركزية  ب��داأت 
اأ�سبوعها  م���ايل  ل��ع��م��ال  ال��وط��ن��ي 
الثاين من الإ�سراب، وال��ذي كان 
 28 ح��ت��ى  ي�ستمر  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
للو�سع  ون���ظ���ًرا   .2021 م��اي��و 
ال�سيا�سي، وعدم وجود اأي حماور 
اآخر يف ظل غياب احلكومة، علقت 
ق��رار الإ���س��راب، ودع��ت اأع�ساءها 
اإىل العودة اإىل العمل اعتباًرا من 
الو�ساع  ع��ودة  وحتى  م��اي��و،   26

اإىل طبيعتها.
املجل�س  ك���ول���ون���ي���الت  ع��ل��م  ل��ق��د 
ال������وط������ن������ي لإن���������ق���������اذ ال�������س���ع���ب 
احلكومة  ب��ق��ائ��م��ة  “ال�سابقن” 
 24 يف  امل����ن���������س����ورة  اجل�������دي�������دة، 
الوقت  ن��ف�����س  يف   ،2021 م��اي��و 

اأي  العادين،  املالين  واملواطنن 
من خالل و�سائل الإعالم. وزادت 
ا�ستبعاد  م��الح��ظ��ة  م��ف��اج��اأت��ه��م، 
الدفاع  وزي���ر  وه��م��ا  اث��ن��ن منهم، 
واحلماية  والأم��ن  كامارا،  �ساديو 
امل�����دن�����ي�����ة م�����ودي�����ب�����و ك���������وين. مل 
بالكاد  ط��وي��اًل:  فعلهم  رد  يتاأخر 
الت�سكيلة  ن�سر  على  �ساعة  م���ّرت 
القب�س  مت  للحكومة،  اجل��دي��دة 
التنفيذي،  اجل���ه���از  ث��ن��ائ��ي  ع��ل��ى 
مع�سكر  اإىل  ميلي�سيا  مانو  ونقل 

كاتي الع�سكري.
الرئي�س،  لنائب  ال�سحفي  البيان 
الذي متت  العقيد عا�سي غويتا، 
قراءته يف 25 مايو 2021 على 
ميكن  ل  ال���وط���ن���ي،  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
فهو  و����س���وًح���ا:  اأك�����ر  ي���ك���ون  اأن 
ال�����وزراء  رئ��ي�����س  م��وق��ف  ي�ستنكر 
والرئي�س، اللذين �سكال احلكومة 
اجلديدة “دون الت�ساور مع نائب 
�سخ�سه.  م����ع  اأي  الرئي�س”، 

للوجود  ���س��ي��ئ��ة  ن���ظ���رة  ي��ن��ظ��رون 
ال��ع�����س��ك��ري ال��ف��رن�����س��ي يف م���ايل، 
بانتظام  ي���ت���ظ���اه���رون  وال�����ذي�����ن 
ترويج  ويتم  ب��رخ��ان.  عملية  �سد 
ه���ذه ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات، ك��م��ا ه��و احلال 
دائ����ًم����ا، م���ن ق��ب��ل ن��ا���س��ط��ن على 
ال�سبكات الجتماعية، ومعروفن 

مبواقفهم املعادية لفرن�سا.
مظاهرة  ع���ن  الإع�������الن  مت  ك��م��ا 
مايو،   25 يف  النقالبين  لدعم 
باماكو،  يف  ال�ستقالل  �ساحة  يف 
لحق.  م��وع��د  اإىل  تاأجيلها  ق��ب��ل 
الع�سكري  املجل�س  هدف  و�سيكون 
اأ�سكال املوافقة  اإعطاء مظهر من 
ال�سعبية على انقالبهم. الطريقة 
ال��وح��ي��دة يف ن��ظ��ره��م ل���الأم���ل يف 
وال�سغوط  ال��ع��ق��وب��ات  م��واج��ه��ة 

الدولية القادمة.
يونيو   5 ب���ح���رك���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
-جت��م��ع ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة، متت 

الرئي�س  ن��ائ��ب  “راأى  وي�����س��ي��ف: 
للحفاظ  بالتحرك  ملزًما  نف�سه 
الن��ت��ق��ايل، والدفاع  امل��ي��ث��اق  ع��ل��ى 
ب���ه���دف و�سع  اجل���م���ه���وري���ة  ع����ن 
ال��رئ��ي�����س ورئ��ي�����س ال�����وزراء خارج 

�سالحياتهما. »
هنا  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ي���وؤك���د  اإذن، 
النتقايل؛  ب��امل��ي��ث��اق  ت��ع��ّل��ق��ه  ع��ل��ى 
ومع ذلك، فاإن هذا الخري ين�س 
بو�سوح على عدم اإمكانه تعوي�س 
ال�سغور.  ح��ال  يف  املوؤقت  الرئي�س 
حول  املناق�سات  اأث��ن��اء  اأن���ه  ي��ذك��ر 
ُينظر  كان  املذكور،  امليثاق  اعتماد 
الرئي�س  نائب  اإىل من�سب  اأحياًنا 
)وه���و الأول يف م���ايل(، ال���ذي مت 
اأحد  لي�سغله  ا  خ�سي�سً اإن�������س���اوؤه 
على  الع�سكري،  املجل�س  اأع�����س��اء 
اأن���ه و���س��ي��ل��ة ل��ه��ذا الخ���ري لتوقع 
النتقال.  عملية  ق��ي��ادة  اح��ت��م��ال 
املجموعة  جعلت  ال�سبب،  ول��ه��ذا 

فيما يتعلق بال�سكان، منذ اعتقال 
ن�سهد  وزرائ����ه،  ورئ��ي�����س  الرئي�س 
اأن�سار  يتناقله  معن  راأي  ت�سكيل 
امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري، ي�����س��ري اإىل 
تعبري  ه����و  احل������ايل  ال���و����س���ع  اأن 
ج���������ذري ع������ن م����واج����ه����ة ن���ق���اط 
النظر  وج����ه����ات  يف  الخ�����ت�����الف 
ثنائي  التنفيذية:  ال�سلطة  ب��ن 
وكولونيالت  التنفيذي،  اجل��ه��از 
ال�سعب  لإن��ق��اذ  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
فقط  ي�ستجيب  الأول  “ال�سابق. 
ن�سر  اأن  -خ��ا���س��ة  فرن�سا  مل�سالح 
ق��ائ��م��ة احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة ياأتي 
بعد 48 �ساعة من عودة باه نداو 
الثاين،  ال�سق  -بينما  باري�س  من 
الإمربيالية،  ف��رن�����س��ا  ي���ع���ار����س 
وبدًل من ذلك يرّوج للتقارب مع 

رو�سيا.
احلجة  ه����ذه  م��ث��ل  اأن  وم���ف���ه���وم 
الذين  ك����ل  يف  ت����وؤث����ر  اأن  مي���ك���ن 

اإفريقيا  غ��رب  ل��دول  القت�سادية 
)اإي������ك������وا�������س( رف�������ع ال���ع���ق���وب���ات 
م�سروًطا  م���ايل  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة 
امل���ي���ث���اق ح���ك���ًم���ا ين�س  ب��ت�����س��م��ن 
لنائب  ميكن  ل  اأن��ه  على  بو�سوح 
رئي�س  حم���ل  ي��ح��ل  اأن  ال��رئ��ي�����س 
امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة. وي��ب��ق��ى اأن 
اإذا كان هذا عائًقا موؤقًتا  نرى ما 
اأم عزل نهائيا. يف احلالة الثانية، 
اأنها الأكر ترجيًحا،  والتي يبدو 
����س���ن���ك���ون ام��������ام ان�����ق�����الب داخ�����ل 

النقالب.

رهان رئي�صي: �إقناع
 �ل�صكان و�حل�صول على

 دعم حركة 5 يونيو
القت�سادية  امل��ج��م��وع��ة  اأر���س��ل��ت 
الفور  اأف��ري��ق��ي��ا على  ل���دول غ��رب 
25 مايو، مبعوثها  اإىل مايل، يف 
املرحلة  م���راق���ب���ة  ع���ن  امل�������س���وؤول 

النيجريي  الرئي�س  الن��ت��ق��ال��ي��ة، 
ال�������س���اب���ق ج���������ودلك ج����ون����اث����ان. 
و�����س����ي����ك����ون م�����وق�����ف امل���ج���م���وع���ة 
اأفريقيا،  غرب  لدول  القت�سادية 
وب�����س��ك��ل اأع������م امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
)فرن�سا والوليات املتحدة والأمم 
املتحدة من خالل بعثتها يف مايل، 
مينو�سما( حا�سًما يف ما �سيلي من 
اأحداث. يدرك النقالبيون ذلك، 
على  ل��ل��ح�����س��ول  الآن  وي�����س��ع��ون 
ال�سكان  م���ن  ���س��ي��م��ا  ول  ال���دع���م، 
وا�سا�سا  ال�سيا�سين،  والفاعلن 
من حركة 5 يونيو -جتمع القوى 
الحتجاج  حركة  وه��ي  الوطنية، 
بوبكر  اإبراهيم  قوة  اأ�سعفت  التي 
ك��ي��ت��ا، و���س��م��ح��ت ب��الن��ق��الب �سد 
مطابق  نهجهم  ان  الأخ���ري.  ه��ذا 
ل�����ذاك ال�����ذي اع���ت���م���دوه���ا خالل 
2020؛  اأغ�سط�س   18 ان��ق��الب 

لكن هذه املرة بحجج خمتلفة.

دع������وة ق���ادت���ه���ا ل��الن�����س��م��ام اإىل 
�ساعات  بعد  كاتي  يف  النقالبين 
فقط من اعتقال الرئي�س ورئي�س 
يتعلق  للجي�س،  بالن�سبة  ال��وزراء. 
الم����ر مب��ن��ح ق����ادة ه���ذه احلركة 
-و�سيلة  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  من�سب 
لإ�سالح  وباملثل،  دعمهم،  لتاأمن 
ارتكبت  ال��ت��ي  امل��ا���س��ي  “اأخطاء” 
يف ح��ق��ه��م: رغ����م اأن���ه���م ك���ان���وا يف 
ق���ل���ب الن�����ق�����الب ال�������ذي وق�����ع يف 
انتهى   ،2020 اأغ�����س��ط�����س   18
الأم����ر ب��ح��رك��ة 5 ي��ون��ي��و -جتمع 
ا�ستبعادها  اإىل  الوطنية  ال��ق��وى 
الكاملة  ال��ه��ن��د���س��ة  م����ن  مت����اًم����ا 
)با�ستثناء  الن��ت��ق��ال��ي��ة  للعملية 
الذين  اأع�����س��ائ��ه��ا  م��ن  قليل  ع���دد 
مت اختيارهم(. وبنف�س الطريقة، 
اأغ�سط�س، وقبل   18 بعد انقالب 
اإن�����س��اء امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة، فاإن 
امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري، ال�����ذي كان 
ثقل يف  له  يكون  ان  ا على  حري�سً
الذي  ال����دويل  املجتمع  م��واج��ه��ة 
ط��ال��ب ب��ان��ت��ق��ال م���دين، ق��د جعل 
-جتمع  ي���ون���ي���و   5 ح����رك����ة  م�����ن 
ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة ح��ل��ي��ف��اً، ول����ّوح 
دوًرا  ���س��ي��ل��ع��ب��ون  ب��اأن��ه��م  ل��ق��ادت��ه��ا 
مهًما يف املرحلة النتقالية. وكان 
5 يونيو  امل��ت��ع��اط��ف��ون م��ع ح��رك��ة 
النتقال  كبري  ح��د  اإىل  ي��وؤي��دون 

الع�سكري.

�أي رد فعل ملمو�س 
من �ملجتمع �لدويل على 
جمل�س ع�صكري يائ�س؟

التحليل الين الذي ميكن اإجراوؤه 
ل����ه����ذا الن�����ق�����الب الأخ���������ري �سد 
الرئي�س النتقايل ورئي�س وزرائه، 
ي��ب��دو ق��د ام��ت��د اإىل  اأن القلق  ه��و 
مع�سكر املجل�س الع�سكري، ب�سبب 
عدم ت�سريكه يف ت�سكيل احلكومة 
اثنن  ا�ستبعاد  وخا�سة  اجلديدة، 
جمرد  ع��ن  وبعيًدا  اأع�سائه.  م��ن 
الوزارية،  املنا�سب  ه��ذه  خ�����س��ارة 
ميكن اأن ينظر املجل�س الع�سكري 
اإىل الو�سع على اأنه بداية لعملية 
ا���س��ت��ب��ع��اده ال���ت���ام وال��ن��ه��ائ��ي من 
ال�سوؤون ال�سيا�سية. و�سيعني ذلك 
ا بطريقة ما بالن�سبة له بداية  اأي�سً
امل�ساكل القانونية، عندما نعلم اأن 
النقالب  ي��ع��ت��رب  م����ايل  د����س���ت���ور 

جرمية ل ت�سقط بالتقادم.
من املحتمل اأن يكون الرئي�س باه 
ال�سيطرة  ا�ستعادة  ب��ق��راره  ن���داو، 
ع���ل���ى ال����و�����س����ع ال�������س���ي���ا����س���ي، قد 
املجموعة  م��ن  اأول��ًي��ا  دع��ًم��ا  تلقى 
اأفريقيا  غ��رب  ل��دول  القت�سادية 
العملية  ع��ل��ى  “ت�سرف”  ال���ت���ي 
الن��ت��ق��ال��ي��ة، وك��ذل��ك م��ن �سركاء 
مقدمتهم  ويف  ال��دول��ي��ن،  م���ايل 
اإىل  الآن  الأم����ر  وي��ع��ود  ف��رن�����س��ا. 
هوؤلء الفاعلن املختلفن للتدخل 
اإج���راءات قوية، لأنهم  من خالل 
القادرون  ال��وح��ي��دون  ه��م  يظلون 

على حل الو�سع.
*باحث م�صارك يف خمترب 

�أفريقيا يف �لعامل, معهد �لدر��صات 
ا  �ل�صيا�صية يف بوردو, وهو �أي�صً
حما�صر يف جامعة �صيغو, مايل.

علم كولونيالت �ملجل�س �لوطني لإنقاذ �ل�صعب �ل�صابقني بقائمة �حلكومة �جلديدة, من خالل و�صائل �لإعالم
ي�سعى النقالبيون الآن للح�سول على الدعم، ول �سيما من ال�سكان والفاعلني ال�سيا�سيني

دور فرن�سا من الدوار احلا�سمةالرئي�س..  اقالة ام ا�ستقالة ؟

الع�سكر يزيح رئي�س احلكومة
العقيد ها�سمي رئي�سا للبالد

انت�سار ع�سكري يف باماكو

هل تنجح و�ساطة الرئي�س النيجريي ال�سابق جودلك جوناثان؟

جرى التعديل الوزاري يف �سياق اجتماعي و�سيا�سي متوتر 
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املال والأعمال

•• جوبا-وكاالت

5 من احلركات الدارفورية  قالت 
امل��وق��ع��ة ع��ل��ى ات���ف���اق ال�����س��الم مع 
احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة يف ج��وب��ا يف 
اأكتوبر املا�سي اإن عدم تنفيذ بنود 
ال��رتت��ي��ب��ات الأم��ن��ي��ة ي��ه��دد بن�سف 
العملية ال�سلمية ويعيد البالد اإىل 

مربع احلرب من جديد.
ويف اجلانب الآخر، اأ�سار مراقبون 
اتفاق  يف  كبرية  ثغرات  وج��ود  اإىل 
وحملوا  الأم����ن����ي����ة  ال����رتت����ي����ب����ات 
عدم  م�سوؤولية  امل�سلحة  احلركات 
متهمينها  الت���ف���اق  ب��ن��ود  ت��ن��ف��ي��ذ 
من  قواتها”  “ت�سخيم  مبحاولة 
وبيع  والتجنيد  التح�سيد  خ��الل 
الأمني من  امل�سهد  واإرب��اك  الرتب 
خالل اإدخال وحدات م�سلحة تابعة 
يف  ح�سا�سة  مدنية  مناطق  يف  لها 

قلب العا�سمة اخلرطوم.
الأمنية  ال��رتت��ي��ب��ات  ب��ن��د  وح�����دد 
امل�����س��م��ن يف ات���ف���اق ال�������س���الم 39 
والت�سريح  ال��دم��ج  لعملية  ���س��ه��را 
املتعلقة مبقاتلي احلركات امل�سلحة 
م���ع ت�����س��ك��ي��ل ق����وات م�����س��رتك��ة من 
وال�سرطة  ال���������س����وداين  اجل���ي�������س 
الأم��ن يف  ال�سريع حلفظ  والدعم 
ولي����ة دارف�����ور وامل��ن��ط��ق��ت��ن متثل 
امل�سلحة  احل����رك����ات  ق������وات  ف��ي��ه��ا 
بن�سب ت�سل اإىل 30 يف املئة، لكنه 
عن  وا�سحة  تفا�سيل  يت�سمن  مل 
اأماكن التجميع ومل يح�سر اأعداد 
ال���ق���وات ال��ت��اب��ع��ة ل��ك��ل ح��رك��ة قبل 
�سادر  بيان  حمل  التوقيع.  عملية 
ال�سودان”  “حترير  ح��رك��ات  ع��ن 
“التحالف  و  وامل�ساواة”  و”العدل 
ال�سوداين” و”جتمع قوى حترير 
“حترير  وح�����رك�����ة  ال�سودان” 
النتقايل”،  امل��ج��ل�����س  ال�������س���ودان 
احلكومة  يف  ال��ع�����س��ك��ري  امل����ك����ون 
اإنفاذ  ع��دم  م�سوؤولية  النتقالية 
بنود الرتتيبات الأمنية رغم مرور 
7 اأ�سهر على توقيع اتفاق ال�سالم. 
وقال البيان اإن احلكومة ممثلة يف 
خطوة  تخط  مل  الع�سكري  املكون 
الرتتيبات  ب��ن��د  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  واح������دة 
الأم���ن���ي���ة، م��ت��خ��ذة ���س��ي��ا���س��ة ك�سب 

امل�ستويات  اأع���ل���ى  يف  وال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  دول�������ة  وزراء  ب��ت��ع��ي��ن  وذل�������ك 
والداخلية ومتثيل  الدفاع  وزارتي 
الأرك���ان  ق��ي��ادة  هيئة  يف  “عادل” 
ال�سرطة  هيئة  وق��ي��ادة  امل�����س��رتك��ة 
وقيادة الأمن واملخابرات و”الدعم 

وال�سريع«.

نق�س �ل�صتعد�د
يعزي مبارك بخيت م�سوؤول ملف 
الرتتيبات الأمنية يف م�سار دارفور 
الرتتيبات  بند  تنفيذ  تاأخر  �سبب 
الأمنية اإىل عدم ا�ستعداد الطرف 
ال�سودانية  احلكومة  يف  الع�سكري 
اإداري�����ا وم��ال��ي��ا مل�����س��ارك��ة الأط����راف 
امل���وق���ع���ة ع��ل��ى ات���ف���اق ال�������س���الم يف 
الطابع  ذات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال������وزارات 
الأم������ن������ي م����ث����ل وزات����������ي ال����دف����اع 
وال���داخ���ل���ي���ة وج����ه����از امل���خ���اب���رات 

العامة.
نيوز  ���س��ك��اي  مل��وق��ع  وي��ق��ول بخيت 
ال�سالم  ات���ف���اق  اأن  “رغم  ع��رب��ي��ة 
ن�س على توفري الدعم اللوج�ستي 
�ساعة   72 بعد  امل�سلحة  للحركات 
اأن��ه لي�ست  اإل  م��ن توقيع الت��ف��اق 

احلكومة  ت��ن��ف��ذ  م���امل  اخل���رط���وم 
الن��ت��ق��ال��ي��ة الت����ف����اق، وي���ق���ول اإن 
القوات  بخروج  احلكومة  مطالبة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��رك��ات امل���ت���واج���دة يف 
“بداية  ي�����س��ك��ل  ح��ال��ي��ا  اخل���رط���وم 
داخل  جديدة  اأهلية  حلرب  �سرارة 

العا�سمة«.

