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ا�ستخراج 42 جثة جمهولة الهوية يف �سرت الليبية
•• طرابل�س-وكاالت:

العامة  بالهيئة  الرفاة  عن  البحث  ب��اإدارة  امليدانية  الفرق  ا�ستخرجت 
الهوية  جمهولة  جثة   42 ليبيا  يف  املفقودين  على  والتعرف  للبحث 
و�سط  �سمال  ال�ساحلية،  ���س��رت  مدينة  يف  البحرية  اجل��ي��زة  مبنطقة 
البالد. وقالت الهيئة، يف من�سور عرب �سفحتها مبوقع في�سبوك اأم�س 
اأعمال  اإط��ار ما تقوم به من  ا�ستخراج هذه اجلثث جاء يف  اإن  الأح��د، 
النيابة  م��ن  للهيئة  ال���وارد  ال��ب��الغ  على  وب��ن��اء  اأ�سبوعني،  م��دار  وعلى 

اجلزئية ب�سرت بوجود مقربة يف اإحدى مدار�س �سرت.
�سيناء  اب��ن  م�ست�سفى  اىل  املنت�سلة  اجلثامني  كل  نقل  الهيئة  واأك���دت 
باملدينة، مو�سحة اأن العمل مت على اأخذ عينات من العظام لنقلها اإىل 
خمتربات الهيئة، بالتن�سيق مع الطب ال�سرعي، وذلك قبل قيام فرق 

الهيئة اخلا�سة بدفن اجلثث على الطريقة ال�سرعية.
التي �سيطر عليها ما يعرف بتنظم  املناطق  اأب��رز  اإح��دى  وكانت �سرت 
داع�س عامي 2015 و 2016، قبل اأن يتم اإخراجه يف حرب �سدهم 
بقوات  فيها  وا�ستعانت  ال�سابقة،  ال��وط��ن��ي  ال��وف��اق  حكومة  خا�ستها 
نظامية وغري نظامية يف ليبيا، بالإ�سافة للطريان احلربي الأمريكي 

التابع لقوات اأفريكوم الذي �سارك يف ق�سف بع�س املناطق.

قبول ا�ستقالة احلكومة الكويتية 
•• الكويت-وكاالت:

اأمريياً  اأم��راً  اإّن  قالت وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية )كونا(، الأح��د، 
�سدر بقبول ا�ستقالة رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ اأحمد نواف الأحمد 
اجلابر ال�سباح والوزراء وي�ستمر كل منهم بت�سريف العاجل من �سوؤون 

من�سبه حلني ت�سكيل الوزارة اجلديدة.
وقدم رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي، ال�سيخ اأحمد نواف الأحمد اجلابر 
الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  العهد  لويل  ا�ستقالة احلكومة  الأح��د،  ال�سباح، 

اجلابر ال�سباح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الر�سمية )كونا(.
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لبيد يلقي بياًنا مبجل�س الوزراء اأ�ساد فيه بالقرتاح الأمريكي حلل النزاع احلدودي البحري مع لبنان   )ا ف ب(

جندي اأوكراين ينزل علم دونيت�سك املرفوع على ن�سب تذكاري يف ليمان  )رويرتز(

اندوني�سيون يحملون احد جرحى التدافع  )رويرتز(

بوتني حتت �سغط القوميني

الدفاع الربيطانية: خروج القوت الرو�سية ميثل نك�سة �سيا�سية كبرية

جي�ش اأوكرانيا يدخل منطقة �سمتها رو�سيا.. ومو�سكو تعتربه ان�سحابًا تكتيكيًا

نبيه بري: العر�ض الأمريكي لرت�سيم احلدود اإيجابي

اإ�سرائيل توافق على م�سودة اتفاق تر�سيم احلدود مع لبنان

يدعون اإىل التعبئة ال�ساملة:
رو�سيا: هل طغى اليمني املتطرف على بوتني؟

•• الفجر -جول �شريغي فيديونني -ترجمة خرية ال�شيباين

منذ بدء غزو اأوكرانيا يف 24 فرباير 2022، اأ�سار القادة الرو�س دائًما 
اإىل احلرب على اأنها عملية ع�سكرية خا�سة. 

مل تتم مراجعة هذا املبداأ بعد اخلطاب الذي األقاه فالدميري بوتني يف 
21 �سبتمرب، والذي اأعلن فيه عن تعبئة جزئية وعرّب �سمنّيا خل�سومه 

الغربيني عن ا�ستخدام الأ�سلحة النووية.
تهدف �سيغة العملية اخلا�سة هذه اإىل التاأكيد على الطبيعة املفرت�س 
اأنها موؤقتة وحمدودة وحمددة للنزاع امل�سلح. على امل�ستوى الت�سنيفي، 
اإن  املوقف من �سبابية -مق�سودة-للحدود بني احلرب وال�سالم:  ينبع 
وجود العقالنية احلربية ل يوؤدي، يف رو�سيا، اإىل تفكيك نظام اجتماعي 
�سلمي ب�سكل عام. ومع ذلك، فاإن هذا ال� )ما بني بني( هو مو�سع ت�سكيك 

وت�ساوؤل على نحو متزايد يف رو�سيا.
    )التفا�سيل �س11(

رئي�ش اإندوني�سيا ياأمر باإيقاف الدوري بعد وفاة 125 م�سجعا

حتتاج لدعم اأوروبي لتنفيذ م�سروعها:
اأّي �سيا�سة هجرة لإيطاليا جورجيا ميلوين؟

•• الفجر -األي�شاندرو مازوال -ترجمة خرية ال�شيباين

ديتاليا  فراتيلي  ح��زب  زعيمة  عاًما،   45 ميلوين،  جيورجيا  ت�ستعد 
اليميني املتطرف، لرئا�سة احلكومة الإيطالية رقم 68 منذ احلرب 
بينيتو  منذ  ميينية  الأك��ر  احلكومة  �ستكون  والتي  الثانية،  العاملية 

مو�سوليني.
 44 ب��ح��وايل  القيادي  ال���دور  ال��ذي يلعب فيه حزبها  الئ��ت��الف  ف��از 
و9  ديتاليا،  فراتيلي  ل�  باملائة   26 من  )اأك��ر  الأ���س��وات  من  باملائة 
باملائة ل� )رابطة( ماتيو �سالفيني و8 باملائة ل� )فورزا اإيطاليا( �سيلفيو 

برل�سكوين( يف الت�سريعية التي جرت يف 25 �سبتمرب.
تاريخ  يف  وزراء  رئي�سة  اأول  �ستكون  التي  ميلوين،  جيورجيا  ت�ستهر 
اإي��ط��ال��ي��ا، مب��الح��ظ��ات��ه��ا ال�����س��ر���س��ة ���س��د ج��م��اع��ات ���س��غ��ط املثليني 
واملتحولني جن�سًيا، و النخب الي�سارية، وغني عن القول، املهاجرين.

  )التفا�سيل �س12(

ويتوعد  ي�سرتط  احل��وث��ي 
اليمن هدنة  انتهاء  قبيل 

•• اليمن-وكاالت:

م�����س��وؤول يف احلكومة  م�����س��در  اأك���د 
اليمنية، تلقيها مقرتحاً حمدثاً من 
اخلا�س  املبعوث  غروندبرغ،  هان�س 
ل��الأم��ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة اإىل 
الهدنة  وت��و���س��ي��ع  ل��ت��م��دي��د  ال��ي��م��ن 
ابتداًء من ام�س الثاين من اأكتوبر، 

بح�سب وكالة الأنباء �سباأ نت.
احلكومة  اأن  اإىل  امل�����س��در  واأ�����س����ار 
املقرتح  درا���س��ة  على  تعمل  اليمنية 
باإيجابية.  معه  و�ستتعامل  املحدث، 
ت�سعى  احلكومة  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
م����ن خ�����الل جت���دي���د ال���ه���دن���ة اإىل 
اليمنيني  جلميع  ال��ف��وائ��د  تو�سيع 
وت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ت��ه��م، و���س��م��ان دفع 
معاناتهم  م��ن  للتخفيف  امل��رت��ب��ات 
انقالب  بها  ت�سبب  التي  الإن�سانية 

امليلي�سيات احلوثية.
يف املقابل، اأعلنت ميلي�سيات احلوثي 
املتحدة،  الأمم  م���ق���رتح  رف�����س��ه��ا 
تنفيذ  ع���ل���ى  اإ������س�����راره�����ا  م���ب���دي���ة 
بنود  ���س��م��ن  وت�سمينها  ���س��روط��ه��ا 

تو�سعة الهدنة ومتديدها.
احلرب  ب��ع��ودة  امليلي�سيات  وه����ددت 
جم����ددا ف���ور ان��ت��ه��اء ال��ه��دن��ة التي 
و�سلت التفاهمات حولها اإىل طريق 

م�سدود.

•• بريوت-القد�س-وكاالت:

اأبدت اإ�سرائيل موافقة اأولية اأم�س 
الأحد على م�سودة اتفاق تو�سطت 
امل��ت��ح��دة لرت�سيم  ال���ولي���ات  ف��ي��ه 
لبنان  م�����ع  ال���ب���ح���ري���ة  احل���������دود 
تقا�سم  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 
الغاز  اإن��ت��اج  م��ن  املحتملة  الأرب����اح 
ن��زاع يف البحر  م��ن منطقة حم��ل 

املتو�سط.
ويف م�سعى لنزع فتيل اأحد اأ�سباب 
ال�سراع بني اجلانبني، قدم املبعوث 
هوك�ستاين  اآم����و�����س  الأم���ري���ك���ي 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي م�����س��ودة مقرتح 
ل�ستك�ساف  الطريق  ميهد  جديد 

الطاقة يف البحر املتو�سط.
الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
الجتماع  خ�����الل  لب����ي����د  ي����ائ����ري 
املوافقة  اإن  حلكومته  الأ�سبوعي 
تتوقف  امل�سودة  على  الإ�سرائيلية 

حاليا على املراجعة القانونية.
بثها  ت�������س���ري���ح���ات  يف  واأو�������س������ح 
مت�سكنا  مثلما  لكن...  التلفزيون 
ي�سون  امل��ق��رتح  الأول،  ال��ي��وم  م��ن 
القومي  الأم������ن  م�����س��ال��ح  ك���ام���ل 
م�ساحلنا  ع��ن  ف�سال  لإ���س��رائ��ي��ل، 

القت�سادية.

•• بغداد-وكاالت:

اأحكمت القوات الأمنية العراقية 
ليلة  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 
�ساحات  ع���ل���ى  ال�������س���ب���ت-الأح���د 
والب�سرة  ب���غ���داد  يف  ال��ت��ح��ري��ر 
املتظاهرين  اإب��ع��اد  بعد  ق��ار،  وذي 
بغداد  اإىل  احلياة  لإع���ادة  بالقوة 
وبقية املدن العراقية التي �سهدت 
الذكرى  يف  غا�سبة  احتجاجات 

ال�سنوية الثالثة لثورة ت�سرين.
احلكومة  رئي�س  مطالبة  ورغ���م 
الكاظمي  م�����س��ط��ف��ى  ال��ع��راق��ي��ة 
النف�س،  ب�����س��ب��ط  الأم�����ن  ل��ق��وى 
اأن  اإل  العنف،  اإىل  اللجوء  وع��دم 
املتظاهرين  م��ن  ك��ب��رية  اأع������داداً 
اأ����س���ي���ب���وا ب����ج����راح واخ���ت���ن���اق���ات 
امل�سلحة  ق�������وات  ه����ج����وم  ج�������راء 
الدخانية  ال��ق��ن��اب��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 
املتمركزين  املتظاهرين  لإب��ع��اد 
يف �ساحة التحرير، ومتت عملية 
ال�سوارع  ج��م��ي��ع  يف  م��ط��اردت��ه��م 
التحرير  ����س���اح���ة  اإىل  امل�����وؤدي�����ة 

•• جاكرتا-رويرتز:

رئي�س  وي�����������دودو  ج����وك����و  اأم��������ر 
اإندوني�سيا رابطة الدوري املمتاز 
باإيقاف  الأح��د  اأم�س  القدم  لكرة 
التحقيق  اكتمال  حلني  املباريات 
يف وفاة 125 م�سجعا على الأقل 
ا�ستاد  يف  و���س��غ��ب  ت���داف���ع  خ���الل 

مبقاطعة جاوة ال�سرقية.
ال�سلطات  وي�����������دودو  وط�����ال�����ب 
التاأمني  اإج���راءات  تقييم  ب��اإع��ادة 
تكون  وب��اأن  القدم  كرة  مبباريات 
ه����ذه اآخ�����ر ك���ارث���ة ت��ت��ع��ل��ق بكرة 

القدم يف الوطن.
320 �سخ�سا  اأكر من  واأ�سيب 
للجماهري  ت��داف��ع  خ���الل  اأي�����س��ا 
اأث���ن���اء اأع���م���ال ���س��غ��ب مب���ب���اراة يف 
مالجن يف واحدة من اأ�سواأ كوارث 

مالعب كرة القدم.
ال���دوري يف وقت  راب��ط��ة  واأعلنت 
���س��اب��ق ع��ن ت��وق��ف امل�����س��اب��ق��ة ملدة 
ا�ستاد  يف  ال���ك���ارث���ة  ب��ع��د  اأ����س���ب���وع 
الحتاد  قال  بينما  كاجنوروهان 
�سيبداأ  اإن���ه  للعبة  الإن��دون��ي�����س��ي 

حتقيقا يف الأحداث.

بهدف فتح الطرق واإعادة احلياة 
واحلركة اأمام ال�سيارات.

واأمنية،  ط��ب��ي��ة  م�����س��ادر  واأك�����دت 
�سخ�ساً   86 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  اأن 
اأ�سيبوا يف ال�ستباكات اليوم نحو 
الأمن،  ق��وات  اأف��راد  ن�سفهم من 
اأ�سيبوا  38 حمتجاً  اأن  م�سيفة 

بالر�سا�س املطاطي.
الأمنية  القوات  اإن  م�سدر  وق��ال 
�ساحة  اإىل  الو�سول  م��ن  تتمكن 
املتظاهرين  وت��ب��ع��د  ال��ت��ح��ري��ر 

وت�سيطر عليها بالكامل.
ب��داأت تالحق  القوات  اأن  واأ�ساف 

املند�سني يف ال�سوارع الفرعية.
املتظاهرين  اأن  واأو������س�����ح�����ت 
ان�سحبوا ب�سكل طوعي من �ساحة 

الن�سور يف جانب بغداد الكرخ.
وان��دل��ع��ت اح��ت��ج��اج��ات اأي�����س��اً يف 

املحافظات اجلنوبية. 
جتمع  ال��ن��ا���س��ري��ة  م��دي��ن��ة  ويف 
بو�سط  احلبوبي  �ساحة  يف  املئات 
امل����دي����ن����ة، و������س�����ارك ك����ث����ريون يف 
املحافظة  م��ب��ن��ى  اإىل  م�������س���رية 

���س��رط��ة مقاطعة  ق��ائ��د  واأو����س���ح 
اأفينتا  ن��ي��ك��و  ال�����س��رق��ي��ة  ج������اوة 
لل�سحفيني اأنه بعد املباراة، التي 
�سورابايا  ب��ري���س��ي��ب��اي��ا  ف��ي��ه��ا  ف���از 
الليلة املا�سية  اأرميا،  على   2-3
اخلا�سر  الفريق  م�سجعو  اقتحم 
ال�سلطات  واأطلقت  امللعب  اأر���س 
التدافع  يف  ت�سبب  ما  غ��از  قنابل 

وحالت اختناق.
وق��ال نيكو »حت��ول��ت الأم���ور اإىل 
فو�سى، بداأ امل�سجعون يف مهاجمة 
ال�������س���ب���اط واأحل�����ق�����وا اأ������س�����رارا 

التدافع  اأن  م�سيفا  ب�����س��ي��ارات« 
ح��دث عند ف���رار اجل��م��اه��ري اإىل 

بوابة للخروج.
وقال م�سوؤولون حمليون يف وقت 
 174 بلغ  القتلى  ع��دد  اإن  �سابق 
حاكم  ن��ائ��ب  دارداك  اإم��ي��ل  ل��ك��ن 
اإنه  قال  ال�سرقية  جاوة  مقاطعة 
وبعد املراجعة فاإن عدد ال�سحايا 

يبلغ 125 قتيال.
وقال املتحدث با�سم �سرطة جاوة 
هو  امل�سابني  ع��دد  اإن  ال�سرقية 
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بدوره، اأعلن رئي�س جمل�س النواب 
العر�س  اأن  ب���ري  ن��ب��ي��ه  ال��ل��ب��ن��اين 
الأم�����ري�����ك�����ي ل���رت����س���ي���م احل������دود 
مبدئياً  ويلبي  اإي��ج��اب��ي  البحرية 

مطالب لبنان.
وو�سف بري، يف ت�سريح ل�سحيفة 
ال�������س���رق الأو������س�����ط ن�����س��رت��ه على 
الأحد،  اأم�س  الإلكرتوين  موقعها 
الو�سيط  م���ن  امل��ك��ت��وب  الق������رتاح 

باأنه  هوك�ستاين  اآمو�س  الأمريكي 
اإنها  اإىل  م�����س��ريا  ات���ف���اق،  م�����س��ودة 
اللبنانية  امل��ط��ال��ب  م��ب��دئ��ي��اً  تلبي 
تاأثري  اأي  اإع���ط���اء  ت��رف�����س  ال��ت��ي 
ل��الت��ف��اق ال��ب��ح��ري ع��ل��ى احل���دود 

الربية.
اإن الت���ف���اق م���وؤل���ف من  واأ����س���اف 
الإجنليزية  وباللغة  10 �سفحات 
الرد  اإع��ط��اء  قبل  در���س��اً  وي�ستلزم 

النهائي عليه، مو�سحا اأنه ورئي�س 
ورئي�س  ع��ون  مي�سال  اجلمهورية 
احلكومة جنيب ميقاتي يدر�سون 
مع م�ساعديهم حتديد املالحظات 
عليه اإن ُوجدت، على اأن يتم بعدها 

الت�ساور بينهم قبل تقدمي الرد.
وك�سف ب��ري عن اأن الت��ف��اق، عند 
ح�����س��ول��ه،  ���س��وف ي��ت��م توقيعه يف 

بلدة الناقورة احلدودية.

•• عوا�شم-وكاالت:

الأوك���������راين بلدة  دخ����ل اجل��ي�����س 
�سرق  ال���س��رتات��ي��ج��ّي��ة يف  ل��ي��م��ان 
منطقة  يف  ال���واق���ع���ة  اأوك����ران����ي����ا، 
��ه��ا يف  دون��ي��ت�����س��ك ال��ت��ي اأث�����ار ���س��مُّ
مو�سكو  جانب  من  ال�سابق  اليوم 
ورف�ساً  دول���ّي���ة  اإدان������ات  ع��ا���س��ف��ة 
ا�ستعادة  على  امل�سّممة  كييف  من 
التطورات  اآخ�����ر  اأرا�����س����ي����ه����ا.ويف 
امليدانية، تتمركز القوات الرو�سية 
من  ان�سحابها  بعد  لوغان�سك  يف 
ليمان يف دونيت�سك، فيما تق�سف 
املقاتالت اجلوية الرو�سية مواقع 

للجي�س الأوكراين يف ليمان.
من  ان�سحابها  اأن  رو���س��ي��ا  وت��وؤك��د 
ل��ي��م��ان ت��ك��ت��ي��ك��ي وي���ه���دف لإع����ادة 
مت��رك��ز ال��ق��وات، و���س��ط اأن��ب��اء عن 
الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة  يف  ت��غ��ي��ريات 

الرو�سية يف ال�سرق الأوكراين.
الرئي�س  اأك�����د  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
زيلين�سكي  الأوك��راين فولودميري 
خالية  اأ�سبحت  ليمان  مدينة  اأن 

متاما من اجلنود الرو�س.
الدفاع  ل��وزارة  بيان  قال  وتزامنا، 
القوت  ان�سحاب  اإن  الربيطانية، 
مبنطقة  ل��ي��م��ان  م���ن  ال���رو����س���ي���ة 
اأوكرانيا ميثل  دونيت�سك يف �سرق 

بيع �سقر فريد باأكرث من مليون درهم 
يف مزاد اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية 

•• اأبوظبي-الفجر:

ر�ّسخ معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022 مكانته يف عامل ال�سقارة 
كوجهة مف�سلة لهواة ريا�سة ال�سيد بال�سقور بهدف احل�سول على �سقور مكاثرة 
املعر�س  يحر�س  حيث  ال�سيد،  يف  واأدائ��ه��ا  وجمالها  مبوا�سفاتها  فريدة  الأ���س��ر  يف 
ُع�ّساق  من  زواره  ورغبات  لتطلعات  تلبية  املكاثرة  ال�سقور  اأف�سل  ا�ستقط���اب  على 

ال�سقارة. 
و�سهدت الدورة ال�19 من املعر�س، التي اختتمت م�ساء ام�س الأحد بتنظيم من نادي 
�سقاري الإمارات، مزايدة على �سقر فريد من نوعه )بيور جري(  من �ساللة اإلرتا 
وايت اأمريكي، حيث مّت بيعه بقيمة مليون و10 اآلف درهم اإماراتي )ما يزيد عن 
275 األف دولر(، ميا تبلغ قيمته الأ�سلية مليوناً و500 األف درهم )ما يزيد 410 
وملكانة  وزواره  للمعر�س  دعماً  ال�سعر  بهذا  ببيعه  �سمح  مالكه  اأن  اإل  دولر(،  اآلف 

املعر�س لديه ولدى حمرتيف وهواة وحمبي ال�سيد وال�سقور. )التفا�سيل �س22(

�ص 08

�ص 09

�ص 17

اجتماعية ال�شارقة تكرم 5 من كبار 
املواطنني الفائزين بجائزة القلب الأخ�ص

اأخبار الإمارات

مواجهة يف انتخابات الرئا�شة 
الربازيلية بني لول وبول�شونارو 

عربي ودويل

هالند يوا�شل تدمري املناف�شني
 ويقود �شيتي للفوز 3-6 على يونايتد 

الفجر الريا�شي
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اإىل  واأدى  كبرية،  �سيا�سية  نك�سة 
م���وج���ة اأخ������رى م���ن الن���ت���ق���ادات 
الع�سكرية  ل���ل���ق���ي���ادة  ال���ع���ل���ن���ي���ة 

الرو�سية.
البيان  يف  ال�����������وزارة  واأ�����س����اف����ت 
 1 يف  ت��وي��رت:  على  ن�سرته  ال���ذي 
القوات  ان�سحبت   ،2022 اأكتوبر 
ال���رو����س���ي���ة يف م��دي��ن��ة ل��ي��م��ان يف 
التقدم  م��واج��ه��ة  يف  دون��ي��ت�����س��ك 

الأوكراين.
واأ�سار البيان اإىل اأنه من الناحية 
مهمة  ليمان  تعترب  العملياتية، 
لأن��ه��ا ت�����س��رف ع��ل��ى ت��ق��اط��ع طرق 
�سيفر�سكي  ن���ه���ر  ف�����وق  رئ��ي�����س��ي 
وال����ذي حت���اول رو�سيا  دون��ي��ت�����س، 

تعزيز دفاعاتها وراءه.
ان�����س��ح��اب رو���س��ي��ا من  اأن  واأك�����دت 
�سيا�سية  نك�سة  ا  اأي�سً ميثل  ليمان 
منطقة  يف  لوقوعها  نظًرا  كبرية 
دونيت�سك، وهي منطقة يفرت�س 
ال�سيطرة  اإىل  ت��ه��دف  رو���س��ي��ا  اأن 
ب�سكل غري  عليها وحاولت �سمها 
اأخرى  موجة  اإىل  واأدى  قانوين. 
للقيادة  العلنية  الن��ت��ق��ادات  م��ن 
الع�سكرية الرو�سية من قبل كبار 

امل�سوؤولني.
ت��وؤدي املزيد من  اأن  ورجح البيان 
اخل�سائر يف الأرا�سي اإىل ت�ساعد 

هذا النقد العلني وزيادة ال�سغط 
على كبار القادة.

الأوكرانية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
للقوات  العامة  الأرك��ان  عن هيئة 
اإن  ال���ق���ول،  الأوك���ران���ي���ة  امل�سلحة 
الرو�سية توا�سل الرتكيز  القوات 
ع��ل��ى حم������اولت ال�����س��ي��ط��رة على 
باأكملها  دون���ي���ت�������س���ك  م���ن���ط���ق���ة 
والح��ت��ف��اظ ب��الأرا���س��ي ال��ت��ي مت 
ال�ستيالء عليها، وكذلك تعطيل 
الأوكرانية  الدفاع  قوات  حتركات 

يف اجتاهات معينة.
الأم����ريك����ي لويد  ال����دف����اع  وزي�����ر 
اأو�سنت، من جهته، رّحب ب�سيطرة 
ليمان  م���ع���ق���ل  ع���ل���ى  اأوك�����ران�����ي�����ا 
�سرق  رو����س���ي���ا يف  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ي 
اإن��ه جن��اح م�سجع  وق��ال  اأوكرانيا، 
يف ���س��اح��ة امل��ع��رك��ة م���ن ���س��اأن��ه اأن 
للجي�س  جديدة  مع�سالت  يخلق 

الرو�سي.
واأ�ساف: ليمان تقع عرب خطوط 
رو�سيا  ت�ستخدمها  التي  الإم���داد 
لإمداد قّواتها يف اجلنوب والغرب 
املمر  ه�����ذا  دون  وم�����ن  ب���ال���ع���ت���اد، 
كبرية  مع�سلة  رو���س��ي��ا  ���س��ت��واج��ه 

للتقدم.
ياأتي ذلك فيما قالت وزيرة الدفاع 
لمربخت،  ك��ري�����س��ت��ني  الأمل���ان���ي���ة 

ملدينة  معلنة  غ��ري  زي����ارة  خ���الل 
اإن  ال�سبت،  الأوك��ران��ي��ة،  اأودي�����س��ا 
بني  من  نظام  اأول  �ست�سلم  اأملانيا 
متطورة  جوي  دفاع  اأنظمة  اأربعة 
اإ�س-تي(  اإي  اأر  )اأي  ط����راز  م��ن 
املقبلة  الأي������ام  يف  اأوك���ران���ي���ا  اإىل 
لهجمات  الت�سدي  يف  للم�ساعدة 

الطائرات امل�سرية.
وم���ع ان���ط���الق ���س��ف��ارات الإن�����ذار 
املدينة  اجل���وي���ة يف  ال���غ���ارات  م���ن 
لمربخت  اأج�������رت  ال�������س���اح���ل���ي���ة، 
حم������ادث������ات م�����ع وزي��������ر ال����دف����اع 
ريزنيكوف  اأوليك�سي  الأوك����راين 
وكانت  الأر��������س.  يف خم��ب��اأ حت���ت 
لمربخت قد مددت زيارة ملولدوفا 

املجاورة حل�سور الجتماع.
اأر  )اإي���ه  وق��ال��ت لم��ربخ��ت لقناة 
غ�سون  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة:  دي( 
الدفاع  ن��ظ��ام  �سنقدم  قليلة  اأي���ام 
اجلوي اأي اأر اإي اإ�س-تي احلديث 
للت�سدي  للغاية  اإنه مهم  للغاية. 

للطائرات امل�سرية ب�سكل خا�س.
من  اأك��رب  ع��ددا  اأوكرانيا  و�سهدت 
من  م�سرية  ب��ط��ائ��رات  الهجمات 
ال�سنع  الإيرانية  طراز كاميكازي 
يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية، مم��ا اأدى 
اأ�سرار  واإحل��اق  قتلى  �سقوط  اإىل 

ج�سيمة بالبنية التحتية.

نتانياهو: لبيد ا�ست�سلم ب�سكل 
اهلل ن�سر  لتهديدات  خمجل 

•• القد�س-وكاالت:

اإ�سرائيل،  يف  املعار�سة  زعيم  ق��ال 
بنيامني نتانياهو اإن رئي�س الوزراء 
ا�ست�سلم  لب���ي���د  ي���ائ���ري  احل������ايل 
زعيم  لتهديدات  خمزية  بطريقة 
ن�سر،  ح�سن  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  ح���زب 
ل��ن يكون  الت��ف��اق  اأن  و���س��دد على 
اإذا ما و�سل لل�سلطة يف  ملزما له 

النتخابات املقبلة.
ا�ست�سلم  لب��ي��د  ن��ت��ان��ي��اه��و:  وق����ال 
لتهديدات ح�سن  بطريقة خمزية 
ن�سر اهلل، وه��و يعطي حل��زب اهلل 
لإ�سرائيل  تابعة  �سيادية  منطقة 
مع حقل غاز �سخم هو ملك لكم 
اإ����س���رائ���ي���ل، وه����و يقوم  م���واط���ن���ي 
اأو  الكني�ست  يف  جل�سة  دون  بذلك 

ا�ستفتاء عام.
على  ن�سرها  تغريدة  يف  واأ���س��اف، 
لبيد  ت��وي��رت  يف  الر�سمي  ح�سابه 
غري خمول ملنح دولة عدو م�ساحة 
�سيادية واأمالك �سيادية هي ملك 
لنا جميعا، واإذا ما مت مترير هذه 
فاإنها  ال��ق��ان��ون��ي��ة  غ���ري  اخل���دع���ة 
ل��ن��ا. ورد وزير  ت��ك��ون م��ل��زم��ة  ل��ن 
نتانياهو  الإ�سرائيلي، على  الدفاع 
ب��ت��غ��ري��دة اأي�����س��ا ق���ال ف��ي��ه��ا بيبي، 
العتبارات  ف��ق��ط  ت��زع��ج��ن��ي..  ل 

ال�سيا�سية غري امل�سوؤولة تقودك

واأل���ق���وا ال��ق��ن��اب��ل احل���ارق���ة. ويف 
جتمع  وال���ب�������س���رة  ال����دي����وان����ي����ة 
حمتجون اأمام مبنى املحافظة يف 
كل من املدينتني واأ�سعلوا النار يف 

اإطارات ال�سيارات.
عراقي،  ع�سكري  ب��ي��ان  وبح�سب 
القوات  م���ن  ���س��خ�����س��اً   28 ف����اإن 
اأ�سيبوا  وم��ت��ظ��اه��ري��ن  الأم��ن��ي��ة 
ب���ج���روح خ����الل م�����س��ادم��ات بني 
اإحياء  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  اجل���ان���ب���ني 
ال�����ذك�����رى ال���ث���ال���ث���ة مل���ظ���اه���رات 
ت�سرين يف �ساحة التحرير و�سط 

بغداد.
»�سغط كبري«

و�سرح رئي�س احلكومة العراقية 
م�سطفى الكاظمي م�ساء ال�سبت، 
والقوات  العراقية  احلكومة  ب��اأن 
ال�سراع  يف  طرفاً  لي�ست  الأمنية 
م�سوؤوليتها  واأن  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
ح���م���اي���ة ال�����س��ع��ب وال�����دف�����اع عن 
الأم����ن وال��ق��ان��ون ول��ي�����س حتمل 
والتحديات  ال�����س��راع��ات  تكلفة 

ال�سيا�سية.

الأمن يحكم �سيطرته على بغداد بعد ف�ش الحتجاجات
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اأخبـار الإمـارات

دائرة الق�ساء تد�سن خدمة اإيداع الأمانات عرب التطبيق الذكي مل�سرف اأبوظبي الإ�سالمي

جامعة حمدان بن حممد الذكية تطلق من�سة H-preneurs التجريبية 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  الق�ساء يف  د�سنت دائرة 
اأبوظبي  م�����س��رف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإ�سالمي، خدمة اإيداع الأمانات 
للم�سرف،  الذكي  التطبيق  عرب 
ما يتيح مرونة كبرية يف حت�سيل 
وتنفيذ  وال����ك����ف����الت  الأم�����ان�����ات 
للق�سايا  البنكي  الإي��داع  عمليات 
املرتبطة مبتعاملي امل�سرف، من 
مبا�سرة  ال��ه��ات��ف  تطبيق  خ���الل 
املتعامل  ح�����س��اب  م��ن  ب��ال��ت��ح��وي��ل 
واإ����س���دار  ال��ق�����س��ي��ة،  اإىل ح�����س��اب 
والإخطارات  الإ���س��ع��ارات  جميع 

اإلكرتونياً. 
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد 
اأن  الق�ساء،  دائرة  وكيل  العربي، 

امل�سريف الذي �سيتم التحويل منه 
مي�سرة،  بطريقة  ال��دف��ع  واإمت����ام 
عمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإم���ك���ان���ي���ة  م����ع 
الإيداع جلميع املحاكم والنيابات، 

ويف اأنواع الق�سايا كافة”. 
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك�������د حم���م���د علي 
الفهيم، الرئي�س الإقليمي لقطاع 
لل�سركات  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
الإ�سالمي،  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  يف 
امل�سرف على دعم خطط  حر�س 
للخدمات  امل�����س��ت��م��رة  ال��ت��ط��وي��ر 
على  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
م�����س��ت��وى اإم��������ارة اأب����وظ����ب����ي، مبا 
الأداء  ج��ودة  على  ب��دوره  ينعك�س 
التقنيات  على  اعتمادا  املوؤ�س�سي، 
امل��ت��واف��رة يف  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة 

تطبيقات الهواتف الذكية. 

العربي،  يو�سف  امل�ست�سار  واأف���اد 
للتو�سع  ال��ق�����س��اء  دائ����رة  ب��ت��وج��ه 
يف ت��ف��ع��ي��ل اإي������داع الأم����ان����ات من 
خالل التطبيقات الذكية لت�سمل 
خم��ت��ل��ف امل�������س���ارف يف ال����دول����ة، 
ول�سيما مع ما توفره من مزايا 
م��ت��ع��ددة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����الت 
بعمليات  امل���رت���ب���ط���ة  امل����ت����ع����ددة 
الكاملة  واحل���وك���م���ة  الإي����������داع، 
عن  ف�����س��ال  ال���ر����س���وم،  لتح�سيل 
الت�سويات  ���س��ب��ط  يف  امل�����س��اه��م��ة 
واجلهد  الوقت  واخت�سار  املالية، 
املخت�س  املوظف  على  والت�سهيل 

واملراجعني. 
اإب��راه��ي��م املرزوقي،  اأح��م��د  واأ���س��ار 
امل�ساندة  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الإداري�������ة ب���دائ���رة ال��ق�����س��اء، اإىل 

هذه اخلطوة تعد نقلة نوعية يف 
�سمن  الأم��ان��ات،  حت�سيل  عملية 
الإي����داع  خ��دم��ات  تفعيل  م��ب��ادرة 
الهواتف  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ط��ري��ق  ع���ن 
ظل  يف  ب����ال����ب����ن����وك،  اخل�����ا������س�����ة 
املتعلقة  العمليات  جميع  اأمت��ت��ة 
امل�ستحقات  و���س��رف  ب��الإي��داع��ات 
وذلك  رقمياً،  للمتقا�سني  املالية 
متا�سياً مع توجيهات �سمو ال�سيخ 
نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء، وزير ديوان 
الق�ساء  دائ���رة  رئي�س  ال��رئ��ا���س��ة، 
املنظومة  ل��ت��ط��وي��ر  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
الق�سائية بال�ستفادة من التطور 
مبا  ال��ذك��ي��ة،  واخل��دم��ات  التقني 
لإم���ارة  التناف�سية  امل��ك��ان��ة  ي��ع��زز 

اأبوظبي عاملياً. 

وهند�ستها  اخل����دم����ة  ت�����س��م��ي��م 
لت�سريع وترية اإجراءات التقا�سي 
من  والتحقق  بالأمانات،  املتعلقة 
املودعة،  املبالغ  الق�سايا مع  ربط 
وت�سجيلها  مرجعتيها  وحت��دي��د 
دقيق  ب�������س���ك���ل  ال���ق�������س���اي���ا  ع���ل���ى 
و���س��ري��ع، م��ع ب��ن��اء ق��اع��دة بيانات 
لتوفري  ت��ط��اب��ق��اً  واأك�����ر  م��وث��ق��ة 
ال�سادرة  والإح�سائيات  البيانات 
ع���ن ال��ن��ظ��ام الإل����ك����رتوين بدقة 

عالية. 
اخلدمة  ت��ت��ي��ح  “كما  واأ�����س����اف: 
للم�ستخدمني،  امل�������س���ت���ح���دث���ة 
البحث عن الق�سايا اخلا�سة بهم 
للق�سية  امل��ايل  الرقم  خ��الل  من 
اآل���ي���ة �سهلة  م��ب��ا���س��رة، م���ا ي��وف��ر 
للبحث، ومن ثم حتديد احل�ساب 

العمل الوثيق مع الدائرة لتحقيق 
الرقمي،  ال��ت��ح��ول  ا�سرتاتيجية 
اأن ه��ذه اخل��دم��ة �ستوفر  م��وؤك��دا 

ال�سراكة  ه��ذه  باأهمية  اأ���س��اد  كما 
اأبوظبي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ����رة  م��ع 
امل�سرف على  التي تعك�س حر�س 

للمتعاملني لدفع  من�سة جديدة 
ب�سيطة  ب��ط��ري��ق��ة  م�ستحقاتهم 

و�سل�سة واآمنة. 

•• دبي-وام: 

اأعلنت "جامعة حمدان بن حممد 
الذكية" عن الإطالق التجريبي 
الفرتا�سية  مل��ن�����س��ت��ه��ا  الأويل 

 . H-preneurs اجلديدة
وت������ه������دف امل����ن���������س����ة اجل�����دي�����دة 
ودع����م  ال����دار�����س����ني  مت���ك���ني  اإىل 
ط���م���وح���ات���ه���م يف جم������ال ري������ادة 
توفري  خ�������الل  م�����ن  الأع�������م�������ال 
ال������الزم خ����الل جميع  الإر������س�����اد 
كافة  وتاأمني  م�سريتهم،  مراحل 
ال�سبل والأدوات لتحويل اأفكارهم 

اإىل اأعمال حقيقية. 

الدافعة  والقوة  التنمية  حم��رك 
يف  ونلتزم   ، الدولة  تقدم  مل�سرية 
جامعة حمدان بن حممد الذكية 
وخرباتنا  اإم��ك��ان��ات��ن��ا  ب��ت��وظ��ي��ف 
معرفياً  م�����وؤه�����ل  ج���ي���ل  ل���ب���ن���اء 
واأكادميياً ومهنياً، وهو ما ي�سكل 
من�سة  لإطالق  الأ�سا�سية  الغاية 
كمنظومٍة   H-preneurs
م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ت���وظ���ي���ف اإم���ك���ان���ات 
الأعمال  اجلامعة يف متكني رواد 
تطلعاتهم  حتقيق  م��ن  ال�����س��ب��اب 
الكوادر  وحت��ف��ي��ز  وط��م��وح��ات��ه��م، 
الإم���ارات���ي���ة ل���س��ت��ك�����س��اف الآف����اق 
وال���ف���ر����س ال���ت���ي ت��ت��ي��ح��ه��ا ري����ادة 

مهارات  ال��دار���س��ني  اإك�����س��اب  على 
ريادة الأعمال، وذلك بال�ستعانة 
بخربات جمموعة من املر�سدين 
املاليني  وامل�ست�سارين  واخل���رباء 
�سيحظى  ك���م���ا  وال���ق���ان���ون���ي���ني. 
يطمحون  ال�������ذي  ال�����دار������س�����ون 
باخلو�س يف جمال ريادة الأعمال 
ب��ف��ر���س��ة احل�����س��ول ع��ل��ى الدعم 
الفني، وم�ساحات العمل امل�سرتكة 

والو�سول اإىل قواعد البيانات. 
ال��دك��ت��ور من�سور  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة حمدان  ال���ع���ور، 
حر�س  ال�����ذك�����ي�����ة،  حم����م����د  ب�����ن 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل�����س��ي ُق���ُدم���اً يف 

التقنيات  ع��ل��ى  امل��ن�����س��ة  وت��رت��ك��ز 
ال���ذك���ي���ة وامل���ح���ت���وى الأك����ادمي����ي 
والر�سيد املعريف جلامعة حمدان 
لتوجيه  ال����ذك����ي����ة،  حم���م���د  ب����ن 
باخلربات  ورف���ده���م  ال���دار����س���ني 
التي ت�سهل عليهم اإقامة م�ساريع 
وقادرة  ناجحة  نا�سئة  و���س��رك��ات 
اقت�سادي  ت���اأث���ري  اإح������داث  ع��ل��ى 
وتوفري املزيد من فر�س العمل. 
الفرتا�سية  امل��ن�����س��ة  وت�����س��م��ن 
خدماتها  اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة 
املتنوعة وتوظيفها ب�سال�سة وعن 

بعد. 
رئي�سي  ب�����س��ك��ل  امل��ن�����س��ة  وت��ع��م��ل 

ن��ه��ج دع����م امل����واه����ب ال�������س���اب���ة، ل 
الأعمال،  ري���ادة  جم��ال  يف  �سيما 
ال�سابة  الكفاءات  مهارات  و�سقل 
وتوجيهها نحو م�ساريع ابتكارية 
ذات ب�سمة اإيجابية على املجتمع 

والقت�ساد. 
من  "ا�ستلهاماً  ال����ع����ور:  وق�����ال 
�ساحب  ل�����  ال�������س���دي���دة  ال�����روؤي�����ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اأه��م��ي��ة كبرية  ن��ويل  ف��اإن��ن��ا  اهلل"، 
لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم 
باعتباره  ال�سباب،  جيل  ومتكني 

روح  ت��دع��م  تعليمية  بيئة  خل��ل��ق 
والف�سول  ال���ن���ق���دي  ال���������س����وؤال 
حتفيزية  واأداًة  ال�����ف�����ك�����ري، 
لتبني  واخل��ري��ج��ني  ل��ل��دار���س��ني 
وتطوير  الأع���م���ال،  ري���ادة  ثقافة 
اإدارة  يف  املميزة  كفاءاتنا  وتعزيز 
اجلودة ال�ساملة وتطبيقاتها على 

نطاق اأو�سع. 
الهرمودي احلر�س على  واأك��دت 
ت��ع��زي��ز ع��ق��ل��ي��ة الب���ت���ك���ار وري����ادة 
الأع���م���ال وامل�����س��ي ب��ث��ق��ٍة وطموح 
الأعمال  ري����ادة  اآف����اق وف��ر���س  يف 
تر�سي  امل��ن�����س��ة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
ز  والتميُّ للجودة  جديدة  معايري 

قطاعاً  مت��ث��ل  وال���ت���ي  الأع����م����ال، 
حيوياً  وراف���������داً  ا����س���رتات���ي���ج���ي���اً 
وم�ساهماً  ال��وط��ن��ي،  لالقت�ساد 
تناف�سية  ت��ر���س��ي��خ  يف  رئ��ي�����س��ي��اً 
التطلعات  وحت���ق���ي���ق  ال�����دول�����ة 

الوطنية الطموحة." 
ب�����دوره�����ا، اأو����س���ح���ت ال���دك���ت���ورة 
����س���ي���م���اء ال�����ه�����رم�����ودي، اأ����س���ت���اذ 
الأعمال  اإدارة  كلية  يف  م�ساعد 
واجل��������ودة، ج��ام��ع��ة ح���م���دان بن 
اإط��الق من�سة  اأن  الذكية  حممد 
رافداً  ي�سكل   H-preneurs
مل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ائ��م على 
اجلامعة  يف  وامل���ه���ارات  الب��ت��ك��ار 

تاأهيل  يف  وت�����س��ه��م  الأك�����ادمي�����ي، 
الأعمال  ورواد  ال��دار���س��ني  ودع��م 
ال�������س���ب���اب ل���رتج���م���ة اأف����ك����اره����م 
وروؤاهم اإىل م�سروعات على اأر�س 

الواقع." 

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تفتح باب الت�سجيل للف�سل الدرا�سي اجلديد 
•• اأبوظبي-وام:

باب  فتح  عن  ام�س  الإن�سانية  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جامعة  اأعلنت 
الدولة  داخ����ل  م��ن  ل��ل��ط��الب  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي  للف�سل  الت�سجيل 

وخارجها يف جميع التخ�س�سات. 
املعتمدة  الأك��ادمي��ي��ة  ب��ال��ربام��ج  الل��ت��ح��اق  للطالب  اجل��ام��ع��ة  وتتيح 
اجلامعة  موقع  عرب  عنها  الإع��الن  مت  منا�سبة  درا�سية  بر�سوم  لديها 
الإلكرتوين، كما خ�س�ست اجلامعة منحا درا�سية للطالب املتميزين. 

ت�سهده  الذي  والكيفي  الكمي  التو�سع  وتاأتي هذه اخلطوة مت�سيا مع 
اجلامعة يف التخ�س�سات الأكادميية احليوية وعدد الطالب املن�سمني 

يتوقون  وال��ذي��ن  ال��دول��ة  يف  املقيمني  الطالب  لرغبات  وتلبية  اإليها، 
لاللتحاق بالربامج العلمية جلامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية، 
غنى  ل  ���س��رورة  اأ�سبحت  التي  الإن�سانية  العلوم  لدرا�سة  ويتطلعون 
عنها يف الوقت احلا�سر، باعتبارها منارة للعلم واملعرفة وم�سدر اإ�سعاع 

للح�سارة الإن�سانية ب�سورة عامة. 
و�ساركت اجلامعة خالل الفرتة املا�سية يف عدد من املعار�س الإر�سادية 
التعليمية لتعريف املجتمع برباجمها الأكادميية، من �سمنها معر�س 
وموؤمتر  التعليم  واجهة  ومعر�س  والتعليم،  للتدريب  الأول  اخلليج 
���س��ب��اب ال�����س��رق الأو�����س����ط، وع��ر���س��ت اجل��ام��ع��ة م���ن خ��الل��ه��ا خربتها 
وبراجمها العلمية والأكادميية للطلبة والراغبني يف تكملة تعليمهم، 

الإن�سانية  ال��درا���س��ات  جم���ال  يف  الرئي�سية  تخ�س�ساتها  خ���الل  م��ن 
ا�ستعر�ست  كما  والت�سامح،  والفل�سفة  العربية  واللغة  والإ���س��الم��ي��ة 

اجلامعة من خالل تلك املعار�س مبادراتها املجتمعية املتنوعة. 
اإن  اجلامعة،  مدير  الظاهري  اليبهوين  خالد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
الإن�سانية مقبلة على مرحلة جديدة  للعلوم  زاي��د  بن  جامعة حممد 
من  متقدمة  مرحلة  اإىل  والنتقال  الك��ادمي��ي��ة،  ر�سالتها  تعزيز  من 
التو�سع والنت�سار من خالل ا�ستقطاب املزيد من الطالب لالن�سمام 
الفر�سة لأكرب عدد من  اإتاحة  والإن�ساين، عرب  اإىل ركبها احل�ساري 

الطالب املقيمني لاللتحاق مب�ساقاتها العلمية والأكادميية. 
واأكد اأن هذه الربامج متثل دافعا قويا للطالب لالإقبال على الدرا�سات 

العلوم  درا���س��ة  ع��ن  احلا�سر  وقتنا  يف  اأهمية  تقل  ل  التي  الإن�سانية، 
الطبيعية الأخرى". 

ات��خ��ذت هذه  الإن�����س��ان��ي��ة  للعلوم  زاي���د  ب��ن  اأن جامعة حممد  واأو���س��ح 
اأع����دادا ك��ب��رية من  اأن  اأو���س��ح��ت  اخل��ط��وة ب��ن��اًء على درا���س��ات ميدانية 

الطالب يرغبون يف اللتحاق بربامج اجلامعة والتخرج فيها.
 م�سريا اإىل اأن هوؤلء الطالب �سيحملون يف امل�ستقبل ر�سالة اجلامعة 
واإن�سانية،  ح�سارية  بطريقة  بلدانهم  يف  املحلية  جمتمعاتهم  اإىل 
حقوق  واح��رتام  واملحبة  الت�سامح  ف�سائل  ن�سر  يف  روؤيتها  ويحققون 
ثقافات  على  والن��ف��ت��اح  والو�سطية  الع��ت��دال  قيم  واإع���الء  الن�����س��ان، 

و�سعوب العامل املختلفة. 

اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكرتونية الق�سائية تعقد اجتماعها الدوري 
•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكرتونية الق�سائية اجتماعها يف 
بن  �سلطان  عبداهلل  معايل  بح�سور  اأبوظبي  بالعا�سمة  العدل  وزارة  مقر 
عّواد النعيمي وزير العدل واللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي مفت�س عام 
وزارة الداخلية وروؤ�ساء الفرق من ممثلي اجلهات وال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

من ال�سلطات الق�سائية الحتادية واملحلي..، 
امل�ساريع  من  وع��ددا  عملها  م�ستجدات  اجتماعها  يف  اللجنة  وا�ستعر�ست 
من  والتي  حتققت  التي  واملنجزات  اللجنة  عمل  �سمن  التقنية  الريادية 

بني  الربط  تو�سيع  خالل  من  وامل�ستحدثة  الذكية  اخلدمات  تعزيز  �ساأنها 
اجلهات. 

وقدم الفريق ال�ست�ساري عر�ساً بذلك اإىل جانب الطالع على م�ستجدات 
وزارتي  ب��ني  املتبادلة  ل��الإج��راءات  الإل��ك��رتون��ي��ة  الرقمية  اخل��دم��ات  جلنة 
العدل والداخلية مبا فيها النظم اجلنائية واخلدمات للموؤ�س�سات العقابية 

والإ�سالحية وعدد من املو�سوعات املتعلقة بطبيعة عمل اللجنة. 
واأكد معايل عبداهلل �سلطان بن عّواد النعيمي وزير العدل حر�س الوزارة 
احلكومي  العمل  لتطوير  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  وف��ق  العمل  على 
حياة  ج��ودة  لتعزيز  ومرونة  بكفاءة  ا�ستباقية  خدمات  تقدمي  يف  امل�سرتك 

املجتمع، ودعم م�سرية التحول الرقمي يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
خدمات  تقدمي  ل�سمان  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  اأح��دث  توظيف  خ��الل  من 

ق�سائية حمورها الن�سان ومبا يحقق �سهولة الو�سول للعدالة بفاعلية. 
الداخلية  وزارة  عام  مفت�س  الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء  اأك��د  كما 
العمل  اأن  الق�سائية،  الإلكرتونية  الأنظمة  لتطوير  العليا  اللجنة  ورئي�س 
التميز  ثقافة  تر�سيخ  نحو  الإم����ارات  حكومة  توجيهات  �سمن  متوا�سل 
والريادة وتعزيز جودة احلياة للمجتمع الإماراتي من خالل تقدمي خدمات 

حديثة ريادية ومتميزة تكون مبتناول اجلميع يف اأي وقت واأي زمان. 
وق��ال: نحن ما�سون يف هذه اللجنة مبا ت�سم من جهات و�سركاء يف عمل 

تكاملي نحو مزيد من الإجنازات وتقدمي الأف�سل للمجتمع م�ستندين اإىل 
املمكنات للجهات  الر�سيدة وحر�سها ودعمها وتقدميها كافة  القيادة  روؤية 
احلكومية واخلا�سة لالرتقاء بخدماتها وتطوير قدرات كوادرها الوطنية 

العاملة. 
وجرى خالل اللقاء مناق�سة اأهم التوجهات ال�سرتاتيجية ملنظومة الربط 
امل�سرتكة  املحلية  الق�سائية  واجل��ه��ات  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة  بني 
العمل  اأهمية  مناق�سة  مت  كما  اخلدمات،  اف�سل  لتقدمي  التكامل  لتحقيق 
امل�سرتك لتعزيز الربط املوحد بني وزارة العدل ووزارة الداخلية واجلهات 

الق�سائية يف الدولة لرفع كفاءة اخلدمات التي تقدم للمتعاملني. 