ثغر�ت خطرية
هنالك  اإن  يقولون  مراقبن  لكن 
الرتتيبات  بند  يف  خطرية  ثغرات 
الأم��ن��ي��ة، اأه��م��ه��ا ع��دم وج���ود اآلية 
ق����وات احلركات  حم��ك��م��ة حل�����س��ر 
امل���وق���ع���ة مم����ا ف���ت���ح ال����ب����اب اأم�����ام 
حم��اولت فر�س واق��ع جديد عرب 

التجنيد وبيع الرتب.
املوقعة  ح��ت��ى اجل��ه��ات  واع���رتف���ت 
حيث  الثغرات،  بتلك  التفاق  على 
اإدري�س ع�سو جمل�س  الهادي  اأث��ار 
الثورية  اجلبهة  ورئي�س  ال�سيادة 
م���ن احلركات  ع�����ددا  ت�����س��م  ال���ت���ي 
جوبا  اتفاق  على  املوقعة  امل�سلحة 
مزيدا من املخاوف حول م�ستقبل 
الرتتيبات الأمنية. وقال �سراحة 
اإعالم  و�سائل  عنه  نقلته  مل��ا  وفقا 

للرتتيبات  م��ي��زان��ي��ة  اأي  ه���ن���اك 
بخيت  ونفى  الآن«.  حتى  الأمنية 
امل�سلحة  للحركات  م�سوؤولية  اأي 
ال���رتت���ي���ب���ات  ت���ن���ف���ي���ذ  ت�����اأخ�����ري  يف 
قوات  “لدينا  واأو����س���ح  الأم��ن��ي��ة، 
مناطق  يف  وم����ت����واج����دة  ج����اه����زة 
الرتكاز املتفق عليها وهناك جلان 
خا�سة بتنفيذ التفاق موجودة يف 

اخلرطوم«.
تنفيذ  تاأخري  اأن  اإىل  واأ�سار بخيت 
ال��رتت��ي��ب��ات الأم��ن��ي��ة ���س��ي��وؤث��ر على 
تعدد  اأن  ح��ي��ث  الت����ف����اق  جم��م��ل 
الأزمة  من  ج��زءا  اأ�سبح  اجليو�س 
ال�سودان.  يعي�سها  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 
اجلاد  العمل  ���س��رورة  على  و���س��دد 
الرتتيبات  ب��ن��د  ت��ن��ف��ي��ذ  اأج����ل  م���ن 
الزمني  اجل����دول  ح�سب  الأم��ن��ي��ة 
وتكوين جي�س  الت��ف��اق  امل��ح��دد يف 
ع�سكرية  ب��ع��ق��ي��دة  م��وح��د  وط��ن��ي 
تعك�س  ����س���رط���ة  وق�������وات  واح�������ده 
التنوع ال�سوداين وقادرة على اإنفاذ 

القانون.
�تفاق م�صلول

ال�ساير  والنا�سط  املحامي  اعترب   
تنفيذ  ت����اأخ����ري  اآدم  اإ����س���م���اع���ي���ل 

خمالفة  الأم����ن����ي����ة  ال����رتت����ي����ب����ات 
اتفاق  اإ���س��اب��ة  اإىل  اأدت  وا���س��ح��ة 
واأو�����س����ح  ب�”ال�سلل”.  ال�������س���الم 
ج�������اءت  امل�����وق�����ع�����ة  “احلركات 
لالتفاقية  ت��ن��ف��ي��ذا  ل���ل���خ���رط���وم 
املوقعة اإل اأنها تفاجاأت بكثري من 
مما  وال��ق��ان��وين  ال�سيا�سي  اخل��ل��ل 

جتعلها تفقد الأمل يف التفاق«.
ويحمل اآدم م�سوؤولية تاأخري ح�سم 
ملف الرتتيبات الأمنية للحكومة 
الدولية  وال��و���س��اط��ة  ال�����س��ودان��ي��ة 
ويقول  نف�سها،  املوقعة  واحلركات 
مل��وق��ع ���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة “رغم 
ب�سكل  ت�����س��رح  مل  احل���ك���وم���ة  اأن 
انها تلوم احلركات لعدم  اإل  علني 

توحدها«.
احلركات  على  ب��ال��ل��وم  اآدم  ويلقي 
امل����وق����ع����ة ع���ل���ى ق���ب���ول���ه���ا ل���وج���ود 
حركات موازية، ويو�سح “اأخطاأت 
حينما  ال���ب���داي���ة  م��ن��ذ  احل����رك����ات 
وهي  امل�سنعة  ب��احل��رك��ات  واف��ق��ت 
للحكومة  ت��اب��ع��ة  ح���رك���ات  اأ����س���ال 
تخريب  بوجودها  ق�سد  ال�سابقة 
اآدم  وط����ال����ب  ال���������س����الم«.  ع��م��ل��ي��ة 
احل������رك������ات ب����ع����دم اخل����������روج من 

ر�سمية اأن بع�س احلركات امل�سلحة 
الع�سكرية  ال��رت��ب  بيع  على  تعمل 
قواتها  ع����دي����د  ت�����س��خ��ي��م  ب���ق���ي���ة 
امل�ساركة  يف  ثقلها  رف���ع  وب��ال��ت��ايل 
القوات  داخ���ل  ال��دم��ج  عمليات  يف 

امل�سلحة. 
جمال  ال��ع�����س��ك��ري  للخبري  ووف��ق��ا 
ي��ح��ي ب��ور���س ف���اإن ظ��اه��رة اإق���دام 
بيع  على  امل�سلحة  احلركات  بع�س 
ال��رت��ب ال��ع�����س��ك��ري��ة مب��ث��اب��ة اإف����راز 
ال�سلطة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ك��ال��ب  ح��ق��ي��ق��ي 
يف  امل�ساركة  تو�سيع  ع��رب  وال���روة 
وهو  ال�����س��ودان��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 
ما �سيوؤدي اإىل املزيد من اخللل يف 

بنية اجلي�س ال�سوداين.
القوات  اأن  اإىل  ب���ور����س  وي�����س��ري 
امل�سلحة ال�سودانية ظلت ول�سنوات 
للتما�سك  من��وذج��ا  ت�سكل  طويلة 
املباد  النظام  ف��رتة  لكن  واملهنية، 
ف��ت��ح��ت ال����ب����اب اأم�������ام اخ����رتاق����ات 
اأ�سعفت كثريا من متا�سك املوؤ�س�سة 

الع�سكرية وعقيدتها.
ومن الثغرات التي ظهرت يف اتفاق 
و�سول  اأي�سا  الأمنية  الرتتيبات 
ق��وات احلركات  اأع���داد كبرية م��ن 

حركات  و�سناعة  منهجا،  ال��وق��ت 
اأخرى ديدناً بغر�س تعقيد امل�سهد 
ال�سالم،  وت���خ���ري���ب  ال���ع�������س���ك���ري 
النظام  مم��ار���س��ات  ذات  ومم��ار���س��ة 
اخلطري  امل���ل���ف  ه����ذا  يف  ال�����س��اب��ق 
مربع  اإىل  ال���ب���الد  اإع������ادة  ب���ه���دف 
احل����رب ل��ت�����س��ت��م��ر امل���ع���ان���اة وامل����وت 
والدمار. واأ�ساف “من خالل هذه 
احلكومة  اأن  لنا  ت��اأك��د  امل��م��ار���س��ات 
مم��ث��ل��ة يف امل��ك��ون ال��ع�����س��ك��ري غري 
بند  تنفيذ  راغ��ب��ة يف  ج���ادة وغ���ري 

الرتتيبات الأمنية«.
واتهم البيان احلكومة بالتماطل يف 
عدم ت�سكيل الآليات، و”املراوغة” 
حلفظ  امل�سرتكة  القوة  ت�سكيل  يف 
وعدم  اللوج�ستي،  والدعم  الأم��ن 
ات����خ����اذ خ����ط����وات ج������ادة لإ����س���الح 
امل�ستويات  كل  يف  الأمنية  الأجهزة 

لتعك�س تنوع ال�سعب ال�سوداين.
اتفاق  تنفيذ  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
ال��رتت��ي��ب��ات الأم���ن���ي���ة ي��ح��ت��اج اإىل 
قرارات من رئي�س جمل�س ال�سيادة 
احلركات  ق�����ادة  ب���اإ����س���راك  وذل�����ك 
الأمنية  الجهزة  اإدارة  يف  امل�سلحة 
ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  البالد  يف 

ومتركزها  اخلرطوم  اإىل  امل�سلحة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة خمتلفة  اأم���اك���ن  يف 
الدمج  اإج��������راءات  يف  ال���ب���دء  ق��ب��ل 
والت�سريح مما اأثار خماوف اأمنية 

كبرية يف العا�سمة.
واأدى عدم حتديد نقاط التجميع 
ب��ن��د ال��رتت��ي��ب��ات الأم���ن���ي���ة اإىل  يف 
دخ�����ول ب��ع�����س ت��ل��ك ال����ق����وات اإىل 
مدنية  اأم��اك��ن  واقتحام  العا�سمة 
ح�سا�سة مثل مقر اللجنة الأوملبية 
ق��ب��ل اخل������روج منها  ال�������س���ودان���ي���ة 
بعد  وذل��ك  ببعيد  لي�س  مكان  اإىل 
انتظمت  ك��ب��رية  اإع��الم��ي��ة  ح��م��ل��ة 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
اللجنة  تهديد  وبعد  ال��وق��ت  ذل��ك 
الأوملبية الدولية بتجميد الن�ساط 

الريا�سي يف ال�سودان.

خلل كبري
�سامي  الأم�����ن�����ي  اخل����ب����ري  ي����ح����ذر 
ن�����وري م���ن اخل���ل���ل ال��ك��ب��ري ال���ذي 
جوبا  اتفاق  على  التوقيع  �ساحب 
وب��ع�����س احلركات  احل��ك��وم��ة  ب���ن 

الدارفورية. 
“التفاق مل ينب على  اأن  واأو���س��ح 
مع  ومت  حقيقية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  روؤى 
اأط�����راف ك��ان��ت ت��ق��ود ح��رب��ا قبلية 
�سيا�سية«.  لف���ت���ات  حت���ت  ع��ب��ث��ي��ة 
وي��ق��ول ن����وري مل��وق��ع ���س��ك��اي نيوز 
تريد  ل  ع��دي��دة  ج��ه��ات  اإن  عربية 
ه��ي��ك��ل��ة الأج���ه���زة الأم���ن���ي���ة، وعلى 
“امل�سيطرة  العميقة  الدولة  راأ���س 

على كل مفا�سل الدولة«.  
ن������وري ق��ل��ق��ه م����ن حالة  وي����ب����دي 
ال�����س��ي��ول��ة الأم��ن��ي��ة احل��ال��ي��ة التي 

ت�سود البالد.
تفلتات  من  يحدث  ما  اإن  ويقول   
اأمنية هو اأمر خمطط له من قبل 
“جهة نافذة جتاوزت �سالحياتها 
الد�ستورية  الوثيقة  املن�سو�سة يف 
امل�سلحة  ب���احل���رك���ات  وت�����س��ت��ق��وي 
حا�سنة  اإي��ج��اد  يف  ف�س��لت  اأن  بعد 
ال�سيطرة  م��ن  متكنه�����ا  �سيا�سية 
اأن  اأدرك�����ت  اأن  ع��ل��ى احل��ك��م وب��ع��د 
ال�س���يا�سي  امل�س�����هد  يف  وج��وده��ا 
اأهداف  م��ا حتققت  اإذا  ي��ط��ول  ل��ن 

الثورة«.

ثغرات كبرية.. »الرتتيبات الأمنية« تهدد بن�سف �سالم ال�سودان

تظاهرة تطالب با�ستقالة رئي�س الوزراء يف �سلوفينيا جي�س النيجر ي�سّد هجومًا كبريًا لبوكو حرام 
•• نيامى-اأ ف ب

اجلي�س  من  وح��دات  اأّن  النيجرية  ال�سلطات  اأعلنت 
�سّدت ع�سر اجلمعة بالأ�سلحة الثقيلة هجوماً كبرياً 
�سّنته جماعة بوكو حرام املتطّرفة على ديفا، املدينة 
الكبرية الواقعة يف جنوب �سرق النيجر قرب احلدود 
ح�سيلة  ع��ن  احل���ال  يف  تعلن  اأن  دون  نيجرييا،   م��ع 

اخل�سائر.
وقال لوكالة فران�س بر�س م�سوؤول كبري يف احلكومة 
بوكو  جماعة  م��ن  “عنا�سر  اإّن  ديفا  ملنطقة  املحلّية 
باغارا  بلدة  جهة  من  ديفا  على  هجوماً  �سّنوا  ح��رام 

)جنوب املدينة( .
رّدت  الأم����ن  وق����وات  امل�سّلحة  “القوات  اأّن  واأ����س���اف 

بنريان كثيفة ا�ستملت على الأ�سلحة الثقيلة«.
واأّكد م�سدر اآخر يف احلكومة املحلّية ح�سول الهجوم، 

لكن من دون اأن يو�سح مالب�ساته.
حتت  الآن  “الو�سع  ف����اإّن  نف�سه  امل�����س��وؤول  وبح�سب 
عدد  ال��ب��ال��غ  امل��دي��ن��ة  اإىل  ع���اد  وال���ه���دوء  ال�سيطرة” 

�سكانها 200 األف ن�سمة.
الآن”،  حّتى  ح�سيلة  لدينا  “لي�ست  امل�����س��وؤول  وق��ال 
م�سرياً اإىل اأّن املعارك اأثارت الذعر يف �سفوف ال�سّكان. 

عّدة  لهجمات  ديفا  مدينة  تعّر�ست   ،2015 ومنذ 
وداع�س  حرام”  “بوكو  تنظيمي  من  مقاتلون  �سّنها 
العديد من  �سقوط  واأ�سفرت عن  اأفريقيا”  يف غرب 
يف  ان�����س��ّق  اأفريقيا  غ��رب  يف  داع�����س  وتنظيم  القتلى. 

2016 عن بوكو حرام وبايع تنظيم داع�س.
عنيف  ق��ت��ال  ان��دل��ع   ،2020 اأي��ار/م��اي��و  مطلع  ويف 
دوت�سي  وم��ت��ط��رف��ن يف حم��ي��ط ج�سر  اجل��ي�����س  ب��ن 
احل�����دودي ال���واق���ع ج��ن��وب دي��ف��ا وال�����ذي ي��رب��ط بن 

النيجر ونيجرييا.
وي��ق��ع ه���ذا امل��رك��ز احل����دودي ب��ال��ق��رب م��ن داما�سك، 
اإىل  ك��ي��ل��وم��رتاً   30 تبعد  ال��ت��ي  النيجريية  امل��دي��ن��ة 

اجلنوب من ديفا.
بوكو  ا�ستولت   2014 الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�سرين  ويف 
ح����رام ع��ل��ى دام��ا���س��ك ب��ع��د ق��ت��ال ع��ن��ي��ف م��ع اجلي�س 
النيجريي قبل اأن تدحرها قوة م�سرتكة من جي�سي 

ت�ساد والنيجر. 
ويف منت�سف ني�سان/اأبريل، نّفذ جهاديون من تنظيم 
مدينة  على  هجمات  �سل�سلة  اأفريقيا  غرب  يف  داع�س 
بح�سب  م�سبوقة”  “غري  عنف  اأعمال  يف  داما�ساك، 
ع��ل��ى هذا  ال�سيطرة  ب��ه��دف  م�����س��ادر حم��ل��ّي��ة، وذل���ك 

املحور ال�سرتاتيجي.

•• ليوبليانا-اأ ف ب

و�سط  يف  ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي��ن  م���ن  الآلف  ع�����س��رات  جت��م��ع 
ليوبليانا للمطالبة با�ستقالة رئي�س الوزراء ال�سلوفيني 
الذي ت�ستعد بالده لتويل رئا�سة  يان�سا  يانيز  املحافظ 

الحتاد الأوروبي.
وتهدف املظاهرة غري امل�سبوقة يف حجمها منذ �سنوات، 
اإىل اإدانة ميل رئي�س الوزراء اإىل ال�ستبداد بعدما جنا 

من مذكرة حلجب الثقة م�ساء الأربعاء.
وردد احل�سد هتافات �سد يان�سا )62 عاما( من بينها 
“اأوقفوا الفا�سية انتخابات الآن” و”اأوقفوا نزعة يان�سا 
املتظاهرين على  العديد من  وح�سر  الآن”.  انتخابات 
دراج����ات رم���ز ح��رك��ة ب����داأت م��ن��ذ ع���ام ون��ي��ف ب��ع��د فرتة 
منذ  وت�ساعدت  ال�سلطة  اإىل  يان�سا  ع��ودة  من  ق�سرية 

نهاية ني�سان/اأبريل.
و�سرح النا�سط البيئي ال�ساب ميها لوكالة فران�س بر�س 
“�سقوط احلكومة قد ل يكون احلل لكنه �سروري  اأن 
ل��ب��دء ح����وار ح���ول م�ستقبل  ب�����س��رع��ة  ي��اأت��ي  اأن  وي��ج��ب 

دولتنا«.
وقدر يا�سا ينول اأحد منظمي التظاهرة التي جرت حتت 
اأربعن  “نحو  ب�  امل�ساركن فيها  ال�سرطة، عدد  مراقبة 
عن  احلكومي  التلفزيون  حتدث  بينما  �سخ�س”،  األ��ف 

ع�سرين األفا ا�ستنادا اإىل “تقديرات م�سادر عدة«.

  جمل�س الأمن ميّدد حظر 
الأ�سلحة على جنوب ال�سودان 

•• نيويورك-اأ ف ب

اأ�سدر جمل�س الأمن الدويل ق��راراً مّدد مبوجبه ملدة عام واحد، اأي حتى 
ال�سودان  جنوب  على  املفرو�س  الأ�سلحة  حظر   ،2022 اأيار-مايو   31
الوليات  اأعّدته  الذي  القرار  اإّن م�سروع  دبلوما�سيون  منذ 2018. وقال 
املّتحدة اأُقّر باأغلبية 13 ع�سواً وامتناع ع�سوين عن الت�سويت هما الهند 

وكينيا.
وهيومن  )اأمن�ستي(  الدولية  العفو  منظمتي  مطلب  ال��ق��رار  ه��ذا  ويلّبي 

رايت�س ووت�س اللتن دعتا مراراً املجل�س اإىل جتديد هذا احلظر.
“ل يزال  ب��ه��ذا احل��ظ��ر  العمل  اإّن مت��دي��د  راي��ت�����س ووت�����س  وق��ال��ت هيومن 
�سرورياً للمدنين يف جنوب ال�سودان، بالنظر اإىل ما يح�سل من انتهاكات 

حلقوق الإن�سان على نطاق وا�سع وتزايد للعنف على الأر�س«.
ويف قراره اأبدى جمل�س الأمن “قلقه العميق من ا�ستمرار القتال يف جنوب 
التي تن�ّس على  املتكّررة” لالّتفاقات  “النتهاكات  اإدانته  ال�سودان” واأّك��د 

“وقف الأعمال العدائية وحماية املدنين وو�سول امل�ساعدات الإن�سانية«.
حلقوق  واحلالية  ال�سابقة  النتهاكات  ب�سّدة  “يدين  ال��ق��رار  ف���اإّن  كذلك 
الإن�سان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدويل الإن�ساين الدويل، ويدين 
الإن�ساين  املجال  والعاملن يف  املدين  املجتمع  وا�ستهداف  كذلك م�سايقة 

وال�سحافين«.
“ا�ستعداده ملراجعة تدابري حظر  ق��راره عن  الأم��ن يف  اأع��رب جمل�س  كما 
اأو  اأو تعليقها  التدابري  اأمور منها تعديل هذه  الأ�سلحة، من خالل جملة 

رفعها تدريجياً، وذلك يف �سوء التقّدم املحرز«.
ال�سودان  جنوب  و�سلطات  املّتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ن  من  القرار  وطلب 
تقدمي تقرير بحلول منت�سف ني�سان-اأبريل 2022 ب�ساأن التقّدم املحرز 
ال��دف��اع والأم���ن، وتنفيذ برنامج  ق��وات  اإع���ادة هيكلة  التالية:  امل��ج��الت  يف 
لنزع �سالح املقاتلن وت�سريحهم واإعادة اإدماجهم، واإ�سالح اإدارة خمزونات 
الأ�سلحة والذخرية. كما يدعو القرار الدول الأع�ساء يف الأمم املّتحدة، ول 
واإذا لزم الأمر،  الكامل حلظر الأ�سلحة،  اإىل التطبيق  �سّيما دول املنطقة، 

واملنظمات  املعار�سة  واأح��زاب  العمالية  النقابات  وكانت 
هذا  �سكان  الأ���س��ب��وع  ط��وال  دع��ت  والفنانن  الطالبية 
البلد الذي يبلغ عدد �سكانه مليوين ن�سمة اإىل النزول 

اإىل ال�سوارع.
وه���ي ت��ت��ه��م احل��ك��وم��ة ب��ال��ف�����س��اد وب��ا���س��ت��خ��دام جائحة 
كوفيد-19 ملهاجمة و�سائل الإعالم وامل�سا�س باملكا�سب 

الجتماعية وتقوي�س ا�ستقالل الق�ساء.
التظاهرة  تويرت  على  تغريدة  يف  ال���وزراء  رئي�س  ودان 
اأنها  اإىل  م�سريا  ل�سلوفينيا”  “مناه�سة  اأنها  معتربا 
ملكافحة  املفرو�سة  ال�سحية”  للقيود  “انتهاكا  ت�سكل 

وباء كوفيد-19.
توليه  منذ  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  يان�سا  �سعبية  وتراجعت 
مهامه يف اآذار/مار�س 2020 ومل تعد ن�سبة التاأييد له 

تتجاوز 30 باملئة.
دونالد  ال�سابق  الأم��ريك��ي  بالرئي�س  املعجب  ويان�سا 
ترامب، متهم بال�سري على خطى رئي�س الوزراء املجري 
�سيئة  الأوروبية  املفو�سية  اأورب��ان. وعالقته مع  فكتور 
لالحتاد  ال��دوري��ة  ال��رئ��ا���س��ة  �سلوفينيا  �ستتوىل  بينما 

الأوروبي يف الأول من متوز/يوليو.
كوزلوفيت�س  ليليانا  ال�سلوفينية  العدل  وزيرة  وقدمت 
ا�ستقالتها اخلمي�س بعد اأن رف�ست احلكومة مر�سحن 
هيئة  الأوروب��ي��ة،  العامة  للنيابة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ملن�سب 

مكافحة الحتيال اجلديدة يف الحتاد الأوروبي.

لهذه الأ�سباب مل يتدخل حزب اهلل يف حرب غزة
•• عوا�شم-وكاالت

الفل�سطينية،  والف�سائل  اإ�سرائيل  الأخرية بن  الت�سعيد  خالل جولة 
مبهاجمة  ردت  التي  اإ�سرائيل  على  غ��زة  من  ال�سواريخ  اآلف  اأُطلقت 
وطاول  ومييناً،  �سماًل  وامل�سريات  ال�سواريخ  اإ�سقاط  وج��رى  القطاع. 
بع�سها احلدود ال�سمالية للبالد- ومع ذلك، اختار “حزب اهلل” البقاء 

بعيداً عن هذه اجلولة.
وقالت �ساريت زهايف املديرة التنفيذية وموؤ�س�سة مركز “اأملا” لتحليل 
اإن  ال�سمالية  ح��دوده��ا  على  اإ�سرائيل  تواجه  التي  الأمنية  التحديات 
جمموعات تعمل بالوكالة عن اإيران و”ب�سكل اأ�سا�سي فل�سطينية ولكن 
لي�سوا بال�سرورة فل�سطينية فقط” وقفت وراء اإطالق ال�سواريخ على 

اإ�سرائيل من ال�سمال.

ح��رك��ة اجلهاد  ن��ك��ون  اأن  ت��ك��ون حما�س، ومي��ك��ن  اأن  “ميكن  واأو���س��ح��ت 
اأخرى..لكن  فل�سطينية  جمموعات  ورمب��ا  الفل�سطينية،  الإ���س��الم��ي 

بالتاأكيد جاء التوجيه والتخطيط من الإيرانين اأنف�سهم«.
على  كاملة  �سيطرة  لديه  اهلل”  “حزب  اأن  رغ��م  على  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
م��ن م�سلحة  يكن  امل��رة مل  ه��ذه  اأن  يبدو  املنطقة،  ال��ربي��ة يف  ال��ق��وات 
�سيعرف  علنية..وبطريقة  بطريقة  الهجمات  هذه  مثل  تنفيذ  احلزب 

اجلميع اأن حزب اهلل وراءها«.
اإ�سرائيل،  اإىل  احل��دود  اخ��رتق��وا  الذين  اهلل”  ح��زب  “م�ساغبو  وحتى 
فاإنهم كانوا يقومون بن�ساطات حمدودة باملقارنة مع ما كان يجري بن 

اإ�سرائيل وغزة “بدًل من التورط يف اإطالق ال�سواريخ«.
واأوردت زهايف �سببن ل�سمت “حزب اهلل” هما التحديات الإقت�سادية 
اخلطرية التي مير بها لبنان والتي �ستتفاقم يف حال ن�سوب قتال مع 

اإ�سرائيل، واحلالة ال�سحية لالأمن العام للحزب ح�سن ن�سراهلل.
ويف الواقع، بدا ن�سراهلل يف اأول خطاب له منذ عملية “حار�س الأ�سوار” 
مري�ساً جداً وي�سعل بانتظام. ول يبدو اأن هناك حماولت ل�ستبداله، 

على رغم حالته وفق ما قالت زهايف.
بهجوم  تفاجاأ  قد  اهلل”  “حزب  اأن  ن�سراهلل  اأوح��ى  نف�سه،  الوقت  ويف 
ف��اإن زه��ايف ت�سّكك يف هذا  الأويل على القد�س. وم��ع ذل��ك،  “حما�س” 
الأمر. وقالت “اأعتقد اأنه كان هناك تن�سيق حتت مظلة الإيرانين”. 
واأ�سارت اإىل اأن “اجلميع كان يعرف اإىل اأين تتجه الأم��ور.. وحتى اإذا 
نظرت اإىل الجتماعات التي كانت تعقد قبيل الت�سعيد بن حزب اهلل 
دائماً بن  تن�سيقاً  اأن ثمة  واإي��ران وحما�س-اجتماعات خمتلفة- تفهم 
كل  ذل��ك، هناك م�سالح خمتلفة بن  “ومع  واأ�سافت  الأط���راف«.  كل 
الأطراف- ومن هنا تكت�سف حقيقة لي�ست متاماً �سوداء اأو بي�ساء...اإنها 

حتميله  اأو  م�ساءلته  يجب  عمن  تتحدث  عندما  ال�سيء  بع�س  رمادية 
امل�سوؤولية عن اإطالق ال�سواريخ على اإ�سرائيل«.

ورغم ذلك، تعتقد زهايف اأن “حزب اهلل” تفاجاأ بالنتقام الإ�سرائيلي. 
وقالت: “اأعتقد اأنه تفاجاأ من الرد الإ�سرائيلي ومن حقيقة اأن اجلي�س 
طابقاً..  و15   13 بن  ما  علوها  اأب���راج  لتدمري  م�ستعد  الإ�سرائيلي 
اإ�سرائيل  اأنه راجع ح�ساباته:  وعندما كان حزب اهلل يراقب هذا، اأظن 
�ستفعل ال�سيء نف�سه يف لبنان. اإن حزب اهلل بالتاأكيد ي�ستخدم هذا النوع 

من املباين يف لبنان«.
بحرب  مهتماً  ط��رف  ل  اأن  اأثبت  احل��ايل  الت�سعيد  اأن  “اأعتقد  وقالت 
�ساملة على احلدود ال�سمالية، لكن الإيرانين كانوا مهتمن بالتاأكيد 
اإ�سرائيل، يف تقديرهم، لن  بنوع من الت�سعيد على �سكل هجمات �سد 

جتر اجلبهة ال�سمالية” اإىل حرب.
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•• اأبوظبي-الفجر

املرحلة  للجودو  الأول  منتخبنا  بداأ 
الأخرية من الإعداد خالل مع�سكره 
ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي ي��ق��ي��م��ه ح��ال��ي��ا يف 
العا�سمة  يف  ال���ري���ا����س���ي  امل���ج���م���ع 
امل���ج���ري���ة ب���وداب�������س���ت ب���ج���ان���ب عدد 
ا�ستعدادا  امل��ت��ق��دم��ة  املنتخبات  م��ن 
للم�ساركة يف بطولة العامل للجودو 
املجرية  العا�سمة  يف  اإقامتها  املقرر 
اإىل   6 من  الفرتة  خ��الل  بوداب�ست 
ت�سبقها  وال��ت��ي  املقبل،  يونيو   13
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج���ت���م���اع���ات 
ال����دويل للجودو  ل��الحت��اد  ال��ع��ادي��ة 
التي تنعقد يوم اخلمي�س الثالث من 
ال�سيد  مب�ساركة  بوداب�ست  يف  يونيو 
الحتاد  ع��ام  اأم���ن  التميمي  نا�سر 
اأم������ن ����س���ن���دوق الحت�������اد ال�����دويل 

للجودو.
ب���ن ثعلوب  و����س���رح ���س��ع��ادة حم��م��د 
امل�سارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
برئي�س  ات�����س��ال��ه  ع��ق��ب  واجل�������ودو 

واأع�ساء البعثة باأن برنامج الإعداد 
ي�����س��ري ب�����س��ورة مم��ت��ازة ك��م��ا خطط 
)مونديال(  خل��و���س  ا���س��ت��ع��دادا  ل��ه، 
باإقبال  ال��ذي حظي  العاملي  اجل��ودو 
مل يتحقق من قبل مب�ساركة 724 
لع��ب��ا ولع��ب��ة م��ن 133 دول���ة من 
خمتلف قارات العامل من بينها 12 
ر�سالة  وال��ذي يحمل   ، دول��ة عربية 
حم��ب��ة و����س���الم، ب��ج��ان��ب ح��ال��ة من 
جائحة  زوال  ب��اق��رتاب  الط��م��ئ��ن��ان 

ال���ك���ورون���ا ال���ت���ي اأ����س���اب���ت ال���ع���امل ، 
دورة  باإقامة  للتفاوؤل  يدعو  ما  وهو 
طوكيو لالألعاب الريا�سية الأوملبية 
ال��ت��ي ت��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن 23 

القادم   2021 ي��ول��ي��و   31 وح��ت��ى 
تلك  ح��ي��ث مت��ث��ل  مثالية  اأج����واء  يف 
اإعداد  خ��ت��ام  املقبلة  ال��ع��امل  بطولة 
الدورة  تلك  يف  للم�ساركة  منتخبنا 

التي يتطلع لها الحت��اد بطموحات 
كبرية تطلعا ل�سعود من�سة التتويج 
ريودي  دورة  يف  ح���دث  ك��م��ا  جم���ددا 
  2016 ع��ام  يف  الربازيلية  جانريو 

ال���ت���ي ���س��ه��دت ت��ت��وي��ج لع��ب��ن��ا توما 
بامليدالية الربونزية التاريخية.

واخ��ت��ت��م ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
فيكتور  ال���الع���ب���ن  ب������اأن  ال����درع����ي 

�سكرتوف الفائز بامليدالية الربونزية 
بطولة  يف  ك��ج��م   73 حت��ت  وزن  يف 
للجودو  الكربى  واأوقيانو�سيا  اآ�سيا 
هذا املو�سم ، وبرونزية بطولة رو�سيا 

موؤخرا، وكذلك الالعب ايفان رميا 
الوزن  مناف�سات  يف  امل�����س��ارك  رينكو 
اأك�����دا  ك���ج���م   100 ال���ث���ق���ي���ل حت����ت 

جاهزيتهما للمونديال وطوكيو.

•• دبي -الفجر

ل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د   
القفال الثالثن الذي يقام برعاية 
ال�سيخ حمدان بن  �سمو  ودع��م من 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
التنفيذي  عهد دبي رئي�س املجل�س 
وي����ن����ظ����م����ه ن���������ادي دب�������ي ال�������دويل 
الأحد  ال��ي��وم  البحرية  للريا�سات 
اج��ت��م��اع��ا ت��ن�����س��ي��ق��ي��اً م���ع ال���دوائ���ر 
الوطنية  وامل��وؤ���س�����س��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
اللوج�ستية  ال��ت��ح�����س��ريات  لبحث 
لإجن�����اح ال��ت��ظ��اه��رة امل��رت��ق��ب��ة يوم 

اجلمعة املقبل .
وحتمل الن�سخة املرتقبة من �سباق 
 1991 ع��ام  تاأ�س�س  ال��ذي  القفال 
ب��ف��ك��رة م���ن امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل 
اآل مكتوم  ال�سيخ حمدان بن را�سد 
)اليوبيل  �سعار  ث��راه-  اهلل  -طيب 
30 عاما  اللوؤلوؤي( احتفاء مبرور 
الكبري  احل��دث  على  وثالثة عقود 
والذي يعد كرنفال تراثيا يرتقبه 
ك��ل اأه���ل الإم������ارات يف ه���ذا املوعد 
الكبري  ال�سباق  وينطلق  ع���ام.  ك��ل 
ال�سراعية  ل��ل�����س��ف��ن  وامل��خ�����س�����س 

اجلمعة  ي����وم  ق���دم���ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
ب���اإذن اهلل م��ن ج��زي��رة �سري  املقبل 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ع��م��ق  ب��ون��ع��ري يف 
�سواطئ  ال��ن��ه��اي��ة يف  خ���ط  ب���اجت���اه 
دب����ي ح��ي��ث ���س��ت��ب��ح��ر ال�����س��ف��ن من 
50 ميال  هناك ومل�سافة تزيد عن 
البداية  اإ���س��ارة  اإع��ط��اء  بعد  بحريا 
العلم  ب��رف��ع  ال��ط��ل��ي��ع��ة  زورق  م���ن 
الدخانية  والإ����س���ارت���ن  الأخ�����س��ر 
نحو  الباكر  ال�سباح  يف  وال�سوتية 
نقطة )العبور( بالقرب من جزيرة 
القمر والتي تعد خط نهاية اأول يف 
ل�سبب  ال�سفن  و���س��ول  تعذر  حالة 
م���ا ب�����س��ب��ب ح��ال��ة ال��ب��ح��ر او تدين 

ال��ري��اح وم��ن ثم  ���س��رع��ات  م�ستوى 
قبالة  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  اىل  ال��ت��وج��ه 

�سواطئ دبي.
املنظمة   العليا  اللجنة  واع��ت��م��دت 
الكامل  الزمني  الربنامج  لل�سباق 
يبداأ يوم اخلمي�س  وال��ذي  للحدث 
ال�سالمة  تفتي�س  باإجراءات  املقبل 
امل�ساركة  ال�������س���ف���ن  ع���ل���ى  امل���ع���ت���اد 
امل�ساركن  البحارة  على  والتدقيق 
وت�سليم القمي�س الر�سمي للحدث 

جلميع امل�ساركن .

الأوىل من  ال�ساعات  فيما حت��ددت 
موعدا  املقبل  اجلمعة  ي��وم  �سباح 
جزيرة  م���ن  ال�����س��ب��اق  لن���ط���الق���ة 
النهاية  خط  باجتاه  بونعري  �سري 
)نيوة  القمر   جزيرة  نحو  الأوىل 
اللجنة  ح��ددت  بينما  حنظول(  بن 
املنظمة يوم ال�سبت كموعد احتياط 
يف ح����ال ت���ع���ذر اق���ام���ة ال�����س��ب��اق يف 
اليوم املقرر ب�سبب الحوال اجلوية 
اخلليج  ع���م���ق  يف  ال���ب���ح���ر  وح����ال����ة 

العربي.

نائب  ال�سويدي  �سيف جمعة  ورفع 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
نائب  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
ل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
اإىل  والتقدير   ال�سكر   30 القفال 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رئي�س املجل�س التنفيذي على دعمه 

با�ستمرار  ال�����س��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
ال�سعبي  الكرنفال  )القفال(  حدث 
ال��رتاث��ي ال���ذي اأ���س�����س��ه امل��غ��ف��ور له 
-باإذن اهلل- ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم -طيب اهلل ثراه- ليكون 
توؤكد  وم��ع��ان  اأه����داف  ذات  ر���س��ال��ة 
الإم��������ارات مبا�سي  اأب���ن���اء  مت�����س��ك 

الآباء والأجداد.

اإن   : ال�سويدي  جمعة  �سيف  وق��ال 
القفال  ل�����س��ب��اق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الثالثن توا�سل اجلهود بالتعاون 
مع �سركاء النجاح من اأجل اإقامته يف 
اأف�سل الظروف كما تتابع وتراقب 
التقارير  ك���اف���ة  ب��ل��ح��ظ��ة  حل���ظ���ة 
اخلا�سة الواردة من املركز الوطني 
�سوؤون  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع  ل���الأر����س���اد 

البحرية  الن�سرة  وتقارير  الرئا�سة 
اخلا�سة باخلليج العربي يف الفرتة 
املوج  ب��ارت��ف��اع  يتعلق  فيما  املقبلة 
ال��ري��اح املتوقعة  واجت���اه و���س��رع��ات 
ال��ت��ح��رك اىل جزيرة  م��وع��د  ق��ب��ل 
�سري بونعري واأي�سا خالل الفرتة 
من  وذل��ك  ال�سباق  لإقامة  املحددة 

اأجل اإقامته يف اأف�سل الظروف.
املنظمة  اللجنة  اإن  قائال  واأ���س��اف 
توا�سل كذلك جهودها يف ا�ستكمال 
امل�ساركن  وق��ي��د  ت�سجيل  م��راح��ل 
والتي توزعت على مراحل من اأجل 
ال��واردة يف  ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء 
تعليمات اجلهات امل�سوؤولة وتطبيق 
والتاأكد  الح���رتازي���ة  الإج�������راءات 
التحديثات  م���ع  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا  م���ن 
العليا  اللجنة  قبل  م��ن  اجل��دي��دة 
دبي  وال��ك��وارث يف  الأزم����ات  لإدارة 

وبرتوكول جمل�س دبي الريا�سي.