ال�سيد والفرو�سية .. من�سة لتعريف الزوار بربامج اأكادميية ال�سعر
•• اأبوظبي-وام:

اأطلع جناح جلنة اإدارة املهرجانات 
يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
وال��ف��رو���س��ي��ة ال�����زوار ع��ل��ى جميع 
يف  ب��ال��درا���س��ة  اخلا�سة  املعلومات 

اأكادميية ال�سعر.
ي���اأت���ي ذل����ك ت���زام���ن���ا م���ع اإط����الق 
اخلام�س  املو�سم  ال�سعر  اأكادميية 
ع����ن����وان  حت�����ت   ،2022 ع�������س���ر 
ودرا�ساته"،  ال��ن��ب��ط��ي  "ال�سعر 
اكت�ساف  فر�سة  للم�سارك  لتتيح 
وجوانب  وه��وي��ت��ه  خ�����س��و���س��ي��ت��ه 

الإبداع فيه.
وي��ج�����س��د ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي اأح���د 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  م��ك��ون��ات  اأب����رز 
ف��ه��و ال��ن��اق��ل لأجم������اد الأج������داد، 
لإبداعاتهم  الأب�����رز  واحل��ا���س��ن��ة 
عرب التاريخ ومن خالله �سطروا 

اإجنازاتهم يف خمتلف امليادين.

ب���ه���وي���ت���ه وع�������ادات�������ه وت���ق���ال���ي���ده 
عرب  وتناقلها  ا�ستدامتها  ل�سمان 

الأجيال.
ال���ط���ل���ب���ة على  اإق�����ب�����ال  وي���ع���ك�������س 

�سنويا  الأك���ادمي���ي���ة  وت�����س��ت��ق��ط��ب 
املهتمني  ال���ط���ل���ب���ة  م�����ن  امل�����زي�����د 
اجلديد  اجل���ي���ل  م����ن  وب���خ���ا����س���ة 
التم�سك  الرغبة يف  ال��ذي ميتلك 

النبطي  ال�سعر  بدرا�سة  الهتمام 
واأدوات  مفردات  مبعرفة  �سغفهم 
ه������ذا ال����ف����ن الأدب����������ي الأ�����س����ي����ل، 
اأدوات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 

الأدبي  والتذوق  النقدي  التحليل 
مفاهيم  ت���ط���ب���ي���ق  خ�������الل  م�����ن 
الأداء  يف  الأعمال  بحث  وعمليات 

وكتابة تقارير البحث.

اأبوظبي لالإ�سكان: منتلك جتربة عاملية رائدة يف تاأمني امل�سكن املالئم لالأ�سر املواطنة
•• اأبوظبي-وام:

را�سد  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
اأبوظبي  الهاملي، مدير عام هيئة 
تعد  الهيئة  جت��رب��ة  اأن  ل��الإ���س��ك��ان 
واح�����دة م���ن اأب�����رز ال���ت���ج���ارب على 
امل�سكن  ت��اأم��ني  يف  ال��ع��امل  م�ستوى 
امل��الئ��م ل��الأ���س��ر امل��واط��ن��ة، كمكون 
اأ����س���ا����س���ي م����ن م����ك����ون����ات احل���ي���اة 
ومنوها  الأ���س��ا���س��ي��ة  وم��رت��ك��زات��ه��ا 
القائد  كر�سه  نهج  وه��و  الطبيعي 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
منذ تاأ�سي�س الدولة؛ حيث عكف “ 
رحمه اهلل ” على رعاية املواطن يف 
وهو  احلياتية،  اجل��وان��ب  خمتلف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  عليه  ت�سري  م��ا 
يومنا  حتى  حتقيقه  على  وتعمل 

هذا.
اليوم  ال��ه��ام��ل��ي مب��ن��ا���س��ب��ة  وق�����ال 
 3 ي��واف��ق  ال���ذي  ال��ع��امل��ي لالإ�سكان 

الإ�سكان  م�������س���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع����رب 
لتف�سيالتهم  وف����ق����اً  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م ومب���ا ي��ح��ق��ق لهم 
م�ستقباًل؛  الج��ت��م��اع��ي  الأم������ان 
ومبا يتنا�سب اأي�ساً مع ا�سرتاطات 
ال�ستدامة وبح�سب اأف�سل املعايري 
العاملية يف الت�سميم والتنفيذ، مع 

توفري البنية التحتية الأف�سل".
التي  ال���ربام���ج  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د 
ت�����س��ت��ه��دف تلبية  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
اأبوظبي  جمتمع  احتياجات  كافة 
والنظم  ال����ربام����ج  ت���ط���وي���ر  ع����رب 
الإ�سكانية  وال�سيا�سات  وال��ل��وائ��ح 
اإ�سكانية  خدمات  تقدمي  اأج��ل  من 
اأبوظبي  انطالقاً من ر�سالة هيئة 
ل���الإ����س���ك���ان يف ت���ع���زي���ز الرت����ب����اط 
الأ�سري وال�ستقرار بني املواطنني 
الإ�سكان  برامج  توفري  خ��الل  من 
تنفيذها،  على  والإ�سراف  املنا�سبة 
ف�ساًل عن ت�سجيع القطاع اخلا�س 
على ال�ستثمار يف جمال الإ�سكان.

ن�سارك  " اإننا  ع��ام  اأكتوبر من كل 
باليوم  الح���ت���ف���ال  ال����ع����امل  دول 
انطالقاً  وذل���ك  لالإ�سكان  العاملي 
م��ن ال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه الهيئة 
لتوفري  ال��ربام��ج  ك��اف��ة  تطوير  يف 
بف�سل  للمواطنني  املالئم  امل�سكن 
تقدمه  ال�����ذي  امل��ت��وا���س��ل  ال���دع���م 
الإ�سكان  لقطاع  الر�سيدة  القيادة 
وحت��ر���س م��ن خ��الل��ه على توفري 
للمواطنني،  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة 
القت�سادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ودف����ع 
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اأخبـار الإمـارات
بهدف ت�سويق منتجات النزلء

تعاون بني جمل�ش �سيدات اأعمال عجمان واملوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية براأ�ش اخليمة
•• عجمان -الفجر:

ب��ح��ث جم��ل�����س ���س��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان يف غ��رف��ة جتارة 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  م��ع  عجمان،  و�سناعة 
التعاون  �سبل  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
ينتجها  التي  وامل�سنوعات  امل�سغولت  لت�سويق  امل�سرتك 
نزلء املوؤ�س�سة واآليات ت�سجيعهم على زيادة الإنتاج، بحيث 
عرب  للمنتجات  وال��رتوي��ج  الت�سويق  على  الطرفان  اتفق 
عجمان  اعمال  �سيدات  ملجل�س  التابعة  "رفوف"  م��ب��ادرة 

وع��ر���س امل��ن��ت��ج��ات يف ع���دد م��ن ن��ق��اط ال��ب��ي��ع امل��ع��ت��م��دة يف 
مراكز الت�سويق واجلهات احلكومية.

واأكدت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي، على جهود جمل�س 
مع  وال�سراكة  التعاون  تعزيز  يف  عجمان  اع��م��ال  �سيدات 
اجلهات احلكومية واخلا�سة، بهدف حت�سني جودة احلياة 
وزيادة �سعادة الفرد واملجتمع، وتوفري مبادرات ت�سويقية 
مب�ستوى  م�سيدة  املجل�س،  اه���داف  م��ن  تتواكب  مبتكرة 
ال��ذي يعك�س جهود  املوؤ�س�سة الأم��ر  ن��زلء  ج��ودة منتجات 
والتدريب  والأدوات  املنا�سب  املناخ  توفري  على  القائمني 

يف  تناف�سيتها  وزي���ادة  املنتجات  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء  ال���الزم 
الأ�سواق.  

من جانبه اأكد العقيد عبد اهلل حممد احليمر مدير اإدارة 
اأن  املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
لدى  احل��ر  العمل  ثقافة  تعزيز  على  حري�سة  املوؤ�س�سة 
وقدراتهم،  مهاراتهم  تطوير  على  وت�سجيعهم  ال��ن��زلء 
مو�سحاً اأن املوؤ�س�سة ل تتواين عن تقدمي الدعم والتدريب 
املنا�سبني للنزلء وربطهم مع املجتمع املحلي عرب تنويع 

القنوات الت�سويقية ملنتجاتهم. 

الفر�سان  يف  اأمان  مبادرة  توقع  اإماراتية  �سركات   3
•• اأبوظبي -وام:

والقن�س  ال��رم��اي��ة  ريا�سة  يف  متخ�س�سة  اإم��ارات��ي��ة  �سركات  ث��الث  وقعت 
واأ�سلحة وبنادق وم�سد�سات ال�سيد على مبادرة بعنوان" اأمان يف الفر�سان" 

ْويّل لل�سيد والفرو�سية .  يف َمْعِر�س اأبو ظبي الدَّ
” كارا كال" وخليفة  التنفيذي ل�سركة  املدير  العامري  املبادرة حمد  وقع 
"فيما  غ��روب  غولدن  "انرتنا�سيونال  ل�  التنفيذي  املدير  نائب  البلو�سي 
وقعها عن جمموعة الفر�سان القاب�سة �سلطان الكعبي الرئي�س التنفيذي. 
" انرتنا�سيونال غولدن غروب" و  امل��ب��ادرة كل من  ه��ذه  وتتعهد مبوجب 
" وجمموعة" الفر�سان القاب�سة" متمثلة يف منتجع الفر�سان  : كاراكال 
ال��ري��ا���س��ي ال����دويل " ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف اإط����ار مت��ك��ني املواطنني 

و�سقل  املخ�س�سة  الأم��اك��ن  يف  ال��رم��اي��ة  ه��واي��ة  تنمية  على  وت�سجيعهم 
مهاراتهم يف هذه الريا�سة. 

وقال خليفة البلو�سي اإن املبادرة تهدف اإىل ت�سجيع وتنمية هواية الرماية 
يف الأماكن املخ�س�سة و�سقل املهارات يف هذه الريا�سة ومتكني املواطنني 
جانب  اإىل  الريا�سة  ب��ه��ذه  بال�ستمتاع  يرغبون  ال��ذي��ن  املبتدئني  ودع���م 
ب�سكل م�ستمر من  املجال  ملمار�سة هواياتهم يف هذا  ال��الزم  الدعم  توفري 
خالل الأماكن املخ�س�سة واملجهزة والأمنة لهم خا�سة يف منتجع الفر�سان 
الريا�سي الذي يوفر اأماكن خا�سه لتخزين اأ�سلحة ال�سيد باأ�سعار رمزية 
ْويّل ويتميز مبرافق متكامله  حتت اإ�سراف منتجع الفر�سان الريا�سي الدَّ

وجمهزه مبوا�سفات عاملية. 
تلك  توجيهات من  على  اأي�سا  تقوم  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  البلو�سي  واأ���س��ار 

هذا  يف  للهواة  امل�سجعة  البيئة  وتوفري  الرماية  ريا�سة  لدعم  ال�سركات 
املجال. 

من جهته اأكد حمد العامري اأن تعليم الرماية واملرافق احلديثة وامليادين 
املوجودة يف منتجع الفر�سان ..يتما�سى مع جميع املعايري الأوملبية لفتا اأن 
�سركة "كراكال" من خالل ميدانها للرماية يف اأبوظبي تقدم للمحرتفني 
والهواة والراغبني كل الت�سهيالت واخلدمات بتعّلم هذه الريا�سية وتوفري 

املدربني املحرتفني واتخاذ كامل الإجراءات احليطة وال�سالمة . 
من جانبه اأكد �سلطان الكعبي اأهمية هذه املبادرة لت�سجيع ريا�سة الرماية 
اأ�سا�سي على الت�سويب على  التي تقوم على قوانني خا�سة وتعتمد ب�سكل 
واأ�سلحة  وامل�سد�سات  كالبنادق  خمتلفة  اأ�سلحة  با�ستخدام  حم��ّددة  اأه��داف 
خمتلفة  ميادين  عدة  الفر�سان" ميتلك  اأن" منتجع  اإىل  م�سريا  ال�سيد، 

 ٣٠٠ املغلقة  القنا�سة  الأ�سلحة مثل ميادين  الأع��رية من  كل  تتنا�سب مع 
مرت و ميادين امل�سد�س و البندقية و رماية ال�سوزن. 

وقال الكعبي اإن منتجع الفر�سان الريا�سي يف اإمارة اأبوظبي ي�سعى لتطوير 
حركة ريا�سة الفرو�سية والرماية مبختلف اأنواعها بالإ�سافة اإىل تثقيف 
ال�سباب على اإج��راءات اأمن و�سالمة ا�ستخدام ال�سالح و احلفاظ على كل 
اأن  باإمكانها  متنقل  رماية  حاويات  توفري  اإىل  بالإ�سافة  اجل��ودة،  معايري 
و�سع  عرب  مكان  اأي  يف  امل�ستخدمني  اإىل  للو�سول  م�ساعدا  عامال  تكون 
و  الوطنية  املنا�سبات  و  امل��ه��رج��ان��ات  ت�سمل  ال��دول��ة  داخ���ل  تنقل  ج���داول 

الرتفيهية . 
واأو�سح الكعبي اأن منتجع الفر�سان يعمل لتكوين فرق حملية وعاملية متثل 

دولة الإمارات يف املحافل املحلية والإقليمية و الدولية. 

يف تقرير جديد بال�سراكة مع براي�ض ووتر هاو�ض كوبرز بحث اأولويات القطاعات احليوية

القمة العاملية للحكومات: 4 تو�سيات لبناء القدرات ا�ستعدادًا ل�سوق العمل امل�ستقبلي
•• دبي-الفجر: 

العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 
حتت  معرفياً  تقريراً  للحكومات 
احل���ك���وم���ات  "م�ستقبل  ع����ن����وان 
وال��ت��ع��ل��ي��م.. ك��ي��ف ل��ل��ح��ك��وم��ات اأن 
ت�سع نهجاً نظامياً �سارماً لتنمية 
ت�سميم  اأه��م��ي��ة  اأك���د  املهارات؟"، 
ن���ظ���ام خ���ا����س ل��ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 
ي��ك��ون م��رن��اً وق���اب���اًل ل��ل��ت��ك��ّي��ف مع 
وموؤهاًل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  امل��ت��غ��ريات 
العاملية ومتكني  التوجهات  ملواكبة 

احلكومات من ال�ستعداد لها.
اإطالقه  الذي مت  التقرير  وتناول 
"براي�س ووتر  بالتعاون مع �سركة 
هاو�س كوبرز"، اأولويات احلكومات 
الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  حت��دي��د  يف 
املوظفني  اإمكانيات  وتقييم  للنمو 
�ساملة  خ��ط��ط  و���س��ع  ي�سمن  مب��ا 
لتح�سني مهاراتهم ورفع كفاءاتهم 
حتفيز  اإىل  اإ����س���اف���ة  وق���درات���ه���م 
املتعلمني  م����ن  اجل����دي����د  اجل���ي���ل 
العمل  ���س��وق  ل���دخ���ول  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

وامل�ساركة الفاعلة يف التنمية.
تو�سيات  اأرب������ع  ال��ت��ق��ري��ر  واأورد 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ميكن 
ل��ل��ح��ك��وم��ات الع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا يف 
وال�ستعداد  ال��ق��درات  بناء  عملية 
تت�سمن؛  امل�ستقبلي،  العمل  ل�سوق 
حت��دي��د ف��ج��وة امل���ه���ارات ب��ن��اًء على 
والتخطيط  الوطنية،  الأول��وي��ات 

من  املتعلمني  من  اجلديد  للجيل 
العتماد على ط��رق عملية  خ��الل 
وف���ع���ال���ة ب���ه���دف ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
اأكر  عمل  اأط���ر  �سمن  وتقييمها 
ن�سرت  ت��ق��اري��ر  رج���ح���ت  اإذ  دق�����ة، 
اأن  الدولية  العمل  ملنظمة  موؤخراً 
�سريتفع  العاملية  البطالة  م��ع��دل 

لي�سمل 140 مليون وظيفة.
الق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���و  اأن  واأك���������د 
القطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
�سيعتمد على بناء القدرات واإعادة 
احلالية  املعرفية  امل��ه��ارات  تطوير 
م�سريا  وامل��ت��ع��ل��م��ني،  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
القت�سادي  للمنتدى  تقرير  اإىل 
2021 قّدر  العام  ن�سر يف  العاملي 
املعرفية  املهارات  تطوير  اإع��ادة  اأن 
الناجت  اإج���م���ايل  رف���ع  يف  �سي�سهم 
املحلي مبعدل 6.5 تريليون دولر 

بحلول عام 2050.
ث���الث مبادرات  ال��ت��ق��ري��ر  واق����رتح 
وا�سع  اإيجابي  تاأثري  ذات  رئي�سية 
على عديد من القطاعات احليوية، 
نظام  تطوير  يف  امل�ساركة  الأوىل: 
ا�ستدامة  ي�سمن  للتاأهيل  حملي 
امل����ه����ارات، وميكن  ت��ط��وي��ر وب���ن���اء 
م���ن خ���الل���ه م�����س��ارك��ة امل���وؤه���الت 
املطلوبة  وامل�������ه�������ارات  احل����ال����ي����ة 
التوجهات  يف  امل��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، واأو�����س����ح اأن 
الثانية، ه��ي: دع��م اعتماد  امل��ب��ادرة 
املهني  ال��ت��دري��ب  يف  منهجي  نظام 

امل�ستقبلية،  وال��ت��وج��ه��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
معرفية  من�سة  مكانتها  ير�سخ  ما 
م�ستقبل  ل����س���ت�������س���راف  ع���امل���ي���ة 
اأكر  جمتمعات  وبناء  احلكومات 

ا�ستدامة.
وقال اإن اإطالق التقرير بال�سراكة 
م��ع ب��راي�����س ووت���ر ه��او���س كوبرز، 
وبناء  امل����ه����ارات  ت��ع��زي��ز  ي�����س��ه��م يف 
ال������ق������درات ال����ت����ي ت�������س���ك���ل رك���ي���زة 
القت�ساد  عجلة  دف��ع  يف  اأ�سا�سية 
على  اإيجابي  اأث��ر  حتقيق  و�سمان 
ا�ستك�ساف  خ��الل  م��ن  املجتمعات، 
ت�سمن  واع���دة  م�ستقبلية  ف��ر���س 
النمو امل�ستدام وال�سامل والرتقاء 
اأجل م�ستقبل  مب�ستوى الأداء من 

اأف�سل.
جيفري،  �سايل  قالت  جهتها،  من 
العاملية  لل�سبكة  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ائ��د 
دبليو  "بي  يف  وامل���ه���ارات  للتعليم 
فر�سة  للحكومات  "تتاح  �سي": 
اتخاذ اخلطوات ال�سيا�سية الالزمة 
نظامي  نهج  ات��ب��اع  اإىل  التي حت��ث 
اأن�سطة  ي��ح��ف��ز  امل���ه���ارات،  لتنمية 
امل����وؤه����الت ال��وط��ن��ي��ة اإ����س���اف���ة اإىل 
للتكيف  قابل  مهارات  �سوق  اإن�ساء 
واقت�ساد  امل�ستقبل  م��ت��غ��ريات  م��ع 
عمل مرن، وتقدمي برامج تدريب 
ال��الزم��ة لتحقيق  امل���ه���ارات  ت��وف��ر 
فلي�س  الق����ت���������س����ادي  الزده�����������ار 
والتدريبية  التعليمية  ملوؤ�س�ساتنا 
ذلك.  مل��واك��ب��ة  امل������وارد  اأو  ال���وق���ت 

والتعليم، والأخرية فهم ال�سلبيات 
التعليم،  ل��ت��ق��ن��ي��ات  والإي��ج��اب��ي��ات 
منظومة  ت����ط����وي����ر  خ�������الل  م�����ن 
متكاملة وفاعلة تعتمد على الأدلة 

والرباهني من واقع املجتمع.

ن��ظ��ام ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات وفق 
القطاعات الرئي�سية

ع��وام��ل ت�سميم  ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح��ث 
املهارات،  لتطوير  منا�سب  ن��ظ��ام 
بالعتماد على عدد من اخلطوات 
عائد  اأعلى  حتقيق  يف  ت�سهم  التي 
على احلكومات واملجتمعات، وهي: 
حتديد القطاعات ح�سب الأولويات 
وتقييم  وامل���ت���ط���ل���ب���ات،  ال��وط��ن��ي��ة 
و���س��ع��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات ع��رب حتديد 
وقيا�س  وخ�����س��ائ�����س��ه��ا  اأه���داف���ه���ا 
درج����ة امل��خ��اط��ر، وحت��دي��د منوذج 
املهارات  تطوير  لنظام  احل��وك��م��ة 
من خالل قيا�س م�ستوى التنظيم 
التنظيمية  امل�����س��وؤول��ي��ات  وت���وزي���ع 
والدارة  التوجيه  م�ستويات  ع��رب 
والتنفيذ، اإ�سافة اإىل تطوير نظام 

منوذجي لتطوير املهارات.
ولفت التقرير اإىل اأن نظام تطوير 
ال����ذي حتتاجه  امل���ه���ارات اجل��دي��د 
عوامل  على  �سيعتمد  احلكومات، 
احلكومي،  العمل  تعزيز  يف  ت�سهم 
القطاع  ب����ني  ال�����ت�����وازن  وحت���ق���ي���ق 
اأهمها:  ال��ع��م��ل،  و���س��وق  التعليمي 
ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات امل�����س��ت��دام��ة عرب 

لإدارة التغريات الناجمة من تطور 
املهارات وحلول التقنيات النا�سئة، 
وتعزيز املرونة يف تلبية احتياجات 
املنا�سب  امل�ستوى  وتطبيق  القطاع 
ت�سميم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ل��ح��وك��م��ة، 
واإدارة هيكل ونظام منا�سب و�سريع 
خ�سائ�س  مع  يتما�سى  ال�ستجابة 

ال�سكان.

القمة  ال�������س���ره���ان:  حم��م��د 
تعزز  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
لبناء  العلمية  ال�����س��راك��ات 

جمتمعات م�ستدامة
ال�سرهان  ي��و���س��ف  حم��م��د  واأك������د 
نائب مدير موؤ�س�سة القمة العاملية 
العاملية  ال��ق��م��ة  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
ل��ل��ح��ك��وم��ات حت��ر���س ع��ل��ى تعزيز 
املعرفة  الفاعلة لتوفري  ال�سراكات 
وال���ع���ل���وم ب����ن����اًء ع���ل���ى الجت����اه����ات 

التي  ال��درو���س  م��ن  العديد  يوجد 
تدريب  طريقة  م��ن  تعلمها  يجب 
املهمة  الأدوار  ذو  امل�������س���وؤول���ني 
مهاراتهم  تطوير  على  باحلفاظ 
تطوير  ف�������اإن  م�������س���ت���م���ر.  ب�����س��ك��ل 
املهارات عملية اقت�سادية وخا�سعة 
ل��ل��م��راج��ع��ة وال��ت��دق��ي��ق ع��ن��د تبني 
النموذج واملنهجية املنا�سبة فبذلك 
واملعلمني  العمل  ت�سمن لأ�سحاب 
منا�سبة  م�����ه�����ارات  وامل���ت���ع���ل���م���ني 

للم�ستقبل"

ابتكار احللول للتحديات املتكررة 
وبحث التقرير اأهم التحديات التي 
"كوفيد19-"  جائحة  عن  نتجت 
احلكومات،  ت��واج��ه��ه��ا  وم����ازال����ت 
وقلة  البطالة،  على  رك��زت  وال��ت��ي 
احلالية،  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  ال���ف���ر����س 
واملهارات  ال���ق���درات  ب��ن��اء  واأه��م��ي��ة 

ل�سقل  جديد  تعليم  من��وذج  و�سع 
املهارات، واإدارة نظام تعليم مواكب 
ل��ل��ت��غ��ي��ري ي��ت�����س��م��ن امل����وازن����ة بني 
املهني  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ايل  التعليم 
وتطبيق  فيهما،  ال�ستثمار  وزي��ادة 
امل�ستوى املنا�سب للحوكمة، اإ�سافة 
اإىل تاأ�سي�س هيكل ينا�سب منظومة 
منا�سباً  وجعله  الوطنية  املوؤهالت 
ومتغريات  ال�����س��ك��ان  خل�����س��ائ�����س 

�سوق العمل.
اأن ه��ذه الأن��ظ��م��ة �ستعود  واأو���س��ح 
ب���ف���وائ���د ع�����دة ع���ل���ى احل���ك���وم���ات، 
ال���ن���ظ���ام ال���ق���ائ���م على  وحت����دي����داً 
املتعلم  دع�����م  اأه���م���ه���ا  ال����ت����دري����ب، 
ال���دورات  ح�سور  يف  رحلته  اأث��ن��اء 
لزيادة  ال�سهادات  على  واحل�سول 
ف��ر���س ال��ت��وظ��ي��ف، ودع���م �ساحب 
العمل يف �سمان تلبية احتياجاته، 
ركائز  من  ركيزة  النظام  ي�سّكل  اإذ 

العمل  اأ�����س����ح����اب  ب����ني  ال���ع���الق���ة 
اإىل  اإ�سافة  واملتعلمني،  وامل��درب��ني 
قابلية النظام للمراجعة والتدقيق، 
من  احل��ك��وم��ات  ت�ستطيع  ب��ح��ي��ث 
وكفاءة  ال���ن���ج���اح،  ���س��م��ان  خ��الل��ه 
التكلفة من خالل تقدمي طريقة 
جديدة لإدارة التوازن بني التكلفة 
تطبيق  ع���ن  ال���ن���اجت���ة  وامل���خ���اط���ر 

اأنظمة جديدة.
ك��م��ا ���س��ي��ع��ود ه���ذا ال��ن��ظ��ام بفوائد 
عدة ت�سمل تعزيز فعالية و�سهولة 
الذكية،  التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام 
التطبيقي،  ال���ت���ع���ل���ي���م  وت����ب����ن����ي 
معايري  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  و����س���م���ان 
منهج  تطوير  خ��الل  م��ن  التعليم 
التطورات،  للتاأهيل ملواكبة  موحد 
كونه  اإىل  اإ�سافة  املرونة،  وحتقيق 
الوطنية  امل���ع���اي���ري  م���ع  م��ت��واف��ق��ا 

والدولية.

بحث التعاون وال�سراكة بني ال�سرطة والبلدية والأرا�سي يف دبي
••  دبي:الفجر

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل 
خ���ل���ي���ف���ة امل���������ري، ال����ق����ائ����د ال���ع���ام 
املهند�س  ���س��ع��ادة  دب����ي،  ل�����س��رط��ة 
ع���ام  م����دي����ر  ال����ه����اج����ري،  داوود 
بطي  �سلطان  و�سعادة  دبي،  بلدية 
ب����ن جم������رن، م���دي���ر ع�����ام دائ�����رة 
الأرا�����س����ي والأم�������الك ب���دب���ي، يف 
مقر القيادة العامة ل�سرطة دبي، 
والتعاون  التن�سيق  اإط��ار  وذلك يف 
بني  امل�سرتكة  العمل  جم��الت  يف 
م�ستوى  على  احلكومية  ال��دوائ��ر 

اإمارة دبي.
وح�������س���ر الج����ت����م����اع م����ن ط���رف 
���س��رط��ة دب���ي، ال���ل���واء ع��ل��ي غامن، 
للدعم  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
�س�������يف  وال���ل���واء  الل������وج�ستي، 
الإدارة  م��دي��ر  امل����زروع����ي،  م��ه��ري 
ال��ع��������������ام��������������������ة ل���ل���م���رور، وال����ل����واء 

دبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  بني 
وب��ل��دي��ة دب����ي، ودائ������رة الأرا����س���ي 
والأمالك تهدف اإىل تعزيز العمل 
امل�����س��رتك، وال��ع��م��ل ب���روح الفريق 
اأجل حتقيق تطلعات  الواحد من 
واأه��داف حكومة دبي والريادة يف 

خمتلف اخلدمات املجتمعية.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة داوود 
بلدية  يف  "نحر�س  ال���ه���اج���ري: 
ت��ع��زي��ز التكامل  ع��ل��ى  دب���ي دائ���م���اً 
م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات  امل��وؤ���س�����س��ي 
احلكومية يف الإم���ارة، وذل��ك من 
وبحث  املُ�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  خ��الل 
حتقيق  تدعم  التي  التعاون  �سبل 
ينعك�س  مب��ا  امل�سرتكة،  الأه����داف 
ب�سكل اإيجابي على �سعادة املجتمع 

ورفاهيته".
هذا  خ��الل  م��ن  واأ�ساف" نتطلع 
اللقاء امل�سرتك مع القيادة العامة 
الأرا�سي  ودائ�����رة  دب����ي،  ل�����س��رط��ة 

ال��دك��ت��ور ع���ادل ال�����س��وي��دي، مدير 
مركز �سرطة جبل علي، وعدد من 
ال�سب�����اط، وم���ن جانب بلدية دبي 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  م��رمي 
املباين  وترخي�س  تنظيم  ملوؤ�س�سة 
بالإنابة، وعبد اهلل خلفان، مدير 
وعبد  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال�����س��وؤون  اإدارة 
اإدارة رقابة  اهلل ال�سرياوي، مدير 
اإدارة  مدير  الطيار،  ومها  البناء، 

مكتب املدير العام.
ال��ل��ق��اء، رح���ب معايل  ب��داي��ة  ويف 
املري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق 
و�سعادة  ال��ه��اج��ري  داوود  ب�سعادة 
ب��ن جم��رن يف مقر  �سلطان بطي 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب���ي، 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  مثمناً 
ب����ني ����س���رط���ة دب�����ي وب���ل���دي���ة دبي 
ودائ��رة الأرا�سي والأم��الك، التي 
مبنظومة  الرت���ق���اء  يف  ���س��اه��م��ت 
ال���ع���م���ل امل�������س���رتك ب����ني ال����دوائ����ر 

املحلية الثالثة يف دبي، موؤكداً اأن 
جترى  التي  التن�سيقية  اللقاءات 

هذه الأر�س الطيبة.
الدوائر  معاليه جهود  وثمن  كما 

ال����ث����الث����ة، وحت���ق���ي���ق الأه���������داف 
الرامية اإىل تعزيز الأمن والأمان 

بني  وال�����س��ع��ادة  الطماأنينة  ون�سر 
املواطنني واملقيمني وال�سياح على 

الأفكار  ت���ب���ادل  اإىل  والأم��������الك، 
التي ت�سهم يف الرتقاء مبنظومة 
وت���ق���دمي خدمات  ج����ودة احل���ي���اة 
مميزة للمواطنني واملقيمني على 
لروؤية  جت�سيداً  اأع��ل��ى،  م�ستويات 
قيادتنا الر�سيدة الرامية دائماً اإىل 
الواحد نحو  الفريق  بروح  العمل 
ال�سرتاتيجيات  اأف�����س��ل  تطبيق 
التي تعزز من ريادة ومكانة دبي، 
بامل�ساريع  زاخ���رة  عاملية  كمدينة 
احتياجات  تلبي  التي  واخل��دم��ات 

كافة فئات املجتمع". 
جمموعة  الج���ت���م���اع  ون��������������������اق�����س 
ال�سراكة  تعزز  التي  املوا�سيع  من 
العمل  ال�سرتاتيجية يف جمالت 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  امل�سرتكة 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني وال�������زوار 

وال�سياح
املوا�سيع  بع�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   

املدرجة يف جدول الأعمال.  
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اأخبـار الإمـارات

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن يحتفي بكبار ال�سن يف تواليف بحرية 
•• دبا احل�شن-الفجر:

دب��ا احل�سن  والطالبات يف  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  نظم جمل�س 
 ( ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�سة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ملجل�س  وال��ت��اب��ع 
يوم  مبنا�سبة  ال�سن  بكبار  احتفائه  اإط��ار  يف  بحرية(  تواليف 
امل�سن العاملي. وجرى تنظيم اجلل�سة بالتعاون مع جمعية دبا 
احل�سن التعاونية ل�سيادي الأ�سماء وذلك يف دبا احل�سن م�ساء 
اأم�س وجرى ت�سمية اللقاء الذي يعد حتقيقا لأهداف جمل�س 
ال�سارقة للتعليم ) بركة البالد(. ح�سر الفعالية حممد را�سد 
ر�سود احلمودي رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات 

جلنة  رئي�س  النقبي  الغ�سيب  عبداهلل  واأحمد  احل�سن  دبا  يف 
رئي�س  الهندا�سي  را�سد  واأحمد  املجل�س  يف  والتطوير  التميز 
الفعالية  جلنة  رئي�س  املعمري  را���س��د  وم���رمي  املالية  اللجنة 
دبا  جمعية  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سالمي  �سعيد  وع��ب��داهلل 
ال�سيادين  م��ن  وع��دد  الأ���س��م��اك  ل�سيادي  التعاونية  احل�سن 
اأم�سية تراثية  كبار ال�سن اجلل�سة �سكلت بح�سورها وحماورة 
ر�سود احلمودي  را�سد  الرتاثي حممد  الباحث  اأداره��ا  بحرية 

وتفاعل معها ال�سيادين يف ا�ستعادة ذكريات البحر واأهواله.
و�سلطت اجلل�سة على مهنة ال�سيد قدميا وتطورها كما تطرق 
البحرية  الفنون  واأه��ازي��ج  الرتاثية  امل��ف��ردات  اإىل  ال�سيادين 

التي تغني معها اجلميع وا�ستعادة ذكريات املا�سي.
ال�سيادين  م��ن  ال�سن  ك��ب��ار  املجل�س  ك��رم  اجلل�سة  نهاية  ويف 
اأولياء  التذكارية بني حمل�س  ال��دروع  تبادل  وج��رى  احل�سور 
الأمور وجمعية ال�سيادين . ويف هذا ال�سدد �سكر �سيف ح�سن 
التعاونية ل�سيادي  دبا احل�سن  الظهوري من جمعية  الأق��رح 
التعاون  ب��دب��ا احل�سن على  الأم����ور   اأول��ي��اء  الأ���س��م��اء حمل�س 
يف  الطرفني  ب��ني  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  يف  اجلمعية  م��ع 
�سواء  غاية  من  اأك��ر  لتحقيق  امل�سرتكة  اجلهود  تالقي  اإط��ار 
الرتاث  على  ال�سوء  ت�سليط  بجانب  ال�سن  بكبار  الهتمام  يف 

البحري وفنونه. 

خالل م�ساركتها افرتا�سيًا يف موؤمتر اليون�سكو العاملي لل�سيا�سات الثقافية والتنمية امل�ستدامة )موندياكلت(

نورة الكعبي: دولة الإمارات توا�سل دعم ال�سيا�سات امل�ستقبلية للنهو�ش بقطاع ال�سناعات الثقافية والإبداعية

الذي  الذهبية  الإق��ام��ة  بربنامج 
����س���اه���م يف اإت����اح����ة امل����ج����ال اأم�����ام 
بتقدمي  ل��ي�����س��ت��م��روا  امل���ب���دع���ني 
اأر�س  على  واإب��داع��ات��ه��م  اأعمالهم 

الدولة".
خالل  قمنا  معاليها:"  واأ���س��اف��ت 
الدولية  – ال�سنة   2021 ال��ع��ام 
ل��الق��ت�����س��اد الإب����داع����ي م���ن اأجل 
باإطالق  امل�������س���ت���دام���ة-  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لل�سناعات  وطنية  ا�سرتاتيجية 
الثقافية والإبداعية مّدتها ع�سرة 
اأعوام تهدف اإىل اإيجاد نظام بيئي 
الوطني،  الق��ت�����س��اد  ي��خ��دم  ق���وّي 
بعد اأن قّدمنا قرارين اإىل املجل�س 

2031، وبناءاً على هذه املعطيات 
ا�سرتاتيجية  خطط  بو�سع  قمنا 
على امل�ستويني الحتادي واملحلي، 
ب����اإط����الق   2018 ع������ام  وق���م���ن���ا 
الأجندة الثقافية لدولة الإمارات 
2031 ، لتكون اأول اإ�سرتاتيجية 
وطنية توحد جهود قطاع الثقافة 

الوطنية". 
من  ب��ال��رغ��م  معاليها:"  وت��اب��ع��ت 
جائحة  اأوجدتها  التي  التحّديات 
ال�سناعات  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ك���ورون���ا 
دولة  اأن  اإل  والإبداعية  الثقافية 
التكيف  �سريعة  ك��ان��ت  الإم������ارات 
ال��و���س��ع م��ن خ���الل �سيا�سات  م��ع 

من   211 ال��������دورة  يف  ال����دول����ة 
التنفيذي ملنظمة  اجتماع املجل�س 
اأ�سحاب  دع���ت  ف��ي��م��ا  ال��ي��ون�����س��ك��و، 
وب�سكل  ي�����ق�����رروا  اأن  امل�����س��ل��ح��ة 
م�سرتك تنفيذ ال�سيا�سات وتعزيز 
روابط  على  بناء  ال�سراكات  اأط��ر 
من التعاون والنفتاح التي ت�سهم 
بجودة  الرت��ق��اء  يف  فاعل  وب�سكل 

ونوعية حياة املجتمعات. 
ا�ستمرت  ال������ذي  امل����وؤمت����ر  وك������ان 
اأي��ام قد  اأعماله على م��دار ثالثة 
ا�ست�ساف جمموعة من الفعاليات 
اجلانبية التي ناق�ست العديد من 
ال�سيا�سات  ح�سد  اأبرزها  الق�سايا 

القطاعات  م���ن  ا���س��ت��ف��ادت  ال��ت��ي 
الإبداعية  وال�سناعات  الثقافية 
ل��ت��ن��وي��ع اق��ت�����س��اده��ا خ���الل فرتة 

التعايف من الوباء.  
دولة  "تدرك  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق���ال���ت 
املتنامية  ال��ق��وة  ح��ج��م  الإم������ارات 
والإبداعية  الثقافية  لل�سناعات 
وتاأثريها على القت�ساد، ل �سيما 
يف ظّل الظروف ال�ستثنائية غري 
القطاع  ه���ذا  اأن  ح��ي��ث  امل��ت��وّق��ع��ة، 
احليوّي ا�ستطاع اأن ي�ساهم بن�سبة 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   3.5
الإجمايل، ومن املتوقع اأن ترتفع 
الن�سبة اإىل 5 باملائة بحلول العام 

اليون�سكو  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الثقافة  ع��ل��ى  ي���رّك���ز  اإح���داه���م���ا 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي والآخ�������ر على 
الرتقاء  اأج��ل  من  اجلهود  تعزيز 

بواقع القت�ساد الإبداعي". 
الكلمة  �سياق  يف  معاليها  واأ�سارت 
الإم����������ارات  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اإىل 
����س���ّه���ل���ت على  ال���ت���ي  الإب����داع����ي����ة 
ال�سناعات  ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
يوا�سلوا  اأن  والإبداعية  الثقافية 
ب��ي��ئ��ة مالئمة  ���س��م��ن  اأع���م���ال���ه���م 
توّفر لهم كّل الدعم املطلوب، كما 
والتعليم  القت�ساد  واق��ع  تناولت 
ا�ستعر�سته  الذي  والفّني  الثقايف 

�سرعة  ع��ك�����س��ت  وح��ك��ي��م��ة  م���رن���ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ا���س��ت��ج��اب��ة 
م��ع ال���وب���اء، يف ال��وق��ت ذات���ه قمنا 
لدعم  الوطني  الربنامج  باإطالق 
املبدعني للتخفيف من التاأثريات 
الق��ت�����س��ادي��ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي طالت 
ال��ق��ط��اع ع���رب ت���ق���دمي ح����زم دعم 
للعاملني فيه من مبدعني، اأفراداً 
ومتو�سطة،  ���س��غ��رية  ���س��رك��ات  اأو 
اقت�سادية  حم��ف��زات  وف��رن��ا  ك��م��ا 
املجاين  الو�سول  واأحتنا  ورقمية 
اإىل م�سادر املعرفة لنحافظ على 
القطاع،  يف  الإب�����داع  ا���س��ت��م��راري��ة 
جهودنا  ع��ززن��ا  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك�����دت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وال�سباب،  الثقافة  وزيرة  الكعبي، 
ت��وا���س��ل دعم  اأن دول���ة الإم������ارات 
للنهو�س  امل�ستقبلية  ال�سيا�سات 
الثقافية  ال�������س���ن���اع���ات  ب���ق���ط���اع 
خ����الل تطوير  م���ن  والإب���داع���ي���ة 
لالرتقاء  م��ت��ك��ام��ل��ة  م���ن���ظ���وم���ة 
بالقطاع واإيجاد بيئة داعمة تعّزز 
املوؤ�س�سي  ال���ت���ع���اون  رواب������ط  م���ن 

واملعريف متعدد التخ�س�سات. 
جاء ذلك خالل م�ساركة معاليها 
ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�������س���ال امل���رئ���ي يف 
فعاليات موؤمتر اليون�سكو العاملي 
والتنمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات 
امل�ستدامة " موندياكلت 2022" 
ال���ذي ان��ع��ق��دا خ���الل ال��ف��رتة من 
 ،2022 �سبتمرب   30 اإىل   28
وفد  ت��راأ���س  ح��ني  يف  املك�سيك،  يف 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
���س��امل خالد  ���س��ع��ادة  امل���وؤمت���ر  اإىل 
عبداهلل القا�سمي، املندوب الدائم 
الأمم  م���ن���ظ���م���ة  ل������دى  ل����ل����دول����ة 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

)اليون�سكو(.
وا�ستعر�ست معاليها خالل جل�سة 
حتت عنوان: "م�ستقبل القت�ساد 
املتزايدة  الأه���م���ي���ة  الإب�����داع�����ي: 
ما  ع��امل  الإب��داع��ي يف  لالقت�ساد 
بعد الوباء"، جتربة دولة الإمارات 

التحديات  مل���واج���ه���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
العاملية من اأجل قطاع ثقايف اأكر 
قوة ومرونة، حيث �ساركت ابت�سام 
املنظمات  خبرية  ال��زع��اب��ي،  �سيف 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن  ال��دول��ي��ة، 
لدولة  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
الإمارات، يف حلقة نقا�سية حملت 
عنوان "املكتبات: ت�سريع الروابط 
�سراكة  وال��ث��ق��اف��ة:  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ني 

لتمكني القطاع الثقايف".
مداخالتها  يف  الزعابي  وتناولت 
املكتبات  واق��������ع  ع�����ن  احل�����دي�����ث 
ب�سكل  ت��ن��م��و  وال���ت���ي  ال����دول����ة،  يف 
املكتبات  اأن  اإىل  م�سطرد، م�سرية 
ركيزة  ت��ع��ت��رب  م��ع��رف��ي��ة  ����س���روح 
امل��ج��ت��م��ع نحو  اأ���س��ا���س��ي��ة يف دف����ع 
واملطالعة،  ب���ال���ق���راءة  اله���ت���م���ام 
املكتبة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  موؤكدة 
الرتقاء  نحو  اجل��ه��ود  توجيه  يف 
املعرفة،  على  ال��ق��ائ��م  بالقت�ساد 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج�����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
اأعماله  املوؤمتر  واختتم  ال��دول��ة.  
حوارية  ج��ل�����س��ات  ���س��ه��د  ان  ب��ع��د 
خ���الل���ه���ا م���ن���اق�������س���ة ج���م���ل���ة من 
بالثقافة  تعنى  التي  املو�سوعات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن��ف��ع��ة ع��امل��ي��ة، فيما 
و�سع  اإىل  عليها  القائمون  خل�س 
العام  بعد  ملا  ا�سرتاتيجية  خطط 
بالتنمية  ي��خ��ت�����ّس  مب��ا   2030

ال�ساملة وامل�ستدامة. 

مب�ساركة اأكرث من 140 قياديًا ومتخ�س�سًا يف جمال اخلدمات يف 33 جهة حكومية

ملتقيات خدمات الإمارات تبحث 190 مبادرة حتولية ومبتكرة لت�سريع وترية العمل وتطوير اخلدمات لت�سهيل حياة النا�ش
•• دبي-الفجر: 

ع����ق����دت ح���ك���وم���ة دول�������ة الإم����������ارات 
ملتقيات خدمات الإمارات مب�ساركة 
حكومياً  ق���ي���ادي���اً   140 م���ن  اأك�����ر 
اخلدمات  جم����ال  يف  وم��ت��خ�����س�����س��اً 
ف���رق ع��م��ل لتبادل  ي��ع��م��ل��ون ���س��م��ن 
الأف��������ك��������ار واخل�������������ربات و����س���ي���اغ���ة 
اخلدمات  مل��ن��ظ��وم��ة  اأف�������س���ل  روؤي������ة 
احل��ك��وم��ي��ة، ال���ت���ي ب��ح��ث��ت م���ا يزيد 
190 مبادرة حتولية ومبتكرة  على 
ل�����الرت�����ق�����اء مب�������س���ت���وى اخل����دم����ات 
املقدمة للمتعاملني، وت�سريع وترية 
لت�سهيل  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  العمل 
تطوير  ج��ه��ود  وتعزيز  النا�س  ح��ي��اة 

منظومة اخلدمات احلكومية.
ملتقى  �سملت  التي  امللتقيات  و�سعت 
وحلقات  الإم���������ارات  خ���دم���ات  رواد 
على  واأق���ي���م���ت   ،2022 اخل���دم���ات 
مدى يومني اإىل تعزيز تبادل الأفكار 
وابتكار احللول لالرتقاء باخلدمات 
وب��اق��ات اخل��دم��ات وق��ن��وات اخلدمة 
ذات الأولوية يف حياة الإن�سان، والتي 
تبداأ بالولدة وت�ستمر لتغطي جميع 
يلبي احتياجات  العمرية ما  املراحل 
امل�ستقبلية،  وتطلعاتهم  املتعاملني 
دولة  جمتمع  على  اإي��ج��اب��اً  وينعك�س 
الإم�������ارات وي��ح��ق��ق رخ������اءه، ويدعم 
ج�����ه�����ود ت�����ق�����دمي جت�����رب�����ة خ����دم����ات 
م��ت��ك��ام��ل��ة وف���ع���ال���ة. وع���ق���دت خالل 
للملتقيات،  ال���ث���اين  ال���ي���وم  اأع���م���ال 
والتي   ”2022 اخلدمات  "حلقات 
خدمات  ب��اق��ات  ت�سميم  على  رك���زت 
مبتكرة تغطي 4 حماور رئي�سة، هي 
والعمل،  ال�سباب  والطفولة،  الأ�سرة 
باملجتمع  ومتكني  واحل��ي��اة،  ال�سحة 

ال����ت����ي م����ن ����س���اأن���ه���ا ت���ع���زي���ز ك���ف���اءة 
املبادرات  اخلدمات احلكومية بحثت 
ال��ب��ال��غ على  الأث�����ر  ذات  ال��ت��ح��ول��ي��ة 
امللتقيات  اأن  م�سيفاً  ال��ن��ا���س،  ح��ي��اة 
اخلدمات  حلقات  على  كذلك  رك��زت 
باقات  لت�سميم  ال��ه��ادف��ة   ،2022
اخلدمات احلكومية، وفق احتياجات 
املتعاملني وتطلعاتهم، يدعم مفهوم 
العمل احلكومي ال�ستباقي وتطوير 
خدمية  ب����اق����ات  وت����ق����دمي  اآل����ي����ات����ه 
الدولة  متكاملة، ما يعك�س توجهات 
يف ا�ستدامة عمليات التطوير وابتكار 
اأف�سل  لتقدمي  ج��دي��دة  عمل  من��اذج 
املجتمع،  ح��ي��اة  لتح�سني  اخل��دم��ات 
وريادتها  ال��دول��ة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز 

العاملية.
رواد خدمات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز 
الإمارات وبرنامج الإمارات للخدمة 
احلكومية املتميزة واأ�سهم ملتقى رواد 
خدمات الإمارات يف تعزيز التوا�سل 
بني رواد خدمات الإم��ارات وبرنامج 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ة  الإم��������������ارات 
الب�سرية  القدرات  ومتكني  املتميزة، 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم�����ال اخل���دم���ات 
ون�سر  اخلدمات  مب�ستوى  لالرتقاء 
تطبيقاتها الرائدة عامليا، حيث ركزت 
فرق عمل رواد خدمات الإمارات التي 
اأكر  بحث  على  امللتقى  يف  ���س��ارك��ت 
من 40 مبادرة حتولية ذات اأثر بالغ 
ع��ل��ى ح��ي��اة الأف�����راد ب��ه��دف اإجنازها 
اأ���س��ه��ر. وجمع   6 تتجاوز  م��دة ل  يف 
املعنية  احلكومية  ال��ق��ي��ادات  امللتقى 
ب���اخل���دم���ات يف اجل���ه���ات الحت���ادي���ة 
متخ�س�سة  عمل  ف��رق  �سمن  للعمل 
الأفكار  وت��ول��ي��د  اخل�����ربات  ل��ت��ب��ادل 
وت�سميم مبادرات حتولية تفي بوعد 

عليها فرق متخ�س�سة  والتي عملت 
يف جمال تطوير اخلدمات وحت�سني 
اآليات  وب��ح��ث��ت  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  جت��رب��ة 
تقييم اخلدمات وحتديد الجتاهات، 
يرتكز  للخدمات  عمل  اإط��ار  وو�سع 
ع���ل���ى اإ������س�����راك ك���اف���ة امل��ع��ن��ي��ني من 
التطوير  يف  وامل���وؤ����س�������س���ات  الأف�������راد 

امل�ستمر للخدمات.
حم��م��د ب��ن ط��ل��ي��ع��ة: ت�����س��ري��ع وترية 
املرتبطة  اإجن��از اخل��دم��ات  العمل يف 
بحياة الأفراد واإ�سراكهم يف ت�سميمها 
واأكد �سعادة حممد بن طليعة رئي�س 
حلكومة  احل����ك����وم����ي����ة  اخل������دم������ات 
بقيادة  اأن احلكومة  الإم���ارات،  دول��ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
تطوير  على  حري�سة  اهلل"،  "رعاه 
العمل احلكومي وابتكار جيل جديد 
م���ن اخل���دم���ات ي��ق��وم ع��ل��ى احللول 
يف  التكنولوجيا  وتبني  ال�ستباقية 
وفعالة،  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
لالرتقاء مب�ستوى الأداء مبا ينعك�س 
اإيجاباً على حياة اأفراد املجتمع، واأن 
ملتقى رواد خدمات الإمارات يج�سد 
ت���وج���ي���ه فرق  احل���ك���وم���ة يف  ج���ه���ود 
اجلهات  يف  باخلدمات  املعنية  العمل 
احلكومية نحو ت�سريع وترية العمل 
اخلدمات  على  وال��رتك��ي��ز  والإجن����از 
النا�س،  ب���ح���ي���اة  ارت����ب����اط����اً  الأك�������ر 
يف  للم�ساركة  لهم  ال��ف��ر���س  واإت��اح��ة 
ت�سميم التوجهات اجلديدة ملنظومة 

اخلدمات.
خدمات  رواد  ع��م��ل  ف����رق  اإن  وق����ال 
امللتقى  ���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي  الإم�������ارات 
والتجارب  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  للعمل 

من  وا���س�����ت��ب��اق��ي��ة  �سل�س�ة  وجت��رب�����ة 
م�ن اخلدم�ات  باق�ات  توفي�ر  خالل 
ال�سل�س�ة،  امل��رتاب��ط�����ة  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
وف�ي  طلبه�ا  قب�ل  للمتعام�ل  تق�دم 
اأح�داث  عل�ى  بن�اء  املنا�س�ب  الوق�ت 
املتعامل: من خالل  احلي�اة، �سوت 
وال�سفافية  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل  الإن�������س���ات 
يف ن��ت��ائ��ج ال��ق��ي��ا���س، وخ��دم�����ات ذات 
م����ن خ������الل رف�ع  ق��ي��م�����ة مم���ي�������زة 
احلكومي�ة.  اجل��ه�����ات  ف�ي  ال��ك��ف�����اءة 
اأعمال  خ��الل  العمل  ف��رق  وناق�ست 
امل��ل��ت��ق��ى الأ���س�����س وامل���ب���ادئ والأط����ر 
حكومة  تتبناها  ال��ت��ي  التنظيمية 
روؤيتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الإم��������ارات  دول����ة 
ال�سرتاتيجية  توجهاتها  وحتديد 
اجلديد  اجل��ي��ل  بتطوير  املرتبطة 
م����ن اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة، اإىل 

جانب درا�سة اأف�سل الآليات لتوفري 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��رب قنوات 
تطلعات  تواكب  ومتكاملة  متنوعة 
ال��ع��م��ل املنظمة  امل��ت��ع��ام��ل��ني، واأط����ر 
لل�سراكة ال�سرتاتيجية بني برنامج 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ة  الإم������������ارات 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  امل���ت���م���ي���زة 
م�سلحة  ي���خ���دم  مب����ا  ال����دول����ة  يف 
املتعاملني. كما تطرقت فرق العمل 
الرتقاء مبنظومة  �سبل  احلكومية 
اخلدمات احلكومية، وحتقيق روؤية 
حكومة  خدمات  تكون  ب��اأن  القيادة 
العامل،  الأف�سل يف  الإم���ارات  دول��ة 
الآليات واحللول  الفرق  كما بحثت 
رفع  م��ن  اجل��ه��ات  بتمكني  الكفيلة 
اأف�سل  اإىل  خ���دم���ات���ه���ا  م�����س��ت��وى 

م�ستويات التناف�سية العاملية.