�لربنامج �لزمني:
التفتي�س   : ي��ون��ي��و   3 اخل��م��ي�����س 

وفح�س ال�سالمة
اجلمعة 4 يونيو : انطالق ال�سباق

ال�سبت: 5 يونيو: موعد احتياط

•• اأم القيوين-وام: 

تعترب ريا�سة التجديف من الريا�سات 
البدنية املمتعة التي ميكن ممار�ستها 
م���ن قبل  اأو ج��م��اع��ي  ف�����ردي  ب�����س��ك��ل 
والهواة  املحرتفن  والن�ساء  ال��رج��ال 
فقط  ج�����س��دي��ة  ق����وة  اإىل  حت���ت���اج  ول 
واإمن���ا اإىل ت��ع��اون ب��ن الأف���راد الذين 
مي��ار���س��ون��ه��ا. وي��ع��د ���س��اط��ئ ال���ق���رم " 
املانغروف " باأم القيوين اأحد املناطق 
خ�سو�ساً  التجديف  لريا�سة  اجلاذبة 
تنت�سر  ح��ي��ث  ب��ال��ك��اي��اك،  ال��ت��ج��دي��ف 
ف��ي��ه غ��اب��ات امل��ان��غ��روف ع��ل��ى م�ساحة 
الطبيعية،  بالنباتات  مزدهرة  �سا�سعة 
املف�سلة  ال���وج���ه���ات  م���ن  ي��ج��ع��ل��ه  م���ا 
املدرب  وق���ال  ال��ري��ا���س��ة.  ه��ذه  لع�ساق 
�سلطان حممد �سلطان العظم �ساحب 
يف  القيوين  ب��اأم  ال�ساطئ  �سراع  مركز 

" وام  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح 
الكاياك   " ب�  التجديف  ريا�سة  اإن   "

التي  املائية  الريا�سات  اإح��دى  هي   "
والبحريات  متار�س يف مياه اخل��ريان 

ال�������زوارق  اأو  ال�����ق�����وارب  ب���ا����س���ت���خ���دام 
امل�سممة خ�سي�ساً لها.

القيوين  اأم  خ�����ور  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
وب��الأخ�����س ���س��اط��ئ ال��ق��رم يعترب من 

ريا�سة  مل��ح��ب��ي  امل��ف�����س��ل��ة  ال���وج���ه���ات 
ف��ر���س��ة م�ساهدة  ال��ك��اي��اك لك��ت�����س��اف 

اأبرزها  الطيور  اأن���واع  �ستى  وت�سوير 
بهدوء  ال�ستمتاع  مع  " الفالمنغو"، 

الطبيعة و�سط اأ�سجار املانغروف.
ممار�سة  �����س����روط  م����ن  اأن  واأو������س�����ح 
�ساكنة  امل��ي��اه  تكون  اأن  الريا�سة  ه��ذه 
اأن  اإىل  منوهاً  ال��ه��واء،  م��ن  وحممية 
ال��ت��ج��دي��ف ب��� " ال��ك��اي��اك " ل��ه اأدوات����ه 
اخل��ا���س��ة ب���ه ال��ت��ي مت��ي��زه ع���ن باقي 
امل��ائ��ي��ة الأخ����رى وتعتمد  ال��ري��ا���س��ات 

على اللياقة البدنية.
هذه  واأ�����س����ول  ت���اري���خ  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املتحدة  الوليات  اإىل  الريا�سة يرجع 
بريطانيا  اإىل  انتقلت  ث��م  الأمريكية 
انت�سرت يف  اأوروب��ا ثم  اإىل  اأوًل ومنها 
الريا�سات  من  اأ�سبحت  حتى  العامل 
الألعاب  برنامج  يف  امل�سنفة  ال�سعبية 
اأن ط��ول قوارب  اإىل  ون���وه  الأومل��ب��ي��ة. 
 12 الكاياك ي��رتاوح يف معظمها بن 
و24 قدما، وغالباً ما يتم بناء زوارق 
ل�سخ�سن. حجماً  "الكاياك" الأكرب 

�لعامل بطولة  يف  دولة   133

منتخب اجلودو يبداأ املرحلة الأخرية من الإعداد يف بوداب�ست

بحريا م�صافة �ل�صباق بني �صري بونعري و�صو�طئ دبي  ميال   50

اللجنة املنظمة تبحث مع ال�سركاء ترتيبات القفال 30 اليوم
�ل�صويدي: جهود متو��صلة وتعاون كبري لإجناح �لتظاهرة �لرت�ثية
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•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن ن���ادي اجل��زي��رة اأم�����س جتديد 
مار�سيل  ال��ه��ول��ن��دي  امل�����درب  ع��ق��د 
كايزر ملو�سمن اإ�سافين ميتد حتى 

�سيف عام 2023 .
 52 العمر  البالغ من  ك��اي��زر،  وك��ان 
بطموحات  للجزيرة  عاد  قد   ، عاماً 
الكروي  امل���و����س���م  ب���داي���ة  يف  ع��ال��ي��ة 
ذل���ك  وم����ن����ذ   ،2020-2019
الكرة  اإىل قمة  ال��ف��ري��ق  ق��اد  احل��ن 
دوري  لقب  حتقيقه  بعد  الإماراتية 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف 
الأول منذ  و  ن��ادي اجل��زي��رة،  تاريخ 

عام 2017.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر ، ن��ائ��ب رئ��ي�����س نادي 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  اجل��زي��رة، 
متديد  "ي�سرنا  الإدارة:  مل��ج��ل�����س 
ع��ق��د م��ار���س��ي��ل ك���اي���زر، خ��ا���س��ًة اإنه 
وتكتيكياً  ا�سرتاتيجياً  خبرياً  يعترب 
اأن يج�ّسد فل�سفة  حمرتفاً، ا�ستطاع 
الهجومي  الأ����س���ل���وب  ذات  ال���ن���ادي 
تنفيذ  اأن�����ه جن���ح يف  ك��م��ا  امل��ت��م��ي��ز، 

روؤي��ة قيادة النادي واإدارت��ه بتطوير 
املواهب والكفاءات املواطنة ال�سابة يف 
و�سقلها  ورعايتها  النادي  اأكادميية 
والعتماد عليها ل�سمان ا�ستمرارية 

وا�ستدامة الأداء املتميز".
املو�سم  اإجن����ازات  "تتحدث   : وت��اب��ع 
ن��ف�����س��ه��ا وه�����ي دليل  امل���ا����س���ي ع����ن 
ال��ت��زام ك��اي��زر وعمله اجل���اد يف  على 
جتديد  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال����ن����ادي.. 
الإدارة  ح��ر���س  يعك�س  امل���درب  عقد 
والتخطيط  ال�ستقرار  توفري  على 
بعيد املدى نحو الإجناز والتاألق من 
اأع�ساء  جميع  جهود  ت�سافر  خالل 
امللعب  اأر�س  اأ�سرة نادي اجلزيرة يف 

وخارجه.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه : " ن��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
�سيكونوا  اجل���زي���رة  م�����س��ج��ع��ي  ب����اأن 
للفريق  مدرباً  كايزر  بروؤية  �سعداء 
الأقل..  على  القادمن  للمو�سمن 
عالياً  لأث��ّم��ن  الفر�سة  ه��ذه  واأنتهز 
ال��ن��ادي على  اهتمام وح��ر���س ق��ي��ادة 
للنجاح  داع���م���ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت���وف���ري 
وال��ت��م��ي��ز، واأ���س��ك��ر ك��ل م��ن �ساهم يف 
اإىل  ونتطلع  ال��ع��ق��د،  اإمت���ام جت��دي��د 

م��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��األ��ق لنادي 
ال�����س��ع��ي��دي��ن املحلي  اجل���زي���رة ع��ل��ى 

والقاري يف املوا�سم القادمة".
القدم يف  الأول لكرة  الفريق  وحقق 
خالل  اأقيمت  التي  ال�26  املباريات 
انت�ساراً   17 العربي  اخلليج  دوري 
م��ن خريجي  17 لع��ب��ا  مب�����س��ارك��ة 
الأك����ادمي����ي����ة، ب��ي��ن��م��ا خ�����س��ر ثالث 
م���ب���اري���ات ف��ق��ط مب���ا يف ذل����ك مرة 
واح����دة ع��ل��ى اأر����س���ه، واأح�����رز لعبو 
ال���ن���ادي 65 ه���دف���اً ب���ف���ارق اأه����داف 
اأكرب  وه��و   ،36+ اإىل  و���س��ل  �سا�سع 

فريق  ي�سجله  الأه������داف  م���ن  ع���دد 
اخلليج  دوري  م��ن  واح���د  مو�سم  يف 
للقب  اجلزيرة  حتقيق  منذ  العربي 

يف مو�سم 2017-2016.
اجلزيرة  ل���ن���ادي  ان�����س��م��ام��ه  وم��ن��ذ 
كايزر،  مار�سيل  �سّجل  ثانية،  لفرتة 
الهولندي  اأياك�س  و�سط  لعب خط 
اأدار  حيث  قيا�سية  اأرق��ام��اً  ال�سابق، 
املحلية  امل�����س��اب��ق��ات  يف  م��ب��اراة   44
اإىل  و�سل  ف��وز  معدل  فيها  حمققاً 
كايزر  م��ار���س��ي��ل  وي��ع��ت��م��د   .61%
ال�ساعدة  املواهب  على  كبري  ب�سكل 
متا�سياً  النادي  اأكادميية  وخريجي 
اجلزيرة..  اإدارة  وفل�سفة  روؤي���ة  م��ع 
وك���ان امل��و���س��م امل��ا���س��ي مم��ي��زاً ب�سكل 
خ���ا����س ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ه ح���ي���ث متكن 
الفريق من ك�سب 57 نقطة �سمنت 
بالعتماد  ال���دوري  لقب  حتقيق  ل��ه 

على اللعب الهجومي واجلماعي.
اأعرب مار�سيل كايزر عن  من جهته 
النادي،  م��ع  عقده  بتمديد  �سعادته 
هذا  يف  يل  ي���وم  اأول  "منذ  وق�����ال: 
برتحيب  ���س��ع��رت  ال����رائ����ع  ال����ن����ادي 
كبري، واأنا فخور باأن اأعترب اأبوظبي 

اأن����ا ف��خ��ور بتجديد  ال���ث���اين.  ب��ي��ت��ي 
املو�سم  بعد  خ�سو�ساً  اليوم،  عقدي 
ال�ستثنائي الذي توجنا فيه كاأبطال 
العربي  اخلليج  ل���دوري  م�ستحقن 
بال�سكر  اأتقدم  اأن  "اأود   : ". واأ�ساف 
للنادي  ال��ع��ل��ي��ا  ل������الإدارة  وال��ت��ق��دي��ر 
بقيادة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  ال��ظ��ف��رة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�������وزراء وزي�����ر �����س����وؤون ال��رئ��ا���س��ة ، 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  ومعايل 
وجميع  النادي  رئي�س  نائب  اجلابر 
اأع�ساء جمل�س الإدارة وفريق العمل 
واجلماهري  وال��الع��ب��ن  ال��ن��ادي  يف 

على ثقتهم بي".
�سخ�سيتي  اأن  اأع���ت���ق���د  وتابع:" 
ون�����ادي اجل���زي���رة م��ن��ا���س��ب��ان متاما 
القوية  ال��ف��وز  عقلية  منتلك  لأن��ن��ا 
ك��ب��رية لتحقيق  ول��دي��ن��ا ط��م��وح��ات 
امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات والجن����ازات 
اأم��ام��ن��ا حت��دي��ات ك��ب��رية يف املو�سم   ،
بر�سم  ال�ستمرار  يف  ونرغب  املقبل، 
جماهري  وج�����وه  ع��ل��ى  الب��ت�����س��ام��ة 

اأنحاء  وك����ل  اأب���وظ���ب���ي  يف  اجل���زي���رة 
دولة الإمارات.. نعد اجلماهري باأننا 
و�سنقدم  كفريق،  التطور  �سنوا�سل 
امل�سابقات  ك��ل  ل��دي��ن��ا يف  م��ا  اأف�����س��ل 
املحلية واي�سا يف دوري اأبطال اآ�سيا، 
املزيد  لتحقيق  ج��داً  متحم�س  واأن���ا 

من النجاحات يف امل�ستقبل".
و����س���ي���ق���ود م���ار����س���ي���ل ك����اي����زر ن����ادي 
اجل�����زي�����رة ب��ح��م��ل��ت��ه ل����ل����دف����اع عن 
 2022-2021 م��و���س��م  يف  ل��ق��ب��ه 

املقبل،  �سبتمرب  ���س��ه��ر  م��ن  اب���ت���داًء 
الإم���ارات  دول��ة  ال��ن��ادي  �سيمثل  كما 
دوري  بطولة  م��ن  املقبل  املو�سم  يف 
الآ�سيوية  ال��ب��ط��ول��ة  اآ���س��ي��ا،  اأب���ط���ال 
بالذكر  جدير  ال��ق��دم.  لكرة  الأك���رب 
التدريبية يف  بداأ م�سريته  اأن كايزر 
نادي  قيادة  توليه  بعد   2007 عام 
اأرغ��ون الهولندي، ثم قاد ع��دداً من 
الفرق يف الدوري الهولندي قبل اأن 
يتم تعيينه مدرباً اأول لفريق اأياك�س 

2017. وبعد فرتة  اأم�سرتدام عام 
ت��دري��ب يف ب����الده ام��ت��دت مل���دة 10 
اأول  ك��اي��زر  خا�س  متتالية،  �سنوات 
جت���رب���ة ل���ه يف اخل������ارج ع��ن��دم��ا قاد 
ن��ادي اجل��زي��رة يف ع��ام 2018 قبل 
الدوري  بطل  تدريب  اإىل  ينتقل  اأن 
�سبورتينج  احل�������ايل  ال����ربت����غ����ايل 
ل�سبونة ملو�سم واحد فاز فيه بثنائية 
الكاأ�س، قبل العودة جمدداً للعا�سمة 

الإماراتية اأبوظبي يف عام 2019.

الدور  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ن  عقد  اكتمل 
الثالثة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ال���ن���ه���ائ���ي 
للرجال  اآ���س��ي��ا  بطولة  م��ن  ع�سرة 
وال�سيدات للمالكمة دلهي – دبي 
دولة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي   2021
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لأول 
م����رة وت�����س��ت��م��ر م��ن��اف�����س��ات��ه��ا حتى 
م��اي��و اجل���اري وينظمها   31 ي��وم 
والإماراتي  الآ���س��ي��وي  الحت��ادي��ن 
الحتاد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للمالكمة 
دبي  وجمل�س  للمالكمة  الهندي 
يف  مناف�ساتها  وت��ق��ام  ال��ري��ا���س��ي، 

فندق لو مرييديان املطار بدبي.
م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  وتقام 
ال��ي��وم  الأح���د 30 م��اي��و 2021  
مناف�سات  خ��ت��ام  يف  ن����زالت   10
مناف�سات  تقام  اأن  على  ال�سيدات، 
نهائي الرجال يف ال�ساعة ال�ساد�سة 
مايو   31 الث����ن����ن  غ����د  م�������س���اء 

.  2021

�لنهائي يف  �أوزبكيني   7
اإىل  اأوزب��ك��ي��ن  7 مالكمن  ت��اأه��ل 
ن��ه��ائ��ي م��ن��اف�����س��ات ال����رج����ال بعد 
مناف�سات قوية اأقيمت يوم اجلمعة 
امل��ا���س��ي، ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي الأوزب���ك���ي 
م��ريزاخ��م��ي��دوف ن��ودري��ج��ون مع 
يف  �سابيت  دان��ي��ال  الكازاخ�ستاين 
ف��ئ��ة وزن ال��ذب��اب��ة اخل��ف��ي��ف )46 
يلتقي  ك��م��ا  ك��ي��ل��وغ��رام(،   49 –

�ساخوبيدن  زوي������روف  الأوزب����ك����ي 
الذبابة  وزن  اأميت يف  الهندي  مع 
)52 كيلوغرام(، ويلتقي الأوزبكي 
مع  مريزاهاليلوف  مريازيزبيك 
اإن��خ��ام��ار يف وزن  املنغويل خ��ارخ��و 
البانتام )56 كيلوغرام(، ويلتقي 
مع  ت�سيندباتار  اإردنيبات  املنغويل 
الإي������راين دان���ي���ال ���س��اه��ب��اخ�����س يف 
كيلوغرام(،   60( اخلفيف  ال��وزن 
مع  ثابا  �سيفا  الهندي  يلتقي  كما 
�سينزوريغ  ب���ات���ار����س���وخ  امل���ن���غ���ويل 
 64( ال��و���س��ط  اخل��ف��ي��ف  وزن  يف 

كيلوغرام(.
يلتقي  كيلوغرام(   69( وزن  ويف 
الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع 
الكازاخ�ستاين اأبالخان زو�سوبوف، 
ويف وزن الو�سط )75 كيلوغرام( 
�سيد  ج��اف��اروف  الأوزب���ك���ي  يلتقي 

الكازاخ�ستاين  م����ع  ج��ام�����س��ي��د 
وزن  ويف  اأم����ان����خ����ول،  اأب���ي���ل���خ���ان 
كيلوغرام(   81( اخلفيف  الثقيل 
ي��ل��ت��ق��ي الأوزب������ك������ي روزم���ي���ت���وف 
مي�سم  الإي����راين  م��ع  ديل�سودبيك 
جي�سالغي، ويف وزن الثقيل )91 
الكازاخ�ستاين  يلتقي  كيلوغرام( 
الهندي  م�����ع  ل���ي���ف���ي���ت  را����س���ي���ل���ي 
الثقيل  ف���وق  وزن  ويف  ���س��اجن��ي��ت، 
يلتقي  91 كيلوغرام(  )اأك��ر من 
باخودير  ج���ال���ول���وف  الأوزب�����ك�����ي 
كام�سيبيك  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين  م���ع 

كونكابايف.

م�صنفني �أو�ئل يف �لنهائي 
قال عبداهلل العنتلي ع�سو جمل�س 
للمالكمة:  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
 6 ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  يف  "يتناف�س 
م��الك��م��ن م�����س��ن��ف��ن اأوائ������ل على 
 7 يتناف�س  ك��م��ا  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
ثانًيا  م�سنفن  اآخرين  مالكمن 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، ك���ان���وا قد 
ن�����س��ف نهائي  اأ���س��ع��ل��وا م��ن��اف�����س��ات 
التي �سهدت نزالت قوية  الرجال 
خ�����روج جماعي  ���ا  اأي�������سً و����س���ه���دت 
خ�سر  حيث  كاملة  دول  ملالكمن 
البطولة  يف  ع��رب��ي  م��الك��م  اآخ����ر 

العنزي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��ك��وي��ت��ي 
ب��ع��دم��ا واج�����ه امل���الك���م الأوزب���ك���ي 
جالولوف باخودير امل�سنف الأول 
الثقيل  ال��ف��وق  وزن  يف  اآ���س��ي��ا  على 
)اأك����ر م��ن 91 ك��ي��ل��وغ��رام(، كما 
ا مالكمن دول الفلبن  خرج اأي�سً

وقريغ�ستان وطاجاك�ستان".