حكومة الإم��ارات وحماوره الثمانية 
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى الإن�����س�����ان اأول من 
حكومي�ة  خ��دم�����ات  ت�����س��م��ي��م  خ���الل 
وتنا�س�ب  الإن�����س�����ان،  ح�����ول  تتمح�ور 
وتف�سيالت�ه  ومتطلبات�ه  احتياجات�ه 
والأولوية  م��ع�����ه،  ت�سميمه�ا  وي��ت�����م 
ل���ل���خ���دم�������ات ال���رق���م���ي�������ة م����ن خالل 
رقمي�ة  ح��ك��وم��ي�����ة  خ��دم�����ات  ت��وف��ي�����ر 
احلي�اة  اأ�س�لوب  لتنا�س�ب  ا�س�تباقية 
م�رة  املعلوم�ة  وطل�ب  امل�س�تقبل،  ف�ي 
م��ن خ��الل ت�سميم خدم�ات  واح�����دة 
حكومي�ة مرتابط�ة ومتكامل�ة تعتم�د 
واح�دة  م�رة  املتعام�ل  بيان�ات  طل�ب 
بيان�ات  املحاور:  تت�سمن  كما  فق�ط. 
متمثاًل  اخل�سو�سي�ة  وت�سم�ن  اآمن�ة 
يف م�س�اركة البيان�ات احلكومي�ة بي�ن 
اآم��ن�����ة وحممي�ة  ب��ط��ري��ق�����ة  اجل��ه�����ات 
ت�سم�ن خ�سو�سي�ة املتعام�ل، وقن�وات 
خدم�ة موح�دة ومتنوع�ة ومتنا�س�قة 
احلكومي�ة  اخل��دم�����ات  ت��وف��ي�����ر  ع��رب 
م�ن خ�الل قنوات متنوع�ة ومتكامل�ة 
ومتنا�س�قة تنا�س�ب رغب�ة املتعاملي�ن، 
موح�دة،  ح��ك��وم��ي�����ة  واج��ه�����ة  وع��ب�����ر 

ت�سميم خدمات وباقات ا�ستباقية 
متكاملة ومرتابطة ذات فاعلية

"حلقات  العمل خ��الل  ف��رق  ورك���زت 
ت�سميم  ع��ل��ى   "2022 اخل���دم���ات 
متكاملة  ا�ستباقية  وب��اق��ات  خ��دم��ات 
تتمحور  ف��اع��ل��ي��ة  ذات  وم���رتاب���ط���ة 
املجتمع  اأف��������راد  ت��ف�����س��ي��الت  ح�����ول 
ومتطلباتهم، وتغطي جميع مراحل 
احلياة ت�سمنت 150 مبادرة مبتكرة 
وباقات  م��ن��ف��ردة  خ���دم���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
اخلدمات،  تقدمي  وقنوات  اخلدمات 
مبا ي�سهم يف اإحداث تغيري �سامل يف 
منظومة اخلدمات احلكومية وير�سخ 
الثقة بني احلكومة واملجتمع، ويدعم 
اخلدمات  وت���ق���دمي  ت��ط��وي��ر  ج���ه���ود 

حيث  من  عاملياً  الأف�سل  احلكومية 
الكفاءة وال�سرعة وال�سهولة. اجلدير 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  ب��ال��ذك��ر، 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، اأطلق برنامج 
الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة 
الو�سول  بهدف   ،2011 م��ار���س  يف 
خدمة  يف  ج���دي���دة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
اخلدمات  اأف�سل  وتوفري  املتعاملني 
احل����ك����وم����ي����ة، وي�����ه�����دف ال���ربن���ام���ج 
كفاءة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
اخل��دم��ات م��ن خ��الل توفر اخلدمة 
اإجنازها،  و���س��رع��ة  ق��ن��وات��ه��ا  وت���ع���دد 

ل�سمان جتربة متعامل متميزة.

ف��ق��د امل��دع��و / دي����دار ح�سني 
باك�ستان   ، لي����ق����و  حم���م���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)JE6904262( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
رقم الرخ�صة : 77578

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

ال�سم التجاري : دبليو و ام ملقاولت الكهروميكانيكية - ذ م م  
نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : دبليو و ام ملقاولت الكهروميكانيكية 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  - ذ م م �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة تا�س�ست يف 
ال�سركات الحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف دائرة التنمية 
القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )77578( وقد قرر ال�سركاء 

حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�سر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : ٠67447771  ، �س.ب : 5544

دائرة التنمية االقت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعالن يف الق�صية  التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003915/ 
اإىل املحكوم عليه : عامر  با�سا �سيخ  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ايهم هيثم قطنا ، اجلن�سية �سوري - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 271769.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
حمكمة عجمان االإحتادية            

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• اأبوظبي -الفجر:

ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال�����س��ن��وي ال��ث��اين ل�����م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث 
وال�ست�سارات الذي نظمه بالتعاون مع موؤ�س�سة املجل�س الأطل�سي يف وا�سنطن، 
عدد  يرافقه  للمركز،  التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  قام 
 )MEI( روؤ�ساء القطاعات وباحثي تريندز بزيارة ملقر معهد ال�سرق الأو�سط
يف وا�سنطن، حيث انعقدت حلقة نقا�سية مب�ساركة ال�سفري الأمريكي الأ�سبق 
من  وخ��رباء  املعهد،  لرئي�س  الأول  النائب  فاير�ستاين  جريالد  اليمن  ل��دى 

 ، ال��راه��ن��ة  ال��دول��ي��ة  والأح�����داث  الق�سايا  اأب���رز  على  ال�����س��وء  �سلطت   ، املعهد 
وحتدياتها وماآلتها وتاأثريها على ال�سيا�سات العاملية.

وتركز احلوار على حتديات احلرب الأوكرانية - الرو�سية احلالية، والعالقات 
المريكية - ال�سينية يف ظل اأزمة تايوان، اإ�سافة اإىل املو�سوع الرئي�سي ملوؤمتر 
تريندز - الأطل�سي حول حتديات ق�سية املناخ، واآفاق العالقات الأمريكية - 
ال�سرق اأو�سطية يف �سوء الزيارة الأخرية التي قام بها الرئي�س الأمريكي جو 

بايدن للمنطقة.
واأكد الدكتور العلي على اأهمية دور مراكز البحث العلمي يف حتليل الق�سايا 

وو�سع روؤى ت�ساعد �سناع القرار واملهتمني والأكادمييني يف و�سع حلول وروؤى 
م�ستقبلية وازنة، تتخذ من البحث العلمي منهاجاً لها وطريقاً.

اأخذ على عاتقه الرتقاء بالبحث العلمي،  اأن مركز تريندز  اإىل  واأ�سار العلي 
وت�سجيع ال�سباب على النخراط فيه، م�سرياً اإىل اأن زيارة جمع من الباحثني 
العاملية  التجارب  على  الط��الع  على  احلر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  وا�سنطن  ملعهد 
وبناء �سراكات بحثية مع مراكز مهمة ذات ُبعد عاملي �سمن جهود املركز لن�سر 
املعرفة، و�سعيه لكي يكون ج�سراً بني املنطقة والعامل، وجرى خالل احلوار 
البحث  يخدم  مبا  واملعهد  "تريندز"  بني  امل�ستقبلي  التعاون  جم��الت  بحث 

العلمي واأهدافه.
من جانبه، رحب ال�سفري الأمريكي الأ�سبق لدى اليمن جريالد فاير�ستاين 
النائب الأول لرئي�س املعهد، بوفد تريندز، واأثنى على جهوده البحثية وتناوله 
العديد من الق�سايا بالتحليل، وقال اإن مركز تريندز بات مرجعاً يف عدد من 

الأمور، وخا�سة فيما يت�سل بالإ�سالم ال�سيا�سي واحلركات الإ�سالموية.
وقال فاير�ستاين اإن اهتمام "تريندز" بالبحث العلمي موؤ�سر كبري على �سواب 
روؤيته، م�سيداً باهتمامه بال�سباب الباحثني وتاأهليهم ومتكينهم، ومعرباً عن 

ا�ستعداد املعهد للتعاون يف كل ما يفيد املعرفة ويحقق الأهداف امل�سرتكة.

•• اأبوظبي -وام:

�سياء  حممد  اللبناين  الفنان  عر�س 
اأبوظبي  يف م�ساركته الأوىل مبعر�س 
والفرو�سية جمموعة  لل�سيد  الدويل 
من الأعمال الفنية القيمة من اأبرزها 
ل��وح��ة ل��ل��م��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
وجملدات للم�سحف ال�سريف كامال. 
واأو����س���ح ���س��ي��اء اأن ل��وح��ة امل��غ��ف��ور له 
ال�����س��ي��خ زاي�����د ا���س��ت��غ��رق ال��ع��م��ل على 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ا ي��زي��د ع��ن ع��ام��ني وهي 
الكرمية  الأح�����ج�����ار  م����ن  م�����س��ن��وع��ة 
جرام  ك��ي��ل��و   14.5 ت��ق��ري��ب��ا  ف��ت�����س��م 
م��ن الأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة م��ث��ل الروبي 
والأ�سود  الأزرق  وال��ي��اق��وت  وال��زم��رد 
وال���ع���ق���ي���ق وال������رتك������واز وال���زب���رج���د 

والأملا�س وال�سرتين. 
وُيحيط ب�سورة ال�سيخ زايد رحمه اهلل 
برواز ذهبي بطول 134 �سم وعر�س 
95 �سم وتك�سوه اأوراق ذهب عيار 24 
"مانتي" الفرن�سية  اإنتاج  قرياط من 
وداخ������ل ال�������ربواز اآي������ات م���ن ال���ق���راآن 
اخلال�س.  ب��ال��ذه��ب  مطلية  ال��ك��رمي 
ولفت اإىل اأن الإطار اخلارجي للوحة 
اإح�ساره  ال��زان مت  �سجر  م�سنوع من 
من اليابان ومزين بحفر يدوي يقارب 
عمره 200 �سنة اأما الوزن الإجمايل 

للوحة فيبلغ 250 كيلو جراما. 
الكرمي  القراآن  كذلك يعر�س اجلناح 
اأج�������زاء ����س���ادر عن   10 ك���ام���ال م���ن 
يف  الإ�سالمي  العربي  العلمي  املجمع 
ب��ريوت وم��اأخ��وذ عن خمطوطة نادرة 
ل��ل��م�����س��ح��ف ال�����س��ري��ف حم��ف��وظ��ة يف 
ما  اإىل  تاريخها  ويعود  لندن  متحف 
ي��زي��د ع��ن 700 ع��ام وه��ي للخطاط 

ال�سهري اأحمد القره ح�ساري. 
اإع��داد ورق خا�س من نوع زندرز  ومت 
الأملاين يتميز باملناعة �سّد التاآكل على 

الطباعة  يف  وا�ستخدمت  ال�سنني  م��ّر 
خم�سة  الطبعة  وجتمع  خا�سة  اأحبار 
ع�سر لونا اإ�سافة اإىل لون الذهب عيار 
اأربعة كيلو ون�سف  24 ويحتوي على 
من الترب اأما التجليد فقد اختري له 
واختري  ال��ن��ادر  احلقيقي  النعام  جلد 
ل��داخ��ل ال��غ��الف ج��ل��د ال���غ���زال الذي 

يتميز بالنعومة البالغة. 
اأع���م���ال فنية  وي�����س��م اجل���ن���اح اأي�����س��اً 
اأخ�����رى م��ن��ه��ا ���س��ج��ادت��ان م���ن قما�س 
اإىل  ي��رج��ع عمرهما  امل��ط��رز  احل��ري��ر 

الع�سر العثماين. 
كما �ساركت �سركة فكاريو�س العمانية 

لأول مرة يف املعر�س . 
واأو�سح حممد الفرحاين رئي�س ق�سم 
اأنها"  ال�سركة  يف  واملبيعات  الت�سويق 
ال�سركة" قامت من خالل م�ساركتها 
باملعر�س بالرتويج ملنتجني الأول هو 
رفوف  مع  املدجمة  املركبات  مظالت 
من  الأوىل  امل��ظ��الت  وتعترب  امل��رك��ب��ة 
التكنولوجيا  ب��ني  جتمع  التي  نوعها 
ورفوف ال�سقف واملظالت حيث مُيكن 
التحكم فيها عن ُبعد لفتحها و�سحبها 

يف غ�سون 20 ثانية. 
وقال الفرحاين اإن ال�سركة بهذا املنتج 
مع  للراحة  الإ���س��ايف  امليل  اإىل  ذهبت 
يف  املظلة  يف  للتحكم  ي��دوي��ة  مفاتيح 
ع��ن بعد  التحكم  ���س��ي��اع ج��ه��از  ح��ال��ة 
جهاز  يف  يتمثل  ال��ث��اين  امل��ن��ت��ج  ف��ي��م��ا 
ت�����س��خ��ني امل������اء خ�����الل رح������الت الرب 
حمرك  ح���رارة  م��ن  الطاقة  وي�ستمد 
ال�سيارة وهو ما يعطيها ميزة ال�سرعة 
فر�سة  اجل��ه��از  ويعطي  الت�سخني  يف 
التحكم يف احلرارة عن طريق تطبيق 
اأجهزة  ع��رب  حتميله  ي��ت��م  اإل���ك���رتوين 
ال��رتك��ي��ب يف جميع  ال��ه��ات��ف و���س��ه��ل 
الت�سخني  وي�����س��م��ن  امل��رك��ب��ات  اأن�����واع 

ال�سريع. 
اأفكاريو�س  اأن  ال���ف���رح���اين  واأو�����س����ح 

ا�ستوديو  ه���ي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ل��ل��ح��ل��ول 
م�ساريع  تطوير  على  ي��رك��ز  ت�سميم 
ميكانيكية كهربائية جديدة ومبتكرة 
اأف���ك���ارن���ا م���ن خ����الل عملية  ون����اأخ����ذ 
الأخرية  املرحلة  وحتى  املنتج  تطوير 

من عملية ما قبل الإنتاج. 
ال�سركة  م�ساركة  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���س��ار 
الأخرية  تكون  ل��ن  وال��ت��ي  املعر�س  يف 
الرتويج  يف  �ساهمت  واأن��ه��ا  �سيما  ل 
ي�ستقطب  واملعر�س  ال�سركة  ملنتجات 
ع���ددا ك��ب��ريا م��ن ال����زوار م��ا ي�ستدعي 
دورات  ���س��ن��وي��ا يف  ال�����س��رك��ة  ُم�����س��ارك��ة 
ال�سركة  اأن  واأك����د  ال��ق��ادم��ة  امل��ع��ر���س 
كافة  يف  ل��ه��ا  اأف����رع  اف��ت��ت��اح  اإىل  تتجه 
اإط�����ار  ويف  ال����ع����رب����ي.   اخل���ل���ي���ج  دول 
حر�س �سرطة اأبوظبي على التوا�سل 
الفعاليات  خمتلف  يف  اجل��م��ه��ور  م��ع 
اإدارة  ���س��ارك��ت  ال��ك��ربى  اجل��م��اه��ريي��ة 
اأبوظبي  ب�سرطة  اخلا�سة  ال��دوري��ات 
اأبوظبي  مبعر�س  بولري�س  جناح  يف 
بهدف  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  ال����دويل 
وما  الإدارة  مب��ه��ام  اجل��م��ه��ور  تعريف 
خلدمة  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  لديها  يتوفر 
امل��ج��ت��م��ع.  وا���س��ت��ع��ر���س م�����س��اع��د اأول 
ع��ب��د ال��رح��م��ن الأن�������س���اري م��ن ق�سم 
الدوريات  ب����اإدارة  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
اأب��وظ��ب��ي دراجة  ���س��رط��ة  اخل��ا���س��ة يف 
عليها  ُيطلق  وال��ت��ي  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع 
"باجي" من "بولري�س" مو�سحا اأن 
الدراجة 4 �سليندر وتبلغ قوتها 225 
ح�سانا اأما �سعة املاكينة فهي 1997 
ليلية  ب��ك��ام��ريا  م���زودة  �سي وه��ي  �سي 

لر�سد الأ�سياء يف الظالم ب�سهولة. 
واأ�سار الأن�ساري اإىل اأن هذا النوع من 
الرملية  املناطق  املركبات ي�ستخدم يف 
�سرطة  وت���ق���وم  وال����ع����زب  امل�������زارع  اأو 
لها  يومية  دوري���ات  بتنظيم  اأب��وظ��ب��ي 
ومنطقة  وال��ع��ني  اأبوظبي  مناطق  يف 
للبالغات  ال�ستجابة  بهدف  الظفرة 

اإىل ال�سرطة،  املختلفة التي قد ت�سل 
و�سبط املطلوبني واملخالفني. 

وع�����ن ال����ف����رق ب����ني ه�����ذا ال����ن����وع من 
املركبات من جهة وبني �سيارات الدفع 
ال��رب��اع��ي م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأ���س��ار اإىل 
للمناطق  خم�س�سة  املركبة  ه��ذه  اأن 
الو�سول  ي�سعب  التي  الوعورة  بالغة 
الرمال  مناطق  مثل  بال�سيارة  اإليها 
ال�سعبة  الرميلة  الكثبان  اأو  اخلفيفة 
هذه  يف  ال�سري  للمركبة  ميكن  حيث 
و���س��ه��ول��ة بدرجة  ب�����س��رع��ة  الأم����اك����ن 
اأنه  اإىل  ال�����س��ي��ارات لف��ت��ا  م���ن  اأك����رب 
ب��اإ���س��اف��ات معينة  امل��رك��ب��ة  ت��زوي��د  مت 
التي  ال�سرطية  املهام  طبيعة  لتنا�سب 
اأبرز  وم���ن  ف��ي��ه��ا  ت�ستخدم  اأن  مي��ك��ن 
هذه الإ�سافات كامريا للروؤية الليلية 
على  ت��زي��د  مل�سافة  تر�سد  اأن  ميكنها 

مرت.   600
�سرطة  حر�س  اإىل  الأن�����س��اري  ولفت 
امل�����س��ارك��ة يف معر�س  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي 
ا�ستقطاب  على  وق��درت��ه  ملكانته  نظرا 
اأع��������داد ���س��خ��م��ة م����ن اجل���م���ه���ور من 

خمتلف الفئات. 
توعية  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  "دائما  وق����ال: 
اجلمهور والتوا�سل معهم وتعريفهم 
بالإمكانيات التي لدى ال�سرطة بحيث 
ميكنهم ال�ستفادة منها يف اأي موقف 
بنا".   ال�ستعانة  ي�ستوجب  ح��ادث  اأو 
الزعابي  را���س��د  ا�ستعر�س  جانبه  م��ن 
ب�سرطة  اخلا�سة  ال��دوري��ات  اإدارة  من 
اأب���وظ���ب���ي ق�����س��م دوري�������ات ال����دراج����ات 
ال���ه���وائ���ي���ة ن����وع����ني م����ن ال�����دراج�����ات 
يف  ا�ستخدامها  يجري  التي  الهوائية 
الإدارة لفتا اأن الدراجة الأوىل بدون 
اليبتكو  �سركة  اإن��ت��اج  من  وه��ي  مقعد 
ولها  ريا�سية  دراج��ة  وهي  الأمريكية 
فوائد كبرية لتقوية ع�سالت اجل�سم 
ا�ستخدامها غالبا يف منطقة  ويجري 

يتم  ال��ت��ي  الفعاليات  ويف  الكورني�س 
انت�سارا  اأق����ل  وه���ي  ه��ن��اك  تنظيمها 
وا���س��ت��خ��دام��ا م��ن ال���دراج���ة الأخ����رى 
الهوائية  ال���دراج���ة  وه���ي  امل��ع��رو���س��ة 
داخل  الدوريات  يف  وت�ستخدم  املعتادة 
الكورني�س لر�سد  املدينة ويف منطقة 
املخالفني لقواعد عبور ال�سارع الذين 
مناطق  ومن  ع�سوائي  ب�سكل  يعربون 
وكذلك  امل�ساة  لعبور  خم�س�سة  غ��ري 
ل�����س��ب��ط خم��ال��ف��ي ق���وان���ني الإق���ام���ة 
ك��م��ا ك��ان��ت ت�����س��ت��خ��دم خ����الل جائحة 
ال�سكان  التزام  ملتابعة  "كوفيد19-" 
ب��ت��ط��ب��ي��ق الإج�����������راءات الح����رتازي����ة 

وخا�سة ارتداء الكمامة. 
معر�س  الهدايا" يف  "بوتيك  و�سارك 
والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي 
لأول مرة وعر�س يف جناحه خمتلف 
�سجاد  م����ن  ال���������س����الة  م�������س���ت���ل���زم���ات 

ومالب�س ال�سالة للن�ساء والفتيات. 
امل�سروع  اأن  ال��ك��ث��ريي  اأح��م��د  واأو���س��ح 
املنتجة  الأ�����س����ر  م�������س���اري���ع  م����ن  ي���ع���د 
جائحة  ظ�����ل  يف   2020 ع�������ام  يف 
بع�س  خ���ل���ق  م����ا  وه�����و  كوفيد19- 
ال�سعوبات يف الت�سويق والتوا�سل مع 
امل�سروع  اع��ت��م��اد  اإىل  لف��ت��ا  اجل��م��ه��ور 
ال��ت�����س��وي��ق الل���ك���رتوين وموقع  ع��ل��ى 
واأ����س���ار  ب��ال��ت��ح��دي��د.   "ان�ستغرام" 
تلقى  ال��ذي  امل�سروع  اأن  اإىل  الكثريي 
لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  م��ن  دع��م��ا 
وا�سترياد  ت�سنيع  على  يقوم  امل�ساريع 
بخامات  ال�����س��الة  م�ستلزمات  �سجاد 
عالية اجلودة وت�سميمات مميزة من 
املنتجات  وت��ت��ن��وع  وت��رك��ي��ا  ال�����س��ع��ودي��ة 
باأنواع  ال�سالة  �سجاد  بني  املعرو�سة 
ال�سجادة  وم���ن���ه  خم��ت��ل��ف��ة  واأح����ج����ام 
ال�سن  ل��ك��ب��ار  ت�ستخدم  ال��ت��ي  الطبية 
ويتميز  ل��الأط��ف��ال  خم�س�س  و���س��ج��اد 
الزاهية  واأل����وان����ه  ال�����س��غ��ري  ب��ح��ج��م��ه 
اأطقم  امل��ب��ه��ج��ة وك���ذل���ك  ور���س��وم��ات��ه 

وت�سم  ال�سغريات  للفتيات  ال�سالة 
زي ال�سالة وال�سجادة بنف�س النقو�س 
تلقى  ال��ت��ي  املنتجات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري 
رواجا من اجلن�سني لفتا اأن املبيعات 
املوا�سم  يف  م���ل���ح���وظ  ب�����س��ك��ل  ت���زي���د 
رم�سان  �سهر  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  الدينية 

املبارك. 
امل�����ع�����ار������س  اأن  ال�����ك�����ث�����ريي  وذك�����������ر 
و�سائل  اأف�سل  من  ُتعّد  اجلماهريية 
مقدمتها  ويف  اجلمهور  مع  التوا�سل 
لل�سيد  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
يجذب  باأنه  يتميز  ال��ذي  والفرو�سية 
ج��م��ه��ورا غ��ف��ريا م���ن ف��ئ��ات خمتلفة 
والأعمار وهو ما  ومن كل اجلن�سيات 
رائدة لرتويج م�ساريع  يجعله من�سة 

ال�سباب ودعمها. 
باملعر�س  امل���م���ي���زة  الأج���ن���ح���ة  وم�����ن 
كونه  واملقنا�س"  لل�سيد  "براري 
ممثاًل لل�سركة التي حتمل ذات ال�سم 
من  �سا�سعة  م�ساحات  للجميع  وتقدم 
�سحراء رماح يف مدينة العني لتجربة 
بال�سالح  وال�����س��ي��د  ال���رتاث���ي  ال�����س��ي��د 
وذلك لأول مرة على م�ستوى منطقة 
ال�سالح  �سيف  وقال  العربي.   اخلليج 
بال�سقور  ال�����س��ي��د  حم��م��ي��ة  م���دي���ر 
وامل�سرف على جناح ال�سركة اإن حممية 
املكان  ُتعّد  ال��رباري لل�سيد واملقنا�س 

املثايل لإحياء املوروث ال�سعبي لقبائل 
امل��ن��ط��ق��ة وف���ن���ون ال�����س��ي��د وت��ت��ب��ع اأثر 
الطبيعي  التجان�س  ح��ي��ث  ال��ط��رائ��د 
ل����ت����الل ال���������س����ح����راء ال����ذه����ب����ي����ة مع 
والأ�سجار  الطبيعي  النباتي  الغطاء 
بيئية  ال�سحراوية من خالل معايري 
وتوازنها  البيئة  على  حت��اف��ظ  عاملية 
طرائد  حت��ت��وى  املحمية  واأن  خا�سة 
متنوعة منها احلبارى الأرنب الربي 
والغزال العربي ال�سحراوي )الرمي( 
)الدماين(  اجلبلي  العربي  وال��غ��زال 
اأن املحمية  اإىل  واملها.  ولفت ال�سالح 
ه���ي امل���ك���ان ال���وح���ي���د واحل�������س���ري يف 
ال����ذي من  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
�سيد  بتجربة  فيه  ال�ستمتاع  املمكن 
ال�سحراوي  وال���غ���زال  ال��ع��رب��ي  امل��ه��ا 
املحمية  يف  ويتوافر  العربي  وال��غ��زال 
بندقية  ه��م��ا  الأ���س��ل��ح��ة  م���ن  ن���وع���ان 
نوع  م����ن  ب��ت��ل�����س��ك��وب   308 م���ريك���ل 
���س��وارف�����س��ك��ي وب��ن��دق��ي��ة ���س��اك��و 223 
الأخرى.   ه��ي  �سوارف�سكي  بتل�سكوب 
وال�سهم  بالقو�س  ال�سيد  اأن  اأورد  كما 
التي  التقليدية  ال�سيد  اأ�ساليب  م��ن 
واملقنا�س  لل�سيد  ب���راري  اعتمدتها 
قامت  ب�سكل ح�سري ومرخ�س حيث 
املحمية بتوفري كل املتطلبات الالزمة 
لإمت�����ام ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ي��د ب�����س��ك��ل اآمن 

القو�س  ال�سياد  جلب  ب�سرط  ومثري 
وال�سهم اخلا�س به 

متاحة  ال���ط���رائ���د  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
نوع  باأ�سعار متفاوتة ح�سب  للزائرين 
الطريدة وعلى �سبيل املثال يبلغ �سعر 
غزال الرمي اأو الدماين 2500 درهم، 
درهم.    22000 العربي  املها  بينما 
تت�سمن  املحمية  زي��ارة  اأن  اإىل  ولفت 
ال�����س��الح وال���ذخ���رية وجتربة  ت��وف��ري 
ال�سالح و�سيارة من املحمية وخدمات 
ال�سيد املرخ�س وذبح و�سلخ الطرائد 

وامل�سروبات الغازية والع�سائر. 
تتيح  بال�سقور  بال�سيد  يتعلق  وفيما 
للقن�س  لل�سقارين  فر�سة  املحمية 
�سبتمرب  �سهر  من  اب��ت��داء  ب�سقورهم 
عام  ك����ل  م����ن  اإب����ري����ل  م��ن��ت�����س��ف  اإىل 
ال�سلوقي  بالكلب  ال�سيد  هواة  كذلك 
ف��ق��د اأت���اح���ت ل��ه��م ا���س��ت��خ��دام كالبهم 
اإذ  ال��ربي��ة  ال��غ��زلن والأران�����ب  ل�سيد 
اأن  وامل��ق��ن��ا���س  لل�سيد  ب�����راري  داأب�����ت 
ال�سيد  عمليات  اأولوياتها  م��ن  تكون 
م�سوؤولية  ذات  ب��اأ���س��ال��ي��ب  م��ن��ظ��م��ة 
اجتماعية وبيئية.  كما توفر املحمية 
يريد  مل��ن  للتخييم  خم�س�سا  م��ك��ان��ا 
امل�سوقة  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  ي��خ��و���س  اأن 
وال�سالمة  الراحة  معايري  اأعلى  وفق 

البيئية والذاتية. 

•• ابوظبي-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  ي��رتاأ���س 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي وفد 
الثامنة  ال��ق��م��ة  يف  امل�����س��ارك  املجل�س 
جمموعة  دول  ب���رمل���ان���ات  ل���روؤ����س���اء 
يف  �سيعقد  ال���ذي   ،P20 ال��ع�����س��ري��ن 
حتت  جاكرتا  الإندوني�سية  العا�سمة 
اأقوى"،  التعايف  معاً،  "التعايف  عنوان 
اأكتوبر   7 اإىل   5 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
2022م، وي�ست�سيفه جمل�س النواب 
يف جمهورية اإندوني�سيا بالتعاون مع 

الحتاد الربملاين الدويل.
وي�سم وفد املجل�س الوطني الحتادي 
يف ع�����س��وي��ت��ه، م��ع��ايل ال��دك��ت��ور علي 
ر�سا  عائ�سة  و�سعادة  النعيمي،  را�سد 
و�سعادة  امل��ج��ل�����س،  ع�����س��وا  ال���ب���ريق 

النعيمي  عبدالرحمن  عمر  الدكتور 
الأمني العام للمجل�س، و�سعادة طارق 
اأحمد املرزوقي الأمني العام امل�ساعد 

ل�سوؤون رئا�سة املجل�س.
يقام  امل�ساركة  اأعمال  ج��دول  وح�سب 
م��ن��ت��دى برملاين  اأك��ت��وب��ر   5 ب��ت��اري��خ 
يف ���س��ي��اق ق��م��ة روؤ����س���اء ب��رمل��ان��ات دول 
ويت�سمن  ال���ع�������س���ري���ن،  جم���م���وع���ة 
"دور  ب����ع����ن����وان  الأوىل  ج���ل�������س���ت���ني 
جمموعة الع�سرين يف �سياق التعاون 
التعددية  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ربمل���ان���ات  ب���ني 
والع�سرين"،  احل�������ادي  ال����ق����رن  يف 
واجلل�سة الثانية بعنوان "كيف ميكن 
اأهداف  بلوغ  يف  امل�ساعدة  للربملانات 
التعاون  وت�سهيل  النبعاثات  خف�س 
ال��ع��امل��ي ب�����س��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ يف اأوق���ات 

الأزمات املتعددة".

وت��ن��ط��ل��ق اأع���م���ال ال��ق��م��ة ب��ت��اري��خ 6 
اأربع  وتت�سمن  ي��وم��ني،  مل��دة  اأك��ت��وب��ر 
جل�سات وجل�سة ختامية، حيث تناق�س 
"ت�سريع  م��و���س��وع  الأوىل  اجل��ل�����س��ة 
والقت�ساد  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الثانية  اجلل�سة  وتناق�س  الأخ�سر"، 
الطاقة  واأم�������ن  "الغذاء  م���و����س���وع 
وتناق�س  القت�سادية"،  والتحديات 
"للربملان  م��و���س��وع  الثالثة  اجلل�سة 
احليوية"،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��ع��ال، 
فيما تناق�س اجلل�سة الرابعة مو�سوع 
بني  وامل�ساواة  الجتماعي  "الإدماج 
وتختم  املراأة"،  ومت��ك��ني  اجل��ن�����س��ني 
البيان  ب����اإ�����س����دار  اأع���م���ال���ه���ا  ال���ق���م���ة 
اخل���ت���ام���ي وك��ل��م��ة ل��رئ��ي�����س الحت����اد 
ال���ربمل���اين ال����دويل ورئ��ي�����س��ة جمل�س 

النواب يف جمهورية اإندوني�سيا.

م���ع���ايل ���س��ق��ر غبا�س  ي��ل��ت��ق��ي  ك��م��ا   
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
على هام�س القمة بعدد من نظرائه 
الوفود  ال��ربمل��ان��ات وروؤ����س���اء  روؤ����س���اء 
ال�سديقة،  ال������دول  م���ن  امل�����س��ارك��ني 
التعاون الربملاين  لبحث �سبل تعزيز 

والثنائي.
الوطني  امل��ج��ل�����س  م�����س��ارك��ة  وت����اأت����ي 
الحت�����ادي ل��دول��ة الإم������ارات يف قمة 
جم���م���وع���ة ال���ع�������س���ري���ن ب����دع����وة من 
الإن��دون��ي�����س��ي �سمن  ال��ن��واب  جمل�س 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا ملجموعة  رئ��ا���س��ة  اإط�����ار 
وتعترب   ،2022 ل��ل��ع��ام  ال��ع�����س��ري��ن 
برملانات  ل���روؤ����س���اء  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ق��م��ة 
فر�سة  الع�سرين  جمموعة  اأع�����س��اء 
ل��ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود وال���ت���ع���اون ال���دويل 
ومناق�سة الق�سايا امللحة التي تواجه 

املجتمع الدويل. 
وت��رت��ك��ز ال��ق��م��ة ع��ل��ى ث��الث��ة اأه����داف 
الق�سايا  مناق�سة  يف  تتثمل  رئي�سية 
ال�����ت�����ي ت�����واج�����ه امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل 
وامل�������س���اه���م���ة م����ن م���ن���ظ���ور ب���رمل���اين 
اأجندة  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اي��ا  ه����ذه  ح����ول 
وتعزيز  ال��ع�����س��ري��ن،  جم��م��وع��ة  دول 
والربملانات  احلكومات  بني  التعاون 
يف خمتلف نتائج جمموعة الع�سرين، 
برملانات  روؤ�ساء  بني  التفاعل  وتعزيز 
وال�����دول  ال��ع�����س��ري��ن  دول جم��م��وع��ة 
املتحدة  والأمم  جهة،  م��ن  ال�سريكة 
واملنظمات الدولية الأخرى ذات �سلة 

من جهة اأخرى.
جتدر الإ�سارة باأن جمموعة الع�سرين 
1999 مب���ب���ادرة من  ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت 
الدول  لتجمع  ال�سبع  جمموعة  قمة 

ال�������س���ن���اع���ي���ة ال�����ك�����ربى م�����ع ال������دول 
مناق�سة  بهدف  النا�سئة،  ال�سناعية 
القت�سادية  ال��ق�����س��اي��ا  ال�����س��ي��ا���س��ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار املايل 
الدويل، وتت�سكل من اململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة، وال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، ورو���س��ي��ا وكندا 
واأملانيا  وف��رن�����س��ا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
واإيطاليا، وتركيا والهند واإندوني�سيا 

وال�سني  اجلنوبية  وك��وري��ا  واليابان 
والأرجنتني  وامل��ك�����س��ي��ك  وال���ربازي���ل 
والحتاد  اأفريقيا  وجنوب  واأ�سرتاليا 
ال��ن��ق��د والبنك  الأوروب�����ي و���س��ن��دوق 

الدوليني. 
وت��ع��م��ل امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ي�����س��ارك يف 
وروؤ�ساء  احل��ك��وم��ات  روؤ����س���اء  قممها 
عملها  تعزيز  على  وال����وزراء،  ال���دول 
من خ��الل الن��خ��راط يف جمموعات 

العمل من القطاع اخلا�س واملجتمع 
وغري  حكوميني  وم�����س��ارك��ني  امل���دين 
جزءاً  ال��ربمل��ان��ات  ومت��ث��ل  حكوميني، 
باعتبارها  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ات  م���ن 
مم��ث��ل��ة ل�����س��ع��وب��ه��ا وذل�����ك م���ن اأج���ل 
�سياغة تو�سيات حلكومات جمموعة 
جمموعة  �ستاأخذها  والتي  الع�سرين 
الع�سرين بعني العتبار و�ست�ساهم يف 

عملية �سنع ال�سيا�سات.

�سقر غبا�ش يرتاأ�ش وفد املجل�ش الوطني امل�سارك يف 
قمة روؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�سرين يف جاكرتا 

•• الذيد -الفجر

باملنطقة  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  نظم 
بحكومة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ملجل�س  ال��ت��اب��ع  ال��و���س��ط��ى 
ال�سن من  ل��ك��ب��ريات  ال��ذي��د  اإىل ح�سن  زي���ارة  ال�����س��ارق��ة 
واملخ�س�سة  ن��ور  العلم  م��راك��ز  يف  ب��ال��درا���س��ة  امللتحقات 

لتعليم كبار املواطنني.
وجاءت الزيارة يف اإطار فعاليات اليوم العاملي لكبار ال�سن  
للرتاث  ال�سارقة  ومعهد  املجل�س  ب��ني  بالتعاون  وذل��ك 

فرع الذيد. وحر�س املجل�س يف اإطار هذه الفعالية التي 
التعليم  يف  جهودهن  تدعيم  اإىل  ال��دار���س��ات  اإليها  دع��ا 
ال��ذي��د والتي  واط��الع��ه��م على ع��دد م��ن م��ع��امل مدينة 
التعليم  اإي��الء  �ساأنها  الذيد والتي من  بينها ح�سن  من 
الأه��م��ي��ة م��ع ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب اجلميع 
وامل��ج��ت��م��ع . وت�����س��م��ن��ت ج��ول��ة ب��احل�����س��ن ال��ت��ع��رف على 
دائرة  قدمتها  �سحية  تثقيفية  ور�سة  وح�سور  اأق�سامه 
اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة ف���رع ال���ذي���د ك��م��ا وج����رى خالل 

الزيارة طرح عدد من امل�سابقات واجلوائز .

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى ينظم زيارة 
للدار�سات مبراكز العلم نور  من كبار ال�سن اإىل ح�سن الذيد

يف حلقة نقا�سية

تريندز ومعهد ال�سرق الأو�سط )MEI( يوؤكدان على دور البحث العلمي يف حتليل الق�سايا الدولية

م�ساركات مميزة يف معر�ش ال�سيد والفرو�سية 2022 

ملتقى اأديبات الإمارات ال�سابع يناق�ش 
اإيجابيات الذكاء ال�سطناعي يف خدمة الأدب 

•• ال�شارقة-وام:

دعا "ملتقى اأديبات الإمارات ال�سابع" الذي نظمه املكتب الثقايف والإعالمي باملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة 
..حتت رعاية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س اإىل 
الكاتب بحقوقه  واإىل �سرورة وعي  وال�سعر،  الأدب  ال�سطناعي يف خدمة  الذكاء  اإيجابيات  ال�ستفادة من  �سرورة 
موؤيد  بني  اجلدل  كاملة عند طباعة ون�سر كتبه، كما �سلط امللتقى ال�سوء على عدة ق�سائد كتبها "روبوت" لتثري 
لهن  وفر�سة  والآراء،  والأف��ك��ار  الثقافات  لتبادل  ثمينة  فر�سة  امللتقيات  هذه  اأن  امل�ساركات  .واأك��دت  لها  ومعار�س 
لتقدمي اإبداعاتهن واآرائهن واأفكارهن، واأكدن على اأهمية �سعار هذا امللتقى، فالأدب مراآة للواقع، اإىل جانب امتزاجه 
بخيال املوؤلف، ولميكن له اأن ي�سري مبعزل عن كل ما تفرزه اآليات الذكاء ال�سطناعي اليوم .  وت�سمن اليوم الأخري 
للملتقى جل�سة بعنوان "املدينة الإماراتية يف الرواية املحلية )جتارب روائية(، �ساركت فيها الأديبة اأ�سماء الزرعوين 

والأديبة فتحية النمر، واأدارت اجلل�سة فاطمة حممد، وذلك يف م�سرح املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة. 
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عبداهلل ال�سرقي ي�سهد حفل تكرمي �سركاء نادي الفجرية العلمي
•• الفجري-وام: 

�سهد ال�سيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س الحتاد 
الإماراتي لكمال الأج�سام والقوة البدنية حفل تكرمي �سركاء 
اأق��ي��م يف م�����س��رح غ��رف��ة جتارة  ن���ادي ال��ف��ج��رية العلمي ال���ذي 

و�سناعة الفجرية .
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعيلي  �سيف  �سعادة  احلفل  ح�سر 
التنفيذي  امل��دي��ر  اليماحي  �سعيد  و���س��ع��ادة  العلمي  الفجرية 
�سعيد  حم��م��د  و���س��ع��ادة  والإع�����الم  للثقافة  ال��ف��ج��رية  لهيئة 
الفجرية  حكومة  يف  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  م��دي��ر  ال��زي��ودي 
املعلومات  نظم  مركز  مدير  املر�سدي  اأحمد  الدكتور  و�سعادة 
اخلاليلة  عبدال�سالم  و�سعادة  الفجرية  اإم��ارة  يف  اجلغرافية 

الأكادميية  وال�سوؤون  التعليم  رعاية  جمل�س  يف  العام  الأم��ني 
بالفجرية واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي الفجرية العلمي وعدد 

من ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�سة ومنت�سبي النادي .
وت�سمن برنامج احلفل تكرمي ال�سركاء يف اجلهات واملوؤ�س�سات 
 1000 م��ب��ادرة  يف  امل�ساركني  وت��ك��رمي  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
فكرة علمية بالإ�سافة اإىل تكرمي الفائزين يف املراكز الأوىل 
والتي  للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  بعد  ب��وت  ال�سومو  لبطولة 
املناف�سات  �سهدت  حيث  احلفل،  برنامج  هام�س  على  اأقيمت 
املناف�سات كرم  نهاية  تفاعال مميزا من جانب اجلمهور، ويف 
والتقاط  نقدية  ب��ج��واز  ال��ف��ائ��زي��ن  ال�سرقي  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 

�سورة جماعية مع الالعبني.
واأ�سار �سعادة �سيف املعيلي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الفجرية 

و�سركاء  باملتفوقني  الحتفاء  النادي على  اإىل حر�س  العلمي 
املواهب  لدعم  املوؤ�س�سات  ال�سراكات بني  تعزيز  بهدف  النجاح 
ال�سابة يف النادي وت�سخري كافة الفر�س لتوفري بيئة منا�سبة 
تناف�سية  اأج�����واء  يف  اإب��داع��ات��ه��م  لإب�����راز  والأط���ف���ال  لل�سباب 
ال�سباب  الر�سيدة يف متكني  القيادة  وترفيهية حتقق تطلعات 

يف قطاع العلوم والتكنولوجيا.
واأع���ل���ن امل��ع��ي��ل��ي خ���الل احل��ف��ل ع��ن اإط����الق راب��ط��ة الأطفال 
لبتكارات  ج��اذب��ة  من�سة  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  العلمية 
الأطفال وتنمية قدراتهم العلمية وتو�سيع مداركهم يف تقنية 
املعلومات وا�ستغالل اأوقات الفراغ مبا هو مفيد لهم ولوطنهم 
البتكار  ثقافة  وتعزيز  ومبتكرة  نوعية  باخرتاعات  واخل��روج 

يف املجتمع.

قدمت على مدار 7 اأيام لوحات ثقافية وتراثية

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي تختتم م�ساركتها يف معر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية
•• اأبوظبي- الفجر

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي  اختتمت جلنة 
م�ساركتها يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022، ك�سريك 
اآل  داعم للمعر�س،  الذي اأقيم حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �سقاري الإم��ارات يف 
 2 اإىل  26 �سبتمرب  اأبوظبي الوطني للمعار�س خالل الفرتة من  مركز 

اأكتوبر اجلاري،
املوؤ�س�سات  التعاون بني  تعزيز  اإط��ار  املعر�س يف  اللجنة يف  وتاأتي م�ساركة 
الوطنية، ودعماً جلهود �سون املوروث الثقايف والرتاثي الإماراتي العريق، 
م��ن خالل  ال���ولء والن��ت��م��اء  التاأكيد على دوره���ا يف تعزيز قيم  وب��ه��دف 
الوطنية، والعمل  بالهوية  الإماراتي الأ�سيل، والعتزاز  ممار�سة الرتاث 
والت�سامح،  الن��ف��ت��اح  على  القائمة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  القيم  مبنظومة 

وحفظ احلقوق وتر�سيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة الب�سرية، واحرتام 
الثقافات، وتر�سيخ الأخّوة الإن�سانية واحرتام الهوية الوطنية، وذلك عرب 
م�سروعات اللجنة املتنوعة التي متت برجمتها يف ا�سرتاتيجية تهدف اإىل 

جعل اأبوظبي مركزاً عاملياً للثقافة والرتاث.
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب�سورة  اللجنة  جناح  وت��زي��ن 
نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مع اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأنامل  �سنعتها  الظفرة" والتي  "خمرافة  تتو�سطهم  حيث  اهلل"،  "رعاه 
ح��ام��ي��ات ال����رتاث الإم���ارات���ي���ات ل��ت��ك��ون امل��خ��راف��ة امل��ع��ت��م��دة مل��ه��رج��ان ليوا 
للرطب الذي تنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

يف اأبوظبي.
الثقافية والرتاث،  اأي��ام لوحات مميزة من   7 اللجنة على م��دار  وقدمت 
و�سلطت ال�سوء على عدد من املهرجانات الرتاثية والربامج الثقافية التي 

�سباق  مهرجان  الظفرة،  مهرجان  اأبرزها  ومن  العام،  م��دار  على  تنفذها 
والن�ساء،  للرجال  الكنعد  ل�سيد  الكربى  الطفرة  بطولة  التاريخي،  دملا 
مهرجان الظفرة البحري، مهرجان ال�سلع البحري، مهرجان �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان البحري، مهرجان ليوا للرطب، مهرجان ومزاد 

ليوا للتمور، برامج اأمري ال�سعراء واملنكو�س.
وا���س��ت��ق��ب��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة يف ج��ن��اح��ه��ا اأع�����داد ك��ب��رية م��ن ال�����س��ع��راء واملثقفني 
والريا�سات  امل�����س��اب��ق��ات  وع�����س��اق  التقليدي  ال�سيد  وه����واة  وال�����س��ق��اري��ن 
من  ج��ان��ب  اإىل  الثقافية،  وال��ربام��ج  وال�سعبية  ال��رتاث��ي��ة  وامل��ه��رج��ان��ات 
املعر�س  امل�ساركة يف  والدولية  الوطنية  املوؤ�س�سات  الر�سمية من  الزيارات 
والتي جاءت بغر�س الطالع على ما تقدمه اللجنة من برامج ومهرجانات 
مميزة على مدار العام وتنول اأوجه التعاون بني هذه املوؤ�س�سات واللجنة يف 

املجالت الرتاثية والثقافية.
املنكو�س  برنامج  على  جناحها،  خالل  من  املعر�س،  زوار  اللجنة  وعرفت 

املخت�س بلحن املنكو�س اأحد اأحلان ال�سعر النبطي، وذلك من خالل فقرت 
حية قدمها "نهيان املن�سوري"، من جنوم برنامج املنكو�س مبو�سمه الثاين، 
ولقاءات مبا�سرة مع اجلمهور للحديث ب�سكل مف�سل عن حلن املنكو�س. 
وعر�س مهرجان ومزاد ليوا للتمور تفا�سيل دورته الأوىل التي �ستنطلق 
التاريخي  دمل��ا  �سباق  مهرجان  تفا�سيل  وكذلك  اجل���اري،  اأكتوبر   15 يف 
عر�س  الظفرة  مهرجان  وق��دم  اجل���اري،  اأكتوبر   27 يف  �سينطلق  ال��ذي 
كامل مل�سابقات وفعاليات دورته 16 التي �ستنطلق يف 28 اأكتوبر اجلاري 
اأكادميية  املليون، وركني  �ساعر  الإم��ارات، وبريق  و�سرح موجز عن بريق 
ال�سعر وجملة �سواطئ واإ�سداراتهم املميزة التي جذبت جمهور املعر�س، 
اإىل جانب عر�س اآلية احلجز وال�ستف�سار للراغبني بزيارة حممية املرزوم 
مهرجان  وتفا�سيل  املقبل،  نوفمرب  مطلع  الثامن  مو�سمها  تفتح  التي 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان البحري  ومهرجان ال�سلع البحري 

اللذين ينطلقا خالل �سهر دي�سمرب املقبل.

اأكرب الدفعات عددًا ب� 118 منت�سبًا من الإمارات وجمل�ض التعاون والدول العربية 

انطالق فعاليات الدفعة الثامنة من دبلوم اخت�سا�سي مكافحة الجتار بالب�سر

كرامة  فيها  وتهان  الإن�سان،  حقوق 
لها  الت�سدي  ميكن  ول  ال�سحايا، 
اإل بجهود ي�سرتك فيها كل املجتمع، 
ونحن يف القيادة العامة ل�سرطة دبي 
ا�ستطعنا، وبالتعاون مع �سركائنا، يف 
الجتار  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة 
الق�سائي  دب�����ي  وم���ع���ه���د  ب��ال��ب�����س��ر 
للمخدرات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ك��ت��ب 
ال��ك��ث��ري من  ن��ح��ق��ق  اأن  واجل���رمي���ة، 
الإجنازات والأهداف التي و�سعناها 
ُن�����س��ب اأع��ي��ن��ن��ا وال���ت���ي م��ك��ن��ت��ن��ا من 
التعامل احلا�سم مع جرمية الجتار 

بالب�سر".
ب�سكل  ال�سركاء  مع  ركزنا  واأ�ساف" 
رئ���ي�������س���ي يف حت���ق���ي���ق اأه�����داف�����ن�����ا يف 
بالب�سر عن طريق  مكافحة الجتار 
التاأهيل  واأ���س��ال��ي��ب  ط���رق  حت��دي��ث 
الزاوية  والتدريب، فالتدريب حجر 
ومن  مهني،  عمل  اأي  يف  والأ���س��ا���س 
هذا املنطلق اأطلقنا قبل �سبع �سنوات 
نحتفل  نحن  وه��ا  ال��دب��ل��وم،  برنامج 
واأخوة  اأخ���وات  بان�سمام  ال��ع��ام  ه��ذا 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من 

والدول العربية ال�سقيقة ".
" عندما نتناول يف  وتابع اللواء املر 
حديثنا ونقا�ساتنا م�سطلح "الجتار 
بتفكريه  يتجه  امل���رء  ف��ان  بالب�سر" 
مبا�سرًة اإىل �سحايا الجتار بالب�سر، 
اأم��ام��ه��م لتقدمي  امل��ت��اح��ة  وال�����س��ب��ل 
ومواكبة  وال����ب����الغ����ات،  ال�������س���ك���اوى 
ل��ذل��ك، ف���اإن ���س��رط��ة دب���ي مل تكتِف 
وال����ذي   901 ال���رق���م  ب��ت��خ�����س��ي�����س 
ال�سكاوى  تقدمي  خالله  من  ميكن 
ووف��������رت خدمة  ب����ل  وال�����ب�����الغ�����ات، 
بالب�سر  الجت������ار  ب���الغ���ات  ت���ق���دمي 
عرب  العمالية  ال�����س��ك��اوى  وب��الغ��ات 

تطبيق �سرطة دبي الذكي".
مع  املر" ومت���ا����س���ي���اً  ال����ل����واء  وخ���ت���م 
والتطورات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
ل  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  العاملية 
تقدمي  ال���ذك���ي يف  ال���ت���ح���ول  ���س��ي��م��ا 
بعيداً  دبي  �سرطة  ذهبت  اخلدمات، 
خدمة  ووف�������رت  الجت��������اه،  ه�����ذا  يف 

مكافحة  يف  ال�����س��ح��اي��ا  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
اجل����رمي����ة، وق����د ���س��ع��ت ل���ذل���ك من 
خالل تنفيذ العديد من الأن�سطة يف 
ُمتكاملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  اإط��ار 
ال��دويل يف حماربة  تت�سق مع النهج 
الرحمن  عبد  واأ���س��اف  اجلرمية". 
اللجنة  اأن�����س��اأت  الإم������ارات  اأن  م���راد 
بالب�سر  الجت���ار  ملكافحة  الوطنية 
عمل  خطة  و���س��ع  على  عملت  ال��ت��ي 
وحماية  اجل��رمي��ة  مل��واج��ه��ة  �ساملة 
كوادر  واإع�����داد  ب��ن��اء  ع��رب  ال�سحايا 
ع���ل���ى حتقيق  ت��ع��م��ل  ُم��ت��خ�����س�����س��ة 
ال��غ��اي��ات...، وم��ن ه��ذا املُنطلق  تلك 
تاأ�سي�س  على  ال��دول��ة  حر�ست  فقد 
واإطالق برنامج اخت�سا�سي ملكافحة 
ج��رمي��ة الجت����ار ب��ال��ب�����س��ر م��ن��ذ عام 
من  الأول  الربنامج  وهذا   2015
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه 
و�سمال اأفريقياً الذي ي�سعى لإعداد 
مكافحة  جم����ال  يف  ُم��ت��خ�����س�����س��ني 

جرمية الجتار بالب�سر ".
واأكد عبد الرحمن مراد اأن م�ساركة 
املنت�سبني للربنامج من دول جمل�س 
العربية  وال���دول  اخلليجي  التعاون 

والتي تتطلب تكافل املجتمع الدويل 
�سحاياها،  وحماية  عليها  للق�ساء 
فقد  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  م���ن  م�سيفاً" 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ان�����س��م��ت 
املتحدة  الأمم  مواثيق  اإىل  املتحدة 
اجلرمية،  ه����ذه  مب��ك��اف��ح��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
ومنذ ذلك احلني تبنت الدولة نهجاً 

الإب��الغ عن جرائم الجت��ار بالب�سر 
 ،)SPS( يف مراكز ال�سرطة الذكية
الب�سري،  ال���ت���دخ���ل  م����ن  اخل���ال���ي���ة 
والتي تعترب الأوىل من نوعها على 
الأو�سط،  ال�����س��رق  منطقة  م�ستوى 
الذكية  التقنيات  ب��اأح��دث  وامل����زودة 

والتفاعلية".

ا�سرتاتيجية وطنية 
الرحمن  ���س��ع��ادة عبد  األ��ق��ى  ب����دوره، 
يخفى  فيها" ل  ق���ال  ك��ل��م��ة،  م����راد 
بالب�سر  الجت���ار  ج��رمي��ة  اأن  عليكم 
احلديث  الع�سر  جرائم  اأخطر  من 
الأبرياء  ا�ستغالل  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
واأكر الفئات ه�سا�سة يف املجتمعات، 

••  دبي:الفجر

ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
والقيادة  ب��ال��ب�����س��ر  الجت�����ار  ج���رائ���م 
ب��ال��ت��ع��اون مع  دب���ي  ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
الأمم  ومكتب  الق�سائي  دب��ي  معهد 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 
فعاليات الدفعة الثامنة من برنامج 
دبلوم "اخت�سا�سي مكافحة الجتار 
نخبة  اإع�����داد  اإىل  ال���ه���ادف  الب�سر" 
موؤهل�ة يف جميع الدوائر واملوؤ�س�سات 
ومهنية  ب��ك��ف��اءة  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل��ع��ن��ي��ة، 
بالب�سر  الجت���ار  ج��رمي��ة  م��ع  عالية 
اجلرمية  ه�����ذه  ����س���ح���اي���ا  ورع�����اي�����ة 

املُنظمة العابرة للحدود.
وجاء اإطالق فعاليات برنامج الدفعة 
الثانية عن ُبعد عرب نظام الت�سال 
الدكتور  ال���ل���واء  مب�����س��ارك��ة  امل���رئ���ي، 
امل���ر م��دي��ر الإدارة  حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ال��ع��ام��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان يف �سرطة 
دبي، و�سعادة القا�سي الدكتور حامت 
املتحدة  الأمم  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ع��ل��ي 
امل��خ��درات واجل��رمي��ة بدول  ملكافحة 
و�سعادة  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
البدواوي  ابت�سام  الدكتور  القا�سي 
الق�سائي، و�سعادة  مدير معهد دبي 
ن���ائ���ب رئي�س  ع��ب��د ال��رح��م��ن م�����راد 
مل��ك��اف��ح��ة جرائم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الدكتور  والعميد  بالب�سر،  الجت���ار 
�سلطان اجلمال مدير مركز مراقبة 
الإدارة  يف  بالب�سر  الإجت����ار  ج��رائ��م 
ال��ع��ام��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان يف �سرطة 

دبي، ، واملنت�سبني اإىل الربامج.
ال��ث��ام��ن��ة للربامج  ال��دف��ع��ة  وت��ع��ت��رب 
هي الأكرب من حيث عدد املنت�سبني، 
منت�سباً   118 ع���دده���م  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
74 من دول��ة الإم����ارات، و5  بينهم 
و6  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من 
و20 من  ال���ب���ح���ري���ن،  م���ن مم��ل��ك��ة 
و4  الكويت،  و2 من  ُعمان،  �سلطنة 
م��ن ق��ط��ر، و3 م��ن م�����س��ر، و2 من 

الأردن، و2 من املغرب.

اإعداد نخبة 
واأل��ق��ى ال��ل��واء حم��م��د ع��ب��د اهلل املر 
كلمة اأكد فيها اأن برنامج اخت�سا�سي 
املُعتمد  بالب�سر،  الجت����ار  مكافحة 
من مكتب الأمم املتحدة للمخدرات 
الذي  الأول  ُيعد  وال��ذي  واجل��رمي��ة 
يحمل هذا التخ�س�س على م�ستوى 
اإعداد  اإىل  ي��ه��دف  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 
ن��خ��ب��ة م��وؤه��ل�����ة يف ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر 
بكفاءة  للتعامل  املعنية،  واملوؤ�س�سات 
ومهنية عالية مع كل ما يندرج حتت 
م�سمى " مكافحة الجتار بالب�سر".

بالب�سر هي  "جرمية الجت��ار  وق��ال 
جرمية عابرة للحدود، تنتهك فيها 

الوطنية  اجل����ه����ات  م����ع  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
يف  ث��م��ي��ن��اً  اإ���س��ه��ام��اً  ت�سهم  املختلفة 
املعارف  وت��ك��ام��ل  اخل�����ربات  ت���ب���ادل 
ب���ني الأخ�������وة والأ�����س����ق����اء، ح��ي��ث اأن 
ال��ت��ع��اون ال����دويل وت��ب��ادل اخلربات 
تلك  ملواجهة  الأ�سا�س  حجر  مبثابة 
وحماية  للحدود  العابرة  اجل��رمي��ة 

الأبرياء من خماطرها.

اإ�سادة بدور الإمارات 
من جانبه، األقى الدكتور حامت علي 
كلمة نقل فيها ثناء معايل الدكتورة 
غادة وايل وكيل الأمني العام لالأمم 
ملكتب  التنفيذية  امل��دي��رة  امل��ت��ح��دة، 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل���ت���ح���دة  الأمم 
واجلرمية، على اجلهود التي تبذلها 
دول���ة الإم������ارات م��ن خ���الل اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��رائ��م الجت���ار 
دبي  ���س��رط��ة  يف  و���س��رك��ائ��ه��ا  بالب�سر 
واأكادميية  ال��ق�����س��ائ��ي  دب���ي  وم��ع��ه��د 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  دب������ي  ����س���رط���ة 
الدبلوم على مدار 5 �سنوات املا�سية 
للتعامل  املُخت�سة  ال��ك��وادر  لتاأهيل 
مع جرمية مكافحة الجتار بالب�سر 
ودعم �سحاياها. كما وتقدم بال�سكر 
لدولة الإمارات على برنامج الدبلوم 
التعاون  جمل�س  ل��دول��ة  يتيح  ال��ذي 
امل�ساركة  العربية  وال��دول  اخلليجي 
يف  متخ�س�سة  ك���وادر  وت��خ��ري��ج  فيه 
جم����ال م��ك��اف��ح��ة ج���رمي���ة الجت����ار 
ب��ال��ب�����س��ر ق������ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
لكافة  ُمتمنياً  العاملي،  التحدي  هذا 
امل�����س��ارك��ني يف ال��دف��ع��ة ال��ث��ام��ن��ة كل 

التوفيق والنجاح.

حمتويات الربنامج
الدكتور  العميد  ا�ستعر�س  ب���دوره، 
برنامج  حمتويات  اجل��م��ال  �سلطان 

مكافحة  يف  اخ��ت�����س��ا���س��ي  دب����ل����وم 
الثامنة،  للدفعة  بالب�سر  الجت���ار 
برنامج  هو  الربنامج  اأن  مو�سحاً 
الأمم  مكتب  م��ن  ُمعتمد  ت��دري��ب��ي 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
اخت�سا�س  درج��ة  املتدربني  ومينح 
يف مكافحة جرائم الجتار بالب�سر، 
وُي������زوده������م ب�����������الأدوات وامل�����ه�����ارات 
وفق  وال���الزم���ة  العلمية  وامل���ع���ارف 
منهج علمي ُم�سمم لتناول جرمية 
اأبعادها  مبختلف  بالب�سر  الجت���ار 

القانونية والإن�سانية والدولية.
 3 ل����ه  ال����ربن����ام����ج  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
املُتدربني  تزويد  يف  تتمثل  اأه���داف 
ب���امل���ع���ل���وم���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل����ه����ارات 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  لكيفية  ال�����س��روري��ة 
بالب�سر  الجت�����ار  ج���رائ���م  ���س��ح��اي��ا 
مهارات  املتدربني  اإك�ساب  وتطوير 
و�سائل  واأف�سل  والتحري،  البحث 
التحقيق يف جرائم الجتار بالب�سر، 
التجارب  اأف�����س��ل  على  واط��الع��ه��م 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات 

والدولية.

اأ�سابيع   4
اأن  اجل��م��ال  �سلطان  العميد  وب��ني 
اأ�سابيع   4 م����ن  م���ك���ون  ال����ربام����ج 
تت�سمن التعريف بجرمية الجتار 
املو�سوعية  واأب����ع����اده����ا  ب��ال��ب�����س��ر، 
الق�سري  والجت���������ار  وال����دول����ي����ة، 
بالب�سر، وو�سائل البحث والتحري، 
والتحقيق الأمثل يف هذه اجلرمية 
على  والط���الع  ال�سحايا،  ورع��اي��ة 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��دول��ي��ة، لفتاً 
الدبلوم  اإجن����از  متطلبات  اأن  اإىل 
ون�سبة  حتريري  امتحان  تت�سمن 

ح�سور، واإعداد ورقة بحثية.

منت�سبًا لربنامج دبلوم خالل الدفعات ال�سابقة   369
اأكد العميد �سلطان اجلمال اأن عدد امللتحقني بربنامج الدبلوم خالل الدفعات ال�سبعة املا�سية 
امل�ساركات  عدد  بلغ  فيما  خارجها،  من  و100  الدولة  داخل  من   269 بينهم  منت�سبًا   369 بلغ 
345 بن�سبة  37 م�ساركة، وعدد اخلريجني ممن اجتازوا كافة املراحل  اخلارجية يف الدبلوم 

جناح بلغت 93.4%.
وبني العميد �سلطان اجلمال اأن عدد املُنت�سبني خالل ال�سنوات املا�سية من الذكور بلغ 273 منت�سبًا 
وعدد الإناث 96 ُمنت�سبة، موزعني بني 174 ع�سكريًا و195 مدنيًا من خمتلف اجلهات، مو�سحًا 
يف الوقت ذاته اأن اإجمايل عدد امل�ساركني من خارج الدولة بلغ 27 من �سلطنة ُعمان، و10 من 
دولة الكويت، و15 من مملكة البحرين، واثنان من املغرب، و3 من قطر، و38 من اململكة العربية 

ال�سعودية، و2 من م�سر، و2 من اململكة الأردنية الها�سمية، ومنت�سب واحد من الإنرتبول.

Date 3/ 10/ 2022  Issue No : 13662
Defendant's Notice by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
AL ABDEEN INVESTMENTS EST.(FZE), Free zone Est with limited liability

Payment Notice in Case No. SHCEXCICIVS2022/0003112- Civil
Filed to : The Convicted Party : AL ABDEEN INVESTMENTS EST.(FZE), Free zone Est with 
limited liability Address: Sharjah, Desk Q1--03-330/A-P.O Box 21513 Sharjah International 
Airport Free Zone, Tel 0509419911-065344940, mail@ab-groupe.com
Whereas, on the date that the judgment, a copy thereof attached hereto, has been rendered 
against you for the benefit of the Plaintiff, AL RASHEED & PARTNERS.
In the abovementioned case. Whereas the aforementioned Prevailing Party requested to 
implement the said judgment, and paid the fees specified for that, and whereas the requested 
judgment to be implemented is, as follows: Grand total inclusive fees and charges: AED 
63,612.0 - Therefore, you are obligated to perform what was established in the abovementioned 
executive document during [duration] 15 days as of you are deemed legally served of this 
notice. If you failed to comply with the above instructions, you are required to attend the hearing 
held on- corresponding to- at-, before the concerned court, and in the event that you fail to do so, 
the court reserves its right to take legally prescribed enforcement measures against you.
Judge : Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi
//stamped by MINISTRY OF JUSTICE- UNITED ARAB EMIRATES//
Sharjah Federal Court  - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 3/ 10/ 2022  Issue No : 13662
Public Notice to Defendant

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. (AJCFICIPOR2022/0002726), Commercial, (Partial)
To : Defendant : Ahmed Saeed Nasr Farhan
Place of Residence : Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 18/10/2022 before 
the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court 
of First Instance, Office No. [Office of the Manager of Case Management 
No. (6)] in person or by an authorised attorney, and to submit a Rejoinder 
to the Case along with all the exhibits within a period of not more than ten 
days from date of notice, to consider the said Case as a Defendant.
Eman Ahmed Al-Awadi
Judicial Services Office
Date of Issue : 28/09/2022 A.D.  

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 3/ 10/ 2022  Issue No : 13662
Notice in the executive case by publishing

Pay notification in case No. AJCEXCIBOUNCE2022/0003915- Returned cheques
To The convicted : Aamer Pasha Shaik
As on the date the attached judgment was issued a copy of it against you in favor of the 
plaintiff
As the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of the executing 
plaintiff Ayham Haysam Katana, Syrian nationality- In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
requested to be executed is as follows:
The grand total, including fees and charges: 271769.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within [15] days from the date of your announcement / announcement 
of this notification.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
The judge / Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق :رم�شان عطا..

باملباين ال�ساهقة  اأبوظبي  "تتزين 
ال��ت��ي تتميز  ال�����س��ح��اب  ون��اط��ح��ات 
بت�سميم هند�سي ذي كفاءة عالية 
ويت�سم بجمال املنظر الذي يعطي 
لأب���وظ���ب���ي ���س��ح��راً وج���اذب���ي���ة بني 
التطور  وه����ذا   ، ال���ع���امل  ع��وا���س��م 
م�سرق  م�����س��ت��ق��ب��ل  اإىل  م�����س��ت��م��ر 
ومدرو�س  واع  تخطيط  م��ن  ن��اب��ع 
اأجمع  العامل  تعر�س  من  بالرغم 
لأزم�������ات اق��ت�����س��ادي��ة وح���ال���ة من 
ال���رك���ود ب�����س��ب��ب ك���ورون���ا واحل���رب 
توا�سل  اأبوظبي  ولكن  الرو�سية، 
ثابتة،  ب��خ��ط��ى  ل���الأم���ام  ت��ق��دم��ه��ا 
وجريدة الفجر ت�سلط ال�سوء على 
اأبوظبي  يف  امل��ن�����س��ودة  الإجن������ازات 
العقارات  �سركات  م�سوؤويل  ب�سوؤال 

واملتخ�س�سني ورجال القت�ساد"
الرحيم  ع��ب��د  ق����ال  ال���ب���داي���ة  ويف 
اإب��راه��ي��م م��دي��ر م�����س��اري��ع يف احد 

ال�سركات العقارية :
ت��ط��ور م��ذه��ل يف  اأب��وظ��ب��ي ت�سهد 
البنية التحتية والتي اأ�سبحت الآن 
تفوق جميع البلدان العربية وهذا  
لي�س وليد ال�سدفة ولكن ناجت عن 
املدى  على  وم��رت��ب  واع  تخطيط 
البعيد ،واأنا اأعتربها ن�ساأة تكاملية 
على �سعيد املجالت املختلفة ،لكي 
يف  �ساطعة  م��ن��ارة  اأب��وظ��ب��ي  ت�سبح 

�سماء الوطن العربي.
ناطحات  اإب�����راه�����ي�����م:  وي�������س���ي���ف 
ال�سحاب املوجودة يف جميع مناطق 
اأبوظبي الآن ،هي دليل وا�سح على 
حول  ال�سحيح  الطريق  يف  ال�سري 
اإم���ارة  ���س��وف ت�سهدها  اأك���رب  اآف����اق 
اأبوظبي خا�سة والإمارات عامة يف 

امل�ستقبل القريب.
وي��ق�����ول اأح��م��د ع���زت م��دي��ر مايل 

واإداري: 
لي�س هناك فرق بني اإمارة ابوظبي 
اأوربية ،وهذا يدعو  اأي دولة  وبني 
ل��ل��ف��خ��ر ل��ك��ل ع���رب���ي ي��ع��ي�����س على 
اأر�����س الإم�����ارات ،وب���رغ���م  الأزم���ة 
القت�سادية التي ع�سفت بالعديد 
وبالتاأكيد  الأورب����ي����ة  ال�����دول  م���ن 
،ولكن  اأي�سا  بها  الم���ارات  ت��اأث��رت 
م�������ازال ال��ت�����س��ي��ي��د م�����س��ت��م��را ومل 
ي��ت��وق��ف ، وه����ذا دل��ي��ل دام����غ على 
الإماراتي  القت�ساد  وقوة  متا�سك 
تتعر�س  ظ����روف  لآي  وت�����س��دي��ه��ا 

للحكومة  ال��ف�����س��ل  ،وي���رج���ع  ل��ه��ا 
الإماراتية والوعي الكامل ملا يدور 
التحتية على  البنية  من تطور يف 

م�ستوى العامل.
وي�سيف عزت ،ولكن م��ازال هناك 
تواجه   ال��ت��ي  امل�ساكل  م��ن  ال��ع��دي��د 
وهي  احلديث  الع�سر  يف  الإن�سان 
اإن   ، للطاقة  امل��ف��رط  ال���س��ت��خ��دام 
امل��دن ومن  القلق م��ن تلوث ه��واء 
امل��ط��ر احل��م�����س��ي وت�����س��رب النفط  
وارت�����ف�����اع ح�������رارة الأر���������س يحث 
الفحم  بدائل  تفح�س  اإع���ادة  على 
وال��ن��ف��ط ، وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
ال��ب��دي��ل��ة لي�ست  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
فاإنه   ، عموماً  التلويث  من  خالية 
اخليارات  من  وا�سع  جم��ال  يوجد 
البيئي  �����س����رره����ا  ي����ك����ون  ال����ت����ي 
ب��ك��ث��ري م���ن م�����س��ادر الطاقة  اأق����ل 

التقليدية .
التقنيات  ،اأف�سل  ع��زت  وا�ستطرد 
طاقة  ت�سخر  ال��ت��ي  ه��ي  ال���واع���دة 
التحويل  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث  ال�����س��م�����س 
لالإ�سعاعات  امل��ب��ا���س��ر  احل�������راري 
كهربائية  ط��اق��ة  اإيل  ال�����س��م�����س��ي��ة 
تقنية  ال�����س��م�����س��ي��ة  اخل���الي���ا  ع���رب 
�سناعة  وه����و  وم���ت���ط���ورة  ج���دي���دة 
م�سدراً  باعتبارها  اإ�سرتاتيجية 
و�سيكون  م�����س��ت��ق��ب��ال،  ل���ل���ط���اق���ة 
املحافظة  يف  الأك�������رب  الأث�������ر  ل����ه 
التقليدية  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  ع��ل��ى 
اأثمن  وا�ستغالل  اأه���م  ولأغ��را���س 
طاقته  م�����س��در  اأن  ع��ل��ى  ،ع�����الوة 
ودون  ونظيف  ين�سب  ول  جم��اين 

خملفات اأو اأخطار.
وي�������وؤك�������د امل����ه����ن����د�����س اإب�����راه�����ي�����م 

الد�سوقي:
ال�����ذي يلعبه  ال���ه���ام  ال������دور  ع��ل��ى 
للتخطيط  اب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س 
ال���ع���م���راين ،ل���ك���ي ت�����س��ب��ح اإم������ارة 
املح�سوب  اجل��م��ال  ب��ه��ذا  اب��وظ��ب��ي 

واملخطط له م�سبقا .
نتطلع  الد�سوقي:عندما  وي��ق��ول 
اإىل امل�ستقبل ن�سعر بوجود حتديات 
حتى  ع��ل��ي��ه��ا  ن��ت��غ��ل��ب  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
الدول  م�ساف  يف  الم���ارات  تكون 
امل��ت��ق��دم��ة ،وب���ال ���س��ك م��ا م���رت به 
المارات من اأزمة كورونا واحلرب 
القت�ساد  ب����اأن  اث��ب��ت��ت  ال��رو���س��ي��ة 
يتاأثر  ول  ق��وي  ل��الم��ارات  املحلي 
الغرب  ن���ظ���رة  ب�����الأزم�����ات،وب�����داأت 
لوجود  ال��ع��رب��ي��ة  ل���ل���دول  ت��ت��غ��ري 
يحر�سون  وم�������س���وؤول���ني  ك���ف���اءات 
على خطى التقدم والتطور للبنية 
على  الآن  تتفوق  وال��ت��ي  التحتية 
ال��ع��امل ب��اأث��ره ل��وج��ود ب��رج خليفة 
وهو اأعلى ناطحة �سحاب يف العامل 
يف اأر�س عربية وهي الإمارات التي 

يفتخر بها كل عربي.
واأما اأ�سماء على ، م�سوؤولة مبكتب 
ا�ست�ساري هند�سي فت�سيف قائلة:

الإمارة خا�ست جتربة بناء الأبراج 
بحكمة، وحتاول بناء اأيقونات وفق 
خمطط عمراين متوازن، كما اأنها 
اأبراجها  اإجن����از  يف  ق��دم��اً  مت�سي 
اقت�سادية  ت��اأث��ريات  اي  عن  بعيداً 
اأقوى  م��ن  حالياً  وتعترب   ، عاملية 

العاملي،  ال��رك��ود  الأ����س���واق يف ظ��ل 
ان���ف���ردت مب��خ��ط��ط عمراين  ك��م��ا 
اأي منوذج  متطور وفريد ل ي�سبه 

اآخر عاملي.
جتربة  اأن  اإىل  اأ����س���م���اء،  واأ�����س����ارت 
اأب��وظ��ب��ي يف ب��ن��اء الأب�����راج مل تكن 
التي  اأمريكي،  منوذج  عن  منقولة 
بتجربة  ب������داأت  م���ن  اأول  ت��ع��ت��رب 
ن��اط��ح��ات ال�����س��ح��اب، م��و���س��ح��ة اأن 
ت�سم  بها،  خا�سة  مناذج  لأبوظبي 
طبيعتها  ت��راع��ي  ف��ري��دة  م�ساريع 

املحلية.
الهند�سي  ال������راأي  ع���ن  وي��ت��ح��دث 
ال�سركات  اإح���دى  يف  �سليمان  زك��ي 

العقارية :
العامل  الأع��ل��ى يف  البناء  ب��اأن لقب 
ناطحة  م��ن  منتظم  ب�سكل  ينتقل 
هذه  اإن  اإذ  اأُخ�������رى  اإىل  ���س��ح��اب 
ال��ق�����س��ي��ة ت��ع��د واح������دة م���ن اأك���ر 
ت��ن��اف�����س��ي��ة يف ع���امل  امل�������س���اب���ق���ات 

الإن�سائيات. 
فاملهند�سون وامل�سممون املعماريون 
دائم  ب�سكل  ق��ل��وب��ه��م  يف  ي��ح��م��ل��ون 
حت����دي����ات ب����ن����اء اإن�����������س�����اءات اأك����ر 
واملدن  ال�سركات  اأن  كما  ارت��ف��اع��اً، 
تنجذب ب�سكل دائم اإىل جمد بناء 

الإن�ساء الأعلى يف العامل فيها
وي�����س��ت��ط��رد يف ح��دي��ث��ة ق���ائ���ال، ل 
يجد املهند�سني اأي حاجز يف وجه 
التقني  التطور  اأن  كون  اأحالمهم 
مدن  اإىل  ي���ق���ود  ق����د  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
كما  ال�����س��ح��اب  ب��ن��اط��ح��ات  ممتلئة 
يقول بع�س اخلرباء بالإ�سافة اإىل 

ظهور فكرة اإ�سكان مليون �سخ�س 
اأو اأك���ر يف ب��ن��اء واح���د ك��اأم��ر وارد 

احلدوث. 
اأن  علينا  يتوجب  ح��ال  اأي���ة  وع��ل��ى 
تقلي�س  ع��ل��ى  امل�ستقبل  يف  ن��ع��م��ل 
املباين  اإن�ساء  نريد  التي  امل�ساحة 
التطوير  ل��رتك��ي��ز  وذل����ك  ف��وق��ه��ا 
يف م��ن��ط��ق��ة واح�������دة ع���و����س���اً عن 
م�ستغلة،  غ���ري  م��ن��اط��ق  يف  ن�����س��ره 
�ستكون  ال�سحاب  ناطحات  فمدن 
التي  ل���الأع���م���ال  م����الءم����ة  اأك������ر 
واحدة  مدينة  يف  جتميعها  ميكن 
ل��ت��خ��ف��ي�����س ال���وق���ت امل�����س��ت��ه��ل��ك يف 

ال�سفر واملوا�سالت.
ويقول �سليمان: العقبة الرئي�سية 
ال��ت��ي ت���واج���ه ع��م��ل��ي��ة الرت���ف���اع يف 
اجلاذبية  مقاومة  هي  البناء  علو 
الأر�سية والتقدم التقني الأ�سا�سي 
ناطحات  بناء  اإمكانية  جعل  ال��ذي 
وك�����س��ر ح��اج��ز اجلاذبية  ال�����س��ح��اب 
، والإم�����ارات يف م�ساف  الأر���س��ي��ة 
ال�������دول ال���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل م����ع هذه 
ودرا�سة  ب��وع��ي  امل��ت��ق��دم��ة  التقنية 

حتى ن�سل اإىل م�ستقبل اأف�سل.
العفيفي،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة )متكن 

العقارية(:
الطلب  يف  ارت���ف���اع���اً  ���س��ه��دن��ا  ل��ق��د 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  ال��ع��ق��ارات  على 
التداولت  حجم  ارت��ف��ع  وب��ال��ت��ايل 
الن�سف  خ�����الل  ك����ب����رية  لأرق���������ام 
ولقد  اجل�����اري،  ال���ع���ام  م���ن  الأول 
اأط���ل���ق���ت ال����دول����ة جم���م���وع���ة من 

الإقامة  ع��ل��ى  امل�سجعة  امل���ب���ادرات 
وال����س���ت���ث���م���ار، وم��ن��ح��ت الإق���ام���ة 
واملوهوبني  للم�ستثمرين  الذهبية 
الأطباء  م��ن  الأول  ال��دف��اع  وخ��ط 
جانب  ،اإىل  وغ��ريه��م  واملمر�سني 
اأمن  م��ن  الإم������ارات  ب��ه  تتمتع  م��ا 
وا�����س����ت����ق����رار وت����وف����ري اخل����دم����ات 
����س���ج���ع على  الأم����������ر  امل����ت����ن����وع����ة، 
بغر�س  ومتلكها  ال��ع��ق��ارات  ���س��راء 

ال�ستثمار اأو ال�ستخدام النهائي.
واأ�ساف العفيفي هناك العديد من 
الكثريين  �ساعدت  التي  العوامل 
ع���ل���ى �����س����راء ومت����ل����ك ال���ع���ق���ارات 
بالدولة ب�سكل عام واإمارة اأبوظبي 
ب�سكل خا�س، ومنها توفر التمويل 
ت�سهيالت  ت��وج��د  حيث  ال��ع��ق��اري؛ 
ن�سبة  وتقليل  ال��ب��ن��وك  ط��ل��ب��ات  يف 
قيمة  وخ���ف�������س  الأوىل  ال���دف���ع���ة 
الأق�ساط، وال�سداد لفرتات طويلة 
ت�سل اإىل 25 عاماً، كل هذا ي�ساعد 

امل�ستثمر على ال�سراء. 
العقاريون  املطورون  يركز  وتابع: 
على اإطالق م�ساريع تنا�سب جميع 
تتنا�سب  ع��ق��ارات  ���س��واء  ال�سرائح، 
مع ذوي الدخل املرتفع اأو املتو�سط 
على  ال��رتك��ي��ز  ولي�س  امل��ح��دود،  اأو 
العقارات الفاخرة فقط، كما نرى 

اأن املطورين 
العقاريني يبنون يف مناطق ي�سمح 
وذلك  للجانب،  احل��ر  التملك  بها 
لتلبية الطلب من قبل هذه الفئة 

الكبرية. 
التطوير ركزت  ب��اأن �سركات  واأف��اد 

م�ساريع  اإط�������الق  ع���ل���ى  م�����وؤخ�����راً 
ل�ستقطابهم  للم�ستثمرين  نوعية 
م����ع ت���وف���ري اخل����دم����ات وامل����راف����ق 
ال��ت��ي ت��ن��ا���س��ب��ه��م، مم��ا ���س��اع��د على 
بيع وحدات هذه امل�ساريع ب�سرعة، 

وزيادة الإقبال عليها.
اأكد اإ�سالم اأحمد �سليمان الرئي�س 
العقارية(  التنفيذي يف )ريبورتاج 
تو�سعة  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ة  ح����ر�����س 
اأعمالها يف مدينة م�سدر، وتطوير 
العقارية  امل�������س���اري���ع  م����ن  امل����زي����د 
امل�������س���ت���دام���ة، ال���ت���ي ت�����س��م اأح����دث 
الذكية  واخل����دم����ات  الب����ت����ك����ارات 
واحللول امل�ستدامة التي ت�سهم يف 
واملياه،  الطاقة  ا�ستهالك  ت��وف��ري 
وذلك يف اإطار اللتزام با�سرتاطات 
ال��ب��ن��اء امل�����س��ت��دام، واحل���ف���اظ على 

البيئة.
العقاري  اأبوظبي  �سوق  اأن  واأو�سح 
ي�سهد ن�ساطا ملحوظا خالل هذه 
ال��ف��رتة، و���س��ط ارت��ف��اع يف الطلب 
توفر  التي  النوعية  امل�ساريع  على 
ما  للم�سرتين،  متميزة  خ��دم��ات 
ملوا�سلة  ال�سركة  خطط  م��ن  ع��زز 
امل�ساريع اجلديدة  طرح املزيد من 

باأبوظبي.
العديد  وج��ود  اإىل  �سليمان  واأ���س��ار 
ب�ساأن  الإي��ج��اب��ي��ة  امل���وؤ����س���رات  م���ن 
حت�سن الن�ساط بالقطاع العقاري، 
قيمة  ارت������ف������اع  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
خالل  ب��دب��ي  العقارية  ال��ت��داولت 
العام احلايل. حيث ت�سري البيانات 
اإىل اأن اأغ�سط�س 2021 يعّد ثاين 

 2013 دي�سمرب  منذ  �سهر  اأعلى 
العقارية  املبايعات  ع��دد  حيث  من 
يف �سهر واحد، حيث �سهد ت�سجيل 
 14.97 بقيمة  مبايعة   5،780
�سهر  اأف�سل  ليكون  دره���م،  مليار 
ال�  الإط��الق خ��الل  اأغ�سط�س على 

املا�سية. عاما   12
ومن الناحية القت�سادية يتحدث 
اخل����ب����ري الق����ت���������س����ادي واأ�����س����ت����اذ 
اجلامعة الدكتور حممد املن�سوري 

قائال:
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  اأب��وظ��ب��ي  تتجه 
امل�ساريع  م��ن  امل��زي��د  احت�سان  اإىل 
العايل  امل�����س��ت��وى  ذات  ال��ع��م��ران��ي��ة 
اإب��داع الت�سميم وج��ودة البناء  من 

ومتانته. 
وي�������س���ي���ف امل���ن�������س���وري ،احل����اج����ة 
لي�س  امل���ب���اين  ت���ك���ون  لأن  امل��ل��ح��ة 
ف��ق��ط )���س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة(، واإمن���ا 
اأي���������س����اً )����س���دي���ق���ة ل���الإن�������س���ان( 
لحتياجاته  وت�����س��ت��ج��ي��ب  ن��ف�����س��ه، 
وتطلعاته،وناطحة ال�سحاب تتكون 
وم�ساحات  وف���ن���ادق  م��ك��ات��ب  م���ن 
�سيارات،  ومواقف  وحدائق  مائية 
تتمتع كل من�ساأة منها بخ�سو�سية 
الت�سميم  ب����ت����ف����رد  م����رت����ب����ط����ة 
البنايات  وه��ذه  البناء،  و�سخامة 
األقبها)بالذكية(، لقدرتها الكبرية 
الطاقة  با�ستهالك  التحكم  على 
ب��ط��ري��ق��ة ذات���ي���ة، والع���ت���م���اد على 
لل�سوء  طبيعي  ك��م��ورد  ال�سم�س 
الذكية  والت�سميمات  وال��ط��اق��ة، 
الطاقة على كافة  ت��وزع تلك  التي 
التغذية  ب��ط��ري��ق��ة  امل��ب��ن��ى،  اأرج�����اء 
اأن  يعني  امل�����س��ادة،وه��ذا  والتغذية 
املبنى الذي ي�ستخدم طاقة اأقل يف 
فرتات معينة من اليوم، مثل مبنى 
�سوف  الليل،  ف��رتة  خ��الل  املكاتب 
يهب طاقته اإىل املبنى ال�سكني، اأو 
جزء الفنادق والن�ساطات املختلفة، 
وال��ت��ي حت��ت��اج اإىل ط��اق��ة اأك���ر يف 

فرتة الليل.
هذا  املن�سوري،  يقول  النهاية  ويف 
اأم�����وال طائلة  ���س��ي��وف��ر  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
ل���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة ،مم���ا يجعل 
الأعمدة  اح���دي  ال�ساهقة  امل��ب��اين 
املحلى  ل���الق���ت�������س���اد  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
،ل��دوره��ا ال��رائ��د يف ت��وف��ري فر�س 
واأي�سا  وم��ت��ن��وع��ة  ع���دي���دة  ع��م��ل 
دوره����ا يف ت��وف��ري ال��ط��اق��ة وزي����ادة 

الدخل القومي .

طفرة اإن�سائية ت�سهدها اأبوظبي ومازال الت�سييد م�ستمرًا

اجلميع ي�سهدون بتطور البنية التحتية،ويتطلعون مل�ستقبل اأف�سل

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وموؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي، 
املوؤ�س�سات  العا�سرة، على م�ستوى  جائزة عون للخدمة املجتمعية يف دورتها 

التعليمية يف الدولة للعام الدرا�سي 2023-2022. 
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد اأم�س مبقر الهيئة يف اأبوظبي، 
بح�سور �سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي الأمني العام املكلف للهالل الأحمر، 
ونواب الأمني العام، و�سعادة لبنى ال�سام�سي املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
اإىل جانب عدد من  املدر�سي،  للتعليم  الإم��ارات  بالإنابة مبوؤ�س�سة  املدر�سية 

امل�سوؤولني من اجلانبني. 
التي  واملجتمعية  الإن�سانية  امل��ج��الت  م��ن  ع��ددا  اجل��ائ��زة  مو�سوع  ويتناول 
تخدم �سرائح مهمة مثل الأ�سر املتعففة والأيتام واأ�سحاب الهمم وكبار ال�سن 
وتبني اأي مبادرات اأخرى تخدم املجتمع، حيث تتناف�س املوؤ�س�سات التعليمية 

يف حتقيق هذه الأهداف من خالل تبني املبادرات ت�ساهم يف تعزيزها. 
ويف كلمته خالل املوؤمتر ال�سحفي اأكد �سعادة را�سد مبارك املن�سوري، نائب 

اهتمام  الإم��ارات��ي،  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  يف  املحلية  لل�سوؤون  العام  الأم��ني 
املوؤ�س�سات  ل��دى  املجتمعية  امل�سوؤولية  جانب  بتعزيز  للهيئة  العليا  القيادة 
امل�سوؤولني يف  التعليمية كافة، لذلك جتد جائزة عون الدعم وامل�ساندة من 
مفاهيم  غر�س  يف  ت�ساهم  التي  النوعية  املبادرات  اح��دى  باعتبارها  الهيئة، 
م��د يد  ال��ط��الب، وحثهم على  ب��ني  والإن�����س��اين واخل���ريي  التطوعي  العمل 
العون وامل�ساعدة للمحتاجني، وتاأهيل املجتمع الطالبي للم�ساهمة الفاعلة 

يف الربامج والأن�سطة الإن�سانية واخلريية. 
واأ�سار اإىل اأهمية الدور الكبري الذي ي�سطلع به الن�سء وال�سباب يف نه�سة 
التطور  اأرحب من  اآفاق  نحو  الإن�سانية  املجتمعات  وقيادة  وتقدمها،  الدول 
املناخ  تهيئة  البداية على  الإم����ارات عملت منذ  دول��ة  اإن  وق��ال  والزده����ار.  
فيما  طاقاتهم  وت�سخري  وتنميتها،  مواهبهم  لكت�ساف  لل�سباب  امل��الئ��م 
اأ�سرهم وجمتمعهم والإن�سانية جمعاء.  واأكد  ينفعهم ويعود بالفائدة على 

واملناف�سة  الإب���داع  روح  تعزز  املجتمعية  للخدمة  ع��ون  جائزة  اأن  املن�سوري 
واخلريي،  التطوعي  العمل  جم���الت  ارت��ي��اد  على  وحفزهم  ال��ط��الب،  ب��ني 
الذاتي وا�ستقطاب الطالب  التحرك  ت�ساهم اجلائزة يف تعميق مفهوم  كما 

للم�ساركة يف الأن�سطة املختلفة. 
لت�سمل  اجل��ائ��زة  نطاق  تو�سيع  على  حر�سنا  املا�سي  ال��ع��ام  “منذ  واأ���س��اف 
الطالبية،  وال�ساحة  املجتمع  يف  مهمة  �سريحة  باعتبارهم  الهمم  اأ�سحاب 
ومي��ت��ل��ك��ون م���ه���ارات وق�����درات مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا خل��دم��ة ال��ع��م��ل الإن�ساين 
والتطوعي ب�سورة عامة”. وقال نائب الأمني العام: "يف كل عام تت�سع دائرة 
امل�ساركة يف فعاليات اجلائزة من اأبنائنا الطالب، ففي الدورة املا�سية �سارك 
3760 طالبا وطالبة، ينتمون اإىل 201 موؤ�س�سة تعليمية، �سملت اجلامعات 
واملدار�س وريا�س الأطفال ومراكز اأ�سحاب الهمم، وبلغ عدد مبادراتهم يف 
قدرات  ولتعزيز  املجتمعية،  املجالت  خمتلف  يف  مبادرة   829 ال�سدد  هذا 

�سارك  تدريبية  دورة   173 تنفيذ  مت  وتاأهيلهم  الطالبي  الهالل  اأع�ساء 
فيها حوايل 5042 طالبا وطالبة يف خمتلف املراحل الدرا�سية". 

هذا  يف  الهيئة  ل�سركاء  والتقدير  بال�سكر  املن�سوري  تقدم  كلمته  ختام  ويف 
التعليم  ودائ��رة  املدر�سي،  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�س�سة  مقدمتهم  يف  ال�سدد، 
زايد  وموؤ�س�سة  واجلامعات  ال�سراكات  ومدار�س  العايل،  والتعليم  واملعرفة، 
العليا لأ�سحاب الهمم.  من ناحيتها اأكدت �سعادة لبنى ال�سام�سي اأن موؤ�س�سة 
الإمارات للتعليم املدر�سي تويل اأهمية كبرية لكافة املبادرات التطوعية التي 
ت�ستهدف خدمة املجتمع، وتعزز �سمات الطالب الإماراتي املعرفية ومهاراته 
للمجتمع  الأ�سيلة  الإماراتية  والقيم  باملوروث  ارتباطه  وتوثق  ال�سخ�سية، 

املتمثلة يف العطاء ومد يد العون. 
واأو�سحت اأن ال�سراكة الفاعلة بني املوؤ�س�سة والهالل الأحمر يف جائزة عون 
ت�ساهم يف تعزيز ثقافة التطوع على م�ستوى الدولة، وتر�سخ مبادئ اخلم�سني 
لدي الطلبة يف حفظ كرامة الب�سرية وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية، وناأمل 
اخلريي  للعمل  مبتكرة  علمية  اأب��ع��اد  خلق  يف  الطلبة  م�ساركات  ت�ساهم  اأن 

بالدولة. 

الهالل وموؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي تطلقان جائزة عون 

• اإ�سالم اأحمد �سليمان: �سوق اأبوظبي العقاري ي�سهد ن�ساطا ملحوظا خالل هذه الفرتة 
م�ساف الدول املتقدمة يف  الإمارات  ي�سع  التحتية  البنية  تطور  اإبراهيم:  • عبدالرحيم 

دليل دامغ على متا�سك وقوة القت�ساد الإماراتي  وهذا   ، يتوقف  ومل  م�ستمر  الت�سييد  عزت:  • اأحمد 
اأبوظبي متفردة يف بناء الأبراج جتربة  علي:  • اأ�سماء 

• زكي �سليمان: التطور التقني امل�ستقبلي قد يقود اإىل مدن ممتلئة بناطحات ال�سحاب
تنا�سب جميع ال�سرائح م�ساريع  اإطالق  على  العقاريون  املطورون  يركز  العفيفي:  • عبدالرحمن 

لالقت�ساد املحلي الرئي�سية  الأعمدة  اإحدى  ال�ساهقة  املباين  املن�سوري:  • حممد 
لالإمارات قوي ول يتاأثر بالأزمات  املحلي  القت�ساد  باأن  اأثبتت  كورونا  اأزمة  الد�سوقي:  • اإبراهيم 
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•• ال�شارقة-الفجر:

خدمات  م��ل��ت��ق��ى  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل 
كرمت   ،11 ن�سخته  يف  ال�����س��ن  ك��ب��ار 
دائ����رة اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، كبار 
"القلب  بجائزة  الفائزين  املواطنني 
الأخ�سر"  واملوؤ�س�سات احلا�سلة على 

لقب موؤ�س�سات مراعية لل�سن. 
على  املواطنني  كبار  من   5 وح�سد 
والتي  الأخ�سر"،  "القلب  ج���ائ���زة 
مراعية  ال�������س���ارق���ة  م��ك��ت��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
الأوىل،  دورتها  يف  الدائرة،  يف  لل�سن 
والفائزون يف فئة املجال الجتماعي؛ 
والتي  هم: مرمي علي حممد ح�سن 
حممد  وغبي�سة  الأول،  باملركز  فازت 
الثاين،  امل���رك���ز  يف  ال��ك��ت��ب��ي  خ��م��ي�����س 
املركز  يف  ب��خ��ي��ث  را�����س����د  و����س���غ���رية 

الثالث.
ميثاء  ف���ازت  ال�سحي  امل��ج��ال  يف  اأم���ا 
�سيف علي ال�سوقي اآل علي، بينما يف 
حممد  خديجة  ف���ازت  املهني  امل��ج��ال 
ح�����س��ن، وج��م��ي��ع ال��ف��ائ��زي��ن م���ن فئة 
الفئة  من  الن�سطني  املواطنني  كبري 

العمرية )60-79 �سنة(. 
وتعد جائزة "القلب الأخ�سر" الأوىل 
من نوعها خم�س�سة لكبار املواطنني، 

والإقليمي،  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
وج��������اءت ان�������س���ج���ام���ا م����ع م����ب����ادرات 
ال�سارقة مدينة مراعية لل�سن �سمن 
اأحد  املجتمعية"  "امل�ساركة  حم���ور 
العاملية  ال�سبكة  ملعايري  ال�8  امل��ح��اور 
للمدن املراعية لل�سن التابعة ملنظمة 
ال�����س��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة، ول��ت��ع��زي��ز روؤي����ة 
الإمارة ونهجها الإن�ساين نحو الرفاه 

الجتماعي.  
متمثلة  جم������الت  اأرب����ع����ة  وت�����س��م��ل 
والجتماعي،  ال���ث���ق���ايف،  امل���ج���ال  يف 
حتفري  وهدفها  واملهني،  وال�سحي، 
املواطنني،  لكبار  الكامنة  ال��ط��اق��ات 
وا���س��ت��ث��م��ار خ��ربات��ه��م امل���رتاك���م���ة يف 
اىل  اإ�سافة  واملجتمع  الإم���ارة  خدمة 
ما  ك��ون��ه��م  باأنف�سهم  ثقتهم  ت��ع��زي��ز 

زالوا منتجني يف خدمة جمتمعه.
 

لل�سن" "مراعية  موؤ�س�سة   14
و14 مبنى ح�سل على لقب "موؤ�س�سة 
مراعية لل�سن" بعد اأن ا�ستوفى كامل 
املطلوبة، يف حني  ال�سروط واملعايري 
جهة   29 اإىل  املر�سحني  ع��دد  و�سل 

تقدمت للم�ساركة.

اللقب  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ة  واجل�����ه�����ات 
كبار  "ملتقى  خ���الل  ك��رم��ت  وال��ت��ي 
ال11هي: م�سجد  دورت��ه  ال�سن" يف 
العابر،  م�سجد  م�سعود،  بن  عبداهلل 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ني  ال���ه���دى،  م�����س��ج��د 
وم�ست�سفى  الإ����س���الم���ي���ة،  ال�������س���وؤون 
ال�سنان اجلامعي يف ال�سارقة، التابع 
تابعة  م��ب��ان  ال�����س��ارق��ة، و3  جل��ام��ع��ة 

 A، مل�ست�سفى اأن اأم �سي رويال، مبنى
ال�سحي،  خورفكان  ومركز   ،B، C
لهيئة  ال��ت��اب��ع  ل��الآث��ار  مليحة  م��رك��ز 
اإدارة  ���س��روق،  وال��ت��ط��وي��ر  ال�ستثمار 
والعقابية  الإ���س��الح��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة 
دائرة  ال�ست�ساري،  املجل�س  ال�سارقة، 
ال�سارقة  هيئة  القت�سادية،  التنمية 

ال�سحية، جمل�س ال�سارقة للتعليم.
لل�سن«،  املراعية  املوؤ�س�سات  و»مبادرة 
مكتب  م�������ب�������ادرات  م�����ن  ج�������زء  ه�����ي 
التابع  ل��ل�����س��ن«،  م��راع��ي��ة  »ال�����س��ارق��ة 
ل���دائ���رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال�سارقة، والهادفة اإىل توفري الريادة 
يف اخلدمات املقدمة لكبار املواطنني 
وحت����ف����ي����زه����ا ل���ت���ك���ي���ي���ف وت����ط����وي����ر 

مالئمة  لتكون  وخدماتها  مرافقها 
لحتياجاتهم.

مي�سرة  بيئة  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  كما 
لتحرك كبار املواطنني فيها وت�سهيل 
اخلدمات  على  وح�سولهم  و�سولهم 
باملجتمع  دجم���ه���م  اإىل  ي�������وؤدي  م����ا 
اآخر  اإىل  مكان  من  تنقلهم  و�سهولة 
اأح��د ما ي��وؤدي اإىل  دون م�ساعدة من 
ك�سر عزلة كبري ال�سن عن جمتمعه.

وحملت   ،2020 ع������ام  ان���ط���ل���ق���ت 
جديدة  موؤ�س�سية  جمتمعية  ثقافة 
يف جم����ال اخل����دم����ات وال���ع���م���ل على 
والإدارات  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  تطبيقها 
واجل������ه������ات احل����ك����وم����ي����ة امل���ح���ل���ي���ة، 
الحت����ادي����ة  امل���وؤ����س�������س���ات  ف������روع  ويف 
الأهلية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��ارق��ة  يف 
خلدمة  اخلا�س،  القطاع  وموؤ�س�سات 
املعايري  تطبيق  عرب  املواطنني  كبار 
العاملية التي و�سعتها ال�سبكة ك�سرط 
اأ�سا�سي للع�سوية فيها. وترتكز على 
معايري معتمدة تتمحور حول البيئة 
والت�سهيالت  واخل��دم��ات  الهند�سية 
بحيث  للجهة  الجتماعي  والتمكني 
كبار  من  للمتعاملني  مراعية  تكون 
املواطنني، ما يخولها احل�سول على 

لقب »موؤ�س�سة مراعية لل�سن«.