نهائي ال�سيدات الليلة "الأحد"
اإقامة  ال�����س��ي��دات  ن��ه��ائ��ي  ي�����س��ه��د 
الأحد   اليوم   م�ساء  ن��زالت   10
األوا  الكازاخ�ستانية  تلتقي  حيث 
على  ثانية  امل�سنفة  بالكيبيكوفا 

ال����ع����امل يف وزن����ه����ا مع  م�������س���ت���وى 
�سلطاناليفا  جول�سال  الأوزب��ك��ي��ة 
 45( اخل��ف��ي��ف  ال���ذب���اب���ة  وزن  يف 
تلتقي  ك���م���ا  ك���ي���ل���وغ���رام(،   -48
مع  كيزابي  ناظم  الكازاخ�ستانية 
الهندية اإم �سي مريي كوم امل�سنفة 
الأوىل على م�ستوى العامل يف وزن 
كيلوغرام(،   51 –  48( الذبابة 
دينا  ال���ك���ازاخ�������س���ت���ان���ي���ة  وت��ل��ت��ق��ي 
على  الأوىل  امل�����س��ن��ف��ة  زولم�������ان 
ال����ع����امل يف وزن����ه����ا مع  م�������س���ت���وى 
�سوجداروفا  ���س��ي��ت��ورا  الأوزب���ك���ي���ة 
كيلوغرام(،   54 –  51( وزن  يف 

وت�����ل�����ت�����ق�����ي ال����ك����ازاخ���������س����ت����ان����ي����ة 
الأوزبكية  مع  كوختا  فالدي�سالفا 
وزن  يف  ت���وردي���ب���ي���ك���وف���ا  ����س���ي���ت���ورا 

الري�سة )54-57 كيلوغرام(.
 60 – ال���وزن اخلفيف )57  ويف 
الكازاخ�ستانية  تلتقي  كيلوغرام( 
رميا فولو�سينكو مع الإندوني�سية 
وزن  ويف  ح�������س���ن���ة،  ه����و�����س����وات����ون 
 64 –  60( اخل��ف��ي��ف  ال���و����س���ط 
الكازاخ�ستانية  تلتقي  كيلوغرام( 
الهندية  م��ع  ���س��اف��رون��وف��ا  ميالنا 
الو�سط  وزن  ويف  لل��ب��وت�����س��اي��ه��ي، 
تلتقي  ك��ي��ل��وغ��رام(   69 –  64(

خالزوفا  فالينتينا  الكازاخ�ستانية 
مع الأوزبكية نافباخور خاميدوفا، 
كيلوغرام(   75 – وزن )69  ويف 
ت���ل���ت���ق���ي الأوزب������ك������ي������ة م����اف����ول����دا 
ال��ه��ن��دي��ة بوجا  م��وف��ل��ون��وف��ا م���ع 
اخلفيف  ال��ث��ق��ي��ل  وزن  ويف  راين، 
تلتقي  ك��ي��ل��وغ��رام(   81 –  75(
�سولتاي  ف��ري��زة  ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة 
مع الأوزبكية روزميتوفا �سوخيبا، 
 81 م��ن  )اأك����ر  الثقيل  وزن  ويف 
الكازاخ�ستانية  تلتقي  كيلوغرام( 
الهندية  م��ع  ك��وجن��ي��ب��اي��ف��ا  لزات 

اأنوباما.

اكتمال عقد املتاأهلني اإىل نهائي بطولة اآ�سيا للمالكمة يف دبي

نادي اجلزيرة يجدد عقد املدرب مار�سيل كايزر حتى عام 2023 

•• دبي-وام:

جنح الربنامج الوطني لكت�ساف املواهب النا�سئة يف احتاد اجلولف، يف غ�سون 
العامن املا�سن، يف ا�ستقطاب 100 لعبة من العن�سر الن�سائي وخا�سة فئة 
اللعبة لرفد  الدولة، وذلك �سمن �سعي احتاد  اإم��ارات  النا�سئات، من خمتلف 

املنتخبات الوطنية بكافة فئات املراحل ال�سنية.
الربنامج  اإن  ف��اري��ن  اأب��ري��ل  الربيطانية  الوطنية،  املنتخبات  م��درب��ة  وق��ال��ت 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  النا�سئة،  امل��واه��ب  باكت�ساف  اخل��ا���س  اللعبة  لحت���اد  ال��رائ��د 
اكادمييات اندية اجلولف بالدولة ووزارة الرتبية.. كان وراء النجاح على مدار 
العامن املا�سين، يف ا�ستقطاب 100 لعبة من خمتلف اإمارات الدولة، من 
لهذه  املنتخب  ن��واة  ميثلن  ع��ام��اً،  و15   7 بن  اأعمارهن  لعبة   30 �سمنهم 
الفئة العمرية حتت 15 عاماً التي مت اأدراجها موؤخراً يف البطولت اخلليجية 

والعربية والإقليمية".
واأو�سحت اأن الربنامج جنح على مدار �سنوات طويلة، يف بناء اأجيال متعاقبة 
كافة  يف  لم��ع��ة  اأ���س��م��اء  حالياً  فلدينا  اجلن�سن"  لكال  ال�سابة  العنا�سر  م��ن 
منتخبات املراحل ال�سنية، كما اأ�سبح جولف المارات رقما �سعباً يف البطولت 
املواهب،  ا�ستقطاب  يف  اأه��داف��ه  الربنامج  ه��ذا  ليوا�سل  واخلليجية،  العربية 

خا�سة على �سعيد الالعبات، با�ستقطاب 100 لعبة جديدة".
7 و15 عاماً،  اأعمارهن بن  ت��رتاوح  30 لعبة  انتقاء  اإن��ه مت موؤخراً  وقالت 
العمرية،  الفئة  لهذه  الفتيات  من  منتخب  ن��واة  تاأ�سي�س  على  العمل  بطموح 

بالك�سف عن  �سمحت  املحلية، يف خطوة  البطولت  للم�ساركة يف  بهن  والدفع 
مواهب واعدة".

وا�ستطردت قائلة: "منذ اإعالن الحتاد العربي واللجنة التنظيمية اخلليجية 
للجولف عن خططهما وجداول بطولتهما املقبلة، خا�سة مع اإدراج فئة عمرية 
جديدة خا�سة ب�سريحة حتت 15 عاماً، عمل الحتاد الإماراتي وبتوجيه من 
معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي، وبالتعاون مع وزارة الرتبية واندية 
القليلة  الأ�سهر  التدريبية خا�سة يف  تكثيف اجلرعات  الدولة، يف  اجلولف يف 
الريا�سي، مع تطبيق كافة  للن�ساط  التدريجية  العودة  بالتزامن مع  املا�سية 

الإجراءات الحرتازية".
اجلولف  احت���اد  ا�سرتاتيجية  يف  العمل  موا�سلة  اإىل  ق��دم��اً  "نتطلع  وق��ال��ت 
العام لالحتاد  الأم��ن  ال�سام�سي  مبارك  خالد  دوؤوب��ة من  الواعدة، ومبتابعة 
م��دي��ر امل��ن��ت��خ��ب��ات لك��ت�����س��اف امل��زي��ٍد م��ن امل��واه��ب ال��ن��ا���س��ئ��ة، ب��ط��م��وح تاأ�سي�س 
منتخبات قوية قادرة على احلفاظ على املكت�سبات احلالية، وهي ثمار برنامج 
اإجن��ازات لفتة  اأن جنحنا يف ال�سنوات القليلة املا�سية يف ح�سد  الحت��اد، بعد 

على ال�ساحتن العربية واخلليجية".
تدريب  مهام   ،2019 ال��ع��ام  منذ  ف��اري��ن  اأب��ري��ل  الربيطانية  امل��درب��ة  وت��ول��ت 
الن�سائي  اجلولف  "اأبي�س"  وق��ادت  والفتيات،  لل�سيدات  الوطنية  املنتخبات 
ومنذ عامها الأول، للفوز بف�سية البطولة العربية، متبوعة بذهبية ال�سيدات 
عندما  اللعبة  ب�ساحات  خرباتها  ا�ستثمار  يف  لالأ�سيوية،  والطموح  اخلليجية، 

حتولت اىل لعبة حمرتفة بعمر 18 �سنة وملدة 7 �سنوات.

الوطني لكت�ساف املواهب يقدم 100 لعبة واعدة لحتاد اجلولف خالل عامني

اإىل جانب تتويج الهالل باللقب وحتديد الو�سيف واملركز الثالث، �ست�سهد 
يف  �سراعاً  القدم  لكرة  ال�سعودي  ال���دوري  من  والأخ���رية  الثالثن  املرحلة 

القعر لتحديد هوية الهابطن ملرافقة العن اإىل دوري الدرجة الثانية.
البطولة،  تاريخ  يف  ع�سر  وال�سابع  توالياً  الثاين  باللقب  الهالل  ويحتفل 

عندما ي�ستقبل الفي�سلي على ملعب امللك فهد الدويل بالريا�س.
23 مرة،  تقابال  ال��دوري، حيث  الفوز على �سيفه يف  للفي�سلي  ي�سبق  ومل 
فاز الهالل يف 17 مباراة، وح�سم التعادل 6 مباريات. ويرتبع الهالل على 
قمة الدوري بر�سيد 58 نقطة، بينما يحتل الفي�سلي املركز التا�سع بر�سيد 
على التعاون يف اجلولة  فوزه  اإثر  باللقب  الفوز  �سمن  وبعدما  نقطة.   36
باللقب والحتفال مع جماهريه  اأحقيته  تاأكيد  اإىل  الهالل  املا�سية، ي�سعى 
بفوز جديد. اأما الفي�سلي الذي توج قبل يومن بلقب كاأ�س امللك، فقد �سمن 
البقاء ر�سمياً بعدما خدمته نتائج الأندية الأخرى، وياأمل اأن يخرج بنتيجة 

اإيجابية يوؤكد من خاللها اأحقيته بال�ستمرار يف دوري الكبار.
ي�سع الن�سر والحتاد النقاط الثالث هدفاً لهما عندما يلتقيان على ملعب 

مر�سول بارك بالريا�س، يف قمة اجلولة الأخرية.
وحتمل املباراة الرقم 94 يف تاريخ مواجهاتهما الدورية، اإذ تقابال 93 مرة 
�سابقة، وخالل تلك املواجهات فاز الن�سر يف 29 مباراة، وفاز الحتاد يف 34 
بر�سيد  اخلام�س  املركز  الن�سر  ويحتل  مباراة.   30 يف  تعادل  فيما  مباراة، 

نقطة.  53 بر�سيد  الثالث  املركز  الحتاد  يحتل  بينما  نقطة،   46
يف  ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  الن�سر  �سقط  متتالية،  انت�سارات  ثالثة  حقق  وبعدما 
مباراته الأخرية اأمام الوحدة، وفوت فر�سة النفراد باملركز الرابع، وي�سعى 
ال��راب��ع، فيما  املركز  اأم��اًل يف احتالل  الفوز  اإىل حتقيق  الغيابات  رغ��م  غ��داً 
اأن الحت��اد مل يخ�سر يف  بالتعادل. وم��ع  ول��و  اأم��ام �سمك  التعاون  لو تعر 
اأنه مل يظهر بال�سورة املطلوبة فنيا، فتعادل  اإل  مبارياته الأرب��ع الأخ��رية، 
مع الباطن و�سمك، ليهدر فر�سة النفراد مبركز الو�سافة، قبل اأن يك�سب 

اأبها والعن ب�سعوبة.لذا يطمح يف الظهور ب�سورة خمتلفة وتاأكيد اأحقيته 
الثاين من  اآ�سيا، وخطف املركز  اأبطال  املقبلة لدوري  الن�سخة  بالتواجد يف 

ال�سباب فيما لو تعادل الأخري اأمام الوحدة.
يبحث �سمك عن النقاط الثالث ليعلن بقاءه يف دوري الكبار، عندما ي�ستقبل 
التعاون على ملعب مدينة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز الريا�سية باملحالة. 
وميتلك �سمك الثالث ع�سر 33 نقطة يف حن ميتلك التعاون الرابع 47 
نقطة. ومل يخ�سر �سمك يف اآخر ثماين مباريات، وبات على بعد ثالث نقاط 
ل�سمان البقاء يف دوري املحرتفن للعام الثاين على التوايل، ب�سرف النظر 
بقية  انتظار  يعني  فهذا  اخل�سارة  اأو  التعادل  اأما  مناف�سيه.  بقية  نتائج  عن 
النتائج. ويحاول التعاون الذي خ�سر اآخر مبارياته يف الدوري اأمام الهالل 
اللتن  الفي�سلي، جت��اوز اخل�سارتن  اأم��ام  امللك  كاأ�س  نهائي  اأن يخ�سر  قبل 

الفوز  الباطن  على  يتعن  اللقب.  لنيل  مر�سحاً  كان  بعدما  باآماله  ع�سفتا 
يف  العن  على  �سيفاً  يحل  عندما  ر�سمياً،  البقاء  لي�سمن  الثالث  بالنقاط 

مباراة تقام على ملعب مدينة امللك �سعود الريا�سية بالباحة.
ويدخل العن املباراة وهو يف املركز الأخري بر�سيد 20 نقطة، بينما يدخل 

الباطن املباراة وهو يف املركز الرابع ع�سر بر�سيد 33 نقطة.
ال�ساد�سة  اخل�سارة  لتفادي  ي�سعى  منذ جولتن،  ر�سمياً  العن  ورغم هبوط 
اأر�سه  اإيجابية لتوديع البطولة ب�سورة جيدة على  توالياً واخلروج بنتيجة 
يحافظ من خالله  فوز جديد  لتحقيق  ال�سباب  واأم��ام جماهريه. يخطط 
على املركز الثاين عندما يالقي الوحدة على ملعب نادي ال�سباب بالريا�س.
وياأتي ال�سباب يف املركز الثاين بر�سيد 54 نقطة يف حن يقبع الوحدة يف 

املركز ما قبل الأخري بر�سيد 32 نقطة.
وبعد تعره اأمام الهالل ثم التفاق، �سجل ال�سباب فوزين كبريين على العن 
والفي�سلي بنتيجة 5-1، ويتطلع اإىل اإ�سافة ثالث نقاط جديدة ي�سمن من 

خاللها املركز الثاين من دون النظر اإىل نتيجة مباراة الن�سر والحتاد.

�سراع البقاء عنوان املرحلة الأخرية بدور ال�سعودية  
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•• دبي -وام:

الباراملبية  اللجنة  اإدارة  اأ�ساد جمل�س 
اج���ت���م���اع عقده  خ�����الل  الآ����س���ي���وي���ة 
تقنية  الع�سيمي عرب  برئا�سة ماجد 
امل��رئ��ي على م���دار يومن،  الت�����س��ال 
ب������دور الإم����������ارات ال���ك���ب���ري يف اإع������ادة 
العامل  يف  الهمم"  "اأ�سحاب  ريا�سة 
اإىل الواجهة خالل " جائحة كورونا 
فزاع الدولية،  بطولت  بتنظيمها   "
وكاأ�س العامل للرماية رغم التحديات 
ال���ت���ي ت����واج����ه ال����ع����امل ب�����س��ب��ب هذه 
الإمارات  اأن  املجل�س  اجلائحة.واأكد 
للمنتخبات  ج���دي���دة  اآف���اق���ا  ف��ت��ح��ت 
والالعبن من اأجل التاأهل والظهور 
يف ال��ت��ح��دي ال��ب��ارامل��ب��ي امل��رت��ق��ب يف 

طوكيو ال�سيف اجلاري.
تعديل  خ���ط���ط  امل���ج���ل�������س  ون����اق���������س 
الأهداف ال�سرتاتيجية وفقا ملرحلة 

التي يعي�سها  " والتحديات  " كورونا 
ال���ع���امل ب�����س��ب��ب ه����ذه " اجل���ائ���ح���ة " 
الع�سيمي  م���اج���د  اط���ل���ع  اأن  ب���ع���د 

�سابقة  افرتا�سية  اجتماعات  خ��الل 
م���ع روؤ����س���اء ال��ل��ج��ان ال��وط��ن��ي��ة على 
" اأ�سحاب  لريا�سة  الروؤية اجلديدة 

تداعيات  جت����اوز  اأج����ل  م���ن  الهمم" 
اإيقاف  يف  ت�سببت  وال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة، 
الن�ساط وتاأجيل عدد من البطولت 

ال��دول حيث �سدد املجل�س  املحلية يف 
ريا�سيي"  مع  التوا�سل  اأهمية  على 
بعقد  وحتفيزهم  ال�سفراء"  ال��ق��ارة 
اج��ت��م��اع��ات اف��رتا���س��ي��ة م��ع��ه��م وفق 
الباراملبية   " م���ن  امل���ر����س���وم  ال��ن��ه��ج 
خمرجات  تنفيذ  و�سيتم  الآ�سيوية" 
دقيقة  ب�������س���ورة  الج���ت���م���اع���ات  ه����ذه 
املجل�س  واطلع  القارة.  م�ستوى  على 
اخلم�سة  الأق����ال����ي����م  ت���ق���اري���ر  ع���ل���ى 
ل��ل��ق��ارة وف��ق النهج امل��ر���س��وم م��ن كل 
الطموحات  حتقيق  اأج���ل  م��ن  اإقليم 
امل��ط��ل��وب��ة ال��ت��ي ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا امل����ردود 
" اأ�سحاب  م�����س��رية  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي 
العامل،  ق������ارات  ك����ربى  يف  الهمم" 
البحرين  ا���س��ت�����س��اف��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
دي�سمرب  لل�سباب  الباراملبية  لالألعاب 
ال�سينية  ه����ان����زو  وم���دي���ن���ة  امل���ق���ب���ل 
ل���دورة الأل��ع��اب الآ���س��ي��وي��ة 2022. 
تقارير جلان  املجل�س على  كما اطلع 

ال��الع��ب��ن، وري��ا���س��ة امل����راأة، واللجنة 
الطبية والعلمية، حيث اعتمد اإقامة 
منتدى الالعبن ب�سورة �سنوية بعد 
النجاح الكبري الذي حققته الن�سخة 
اإي�سال �سوتهم وال�ستماع  الأوىل يف 
القرار  يف  واإ���س��راك��ه��م  مطالبهم  اإىل 
دائرة الت�سال حتى يتبادل  وتو�سيع 
ال���الع���ب���ون اخل�������ربات مل���ع���رف���ة اآخ����ر 
ال��ت��ي حت���دث يف احلركة  ال��ت��ط��ورات 
تنمية  اإىل  اإ�سافة  القارية  الباراملبية 
ثقافاتهم ومهاراتهم. واطماأن املكتب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف خ��ت��ام اج��ت��م��اع��ه على 
حت�سريات منتخبات القارة املختلفة 
خل���و����س غ���م���ار اأ����س���ع���ب ب���ط���ولت " 
الألعاب  دورة  وه��ي  الهمم"  اأ�سحاب 
ب���ط���وك���ي���و ح���ي���ث وجه  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة 
لالأجهزة  ال��دع��م  اأن����واع  ك��ل  بتقدمي 
الإدارية والفنية حتى حتقق م�ساركة 

هذه املنتخبات كل اأهدافها املن�سودة.

اأكد ديفيد األبا اأنه ل يطيق انتظار بدء امل�ساركة �سمن 
ان�سم  اأن  بعد  وذل��ك  الإ�سباين،  مدريد  ري��ال  �سفوف 

للفريق قادماً من بايرن ميونخ.
اإىل و�سائل  األب�����ا  ال�����س��ف��ق��ة، جل���اأ  ب��ع��د الإع�����الن ع���ن 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ح��دي��ث ب�����س��اأن ان��ت��ق��ال��ه من 
ميونخ اإىل العا�سمة الإ�سبانية، وذلك بعد اإحراز 27 

لقباً مع بايرن ميونخ.
وق���ال ال��ن��م�����س��اوي ال����دويل )28 ع��ام��اً( ع��رب تويرت: 
ن��اد م��ن ط��راز خا�س اإىل ن��ادي اآخ��ر من  ع��ن  "اأرحل 

طراز خا�س".
ميونخ،  يف  ال�����س��ن��وات  م���ن  ال��ع��دي��د  "بعد  واأ�����س����اف: 
اجلديد،  التحدي  هذا  �ساأخو�س 
واأقدم اأف�سل ما لدي ملوا�سلة 
���س��ن��اع��ة ال���ت���اري���خ م���ع هذا 
النادي الذي يحظى مبكانة 

خا�سة".
انتظار  اأط��ي��ق  "ل  وت���اب���ع: 
الأوىل  م���ب���ارات���ي  خ���و����س 

القمي�س  ب�����ه�����ذا 

ريال  اأمامكم جميعاً، جماهري  "الأبي�س" الأ�سطوري 
مدريد".

واأ�ساف: "على قناعة باأن هذه التجربة �ستكون مليئة 
بالنجاح".