•• دبي-الفجر: 

العاملي  ال�������س���ح���ة  جم���ل�������س  م���ن���ح 
المريكية  امل���ت���ح���دة  ب����ال����ولي����ات 
دب���ي  يف  ف���ي���ت���ال  اآدم  م�����س��ت�����س��ف��ى 
العظام  جراحة  يف  التميز  "جائزة 

والك�سور".
وقال املجل�س يف قرار منح اجلائزة 
دبي   يف  ف��ي��ت��ال  اآدم  م�ست�سفى  اإن 
تقدمي  يف  متميزا  من��وذج��ا  يعتمد 
العظام  ملر�سى  الطبية  اخل��دم��ات 
والعمود الفقري الع�سبي املتكامل، 
اأنه ي�سم فريقا متعدد  اإىل  اإ�سافة 
ال�ست�ساريني  م���ن  ال��ت��خ�����س�����س��ات 

الأمريكي  املجل�س  م��ن  املعتمدين 
واأخ�������س���ائ���ي���ي عالج  والأوروب������������ي، 
الأمل التدخلي، واأخ�سائيي العالج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي واإع�������ادة ال���ت���اأه���ي���ل، اإىل 
تتمتع بخربة  ك��وادر �سحية  جانب 

وا�سعة.
ن��ا���س��ر املدير  وق�����ال حم��م��د ع��م��ر 
فيتال  اآدم  مل�����س��ت�����س��ف��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حتفيز  يف  ت�سهم  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اإن 
ودولة  ب��دب��ي  ال��ع��الج��ي��ة  ال�سياحة 
املتميز  امل�ستوى  وتعك�س  الإم���ارات، 
والذي  ب��دب��ي،  ال�سحية  للخدمات 
يف  للعالج  امل��ر���س��ى  �سفر  م��ن  يحد 
الإمكانات  ك��اف��ة  وي���وف���ر  اخل������ارج، 

من  ال���دول���ة  يف  للمر�سى  ال��ط��ب��ي��ة 
املواطنني واملقيمني والزائرين.

واأ�ساف: يقدم م�ست�سفى اآدم فيتال 
العظام  م��ت��ط��ورة جل��راح��ة  رع��اي��ة 
وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ال��ع�����س��ب��ي على 
الأ�سبوع  اأي���ام  ط��وال  ال�ساعة  م��دار 
معا�سر  ب�سكل  م�سمم  م��رف��ق  يف 
ت�سخي�سي،  ت�سوير  مركز  يدعمه 
العاملية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ي�����س��م 
بالرنني  الت�سوير  اأج��ه��زة  وم��ن��ه��ا 
املقطعي،  الت�سوير  املغناطي�سي، 
فوق  وامل���وج���ات  ال�سينية،  الأ���س��ع��ة 
العالج  اإىل جانب مركز  ال�سوتية، 
وجراحة  التاأهيل  واإع��ادة  الطبيعي 

ال��ع��ظ��ام وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ومركز 
الطوارئ.

 وت����اب����ع: ي�����س��م امل�����س��ت�����س��ف��ى غرف 
�سريًرا   6٠ ب�سعة  للمر�سى  القامة 
و4 غرف عمليات رئي�سية متطورة 
ت��ق��ن��ًي��ا، ك��م��ا ي�����س��م م���رك���ًزا للطب 
الطبيعي  وال�����ع�����الج  ال���ري���ا����س���ي، 
هي  خدمات  يقدم  التاأهيل  واإع���ادة 
اإىل  املنطقة،  يف  نوعها  من  الأوىل 
احليوية  للميكانيكا  معمل  جانب 
ال�سفاء  وت�����س��ري��ع  الأمل  لتخفيف 
واملفا�سل  العظام  وظيفة  وا�ستعادة 

وحت�سني الأداء.
مركز  ه��و  ف��ي��ت��ال  اآدم  وم�ست�سفى 

العظام  ج����راح����ة  يف  م��ت��خ�����س�����س 
والعمود الفقري الع�سبي يف ميونيخ 
بناًء  املتقدم  )اأملانيا(، ويقدم الطب 
اأمل���اين، مايدعم  رعاية  على من��وذج 
ت��ك��ون واح���دة من  خطط دب��ي لأن 
لل�سياحة  وج����ه����ات   10 اأف�������س���ل 
وينظم  ال�����ع�����امل.  يف  ال���ع���الج���ي���ة 
الزائر  الطبيب  برنامج  امل�ست�سفى 
اأ�سهر  م��ن  ا  بع�سً ي�ست�سيف  ال��ذي 
الفقري  والعمود  العظام  ج��راح��ي 
لتقدمي  ال����ع����امل  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
يف  للمر�سى  امل�ستوى  عالية  رعاية 
اإىل  ال�سفر  اإىل  احل��اج��ة  دون  دب��ي 

الوليات املتحدة واأوروبا.

ي�سار اىل اأن جمل�س ال�سحة العاملي، 
هو منظمة غري ربحية يقع مقرها 
بالربط  يقوم  املتحدة،  الوليات  يف 

احلكومية  غ����ري  امل���ن���ظ���م���ات  ب����ني 
دولة   100 يف  بال�سحة  املخت�سة 
ح�����ول ال����ع����امل، ل���ت���ب���ادل اخل�����ربات 

لتوفري  ال�سراكات،  وبناء  وامل���وارد، 
للمر�سى  ���س��ح��ي��ة  رع���اي���ة  اأف�����س��ل 

بالعامل.

•• دبي-وام:

بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  تراأ�ست 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�سة 
 " دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة 
" ع�سو جمل�س دبي،  دبي للثقافة 
مل�سروع  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اج���ت���م���اع 
اعتمدت  الإبداعية"، حيث  "القوز 
مل�سروع  ال���ع���ام  امل��خ��ط��ط  ���س��م��وه��ا 
م�ستويات  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر 
الفنية  والأع��م��ال  التحتية  البنية 
وفق خطة زمنية متتد على مدار 
لإن�ساء  املقبلة  الأرب��ع��ة  ال�����س��ن��وات 
يلبي  م��ت��ك��ام��ل  اإب�����داع�����ي  جم���م���ع 
متطلبات املبدعني من �ستى اأرجاء 
الراغبني  الأع���م���ال  ورواد  ال��ع��امل 
القت�ساد  جم��الت  يف  بال�ستثمار 
ويوا�سل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الإب�����داع�����ي 
القوز  م��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر  م�������س���روع 
جاّدة  بخطوات  رحلته  الإب��داع��ي��ة 
الروؤية  ه��ذه  لرتجمة  وم��درو���س��ة 

على اأر�س الواقع. 
توفري  اإىل  امل���������س����روع  وي�����ه�����دف 
للعمل  للمبدعني  متكاملة  بيئة 
�سمن  مي�سرة  بتكاليف  وال�سكن 
ربحية  حت����ق����ق  �����س����راك����ة  اإط����������ار 
الأرا�سي،  واأ���س��ح��اب  للمطورين 
يف ظل بيئة عمل م�ستدامة تدعم 
كافة مراحل العمل الإبداعي، من 
العر�س  اإىل  والتنفيذ  الت�سميم 
والت�سويق، وتتميز بفراغات عامة 
تدعم حركة امل�ساة وو�سائل التنقل 

القوز  منطقة  يف  العتيادية  غ��ري 
النقل  بو�سائل  وربطها  الإبداعية، 
الفعاليات  اإقامة  واأماكن  املختلفة 
ال��ف��ن��ي��ة، ف�����س��اًل ع��ن م��ن��ح املنطقة 
على  م�سبوقة  غ��ري  مم��ي��زة  ه��وي��ة 
لتجتذب  دب�����ي؛  اإم�������ارة  م�����س��ت��وى 
ال��زائ��ري��ن وال�����س��ي��اح ط����وال اليوم 
لال�ستمتاع  ال����ع����ام  م������دار  وع���ل���ى 

والتعّلم والرتفيه. 
لطيفة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  وق����ال����ت 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د 
اآخ����ر يف  اإجن������ازاً  ال��ي��وم  " ن�سهد   :
م�����س��رية م�����س��روع ت��ط��وي��ر منطقة 
مبوجبه  وال��ذي  الإبداعية،  القوز 
الإبداعية  القوز  منطقة  �ستتحول 
اإىل اإحدى اأكرب املناطق الإبداعية 
اإيجابية  بثمار  �سيوؤتي  مما  عاملياً، 
منظومة  يف  ع����دي����دة  وم���ك���ا����س���ب 
الق��ت�����س��اد الإب���داع���ي يف الإم�����ارة. 
الأ�س�س  امل�������س���روع  ه����ذا  وُي���ر����س���ي 
تنطلق  التي  الأ�سا�سية  وال��رك��ائ��ز 
املناطق  ب��ن��اء  دب���ي يف  روؤي�����ة  م��ن��ه��ا 
وموا�سلة  امل�ستقبلية  الإب��داع��ي��ة 
الإم�������ارة كوجهة  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ 
املنطقة  يف  ل������الإب������داع  ح���ا����س���ن���ة 
وال��ع��امل، من خ��الل توفري البنية 
الأطر  واعتماد  املنا�سبة  التحتية 
الداعمة  وال�سيا�سات  التنظيمية 
كما  والثقايف.  الإبداعي  للمجتمع 
امل�����س��رتك بني  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه  اأن 
كان  امل�سروع،  يف  �سركاءنا  خمتلف 
له تاأثريه الإيجابي يف �سياغة هذا 

ال���واع���د وامل��م��ي��ز ملنطقة  امل��خ��ط��ط 
القوز على اأف�سل وجه ". 

املنتظمة  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  اإط�����ار  ويف 
تنفيذ  يف  احلا�سل  التقدم  ملتابعة 
امل�سروع، وو�سع الأولويات، واعتماد 
تنفيذها،  واآل���ي���ات  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط 
ا���س��ت��ع��ر���س��ت ال��ل��ج��ن��ة اخل���ط���وات 
لتنفيذ  اتخاذها  مت  التي  العملية 
الجتماع  يف  بها  املو�سى  القرارات 
يف  العمل  اأجندة  ال�سابق، وحم��اور 
املقبلة، وذلك بح�سور كل  املرحلة 
م��ن م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر، املدير 
يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام 
ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����س���الت نائب 

داوود  و����س���ع���ادة  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 
دبي،  بلدية  ع��ام  مدير  ال��ه��اج��ري، 
املدير  امل����ّري،  و���س��ع��ادة منى غ��امن 
حلكومة  الإعالمي  للمكتب  العام 
دب���ي، و���س��ع��ادة ه��ال��ة ب���دري، مدير 
حمد  و�سعادة  عام "دبي للثقافة"، 
امل��ن�����س��وري، م��دي��ر ع���ام هيئة دبي 
القا�سم،  ه�سام  و�سعادة  الرقمية، 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة و�سل 

لإدارة الأ�سول. 

- املخطط العام . 
اعتماد  الج��ت��م��اع  خ���الل  وق���د مت 
املخطط العام الذي طّورته "بلدية 

وحتليل  درا���س��ة  اإىل  دبي" ا�ستناداً 
العاملية  التجارب  اأف�سل  من  لعدد 
تخطيط  يف  ال��ن��اج��ح��ة  وامل��ح��ل��ي��ة 
الإبداعية؛  املناطق  واإدارة  وتنفيذ 
التي  النجاح  عنا�سر  ل�ستخال�س 
القوز  منطقة  يف  تطبيقها  ميكن 
العام  املخطط  وي�سعى  الإبداعية، 
منطقة  يف  الأرا�سي  ل�ستخدامات 
القوز اإىل حتقيق طفرة يف الن�ساط 
املتوقع  اإذ من  باملنطقة؛  الإبداعي 
بعد اكتمال تنفيذه اإىل زيادة عدد 
األف   20 اإىل   900 من  املبدعني 
مبدع، واإتاحة فر�سة ال�سكن لأكر 
وا�ستقطاب  �سخ�س،   8000 م��ن 

حوايل 33األف زائر يومياً، ف�ساًل 
امل�ساحات  اأ���س��ع��اف   8 ت��وف��ري  ع��ن 
اأ�سعاف  و3  احل��ال��ي��ة  الإب���داع���ي���ة 
وامل�ساندة،  الرتفيهية  امل�����س��اح��ات 
زي��ادة يف  ن�سبة   30% اإىل  اإ�سافة 
مع  ومقارنًة  التجارية.  امل�ساحات 
ال�سناعية  امل��ن��اط��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ن�����س��اط الإب����داع����ي 
حول العامل، �ستكون منطقة القوز 
الإبداعية واحدة من اأكرب املناطق 
امل�ساحات  م��ن حيث  ���س��واء  ع��امل��ي��اً؛ 

الطابقية اأو اأعداد املبدعني. 

- كود تخطيطي متفّرد . 
كود  ا���س��ت��خ��دام  م���رة  ولأول  �سيتم 
ا�ستحداثه  مت  م��ت��ف��رد  تخطيطي 
و�سمن  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��وز  ملنطقة 
�سيتيح  رائ�����دة،  تخطيطية  روؤي����ة 
مرنه  م�ساحات  توفري  ال��ك��ود  ه��ذا 
وحتقيق  واملرونة  الربحية  تراعي 
الإبداعية من  القوز  روؤية منطقة 
الأن�سطة  ك��اف��ة  ا���س��ت��ي��ع��اب  خ���الل 
وامل�ساحات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الإب���داع���ي���ة 
الأخ����������رى امل�������س���ان���دة وال����داع����م����ة 
متكاملة  ب��ي��ئ��ة  وج�����ود  وم����راع����اة 
امل�سرتك  وال��ع��م��ل  ال�سكن  ت�سمن 
للتنمية لأ�سحاب  داعمة وحمفزة 

الأرا�سي وا�ستخدام املبدعني. 

وجاذبة  متكاملة  منطقة   -
للمبدعني. 

�سي�سمن املخطط العام اأي�سا بيئة 

ال�����س��ك��ن وال��ع��م��ل امل�����س��رتك��ة، حيث 
�سكنية  وح�����دة   2900 ���س��ي��وف��ر 
للمبدعني،  ال��ت��ك��ل��ف��ة  م���ي�������س���ورة 
بالتكامل مع ت�سميم الفراغ العام؛ 
ت�ستوعب  م�����س��اح��ات  ي��ت��ي��ح  ب��ح��ي��ث 
اإقامة الأن�سطة والفعاليات الفنية 
وع����ر�����س امل���ن���ت���ج���ات الإب����داع����ي����ة، 
م�ساحات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سكيك  حت���وي���ل  ع���رب  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
مظللة،  خ��ارج��ي��ة  م�����س��اح��ات  اإىل 
وال�ستك�ساف  للمعرفة  وم�سارات 
وعنا�سر  الرتفيه  بو�سائل  م��زودة 
للراحة  ع��ام��ة  و���س��اح��ات  اجل����ذب، 
وال������س�����ت�����ج�����م�����ام وال����ف����ع����ال����ي����ات 
العنا�سر  وع���ر����س  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�سبكات  وق���د مت حت��دي��د  ال��ف��ن��ي��ة. 
ملتطلبات  وف���ق���اً  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
املخططات  وو�سع  املنطقة،  تنمية 
الأولية بالتن�سيق مع كافة اجلهات 

املعنية بالبنية التحتية. 
ا�سرتاتيجية  امل���خ���ط���ط  وي���ت���ب���ع 
الب�سرية  وال��ه��وي��ة  للفن  مبتكرة 
توزيع  مبوجبها  �سيتم  للمنطقة 
وت�سميم العنا�سر الفنية يف الفراغ 
العام، وقد مت و�سع خطة لت�سميم 
وت����وزي����ع ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ف��ن��ي��ة من 
وحتديد  واجل���داري���ات،  املج�سمات 
الفنون؛  ل���س��ت��ك�����س��اف  م�������س���ارات 

لتوفري جتربة فريدة للزائرين. 

- دليل اإر�سادي للتطوير. 
العام �سيتم  اأي�سا بجانب املخطط 

لتطوير  اإر������س�����ادي  دل���ي���ل  ت���وف���ري 
يت�سمن  الإبداعية  القوز  منطقة 
معايري واإر�سادات تراعي املحافظة 
وهوية  ال���ع���م���راين  ال�����س��ك��ل  ع��ل��ى 
اآليات  خالل  من  ال�سناعية  القوز 
ال�ستفادة من امل�ستودعات القائمة 
خمتلف  ل����س���ت���ي���ع���اب  وحت���وي���ل���ه���ا 
بالإ�سافة  الإب���داع���ي���ة.  الأن�����س��ط��ة 
اإىل حتديد املتطلبات التخطيطية 
بناء  الأرا����س���ي  لتطوير  ال��الزم��ة 
على الكود اجلديد واحلفاظ على 

هوية منطقة القوز الإبداعية. 
خطة  اأي�ساً  الجتماع  وا�ستعر�س 
ت��ن��ف��ي��ذ الأع����م����ال ال��ت��ط��وي��ري��ة يف 
ت�����س��م��ن��ت ثالثة  امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي 
تطوير  اأع���م���ال  الأوىل  م���راح���ل، 
املرن  التنقل  م��ن  التحتية  البنية 
ربط  وت�سمل،  املوا�سالت،  وتكامل 
ال�����س��ف��ا وحمطة  م�����رتو  حم���ط���ة 
القوز  مبنطقة  للحافالت  ال��ق��وز 
للم�ساة  مب���������س����ارات  الإب�����داع�����ي�����ة 
وو�سائل  ال��ه��وائ��ي��ة  ول���ل���دراج���ات 
ال����ت����ن����ق����ل ال������ف������ردي������ة ب�����ط�����ول 4 
كيلومرتات، وتوفري ثالثة مراكز 
للتنقل، وج�سر للم�ساة والدراجات 
بطابع  املنارة  �سارع  اأعلى  الهوائية 
�سبكات  اىل  اإ�سافة  خا�س،  جمايل 
البنية التحتية، اأما املرحلة الثانية 
فت�سمل اأعمال تطوير الفراغ العام 
�ست�سمل  ب��ي��ن��م��ا  امل���وق���ع،  وت��ن�����س��ي��ق 
ال��ث��ال��ث��ة الأع���م���ال الفنية  امل��رح��ل��ة 

داخل الفراغ العام. 

اللجنة العليا مل�سروع القوز الإبداعية تعتمد خمّططه العام الواعد بتحقيق طفرة يف الن�ساط الإبداعي باملنطقة 

لطيفة بنت حممد: امل�سروع ُير�سي الأ�س�ش والركائز الأ�سا�سية لروؤية دبي يف بناء املناطق الإبداعية امل�ستقبلية وتر�سيخ مكانها وجهة حا�سنة لالإبداع يف املنطقة والعامل

�سمن فعاليات ملتقى خدمات كبار ال�سن

اجتماعية ال�سارقة تكرم 5 من كبار املواطنني الفائزين بجائزة القلب الأخ�سر و 14 موؤ�س�سة مراعية لل�سن 

خطط اآدم فيتال حتفز ال�سياحة العالجية يف الإمارات

جمل�ش ال�سحة العاملي مينح م�ست�سفى بدبي جائزة التميز يف جراحة العظام 

•• ال�شارقة-الفجر:

املوهوبني  من  م�سارًكا   1432 ال�سارقة"،  "من�سد  برنامج  ا�ستقطب 
الربنامج  من   14 ال�  للدورة  الأولية  الأداء  لختبارات  تقدموا  الذين 
الذي تنظمه قناة ال�سارقة، التابعة لهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، 
ومّثل امل�ساركون خمتلف اجلن�سيات والفئات العمرية واجتاهات ومدار�س 
الإن�ساد الذي تتنوع اأ�ساليبه وتك�سف عن الغنى الذي يتميز به هذا اللون 

العريق من الفن الهادف.
7 دول عربية هي اململكة العربية ال�سعودية  وجرت اختبارات الأداء يف 

العربية  م�سر  وجمهورية  والأردن  وامل��غ��رب  عمان  و�سلطنة  واجل��زائ��ر 
وانتهاء بالإمارات العربية املتحدة، اإ�سافة اإىل ا�ستقبال طلبات امل�ساركة 
يف  للم�ساركة  الإن�ساد  يف  للموهوبني  فر�سة  مّثلت  التي  الإنرتنت  عرب 

اختبارات الأداء من اأي مكان يف العامل.
وا�ستقبلت جلنة الختبارات اخلا�سة بالربنامج هذا العام يف ال�سعودية 
34 م�ساركاً،  ويف الإمارات 41 م�ساركاً  ُعمان  �سلطنة  ويف  27 م�ساركاً 
ويف م�سر 270 م�ساركاً، ويف اجلزائر 197 م�ساركاً، ويف املغرب 205 
م�ساركني، ويف الأردن 34 م�ساركاً،  و624 م�ساركاً عرب الإنرتنت من 

خمتلف اجلن�سيات، بينهم مواهب عربية من عدد من دول املهجر.

"ا�ستطاع تلفزيون  ال�����س��ارق��ة:  ق��ن��اة  م��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي،  ع��ل��ي  ���س��امل  وق���ال 
املن�سدين  من  اأجياًل  يحّفز  اأن  عاماً  ال�سارقة على مدى اأكر من 15 
ال�سباب على امل�ساركة يف الربنامج وتقدمي اأف�سل ما لديهم يف هذا الفن 
لإمتاع اجلمهور، لنقل �سورة مده�سة عن تراث الإن�ساد الذي ت�سدح به 
"من�سد  اأن ينقل  الأ�سوات باإ�سراف جلنة حتكيم متجددة حتر�س على 
واملعنى  ال��ه��ادف��ة  الكلمة  ال��ع��امل  م��ن  مكان  ك��ل  يف  ال�سارقة" للجمهور 

اجلميل واأن يربز خ�سو�سية الإن�ساد يف خمتلف بلدان والثقافات".
واأ�ساف: "الو�سول اإىل 1432 من املوهوبني الذين تقدموا لختبارات 
الأداء يف الدورة ال� 14 من "من�سد ال�سارقة" يوؤكد اأهمية الرتكيز على 

اإبراز  املتنوع وقدرته على  وتراثه  له جمهوره  الذي  الهادف  الفن  دعم 
جمال الأ�سوات وخربتها يف اأداء األوان من املقامات التي ل يجيدها اإل 

من لديهم خربة عميقة يف فن الإن�ساد".
الداء  اختبارات  ال�سارقة" ا�ستقبل خالل  "من�سد  برنامج  اأن  اإىل  ي�سار 
دورته ال� 13 العام املا�سي  1240 م�ساركا، بينما ارتفع عدد امل�ساركني 
يف الختبارات هذا العام اإىل 1432 موهوًبا، �ساركوا بحما�س يف جتربة 
ال�  الدورة  التاأهل للم�ساركة يف  اأمل  التحكيم على  اأمام جلان  اأ�سواتهم 
ال�سهرة  اأب��واب  ال�سباب  املن�سدين  اأم��ام  يفتح  ال��ذي  الربنامج  من   14

والو�سول اإىل م�ساحة اأو�سع من اجلمهور.

ميثلون خمتلف اجلن�سيات 

من�سد ال�سارقة يعلن م�ساركة 1432 يف اختبارات الأداء 
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اأخبـار الإمـارات
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زي��ارة غري  الأملانية كري�ستني لمربخت خالل  الدفاع  قالت وزي��رة 
اأول  �ست�سلم  اأملانيا  اإن  ال�سبت  ي��وم  الأوكرانية  اأودي�سا  ملدينة  معلنة 
اإي  اأر  اأي  اأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز  اأربعة  نظام من بني 
اإ�س-تي اإىل اأوكرانيا يف الأيام املقبلة للم�ساعدة يف الت�سدي لهجمات 
ال��ط��ائ��رات امل�����س��رية. وم���ع ان��ط��الق ���س��ف��ارات الإن�����ذار م��ن الغارات 
وزير  مع  حمادثات  لمربخت  اأج��رت  ال�ساحلية،  املدينة  يف  اجلوية 
الدفاع الأوكراين اأوليك�سي ريزنيكوف يف خمباأ حتت الأر�س. وكانت 

لمربخت قد مددت زيارة ملولدوفا املجاورة حل�سور الجتماع.
وقالت لمربخت لقناة اإيه اأر دي التلفزيونية “يف غ�سون اأيام قليلة 

�سنقدم نظام الدفاع اجلوي اأي اأر اإي اإ�س-تي احلديث للغاية.
»اإنه مهم للغاية للت�سدي للطائرات امل�سرية ب�سكل خا�س«. و�سهدت 
اأوك��ران��ي��ا ع���ددا اأك���رب م��ن ال��ه��ج��م��ات ب��ط��ائ��رات م�����س��رية م��ن طراز 
كاميكازي الإيرانية ال�سنع يف الأ�سابيع الأخرية مما اأدى اإىل �سقوط 
قتلى واإحلاق اأ�سرار ج�سيمة بالبنية التحتية. وتواجه اأملانيا دعوات 
لزيادة دعمها لأوكرانيا مبا يف ذلك من خالل اإر�سال اأ�سلحة هجومية 
ملهاجمة  حتتاجها  اإن��ه��ا  كييف  تقول  التي  احلديثة  ال��دب��اب��ات  مثل 
القوات الرو�سية. وقاومت برلني حتى الآن مثل هذه الدعوات بحجة 
اأن مثل هذه التحركات من �ساأنها ت�سعيد املوقف م�سرية اإىل اأنه مل 
تر�سل اأي دولة اأخرى حتى الآن دبابات اأكر حداثة من املخزونات 

ال�سوفيتية القدمية التي اأر�سلتها دول حلف وار�سو ال�سابقة.
 

من   28 على  �سفر  وحظر  مالية  عقوبات  اأم�����س  اأ�سرتاليا  فر�ست 
رو�سيا  عينتهم  ال��ذي��ن  الكبار  وامل�����س��وؤول��ني  وال����وزراء  النف�ساليني 
اأرب���ع مناطق  ب��وت��ني �سم  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  اإع���الن  بعد 
قالت  الذين  الأف���راد  اجل��دي��دة  العقوبات  وا�ستهدفت  اأوك��ران��ي��ا.  يف 
لإ�سفاء  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  ينتهكون  اإن��ه��م  الأ���س��رتال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ال�سرعية على ت�سرفات رو�سيا يف اأوكرانيا من خالل “ال�ستفتاءات 
الزائفة والت�سليل والرتهيب«. وقالت وزيرة اخلارجية بيني ووجن 
يف بيان اإن “هذه العقوبات الإ�سافية تعزز اعرتا�س اأ�سرتاليا القوي 
اأوامره”.  ينفذون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  بوتني  الرئي�س  ت�سرفات  على 
اإجراء  اأوكرانيا بعد  اأرب��ع مناطق يف  واأعلن بوتني يوم اجلمعة �سم 
الغربية  واحلكومات  كييف  اأدانتها  با�ستفتاءات  مو�سكو  و�سفته  ما 
“املناطق  اإن  ووجن  وق��ال  واإج��ب��اري��ة.  قانونية  غري  باأنها  وو�سفتها 
ذات  منطقة  ه��ي  حاليا  الرو�سية  ال��ق��وات  حتتلها  التي  الأوك��ران��ي��ة 

�سيادة لأوكرانيا. ولن يغري ا�ستفتاء وهمي ذلك«. 

 
ل�سفري  “يويل ثقة كبرية”  اأن��ه  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  اأك��د 
ب��ع��دم��ا رف�سته حكومة  ن��ي��ك��اراغ��وا  امل��ع��ني ل���دى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدث  ذك��ر  كما  اأورت��ي��غ��ا،  دان��ي��ال  رئي�سها 

الأمريكية ال�سبت.
“ل  رودريغيز  هوغو  اإن  الأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وق��ال 
م�سددا على اأنه خالل جل�سة  يزال يتمتع بالثقة الكاملة للرئي�س”، 
ال�سيا�سية  املواقف  بدقة  “عك�س  ال�سيوخ  جمل�س  اأم��ام  له  ال�ستماع 

للحزبني” للوليات املتحدة.
ال�سفري ب�سبب  “لن تقبل”  اأنها  واأعلنت حكومة نيكاراغوا اجلمعة 

موقفه “التدخلي«.
“ال�سيد هوغو  ن��ي��ك��اراغ��وا رو���س��اري��و م��وري��و  ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س  وق��ال��ت 
اأي ظ��رف من  ل��ن يتم قبوله يف نيكاراغوا حت��ت  ن��ك��رر:  رودري��غ��ي��ز، 
اأمًرا  ال�سادة الإمربياليني يعتربون ذلك  “...” دع هوؤلء  الظروف 

مفروًغا منه: لن يدخل هوغو رودريغيز اإىل هنا«.
دعا  بال”دكتاتورية”،  اأورتيغا  الذي و�سف حكومة  رودريغيز  وكان 
اإخراج  اإىل  الأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  يف  ال���س��ت��م��اع  جل�سة  خ��الل 
نيكاراغوا من منطقة “اتفاقية التجارة احلرة بني اأمريكا الو�سطى 

وجمهورية الدومينيكان والوليات املتحدة” “كافتا«.
احلايل  ال�سفري  اإبقاء  وا�سنطن  اختارت  الرف�س،  هذا  مواجهة  ويف 

كيفن �سوليفان يف من�سبه.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية اإن الوليات املتحدة ما زالت 

ملتزمة “تعزيز عودة احلكومة الدميوقراطية اإىل نيكاراغوا«.

عوا�شم

برلني

ملبورن

وا�شنطن

 رغبة اأمريكية اأ�سرتالية 
يابانية يف الحتاد لردع ال�سني 

•• هونولولو-اأ ف ب

تعهد وزراء دفاع الوليات املتحدة واأ�سرتاليا واليابان يف هونولولو تعزيز 
تعاونهم الع�سكري يف مواجهة الطموحات الإقليمية لل�سني ال�ساعية اإىل 

“تغيري للو�سع الراهن بالقوة” يف املنطقة.
ا�ستقباله نظرييه  اأو����س���نت خ���الل  ل��وي��د  الأم��ري��ك��ي  ال���دف���اع  وزي���ر  وق���ال 
املنطقة  الأم��ريك��ي��ة يف  الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة  وال��ي��اب��اين يف مقر  الأ���س��رتايل 
“نحن قلقون جدا ب�ساأن ال�سلوك العدواين املتزايد والرتهيب من جانب 

ال�سني يف م�سيق تايوان واأماكن اأخرى يف املنطقة«.
من جهته قال الوزير الأ�سرتايل ريت�سارد مارلي�س “تعتمد م�ساحلنا على 
احرتام النظام الدويل، لكننا نرى اأن هذا النظام يواجه حتديا يف املنطقة 
من جانب ال�سني التي ت�سعى اإىل ت�سكيل العامل من حولها كما مل ن�سهده 

من قبل«.
للو�سع  الأح���ادي���ة  “بالتغيريات  ه��ام��ادا  ي��ا���س��وك��ازو  ال��ي��اب��اين  ن��دد  ب���دوره 
ال��راه��ن م��ن ج��ان��ب ال�����س��ني ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة يف ب��ح��ر ال�����س��ني اجلنوبي 
جانب  م��ن  الأخ���رية  ال�ساروخية  الإط���الق  بعمليات  وك��ذل��ك  وال�سرقي” 
كوريا ال�سمالية، قائال اإنه يريد “مناق�سة ما ميكننا فعله لتعزيز قدراتنا 
يف الردع والرد يف املنطقة«. وبا�سرت الوليات املتحدة خالل الأيام الأخرية 
حملة دبلوما�سية يف كل الجتاهات ملحاولة مواجهة نفوذ ال�سني يف هذه 
املنطقة ال�سرتاتيجية. واأعلنت اخلمي�س عن �سندوق جديد بقيمة 810 
ماليني دولر مل�ساعدة جزر جنوب املحيط الهادئ، حيث �ستعزز ح�سورها 

الدبلوما�سي.

دعا اإىل عملية اإنقاذ �ساملة وعاجلة

تون�ش: حزب امل�سار يقاطع النتخابات الت�سريعية

توجه 156 مليون ناخب برازيلي اإىل ال�سناديق   

مواجهة يف انتخابات الرئا�سة الربازيلية بني لول وبول�سونارو 

متديد الفرتة النتقالية �سنتني ت�سمح ملحمد ديبي ليرت�سح للرئا�سة يف ت�ساد
ال�سامل لإعالن موقف احلكومة، لكن لي�س الآن  احلوار الوطني 

لتجنب اإثارة جدل من اأجل ل �سيء«.
اآب-اأغ�سط�س   20 يف  وال�سيادي”  ال�سامل  الوطني  “احلوار  وب��داأ 
اإدري�س ديبي  اإع��الن اجلي�س اجل��رال حممد  16 �سهًرا على  بعد 
اإدري�س  37 عاًما رئي�سا غ��داة وف��اة وال��ده  البالغ من العمر  اإيتنو 
ملتمردين  للت�سدي  اجلبهة  اإىل  طريقه  يف  قتل  ال��ذي  اإتنو  ديبي 
2021. وتوىل حممد ادري�س ديبي رئا�سة  21 ني�سان-ابريل  يف 
املجل�س الع�سكري النتقايل الذي ي�سم 15 جرال واألغى الد�ستور 
وحل الربملان واأقال احلكومة. لكنه وعد بعيد ذلك باإعادة ال�سلطة 
مرحلة  بعد  ودميوقراطية”  “حرة  انتخابات  عرب  املدنيني  اإىل 
واحدة.  م��رة  للتجديد  وق��اب��ل��ة  ���س��ه��ًرا  ب�18  ح���ددت  “انتقالية” 
20 ت�سرين الأول-اأك��ت��وب��ر. كما وعد  اأن تنتهي يف  وك��ان يفرت�س 

الرئا�سية  الرت�سح لالنتخابات  بعدم  الدويل  واملجتمع  الت�ساديني 
اأيام من اإطالقه هذه الوعود، كر�ست �سلطته و�سط  املقبلة. وبعد 
�سجة كبرية خالل جنازة والده، من قبل ممثلي الحتاد الأفريقي 
والحتاد الأوروبي مبا يف ذلك فرن�سا التي مثلها رئي�سها اإميانويل 
الع�سكريني  وت��ع��اق��ب��ان  ت��دي��ن��ان  الكتلتان  ك��ان��ت  عندما  م��اك��رون، 
اإفريقيا، يف مايل وبوركينا فا�سو  اأخرى يف  اأماكن  النقالبيني يف 

وغينيا وال�سودان.
“تبني  اإن  نغارليم  اإيفاري�ست  الت�سادي  ال�سيا�سي  اخلبري  وق��ال 
النتقايل  الع�سكري  املجل�س  رئي�س  تر�سح  باإمكانية  املتعلق  القرار 
�ستكون  �سهًرا   24 مل��دة  النتقالية  ال��ف��رتة  ومت��دي��د  ديبي  حممد 
اأحزاب  من  مبقاومة  تتمثل  الوطني  امل�ستوى  على  عواقب  لهما 
�سبتمرب،   25 ي��وم  الإفريقي«  والحت��اد  امل��دين  واملجتمع  �سيا�سية 

�سملت  مهمة  م�سائل  يف  �سوي�سرا  يف  والناخبات  الناخبون  ح�سم 
اإ�سالح نظام معا�سات التقاعد، ورعاية احليوانات، وتخفيف العبء 

ال�سريبي على ال�سركات.
املتحدة لن يقبال  وال��ولي��ات  الأوروب���ي  “الحتاد  اأن  نغارليم  اأك��د 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين   20 بعد  اإىل  النتقالية  ال��ف��رتة  بتمديد 
ال�سركاء  ه��وؤلء  “يفر�س  اأن  وتوقع  ديبي.  تر�سح”  باإمكانية  اأو 

عقوبات على ت�ساد وح�سر املجل�س الع�سكري النتقايل«.
وكان الحتاد الإفريقي طلب يف بيان ن�سر يف 19 اأيلول-�سبتمرب، 
من املجل�س الع�سكري احلاكم احرتام “فرتة 18 �سهًرا ل�ستكمال 
كما ذّكر “بال لب�س باأنه ل ميكن لأي ع�سو يف املجل�س  النتقال”. 
نهاية  يف  الن��ت��خ��اب��ات  يف  مر�سًحا  ي��ك��ون  اأن  الن��ت��ق��ايل  الع�سكري 

الفرتة النتقالية«.

  •• عوا�شم-اأ ف ب

على  �سنتني  انتخابات  اإج��راء  قبل  النتقالية  املرحلة  ت�ساد  م��ددت 
الأكر ما ي�سمح باإبقاء رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم على راأ�س 

الدولة ويتيح له الرت�سح للرئا�سة بعد ذلك.
هذه  ال�سامل”  الوطني  “احلوار  اإط��ار  يف  املندوبني  مئات  وتبنى 
واأ�سبح حممد ادري�س ديبي اتنو “رئي�سا  الإجراءات ب�”التوافق”، 
انتقاليا«. ويجري هذا احلوار يف غياب اجلزء الأكرب من املعار�سة 
ومنظمات للمجتمع املدين تقاطعه وكذلك اثنتان من املجموعات 

املتمردة امل�سلحة الثالث.
لوكالة  ك��الم اهلل  ال��رح��م��ن  احل��ك��وم��ة عبد  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
نهاية  وننتظر  الث��ن��ني  مناق�سات  ه��ن��اك  “�ستكون  ب��ر���س  فران�س 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

برازيلي  ن��اخ��ب  مليون   156 ت��وج��ه 
القرتاع  �سناديق  اإىل  الأح���د  اأم�����س 
رئا�سية  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ل��ل��ت�����س��وي��ت 
الرئي�س  ف����وز  ت�����س��ه��د  ق���د  حم��ت��دم��ة 

من  �سيلفا  دا  ل��ول  اإينا�سيو  لوي�س  الي�ساري  ال�سابق 
وليته  املنتهية  الرئي�س  رف�س  يقابله  الأوىل،  ال��دورة 

اليميني املتطرف جايري بول�سونارو الإقرار بالنتائج.
الغمو�س  عليها  يخيم  التي  النتخابات  هذه  و�ستكون 
حا�سمة مل�ستقبل الدميوقراطية يف الربازيل، اأكرب قوة 

يف اأمريكا الالتينية وتعاين انق�سامات �سديدة.
واملواجهة بني املر�سحني الأبرزين العدوين بول�سونارو 
)67 عاما( ولول )76 عاما( حجب متاما املر�سحني 

الت�سعة الآخرين الذين مل يكن لهم ح�سور يذكر.
 2003 ول ي�����زال ل����ول ال�����ذي ت����وىل ال��رئ��ا���س��ة ب���ني 
للراأي  ا�ستطالع  اآخ��ر  بح�سب  حظا  الأوف���ر  و2010 
ال�سبت،  م�ساء  نتائجه  ون�سرت  داتالوفها  معهد  اأج��راه 
مقابل  ال���س��وات  ن��واي��ا  م��ن  على50%  ح�سوله  م��ع 

%36 لبول�سونارو.
برو�سبيكتفا  مكتب  لدى  املحلل  لورينو  اأدري��ان��و  وق��ال 
لال�ست�سارات لوكالة فران�س بر�س اإن “ال�سوؤال املطروح 
من  ل،  ام  ثانية  دورة  �ستجري  اإذا  م��ا  مبعرفة  يتعلق 

امل�ستحيل التكهن بذلك«.
ال�سيا�سية  احل���ي���اة  ط��ب��ع  ال�����ذي  ل����ول  ف����وز  ح����ال  ويف 
الربازيلية منذ ن�سف قرن وي�سارك يف �ساد�س انتخابات 
ال�سيا�سية مل  اإىل احلياة  رئا�سية، ف�سي�سكل ذلك عودة 
ل��ل��ج��دل يف ق�سايا  امل��ث��ري  ب��ع��د �سجنه  ب��ه��ا  ي��اأم��ل  ي��ك��ن 

ف�ساد.
وك�����س��ف��ت اآخ����ر م��ن��اظ��رة رئ��ا���س��ي��ة اخل��م��ي�����س ع��ن مدى 
ال��ك��راه��ي��ة ب��ني امل��ر���س��ح��ني الأب���رزي���ن ال��ل��ذي��ن تواجها 

ب�سرا�سة وتبادل اتهامات ب�”الكذب” و”الف�ساد«.
وخيم التوتر اأي�سا على احلملة النتخابية التي خا�سها 
���س��رتات واق��ي��ة م��ن الر�سا�س،  امل��ر���س��ح��ان م��رت��دي��ني 
وترافقت مع هجمات �سخ�سية فيما مل يطرح خاللها 

الكثري من امل�ساريع من اأجل الربازيل.
ويرى العديد من الربازيليني اأن فوز لول من الدورة 

عرب  املتعر  الدميقراطي  النتقال  م�سار  على  وتلتف 
ال�سيا�سية  الأح���زاب  واإق�ساء  ال�سلطات  جميع  احتكار 
واملنظمات الوطنية ومكونات املجتمع املدين برمته من 

احلياة ال�سيا�سية ح�سب تعبري البيان.
ال��ت��ي ت�سمنها  “حجم الخ����اللت  و���س��ّج��ل احل���زب     
امل�ساواة  م���ب���داأ  خ���رق  اأب���رزه���ا  النتخابي”  ال��ق��ان��ون 
امل�ساركة يف احلياة  امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني يف ح��ق  ب��ني 
ال�سيا�سية عرب حرمان مزدوجي اجلن�سية من الرت�سح 
الوطنية  الدوائر  ال�سعب عن  نواب  لنتخابات جمل�س 
بالدوائر  بالرت�سح  الفئة  هذه  لنف�س  ال�سماح  حني  يف 
الكيل مبكيالني  يكّر�س  م��ا  ال��وط��ن وه��و  خ���ارج ح���دود 

والتمييز والإق�ساء يف حق جزء من التون�سيني.
   وت���اب���ع اأن م���ن ب���ني الخ������اللت اإق�������س���اء الأح������زاب 
نظام  ع��رب  وال��ك��ف��اءات  وال�����س��ب��اب  وال��ن�����س��اء  ال�سيا�سية 
اقرتاع على الأفراد وفر�س �سروط تعجيزية للرت�سح 
ا�ستعمال  والوجاهات وت�سجع  ال�سغط  تخدم جماعات 

اإىل ج��ان��ب م��ن و�سفهم بكل  ان��خ��راط��ه     وع���رّب ع��ن 
و�سباب  ن�ساء  م��ن  ال�سيا�سية  العملية  م��ن  املق�سيني 
وم���ن اأح�����زاب وم��ن��ظ��م��ات وج��م��ع��ي��ات ل���س��ت��ع��ادة امل�سار 
الدميقراطي والت�سدي للمنحى النفرادي وملحاولت 
احلياة  ويف  املجتمع  يف  وتعدد  تنوع  كل  على  الت�سييق 
ال�سيا�سية.   هذا واعترب اأن القانون النتخابي احلايل 
اأية  امل��ت��اأزم وغ��ي��اب  ال�سيا�سي  وامل��ن��اخ  ال��د���س��ت��وري  غ��ري 
�سمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية و�سفافة يحول 

دون اأي م�ساركة جدية يف العملية النتخابية.
   من جهته، اعترب رئي�س حركة تون�س اإىل الإمام عبيد 
قي�س  للرئي�س  امل��وال��ني  ا�سد  ح��زب من  وه��و  الربيكي، 
�سعيد، اأّن النتخابات الت�سريعية املقبلة مهددة متوجها 

بر�سالة للرئي�س قي�س �سعيد.
   وانتقد الربيكي الرتباك احلا�سل يف هيئة النتخابات، 
ة، يف ظل ت�سارب ت�سريحات م�سوؤوليها بخ�سو�س  خا�سّ
م�ساركة الحزاب يف احلملة النتخابية من عدمها رغم 

يرهق  انتخابي  ن�سق  واعتماد  امل�سبوه،  ال�سيا�سي  امل��ال 
الناخب وي�سجع ظاهرة عزوف املواطنني عن امل�ساركة 

ال�سيا�سية تر�سحا وانتخابا.
التمويل  م��ن  املرت�سحني  ح��رم��ان  اأن  اإىل  لفت  كما     
العمومي مما يجعل عملية الرت�سح وامل�ساركة يف ال�ساأن 
العام حكرا على طبقة اجتماعية بعينها وي�سرب مبداأ 
امل��واط��ن��ني واملواطنات  ال��ف��ر���س وامل�����س��اواة ب��ني  ت��ك��اف��وؤ 
اإ�سافة اإىل تق�سيم ترابي اعتباطي ل يراعي الرتكيبة 
النعرات  وي���ذك���ي  ال��ت��ون�����س��ي  للمجتمع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ع��رو���س��ي��ة وي��ج��ع��ل م���ن ال���ربمل���ان جمل�سا 
للمحليات ويهّم�س دوره الوطني ويكر�س هيمنة رئي�س 

اجلمهورية على بقية املوؤ�س�سات.
اأن احلل للخروج من الأزم��ة ال�سيا�سية     واأك��د امل�سار 
عملية  يقت�سي  ال��راه��ن��ة  والجتماعية  والقت�سادية 
القوى  خمتلف  فيها  ت�����س��ارك  وع��اج��ل��ة  �ساملة  اإن��ق��اذ 

الوطنية دون انفراد اأو اإق�ساء.

ا�ستطالعات  يف  الرابع  الي�سار(،  )و�سط  غوميز  �سريو 
الراأي التي تتوقع له %5 من نوايا الأ�سوات.

واأعلن بول�سونارو اأنه �سيكون “من غري الطبيعي” اأّل 
الأحد  الأ���س��وات  م��ن  الأق���ل  %60 على  يح�سل على 

راف�سا نتائج ا�ستطالعات الراأي “الكاذبة«.
وقال لورينا “اأعتقد اأنه �سيطعن يف النتيجة اإذا خ�سر، 
لكن هذا ل يعني اأنه �سينجح. الأ�سرة الدولية �ستعرتف 

بالنتيجة ب�سرعة«.
نظام  م�سداقية  يف  متكررة  ب�سورة  بول�سونارو  و�سكك 
العام  منذ  الربازيل  يف  املعتمد  الإل��ك��رتوين  الت�سويت 

احلمالت  م���ن  “النتهاء”  م���ن  ���س��ي��م��ك��ن��ه��م  الأوىل 
من  اإ�سافية  اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  خ��و���س  ب���دون  النتخابية 
الهجمات ال�سارية حتى الدورة الثانية يف 30 ت�سرين 

الأول/اأكتوبر.
ذلك  ف�سي�سر  امل��ق��اط��ع��ة،  ال��ن��اخ��ب��ون  اخ��ت��ار  ح���ال  ويف 
النتقال  اأن  املحللون  يو�سح  اإذ  بلول،  خا�سة  ب�سورة 
�سيمكن بول�سونارو من تعبئة موؤيديه  ثانية  اإىل دورة 

والتقاط اأنفا�سه.
“الت�سويت  اإىل  ل��ول  ذل��ك، دع��ا فريق  وان��ط��الق��ا م��ن 
ناخبني  اإىل  ر�سالة  بذلك  موجهني  مفيدة”،  ب�سورة 

اأّن رئي�س الدولة اأكد ان الحزاب معنية بالنتخابات«
  واأف����اد ال��ربي��ك��ي ب���اأن احل��رك��ة، “ ق��د ت��راج��ع موقفها 
دي�سمرب   17 ليوم  املقّررة  الت�سريعية  النتخابات  من 

2022 وتبقى فر�سية مقاطعة النتخابات واردة«.
املجل�س  اعمال  انطالق  الربيكي على هام�س  واأ�سار     
املركزي الطارئ اىل ان املجل�س املركزي هو من �سيقرر 
من  الأح��زاب  اأق�سيت  ما  اإذا  للحركة  الر�سمي  املوقف 
امل�ساركة يف احلملة النتخابية واإذا ما مل تعلن الهيئة 
وا���س��ح��ا بخ�سو�س هذه  م��وق��ف��ا  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ل��ي��ا 

امل�ساألة.
   ودعا يف الإطار ذاته رئي�س الدولة اإىل مراجعة عّدة 
قائال  النتخابي  بالقانون  عالقة  يف  ة  وخا�سّ م�سائل 
املوقف  احلا�سل يف  والرتباك  النتخابات مهددة  “اإّن 
التزكيات  وم�ساألة  النتخابي  والقانون  الح���زاب  من 
الجتماعي  الو�سع  اأن  ذلك  على  زد  اإ�سكاليات،  تطرح 

املتفجر، الّذي ل ي�سجع على الإقبال على النتخاب«.

عنيف،  ب��ت��ح��رك  م��ل��وح��ا   ،1996
م��ا ب��ع��ث خم���اوف م��ن وق���وع اأح���داث 
�سبيهة بالهجوم على مبنى الكابيتول 
ال����ث����اين- ك����ان����ون  يف  وا����س���ن���ط���ن  يف 
الرئي�س  هزمية  بعد   2021 يناير 

الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب.
ومل ت�سدر اأي موؤ�سرات قلق من جانب اجلي�س واأعلنت 
الوليات املتحدة اأنها “�ستتابع عن كثب” النتخابات.

وج��م��ع ل���ول زع��ي��م ح���زب ال��ع��م��ال ائ��ت��الف وا���س��ع��ا من 
ع�سرة اأحزاب و�سول اإىل ميني الو�سط الذي اختار بني 
�سفوفه مر�سحه ملن�سب نائب الرئي�س حاكم �ساو باولو 
األكمني، يف م�سعى لطماأنة الأو�ساط  ال�سابق جريالدو 

القت�سادية.
وهو يحظى بغالبية اأ�سوات الن�ساء وال�سباب والطبقات 

الفقرية.
اأم���ا ب��ول�����س��ون��ارو، ف��ه��و م��ر���س��ح ع��ن احل���زب الليربايل 
ولوبي  الإجنيليني  بني  كبري  بتاأييد  ويحظى  ال�سغري 
الأ�سلحة  حمل  يف  احل��ق  واأن�سار  الغذائية  امل��واد  جت��ار 

الفردية، وبدعم اأكر حتفظا بني اأرباب العمل.
يكافح  اأن  رئي�سهم  م��ن  ال��ربازي��ل��ي��ني  معظم  وي��رتق��ب 
والت�سخم  م��ن��ه��م  م��ل��ي��ون��ا   30 ي���ط���ال  ال�����ذي  ال��ف��ق��ر 
وتردي  الف�ساد  ت�ساعد  يف  �ساهما  اللذين  والبطالة 

الظروف املعي�سية.
وبعدما جنح لول خالل رئا�سته يف اإخ��راج 30 مليون 
ب���رازي���ل���ي م���ن ال��ف��ق��ر، وع����د ب��ت��وف��ري حل����وم للجميع 
الكثريين  اأن  غري  الفا�سية”،  وب�”الدميوقراطية �سد 

يرون فيه منوذجا للف�ساد.
يف املقابل، يدافع بول�سونارو عن القيم التقليدية رافعا 
الكارثية  اإدارت���ه  اأن  غري  والعائلة.  والوطن  اهلل  �سعار 
األف   685 ح�����س��د  ال����ذي  كوفيد-19  تف�سي  لزم����ة 
الأزمات  تكلفه غاليا، وكذلك  الربازيل قد  �سخ�س يف 

التي رافقت وليته.
الفدراليني  نوابهم  الأح���د  ال��ربازي��ل��ي��ون  ينتخب  كما 
جمال�س  ون������واب  ال�27  ال����ولي����ات  وح���ك���ام  ال�513 
امل�سوؤولون كالرئي�س لولية  الوليات. وينتخب هوؤلء 
من اأربع �سنوات. كما �سيتم جتديد ثلث مقاعد جمل�س 

ال�سيوخ ال�81 اإمنا لثماين �سنوات.