ب��اي��رن ميونخ  م��ع  الأوىل  م�ساركته  �سجل  األب���ا  وك��ان 
ف��ورت يف  اأم��ام غريرت  اأملانيا  كاأ�س  ببطولة  م��ب��اراة  يف 
لعب  اأ�سغر  الوقت  ذلك  يف  واأ�سبح   ،2010 فرباير 
هدفاً  و�سنع  الأول،  بالفريق  ي�سارك  بايرن  تاريخ  يف 
لفرانك ريبريي بعد دقائق من م�ساركته. وكان عمر 
يوماً،  اأ�سهر و18  و7  17 عاماً  الوقت  ذل��ك  األب��ا يف 
ي�سارك  لعب  اأ�سغر  الآن  اأ�سبح  مو�سيال  جمال  لكن 
 )448( يف  األب���ا  و���س��ارك  لبايرن.  الأول  الفريق  م��ع 

للفريق  و�سجل  ميونخ،  بايرن  مع  مباراة 
كل  يف   )47( و����س���ن���ع  ه�����دف�����اً(،   35(
بايرن ميونخ  األب��ا مع  وتوج  امل�سابقات. 

ب�27 لقبا حيث فاز معه بالدوري الأملاين 
الدوري  ع�سر مرات وحقق معه ثالثية 

اأبطال  ودوري  وال��ك��اأ���س 
اأوروبا مرتن.

اأنه  غ��ار���س��ي��ا،  اإي��ري��ك  �سيتي  مان�س�سرت  م��داف��ع  اأك���د 
املقبل، معترباً  املو�سم  اإىل �سفوف بر�سلونة  �سين�سم 

اأنه اتخذ قراراً �سجاعاً، حن اتخذ هذه اخلطوة.
الريا�سية  ل�����س��ب��ورت��ي��و  ���س��ح��ي��ف��ة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
"فكرت يف  ع���ام���اً:   20 ال���الع���ب  ق���ال  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، 
م�ستقبلي، واأعتقد اأن الآن الوقت الأف�سل، اأعتقد انه 

قرار �سجاع، ومقتنع باخلطوة التي اتخذتها".
يخو�س  ال���������ذي  ال�����الع�����ب  حت�������دث  ك����م����ا 

ال�����س��ب��ت نهائي  اأم�������س  ف��ري��ق��ه 
ليغ"  "الت�سامبيونز 

اأم�����ام ت�����س��ي��ل�����س��ي، عن 
اإم����ك����ان����ي����ة امل���ق���ارن���ة 

الرب�سا  وم��داف��ع  بينه 
م�سرياً  بيكيه،  ج��ريارد 

ل  الأم�������ر  ه�����ذا  اأن  اإىل 
يقلقه.

الأم����ر  اأم���ن���ح  "ل  واأك�������د: 
لعبان  لأن����ن����ا  اأه���م���ي���ة  اأي 
كذلك؟"،  األ��ي�����س  خمتلفان، 

ج����ريارد  اأن  م�����س��ي��ف��اً 

يف  املدافعن  اأف�سل  بن  من  وواح��د  �سيء،  كل  حقق 
العامل، يحظى باعرتاف كبري، واأنا عمري 20 عاماً 

فقط، ويف بداية م�سريتي".
املقارنة  اأن  "اعتقد  م��ازح��اً:  ال�ساب  الالعب  واأ���س��اف 
ال��وح��ي��دة امل��م��ك��ن��ة ه���ي اأن����ا ك��الن��ا ن�����س��اأن��ا وع�����س��ن��ا يف 
كنت  ج��ي��داً،  لي�س  للفريق  بالن�سبة  لكنه  مان�س�سرت، 
اأف�����س��ل ف��ري��ق يف  حم��ظ��وظ��اً ومتكنت م��ن اللعب م��ع 

مان�س�سرت، اأمر موؤ�سف بالن�سبة اإليه".
الأرجنتيني  زم��ي��ل��ه  ب��ان��ت��ق��ال  غ��ار���س��ي��ا  اأ����س���اد  ك��م��ا 
اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  من  اأغ��وي��رو  �سريجيو 
العمر  من  البالغ  املهاجم  اإ  وق��ال  بر�سلونة، 
كبري؟  ع��م��ره  اأه����داف،  ماكينة  ع��ام��اً   32
ت�سجيل  على  ق���ادراً  �سيكون  ذل��ك!  فلتن�س 
اأهداف حتى حن يكون عمره 100 عام، 

اإنه اأ�سطورة وزميل مده�س".
ويف ن��ف�����س امل��ق��اب��ل��ة، اأع�����رب غ��ار���س��ي��ا عن 
مان�س�سرت  يف  مل���درب���ه  ال�����س��دي��د  ام��ت��ن��ان��ه 
�سيتي، الإ�سباين بيب غوارديول، الذي 
اأك��د اأن��ه جتمعه ب��ه عالقة 

خا�سة.

يرغب نادي يوفنتو�س يف ا�ستئناف اللعب من ما�سيميليانو 
بعد  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  دون  األيغري، 
اأندريا بريلو، يف مو�سم خميب لالآمال من  النف�سال عن 

وجهات نظر عديدة للنادي الإيطايل.
يعتزم األيغري املراهنة على باولو ديبال، بينما ل يرغب يف 

البطل  ل��دى  ي��زال  ول  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  على  العتماد 
الربتغايل عقداً ملدة عام اآخر بقيمة 31 مليون يورو �ساٍف، 

حتى 30 يونيو )حزيران( 2022.
ويبدو اأن مان�س�سرت يونايتد الفريق الأكر حر�ساً على �سم 
رونالدو يف الوقت احلايل، على الرغم من بقاء باري�س �سان 

جريمان اأي�ساً يف ال�سباق.
النادي  �سيحاول  اأمل��ي��دا،  بيدرو  الربتغايل  لل�سحايف  ووفقاً 
الفائز  "ال�سياطن احلمر"، والتوقيع مع  الباري�سي جتاوز 
بالكرة الذهبية خم�س مرات، حيث قدم النادي عقداً �سنوياً 

بقيمة 30 مليوناً لرونالدو.

عر�س جديد من �سان جريمان 
للتعاقد مع رونالدو

األبا: اأ�سعى ل�سناعة 
التاريخ مع ريال مدريد

اإيريك غار�سيا يوؤكد 
انتقاله لرب�سلونة

تون�س ت�ستدعي املجربي والرقيق 
لاللتحاق بن�سور قرطاج

لعبي  الكبري  م��ن��ذر  ال��ق��دم  ل��ك��رة  التون�سي  املنتخب  م���درب  ا�ستدعى 
مان�س�سرت يونايتد واأر�سنال الإجنليزين حنبعل املجربي وعمر الرقيق 
لاللتحاق بالفريق الأول بعدما قررا اللعب ل�ساحله، بح�سب ما اأعلن 

الحتاد املحلي للعبة.
 29 ت�سم  التي  املنتخب  ت�سكيلة  القدم  لكرة  التون�سي  الحت��اد  ون�سر 
�سابق،  اللتحاق يف وقت  وافقا على  اللذان  الالعبان  بينهم  لعباً، من 

ا�ستعداداً خلو�س مباريات مقبلة.
وكان املجربي )18 عاماً( وهو يحمل اجلن�سيتن الفرن�سية والتون�سية، 
 2019 اأغ�سط�س  17 عاماً، وتعاقد يف  لعب للمنتخب الفرن�سي حتت 
مو�سماً  لعب  حيث  الفرن�سي  موناكو  من  اآت��ي��اً  يونايتد  مان�س�سرت  مع 

واحداً.
ف�سيكون  الهولندية،  اجلن�سية  يحمل  ال��ذي  عاماً(   20( الرقيق  اأم��ا 

�سمن خطط املدرب يف خط دفاع "ن�سور قرطاج".
لوكالة فران�س بر�س  رقاز  التون�سي قي�س  با�سم الحت��اد  املتحدث  وقال 
اإن قرار املجربي اللتحاق باملنتخب التون�سي جاء اإثر "اقتناع منه ومن 

عائلته".
ويدخل "ن�سور قرطاج" يف مع�سكر تدريبي بن 2 و15 يونيو املقبل.

يف  راب��ع��اً  الإفريقية  الأمم  ك��اأ���س  يف  م�سواره  التون�سي  املنتخب  واأن��ه��ى 
الكامريون  يف  املرتقبة  املقبلة  للن�سخة  وتاأهل   ،2019 العام  ن�سخة 

عام 2022.
وتالقي تون�س الكونغو ودياً يف اخلام�س من يونيو املقبل، قبل اأن تواجه 

اجلزائر ومايل يف 11 و15 من ال�سهر نف�سه توالياً.

فريد يعود اإىل »ال�سامبا« 
بعد غياب طويل

فريدريكو  الو�سط  لع��ب  الإجن��ل��ي��زي،  يونايتد  مان�س�سرت  جن��م  ع��اد 
ي�ستعد  ال��ذي  ال��ربازي��ل��ي،  املنتخب  اإىل  "فريد"،  �سانتو�س  رودري��غ��ي��ز 
ملباراتيه املقبلتن اأمام الإكوادور وباراجواي، �سمن الت�سفيات املوؤهلة 
ملونديال قطر 2022، ما ياأتي بعد غياب ا�ستمر ما يقرب من ثالث 

اأعوام.
قال فريد )28 عاماً( يف بيان اأدىل به عندما و�سل اإىل مع�سكر منتخب 
للغاية  " �سعيد  دي جانريو:  بريو  كوماري  الربازيل يف حي جراجنا 

بالعودة اإىل املنتخب الربازيلي".
كاأ�س  بطولة  منذ  الوطني  املنتخب  �سفوف  عن  الو�سط  لعب  وغ��اب 
لأنه  م��ب��اراة  اأي  يف  ه��ن��اك  ي�����س��ارك  مل  حيث  برو�سيا،   2018 ال��ع��امل 

تعر�س لإ�سابة قبل وقت ق�سري من انطالق املناف�سات.
واأكد فريد اأن الأداء اجليد الذي قدمه مع مان�س�سرت يونايتد، النادي 
الذي لعب معه 41 مباراة كالعب اأ�سا�سي خالل املو�سم املا�سي، �سمح 
له با�ستعادة ثقة تيتي، م�سيفاً اأن عودته اإىل "راق�سي ال�سامبا" كانت 

اأحد الأهداف التي و�سعها لنف�سه لهذا العام.
وقال لعب خط الو�سط اإنه انتظر طوياًل فر�سة من اأجل العودة اإىل 
املنتخب، واعترب اأن اللحظة احلالية مثالية، نظراً لقرب بطولة كوبا 
اأمريكا التي �ستقام يف يونيو )حزيران( ويوليو )متوز( يف الأرجنتن، 

وكذلك مونديال 2022.
وبعد و�سول فريد، اأ�سبح لدى تيتي بالفعل 18 من اأ�سل 23 لعباً 

مت ا�ستدعاوؤهم يف املع�سكر الربازيلي.
بر�سيد  اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  مت�سدرة  الربازيل  و�ست�ست�سيف 
ريو  ب��ريا  ملعب  على  )ح���زي���ران(  يونيو   4 الإك�����وادور  ن��ق��ط��ة(،   12(
ب��اراغ��واي يف  اأي���ام �ستحل �سيفة على  اأرب��ع��ة  األ��ي��غ��ري، وبعد  ب��ورت��و  يف 

اأ�سون�سيون.

رئي�س لت�سيو: اإنزاغي يرتاجع 
عن قراره بتوقيع عقد جديد

قال رئي�س نادي لت�سيو كالوديو لوتيتو، اإن "�سيموين اإنزاغي تراجع 
انتقاله  للنادي"، قبل  ب�ساأن توقيع عقد جديد للبقاء مدرباً  يف قراره 
املتوقع لتدريب اإنرت ميالن بطل دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة 

القدم خلفاً لأنطونيو كونتي.
واأكد اإنزاغي اخلمي�س رحيله عن لت�سيو، لي�سبح املدرب البالغ عمره 

اإنرت. لتدريب  طريقه  يف  عاماً   45
ومل يكن لوتيتو �سعيداً بالطريقة التي تعامل بها اإنزاغي، الذي ق�سى 

املوقف. مع  ومدرب،  كالعب  لت�سيو  يف  عاماً   22
اأمل  بخيبة  "�سعرت  الإنرتنت  على  كالت�سومركاتو  ملوقع  لوتيتو  وقال 
على امل�ستوى ال�سخ�سي. لقد غري راأيه خالل �ساعات. العقد كان جاهزا 

بالفعل ووقعته.
عليه  للتوقيع  ال�سكرتري  مع  )اإن��زاغ��ي(  يجتمع  اأن  املقرر  من  "كان 
اأي�سا لكنه مل يح�سر اأبدا. لقد اأخربين باأنه قرر الرحيل. ق�سينا �سبع 

�ساعات �سويا وتو�سلنا لتفاق معا قبل قراره الأخري".
الدوافع  املزيد من  اأن��ه ل ميلك  "اأبلغني  ن��ادي لت�سيو  رئي�س  واأ�ساف 

لال�ستمرار، ولن يتمكن من اإثارة رغبة الالعبن يف التاألق.
يف الإبقاء عليه؟  التفكري  كيف ميكنك  ذلك  ما  �سخ�س  يقول  "عندما 

اإذا اأخربين بذلك قبلها بيوم واحد ما كنا اأعددنا العقد للتوقيع".

الباراملبية الآ�سيوية: الإمارات اأعادت ريا�سة 
اأ�سحاب الهمم اإىل الواجهة بعد كورونا
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جمتمع االمارات

تخفي�سات كربى  يف الغالرييا بجزيرة املارية
الكربى  التخفي�سات  فعالية  تنظيم  املارية عن  بجزيرة  الغالرييا  اأعلن    
 29 27 حتى  م��ن  ب��داي��ًة  اأي���ام متتالية  ث��الث��ة  م���دار  تتوا�سل على  ال��ت��ي 
امل�ساركة  املتاجر  من  نخبة  خاللها  �ستقدم  والتي  اجل��اري،   2021 مايو 
بجزيرة  الغالرييا  و�سيكون   .80% اإىل  ت�سل  م�سبوقة  غري  تخفي�سات 

املارية الوجهة الأمثل للزوار خالل عطلة نهاية الأ�سبوع.

عامل وارنر براذرز اأبوظبي تفتح 
لعبة الرعب مع �سكريكرو بحلة جديدة كليًا

 ت�ستعد عامل وارنر براذرز اأبوظبي، اأكرب مدينة ترفيهية داخلية يف العامل، لإعادة افتتاح لعبة  الرعب مع �سكريكرو  بحلتها اجلديدة التي �ستعزز عند افتتاحها اليوم الأحد من اخليارات الرتفيهية 
املتنوعة واملميزة التي حتت�سنها املدينة الرتفيهية والتي يبلغ عددها 29 لعبة ومرفق ترفيهي ينا�سب جميع الأعمار.  

 و�سي�ستمتع �سيوف لعبة  الرعب مع �سكريكرو  التي تقع يف منطقة غوثام �سيتي باأق�سى درجات احلما�س والت�سويق، اإذ �ستحلق بهم عالياً يف الهواء يف مغامرة فريدة من نوعها. وعلى منت اللعبة، 
�سي�سعد  ال�سيوف على مقاعد مت�سلة مبحور مركزي يحلق بهم يف الهواء، ويلتف بقوة باجتاه عقارب ال�ساعة، يف الوقت الذي تدور فيه املقاعد بحركة دائرية قوية بزاوية 360 درجة يف جتربة 

ت�سعل احلما�س والت�سويق. 
اأفق منطقة غوثام �سيتي، فمع بدء اللعبة وحتليقها يف الهواء تبداأ العينان الواقعتان يف  اإعادة ت�سميم الواجهة اخلارجية لهذه اللعبة بحيث ت�سفي املزيد من مالمح  الت�سويق على   وقد مت 
اجلزء العلوي من اللعبة بالومي�س لتعزز من املوؤثرات الب�سرية وم�ساعر الرعب والت�سويق. كما تتميز اللعبة اجلديدة اأي�ساً ب�سعة ركوب اأكرب بحيث ت�ستوعب حالياً ما ي�سل اإىل 24 �سيفاً يف كل 
مرة. وبهدف �سمان �سالمة ال�سيوف، خ�سعت لعبة  الرعب مع �سكريكرو للعديد من اختبارات الأداء ال�سارمة، و�ستتبع كافة اإجراءات التباعد الجتماعي املعمول بها يف جميع الألعاب واملرافق 

الرتفيهية املختلفة يف املدينة الرتفيهية. 

 نا�سئة ال�سارقة  يتعرفون اإىل ق�س�س 
ملهمة  يف برنامج  علماء غريوا العامل 

بداأت  نا�سئة ال�سارقة  التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، 
فعاليات برنامج  علماء غريوا العامل ، الذي يلقي ال�سوء على اأهم اإجنازات 
واإبداعات العلماء الذين اأ�سهموا يف �سنع احل�سارة الب�سرية وغريوا العامل 
الت�سال  تقنيات  عرب  ُبعد  عن  ُينفذ  ال��ذي  الربنامج  يهدف  وعلماً.   اأدب��اً 
املرئي، ويقدمه حممود عبداحلليم، ورمزي املبارك، من�سطا الآداب واللغات 
القراءة  على  ال�سارقة  نا�سئة  منت�سبي  ت�سجيع  اإىل  ال�����س��ارق��ة،  نا�سئة  يف 
والبحث والطالع، والتعرف اإىل النماذج املبتكرة لالقتداء باإ�سهاماتهم يف 
خدمة الب�سرية، بال�سكل الذي ميكنهم من ابتكار الأفكار التي ت�ساعدهم يف 

و�سع ب�سماتهم اخلا�سة على خريطة الإجنازات العاملية. 

اإماراتي كويف تفتتح اأول فروعها 
يف اململكة العربية ال�سعودية

اأول حمم�سة   ، ك��ويف  اإم��ارات��ي  ك�سفت  
املخت�سة،  ال��ق��ه��وة  اإم��ارات��ي��ة لأ���س��ن��اف 
الإقليمية  عملياتها  رقعة  تو�سيع  عن 
مع  ال�سعودية  العربية  اململكة  لت�سمل 
اخلرب  مدينة  يف  فروعها  اأول  افتتاح 
خالل �سهر يوليو القادم حتت عالمة 
اخلطوة  ه��ذه  Knowhere.وتهدف 
ال�سعودية  يف  العالمة  ح�سور  لتعزيز 
اأجود  تقدم  كعالمة  مكانتها  وتر�سيخ 
اأ�سناف القهوة واأكرها قيمًة يف اململكة 
التي تعترب مبثابة �سوق القهوة الأ�سرع 

منواً يف منطقة ال�سرق الأو�سط. 
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، ق�����ال حم���م���د علي 
ل�سركة   التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع��ي، 
اإم��ارات��ي كويف   اإم��ارات��ي ك��ويف : تلتزم  
املخت�سة  ال���ق���ه���وة  اأ����س���ن���اف  ب��ت��وف��ري 
ال�سبب  ول���ه���ذا  اجل��م��ي��ع،  م��ت��ن��اول  يف 
العربية  اململكة  نحو  اأن��ظ��ارن��ا  وجهنا 

ال�سعودية.

�سغار  ال�سارقة القرائي للطفل  
يبتكرون مركباتهم اخلا�سة باأيديهم

حتد  ب�سيطة؟  وعنا�سر  اأدوات  با�ستخدام  اخلا�سة  مركبتك  تبني  كيف   
اأطلقته ور�سة  امليكاترونيك  يف  مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل ، اأمام 
زوار دورته ال� 12، امل�ستمرة حتى 29 مايو اجلاري، تدعوهم من خالله 
اإىل اإطالق العنان ملخيلتهم من اأجل ابتكار مركباتهم اخلا�سة، ومن دون 

التقيد مبعايري اأو ت�ساميم معينة. 