متديد التهدئة يف اليمن ي�سطدم بتعنت ميلي�سيا احلوثي
•• اليمن-وكاالت

اأنها  ال��ي��م��ن��ي��ة،  احل���ك���وم���ة  اأك������دت 
مقرتح  اأي  مع  باإيجابية  �ستتعامل 
ل��ت��م��دي��د ال��ت��ه��دئ��ة يف ال���ي���م���ن، يف 
اإن  احل��وث��ي  ميلي�سيا  ق��ال��ت  ح��ني 
التهدئة  مت��دي��د  م���ن  امل��ف��او���س��ات 

و�سلت اإىل “طريق م�سدود«.
واأ�����س����ارت احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة اإىل 
من  تتن�سل  احل��وث��ي  ميلي�سيا  اأن 
عاتقها  على  تقع  التي  الل��ت��زام��ات 
حملت  ف���ي���م���ا  ال����ت����ه����دئ����ة،  ب���������س����اأن 
ب���ري���ط���ان���ي���ا، م��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي 

م�سوؤولية انهيار التهدئة.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية، 
بلينكن  اأنتوين  الوزير  اإن  ال�سبت، 
حتدث مع نظريه ال�سعودي الأمري 
اآل �سعود لبحث  في�سل بن فرحان 
الن���ت���ه���اء ال��و���س��ي��ك ل��ل��ه��دن��ة التي 

امل��ت��ح��دة يف  ف��ي��ه��ا الأمم  ت��و���س��ط��ت 
اليمن الأحد.

ب���ي���ان عقب  ال�������وزارة يف  واأ����س���اف���ت 
بالتزام  ال����وزي����ر  “رحب  امل���ك���امل���ة 

ال�سعودية بتمديد الهدنة«. 
ال�سعودية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
“وزير  اأن  ال�������س���ب���ت  “وا�س”، 
اخلارجية ال�سعودي الأمري في�سل 
تلّقى  ع����ب����داهلل  ب����ن  ف����رح����ان  ب����ن 
الأول من  اأم�������س  ه��ات��ف��ي��اً  ات�����س��اًل 
املتحدة  ال���ولي���ات  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 

الأمريكية اأنتوين بلينكن«.
ال�سبت،  اليمنية،  احلكومة  واأك��دت 
تلقيها مقرتحاً حمدثاً من املبعوث 
اخل����ا�����س ل����الأم����ني ال����ع����ام ل����الأمم 
املتحدة اإىل اليمن لتمديد وتو�سيع 
ذكر م�سدر ميني  ما  وفق  الهدنة، 

لوكالة الأنباء اليمنية )�سباأ(.
اليمنية  “احلكومة  اإن  وق���ال���ت 

املحدث  امل��ق��رتح  درا���س��ة  تعمل على 
و�ستتعامل معه باإيجابية، انطالقاً 
اجلهود  كافة  وبذلها  حر�سها  من 
املعاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال���رام���ي���ة 
الإن�سانية يف كل املحافظات دون اأي 

متييز«.
الرئي�سي  “الهدف  اأن  واأ���س��اف��ت 
للهدنة هو اإيقاف نزيف الدم الذي 
احلوثية،  امليلي�سيات  ح��رب  تزهقه 
املدنيني  ح���رك���ة  ح���ري���ة  و����س���م���ان 
وامل�ساعدات  ال���ت���ج���اري���ة  وال�����س��ل��ع 
الإن�سانية، واأن احلكومة ت�سعى من 
تو�سيع  اإىل  الهدنة  جتديد  خ��الل 
وت�سهيل  اليمنيني  جلميع  الفوائد 
املرتبات  دف����ع  و���س��م��ان  ح��رك��ت��ه��م 
الإن�سانية  معاناتهم  من  للتخفيف 
امليلي�سيات  انقالب  بها  ت�سبب  التي 

احلوثية«.
وتابعت احلكومة اليمنية “بالرغم 

من تخلف امليلي�سيات احلوثية عن 
برفع  املت�سلة  بالتزاماتها  ال��وف��اء 
احل�����س��ار ع��ن ت��ع��ز، ف����اإن احلكومة 
اإب���داء  يف  ج��ه��داً  ت��دخ��ر  ل  اليمنية 
والتعاون  امل����رون����ة  اأ����س���ك���ال  ك���اف���ة 
لتجاوز  اخل�����ا������س  امل����ب����ع����وث  م�����ع 
امليلي�سيات  تختلقها  التي  العقبات 

احلوثية«.
م�ساء  احل���وث���ي،  ميلي�سيا  وق��ال��ت 
التي  الهدنة  تفاهمات  اإن  ال�سبت، 
“طريق  اإىل  و�سلت  الأح���د  تنتهي 

م�سدود«.
وقالت ميلي�سيا احلوثي يف بيان لها 
“خالل �ستة اأ�سهر من عمر الهدنة 
امللف  ملعاجلة  جدية  اأي  نلم�س  مل 
الإن�ساين كاأولوية عاجلة وملحة”، 

وفق بيانها.
واأ�سافت “تفاهمات الهدنة و�سلت 
اجلهود  رغ�����م  م�������س���دود،  ل���ط���ري���ق 

للتقدم  كفر�سة  الهدنة  ل�ستثمار 
الإن�سانية،  الأو����س���اع  م��ع��اجل��ة  يف 
وتثبيت وقف اإطالق النار يف عموم 

اليمن«.
الربيطاين،  وزي��ر اخلارجية  وق��ال 
ج��ي��م�����س ك���ل���ي���ف���ريل، ال�������س���ب���ت، اإن 
تهديد  يف  م�����س��ت��م��رون  احل��وث��ي��ني 
�سري املفاو�سات وحرمان اليمنيني 

من م�ستقبل �سلمي.
واأ�ساف كليفريل، يف بيان �سحفي، 
ومن  الأح���د،  ي��وم  تنتهي  “الهدنة 
اإىل  ال��ي��م��ن  ي���ع���ود  األ  ال�������س���روري 

ال�سراع مرة اأخرى«.
احلوثي  ميلي�سيا  كليفريل،  ودع���ا 
ل��ل��ت��وا���س��ل ب�����س��ك��ل ب��ن��اء م���ع جهود 
اليمن، هان�س  اإىل  الأمم��ي  املبعوث 
متديد  على  لالتفاق  ج��رون��دب��رغ، 
النخراط يف حوار  الهدنة لإتاحة 
�سلمي  م�ستقبل  حتقيق  ب�ساأن  ج��اد 

اليمنيني  وب��ق��ي��ادة  للجميع  �سامل 
اأنف�سهم.

اجلمعة،  امل���ت���ح���دة،  الأمم  وح���ث���ت 
ال��ي��م��ن على  ج��م��ي��ع الأط�������راف يف 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى جت����دي����د ال����ه����دن����ة، 
وتو�سيعها مبوجب اقرتاح للمبعوث 

اخلا�س هان�س غروندبريغ.
وق��ال الأم��ني العام ل��الأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتريي�س يف بيان اجلمعة 
“اأحث الطرفني ب�سدة على اغتنام 
ه���ذه ال��ف��ر���س��ة، ه���ذه ه��ي اللحظة 
التي  املكا�سب  على  للبناء  املنا�سبة 
حتققت وال�سروع يف طريق ا�ستئناف 
عملية �سيا�سية �ساملة للتو�سل اإىل 

ت�سوية تفاو�سية لإنهاء ال�سراع«.
وطالب جميع الأطراف اإىل اغتنام 
الهدنة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال��ف��ر���س��ة 
يلبي  دائ�����م  ����س���الم  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل 

مطالب ال�سعب اليمني.

•• الفجر -تون�س
يوا�سل  �سعيد  قي�ض  الرئي�ض  اإن  الجتماعي  الدميقراطي  امل�سار  حزب  قال      
توجهه النفرادي دون ا�ستخال�ض لدرو�ض العزوف املواطني الذي �سهده ا�ستفتاء 
الد�ستور  ن�ض  مع  متاما  يتعار�ض  جديدا  انتخابيا  قانونا  واأ�سدر  يوليو،   25
اأ�سدره  بيان  يف  الجتماعي  الدميقراطي  امل�سار  حزب  واأعلن  نف�سه.     اجلديد 
اأم�ض الأحد، عن عدم م�ساركته يف ال�ستحقاق النتخابي املزمع اإجراءه يوم 17 
اأن �سيا�سة فر�ض الأمر الواقع التي يتبعها الرئي�ض  2022.    واعترب  دي�سمرب 
متعن يف اإنتاج ن�سو�ض وقوانني دون مداولة م�سوهة وغري د�ستورية تن�سف مبادئ 

الدميقراطية القائمة على الت�ساركية وامل�ساواة و�سيادة القانون ..،
امل�سار لن ي�سارك يف النتخابات
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عربي ودويل

 وا�سنطن ترحب بال�سماح لباقر منازي مبغادرة اإيران 

نافذة 
م�سرعة

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

•• با�شكوايل با�شكينو

اأع��ط��ت ان��ت��خ��اب��ات ي���وم الأح����د 25 �سبتمرب يف     
الو�سط”،  “حتالف ميني  ل�  اإيطاليا فوًزا وا�سًحا 
ويف جميع الحتمالت، �سيكلف الرئي�س اليطايل 
حزبها  لأن  احلكومة،  بت�سكيل  ميلوين  جيورجيا 
ف��رات��ي��ل��ي دي��ت��ال��ي��ا ح�����س��ل ع��ل��ى 26 ب��امل��ائ��ة من 

الأ�سوات متقدما ب�سكل جيد داخل الئتالف.
   »ع��ل��ى الأر������س ال��ت��ي اخ���رتع���ت ال��ف��ا���س��ي��ة، عاد 
هذه  ت�����س��درت  ال�سلطة”،  اإىل  امل��ت��ط��رف  اليمني 
بو�ست.  وا�سنطن  �سحيفة  ن�سرته  مقال  الكلمات 
جانب  من  الفا�سية  اإىل  الإ���س��ارة  اأن  الوا�سح  من 
اجل��ري��دة الأم��ري��ك��ي��ة امل��رم��وق��ة ل ع��الق��ة جدية 
“الدميقراطيون  ازده�������ر  ل���ق���د  ب����ال����واق����ع.  ل����ه 
ال�سويديون” الذين برزوا موؤخًرا يف بلد له ما�س 
النظر  الأف�����س��ل  وم��ن  �سائبة.  ت�سوبه  ل  �سيا�سي 
الجنراف  لهذا  واجلديدة  امل�سرتكة  اجل��ذور  اإىل 
اأوروب��ا والوليات املتحدة.  املحتمل اإىل اليمني يف 
وما يحدث يف اإيطاليا يتطلب حتلياًل اأكر تركيًزا 

على الديناميكيات الداخلية.

اي ديناميكية �سيا�سية؟
ك��ل م�ساكلها،  م��ن  ال��رغ��م  ال��ي��وم، على  اإيطاليا     
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وخ�����س��و���س��ا الق��ت�����س��ادي��ة، ل عالقة 
اأن جند  اأردن��ا  واإذا  باإيطاليا منذ قرن م�سى،  لها 
عالقة بني حزب ال�سيدة ميلوين و�سابقة ما، فقد 
يفكر املرء بالأحرى يف التجمع الوطني الفرن�سي. 
مع اختالف واحد مهم، ان حزب فراتيلي ديتاليا 
2012 من  عام  ولد  �سيا�سي حديث،  ت�سكيل  هو 
انق�سام يف حزب برل�سكوين، و�سّجل فقط 4 باملائة 

يف النتخابات ال�سيا�سية الأخرية لعام 2018.
   يعود منوه املت�سارع يف ال�سنوات القليلة املا�سية 
الذي  ال�سيا�سي  وللعر�س  زعيمته،  �سخ�سية  اإىل 
جيورجيا  ك���ان���ت  ل��ل��ن��اخ��ب��ني.  الأح�������زاب  ق��دم��ت��ه 
باأكرب  حظي  ال��ذي  ال�سيا�سي  املمثل  ه��ي  ميلوين 
ال��ع��ام يف �سبه اجل��زي��رة لعدة  ال���راأي  �سعبية ل��دى 
اأ�سهر -بعد رئي�س الوزراء امل�ستقيل ماريو دراجي، 

الذي مل يكن مرت�سًحا.
   يجب اأوًل اأن يوؤخذ يف العتبار اأّن “حتالف ميني 
وفراتيلي  وال��راب��ط��ة  اإيطاليا  )ف����ورزا  الو�سط” 
دي��ت��ال��ي��ا(، ب���دًء م��ن الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة لعام 
2019 وهو يحتل ال�سدارة يف جميع ا�ستطالعات 
املواطنني  ت�������س���وي���ت  ن����واي����ا  ح���ي���ث  م����ن  ال���������راأي 
الإيطاليني، مقابل حتالف ي�سار الو�سط املحتمل. 
مل ي��ق��م ال��ي��م��ني ب���زي���ادة ع���دد الأ����س���وات ال��ت��ي مت 
باأ�سوات  الق��رتاع مقارنة  بها يف �سناديق  الإدلء 
من  اختيارهم  نقلوا  ناخبيه  لكن  ال�ستطالعات، 
جيورجيا  اإىل  برل�سكوين  وح��زب  الرابطة  ح��زب 

ميلوين.
   �سيكون من ال�سطحي العتقاد بتوّجه الت�سويت 
ل�سالح  اخل���ط���وة  ات���خ���اذ  مت  ل��ق��د  ال���ي���م���ني:  اىل 
للناخبني  جاذبية  اأك���ر  ب��دت  �سيا�سية  �سخ�سية 
و�سالفيني،  ب��رل�����س��ك��وين  يف  اأم��ل��ه��م  خ���اب  ال��ذي��ن 
��ا خ��ي��اًرا ج��دي��ًدا جت���اه جتارب  اأي�����سً وال��ت��ي مثلت 
-مل  دراج���ي  حكومة  -با�ستثناء  حديثة  �سيا�سية 
املعقول  غري  من  �سيكون  الناخبني.  موافقة  تنل 
ا اأن نقول اإن جيورجيا ميلوين هي تعبري عن  اأي�سً
لنفكر  �سالفيني،  ماتيو  اأك��ر من  مواقف ميينية 
يف عالقات هذا الأخري مع حزب فالدميري بوتني 
انت�سار  م��ي��ل��وين،  ان��ت�����س��ار  ان  اأورب������ان.  وف��ي��ك��ت��ور 
انت�سار  حزبها.  انت�سار  كونه  من  اأك��ر  �سخ�سي 
عار�سها  م��ن  ك��ل  �سعف  اإىل  كبري  ح��د  اإىل  ي��ع��ود 

ا�ستقالة  اأعقبت  التي  النتخابية  احلملة  خ��الل 
حكومة ماريو دراجي.

بديل، وكان  ائتالف  ت�سكيل  ليتا  اإنريكو     ح��اول 
اليمني.  ف��وز  منع  بفر�سة  يتمتع  اأن  املمكن  م��ن 
كانت  م�ستحيلة.  املهمة  اأن  ثبت  ما  �سرعان  لكن 
عام  انت�سارها  منذ  ت�سهد  التي  جن��وم،   5 حركة 
2018 انهيارا حاًدا، وراء ا�ستقالت دراجي، الذي 
املواقف  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  بقوة.  ليتا  اأي��ده 
جوزيبي  اجلديد  زعيمها  اتخذها  التي  املتطرفة 
بالن�سبة  ب��ه  ���س��ري��ًك��ا م��وث��وًق��ا  ك��ون��ت��ي مل جت��ع��ل��ه 

ل�سكرتري احلزب الدميقراطي.
    من اجلهة الأخرى، مل يكن حزب الو�سط اجلديد 
بزعامة كاليندا، الوزير ال�سابق يف حكومة رينزي، 
م�ستعًدا للتحالف مع احلزب الدميقراطي الذي 
اأح��زاب �سغرية  واف��ق على خو�س النتخابات مع 
من الي�سار املتطرف، وهو ما كان �سي�سو�س �سورته 
الو�سطية. ومع ذلك، يف نظام انتخابي مثل النظام 
املعمول به يف اإيطاليا، حيث يتم تخ�سي�س ما يزيد 
قلياًل عن ثلث املقاعد الربملانية عن طريق نظام 
الئتالف  على  التغلب  ف���اإن  ال��ف��ردي،  الن��ت��خ��اب 
ال�سيا�سية  للقوى  بالن�سبة  ميثل مهمة م�ستحيلة 

التي تتقدم منق�سمة لالنتخابات.

والآن؟
اأعطى  ال��ذي  الت�سويت  �سفحة  طويت  اأن  بعد     
حول  ���س��وؤال��ني  ط��رح  يجب  متوقًعا،  ف���وًزا  اليمني 
ت�سكيل  ���س��وؤال  القريب:  امل�ستقبل  يف  �سيحدث  ما 
ال�سلطة التنفيذية، وعالقات احلكومة اجلديدة، 

خا�سة مع الحتاد الأوروبي.
   املهمة الأوىل لي�ست بال�سرورة الأ�سعب. يجب 
اأن تختار جيورجيا ميلوين وزراء اأكفاء تقبل بهم 
اأوروبا. وقد اأعلنت اأنها �ستقوم، مب�ساعدة الرئي�س 
ماتاريال، باتخاذ خيارات معقولة، ومن م�سلحتها 
حل�سن  مرتهن  حكومتها  بقاء  لأن  بذلك،  القيام 
توترات  ت��ن�����س��اأ  اأن  مي��ك��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  الخ���ت���ي���ار. 
م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا يف ال��ت��ح��ال��ف. ال��راب��ط��ة ع��ل��ى وجه 
نتائج  من  امل�ستاء  �سالفيني  وزعيمها  اخل�سو�س 
النتخابات، قد يطالبان بوزارات معينة ل ترغب 
يف تكليفها بها -ول �سيما وزارة الداخلية-لكن هذه 

التوترات لن متنع ت�سكيل ال�سلطة التنفيذية.
   ���س��ي��ك��ون م���ن الأ����س���ع���ب ع��ل��ى رئ��ي�����س��ة ال�����وزراء 
مع  خ��ا���س��ة  �سمعتها،  ت��ع��دي��ل  اجل���دي���دة حم��اول��ة 
الزعامات الأوروبية. اإن نزعتها الأطل�سية را�سخة. 
ال ان ت�سريحات جيورجيا ميلوين ال�سابقة حول 
نزعتها الأوروبية اأقل ما يقال فيها انها ملتب�سة. 
وب�سفتها رئي�سة حزب املحافظني الأوروبي، والآن 
منطقة  يف  الثالثة  ل��ل��دول��ة  ال�سيا�سية  الزعيمة 
املوؤ�س�سة لالحتاد، ميكن  ال��دول  واإح��دى  ال��ي��ورو، 
للنزعة  املناه�سة  الأغلبية  قلق  ج��ي��ًدا  نفهم  اأن 
ال�سيادية يف الربملان الأوروبي من احتمال انزلق 

اإيطاليا اإىل اليمني.
   لكن اخلطاب ال�سيا�سي �سيء، والواقع �سيء اآخر، 
وم��ن ن��واح ك��ث��رية، ال�سيادية ه��ي وه��م يف اأوروب���ا. 
الإيطاليني  امل��واط��ن��ني  ف����اإن  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة 
املوحدة،  والعملة  الحت��اد  كبري  اإىل حد  ي��وؤي��دون 
و�ستفعل رئي�سة الوزراء املقبلة كل ما هو �سروري 
للحفاظ على ثقة ناخبيها )والأ�سواق(، لأن بلًدا، 
على وجه التحديد مثل اإيطاليا، بديونه العمومية 
الهائلة ل ميكنه ال�ستغناء عن الحتاد الأوروبي، 
ول  البلد  فال  م�ساعدته.  على  ا  اأي�سً يعمل  ال��ذي 

رئي�سة الوزراء مدفوعان مبيول انتحارية.
ترجمة خرية ال�سيباين

من يخاف من جيورجيا ميلوين...؟

*مدير الأبحاث يف املركز القومي للبحث العلمي -مدر�سة الدرا�سات العليا يف العلوم 
الجتماعية، مركز رميون اآرون “مركز الدرا�سات الجتماعية وال�سيا�سية رميون اآرون«.

الإ�سالمية �سعًيا اإىل الإفراج عن جنله، رجل الأعمال 
يف   .2015 الأّول-اأك���ت���وب���ر  ت�سرين  يف  اأوِق����ف  ال���ذي 
2016، حكم على الرجلني بال�سجن ملدة ع�سرة اأعوام 

بتهمة التج�س�س.
ل��ه برتك  ال�����س��م��اح  2020 دون  ب��اق��ر يف  واأف�����رج ع��ن 
اأكدت  اأيلول-�سبتمرب،  البالد، وبقي جنله موقوفا. يف 
عاجلة  ج��راح��ي��ة  عملية  اىل  يحتاج  ب��اق��ر  اأن  العائلة 
ملعاجلة ان�سدادات يف �سرايينه، داعية اأي�سا اىل اإطالق 

�سياماك ليتواجد قرب والده.
باقر  وحم��ام��ي  املتحدة  الأمم  اأك���دت  ال�سبت،  وم�ساء 
وجنله، اأن طهران وافقت على �سفر الأول والإفراج عن 

الثاين.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

رّحبت الإدارة الأمريكية بال�سماح لالأمريكي الإيراين 
باقر منازي مبغادرة اإيران بعد �سبع �سنوات من منعه 
فيما  امل�سجون،  �سياماك  ابنه  والإف���راج عن  ذل��ك،  من 
ذكر الإعالم الر�سمي الإيراين الأحد اأن طهران تتوقع 
“انتهاء  اأر�سدة عالقة لها يف اخلارج بعد  الإف��راج عن 
من  ال�سجناء”  حول  املتحدة  الوليات  مع  املفاو�سات 

البلدين.
وك��ان من��ازي الأب )85 عاما(، وهو م�سوؤول �سابق يف 
�سندوق الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سف(، اعتقل يف 
اجلمهورية  اإىل  توّجه  حني   ،2016 �سباط-فرباير 

•• �شاراييفو-اأ ف ب

���س��ّوت ال��ب��و���س��ن��ي��ون اأم�����س الأح����د يف 
اأزمة  اأوج  يف  جت��ري  عامة  انتخابات 
انق�سامات  مت��زق��ه  ب��ل��د  يف  �سيا�سية 
متزايدة بني قومياته تهّدد �سالمته 
التهديدات  وب���ني  اأرا���س��ي��ه.  ووح����دة 
النف�سالية من ال�سرب الأورثوذك�س، 
الكروات  ل��دى  ب��الإح��ب��اط  وال�����س��ع��ور 
الكاثوليك الذين مل يعودوا يريدون 
البو�سنة  م�����س��ل��م��ي  م����ع  ال���ت���ع���اي�������س 
ب�”دولة  منهم  كثريون  يحلم  الذين 
حدوث  ك��ث��ريون  يخ�سى  مواطنة”، 
النتخابات.  بعد  جديدة  ا�سطرابات 
والفقرية  ال�سغرية  الدولة  وتنق�سم 
كيان �سربي  البلقان بني  الواقعة يف 
البو�سنة”  ���س��رب  “جمهورية  ه���و 
م�سلم،  ك����روات����ي  ف�������درايل  واحت�������اد 
�سلطة  ع���رب  ب��ب��ع�����س��ه��م��ا  ي��رت��ب��ط��ان 

مركزية غالباً ما تكون م�سلولة.
ال��ن��ظ��ام م��ن اتفاقيات  وا���س��ُت��م��ّد ه��ذا 
اإليها يف  التو�سل  التي جرى  دايتون 
املتحدة.  ال��ولي��ات  ب��رع��اي��ة   1995
وق�����د اأن����ه����ت ح���رب���ا ق���ت���ل ف��ي��ه��ا مئة 
�سباح  الناخبون  وب��داأ  �سخ�س.  األ��ف 
معّقد  اق�����رتاع  يف  امل�����س��ارك��ة  الأح�����د 
لت�سمية الأع�ساء الثالثة يف الرئا�سة 
الربملان  ون��واب  للبو�سنة،  اجلماعية 
ال��ك��ي��ان��ني، وكذلك  امل���رك���زي ون�����واب 

رئا�سة جمهورية �سرب البو�سنة.
وق��ال��ت اخل��ب��رية الق��ت�����س��ادي��ة امرا 
بي�سيت�س “57 عاماً” لوكالة فران�س 
“ل  �ساراييفو  يف  ت�سّوت  وه��ي  بر�س 
ال�سيء  اأ�سّوت لأنه  �سيء،  اأي  اآمل يف 

الوحيد الذي ميكنني فعله كفرد«.

•• جنيف-وكاالت

اأرمينيا  خ��ارج��ي��ة  وزي�����را  ي��ل��ت��ق��ي 
واأذربيجان اأم�س الأحد بجنيف، يف 
بارقة اأمل على انتهاء ال�سراع بني 
ل�”معاهدة  والتو�سل  ال��دول��ت��ني، 
عام   100 ن���ح���و  ت��ن��ه��ي  �سالم” 
م���ن ال����ن����زاع و����س���ط خم�����اوف من 
ال�سراع  وجت��دد  ه�سة”  “اتفاقات 
جنيف  لقاء  وياأتي  اجلانبني.  بني 
اإثر ارتفاع جديد يف من�سوب التوتر 
بني اجلانبني بعد نزاعات حدودية 
منت�سف ال�سهر املا�سي هي الأعنف 
منذ 2020 اأودت بحياة الع�سرات 
قبل تدخل اأمريكي اأ�سهم يف وقف 

اإطالق النار.

امل�ساركون والأهداف:
امل���ف���او����س���ات جاء  الإع���������الن ع����ن 
م��ن ج��ان��ب اأرم��ي��ن��ي��ا، ال��ت��ي اأك���دت 
مع  امل�����ح�����ادث�����ات  يف  م�������س���ارك���ت���ه���ا 

اأذربيجان.
ي�������س���م ال����ل����ق����اء وزي��������ر خ���ارج���ي���ة 
ومن  م���ريزوي���ان،  اأرارات  اأرم��ي��ن��ي��ا 
نظريه  الأذرب�����ي�����ج�����اين  اجل����ان����ب 
ج��ي��ه��ون ب���اي���رام���وف. ت��ه��دف اإىل 
وبدء  الإقليمية،  الت�����س��الت  فتح 
احلدود  واأم��ن  تر�سيم  جلنة  عمل 

الأرمنية - الأذربيجانية«.
وحمادثات  املعارك  وبع�س  حربان 

ه�سة
100 عام تت�سارع  اأك��ر من  منذ 
اأرم��ي��ن��ي��ا واأذرب��ي��ج��ان ح���ول تبعية 

اإقليم ناغورين كاراباخ.
الأوىل  ب��ي��ن��ه��م��ا  ح����رب����ان  ن�����س��ب��ت 

1992 والأخرى يف 2020.
من  اأك����ر  الأوىل  احل����رب  خ��ل��ف��ت 
نزوح  اإىل  اإ���س��اف��ة  قتيل  األ���ف   30

ينخرط  ال���ث���الث���ة،  امل���ج���م���وع���ات  يف 
املنا�سب  ي�����س��غ��ل��ون  ال���ذي���ن  ال����ق����ادة 
ال��ع��اّم��ة م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، يف نزاع 
قومي لل�سيطرة على ال�سلطة، بينما 
اختيار  املواطنني  من  الكثري  ل  يف�سّ
املنفى على مواجهة الفتقار لالآفاق 

ال�سيا�سية والقت�سادية.
فقد غادر حوايل 500 األف �سخ�س 
اإح�����س��اء �سكاين يف  اآخ���ر  ال��ب��الد منذ 
العام 2013، عندما كان عدد ال�سكان 
لتقديرات  وفقاً  ن�سمة  ماليني   3،5
دائمة”،  ع����ودة  اأج����ل  م���ن  “الحتاد 
حملية.  حكومية  غري  منظمة  وه��ي 
وتقول �سارا ديودجيت�س “21 عاما” 
طالبة الفل�سفة يف �ساراييفو ال�سرقية 
جمهورية  م����ن  ج��������زءاً  ت���ع���د  ال����ت����ي 
ُتعطى  “الأولوية  اإن  البو�سنة  �سرب 
الذين  الأك����ّف����اء  غ���ري  ل��الأ���س��خ��ا���س 
مي���ي���ل���ون ل��ل��ف�����س��اد داخ������ل الأح�������زاب 
حم�سوبية”.  ع��الق��ات  فر�ست  التي 
دفع  “يوا�سلون  اأن���ه���م  واأ����س���اف���ت 
البو�سنة  وك����ل  ال�����س��رب  ج��م��ه��وري��ة 
هذا  ويف  ال���ه���اوي���ة«.  اإىل  وال��ه��ر���س��ك 
املراقبني  من  العديد  ي�سري  ال�سياق، 
اإىل اأّن املح�سوبية تعزز الو�سع القائم 
بابيت�س  زارك��و  املحّلل  ويقول  حاليا. 
ب�سكل  يعتمدون  �سخ�س  مليون  اإّن 
 250( ال��ع��ام  القطاع  على  ب��اآخ��ر  اأو 
وي�سّكلون  وعائالتهم(  موظف  األ��ف 

“خزان ناخبني لالأحزاب احلاكمة«.
دوديك  م��ي��ل��وراد  ي�سعى  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ل�سرب  ال��را���س��خ  ال�سيا�سي  ال��زع��ي��م 
املنتهية  ال�سربي  وامل��م��ث��ل  البو�سنة 
وليته يف الرئا�سة اجلماعية، لرئا�سة 
ج��م��ه��وري��ة ال�����س��رب ه���ذه امل����رة. وقد 

���س��اع��ف ال��ق��وم��ي ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
النف�سالية يف  التهديدات  63 عاماً 
الأ�سهر الأخرية، مّما اأّدى اإىل فر�س 
وا�سنطن  ق��ب��ل  م���ن  ع��ل��ي��ه  ع��ق��وب��ات 
ول����ن����دن. وق�����د اأك������د دودي�������ك م������راراً 

وتكراراً اأن البو�سنة دولة “فا�سلة«.
املحللني على فوز هذا  بع�س  يراهن 
الرو�سي  ب��ال��رئ��ي�����س  ال��ك��ب��ري  امل��ع��ج��ب 
مناف�سته  اأن  رغ��م  بوتني،  فالدميري 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ي��ل��ي��ن��ا ت��ري��ف��ي��ت�����س )39 

عاما( الأكادميية، توؤكد العك�س.
اأي�ساً على الوتر  تلعب هذه الأخرية 
على  بالق�ساء  تعد  ولكنها  ال��ق��وم��ي 
ميلوراد  اأ�س�سه  الذي  الفا�سد  النظام 
وتقول  ت��ع��ب��ريه��ا.  ح�����س��ب  دودي�������ك، 

“ثاأرنا �سُيمار�س عرب القانون«.
يف املجموعة البو�سنية ي�سعى بكر عزت 
الرئي�سي  احل���زب  زع��ي��م  بيغوفيت�س 
الدميوقراطي”  ال���ع���م���ل  “حزب 
القومي،اإىل الفوز بولية ثالثة يف يف 

املقعد الإ�سالمي للرئا�سة الثالثية.
للبو�سنة  رئي�س  اأول  جن��ل  ويخو�س 
امل�������س���ت���ق���ّل���ة، ل��ع��ب��ة اأ����س���ع���ب م����ن ذي 
ع�سر  اأح���د  يدعمه  مر�سح  ���س��ّد  قبل 
ديني�س  وي����ق����وم  م���ع���ار����س���اً.  ح����زب����اً 
البالغ  التاريخ  بي�سريوفيت�س مدّر�س 
من العمر 46 عاماً، بحملة من اأجل 

بو�سنة “موالية لأوروبا وموحدة«.
م���ن ج��ه��ت��ه��م، ي��ب��دو ال���ك���روات الذي 
الق����رتاع،  لأ���س��ه��ر مبقاطعة  ه����ّددوا 

غ���ري م�������س���روري���ن ب��ت��ق��ا���س��م الحت����اد 
بكيانهم  ويطالبون  البو�سنيني.  مع 
بتعديل  الأق��������ل  ع���ل���ى  اأو  اخل����ا�����س 
القواعد  فهذه  النتخابية.  القواعد 
ي�سّكلون  ال��ذي��ن  للبو�سنيني  ت�سمح 
غالبية كبرية داخل الكيان امل�سرتك، 
بانتخاب الع�سو الكرواتي يف الرئا�سة 
الكرواتي  ممثل  �سيواجه  الثالثية. 
الرئا�سة  جمل�س  يف  ولي��ت��ه  املنتهية 
دولة  لواء  كوم�سيت�س، حامل  زيليكو 
�سرعية”  “غري  تعترب  “مواطنة” 
م��ن جمموعته،  م��ن قبل ج��زء كبري 
ب��وري��ان��ا ك��ري�����س��ت��و م��ر���س��ح��ة “حزب 
الكرواتي”  ال��دمي��وق��راط��ي  الحت���اد 

القومي.

وت�سريد مئات الآلف.
اأ�سفرت احلرب الأخرية عن مقتل 
وانتهت  ���س��خ�����س   6500 ن���ح���و 

بو�ساطة رو�سية.
بينها  امل��ع��ارك  بع�س  اأي�����س��ا  ج��رت 
اإىل  واأدت   ،2016 اأب��ري��ل  اأح���داث 

مقتل 110 اأ�سخا�س.
ب���ات ي��ع��رف ب��الإق��ل��ي��م امل��ل��ت��ه��ب اأو 
الكبرية  الأع��داد  الدم جراء  اإقليم 
للقتلى التي ت�سقط من اجلانبني.

اأذربيجان  اتفقت   ..2022 اأبريل 
واأرمينيا على بدء مفاو�سات �سالم 
لل�سراع  ح��دا  ت�سع  اأن  �ساأنها  من 

بني البلدين.
الرئي�س   ..2022 اأغ�سط�س   31
رئي�س  م��ع  علييف  اإل���ه���ام  الأذري 
با�سينيان  نيكول  الأرمني  ال��وزراء 
اللقاء:  عقب  علييف  بروك�سل.  يف 
مي��ك��ن اإع�����داد ات��ف��اق��ي��ة ���س��الم بني 

وتوقيعها  واأرم���ي���ن���ي���ا  اأذرب���ي���ج���ان 
خالل اأ�سهر قليلة.

قتل  اجل�����اري،  �سبتمرب  منت�سف 
خالل  الأق����ّل  على  �سخ�سا   286

ا�ستباكات بني البلدين.
اأ����س���ه���م ال���ت���دخ���ل الأم����ري����ك����ي يف 
اأوق����ف����ت  ه����دن����ة  اإىل  ال����ت����و�����س����ل 
ب��ني البلدين منذ  ال��ن��زاع الأع��ن��ف 

.2020
خارجية  وزي�����را  ���س��ب��ت��م��رب..   20
وزير  بو�ساطة  يلتقيان  البلدين 
اخل����ارج����ي����ة الأم����ري����ك����ي اأن���ت���وين 

بلينكن يف نيويورك.
اأرمينيا  ت��ب��ادل��ت  ���س��ب��ت��م��رب..   23
واأذربيجان التهامات بك�سر اتفاق 

ه�س لوقف اإطالق النار.

الإقليم الفقري
ن����اغ����ورين ك����اراب����اخ اإق���ل���ي���م فقري 

يعتمد  الق��ت�����س��ادي��ة.  م�����وارده  يف 
فيه  الق�����ت�����������س�����ادي  ال����ن���������س����اط 
املا�سية  وت���رب���ي���ة  ال�����زراع�����ة  ع���ل���ى 
من  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سناعات  وبع�س 

املحا�سيل.
ي��ب��ع��د الإق��ل��ي��م ع��ن ب��اك��و عا�سمة 
كيلومرتا   270 ن��ح��و  اأذرب��ي��ج��ان 

اإىل الغرب.
و800  اآلف   4 م�����س��اح��ت��ه  ت��ب��ل��غ 

كيلومرت مربع.
يقطن الإقليم نحو مئة وخم�سني 

األف ن�سمة.
ميثل الأرمن حاليا نحو 95 باملئة 

من عددهم.

اتفاقات ه�سة
وح�������������ول ل�������ق�������اء ج�����ن�����ي�����ف، ق�����ال 
ال�سوؤون  يف  امل��ت��خ�����س�����س  امل��ح��ل��ل 
الأم��ن��ي��ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ليون 

اندلع  “منذ  اإن���ه  راد���س��ي��و���س��ي��ن��ي، 
واأذربيجان  اأرم��ي��ن��ي��ا  ب��ني  احل���رب 
املعارك  كانت  الت�سعينيات،  مطلع 
غري  واتفاقات  ه�سة  بهدن  تنتهي 
ي��ت��م نق�سها  ���س��رع��ان م���ا  ك��ام��ل��ة، 
حت�سم  اأن  ب����دون  امل���ع���ارك  ل��ت��ع��ود 
وهو  ب��الإق��ل��ي��م،  ع�سكريا  ال��و���س��ع 
قابلة  ملتهبة  منطقة  ج��ع��ل��ه  م��ا 
ل��ال���س��ت��ع��ال جم������ددا خ���ا����س���ة مع 
ت��داخ��ل اأط���راف دول��ي��ة ورغ��ب��ة كل 
طرف يف ال�سغط على الآخر عرب 

مناطق النفوذ«.
واأ��������س�������اف راد�����س����ي����و�����س����ي����ن����ي، يف 
ت�سريحات ل�”�سكاي نيوز عربية”: 
“بعد حرب 2020، يقود الحتاد 
الأوروب�����������ي ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ب��ي��ع بني 
ال���ب���ل���دي���ن ت�����س��م��ل الن�����خ�����راط يف 
احلدود،  وتر�سيم  �سالم  حمادثات 
تخللتها عدة لقاءات واتفاقات بني 
اجلانبني على امليل نحو ال�سالم اإل 
اأنها مل تف�س ل�سالم دائم و�سريعا 
ما كانت ت�ستعل املعارك مع �سقوط 

اأول قتيل من اأي من اجلانبني«.
تتخطى  “الأزمة  اأن  واع����ت����رب 
اجلوار اجلغرايف واحلل غري وارد 
يف ظل �سراع دويل حول ال�سيطرة 
رو�سيا  بني  املنطقة  بهذه  والنفوذ 
وتركيا واإيران وحتى اأمريكا يف ظل 
جبهات  تو�سيع  الأخ���رية  حم��اول��ة 
اأمام مو�سكو، م�سالح دول  احلرب 
اإنهاء  اإم��ا  اجل���وار ه��ي التي حت��دد 
اإىل  واأ���س��ار  ت�سعيدها«.  اأو  الأزم���ة 
اأن “الحتاد الأوروبي اأي�سا ي�سعى 
الغنية  اأذربيجان  من  مكا�سب  اإىل 
بحر  على  واملطلة  وال��غ��از  بالنفط 
قزوين يف ظل اأزمة الطاقة وتنويع 
ال��ط��اق��ة واإن��ه��اء العتماد  م�����س��ادر 

على الغاز الرو�سي«.

البو�سنة ت�سّوت على وقع انق�سامات عرقية متزايدة 

اإطالق غاز م�سيل للدموع من ال�سفارة الفرن�سية يف بوركينا فا�سو
•• واغادوغو-اأ ف ب

اأُطلق غاز م�سيل للدموع  اأم�س الأحد من داخل ال�سفارة الفرن�سية 
اإبراهيم  لالنقالبي  موؤيدين  متظاهرين  لتفريق  واغ��ادوغ��و  يف 
الع�سكري،  للمجل�س  جديدا  رئي�سا  نف�سه  ب  ن�سّ ال��ذي  ت���راوري 

ح�سبما اأفاد مرا�سل وكالة فران�س بر�س.
واأ�سرموا  الفرن�سية  ال�سفارة  اأم��ام  املتظاهرين  ع�سرات  وجتّمع 
كان  الذي  املبنى  داخل  ور�سقوا احلجارة  النار يف حواجز حماية 

جنود فرن�سيون على �سطحه عندما اأطلق الغاز امل�سيل للدموع.
و�ساهد مرا�سل فران�س بر�س متظاهرين اآخرين يزيلون الأ�سالك 

ال�سائكة يف حماولة لت�سلق اجلدار املحيط باملبنى الدبلوما�سي.
وا�ستهدف متظاهرون بعد ظهر ال�سبت موؤ�س�ستني فرن�سيتني، اإذ 

اأمام  اأمام ال�سفارة الفرن�سية يف واغادوغو واآخر  اأ�سرموا حريقا 
املعهد الفرن�سي يف بوبو ديول�سو غرب البالد.

�سفارتنا  �سد  العنف  “اأعمال  اخلارجية  وزارة  دان��ت  باري�س،  يف 
الفرن�سيني  املواطنني”  “�سالمة  اأن  م�سيفة  العبارات”،  باأ�سد 
متثل “اأولوية«. واأعلنت املتحدثة با�سم الوزارة اآن كلري ليجيندر 
اأن اأعمال العنف “نفذها متظاهرون عدوانيون مت التالعب بهم 
اإىل  املعنية  “اجلهات  ودع��ت  �سدنا”،  ت�سليل  حملة  خ��الل  م��ن 

�سمان اأمن” املقرات الدبلوما�سية.
ك��م��ا جت��م��ع م��ت��ظ��اه��رون الأح����د ق���رب م��ق��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون الوطني 
البوركينابي حيث ُخف�س عدد املدرعات املنت�سرة منذ اجلمعة من 

ع�سرين اإىل ثالث عربات.
رئي�سية يف  ع��دة حم��اور  الأح��د يف  ال�سبت  ليل  وُنظمت جتمعات 

فيما حلقت فوقها مروحية ع�سكرية طوال  واغادوغو  العا�سمة 
ال��ل��ي��ل. وي��ت��وا���س��ل ال��ت��وت��ر يف ال��ع��ا���س��م��ة م��ن��ذ اإع����الن جمموعة 
اإقالة  اجلمعة  م�ساء  ت���راوري  اإبراهيم  الكابنت  بقيادة  ع�سكرية 

رئي�س املجل�س الع�سكري اللفتنانت كولونيل بول هري داميبا.
داعيا  ع��ن من�سبه،  ال��ت��ن��ازل  ي��ن��وي  اأن���ه ل  ال�سبت  الأخ���ري  واأك���د 
بني  ح��رب  لتفادي  املنطق  اإىل  “العودة  اإىل  اجل��دد  النقالبيني 

الخوة ل حتتاج اليها بوركينا فا�سو يف هذه الظروف«.
اإىل ال�سلطة عن طريق انقالب يف كانون الثاين- وو�سل داميبا 

يناير اأطاح الرئي�س رو�س مارك كري�ستيان كابوري الذي ف�سل يف 
احتواء العنف اجلهادي.

ع�سرات  اأوقعت  التي  الهجمات  الأخ��رية  الأ�سهر  يف  تزايدت  لكن 
املدنيني والع�سكريني يف �سمال بوركينا فا�سو و�سرقها.

اأرمينيا واأذربيجان يف جنيف.. هل ينتهي �سراع ال�100 عام؟

ترا�ش تو�سح مواقفها عرب التلفزيون قبل مواجهة اأغلبيتها 
•• لندن-اأ ف ب

الوزراء  رئي�سة  تو�سح  واقت�سادي،  �سيا�سي  كابو�س  من  اأ�سبوع  بعد 
الربيطانية ليز ترا�س عرب التلفزيون مواقفها قبل مواجهة حزبها، 

الذي يت�ساعد فيه الغ�سب، يف املوؤمتر ال�سنوي للمحافظني.
�ستتحدث ترا�س  رئا�سة احلكومة،  �سهر على توليها  اأقل من  وبعد 
بي  “بي  لقناة  م�سبوقة،  غ��ري  درج���ة  اإىل  ب�سعبية  تتمتع  ل  ال��ت��ي 
�سي” من برمنغهام يف و�سط اإنكلرتا، حيث يجتمع املحافظون ملدة 
اأربعة اأيام بعد اأ�سبوع من الإخفاق التام. وُذهل عدد من نواب حزب 
املحافظني، مبن فيهم اأن�سار ري�سي �سوناك - مناف�سها يف احلملة 
من اأجل رئا�سة احلزب - بالذهول بعد خطة التخفي�س ال�سريبي 
الهائلة التي ك�سفتها الأ�سبوع املا�سي رئي�سة الوزراء ووزير املالية يف 

اإىل حالة ذعر يف  اإعالن اخلطة  حكومتها كوا�سي كوارتينغ. واأدى 
تاريخي  اأدنى م�ستوى  اإىل  �سعر �سرف اجلنيه  وانخف�س  الأ�سواق 
وانتقد �سندوق النقد الدويل امل�سروع بينما ا�سطر البنك املركزي 

اإىل التدخل ب�سكل عاجل لتهدئة الأمور.
وبعد اأيام من ال�سمت يف مواجهة املوقف، حتدثت ترا�س اإىل عدد 
�سمتها  اأح��دث  بينما  اخلمي�س  �سي  بي  للبي  املحلية  املحطات  من 

املحرج �سجيًجا اأكر من حماولتها العبثية للدفاع عن �سيا�ستها.
ا�ستبعدت  لكنها  “ا�سطرابات”  ب��ح��دوث  اجلمعة  اع��رتف��ت  وق��د 
لكنني  �سعبا  �سيكون  “ال�ستاء  اإن  وق��ال��ت  اخل��ط��ة.  ع��ن  ال��رتاج��ع 
موؤكدة  م�سممة على فعل كل �سيء مل�ساعدة العائالت والقت�ساد”، 
يف ال�سحيفة ال�سعبية “ذا �سان” اأنها تنوي معاجلة ق�سية الدين 

العام “بقب�سة من حديد«.

وطني  ح�سور  اأم��ام  �سي”  بي  “بي  قناة  يف  ترا�س  ظهور  و�سيكون 
“ميزانيته  ع��ن  ك��وارت��ي��ن��غ  ك��وا���س��ي  ك�����س��ف  اأن  م��ن��ذ  الأول  الأح����د 

امل�سغرة” يف 23 اأيلول-�سبتمرب.
الراأي  ا�ستطالعات  يف  املحافظني  ح��زب  تراجع  احل��ني،  ذل��ك  منذ 
33 نقطة حاليا، ح�سب درا�سة  مع تقدم املعار�سة العمالية بفارق 
منذ  ت�سجل  مل  ���س��اب��ق��ة  يف  اخل��م��ي�����س،  “يوغوف”  معهد  ن�����س��ره��ا 
العمايل  ال���وزراء  رئي�س  بلري  ت��وين  وعهد  املا�سي  القرن  ت�سعينات 

الأ�سبق.
اأك��ر من  ب��اأن  نتائجه اجلمعة  ن�سرت  للراأي  اآخ��ر  ا�ستطالع  واأف��اد 
ن�سف الربيطانيني “51 باملئة” يعتقدون اأن رئي�سة الوزراء يجب 

اأن ت�ستقيل.
موؤمترهم  املحافظون  يعقد  اأن  يرجح  القامتة،  الأج���واء  ه��ذه  يف 

الوزراء  رئي�س  ول  �سوناك  ري�سي  يتوجه  فلن  مفككني.  ال�سنوي 
وبعد  الجتماع.  حل�سور  برمنغهام  اإىل  جون�سون  بوري�س  ال�سابق 
احتجاجات طوال عطلة نهاية الأ�سبوع على غالء املعي�سة، �سيلقي 
التجمع  يختتم  بينما  الث��ن��ني،  امل��وؤمت��ر  يف  كلمة  كوارتينغ  كوا�سي 

الأربعاء بكلمة لرتا�س.
وا�ستبعدت ترا�س ووزير املالية الرتاجع لكنهما اتفقا اجلمعة على 
ال�سلطة  اإىل  الربيطانية  العامة  امليزانية  تقديرات  هيئة  تقدم  اأن 
التنفيذية الأ�سبوع املقبل “الن�سخة الأوىل” من توقعات امليزانية 

مع اأخذ اخلطة القت�سادية املكلفة للحكومة يف العتبار.
وقالت و�سائل الإعالم الربيطانية اإن ر�سائل التحدي تتدفق بالفعل 
�سد رئي�سة احلكومة اجلديدة التي جعلت جزءا من اأع�ساء احلزب 

يندمون على عهد جون�سون.
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م����ن����ذ ب����دء 
اأوكرانيا،  غزو 
رحبوا با�ستعادة 
ع�����ظ�����م�����ة 
رو������س�����ي�����ا 
وحت������ّرره������ا 
جت����اه ال��غ��رب

ي�����ط�����ال�����ب 
ال���ق���وم���ي���ون 
امل��ت��ط��رف��ون 
ال�������رو��������ش 
متزايد ب�سكل 

ب��ال��ت��ع��ب��ئ��ة   
ال�������س���ام���ل���ة

بالن�سبة للقوميني، حان الوقت، لو�سع حد
 ل� »العملية اخلا�سة« والنتقال اإىل »»احلرب ال�ساملة«

يدعون اإىل التعبئة ال�ساملة:

رو�سيا: هل طغى اليمني املتطرف على فالدميري بوتني؟
•• الفجر -جول �شريغي فيديونني

ترجمة خرية ال�شيباين
القادة  اأ�سار   ،2022 24 فرباير  اأوكرانيا يف      منذ بدء غزو 
الرو�ض دائًما اإىل احلرب على اأنها “عملية ع�سكرية خا�سة”. 
فالدميري  األقاه  الذي  اخلطاب  بعد  املبداأ  هذا  مراجعة  تتم  مل 

جزئية”  “تعبئة  عن  فيه  اأعلن  والذي  �سبتمرب،   21 يف  بوتني 
الأ�سلحة  ا�ستخدام  ع��ن  الغربيني  خل�سومه  �سمنّيا  وع��رّب 
النووية.    تهدف �سيغة “العملية اخلا�سة” هذه اإىل التاأكيد 
للنزاع  وحمددة  وحمدودة  موؤقتة  اأنها  املفرت�ض  الطبيعة  على 
�سبابية  من  املوقف  ينبع  الت�سنيفي،  امل�ستوى  على  امل�سلح. 
العقالنية  وجود  اإن  وال�سالم:  احلرب  بني  -مق�سودة-للحدود 

احلربية ل يوؤدي، يف رو�سيا، اإىل تفكيك نظام اجتماعي �سلمي 
هو مو�سع  “ما بني بني”  ال�  فاإن هذا  ب�سكل ع��ام.    ومع ذلك، 

ت�سكيك وت�ساوؤل على نحو متزايد يف رو�سيا.
على  �سنه  مت  ال��ذي  الهجوم  ال��رو���ض  بع�ض  ع��ار���ض  بينما     
مت  التي  التعبئة  على  علًنا  واحتجوا  البداية،  منذ  اأوكرانيا 
فر�سها موؤخرا، يعتقد اآخرون، الواقعون جًدا على ميني الطيف 

ال�سيا�سي، اأن رو�سيا تكبح �سرباتها كثرًيا، ويدافعون عن املرور 
اىل �سرعة اعلى.

القوميون  يطالب  اأوكرانيا،  من  �سر�سة  مقاومة  مواجهة  ويف     
املتطرفون الرو�ض ب�سكل متزايد بالتعبئة ال�ساملة، ودفن املدن 
النووية.  الأ�سلحة  با�ستخدام  وحتى  بالقنابل،  الأوكرانية 

وبالتايل و�سع الكرملني حتت �سغط متزايد با�ستمرار.

بوتني حتت �سغط القومينياألك�سندر بروخانوف يدعو اىل حتويل احلرب اىل حرب �سعبية

من ي�سكل اأق�سى اليمني
 يف رو�سيا اليوم؟

اأح��د تقريًبا يف رو�سيا  اإذا مل يدعي     
علني،  ب�سكل  متطرف”  “مييني  اأن��ه 
ف��ه��ن��اك م���ع ذل�����ك، ع��ل��ى مي���ني نظام 
غري  “حتالف  ب�����وت�����ني،  ف�����الدمي�����ري 
من  خ��ل��ي��ط��ا  جن���د  ح��ي��ث  متجان�س” 
وقوميني  الأرث���وذك�������س،  الأ���س��ول��ي��ني 
رادي���ك���ال���ي���ني ب��ن�����س��ب م��ت��ف��اوت��ة )من 
اإىل  الوطنيني”  “الدميوقراطيني 
تقول  وميلي�سيات  اجل���دد(،  ال��ن��ازي��ني 
ع�سكريون  ومدونون  “وطنية”،  انها 
دونبا�س  م����ن  ق����دام����ى  وحم�����ارب�����ون 
الذين يراأ�سهم اإيغور جريكني، يدعى 
“وزير  ل��ف��رتة وج���ي���زة  ���س��رتي��ل��ك��وف، 
اعلنت  ال��ت��ي  دونيت�سك  �سعب  دفاع” 

نف�سها جمهورية عام 2014.
لها  لي�س  ال�سيا�سية  ال�سريحة  ه��ذه     
اأن احل���زب  ���س��ك  ب���رمل���اين. ل  مت��ث��ي��ل 
بزعامة  ال���دمي���ق���راط���ي  ال���ل���ي���ربايل 
-1946( جريينوف�سكي  ف��الدمي��ري 
2022( كان له موقف قومي متطرف 
يف الت�سعينات، ولكن مت دجمه لحًقا، 
ال�سيوعي، يف نظام  اإىل جانب احل��زب 
�سلطوي بقيادة فالدميري بوتني حتت 
ولكونه  عنوان “املعار�سة النظامية”. 
يف خ��دم��ة ال��ك��رم��ل��ني ب��ال��ك��ام��ل، فقد 
احل���زب ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��ق��راط��ي ثقة 

فاعلني)اأكر( راديكالية.
العديد  ح��ظ��ر  ال��وق��ت، مت  نف�س     يف 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  احل����رك����ات  م���ن 
�سديدة  اأو  خ���ط���رية  اع����ُت����ربت  ال���ت���ي 
“التطرف”،  ب�سبب  ل�سنوات  العنف 
قومي  معار�س  ح��زب  لأي  ُي�سمح  ومل 

بالت�سجيل ر�سمًيا.
   ومع ذلك، فاإن وجود الناطقني با�سم 
الإعالمي  ال��ف�����س��اء  يف  احل��رك��ة  ه���ذه 
النظام،  ب��ه  ي�سمح  اأم���ر  ه��و  ال��رو���س��ي، 
الأمر  يتعلق  عندما  ي�سجعه،  اإن��ه  ب��ل 

بفاعلني موالني له.
   با�ستثناء عدد قليل من ال�سخ�سيات 
دميرتي  م���ث���ل  ل���ل���ح���رب،  امل���ع���ار����س���ة 
دمي��و���س��ك��ني ال��زع��ي��م ال�����س��اب��ق حلركة 
ال�سرعية،  غ���ري  ال���ه���ج���رة  م��ن��اه�����س��ة 
ال��ق��وم��ي��ة رو�سكي  ال��ع��رق��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة 
التوايل  على  حظرهم  مت  )ال��رو���س(، 
اليمني  ه�����ّن�����اأ  و2015،   2011
املتطرف الرو�سي، بالتناوب، منذ بدء 
غزو اأوكرانيا، نف�سه، هّناأ على ا�ستعادة 
الغرب  جت��اه  وحت��ّرره��ا  رو�سيا  عظمة 
وخ�سو�سا  منحطة(  املعتربة  )وقيمه 
الرو�سي”  “العامل  ع�����ن  ال�����دف�����اع 

بال�سالح يف اليد.
بالتعبئة  البع�س منهم     ولئن رحب 
اأ����س���دره���ا فالدميري  ال��ت��ي  اجل��زئ��ي��ة 
بوتني لتوه، حتى اأنهم راأوها “عالمة 
العديد  ف���اإن  الإلهية”،  العناية  على 
اأك���دوا مع ذلك  من ه��وؤلء املتطرفني 
للغاية  م���ت���اأخ���رة  ج����اءت  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  اأن 
وغري كافية. كما اأعربوا عن ا�ستيائهم 
الأخري  بالتبادل  علمهم  من  ال�سديد 
اأوك������راين  ���س��ج��ني   200 لأك�����ر م���ن 
 50 ح�����وايل  م��ق��اب��ل  اآزوف  ف����وج  م���ن 
من  كييف،  قبل  من  حمتجًزا  �سجيًنا 
فيكتور  الأوك�����راين  ال�سيا�سي  بينهم 
ميدفيد�سوك، املقرب جًدا من بوتني.

   هذا التجمع املنا�سر للحرب، الذي 
م��ت�����س��ام��ح مع  ال��ك��رم��ل��ني  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
م�سموًعا  اأ�سبح  الأوكرانية،  احلكومة 
ومع  ال��ي��وم.  رو�سيا  يف  متزايد  ب�سكل 
اأوكرانيا  اإطالق غزو  ذلك، فقد قوبل 
يف فرباير 2022 بحما�س كبري داخل 

دوائر اليمني املتطرف يف رو�سيا ...

دعوات للحرب ال�ساملة
“العملية  م��ن  الأوىل  الأ���س��اب��ي��ع     يف 
ال�������راأي  ق�������ادة  اك���ت�������س���ب  اخلا�سة”، 
كبرًيا.  وجمهوًرا  ح�سورا  الراديكايل 

األك�سندر  العرقي  النا�سط  تعبري  حد 
اأوكرانيا املدعومة  اإذا فازت  خراموف، 
م��ن ال��غ��رب بهذه احل���رب، ف��اإن رو�سيا 
الدول  م��ن  كبري  “عدد  اىل  �ستتمزق 

و�سيباد ال�سعب الرو�سي. ال�سغرية”، 
ال���ت���ي     وت������دع������و ه��������ذه اجل�������ه�������ات، 
حما�سها،  واأث������ارت  احل����رب  ان��ع�����س��ت��ه��ا 
جمرد  ول��ي�����س  ف��ع��ال،  “تطهري”  اإىل 
اأهدافهم:  الرو�سي.  للمجتمع  اإع��الن 
اأو  ال���ن���خ���ب الق���ت�������س���ادي���ة  اأع���������س����اء 
تعترب  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اأو  ال��ف��ك��ري��ة 
ب�سبب  “انهزامية”  و  “كومربادور” 
ارت��ب��اط��ه��م ب��ال��غ��رب والأ�����س����ول التي 
البع�س،  وي��ذه��ب  ه��ن��اك.  ميتلكونها 
النا�سط  األك�سندر جو�سكوف�سكي،  مثل 
�سرق  يف  النف�سايل  والفاعل  القومي 
حد  اإىل   ،2014 ع��ام  منذ  اأوك��ران��ي��ا 
جديدة،  اأوبريت�سنينا  باإن�ساء  املطالبة 
نظام  اإىل  ي�سري  رو�سي  م�سطلح  وه��و 
الإرهاب الذي اأدخله اإيفان الرهيب يف 

القرن ال�ساد�س ع�سر.

الكرملني حتت ال�سغط
الجتماعية  للتكلفة  منهم  اإدراًك�����ا     
للحرب،  امل����ت����زاي����دة  والق���ت�������س���ادي���ة 
قدر  تقليلها  اإىل  الرو�س  القادة  �سعى 
التعبئة  اإع�����الن  ول��ت��ج��ن��ب  الإم����ك����ان. 
ال��ع��ام��ة، اع��ت��م��دوا ح��ت��ى وق���ت قريب 
على القوات امل�سلحة النظامية، بدعم 
ومرتزقة  م��ت��ط��وع��ني  م��ق��ات��ل��ني  م���ن 
من جمموعة فاغر، املجندين ب�سكل 
خا�س من ال�سجون. لذلك لطاملا كان 
الربنامج  تبني  يف  م���رتدًدا  الكرملني 
اأو  “ال�سعب”  ح��رب  ملوؤيدي  املتطرف 
خوًفا  “املقد�سة”،  اأو  “الوطنية” 
�سلطة  القومية  التعبئة  تهدد  اأن  من 

ال�سلطة.
   ومع ذلك، فقد تغرّي ال�سياق ب�سكل 
كبري منذ عام 2014، عندما جتاهل 
القوميني  دع�����وات  ال��رو���س��ي  ال��ن��ظ��ام 
املتطرفني ل�سم �سرق اأوكرانيا، ولكن 
الن�سطاء  بقمع  كبري  ح��د  اإىل  ��ا  اأي�����سً
البالد.  داخ���ل  ال�ساخبني  القوميني 
اليوم، تعمل رو�سيا ب�سكل علني كدولة 
اإ���س��اع��ت��ه��ا للحرب  م��ع��ت��دي��ة، وي�����س��ه��م 
ان  ال��ع��امل��ي.  ال��ن��ظ��ام  ت�سكيل  اإع����ادة  يف 
ح��ج��م غ���زو اأوك��ران��ي��ا ودوام����ة العنف 
التي وّلدها يجربان نظام بوتني على 
ال�ست�سالم لأكر الأ�سوات راديكالية، 
“قومية”  يف  ال���������س����روع  وب����ال����ت����ايل 

احلرب.
اإج����راء ا���س��ت��ف��ت��اءات ح��ول ال�سم  اإن     
 ،2022 اإىل رو�سيا يف نهاية �سبتمرب 
األف   300 ل���  “اجلزئية”  والتعبئة 
القتال،  ����س���ن  يف  اح���ت���ي���اط���ي  ج���ن���دي 
فالدميري  ا�ستخدمه  الذي  واخلطاب 
القريب  �سبتمرب،   21 كلمة  بوتني يف 
ج�����ًدا م���ن خ���ط���اب ال��ق��وم��ي��ني، ميكن 

النظر اإليها يف �سوء هذا.
      م���ن ه��ن��ا، ال�������س���وؤال ال����ذي يطرح 
�سي�سمح  كان كل هذا  اإذا  ما  نف�سه هو 
املتزايدة  احلما�سة  بتوجيه  للكرملني 
�سدة  اىل  بالنظر  وتاأطريها.  للحرب 
وت����ط����رف ت�������س���ري���ح���ات ال���ع���دي���د من 
الرو�سي  ل��ل��ي��م��ني  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ك��ن��ائ�����س 
ذلك:  يف  الت�سكيك  ي��ج��وز  امل��ت��ط��رف، 
مهما كانت نتيجة احلرب يف اأوكرانيا، 
ف����اإن ال�����س��غ��ط ال��ق��وم��ي ي��خ��اط��ر باأن 
ي�������س���ب���ح ت����ه����دي����ًدا خ�����ط�����رًيا ودائ�����ًم�����ا 

لال�ستقرار الداخلي لرو�سيا.
* باحث يف مركز رميوند اآرون 

للدرا�سات الجتماعية وال�سيا�سية 
“مدر�سة الدرا�سات العليا يف 

ودكتور يف  العلوم الجتماعية”، 
العلوم ال�سيا�سية م�سارك مبركز 
اأبحاث اأوروبا -اأورا�سيا التابع 

للمعهد الوطني للغات واحل�سارات 
ال�سرقية.

تدريجياً  املجال  اأف�سح  احلما�س  لكن 
اإىل  متزايدة  وب�سورة  ال�سرب،  لنفاد 

الغ�سب.
   بعد ان�سحاب القوات امل�سلحة الرو�سية 
م�����ن حم���ي���ط ك���ي���ي���ف ن���ه���اي���ة م���ار����س 
2022، وتلته �سل�سلة من الإخفاقات 
الع�سكرية يف خمتلف مناطق ال�سراع، 
ذلك  يف  مبا  الع�سكرية،  القيادة  كانت 
وزير الدفاع �سريغي �سويغو، والقيادة 
ال�سيا�سية الرو�سية، عر�سة لنتقادات 
ان�سحاب  ع��ززه��ا  -ان���ت���ق���ادات  ���س��دي��دة 
�سبتمرب  اأوائ���ل  يف  الرو�سية  اجليو�س 
الآن،  الأوك��راين.  امل�ساد  الهجوم  امام 
الدولة  ال��ق��وم��ي��ون  ال��ف��اع��ل��ون  ي��ح��ث 
ال��رو���س��ي��ة ع��ل��ى ال��ذه��اب اأب��ع��د واأق���وى 
يف اأوك��ران��ي��ا لتغيري ن��وع احل��رب. لقد 
راأيهم، لو�سع حد  حان الوقت، ح�سب 
اإىل  والنتقال  اخلا�سة”  “العملية  ل� 

“احلرب ال�ساملة«.
ع�سكرية  ل�سرتاتيجية  مفهوم  اإن��ه     
فون كالوزفيتز  كارل  اإىل  اأ�سله  يعود 
ان  �سبق  ال���ذي   ،”1831-1780“
ومع  املطلقة”.  “احلرب  ع��ن  حت��دث 
اإليه  التو�سل  مت  امل�سطلح  ف��اإن  ذل��ك، 
-1865“ اإري��ك لودندورف  من قبل 

اجل��رال الأمل��اين، والرجل   ،”1937
ال���ق���وم���ي، وم����وؤل����ف كتاب  ال�����س��ي��ا���س��ي 
قبل   ،  )1935( ال�����س��ام��ل��ة  احل�����رب 
الفقيه  ق��ب��ل  م���ن  ا���س��ت��ع��ادت��ه  ي��ت��م  اأن 
والفيل�سوف  وال��د���س��ت��وري  ال��ق��ان��وين 
 ،  ”1985-1888“ �سميت  ك���ارل 
الثالث”1933- الرايخ  القريب من 

.»1945
    يفرت�س هذا املفهوم للحرب م�ساركة 
املجتمع ككل، ولي�س اجلي�س فقط، لأن 
اأزمة وجودية جماعية.  احلرب تعترب 
يجب اأن تخدم جميع الو�سائل املتاحة 
ال��ق�����س��ي��ة احل��رب��ي��ة م���ن اأج����ل حتقيق 
الن�سر النهائي... “كل �سيء للجبهة! 
اأج�����ل ال����ف����وز! “، كما  ك���ل ����س���يء م���ن 
ُرفع  ال��ذي  ال�سوفياتي  ال�سعار  خل�سه 
وا�ستعادته   1941 يونيو  يف  للتعبئة 
ال��ي��وم و���س��ائ��ل الإع����الم ال��رو���س��ي��ة ذات 

النزوع القومي.
   يف املمار�سة العملية، يعني هذا اإقامة 
العامة،  والتعبئة  ال��ع��رف��ي��ة،  الأح��ك��ام 
واإع���ادة توجيه الإن��ت��اج مما ي��وؤدي اإىل 

اخلا�سة”  العملية  “نهاية  �سبتمرب 
ويختم  “حقيقية”.  ح���رب  وب���داي���ة 
اأن  ي��ج��ب  ����س���يء  “كل  ب���دع���وة:  ن�����س��ه 
-هذا  الغرب”  م���ع  ل��ل��ح��رب  ي��خ�����س��ع 
�سي�ستخدم  راأي��ه،  ال��ذي، ح�سب  الغرب 

اأوكرانيا كاأداة لتدمري رو�سيا.
كاهن  ت��ك��ات�����س��ي��ف،  ان����دري����ه  ي��ت��ف��ق    
الرو�سية،  الأرث���وذك�������س���ي���ة  ال��ك��ن��ي�����س��ة 
ت�سارجراد،  ق��ن��اة  على  ب��رام��ج  وم��ق��دم 
للقومي-امللكي  التليفزيونية  القناة 
ك��ون�����س��ت��ان��ت��ني م��ال��وف��ي��ف، ي�����س��ي��ف يف 
اجت����اه م��ن��ط��ق دوج�����ني. ف��ف��ي خطاب 
األقاه باللغة الأوكرانية، ذهب اإىل حد 
والأوك����راين  ال��رو���س��ي  ال�سعبني  دع���وة 
العدو  نف�س  ملحاربة  قواهما  لتوحيد 

امل�سرتك: الوليات املتحدة.
للقوميني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل���ق���اب���ل،  يف     
العرقيني الذين ينتقدون نظام بوتني، 
اإنهم  فاإن العدو قبل كل �سيء قومي: 
الأوكرانيون وهويتهم، التي ُتفهم على 
ولهذا ال�سبب  “اإنكار للرو�سية”.  اأنها 
اأحد  �سيفا�ستيانوف،  األك�سندر  ي�سر 
املخ�سرمني يف املعار�سة القومية، على 
“معار�سة  اأوكرانيا هي  احل��رب يف  اأن 
م��ب��ا���س��رة ل��ل��م�����س��روع الأوك�������راين لكل 
�سيء رو�سي”، ومتثل بالن�سبة لرو�سيا 
اأنه  اإىل  ويخل�س  القرن”.  “حتدي 
و�سلطته  الأوك������راين  ال�سعب  اأن  مب��ا 
جتاه  عميقة”  ك��راه��ي��ة  “حتركهما 
الرو�س، فاإن “نزع النازية عن اأوكرانيا 
واإعادة رو�سيتها ي�سكالن املهمة الأكر 

اإحلاًحا«.
الختالفات  ه��ذه  الرغم من     وعلى 
اأه����������داف  ت����ت����الق����ى  ال����ت����ف���������س����ري،  يف 
اجلبهة  تتحد  اأن  يجب  املع�سكرين: 
الم��ام��ي��ة واخل��ل��ف��ي��ة م��ن اأج���ل الفوز 
ب����اأي ث��م��ن، ح��ت��ى ل���و ك���ان ذل���ك يعني 
الأمر  ل��زم  اإذا  اأوك��ران��ي��ا،  على  الق�ساء 
“اإذا  ال��ن��ووي��ة.  ال��رت���س��ان��ة  با�ستخدام 
انت�سار  ب����ني  الخ���ت���ي���ار  ع��ل��ي��ن��ا  ك�����ان 
اأوكراين وحرب نووية عاملية، فاحلرب 
اإيغور  يلخ�س  النووية هي الأف�سل”، 
القومي  ال�����س��ح��ف��ي  خ����ومل����وغ����وروف، 
ورو�سيا  ت�سارجراد  يف  الإمرباطوريي 
اليوم، الذي عمل فرتة طويلة كو�سيط 
للكرملني  امل����وال����ني  ال��ق��وم��ي��ني  ب���ني 
وال��ق��وم��ي��ني امل��ع��ار���س��ني. لأن�����ه، على 

ل��ت��و���س��ي��ع ح���دوده���ا يف ف�ساء  م��ك��ر���س 
الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.

   الفرع الثاين، يتمحور حول العرق، 
ال�سعب  مب�سالح  �سيء  ك��ل  قبل  يهتم 
الإثني  باملعنى  ُتفهم  ال��ت��ي  ال��رو���س��ي، 
اأو يف  رو����س���ي���ا  ����س���واء يف  ل��ل��م�����س��ط��ل��ح، 
اخلارج. ويطمح هذا الفرع اإىل حتويل 
الحتاد الرو�سي، الذي ُيعترب “متعدد 
وطنية  دولة  اإىل  للغاية”،  اجلن�سيات 
رو���س��ي��ة. و���س��ي��ك��ون اأح����د امل��ف��ات��ي��ح هو 
تكون  اأن  ويف�سل  الوحدوية،  النزعة 
لزم  اإذا  ع��دوان��ي��ة  ��ا  اأي�����سً ولكن  �سلمية 

الأمر.
القوميان  امل��ن��ط��ق��ان  ه�����ذان  مي��ي��ل     
يف  احل������رب  ����س���ي���اق  يف  ال���ت���ق���ارب  اإىل 
اأوك����ران����ي����ا. ي��ح��ت��وي امل���وق���ف احل���ايل 
ل��رو���س��ي��ا جت���اه ال���دول���ة امل���ج���اورة على 

“اإ�سفاء  ا  اأي�سً ولكن  احل��رب،  اقت�ساد 
طابع العنف” على املجتمع من خالل 
ع��دم اح���رتام ق��ان��ون احل���رب وجتريد 

العدو من اإن�سانيته.
نظريتان قوميتان رو�سيتان لهما 

تطلعات متقاربة
�ساملة”  “حرب  اإىل  ال���دع���وة  اإن     
ب���ني فرعني  م�����س��رتك��ة  اأوك����ران����ي����ا  يف 
للقومية  رئ��ي�����س��ي��ني  اأي���دي���ول���وج���ي���ني 
ن���زوع���ه  الأول  ال�����ف�����رع  ال����رو�����س����ي����ة. 
ال�سوء على  اإن��ه ي�سلط  اإم��رباط��وري. 
مواجهة  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال��دول��ة  عظمة 
الغربي(  )اق�������راأ:  اخل���ارج���ي  ال���ع���امل 
ويريد اأن متار�س هذه الدولة هيمنتها 
املتنوعة،  وال�����س��ع��وب  ال��ف�����س��اءات  على 
رو�سيا  ت��ع��ري��ف  وي��ت��م  ل.  اأم  ال�����س��الف 
اإمرباطوري  كيان  اأنها  على  ذلك  بعد 

والأرا�سي  الرو�سي  ال�سعب  وجود  عن 
الرو�سية”. وهو بذلك ي�ستدعي تعبئة 
�سعبية مماثلة لتلك التي حدثت خالل 
حملة نابليون على رو�سيا )التي �سميت 
لعام  ال��وط��ن��ي��ة  “احلرب  ب��ال��رو���س��ي��ة 
1812”( ويف زمن “احلرب الوطنية 
وفًقا  العظمى” “1945-1941”، 
ال�سوفياتية  الر�سمية  للم�سطلحات 

ثم الرو�سية.
ن�������ادي  يف  ع���������س����و  اأي�������������س������ا  ه�������و     
داعية  دوج���ني،  األك�سندر  اإي��زب��ور���س��ك، 
التي  الأورا�سية”  “الإمرباطورية 
للهيمنة  مقاومة”  “قطب  يعتربها 
والذي  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  الأطل�سية 
ال�سهر  الأخ���ب���ار  ق��ل��ب  يف  نف�سه  وج���د 
اأودى  ال�����ذي  ب��ع��د الن���ف���ج���ار  امل��ا���س��ي 
ب���ح���ي���اة اب���ن���ت���ه داري���������ا، ي�����رى يف 19 

اعتماًدا  وعرقي،  اإم��رباط��وري  عن�سر 
ت��ع��ط��ي��ه اجلهات  ال�����ذي  امل��ع��ن��ى  ع��ل��ى 
اأوكرانيا:  ل��غ��زو  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ق��وم��ي��ة 
ي����وؤك����د الإم�����رباط�����وري�����ون ع���ل���ى قوة 
الإقليمي،  وتو�سعها  الرو�سية  الدولة 
ب�ساأن  الإثنيون  القوميون  يركز  بينما 
الأوكرانيني  )اأو  ال��رو���س  ع��ن  ال��دف��اع 
الناطقني بالرو�سية( كجماعة عرقية 

اأو ثقافية.
بروخانوف،  األك�سندر  ف���اإن  وه��ك��ذا،     
املنظر الإمرباطوري منذ فرتة طويلة 
ورئ��ي�����س م��رك��ز ال��ف��ك��ر امل��ح��اف��ظ جدا 
الذي  اإيزبور�سك،  ن��ادي  و”الوطني” 
مت تاأ�سي�سه عام 2012 ومتويله بعد 
 ، بوتني  الرئي�س  اإدارة  قبل  م��ن  ذل��ك 
يدعو اإىل “حتويل احلرب العادية اإىل 
للدفاع  مقد�سة  ح��رب   ، �سعبية  ح��رب 

يوؤكد الإمرباطوريون على قوة الدولة الرو�سية وتو�سعها الإقليمي، بينما يركز القوميون الإثنيون على الدفاع عن الرو�ض

مظاهرة يف مو�سكو عام 2014 لليمني القومي الرو�سي ترفع �سورة اإيغور �سرتيلكوفليونيد �سلوت�سكي، الزعيم اجلديد للحزب الدميقراطي الليربايل بعد وفاة فالدميري جريينوف�سكي )�سورته خلفه(

اإجراء ال�ستفتاءات قد يكون ا�ستجابة للقوميني

الدعوة اإىل »حرب �ساملة« يف اأوكرانيا م�سرتكة بني الفرعني الأيديولوجيني الرئي�سيني للقومية الرو�سية
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عربي ودويل

•• الفجر -األي�شاندرو مازوال -ترجمة خرية ال�شيباين
   ت�ستعد جيورجيا ميلوين، 45 عاًما، زعيمة حزب 
فراتيلي ديتاليا اليميني املتطرف، لرئا�سة احلكومة 
الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ   68 رق��م  الإيطالية 
بينيتو  منذ  ميينية  الأك��رث  احلكومة  �ستكون  والتي 
حزبها  فيه  يلعب  الذي  الئتالف  فاز  مو�سوليني.    
الأ�سوات  من  باملائة   44 بحوايل  القيادي  ال��دور 
باملائة  و9  ديتاليا،  فراتيلي  ل�  باملائة   26 من  )اأكرث 
“فورزا  ل�  باملائة  و8  �سالفيني  ماتيو  “رابطة”  ل� 
التي  الت�سريعية  يف  برل�سكوين(  �سيلفيو  اإيطاليا” 

جرت يف 25 �سبتمرب.
اأول رئي�سة     ت�ستهر جيورجيا ميلوين، التي �ستكون 
�سد  ال�سر�سة  مبالحظاتها  اإيطاليا،  تاريخ  يف  وزراء 
و  جن�سًيا”،  واملتحولني  املثليني  �سغط  “جماعات 

وغني عن القول، املهاجرين. “النخب الي�سارية”، 

يقرتح احلزب حالًيا ح�سارا بحريا �سد املهاجرين الذين يعربون البحر املتو�سط

و�سع كل من جيورجيا ميلوين وماتيو �سالفيني 
�سيا�سات الهجرة يف قلب حملتهما وبرناجمهما ال�سيا�سي

الحتاد الأوروبي على اأعتاب حتد جديد، ومن املحتمل 
اأن يكون اأح��د اأ�سع�ب التح�دي��ات يف تاريخ��ه احلديث

اوربان حليف متميز يف ق�سية الهجرة

الهجرة ملف خاليف بني اليطاليني ومع الحتاد الوروبي

�سالفيني مقاربة خمتلفة حول الهجرة

ميلوين تريد ح�سارا بحريا

حطام �سفينة كاتور اإي راد�س معرو�سة يف ميناء اأوترانتو، الن�سب التذكاري لغرق 28 مار�س 1997

حتتاج لدعم اأوروبي لتنفيذ م�سروعها:

اأّي �سيا�سة هجرة لإيطاليا جورجيا ميلوين...؟
يتم التعامل مع م�ساألة الالجئني من قبل فراتيلي ديتاليا بعقلية ميكن و�سفها بالإمربيالية

جناح  اأن  ي��ب��دو  الأوىل،  للوهلة     
ف����رات����ي����ل����ي دي����ت����ال����ي����ا ه�����و جم����رد 
نحو  اإيطاليا  لنعطاف  ا�ستمرار 
الرابطة  اليمني، الذي بداأه جناح 
يف النتخابات الت�سريعية ال�سابقة 
ويف  ب����امل����ائ����ة(،   17(  2018 يف 

الأوروبية 2019 )33 باملائة(.
 25 ان���ت���خ���اب���ات      ف���ه���ل ت�����س��ك��ل 
�سهدت  ال���ت���ي  اجل������اري،  ���س��ب��ت��م��رب 
بو�سوح  م���ي���ل���وين  ح������زب  ت����ف����ّوق 
ع���ل���ى ح������زب ����س���ال���ف���ي���ن���ي، جم���رد 
اليمني  ق��ي��ادة  يف  للزعامة  مترير 
الإيطايل، اأم اأن ال�سريكني ميثالن 

طريقني خمتلفني؟

كيف تختلف فراتيلي ديتاليا 
عن الرابطة؟

ال�سوؤال،  ه����ذا  ع��ل��ى  ل���الإج���اب���ة     
الطرفني  درا�������س������ة  امل���ف���ي���د  م�����ن 
مب�ساألة  ع��الق��ت��ه��م��ا  م��ن��ظ��ور  م���ن 
املركزية يف برامج جميع  الهجرة، 
املتطرفة،  اليمينية  الت�سكيالت 
اآخر.  مكان  اأي  يف  كما  اإيطاليا  يف 
الرا�سخ،  التقليد  ه��ذا  م��ع  مت�سيا 
و���س��ع ك��ل م��ن ج��ي��ورج��ي��ا ميلوين 
وماتيو �سالفيني �سيا�سات الهجرة 
وبرناجمهما  ح��م��ل��ت��ه��م��ا  ق��ل��ب  يف 
يتعامل  ع���ام،  ب�سكل  ال�سيا�سي.    
كل من فراتيلي ديتاليا والرابطة 
مع هذه الق�سايا بنف�س الطريقة، 
اأي قبل كل �سيء من حيث الأمن 
العام، وبالتايل من حيث احلماية 
و�سوق  واحل������دود،  -ل��ل��م��واط��ن��ني، 
دمج  اأو  ح���ق���وق  -ول���ي�������س  ال��ع��م��ل 

الوافدين اجلدد.
�سارمة  رقابة  الطرفان  يقرتح     
على الهجرة القانونية، لكن قانون 
الرابطة يوؤكد على �سيا�سة الختيار 
التي تهدف اإىل منح الو�سول فقط 
اإىل العمالة النوعية واملتخ�س�سة، 
املحدودة  وب��ال��ت��ايل  امل��و���س��م��ي��ة،  اأو 
ال���زم���ن. يف ه����ذا، ي��ظ��ه��ر حزب  يف 
لأ�سوله  خم��ل�����س  اأن����ه  ���س��ال��ف��ي��ن��ي 
النتخابي  ج���م���ه���وره  وم�������س���ال���ح 
الأعمال  رج��ال  فئة  اأي  التاريخي، 
ال�����س��غ��ار وم��ت��و���س��ط��ي احل���ج���م يف 

�سمال اإيطاليا.
    فيما يتعلق بق�سية الالجئني، 
الإدارة  ع���ل���ى  ال����راب����ط����ة  ت����رك����ز 
وتهدف  ل��ال���س��ت��ق��ب��ال  ال���داخ���ل���ي���ة 

م���ع جمموعة  ول���ك���ن  الأوروب���������ي، 
فيزيغراد.

ب�سبب  امل���وق���ف  ه����ذا  ي��ت��ف��اق��م      
املالحظات التي غالًبا ما تتعار�س 
�����س����راح����ًة م����ع م����واق����ف ال���ربمل���ان 
املتكرر  دع��م��ه��ا  م��ث��ل  الأوروب���������ي، 
م���وؤخ���ًرا ل��ف��ي��ك��ت��ور اأورب�������ان، الذي 
قدمته على اأنه رجل نبيل منتخب 
مع  �سارخ  تناق�س  يف  دميقراطًيا، 
ق��رار �سدر يف الأي���ام الخ��رية عن 
ال���ربمل���ان الأوروب�������ي ي�����س��ف املجر 
النتخابية”.  “الأوتوقراطية  ب��� 
ول����ط����امل����ا ك����ان����ت ال����ع����الق����ات بني 
وثيقة،  امل��ج��ري  والزعيم  ميلوين 
خا�سة فيما يتعلق مب�ساألة اإغالق 

احلدود اأمام املهاجرين.
امل����واق����ف، وعلى     يف ���س��وء ه����ذه 
حتدثت  م��ي��ل��وين  اأن  م���ن  ال���رغ���م 
مع  مت��اًم��ا  “يتنا�سب  اإج�����راء  ع��ن 
لي�س من  نهج الحتاد الأوروبي”، 
م�سروع  اأن  الإط����الق  على  امل��وؤك��د 
على  �سيح�سل  ال��ب��ح��ري  احل�����س��ار 
دع����م ب���روك�������س���ل. و���س��ي��ك��ون ق���رار 
ب�سكل  الإج������راء  ه���ذا  م��ث��ل  تنفيذ 
منفرد اأكر عر�سة للنقد، وكذلك 

اأكر �سعوبة عملًيا واقت�سادًيا.

ماذا ومل يدعم الحتاد 
الأوروبي �سيا�سة ميلوين 

للهجرة؟
اأن حتذو  نواجه حًقا خطر     هل 
املجر  م��ث��ل  دول  ح����ذو  اإي���ط���ال���ي���ا 
من  ��ا  اأي�����سً ت�سبح  واأن  وب��ول��ن��دا، 
اع�ساء الحتاد الذين ي�ستخدمون 
الحتاد  م�ساريع  بعرقلة  التهديد 
مكا�سب  على  للح�سول  الأوروب���ي 

مللفاتهم اخلا�سة؟
   من الوا�سح اأن كل �سيء يتوّقف 
التحالف  ه��ذا  متا�سك  م��دى  على 
قوى  اأن  ه����و  امل�����وؤك�����د،  اجل����دي����د. 
اليمني املتطرف املناه�سة للهجرة 
حت���ت���ف���ل ب���ن���ت���ي���ج���ة الن����ت����خ����اب����ات 
الإيطالية، مقتنعة باأنه بات لديها 
حليًفا جديًدا داخل الحتاد. نحن 
اأع��ت��اب حت��د ج��دي��د لالحتاد  على 
اأن يكون  الأوروب���ي، وم��ن املحتمل 
تاريخه  التحديات يف  اأ�سعب  اأح��د 

احلديث.
*عامل اجتماع ثقايف 
و�سيا�سي، جامعة لييج

مرا�سيمها  ت��ن�����س��ي��ط  اإع�������ادة  اإىل 
 ،2018 ال�سادرة عام  “الأمنية” 
ثم األغتها حكومة كونتي - دراجي 
فيما بعد. ركائز هذه املرا�سيم هي 
زي���ادة اأوق���ات الح��ت��ج��از يف مراكز 
البنية  وتقلي�س  الأوىل،  الو�سول 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ال���س��ت��ق��ب��ال م��ن خالل 
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  امل��راف��ق  تف�سيل 
اللجوء،  ط��ال��ب��ي  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
وزيادة الأموال املخ�س�سة لعمليات 
الوطن،  اإىل  ال��ق�����س��ري��ة  الإع�������ادة 
على  احل�����س��ول  اإم��ك��ان��ي��ات  وتقليل 

احلماية الدولية.
يعّد ح��زب فراتيلي  م��ن جانبه،     
�سيا�سي  تقليد  م��ن  ج���زًء  دي��ت��ال��ي��ا 
اليمني  يف  اأقلية  ميثل  ظل  طويل 
الإي���ط���ايل يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية، 
ويهيمن عليه الإجناز الذي حققه 
 .2019-2018 يف  ���س��ال��ف��ي��ن��ي 
جيورجيا  ت���ك���وي���ن  ج������ذور  ت���ع���ود 
بعد  م��ا  مي��ني  اأق�سى  اإىل  ميلوين 
قد  احل�����زب  ك����ان  واإذا  ال��ف��ا���س��ي��ة. 
اأي  ا�سرتاتيجًيا  م��وؤخ��ًرا،  ا�ستبعد، 
فاإنه  الفا�سية،  اإىل  مبا�سرة  اإ�سارة 
جمهور  اإىل  خ��ا���س  ب�سكل  ي��ت��ج��ه 

ناخب �سيادي وحمافظ للغاية.
ال�����ذي  ال���رئ���ي�������س���ي     والج�����������راء 
فيما  ح����ال����ًي����ا  احل�������زب  ي���ق���رتح���ه 
واملتمثل  الهجرة،  ب�سيا�سة  يتعلق 
املهاجرين  �سد  ب��ح��ري  ح�سار  يف 
 ، املتو�سط  البحر  ي��ع��ربون  ال��ذي��ن 
هو انعكا�س لهذه ال��ه��وي��ة.    ومع 
اأن  على  التاأكيد  اأوًل  يجب  ذل��ك، 
هذا الإجراء يتعار�س مع القانون 
الدويل، لأنه ل ميكن تنفيذه من 

املوقف  هذا  مثل  �سالفيني  يعجب 
القوي من ق�سية يعتربها معركته 
اخل��ا���س��ة يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية، 
ق���ادرة على حتريك الإج��م��اع مثل 
ب��ع�����س امل���و����س���وع���ات الأخ�������رى يف 

اإيطاليا.
اأخ��رى، يتم التعامل     من ناحية 
م���ع م�����س��األ��ة ال��الج��ئ��ني م���ن قبل 
ف��رات��ي��ل��ي دي��ت��ال��ي��ا ب��ع��ق��ل��ي��ة ميكن 
-طريقة  ب��الإم��ربي��ال��ي��ة  و���س��ف��ه��ا 
�سيناريو  يف  اأّم��ت��ه  دور  يف  للتفكري 
الفا�سي،  للخيال  من��وذج��ي  ع��امل��ي 
والتمركز  ب��ال�����س��ل��ط��وي��ة  امل��ط��ب��وع 

العرقي.

اإيطاليا على خالف
 مع الحتاد الأوروبي؟

    لقد �سبق ان توقع بع�س املراقبني 
للمقاربة  ال���رباغ���م���ات���ي  ال��ت��ل��ي��ني 
تتبعها  ال��ت��ي  لأوروب������ا  امل��ن��اه�����س��ة 
وحزبها.  ميلوين  جيورجيا  ع��ادة 
يجب  ال��ب��ح��ري،  ح�ساره  ولتنفيذ 
العمل  ديتاليا  فراتيلي  حزب  على 
بتعاون وثيق مع الحتاد الأوروبي 

للتحرك على ال�ساحل الليبي.
   ويف هذا ال�سدد، ك��ررت ميلوين 
ب�سكل جديل يف عدة منا�سبات، اأن 
من  التن�سل  ت�ستطيع  ل  اأوروب�����ا 
لأنها  امل�سروع،  لدعم  م�سوؤوليتها 
طريق  ل���وق���ف  ج����ه����داً  ت���دخ���ر  مل 
البلقان اإىل اأملانيا اأجنيال مريكل. 
من الوا�سح اأنه لي�س مع اأملانيا )اأو 
لوبان(  م��اري��ن  با�ستثناء  فرن�سا، 
يبدو اأن ميلوين تتمتع باأكرب قدر 
من الكيمياء على م�ستوى الحتاد 

م�سوؤول على اأقل تقدير.    توجد 
�سابقة ماأ�ساوية يف التاريخ. يف 28 
لجًئا   81 ل��ق��ي   ،1997 م��ار���س 
ال�سفينة كاتور  م�سرعهم يف غرق 
حربية  �سدمتها  التي  راد����س،  اإي 
تطبيق  ب���ع���د  اإي���ط���ال���ي���ة  ب���ح���ري���ة 
احل�������س���ار ال���ب���ح���ري امل��ن�����س��ق بني 
حكومة برودي واألبانيا. ي�سار اىل 
طًنا،   35 ت��زن  �سفينة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا 

ولي�ست قارًبا عائًما موؤقًتا.
تتعاون  مل  اإذا  ���س��ي��ح��دث  م����اذا     

اإل يف ح��ال��ة احلرب  ج��ان��ب واح���د 
ال��ت��ي تعر�ست  ال���دول���ة  ق��ب��ل  م���ن 
كما  افرت�سنا،  لو  وحتى  للهجوم. 
توؤكد ميلوين رًدا على النتقادات، 
اأن���ه مي��ك��ن ت��رت��ي��ب ح�����س��ار بحري 
ب�سكل ثنائي مع ال�سلطات الليبية 
يحاول  ال��ت��ي  الرئي�سية  )ال��دول��ة 
اإىل  منها  البحر  عبور  املهاجرون 
مثل  اأن  البديهي  فمن  اإيطاليا(، 
طرق  على  الع�سكري  العمل  ه��ذا 
ال���ب���ح���ر امل���ت���و����س���ط ���س��ي��ك��ون غري 

مم��اث��ل م��ن ق��ب��ل ال��دول��ة الواقعة 
الثاين:  اإفريقيا. اخليار  �سمال  يف 
ليبيا ل ت�سيطر على حدودها، ويف 
هذه احلالة ل ميكن اعتبار تدخل 
دول����ة اأخ����رى ع��م��اًل ع��دائ��ي��اً، لأن 
هذه الأرا���س��ي -الأج���زاء البحرية 

-خالية بحكم الواقع.

الرابطة ت�سكك يف م�سروع 
احل�سار البحري

الن��ت��خ��اب��ي��ة، مل  اوج احلملة     يف 

تنفيذ  يف  ال���ل���ي���ب���ي���ة  ال�������س���ل���ط���ات 
وا�ستمرت  ال����ب����ح����ري،  احل�������س���ار 
قوارب املهربني يف نقل املهاجرين 
اإىل ال�سواحل الإيطالية؟ �سنواجه 
���س��ي��ن��اري��وه��ني حم��ت��م��ل��ني، ح�سب 
الأول:  برنامج احل���زب.    اخليار 
ت�����س��ي��ط��ر ل��ي��ب��ي��ا ع���ل���ى ح����دوده����ا، 
وبالتايل ت�سمح عمدا ملئات الآلف 
هذه  يف  ب��امل��غ��ادرة.  املهاجرين  م��ن 
البحري  احل�سار  �سيكون  احلالة، 
مبثابة رد عدائي على عمل عدائي 

 قيادة اأمريكية جديدة لإدارة امل�ساعدات الع�سكرية لأوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت

تناول اإريك �سميت يف مقال ب�سحيفة “نيويورك تاميز” الأمريكية تطوير الدعم الأمريكي لأوكرانيا يف مواجهة 
رو�سيا، قائاًل اإن البنتاغون ي�ستعد لإعادة هيكلة الطريقة التي تدرب وجتهز بها الوليات املتحدة وحلفاءها القوات 
الأوكرانية، مما يعك�س ما ي�سفه م�سوؤولون باللتزام طويل الأمد من الإدارة الأمريكية لدعم اأوكرانيا يف حربها 

مع رو�سيا.
امل�سوؤولني الع�سكريني واأولئك العاملني يف الإدارة، فاإن القرتاح �سيت�سمن الإن�سيابية يف  اإىل عدد من   واإ�ستناداً 
اأن�سئ �سريعاً عقب الغزو الرو�سي لأوكرانيا يف فرباير -�سباط. و�سيتم و�سع هذا  التدريب ونظام امل�ساعدة الذي 

النظام حتت اإ�سراف قيادة واحدة جديدة تتخذ من اأملانيا مقراً لها، وي�سرف عليها جرال اأمريكي رفيع امل�ستوى.
واأو�سح امل�سوؤولون اأن قائد القوات الأمريكية يف اأوروبا اجلرال كري�ستوفر ج. كافويل، تقدم بهذا القرتاح الذي 
يت�سمن التغيريات، اإىل وزير الدفاع لويد اأو�سنت. واأ�سافوا اأن اأو�سنت وم�ساعديه الكبار يجرون مراجعة للخطة، 

واأن من املحتمل اأن يتخذوا قراراً نهائياً ب�ساأنها يف الأ�سابيع املقبلة.

اللذين  ع��اًم��ا(   23( اأول��ي��ارت��ي  بريندا  و�سديقته  ع��اًم��ا( 
“حماولة  تهمة  ر�سميا  اأ���س��ب��وع��ني  م��ن��ذ  اإل��ي��ه��م��ا  وج��ه��ت 
القتل العمد«. وقالت القا�سية يف وثيقة ن�سرتها ال�سحف 
مونتيل  �ساباغ  املتهمني  ان  “تبني  ال�سبت  الرجنتينية 
واوليارتي وكاريزو ودياز كان لديهم خطة م�سرتكة لقتل 

نائبة رئي�س الدولة«.
 22 يف  ب���داأ  كري�سر  لغ��ت��ي��ال  التخطيط  اأن  واأو���س��ح��ت 
“للم�سد�س  اأوليارتي  بريندا  �سراء  تاريخ  ني�سان-ابريل 

�سبه الآيل” الذي ا�ستخدم اأثناء الهجوم.
وكان �ساباغ اعتقل يف موقع الهجوم عندما �سوب م�سد�سا 
راأ���س كري�سر و�سط ح�سد من  على بعد مرت واح��د من 

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

اُتهم رجل وامراأة ر�سمًيا بالتواطوؤ يف حماولة قتل نائبة 
الرئي�س الأرجنتيني كري�ستينا كري�سر، كما ورد يف وثائق 
�سخ�سني  اتهام  بعد  ال�سبت،  ال�سحف  ن�سرتها  ق�سائية 

اآخرين مبحاولة الغتيال.
اإىل  التهام  كابوت�سيتي  يوجينيا  ماريا  القا�سية  ووجهت 
“كوبيتو�س”  ع�سابة  زعيم  عاًما(   27( كاريزو  غابريال 
وفر�ست  ع��اًم��ا(،   21( دي���از  واأغو�ستينا  ال��ب��ن��ات(  )غ���زل 

عليهما دفع مئة مليون بيزو�س.
وق��د ك��ان��ا م��وق��وف��ني م��ع ف��رن��ان��دو ���س��اب��اغ مونتيل )35 

موؤيديها كانت تتحدث معهم. ول�سبب مل يك�سف ر�سميا، 
ال�سالح - وهو  اأن  الر�سا�سات على الرغم من  مل تخرج 
م�سد�س من نوع بري�سا عيار 7،65 - كان ملقما ويف حالة 

جيدة لكن من دون ر�سا�سة يف املخزن على ما يبدو.
�سخ�سية  وهي  عاًما(،   69( كري�سر  على  الهجوم  واأدى 
مهمة يف الي�سار ول تزال موؤثرة يف ال�سيا�سة الأرجنتينية 
بعد �سبع �سنوات من خروجها من الرئا�سة، اإىل تظاهرات 
�سارك فيها ع�سرات الآلف من الأ�سخا�س يف بلد يعي�س 

حالة من ال�سدمة.
من  ج��و  بخلق  الت��ه��ام��ات  واملعار�سة  احلكومة  وتبادلت 

“الكراهية«.

 اتهام اآخرين يف حماولة اغتيال نائبة الرئي�ش الأرجنتيني 
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عربي ودويل
تون�ش.. هل ي�سارك الإخوان بالنتخابات رغم اإعالن املقاطعة؟

قدرات قتالية حم�سّنة.. وطفرة يف التقنيات الليلية

الطموحات البحرية لل�سني: 5 حامالت طائرات و10 غوا�سات نووية

•• تون�س-وكاالت

ال�سيا�سية لالإخوان يف تون�س، مقاطعة  ال��ذراع  النه�سة،  اإع��الن حركة  رغم 
النتخابات الت�سريعية املزمع اإجراوؤها يف البالد يف 17 دي�سمرب املقبل، اإل 
اأن ثمة حتركات  اأن م�سادر قريبة من احلركة اأكدت ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
حتدث داخل التنظيم يف الوقت الراهن لختيار بع�س العنا�سر للدفع بهم 
يف املارثون النتخابي ببع�س الدوائر. املعلومات اأكدها اأي�ساً املحلل ال�سيا�سي 
اأن  التون�سي نزار اجلليدي، الذي اأو�سح يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
احلركة الإخوانية ت�ستعد للدفع مبر�سحني يف عدد من الدوائر النتخابية 
الدائرة  لخ���رتاق  ج��دي��دة  اإخوانية”  “مناورة  ب��اأن��ه  و�سفه  فيما  ب��ال��ب��الد، 
والتهامات  للتنظيم  ال�سعبي  الرف�س  مع حالة  تزامناً  تون�س  ال�سيا�سية يف 

الق�سائية التي تالحق قياداته من ال�سف الأول والثاين.

جتري النتخابات الربملانية املقبلة يف تون�س وفق القانون اجلديد الذي مت 
املر�سحني من  تقلي�س عدد  القانون اجلديد  ي�سمل  املا�سي.  ال�سهر  اإق��راره 
املر�سح يف حال  الثقة من  املواطن حق �سحب  نائباً. مينح   161 اإىل   217

تقاع�سه عن اأداء مهامه، اأو ثبت عليه وقائع ف�ساد.
ل ي�سمح القانون اجلديد مبنح احل�سانة الربملانية للنواب.

اأخرى  ج��زائ��ي��ة  ق�سايا  اأي  اأو  ف�ساد  ق�سايا  يف  املتهمني  برت�سح  ي�سمح  ل 
بالرت�سح لالنتخابات.

“مكافحة  ه��و  اجل��دي��د  القانون  يف  الإخ���وان  يخ�ساه  م��ا  اإن  اجلليدي  يقول 
من  كبري  ع��دد  تالحق  التي  الت��ه��ام��ات  اإىل  م�سرياً  واملف�سدين”،  الف�ساد 
بالف�ساد والإره����اب، جتعلهم حم��روم��ني م��ن خو�س غمار  ق��ي��ادات احل��رك��ة 
�سروري  ا�ستكمال  تعد  الت�سريعية  النتخابات  كون  عن  ف�ساًل  النتخابات، 
خلارطة الطريق الإ�سالحية يف البالد وبداية لعهد جديد ل يريد الإخوان 

القانون  اجل��ل��ي��دي،  وي�سف  ق���وة.   بكل  مبحاربته  يتم�سكون  وه��م  ي��ب��داأ  اأن 
لأنه: النتخابي التون�سي اجلديد، اأنه “�سدمة كبرية لالإخوان يف تون�س”، 

جعل عملية الرت�سح والنتخاب على الأفراد ولي�س بنظام القوائم النتخابية. 
حدد بطاقة ال�سواب العدلية )ال�سحيفة اجلنائية(، اأحد اأهم ال�سرتاطات 

خلو�س العملية النتخابية.
ووفقا للجليدي فاإن هذا ال�سرط، �سيمنع غالبية الع�ساء من قيادات ال�سف 
الوجه  اجلنائية  الت��ه��ام��ات  ج��راء  ال��رت���س��ح،  م��ن  النه�سة  ال��ث��اين يف  الأول 
اإبان حكم التنظيم  اإليهم، وبالتحديد جميع من كانت لهم �سلطة تنفيذية 
التون�سي  القانوين  اخلبري  معه  يتفق  ال�سدد  هذا  ويف   .2011 العام  منذ 
حازم الق�سوري، الذي يعترب اإجراء النتخابات الربملانية يف البالد ا�ستكمال 
لنهاية منظومة الف�ساد التي �سنعها الإخوان على مدار ع�سرة �سنوات حكموا 

فيها البالد، واأ�ساءوا خاللها ا�ستغالل ال�سلطات لتحقيق م�ساحلهم.