يف  �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل 12 

 الكوكيز .. متعة وتعّلم يف  ركن الطهي 
الكوكيز  و�سفة  بينها  وم��ن  ال�سغار،  زواره  اأعمار  مع  تتنا�سب  التي  ال�سحية  الو�سفات  من  الكثري  للطفل  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  يف  الطهي  رك��ن  يحمل 
بال�سوكولتة  التي قدمتها الطاهية ال�سورية بادية خري الدين، التي اآثرت قبل اأن تبداأ بعملية الإعداد اأن ت�سرد تطور  الكوكيز  تاريخياً، وا�سفة اإياه ب�  الن�سخة 
املطورة للب�سكويت، م�ساف اإليها نكهات خمتلفة . فقرة �سنع  الكوكيز بال�سوكولتة  مل تكن كغريها من الفقرات التي ي�ست�سيفها املهرجان الذي ي�ستمر حتى 29 
مايو اجلاري، فقد بدا لفتاً ا�سطفاف الأطفال منذ بدايتها يف طابور طويل، بانتظار دورهم لل�سعود اإىل املن�سة، وم�ساركة الطاهية بادية خري الدين يف حت�سري 
الو�سفة، حيث و�سعت على الطاولة كافة املكونات بدءاً من الزبدة ومروراً بالدقيق وامللح وال�سكر والفانيال، ولي�س انتهاء بحبيبات ال�سوكولته ال�سغرية، متهيداً 
خللطها معاً، واإنتاج عجينة  الكوكيز ، التي توىل الأطفال باأنف�سهم عملية اإدخالها اإىل الفرن وتزيينها بحبيبات ال�سوكولته.  خالل عملية خلط املكونات، حر�ست 
الطاهية بادية، على اختبار ذاكرة الأطفال ومعارفهم، عرب طرحها ملجموعة اأ�سئلة تتعلق بالطهي، وا�ستخدام اأدوات املطبخ، كما حر�ست على تذكريهم باأهمية 
غ�سل اليدين والطريقة ال�سحيحة لذلك، فيما �سعت اإىل التاأكيد على �سرورة مراعاة اأن تكون الزبدة بنف�س درجة حرارة املطبخ، وكذلك ا�ستخدام ال�سكر البني 

بدياًل عن الأبي�س، وذلك نظراً ملا يحمله من فوائد، كما اأو�سحت اأي�ساً اأهمية اإ�سافة امللح اإىل اأي و�سفة حلويات، بهدف معادلة الطعم فيها. 

العر�س  خ����الل  م���ن  الإن���������س����اين، 
 ، التاريخ  يف  لمعة  اأ�سماء  الفنّي  
الذي حّول رده����ات واأروقة احلدث 
اإىل م�ساحة �سخمة احت�سد حولها 
اجل��م��ه��ور لل��ت��ق��اط ���س��ور لأربعة 
وال�سخ�سيات  العلماء  اأ�سهر  م��ن 

يف العامل. 
جوانب  على  ال�سخ�سيات  وقفت   

يرتدون اأزياء متقنة ال�سنع ت�سعر 
ال��ن��اظ��ر ل��ه��ا وك���اأن���ه اأم�����ام متثال 

معدين حقيقي.
ج����������اءت ال�����ف�����ك�����رة م������ن ال����ف����ن����ان 
يثّمن  اأن  اأراد  ال���ذي  ال�سلوفيكي 
ال�سخ�سيات  م����ن  ال���ع���دي���د  دور 
العامل،  ح��ول  الإجن����ازات  �ساحبة 
على  الفنية  اللم�سات  بو�سع  فقام 

امل���م���ّر ال��رئ��ي�����س ل��ل��م��ه��رج��ان، كّل 
برونزّي  مت���ث���ال  وك���اأن���ه���ا  واح�����دة 
رادوفان  ال�سلوفاكي  الفنان  اأب��دع 
مي�سالوف يف �سناعته، فكان العامِل 
حم��م��د ب���ن م��و���س��ى اخل����وارزم����ي، 
امللكة  تقابلهم  ن��ي��وت��ن،  وا���س��ح��اق 
اليزابيث، واملحقق �سارلوك هوملز، 
تتحّرك  ت���ارة  احل���دث،  زّوار  اأم���ام 

م��وؤدي��ن ل��ه��م م��الم��ح ت��ت��ق��ارب مع 
ومنحهم  الرئي�سية  ال�سخ�سيات 
املعدنية  ال��ت��م��اث��ي��ل  ت�����س��ب��ه  ه��ي��ئ��ة 
�ساحات  بها  تتزّين  التي  ال�سهرية 
ليج�ّسدوا  اأوروب�������������ا،  وح�����دائ�����ق 
م��ت��ن��ّق��اًل يذّكر  م�����س��رح��ي��اً  ع��ر���س��اً 
مبنجزات واآثار كبرية تركتها تلك 
ال�سخ�سيات يف م�سريتها باحلياة.

لي�س �سرباً من اخليال، بل واقعاً 
ال�����دورة  زّوار  ���س��ه��ده  م�����س��رح��ي��اًّ 
القرائي  ال�سارقة  ملهرجان  ال�12 
هيئة  ت���ن���ظ���م���ه  ال�������ذي  ل���ل���ط���ف���ل، 
ال�������س���ارق���ة ل���ل���ك���ت���اب، ح���ي���ث ق����ادت 
جمهور  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  امل��و���س��ي��ق��ى 
�سخ�سيات  على  للتعّرف  احل���دث 
الإبداع  يف  اأث��ره��ا  تركت  تاريخية 

ث��م تعود  ال����زوار  روؤو���س��ه��م لتحية 
اإىل �سمتها، وحلظة اأخرى ينحني 
�سورة  ليلتقط  الب�سرّي  التمثال 
متداخل  امل�سهد  ف��ك��ان  ط��ف��ل،  م��ع 
والتاريخ، فالقادم من  امل�سرح  بن 
متاثيل  اأم����ام  ب��اأن��ه  ي��ت��ف��اج��اأ  بعيد 
حقيقية، لكن ومبجرد اأن تتحّرك 
ممثلون  اأن����ه����م  ي������درك  اأم���ام���ه���م 

 GV80 جمعة املاجد تعزز اأ�سطول �سرطة دبي ب�سيارة  جيني�سي�س
�سمت القيادة العامة ل�سرطة دبي، اإىل اأ�سطول مركباتها، �سيارة  جيني�سي�س 
ال��ذي يدخل املنطقة على    GV 80 اأوىل ط����رازات     ،   GV 80 – 2021
التجارية،  العالمة  لهذه  الرباعي  الدفع  �سيارات  واأول طراز من  الإط��الق، 
ال��وك��ي��ل احل�����س��ري ل�سيارات  امل��اج��د،  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���س�����س��ة جمعة  وذل���ك 
جيني�سي�س يف الإمارات. وقال العميد الدكتور حممد الرزوقي، مدير الإدارة 
العامة للنقل والإنقاذ يف �سرطة دبي:   نحر�س يف �سرطة دبي على �سم اأحدث 
الطرز اإىل اأ�سطولنا من املركبات واأكرها كفاءة ومرونة للتعامل مع خمتلف 
دبي  �سرطة  اأه��داف  اآليات عملنا لتحقيق  يعزز من  واملواقف، ومبا  احل��الت 
وب�سط الأمن وال�سالمة يف الإمارة. نحن �سعداء بالتعاون مع موؤ�س�سة جمعة 

املاجد التي تعد واحدة من اأعرق ال�سركات الوطنية واأكرها التزاماً. 

زّوار  ال�سارقة القرائي للطفل  12 ي�ستقبلون اخلوارزمي ونيوتن و�سارلوك هوملز وامللكة اإليزابيث

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�������ارات  دول�����ة  م��ن��ح��ت 
القامة الذهبية لل�ساعرة واملوؤرخة والكاتبة 
التي  الق��ام��ة  وه��ي   ، ال�سحفية  هويدا عطا 
متنح للمبدعن وا�سحاب املواهب التخ�س�سية 
واملعرفة..  وال��ع��ل��وم  الداب  جم����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
واع���رب���ت ه��وي��دا ع��ط��ا ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا ال��ب��ال��غ��ة بهذا 
ال�سمو  ال�سكر والتقدير ل�ساحب  الحتفاء؛ موجهة 
ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س دولة 
الم��ارات رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي؛ وكذلك 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  والإدارة  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  هيئة 

و�سوؤون الأجانب. 
وا�سافت: المارات بلدي الثاين الذي اعتز بالقامة 
ف��ي��ه م��ن��ذ اأك���ر م��ن ع�����س��ري��ن ع��ام��ا؛ و���س��ع��ي��دة بهذا 

التقدير ودام اخلري يف وطن زايد اخلري«.
وح�سلت ال�ساعرة هويدا عطا على القامة الذهبية 
�سمن فئة املبدعن من اهل الثقافة والفن عرب هيئة 
يف  املتميزة  جهودها  نظري  ب��دب��ي  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
التاريخ  ال�سفاهي بالمارات وباخلليج العربي؛ حيث 
عرب  تر�سد  موؤلفات  ع��دة  العربية  للمكتبة  قدمت 
املذكرات وال�سري الذاتية ل�سحابها مراحل تاريخية 
مهمة وبارزة يف املنطقة؛ ومنها كتاب عابرو الربع 
اأهم  يتكلمون؛  وهو  لندن  اخل��ايل.. رفقاء بن 

اأهم  من  �سنف  وقد  العربية  باجلزيرة  تاريخية  رحلة 
50 كتابا يف اأدب الرحالت ومن اأهم مائة كتاب بالعامل 
من مو�سوعة الأرقام القيا�سية العاملية بلندن واأي�ساً  
الكندية   املمر�سة  الذي ي�سم مذكرات  ايام لطيفة 
جري تردي دك التي لقبها اهل مدينة العن باإمارة 
ابوظبي ب�  لطيفة.. واأيام الفريوز ..حكاية حب 
اإماراتية م�سرية �سرية ذاتية عن حياة ال�ساعر 

و100عام  ال�سرعبي  القراطي�س  بائع  و  ال��ف��ريوز  جمعة 
اأ�سرار اخلليج ، وغريها من املوؤلفات الهامة واأي�سا  من 
�سخ�سيات كان لها الأثر الهام يف �سناعة تاريخ وح�سارة 

دولة الإمارات العربية املتحدة .. 
رم�سان  ال�سحفي    الزميل  يتقدم  املنا�سبة  وبهذه 

ع���ط���ا  ب��اأ���س��م��ى اآي������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات ملنح 
�سقيقته الإقامة الذهبية متمنيا لها دوام التوفيق 

وال�سداد.

الكاتبة هويدا عطا حت�سل على القامة الذهبية بالمارات

دبي ف�ستيفال �سيتي مول يتيح لزواره فر�سة التقاط 
�سور تذكارية مع جنوم م�سل�سل فريندز ال�سهري

م�سل�سل  لع�ساق  مم��ي��زة  م��ف��اج��اأة  ع��ن  م���ول  �سيتي  ف�ستيفال  دب���ي  ك�سف 
من  املنتظرة  احللقة  بث  مع  بالتزامن  وذل��ك  ال�سهري،  الأمريكي  فريندز 
هذا امل�سل�سل، والتي يعود فيها الأ�سدقاء لالجتماع بعد قرابة عقدين من 
 .friends:The Reunion  انتهاء بث امل�سل�سل الأ�سلي، والتي حتمل ا�سم
و�سيعر�س املول حلقة مل ال�سمل كجزء من عر�س تخّيل املذهل، ما يتيح 
يف  امل�سل�سل  جن��وم  تظهر  مميزة  تذكارية  �سور  التقاط  فر�سة  للجمهور 
اأني�ستون وليزا كودرو  ال�ستة، جينيفر  امل�سل�سل  اخللفية. و�سيجتمع جنوم 
للمرة  �سومير،  وديفيد  ب��ريي  وماثيو  ليبالنك  وم��ات  كوك�س  وكورتيني 
ا�ستوديو  يف  ت�سويرها  مت  خا�سة  حلقة  لتقدمي  ع��ام��اً،   17 منذ  الأوىل 
املنتظرة  OSN احللقة  اأن تبث �سبكة  املقرر  ب��راذرز الأ�سلي. ومن  وارن��ر 
نهاية  عطلة  خ��الل  اخل��ا���س  عر�سه  تخّيل  �سيقدم  فيما  اخلمي�س؛  ي��وم 
الأ�سبوع يف اأيام اخلمي�س واجلمعة وال�سبت .  وي�سّكل عر�س تخّيل املجاين 
جتربًة تبهر احلا�سرين يف كّل مرة، حيث يقدم مزيجاً من اأ�سواء الليزر 
النارية وال�سوئية واملائية ليقّدم ق�س�ساً موؤثرة ل تن�سى. وقد  واملوؤثرات 
حقق العر�س املتطور، الذي تتناغم فيه التكنولوجيا مع الفنون، رقمن 
قيا�سين عاملين يف مو�سوعة غيني�س، كاأكرب عر�س على ال�سا�سات املائية 
العمل  هذا  وي�ستخدم  م�ستمر.  �سوئي  اإ�سقاط  عر�س  واأ�سخم  العامل،  يف 
الإبداعي نظام �سوٍت متكامل ل�سرد ق�سة مميزة تتيح للجمهور جتربًة ل 

ت�ساهى مع موؤثرات تاأ�سر احلوا�ّس وترتك ذكرى مميزة.



جرمية مروعة .. قتل اأبناءه وانتحر
التي  امل��رّوع��ة  اجل��رمي��ة  تفا�سيل  امل�سرية  الأم���ن  اأج��ه��زة  ك�سفت 
القليوبية،  بنها مبحافظة  بدائرة مركز  دج��وي،  �ساحل  وقعت يف 

والتي اأ�سفرت عن وفاة اأب واأطفاله.
وتبن من التحريات والتحقيقات وتقارير الطب ال�سرعي واملعاينة 
اأن الأب هو مرتكب اجلرمية، حيث  العامة،  النيابة  اأجرتها  التي 
قتل طفليه وانتحر، ب�سبب مروره باأزمة نف�سية، وتفاقم اخلالفات 

بينه وبن زوجته، وتعاطيه الأقرا�س املخدرة.
اأ�سرته، وقتلهم خنقا  اأبناءه ملنزل  اأخذ  اأن الأب  وبّينت التحريات، 
ذكرت  ح�سبما  نف�سه،  �سنق  ث��م  بال�ستيكيا،  �سريطا  م�ستخدما 

�سحيفة "الوطن" امل�سرية.
وزوجة  الطفلن  وال��دة  �سبيل  ب��اإخ��الء  بنها،  مركز  نيابة  واأم���رت 
الأب مرتكب الواقعة، بعد اأن ثبت من التحقيقات اأنهما كانتا غري 

موجودتن مبكان اجلرمية.
ويف التحقيقات، قالت والدة الطفلن القتيلن باأن املنزل الذي مت 
العثور فيه على املجني عليهم، ل يقيمون فيه، ويقع بجانب اأر�س 
الواقعة،  مرتكب  زوجها  مع  خ��الف  على  اأنها  واأ�سافت  زراع��ي��ة. 
زوجها،  مع  خالفات  ب�سب  اأ�سهر،   6 منذ  الزوجية  منزل  وتركت 
وتعي�س مع والدها، واأن الطفلن كانا ياأتيان اإليها يوميا، واأنها ل 

تعلم �سيئا عن اجلرمية، و�سدمت باأن اجلاين هو الأب.

تكت�سف غرفة مثرية للرعب يف منزلها 
�ساركت امراأة بريطانية مقطع فيديو �سادم على تيك توك يظهر 

فيه منزل �سديقتها اجلديد مع غرفة مثرية للرعب.
اأن  �سيفيلد  مدينة  م��ن  اإميليا  تدعى  التي  امل�ستخدمة  وك�سفت 
�سديقتها املقربة قد انتقلت للتو اإىل منزل جديد مع زوجها قبل 
اأن تكت�سف الغرفة املخيفة، وقررت �سديقتها اأن تر�سل لها مقطع 

فيديو يقدم جولة داخل املنزل اجلديد.
اإم��ي��ل��ي��ا وه���ي ت��رك�����س باجتاه  وخ���الل ال��ف��ي��دي��و، تظهر ���س��دي��ق��ة 
ن��اف��ذة كبرية  اإىل  ال��ن��وم، وت�سري  غ��رف��ة  ال��ع��ل��وي لرتيها  ال��ط��اب��ق 
املفاجاأة عندما  الكبل على الأر���س، ووقعت  وقطعة ع�سوائية من 
اكت�سفت مفتاحاً لباب غرفة النوم. والتقطت �سديقة اإميليا بعد 
النوم  باب غرفة  لقفل  ا�ستخدامه  اأنه يجب  املفتاح معتقدة  ذلك 
تبن  للغاية، حيث  غريباً  �سيئاً  ذلك فقد لحظت  اخل�سبي، ومع 
لها اأن املفتاح ميكن اأن ي�ستخدم لقفل الباب من اخلارج، مما يعني 
ذا  �سحيفة  بح�سب  الغرفة،  داخ��ل  ما  �سخ�س  حب�س  بالإمكان  اأن 
مليون   8.2 اأكر من  الفيديو  م�ساهدة  الربيطانية. ومتت  �سن 
مرة وح�سد 1.3 مليون اإعجاب منذ ن�سره على تيك توك، وترك 
ال��ذع��ر ب�سبب م��ي��زات الغرفة  امل�����س��اه��دي��ن يف ح��ال��ة م��ن  امل��ق��ط��ع 

الغريبة، وعلق اأحدهم "ل بد اأن هذا البيت ي�ستخدم للقتل".

فعلة م�سينة ومقززة لنائب كندي 
للح�سول  و"ي�سعى  موؤقتا  واجباته  بع�س  عن  كندي  نائب  تخلى 
على م�ساعدة" بعدما ظهر عرب الكامريا وهو يتبول خالل جل�سة 
افرتا�سية للربملان، وذلك بعد �سهر من ظهوره يف لقطة عريانا 

خالل منا�سبة افرتا�سية اأخرى.
وقال وليام اأمو�س نائب الربملان عن احلزب الليربايل احلاكم يف 
اأم�س  اأول   اأول   م�ساء   متاأخرة من  �ساعة  تويرت يف  على  اعتذار 
ملجل�س  اف��رتا���س��ي��ة  جل�سة  ح�����س��وري  وخ���الل  "الليلة  اخلمي�س 
العموم ويف مكان خا�س تبولت دون اأن اأدرك اأنني اأمام الكامريا..

اأ�سعر بحرج بالغ ملا فعلت وما قد ي�سببه ذلك من اأمل لأي �سخ�س 
راأى ما حدث... اأقدم اعتذاري ال�سريح".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على رفات 215 طفاًل يف مدر�سة 
عر على رفات 215 طفاًل يف اأر�س تابعة ملدر�سة داخلية �سابقة يف كندا اأن�سئت قبل اأكر من قرن لدمج ال�سكان 

الأ�سلين للبالد، وفق ما اأعلنت قبيلة حملّية.
وقالت قبيلة "تكيملوب�س تي �سكويبيمك" يف بيان اإّن اأحد اخلرباء ا�ستخدم راداراً قادراً على اخرتاق الأر�س لتاأكيد 

وجود رفات التالمذة الذين التحقوا باملدر�سة بالقرب من كاملوب�س يف بريتي�س كولومبيا.
ميكن  ل  "خ�سارة  باأنه  الأم��ر  وا�سفة  الثالثة"،  يتجاوز  مل  "بع�سهم  اإّن  كازميري  روزان  القبلية  الزعيمة  وقالت 
املتوقع ن�سر  اأنه من  اأبداً" من قبل م�سوؤويل املدر�سة. واأ�سافت  ت�سّورها مّت التحّدث عنها ولكن مل يتم توثيقها 

النتائج الأولية لهذا الك�سف يف تقرير ال�سهر املقبل.
ويف هذه الأثناء تعمل القبيلة مع اأطباء �سرعين ومتاحف يف حماولة لك�سف مالب�سات ما حدث والعثور على اأي 

�سجالت لهذه الوفيات.
كما اأّنها حتاول التوا�سل مع املجتمعات التي جاء منها التالمذة يف جميع اأنحاء كولومبيا الربيطانية وخارجها.

وقال رئي�س الوزراء جا�ستن ترودو على تويرت اإن اكت�ساف الرفات "يفطر قلبي"، م�سيفاً "اإّنها ذكرى موؤملة لهذا 
الف�سل املظلم وامل�سن من تاريخ بالدنا".
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بلجيكا ت�سحب �سفريها لعتداء زوجته على موظفة
من املقرر اأن يغادر �سفري بلجيكا لدى كوريا اجلنوبية من�سبه يف غ�سون 
يف  للمالب�س  متجر  يف  موظفة  على  زوجته  اعتدت  بعدما  قليلة  اأ�سابيع 

واقعة تناقلتها و�سائل التوا�سل الجتماعي على نطاق وا�سع.
وقالت وزارة اخلارجية البلجيكية، يف بيان اأم�س الأول اجلمعة، اإن الوزيرة 
�سويف فيلم�س قررت اإنهاء انتداب ال�سفري بيرت ليكويه هذا ال�سيف بعد 3 

اأعوام ق�ساها يف من�سبه �سفريا لبالده لدى �سول.
واأظهر مقطع �سجلته كامريات املراقبة الأمنية يف متجر للمالب�س زوجة 
ال�سفري �سيانغ �سيويه ت�سيو وهي ت�سفع عاملة يف متجر بالعا�سمة �سول، 

كانت حتاول منعها من التعر�س لزميلتها يف التا�سع من اأبريل املا�سي.
ومعها  املتجر  مغادرة  حت��اول  كانت  ال�سفري  زوج��ة  اأن  من  الزميلة  و�سكت 

قطعة مالب�س مل تدفع ثمنها، وفقا ملا ذكرته رويرتز.
اأن �سيانغ التقت مع املوظفة لالعتذار  وذكرت وزارة اخلارجية البلجيكية 
لها عن "�سلوكها غري املقبول"، وتعاونت مع ال�سرطة، م�سيفة اأنه مت رفع 

احل�سانة الدبلوما�سية عنها بطلب من �سرطة كوريا اجلنوبية.

طفل يولد بورم يف ذراعه اأكرب من راأ�سه
يخ�سع طفل بريطاين للعالج الكيماوي بعمر 3 اأ�سابيع فقط بعد اأن ولد 

مع ورم يف ذراعه يزيد حجمه عن حجم راأ�سه.
اكت�سف  انهار عندما  اإن عاملهما  رول��ف  الطفل هايلي وج��اري  وال��دا  وق��ال 
الأطباء اأن ابنهما كامريون الذي مل يولد بعد م�ساب بورم بحجم 9 �سم 

يف ذراعه الي�سرى قبل ثمانية اأ�سابيع من موعد ولدته.
وخ�سعت هايلي للمراقبة لعدة اأ�سابيع قبل اأن يتم حجزها لعملية قي�سرية 
اأبريل )ني�سان(، وولد   30 يف م�ستو�سف فيكتوريا امللكي يف نيوكا�سل يوم 
جامعة  مب�ست�سفى  الطوارئ  ق�سم  يف  )ني�سان(  اأبريل   28 يف  كامريون 

جيم�س كوك، وكان وزنه 6 نحو 3 كيلو غرام.
وبعد ولدة كامريون يف ق�سم الطوارىء مب�ست�سفى جامعة جيم�س كوك، 
مت نقله اإىل م�ست�سفى رويال فيكتوريا يف نف�س الليلة، وب�سبب حالته، مل 
يتمكن هايلي وجاري من ال�ستمتاع باللحظات الأوىل مع طفلهما، حيث 

مت و�سعه يف حا�سنة.
اأ�سابيعه الثالثة الق�سرية خ�سع  ول يزال كامريون يف امل�ست�سفى وخالل 
ب�سكل  احليوية  امل�سادات  ويتناول  كيماوي  وع��الج  دم  نقل  عمليات  لأرب��ع 

منتظم، بعد اأن مت ت�سخي�س حالته باأنه م�ساب بورم ليفي ع�سلي طفلي.

مادونا تنتقل لق�سرها 
اجلديد يف لو�س اأجنلو�س

انتقلت  ط������وي������ل،  غ�����ي�����اب  ب����ع����د 
لق�سرها  العاملية  مادونا ،  النجمة 
اأجنلو�س  لو�س  مدينة  يف  اجلديد 
اأواخر �سهر ني�سان/ الأمريكية،يف 

اأبريل املا�سي.
ل� مادونا على  انت�سرت �سورا  وقد 
الجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
تظهر فيها يف الق�سر التي ا�سرتته 

مببلغ 20 مليون دولر.
وميثل انتقال مادونا لهذا الق�سر 
كعودة اإىل حياتها ال�سابقة يف لو�س 
اأجنلو�س، التي اعتادت على العي�س 

فيها لفرتات طويلة من حياتها.
ن�سري اإىل اأن م�ساحة الق�سر، ت�سل 
اإىل 13391 قدماً مربعاً، ويت�سّمن 

9 غرف نوم و11 حماماً.
ودار  م�سبحاً،  الق�سر  وي�سم  كما 
قدم   1200 مب�������س���اح���ة  ����س���ي���اف���ة 
ل��ل�����س��ي��ارات يت�سع  م��رب��ع، وم�����راآب 

خلم�س �سيارات.

تلميذة مغربية ملكة 
الريا�سيات الإفريقية 

ت�����وج�����ت ال����ت����ل����م����ي����ذة امل����غ����رب����ي����ة، 
"ملكة  ب���ل���ق���ب  اأك������رج������وط،  اآي�������ة 
وح�سلت  الإفريقية"،  الريا�سيات 
اإىل  اأي�سا  الذهبية  امليدالية  على 
ج���ان���ب ال���ف���ري���ق امل���غ���رب���ي، ال����ذي 
وذلك  ال�سدارة،  ال�سنة  انتزع هذه 
الإفريقية  الريا�سيات  اأوملبياد  يف 

ل�سنة 2021.
وحقق الفريق املغربي املكون من 6 
باأق�سام  اإناث و3 ذكور،   3 تالميذ، 
املدر�سة  م����ن  وك���ل���ه���م  ال����ث����ان����وي، 
مبهرا  جناحا  املغربية،  العمومية 
للريا�سيات  ال��دول��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 
مت  التي   ،28 دورت��ه��ا  يف  باإفريقيا 
اأيام  تون�س  يف  بعد  ع��ن  تنظيمها 
23 و24 مايو 2021 مب�ساركة 11 

بلدا اإفريقيا.
مبيداليتن  املغربي  الفريق  وت��وج 
من  ومتكن  ف�سيات،  و4  ذهبيتن 
مبجموع  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ان���ت���زاع 
جنوب  ع��ل��ى  متفوقا  نقطة   178
اإف���ري���ق���ي���ا ال��ث��ان��ي��ة مب���ع���دل 151 

نقطة، وتون�س )113 نقطة(.
وع����ن ه����ذا ال��ت��ت��وي��ج ي���ق���ول وال���د 
اأك���رج���وط، عدنان  اآي����ة  ال��ت��ل��م��ي��ذة 
"�سكاي  ل���  ت�����س��ري��ح  اأك���رج���وط يف 
"نتيجة  اإن��������ه  عربية"،  ن����ي����وز 
التالميذ  لهوؤلء  كبرية  ملجهودات 
ولالأطر الرتبوية وللوزارة، وفخر 
للمدر�سة العمومية املغربية، التي 
املبهرة،  ال��ن��ت��ائ��ج  تعطي  زال���ت  م��ا 
وال���دع���م  ال���ع���ن���اي���ة  ل��ق��ي��ت  م����ا  اإذا 

الالزمن".

هاندا اأرت�سيل بف�ستان �سيفي لفت 
خا�سية  ع��رب  اأرت�سيل   ال��رتك��ي��ة  هاندا  امل��م��ث��ل��ة  ن�����س��رت 
موقع التوا�سل  على  اخلا�سة  �سفحتها  يف  "ال�ستوري" 
الجتماعي، �سورة من جل�سة ت�سوير خ�سعت لها اأطلت 
من  زاهية  وباألوان  وا�سع  بت�سميم  �سيفي  بف�ستان  فيها 
داخ���ل ���س��ي��ارة م��ن ال��ط��راز ال��ق��دمي، وان��ت�����س��رت ال�سورة 
هذه  جمال  على  اأثنوا  الذين  متابعيها  بن  كبري  ب�سكل 

الإطاللة.
اجلدير ذكره اأنه كان قد ُطرح قبل اأيام الإعالن الدعائي 
للمو�سم الثاين من م�سل�سل " اأنت اطرق بابي "، للنجمن 
اأرت�سيل، الذي من املقرر  الرتكين  كرم بور�سن  وهاندا 

ان يبداأ عر�سه يوم الأربعاء 9 حزيران املقبل.
اجلزء  اأح���داث  ع��ن  تركية  اإع���الم  و�سائل  ك�سفت  وك��ان��ت 
�سركان  اإن  اإذ  بابي"،  اط��رق  "اأنت  م�سل�سل  من  اجلديد 
ب��ف��رتة �سعبة ب�سبب ع��الج��ه من  ب��ور���س��ن( مي��ر  )ك���رم 
فيوؤجل  �سخ�سيته،  يغري  ال��ذي  الأم��ر  ال�سرطان،  مر�س 
اي��دا )هاندا  ب��الإجن��اب، فينف�سل عن  ال��زواج ول يرغب 
وحتدث  يلتقيان،  عديدة  �سنوات  بعد  ان��ه  ال  اأرت�سيل(، 

مفاجاأة غري متوقعة.

�سجن 32 عاما ظلما.. ثم جاءت الرباءة
اأم�����س��ى هناك  اأن  بعد  ال�سجن  م��ن  اأم��ريك��ي  رج��ل  خ��رج 
اأنه مل  ات�سح موؤخرا  32 عاما، على خلفية جرمية قتل 
اخلمي�س   اأم�س  اأول  نيوز" اأول  "�سكاي  وذك��رت  يرتكبها. 
اأن بو�سع غيلربت بول )56 عاما( اأن يطالب بتعوي�سات 

مالية ت�سل اإىل 1.6 مليون دولر اأمريكي.
الأم���وال غيلربت عن عقود من  ه��ذه  �ستعو�س  لكن هل 
ح��ي��ات��ه ذه��ب��ت ه����درا؟ وث��ق��ت ال��ك��ام��ريات خ����روج الرجل 
اأن نال  اأح��د �سجون ولي��ة ميتي�سغان بعد  الأمريكي من 
الرباءة التي انتظرها عمرا. وكان غيلربت قد اأدين عام 
ديرتويت  مدينة  يف  رج��ل  قتل  ج��رمي��ة  ب��ارت��ك��اب   1988
براءته  لإثبات  املتكررة  حماولته  ورغ��م  ذاتها.  بالولية 
وط��ع��ن��ه يف احل��ك��م، اإل اأن����ه اأم�����س��ى 32 ع��ام��ا ك��ام��ل��ة يف 
اإذ  ال�سجن. وكان هناك دليل يوؤكد �سحة كالم غيلربت، 
اإن �سديقا له اعرتف بتنفيذ عملية القتل طعنا. وكادت 
الق�سية تطوى، لكن تطورا بداأ فيها يف ال�سنوات الأخرية، 
اأن الدماء التي كانت يف موقع  بعدما اكت�سفت ال�سلطات 

اجلرمية ل تتطابق مع دماء غيلربت اأو حتى ال�سحية.

منع راكبة من ال�سفر مدى احلياة
فقدان  يف  والت�سبب  م�سيفة  بلكم  متهمة  راكبة  م�ُنعت 
اث��ن��ن م��ن اأ���س��ن��ان��ه��ا، م��ن ال��ط��ريان م��ع ���س��رك��ة "�ساوث 

وي�ست" الأمريكية خلطوط الطريان، مدى احلياة.
يف  وي�ست"،  "�ساوث  با�سم  املتحدث  ماينز،  كري�س  وق��ال 
الأول اجلمعة،  نيوز" اأم�س  �سي  بي  "اإن  ل�سبكة  ت�سريح 
اإن فيفيانا كينونيز "ممنوعة من الطريان على خطوط 
"مت  اأن��ه��ا  م�سيفا  اأخرى"،  م��رة  اجل��وي��ة  وي�ست  ���س��اوث 
�سهود عيان يف  نهائي." وق��ال  ال��ق��رار  ه��ذا  ب��اأن  اإبالغها 
رحلة كانت متجهة، الأحد، من �سكرامنتو اإىل �سان دييغو 
العمر  من  البالغة  كينونيز  اإن  لل�سرطة،  كاليفورنيا،  يف 

28 عاما، �سربت م�سيفة خالل �سجار.
امل�سافرة  وي�ست" اأن  "�ساوث  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
واأ�سبحت  العادية،  الطريان  تعليمات  م��رارا  "جتاهلت 
لن  وك��ت��ب��ت  الهبوط".  ع��ن��د  وج�����س��دي��ا  لفظيا  م�سيئة 
مونتغمري، رئي�سة نقابة عمال النقل الأمريكية املحلية، 
لعتداء  "تعر�ست  امل�سيفة  اأن  الث��ن��ن،  ي��وم  ر�سالة  يف 
اإ���س��اب��ات يف ال��وج��ه وف��ق��دان اثنن  اأدى اإىل  خ��ط��ري، م��ا 
"�سكريب�س  اإىل م�ست�سفى  اأ�سنانها". ونقلت امل�سيفة  من 
ميموريال" لتلقي العالج، يف حن كانت ال�سرطة بانتظار 
بتهمة  القب�س عليها  واألقي  الطائرة،  باب  كينونيز عند 
اإىل  ونقل�ت  خ��ط��رية،  ج�سدية  لإ���س��اب��ة  امل�سبب  ال�سرب 

�سجن "ل�س كولينا�س"، بح�سب بيان لل�سرطة.

خفا�س يعيد طائرة اإىل املطار
يف  املطار  الهندية  اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  غ��ادرت 
اإىل  ي��وم اخلمي�س، يف طريقها  وق��ت مبكر من  نيودلهي يف 
مطار نيويورك بالوليات املتحدة كما هو مقرر. غري اأنه مل 
ي�ساأ للرحلة اأن تنطلق بهدوء اأو تكمل طريقها ب�سكل عادي، 
فبعد ن�سف �ساعة تقريبا، ا�سطرت الطائرة اإىل العودة اإىل 
بعد  خ�سو�سا  نيودلهي،  يف  ال���دويل  غ��ان��دي  اأن��دي��را  مطار 
وراء  ال�سبب  اأم��ا  الطائرة.  الركاب على  انتاب  ال��ذي  الذعر 
الذعر الذي عا�سه الركاب على منت الطائرة، فلي�س ب�سبب 

خلل فني ول حالة طارئة ما يف املحركات، واإمنا "خفا�س".

امل�سابون بالو�سوا�س القهري معر�سون لل�سكتة 
قال حتليل يف جملة "�سرتوك" يوم اخلمي�س 
الو�سوا�س  با�سطراب  امل�سابن  البالغن  اإن 
ب�سكتة  ل��الإ���س��اب��ة  اأك����ر ع��ر���س��ة  ال���ق���ه���ري، 

دماغية، مقارنة مع الأ�سوياء.
واأظهرت البيانات اأن الو�سوا�س القهري يزيد 
خطر ال�سكتة الدماغية التي ت�سببها جلطة 
دموية متنع تدفق الأك�سجن اإىل املخ بثالثة 
ال�سجالت  ال��ب��اح��ث��ون  وف��ح�����س  اأ����س���ع���اف. 
األ��ف بالغ يف قاعدة   56 ال�سحية لأك��ر من 
يف  الوطنية  ال�سحي  التاأمن  اأبحاث  بيانات 
تايوان على مدى 10 اأعوام، وقالوا اإن ن�سف 
بالو�سوا�س  م�سابون  ال��درا���س��ة  يف  البالغن 
الذين  اأن  ال���ب���ي���ان���ات  واأظ����ه����رت  ال���ق���ه���ري. 
ي��ع��ان��ون م��ن ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري معر�سون 
بثالث  دم��وي��ة  جلطة  ب��ع��د  دم��اغ��ي��ة  ل�سكتة 
بالو�سوا�س  امل�سابن  غري  مقارنة مع  م��رات 

ال��ق��ه��ري. واأك���د ال��ب��اح��ث��ون ���س��رورة مراقبة 
اجل�سم،  يف  الدهون  وخ�سائ�س  ال��دم  �سغط 
لتفادي  ال��ق��ه��ري  ال��و���س��وا���س  امل�سابن  ل��دى 

ال�ستكة الدماغية.
وح�سب الباحثن، فاإن اأدوية عالج الو�سوا�س 
ال��ق��ه��ري، مثل م�����س��ادات الك��ت��ئ��اب، مل تكن 

مرتبطة بزيادة خطر ال�سكتة الدماغية.
اأ�ستاذ  ب���اي  ي��ا م��ي  ال��دك��ت��ور  م��ن جهته ق���ال 
لقدماء  تايبيه  م�ست�سفى  يف  النف�سي  الطب 
امل��ح��ارب��ن يف ت���اي���وان، وامل���وؤل���ف امل�����س��ارك يف 
ت�سجع  اأن  "يجب  �سحايف:  بيان  يف  الدرا�سة 
القهري  بالو�سوا�س  امل�سابن  درا�ستنا  نتائج 
ع��ل��ى من���ط ح���ي���اة ���س��ح��ي، ي�����س��م��ل الإق�����الع 
ع��ن ال��ت��دخ��ن، ومم��ار���س��ة ال��ن�����س��اط البدين 
لتجنب  �سحي  وزن  على  واحلفاظ  بانتظام، 

اخلطر املرتبط بال�سكتة".

�لبولندية �ألك�صاندر� مريو�صالو تتناف�س يف �لتاأهالت خالل م�صابقة كاأ�س �لعامل للت�صلق �ل�صريع يف �لوليات �ملتحدة.  رويرتز

كيم كاردا�سيان تك�سف عن ف�سلها يف ممار�سة املحاماه
عن  تتخلى  ل��ن  اأن��ه��ا  كاردا�سيان   الواقع    كيم  تلفزيون  ك�سفت  جنمة 

م�ساعيها لكي ت�سبح حمامية بعد ر�سوبها يف اختبار املحاماة.
اأ�سئلة واأجوبة مع املتابعن عرب �سفحتها اخلا�سة على  وخالل جل�سة 
الختبار مرة  اإج��راء  تنوي  اأنها  كيم  قالت  الجتماعي،  التو�سل  موقع 
اأخرى، كون جتربتها مع اختبار كلية احلقوق "�سعبة للغاية". م�سرية 

اإىل اأنها لن ت�ست�سلم.
واأ�سافت:"كنت مرتددة يف اإجراء الختبار مرة اأخرى،اأنا فا�سلة، فعدم 

النجاح يخف�س معنوياتك ويجعلك ترغب يف ال�ست�سالم".
عن   ،2019 ع��ام  م��رة  لأول  ك�سفت  ق��د  كانت  كيم  اأن  بالذكر،  اجل��دي��ر 
خططها يف اأن ت�سبح حمامية خالل لقاء مع جملة "Vogue" اأجرته 
وهو  كاردا�سيان ،  ال���راح���ل،  روب����رت  وال��ده��ا  خ��ط��ى  ع��ل��ى  وذل���ك   ، معها 
 O.  حمامي رفيع امل�ستوى توىل ق�سية اتهام الالعب الأمريكي ال�سهري

J. Simpson ، بقتل زوجته يف عام 1995.