ويقول الق�سوري يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن “الإخوان ي�سعرون 
امل�سار  ا�ستكمال  مع  البالد،  يف  الت�سحيحية  يوليو  اإج���راءات  بعد  بالهزمية 
الد�ستوري لن يتبقى لهم �سيء من ال�سلطة ول اأمل يف العودة، لذلك ي�سلكون 
كل الطرق ملنع ا�ستكمال النتخابات يف موعدها املحدد وفق خارطة الطريق 
ر�سم  تون�س  يف  النتخابي  ال��ق��ان��ون  يعيد  اجل��ل��ي��دي،  وبح�سب  ال�سيا�سية«. 
اخلريطة ال�سيا�سية يف البالد مبا يتما�سى مع تطلعات ال�سعب التون�سي، وهو 
اأمر ل يت�سق مع املنظومة الإخوانية التي تتخفى وراء احل�سانة الت�سريعية 
من  وا�سح  ب�سكل  تك�سف  الم��ر  وه��ذا  التنظيم،  م�سالح  لتحقيق  وال�سلطة 
خالل التحقيقات التي جتري يف الوقت احلايل مع عدد من قيادات التنظيم 
الذين �سغلوا منا�سب تنفيذية يف ال�سابق وجميعهم متهمون بق�سايا تتعلق 
ت�سفري  اأو  ال�سيا�سية  والغ��ت��ي��الت  الإره���اب  منها  للبالد،  القومي  ب��الأم��ن 

التون�سني لبوؤر التوتر، وق�سايا العمالة للخارج والتمويالت وغريهم.

•• وا�شنطن-وكاالت

كبرياً  ج��زءاً  الطائرات  حامالت  ت�سكل 
من اخلطة الكربى للبحرية ال�سينية، 
الكاتب  ���س��و���س��ي��و،  ب��ي��رت  وذل����ك ح�����س��ب 
ال�������س���وؤون  امل��ت��خ�����س�����س يف  ال�����س��ح��ف��ي 

الع�سكرية، يف حتليل ن�سره موقع “1945” الأمريكي.
اأول  ويف وقت �سابق هذا ال�سيف، اأطلَق �سالح البحرية جلي�س التحرير ال�سعبي 
اأكرب قطعة  األف طن، وهي   80 003 فوجيان، تزن  حاملة طائرات، من طراز 

حربية بنتها ال�سني.
 ومع ذلك، فقد رّكزت بكني يف ال�سهر اجلاري على الذكرى العا�سرة لت�سغيل اأوىل 

حامالت طائراتها من نوع 001 لياونينغ.
ورغم اأن حاملة الطائرات 001 لياونينغ اأُعيد بناوؤها من هيكل الطراد احلامل 
للطائرات فارياج،  ال�سوفييتي والذي باعته احلكومة الأوكرانية اإىل ال�سني بعد 
تداعي الحتاد ال�سوفيتي، فاإنها ل تزال متثل قفزًة كربى خلطة ال�سني الكربى. 
القائم على  لقد كانت تلك احلاملة نقطة انطالق حا�سمة وخُمترباً  للطريان 
احلربية  القطعة  �ساركت  خدمتها،  على  �سنوات  ع�سر  مب��رور  واحتفاًل  النقل. 
 J-15 ُمقاتلة من طراز  ب�24 طائرة  بالكامل”  ملة  “حُمَ الأخ��رية  املناورات  يف 
عمودية  وط��ائ��رة   ،Z-8 ن��وع  م��ن  عموديتني  وط��ائ��رت��ني   ،Flying Shark

واحدة من طراز Z-9 على متنها.

قدرات قتالية حم�سّنة
ووفقاً للمراقبني، كان هذا اأكرب عدد من املقاتالت على الإطالق ُيحَمل على منت 
للطريان  املتنامية  للقدرات  ا�ستعرا�ساً  ميثل  اأن  يفرت�س  وكان  طائرات،  حاملة 

البحري ل�سالح البحرية جلي�س التحرير ال�سعبي.
ل�سبكة  فوجيان  ال��ط��ائ��رات  حلاملة  اجل��وي  ال��دع��م  ق�سم  رئي�س  ت�ساو،  م��ا  وق��ال 
تلفزيون ال�سني العاملية CGTN اإن “التقدم الذي اأحرزناه اليوم ببناء اأ�سطول 
حامالت الطائرات ال�سيني ما كان ممكناً لوًل جهود الدولة. ففي غ�سون 10 
قتالية  بقدرات  لياونينغ  الطائرات  حاملة  اأ�سطول  اإبحار  هدف  حققنا  �سنوات، 
َنة، وا�ستك�ساف م�سار تطوير حامالت الطائرات ذات اخل�سائ�س ال�سينية«. حُم�سَّ

طفرة يف التقنيات الليلية
واأحرَز �سالح البحرية جلي�س التحرير ال�سعبي تقدماً كبرياً يف عمليات حامالت 
لطائرة  ن��اج��ح  ليلي  ت�سيري  فيها  مب��ا  امل��ا���س��ي��ة،  الع�سر  ال�����س��ن��وات  يف  ال��ط��ائ��رات 

وا�ستعادتها من حاملة الطائرات لياونينغ لأول مرة.

التقنيات  “الطفرة يف  اإن  �ساندونغ  الطائرات  نائب قبطان حاملة  �سو ينغ  وقال 
الليلية واإتقان عمليات الإنزال الليلية تعني اأننا قادورن على اأداء مهام يف جميع 
الظروف املناخية على اختالفها، خا�سة لياًل ويف الظروف اجلوية القا�سية. ويف 
ظل متتعنا مبيزات القتال يف جميع الظروف املناخية، �سيكون لدينا زمام مبادرة 

اأكرب يف احلروب امل�ستقبلية«.

مزيد من حامالت الطائرات؟
املتحدة  الوليات  الإ�سرتاجتي وامليزانية، يف  التقييم  وك�سف تقرير حديث ملركز 
اأن  احل��ا���س��وب،  مب�ساعدة  ال�سرتاتيجية  اخل��ي��ارات  ب���اأداة  ُم�ستعيناً  الأم��ري��ك��ي��ة، 
“جلي�س التحرير ال�سعبي ال�سيني املوارد الالزمة ملوا�سلة جهود التحديث على 

مدار العقد الثالث من القرن احلادي والع�سرين«.

اإن �سالح  املركز  قال  “خيارات ال�سني”،  ال��واردة يف درا�سته   البيانات  وبناًء على 
حامالت   5 لن�سر  ال��الزم��ة  امل���وارد  ميلك  ال�سعبي  التحرير  جي�س  يف  البحرية 

ب�سواريخ  غ���وا����س���ات  و10  ط����ائ����رات 
بحلول  اأق�����س��ى  ب��ح��ٍد  ن��ووي��ة  بالي�ستية 

.2030
وم��ع ذل��ك، وِج���َد اأن احل��ام��الت الثالث 
ال�سني  التي تعتزم  الرابعة  كلها، ورمبا 

ت�سييدها، �ستعمل بوقود تقليدي.
ويف املقابل، ميلك �سالح البحرية الأمريكي اأ�سطوًل قوامه 11 حاملة طائرات 
تعمل بالطاقة النووية، مبا يف ذلك حامالت من فئة نيميتز، وال�سفينة الرائدة 
من فئة جريالد اآر. فورد اجلديدة، التي جتهز حالياً لأول رحلة يف نهاية العام 
فئة حامالت  لتغيري  ت�سري بخطى حثيثة  اأي�ساً  الأمريكية  والبحرية  اجل��اري. 
الطائرات نيميتز العتيقة بحامالت الطائرات الأكر تطوراً واحدة تلو الأخرى 

على مدار العقود املقبلة.
جدير بالذكر اأن ال�سني لي�ست الدولة الوحيدة التي تطور حامالت طائرات. اإذ 
 INS اأطلقت الهند اأخرياً اأبرز حامالت طائراتها احلديثة اأي اإن اإ�س فيكرانت
اأول حاملة طائرات ُتبنى حملياً واأكرب قطعة حربية اأُنتجت يف �سبه   Vikrant

القارة الهندية.
مع  لتعمل  العمودية  طائراتها  حامالت  جتديد  اليابان  ُتعيد  ذل��ك،  عن  ف�ساًل 
م�سارها  اجلنوبية  كوريا  غ��ريت  حني  يف  ب��ي،  اإف-35  مارتن  لوكهيد  ط��ائ��رات 
متو�سطة  ط��ائ��رات  حاملة  متلك  اأن  ميكن  وك���ان  ط��ائ��رات��ه��ا،  ح��ام��الت  خلطط 

احلجم بحلول منت�سف العقد الثالث من القرن احلادي والع�سرين اأي�ساً.

حمللون: الأزمات القت�سادية والجتماعية كانت دافعا اأ�سا�سيا 

»انتعا�سة« لليمني املتطرف باأملانيا.. وهذه اأ�سباب متدده اأوروبيا
•• عوا�شم-وكاالت

حقق حزب “البديل لأجل اأملانيا” 
كبرية  ق��ف��زة  امل��ت��ط��رف،  اليميني 
ولية  يف  ال���راأي  ا�ستطالعات  يف 
املجاورة  الأمل���ان���ي���ة  ب��ران��دن��ب��ورج 
تقدم مدفوع بطفرة  لربلني، يف 

هذا التيار يف اأوروبا.
بفرن�سا  م���رورا  اإىل    املجر  فمن 
واإيطاليا ثم اأملانيا، يعي�س اليمني 
املتطرف انتعا�سة كربى يف القارة، 
اعتربها حمللون “منطا جديدا 
الأف��ك��ار والآراء  ال��ت��ح��ول يف  م��ن 
ال�سيا�سية �سيعمق النق�سامات يف 

املجتمعات الأوروبية«.
ووفق اأحاديث حمللني �سيا�سيني 
عربية”  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
ف��������اإن الأزم������������ات الق���ت�������س���ادي���ة 
اأ�سا�سيا  دافعا  والجتماعية كانت 
للناخب الأوروبي لختيار اأحزاب 
اليمني موؤخرا، مع زيادة الديون 
ن�سبة  وزي���ادة  ال�سرائب  وارت��ف��اع 
املهاجرين  وت����دف����ق  ال���ب���ط���ال���ة 
�سدهم،  كراهية  موجات  وظهور 
القت�سادية  التداعيات  بخالف 
جلائحة كورونا وحرب اأوكرانيا.

مكا�سب هائلة يف ال�سويد
يف النتخابات التي جرت 11   •
���س��ب��ت��م��رب اجل�������اري، ح��ق��ق حزب 

مر  اقت�سادية  ب��اأو���س��اع  مرتبط 
بها العامل خالل الأعوام الثالثة 
امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��ي�����س اأح�����زاب 
انتقاد  ع��ل��ى  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ني 
ب���رام���ج احل���ك���وم���ات الأوروب����ي����ة 
التي  وال�����س��ي��ا���س��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

تنفذها«.
حديث  يف  ال���ك���ا����س���ف  واأ�������س������اف 
عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
هذه  مل��ث��ل  ال��ك��ب��ري  “ال�سعود  اأن 
يف  اخل���الف���ات  �سيعمق  الأح�����زاب 
املجتمعات الأوروبية بني مع�سكر 
ليبريايل واآخر حمافظ، يرف�س 
التعددية  اأ���س��ك��ال  م��ن  ���س��ك��ل  اأي 
القيم  على  احل��ف��اظ  وي�ستهدف 
هويته،  ت��ر���س��م  ال��ت��ي  التقليدية 
م�ستقبل  ع��ل��ى  ذل���ك  و�سينعك�س 
القت�ساد يف اأوروبا ب�سفة خا�سة 

والحتاد الأوروبي ب�سكل عام«.
وب�����س��اأن ال��ق��ف��زة ال��ك��ب��رية حلزب 
اأنها  اع���ت���رب  اأمل���ان���ي���ا،  يف  ال��ب��دي��ل 
كانت  لكنها  اليوم  وليدة  “لي�ست 
نتاج رف�س داخلي وا�سع ل�سيا�سة 
الباب املفتوح التي كانت تنتهجها 
امل�ست�سارة ال�سابقة اأنغيال مريكل 
والالجئني، حيث  املهاجرين  مع 
لفت  ظهور  اإىل  �سيا�ساتها  اأدت 
الن�ساط  اأن  غري  البديل،  حل��زب 
نظرائه  بنتائج  مدفوعا  الأخ��ري 

يف ال�سويد واإيطاليا«.

اليميني  ال�سويد”  “دميقراطيو 
امل��ت��ط��رف م��ك��ا���س��ب ه��ائ��ل��ة حيث 
ب��ات ث��اين اأك��رب ح��زب �سيا�سي يف 
اليمينية  الأح���زاب  واأك��رب  البالد 

يف البالد.
ج���رى ت��ك��ل��ي��ف رئ��ي�����س احلزب   •
ال���������س����وي����دي امل����ح����اف����ظ اأول�������ف 
بت�سكيل  ر���س��م��ي��ا  ك��ري�����س��رت���س��ون 
اليمني  كتلة  ف��وز  بعد  احلكومة، 
النتخابات  يف  املتطرف  واليمني 
لال�سرتاكية  خ��ل��ف��ا  الت�سريعية 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة م���اغ���دال���ي���ن���ا 

اأندر�سون.
• مل ي�سبق لليمني ال�سويدي اأن 
ت���وىل احل��ك��م ب��دع��م م��ن اليمني 
اإث���ر تقارب  ذل���ك  امل��ت��ط��رف، ومت 
ب���ا����س���ره ك��ري�����س��رت���س��ون ق��ب��ل 3 

اأعوام.

التجمع الوطني الفرن�سي
الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  ���س��ه��دت   •
اأجريت  التي  الأخ��رية  الفرن�سية 
اأب����ري����ل م��ن��اف�����س��ة ح������ادة بني  يف 
لوبن  ومارين  ماكرون  اإميانويل 
الوطني  ال��ت��ج��م��ع  ح���زب  زع��ي��م��ة 
اليميني املتطرف، املعار�س لنفوذ 

الحتاد الأوروبي والهجرة.
بن�سبة  م����اك����رون  ف�����وز  رغ�����م   •
الأ�سوات، فقد  باملئة من   58.5
ي�ستهان  ل  ن�سبة  لوبن  ح�سدت 

ام����������راأة هي  ال�����ب�����الد  ت�����اري�����خ  يف 
جيورجيا ميلوين زعيمة احلزب 

رئا�سة احلكومة الإيطالية.

طفرة يف اأملانيا
• ك�سب حزب البديل لأجل اأملانيا 
اليميني املتطرف 5 نقاط كاملة 
يف ا�ستطالع ن�سر موؤخرا، مقارنة 
اأب����ري����ل  ب���ا����س���ت���ط���الع ج������رى يف 
يت�سدر  احل����زب  وب����ات  امل���ا����س���ي، 
املهمة  الولية  يف  ال�سعبية  �سباق 

ب�24 باملئة.
احل�����زب  خ�������س���ر  امل����ق����اب����ل  يف   •
ال�������س������رتاك������ي ال����دمي����ق����راط����ي 
اأولف  امل�ست�سار  “حزب  احل��اك��م 
6 نقاط كاملة مقارنة  �سولتز”، 
املا�سي،  اأب���ري���ل  ب��ا���س��ت��ط��الع��ات 
ب�24  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رت���ب���ة  ل��ي��ح��ت��ل 
باملئة من معدلت التاأييد بنف�س 

الولية.

�سر ال�سعود
املتخ�س�س  الأك�����ادمي�����ي  ي���ق���ول 
بال�سوؤون الدولية �سمري الكا�سف 
ح�سورها  ال��ق��وم��ي��ة  الأف���ك���ار  اإن 
داخل  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  دائم يف 
الكبرية  “الن�سب  اأن  اإل  اأوروب����ا، 
من التاأييد التي اأ�سبحت حت�سل 
املتطرف  ال��ي��م��ني  اأح����زاب  عليها 
اأم�����ر ح���دي���ث ال���ع���ه���د، ل��ك��ن��ه اأن���ه 

املجر  وزراء  رئ���ي�������س  اأورب������������ان 
على  ف������وز  راب�������ع  يف  ال���ي���م���ي���ن���ي، 
التوايل حلزب “فيدز” منذ عام 

.2010
• يتهم اأوربان احلركات الي�سارية 
الغرب وعلى املجر،  بالتاآمر على 
النظرية  اإىل  اأح���ي���ان���ا  وي���ل���ج���اأ 

بها هي 41.5 باملئة، حيث �سعى 
الربط بني  اإىل  الوطني  التجمع 
حماولة  يف  والإره�������اب  ال��ه��ج��رة 

حل�سد تاأييد الناخبني.

رابع فوز ل�”فيدز” باملجر
ف��از فيكتور  املا�سي،  اأب��ري��ل  يف   •

فا�سية اإيطايلا
جنحت قوى اليمني املتطرف   •
نف�سها مع جن��اح حزب  يف فر�س 
“فراتيلي  اإيطاليا”  “اإخوة 
الأ�سبوع  انتخابات  يف  ديتاليا” 

املا�سي.
�ستتوىل بذلك وللمرة الأوىل   •

تعرف  ال��ت��ي  ال�سهرية  اليمينية 
العظيم”  “ال�ستبدال  ب��ا���س��م 
والتي  حججه،  تقدمي  اأج��ل  م��ن 
تهدف، وفقا ملوؤيديها، اإىل اإ�سعاف 
الوليات  يف  ال��ب��ي�����س  “ال�سكان 
امل��ت��ح��دة وال����دول الأوروب���ي���ة عن 

طريق الهجرة«.

•• وا�شنطن-وكاالت

ال��ث��اين م��ن دي�سمرب  يف الأ���س��ب��وع 
تظاهر   ،1978 الأول  -ك���ان���ون 
ب��ني مليون وم��ل��ي��ويَنْ �سخ�س  م��ا 
طهران  داخ���ل  �سلمية  م�����س��رية  يف 
البالد.  ال�ساه  مب��غ��ادرة  مطالبني 
وكان ما بني ُخم�س ون�سف �سكان 

املدينة يف ال�سوارع.
وك�����ال�����ة  لح�������ظ�������ت  ح�����ي�����ن�����ه،  يف 
اآي  “�سي  امل��رك��زي��ة  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
بحذر  ت���راق���ب  ك���ان���ت  ال���ت���ي  اإي” 
حركة املعار�سة وقتها داخل حليف 
لالأ�سلحة  وعميل  رئي�سي  اإقليمي 
اأن هناك رجاًل واحداً  الأمريكية، 
وهو  املحورية”  “النقطة  ي�سّكل 
وال���دع���م  “التوجيه  ي���ق���دم  م����ن 
ل��ل��ح��رك��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ا���س��م��ه يف 

اإيران«.
ك��ان ه��ذا ال��رج��ل ه��و اآي��ة اهلل روح 
يقيم  ك����ان  ال�����ذي  اخل��م��ي��ن��ي  اهلل 
ع��ل��ى ب��ع��د اآلف ال��ك��ي��ل��وم��رتات يف 
منفاه مبدينة باري�س، على الرغم 
املتظاهرين  من  العديد  قيام  من 

بحمل �سورته.
اأ�س�سه  ال�����ذي  ال���ن���ظ���ام  ي�����زال  ول 
بال�سلطة  مم�������س���ك���اً  اخل���م���ي���ن���ي 
ب���ع���د ع���ق���ود م����ن تلك  اإي��������ران  يف 
ح�سود  نزلت  واليوم  التظاهرات. 
اإىل ال�سوارع مرة اأخرى يف طهران 
وم���دن اإي��ران��ي��ة اأخ����رى ب��ع��د وفاة 
العمر  م��ن  البالغة  اأم��ي��ن��ي  مه�سا 
22 عاماً يف 16 �سبتمرب -اأيلول، 
الأخالق،  �سرطة  اعتقلتها  والتي 
املتعلقة  القوانني  واتهمتها بخرق 
ال����ذي فر�سه  ب����ارت����داء احل���ج���اب 

نظام اخلميني يف عام 1981.
ب��رم��ي احل��ج��اب يف  الن�ساء  ق��ام��ت 
باأق�سام  ال��ن��ريان  واأ�سرمت  ال��ن��ار، 
ال�سطرابات  اأن  ويبدو  ال�سرطة. 

�ست�ستد.
مرا�سل  ت�ساءل  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
ب����ريك  ج���ي�������س���ون  “غارديان” 

داخل  املتع�سبني  ح��ت��ى  م��ق��اب��ل��ة. 
اخلميني  كلمات  ا�ستوعبوا  اإي��ران 
املراأة  وح��ق��وق  الدميقراطية  ع��ن 
ال�سفري  و������س�����رح  وال����ت���������س����ام����ح. 
رجل  اأن  ط���ه���ران  يف  الأم���ري���ك���ي 
اخلميني  �سي�سبه  ال����ذي  ال���دول���ة 
اأكر من غريه بعد توليه ال�سلطة 
هو غاندي. ويف غ�سون عامني من 
اخلميني  ق�سى  ال�سلطة،  توليه 
املعار�سة  جميع  ع��ل��ى  رح��م��ة  ب��ال 
ت��ق��ري��ب��اً وم����الأ ال�����س��ج��ون واأدخ����ل 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ف��ر���س��ت احلجاب 

على الن�ساء.
ومع ذلك، يقول الكاتب: “انت�سار 
اليوم، وكيف  الأخبار يف كل مكان 
ت�سل اإلينا وكيف يتم ا�ستهالكها، 
متنحها  ال������ت������ي  والأول������������وي������������ة 
ل���ل�������س���ورة، جتلب  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
خا�س.  ن���وع  م��ن  خم��اط��رة  علينا 
غالباً ما يو�سف و�سول املعلومات 
على اأنه تدفق، مما يعني اأن هناك 
واإيقاعياً. يف  وثابتاً  م�ستمراً  �سيئاً 
متقطع وغري  تدفق  اإن��ه  ال��واق��ع، 
على  نعمل  وبينما  متاماً،  منتظم 
ن�����س��م��ع��ه ون�����راه لنمنحه  ب��ن��اء م���ا 
اإط�����اراً ل��ف��ه��م م��ع��ن��اه، ف��اإن��ن��ا منالأ 
باأنف�سنا.  ال��ف��ج��وات  م��ن  ال��ع��دي��د 
امل�سبقة  الأح���ك���ام  ال��ب��ع�����س  ين�سر 
نظريات  وي���خ���ل���ق���ون  واخل���������وف، 
الآخرون  يكمل  معقدة.  م��وؤام��رة 
بالأحالم  املكتملة  غ��ري  ال�����س��ورة 
اأك����ر  ف���ع���ل  والآم������������ال، وه������و رد 
اأي�ساً  ولكنه  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  اإي��ج��اب��ي��ة 

ميكن اأن ي�سبب الأذى«.
هذا ل يعني اأنه ل ينبغي الإعجاب 
باأولئك املوجودين يف �سوارع اإيران 
معد  يقول  باأمثالهم،  والح��ت��ف��اء 
التقرير، “ومع ذلك، عندما نفكر 
ودعمهم،  م�����س��اع��دت��ه��م  كيفية  يف 
على  ح��ري�����س��ني  ن���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 
وا�سحة،  ب��ع��ي��ون  ب���ذل���ك  ال���ق���ي���ام 
ولي�ست مغمورة بالتفاوؤل الزائف. 

هذا �سيجعل دعمنا اأكر قيمة«.

لل�سحيفة  اأع����������ده  ت����ق����ري����ر  يف 
يكون  اأن  ميكن  هل  الربيطانية: 
ه���ذا اأخ����رياً ال�����س��رارة ال��ت��ي توؤدي 
كما  اإي������ران  يف  ه���ائ���ل  ت��غ��ي��ري  اإىل 
التاريخ  وه���ل  ال���ك���ث���ريون؟  ي���اأم���ل 
بع�س  اأن  م����وؤك����داً  ن��ف�����س��ه؟  ي��ع��ي��د 
اأحداث  ا�ستدعوا  قد  املتظاهرين 
وهم  بالتوازي  ال�ساخبة   1979
�سواء  ل��ل��ظ��امل،  “املوت  ي��ه��ت��ف��ون: 

اأكان ال�ساه اأم املر�سد الأعلى!«.
واأو�سح بريك اأن هناك العديد من 
الأ���س��ب��اب ال��ت��ي جتعلنا ن��ت��اأث��ر مبا 
فالحتجاجات  اإي����ران.  يف  يحدث 
انتهاك  م���ن  ال���ن���ط���اق  ه����ذا  ع��ل��ى 
حقوق امل��راأة ن��ادرة احل��دوث يف اأي 
ال�سوارع  اإىل  ال��رج��ال  ن��زل  مكان. 
امل�ساركني  اإن  وي����ق����ال  اأي���������س����اً، 
تنوعاً  اأك������ر  ال�����س����ط����راب����ات  يف 
دمي��غ��راف��ي��اً مم��ا ك��ان��ت يف اأح���داث 

مماثلة يف ال�سنوات الأخرية.

ا�ستغالل خمزون ال�سخط
اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  م���ع���د  واأ������س�����ار 
اأي�ساً  َت�ستغل  الحتجاجات  ه��ذه 
خم������زون ال�����س��خ��ط ال��ع��م��ي��ق من 
الإخفاقات القت�سادية وال�سيا�سية 
للنظام  ال��وا���س��ح��ة  والأخ���الق���ي���ة 

الثيوقراطي القمعي.
“رمبا نرتك  ي��ق��ول:  ذل���ك،  وم���ع 
اآمالنا تتخطى الواقع... فما نراه 
لنا  ي�سّكل  اأن  البعد عن  كل  بعيداً 
فالكتابة  لالأحداث.  كاملة  �سورة 
من الأر�س حمدودة للغاية. وبعد 
عقد تقريباً من التعر�س للتاأثري 
الو�سائط  ال�ستثنائي لتكنولوجيا 
وتكراراً  م�����راراً  راأي���ن���ا  امل��ع��ا���س��رة، 
ك��ي��ف مي��ك��ن ب��ث مقطع واح���د مت 

ب�سري  “طوفان  باأنها  طهران  يف 
وا���س��ع وي��غ��ل��ي ي��ت��دف��ق ب��ال نهاية، 
من  الرئي�سي  ال�سارع  يف  يتدحرج 
في�سان،  ال��غ�����س��ق.  ح��ت��ى  ال��ف��ج��ر 
في�سان عنيف �سيغرق كل �سيء يف 

حلظة واحدة«.

رغم اأهمية الحتجاجات 
الراهنة...

احل��ق��ي��ق��ة ال��ق��ا���س��ي��ة، ب�����راأي معد 
الرغم من  اأن��ه على  التقرير، هي 
الإيرانية  الح��ت��ج��اج��ات  اأه��م��ي��ة 
اأن يتم  الدائرة الآن، فمن املرجح 
ل  ال��ذي  النظام  قبل  من  �سحقها 

يزال قوياً.
اإن  ب�����ق�����ول�����ه  ب���������ريك  وي���������س����ي����ف 
التي  امل��ث��رية  لل�سور  “حما�ستنا 
تدفعنا  ل  ل���ل���م���ظ���اه���رات  ن����راه����ا 
اإىل  الأحيان  فح�سب يف كثري من 
امل��ب��ال��غ��ة يف ت��ق��دي��ر ات�����س��اع وعمق 
عندما  �سيما  ل  الحتجاج،  حركة 
امل���وج���ودي���ن يف  اأول���ئ���ك  اأن  ي���ب���دو 
من  ال��ع��دي��د  ي�ساركوننا  ال�����س��وارع 
اأي�ساً  ول��ك��ن  وت��ط��ل��ع��ات��ن��ا،  ق��ي��م��ن��ا 
اأعدائهم  ق���وة  ���س��اأن  م��ن  التقليل 
للمحتجني  يت�سدون  فمن  اأي�ساً. 
اإي��ران ل يزالون ميتلكون  الآن يف 

قوة هائلة حقاً«.
م�سكلة  اأن  التقرير  معد  واأو���س��ح 
لي�ست  البعيدة  الأح����داث  تف�سري 
الذكية  ل��ل��ه��وات��ف  ن��ت��ي��ج��ة  جم���رد 
بتغطية  ق����ام  ل��ق��د  والإن�����رتن�����ت. 
 1979 ال����ث����ورة الإي���ران���ي���ة ع����ام 
اأنحاء  جميع  من  املرا�سلني  مئات 
التي  القليلة  الأ�سهر  ويف  العامل. 
قبل  باري�س  يف  اخلميني  ق�ساها 
 150 اأج��رى  اإىل طهران،  عودته 

احلكومية  ال�ستخبارات  وحمللو 
غري  املرئية  الأدل���ة  ا�ستكمال  اإىل 
غالباً  ا�ستنتاجاتهم  لكن  الكافية، 
ما يكون لها تاأثري �سئيل مقارنة 

بال�سور النفعالية«.
واأ����س���اف م��ع��د ال��ت��ق��ري��ر: “يعرف 
ذلك،  ال�����س��ع��ب��وي��ون  ال�����س��ي��ا���س��ي��ون 
وك���ذل���ك ي��ف��ع��ل الإره����اب����ي����ون من 
ك��ل اأي��دي��ول��وج��ي��ا وع��ق��ي��دة. نحن 
نف�سل اأن ن�سدق ما نريد اأن يكون 

�سحيحاً«.
اأُطيح  ع��ام��اً،  واأرب��ع��ني  قبل ثالثة 
ال���������س����اه ل���ي�������س ف���ق���ط م�����ن ِق���َب���ل 
اخلميني وزمرة من رجال الدين 

املحمول  ال���ه���ات���ف  م����ن  حت��م��ي��ل��ه 
لفرد اإىل مئات املاليني من خالل 
ثم  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
بوا�سطة  اأك����رب  ب�سكل  ت�سخيمه 
الرئي�سية. فنحن  الإع��الم  و�سائل 
نرى �سيئاً ما يحدث يف �سارع واحد 
يف بلدة واحدة يف مقاطعة واحدة، 
ولكن هذا ل ميثل دائماً الأحداث 
يف جميع اأنحاء بلد �سا�سع ومكتظ 

بال�سكان.
وراأى التقرير اأنه من ال�سعب الآن 
حتديد مدى انت�سار ال�سطرابات 
“�سي�سعى  ب��ال�����س��ب��ط.  اإي������ران  يف 
ال�سحفيون واخلرباء الأكادمييون 

امل�����دن  �����س����واح����ي  الأط�������������راف يف 
املحافظات  م����ن  اأو  الإي����ران����ي����ة 
ال�سدمة  ق����وات  ���س��ك��ل��وا  وال���ذي���ن 
والذين  املتطرفني  الدين  لرجال 
ال�سن  يف  متقدمني  الآن  اأ�سبحوا 
فازوا  ال��ت��ي  بال�سلطة  ويت�سبثون 

بها يف ذلك الوقت.

طوفان ب�سري
م��ن ب��ني ���س��ه��ود ال���س��ط��راب��ات يف 
و1979،   1978 ع��ام��ي  اإي����ران 
ال�سهري  ال���ب���ول���ن���دي  ال�����س��ح��ف��ي 
رزي���������ارد ك��اب��وت�����س��ي�����س��ك��ي، ال����ذي 
ال�سخمة  امل�سريات  اإح��دى  و�سف 

املتطرفني، ولكن من ِقَبل حتالف 
املعار�سة  ج��م��اع��ات  م���ن  ع��ري�����س 
متنوعة  جمموعات  ح�سدت  التي 
املدنيون  ال���ل���ي���ربال���ي���ون  م���ن���ه���ا: 
ال��ع��ل��م��ان��ي��ون، وال�����س��ي��وع��ي��ون من 
والفدائيون  ال��ق��دمي��ة،  امل��در���س��ة 
واملارك�سيون  اجل���دد،  الي�ساريون 
الذين  والقوميون  الإ�سالميون، 
م�سدق  حم���م���د  ذك������رى  ك����رم����وا 
رئي�س الوزراء املخلوع عام 1953 
يف انقالب دعمته الوليات املتحدة 

واململكة املتحدة.
مدن  م��ن  �سباب  اأي�ساً  هناك  ك��ان 
الأك������������واخ اجل�����دي�����دة امل���رتام���ي���ة 

ل يزال النظام الذي اأ�س�سه اخلميني مم�سكًا بال�سلطة

احتجاجات اإيران تثري الأمل.. ولكن التفاوؤل املفرط يحجب الواقع
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البلدين  ق��ي��ادت��ا  دع��ائ��م��ه  اأر���س��ت 
ال�����س��ق��ي��ق��ني، وي��رتج��م الأه����داف 
الجتماعي  التكامل  امل�سرتكة يف 
البلدين،  ب����ني  والق����ت���������س����ادي 
اللوج�ستي  ال���دع���م  يف  وي�����س��ه��م 
التجارية  الأن�������س���ط���ة  مل��خ��ت��ل��ف 
التبادل  ومن�����و  والق���ت�������س���ادي���ة 
ويفتح  والق��ت�����س��ادي  ال��ت��ج��اري 
اأو���س��ع وخ��ي��ارات تنقل ذات  اآف��اق��اً 
ت�����س��ه��م يف حتقيق  ع��ال��ي��ة  ج����ودة 
الفاعل بني ميناء �سحار  الربط 
وامل���ن���ط���ق���ة احل�������رة يف اجل���ان���ب 
ال�سناعية  وامل���ن���اط���ق  ال���ع���م���اين 
والق��ت�����س��ادي��ة ب��دول��ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة.«
تاأ�سي�س  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
قطارات  ب��ني  امل�سرتكة  ال�سركة 
جاء  للقطارات،  والحت���اد  ُع��م��ان 
وت�سغيل  ت�سميم وتطوير  بهدف 
�سبكة �سكك حديدية تربط ميناء 
ال�سكك احلديدية  ب�سبكة  �سحار 
با�ستثمارات  الإماراتية،  الوطنية 
ثالثة  بقيمة  للم�سروع  اإجمالية 

)3( مليارات دولر اأمريكي.

•• دبي-الفجر: 

ال�سركة  اإدارة  جم���ل�������س  ع���ق���د 
ُعمان،  ق���ط���ارات  ب���ني  امل�����س��رتك��ة 
ال�سكك  ل�سبكة  وامل�سغل  املُ��ط��ور 
�سلطنة  يف  ال��وط��ن��ي��ة  احل��دي��دي��ة 
ُعمان، والحتاد للقطارات، املُطور 
واملُ�سغل ل�سبكة ال�سكك احلديدية 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة، اجتماعه الأول، 
ي���وم���ني م���ن توقيع  ب��ع��د  وذل�����ك 
ات��ف��اق��ي��ة ت��اأ���س��ي�����س ال�����س��رك��ة بني 
الطرفني،  الذي مت على هام�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  زي������ارة 
اآل نهيان، رئي�س  حممد بن زايد 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

حفظه اهلل، ل�سلطنة ُعمان.
ال�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  وي�����س��م 
كاًل من معايل �سهيل بن حممد 
ف�����رج ف����ار�����س امل������زروع������ي، وزي����ر 
الطاقة والبنية التحتية يف دولة 
الإمارات، ومعايل املهند�س �سعيد 
ب��ن ح��م��ود امل���ع���ويل، وزي���ر النقل 
املعلومات  وتقنية  والت�����س��الت 

واملهند�س  ل��ل�����س��رك��ة،  ت��ن��ف��ي��ذي��اً 
حممد بن زهران املحروقي نائباً 

للرئي�س التنفيذي.
واأك�����د م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف�����رج ف����ار�����س امل������زروع������ي، وزي����ر 
الطاقة والبنية التحتية يف دولة 
ال�سركة  ت��اأ���س��ي�����س  اأن  الإم������ارات، 
ُعمان  ���س��ل��ط��ن��ة  ب����ني  امل�������س���رتك���ة 
ودولة الإمارات ياأتي مبا ين�سجم 
ال�سقيقني  البلدين  توجهات  مع 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  ب�ساأن 
بقطاعات  الرت����ق����اء  خ����الل  م���ن 
ال��ن��ق��ل وال��ب��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة نحو 
النمو  ل����دع����م  ج�����دي�����دة،  اآف���������اق 
القت�سادي والتجاري، اإذ �ستعمل 
ال�سركة من خالل تطوير �سبكة 
ال�سكك احلديدية امل�سرتكة على 

ت��ع��زي��ز  م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ق��ل الربي 
املعايري  اأعلى  وف��ق  البلدين  بني 
نقل  و�سيلة  لتوفري  وامل�ستويات، 
من  وم�ستدامة،  وموثوقة  اآمنة 
املناطق  الربط بني  تعزيز  �ساأنها 
ال�سناعية والتجارية، ف�ساًل عن 
الجتماعي  ال����رتاب����ط   ت��وط��ي��د 

الذي لطاملا جمع بني ال�سعبني.
املهند�س  م��ع��ايل  اأك���د  جانبه  م��ن 
وزير  امل���ع���ويل،  ح��م��ود  ب��ن  �سعيد 
وتقنية  والت�����������س�����الت  ال���ن���ق���ل 
“اأن   ُعمان:  �سلطنة  املعلومات يف 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ه����ذه 
احلديدية  ال�سكك  �سبكة  لتنفيذ 
بني �سلطنة ُعمان ودولة الإمارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة، �ستعزز 
الذي  امل�سرتك  الأخوي  الرتابط 

نا�سر  وال�سيخ  ُعمان،  �سلطنة  يف 
���س��ل��ي��م��ان احل�����ارث�����ي  نائب  ب����ن 
الُعماين  ال�ستثمار  جهاز  رئي�س 
ورئي�س  ب���ال���وك���ال���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
اأ�سياد،  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�س 
رئي�س  ال��زع��اب��ي  �سعيد  و���س��ع��ادة 
الحت�����اد  ����س���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ل����ل����ق����ط����ارات ل���ن���ق���ل ال������رك������اب،  
واملهند�س عبد الرحمن بن �سامل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل���امت���ي 
ملجموعة اأ�سياد،  واملهند�س �سادي 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ملك، 

الحتاد للقطارات.
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����س��اء  ���ن  وث���مَّ
للقيادتني  ال���الحم���دود  ال���دع���م 
الر�سيدتني يف البلدين وروؤيتهما 
�سبل  ت��ع��زي��ز  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

يعزز  مم��ا  احل��دي��دي��ة،  بال�سكك 
احل���رك���ة ال���ت���ج���اري���ة وال���رتاب���ط 
جمل�س  تناول  كما  الجتماعي.  
تنفيذ  خ���ط���ط  ال�������س���رك���ة  اإدارة 
�سلطنة  ب���ني  امل�����س��رتك  امل�����س��روع 
ُع��م��ان ودول����ة الإم�������ارات، مب��ا يف 
الفنية  ال���درا����س���ات  اأع���م���ال  ذل���ك 
والت�سميم الهند�سي، والدرا�سات 
البيئية للم�سارات ومنوذج العمل 
لل�سركة  ال���ت���ج���اري���ة  وال�������س���وؤون 
امل�����س��رتك��ة.  واأك�����د امل��ج��ل�����س على 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت��ب��ن��ي  اأه��م��ي��ة 
املوؤ�س�سي  ب����الإط����ار  ي��ت��ع��ّل��ق  مب���ا 
احلوكمة  واأن����ظ����م����ة  ل���ل�������س���رك���ة 
من  ال�����س��رك��ة  لتمكني  والإدارة، 
الأهداف  وحتقيق  مهامها  تاأدية 
ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا، وتبني  امل���رج���وة م���ن 

ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����س��رتك بني 
املجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�سركة  ب��ت��اأ���س��ي�����س  وال���ت���وج���ي���ه 
�سبكة  وت�سغيل  لتنفيذ  امل�سرتكة 
ميناء  ت���رب���ط  ح���دي���دي���ة  ���س��ك��ك 
ال�سكك احلديدية  ب�سبكة  �سحار 
تاأتي  والتي  الإماراتية،  الوطنية 
امتداداً للعالقات ال�سرتاتيجية 
جتمع  ال��ت��ي  املتينة  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
ب������ني ����س���ل���ط���ن���ة ُع������م������ان ودول�������ة 
على  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
فتح  يف  لت�سهم  الأ���س��ع��دة،  ك��اف��ة 
البنية  قطاعات  يف  جديدة  اآف��اق 
واخلدمات  وال��ن��ق��ل  الأ���س��ا���س��ي��ة 
اللوج�ستية وذلك من خالل ربط 
وال�سناعية  القت�سادية  املناطق 
البلدين  يف  وال�سكنية  والتجارية 

وال�سالمة  الأم���ان  معايري  اأعلى 
خالل  م��ن  العاملية  وال���س��ت��دام��ة 
احلديدية  ال�سكك  �سبكة  تطوير 
ب������ني ����س���ل���ط���ن���ة ُع������م������ان ودول�������ة 
الإم������������ارات، وال����ت����ي مت���ت���د على 
م�سافة 303 كيلو مرت، لتقدمي 
و���س��ري��ع��ة لنقل  اآم���ن���ة  خ���دم���ات 
الركاب و�سحن الب�سائع، لت�سهم 
بذلك يف تعزيز وتنمية القت�ساد 
الوطني للبلدين، ف�ساًل عن رفع 
التوريد  �سال�سل  منظومة  كفاءة 
عرب  ال��ت��ج��ارة  مم��ار���س��ة  و�سهولة 
البلدين من خالل  بني  احل��دود 
ب�سبكة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��اف��ذ  رب���ط 

ال�سكك احلديدية. 
ك��م��ا مت خ���الل الج��ت��م��اع تعيني 
رئي�ساً  الها�سمي  اأحمد  املهند�س 

جمل�ش اإدارة ال�سركة امل�سرتكة بني قطارات ُعمان والحتاد للقطارات لتنفيذ وت�سغيل �سبكة ال�سكك احلديدية يعقد اجتماعه الأول 
• �سهيل املزروعي: �سُي�سهم تطوير �سبكة ال�سكك احلديدية امل�سرتكة يف تعزيز منظومة النقل الربي بني البلدين

• �سعيد املعويل: �ستقدم �سبكة �سكك احلديد بني البلدين الدعم اللوج�ستي لنمو حجم الأن�سطة التجارية والقت�سادية 

تعزيز وعيه وثقافته ال�ستثمارية وي�سارك فيه متحدثون من الهيئة وال�سوق 
وعدد من اجلهات اخلارجية.

مت  التي  للفعاليات  م�سموع  مرئي  ملخ�س  بن�سر  اجلمعة  يوم  الهيئة  وتقوم 
تنظيمها على مواقعها على من�سات التوا�سل الجتماعي، ف�ساًل قيام الهيئة 
والأ�سواق املالية بالدولة على مدار الأ�سبوع بن�سر مواد اإعالمية توعوية تتعلق 

باملو�سوعات التي يطرحها اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي.
تنظيمها  مت  دول��ي��ة  م��ب��ادرة  ه��و  العاملي”  امل�ستثمر  “اأ�سبوع  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
ومتتد  واإطالقها من قبل املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية “اأيو�سكو”، 

فعاليات احلملة ملدة اأ�سبوع يف الوقت ذاته ويف كافة الدول امل�ساركة.
على  واحل��ف��اظ  امل�ستثمرين  ثقافة  تنمية  اىل  الدولية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف 
حقوقهم على امل�ستويني املحلي والعاملي من خالل دعم وتعزيز جهود الهيئات 

الرقابية على قطاع الأوراق املالية.

وتعزيز  تنمية  ع��رب  حقوقهم  على  واحل��ف��اظ  ا�ستثماراتهم 
ثقافتهم ال�ستثمارية«.

تبداأ  اأن�سطة  عدة  العاملي  امل�ستثمر  اأ�سبوع  فعاليات  وتت�سمن 
ال�ساعة العا�سرة �سباح غد بقرع اجلر�س يف �سالت التداول 

بكل من �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل.
وت��ن��ظ��م ال��ه��ي��ئ��ة ي����وم ال���ث���الث���اء م��ل��ت��ق��ى ب���ع���ن���وان: )مبادئ 
جامعة  لطلبة  ال��ف��ع��ال(،  امل����ايل  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���س��ت��ث��م��ار.. 
اجلمهور  تعريف  على  تركز  والتكنولوجيا  للعلوم  الفجرية 
ب��اآل��ي��ة ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة، ودوره�����ا ال��رق��اب��ي وال��ت�����س��ري��ع��ي، واأهم 
بها  الإمل��ام  امل�ستثمر  على  يتوجب  التي  القت�سادية  املفاهيم 
على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  ناجحة،  ا�ستثمارية  بعملية  للبدء 

كيفية التخطيط املايل ال�سحيح.

•• اأبوظبي -وام:

الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي  د. مرمي  اأعلنت 
املالية وال�سلع اأن الهيئة بالتعاون مع �سوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية و�سوق دبي املايل و�سلطة دبي للخدمات املالية �ست�سارك 
على  تعقد  التي   2022 العاملي  امل�ستثمر  اأ�سبوع  فعاليات  يف 
مدى الأ�سبوع اجلاري، وذلك �سمن املبادرة ال�سنوية للمنظمة 

الدولية لهيئات الأوراق املالية )اأيو�سكو(.
اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  الأن�سطة  “ت�سلط  واأ���س��اف��ت: 
مو�سوعات  على  ال�سوء  العام  ه��ذا  العاملي  امل�ستثمر  اأ�سبوع 
حماية  يف  الهيئة  ودور  امل�ستثمر،  ومرونة  امل�ستدام،  التمويل 
حماية  يف  اأنف�سهم  امل�ستثمرين  م�سوؤولية  وكذلك  امل�ستثمر، 

كما ت�سارك اأي�ساً، يف اليوم نف�سه، �سلطة دب�ي للخدمات املالية 
بعقد حزمة فعاليات للمتحدثني باللغة الجنليزية تت�سمن 

مقابالت اإعالمية وحما�سرات توعوية للم�ستثمرين.
الأربعاء ور�سة  وال�سلع يوم  املالية  الأوراق  كذلك تعقد هيئة 
عمل بعنوان “تطور العتبارات ال�ستثمارية يف ظل الأحداث 
وال�سحية(،  والبيئية  والجتماعية  )القت�سادية  العاملية” 
تناق�س مو�سوع مرونة امل�ستثمر بح�سور طلبة واأع�ساء هيئة 

التدري�س كلية الأفق اجلامعية بال�سارقة.
وبالإ�سافة اإىل ذلك تنظم الهيئة بالتعاون مع �سوق اأبوظبي 
اإلكرتوين”  “ملتقى  ويبينار  اخلمي�س  ي��وم  املالية  ل���الأوراق 
الهيئة يف حماية  امل�ستدام، ودور  التمويل  يتناول مو�سوعات 
امل�ستثمرين، وكذلك دور امل�ستثمر يف حماية ا�ستثماراته عرب 

اإطالق اأول من�سة اإماراتية متخ�س�سة يف برامج ادخار املوظفني حتت ا�سم »اإيكويفو« 

فيورا جيمز ُتد�سن من�ساأة جديدة يف حرة مطار ال�سارقة الدويل 
اللون واحلجم ودرجة نقائه.  وقال املزروعي اإن ان�سمام 
�سركة بحجم “فيورا جيمز” اإىل جممع الذهب والأملا�س 
الدويل  ال�سارقة  ملطار  احل��رة  للمنطقة  التابع  وال�سلع 
يوؤكد جناح ا�سرتاتيجيتنا املتمثلة يف جعل اإمارة ال�سارقة 
م��رك��زا ع��امل��ي��ا ل��الأح��ج��ار ال��ك��رمي��ة والأمل���ا����س وال��ذه��ب ملا 
يوفره املجمع من بنية حتتية متميزة تعد خيارا مثاليا 
واح��د من  العاملية يف  ال�سركات  ق��درات وح�سور  لتو�سيع 
اأهم الأ�سواق على م�ستوى العامل حيث تعد دولة الإمارات 
امل��رك��ز الأك���رب والأ���س��رع من��وا حيث ارت��ف��ع��ت جت��ارت��ه��ا يف 
% كما ارتفعت جتارتها   52.5 الأملا�س امل�سقول بن�سبة 
الإجمالية يف الن�سف الأول من عام 2022 اإىل 19.8 

 .% مليار دولر اأمريكي بزيادة �سنوية بن�سبة 24.7 
وال�سلع  والأمل���ا����س  ال��ذه��ب  اأن جممع  امل��زروع��ي  واأ���س��اف 
ب�سرورة  املتمثلة  ال�سارقة  اإم���ارة  روؤي���ة  م��ن  ج��زءا  ميثل 
التنويع القت�سادي وخلق قطاعات جديدة تكون دعامة 
ت�سهدها  ال��ت��ي  التنموية  وامل�����س��رية  ال��وط��ن��ي  لالقت�ساد 
املجمع  مكانة  تعزيز  على  نحر�س  فاإننا  لذلك  ال�سارقة 
امل��راف��ق واخلدمات  ل��الأع��م��ال م��ن خ��الل  كبيئة م��وات��ي��ة 
الرتاخي�س  منح  يف  �سل�س  ونظام  الأ�سا�سية  اللوج�ستية 
وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ن ال���ط���راز ال��ع��امل��ي ف�����س��ال ع��ن خدمات 
الأمن واملراقبة على مدار ال�ساعة والقرب من اأهم مراكز 
العامل  قارات  والذهب يف خمتلف  الأملا�س  واإنتاج  ت�سنيع 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل خ��ط��وط ال��ن��ق��ل ال��ت��ي ت��رب��ط امل��ج��م��ع مع 
منه  جعلت  املميزات  هذه  جميع  العاملية  الأ���س��واق  كربى 
اخليار الأمثل بالن�سبة لل�سركات التي تطمح اإىل التو�سع 

والزدهار يف قطاع الذهب واملجوهرات. 
وتاأ�سي�س  التو�سعة  ق��رار  اإن  �سيتي  دي��ف  ق��ال  جانبه  م��ن 
من�ساأة جديدة لل�سركة يف جممع الذهب والأملا�س وال�سلع 
به من موقع جغرايف  يتمتع  ما  بناء على  بال�سارقة جاء 
ا���س��رتات��ي��ج��ي وم��ك��ان��ت��ه ال���رائ���دة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الدولية 
ك��م��وق��ع ع��امل��ي يف جت����ارة ال���ذه���ب والأمل����ا�����س والأح���ج���ار 
ي�����س��م م��راف��ق متطورة  ك��ون��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ك��رمي��ة 
ويتبنى جمموعة متميزة من الآليات التنظيمية واأف�سل 
املمار�سات الدولية م�سريا اإىل اأن املن�ساأة اجلديدة �ستوفر 
لعمالء ال�سركة حزمة متكاملة من اخلدمات التي بنيت 
لديهم  خ��رباء  ال�سركة  توظف  حيث  العميل  طلب  وف��ق 
تايلند  الكرمية من  الأحجار  وا�سع يف جمال تعدين  باع 

و�سريالنكا والأ�سواق الدولية الأخرى .

•• ال�شارقة-وام:

د�سنت �سركة “فيورا جيمز” املتخ�س�سة يف جمال تعدين 
جممع  يف  اجل��دي��دة  من�ساأتها  امللونة،  الكرمية  الأح��ج��ار 
الذهب والأملا�س وال�سلع التابع لهيئة املنطقة احلرة ملطار 
�سركات  تناميا كبريا من  ي�سهد  ال��ذي  َويّل،  ال���دُّ ال�سارقة 

اإنتاج وت�سنيع الذهب والأملا�س العاملية. 
قدم  األ��ف   12 لل�سركة  اجل��دي��دة  املن�ساأة  م�ساحة  وتبلغ 
ال�سركة  ا�ستاأجرت ثالثة م�ستودعات وتنظر  مربع حيث 
ال��زاوي��ة يف خطط  ب��اع��ت��ب��اره حجر  اجل��دي��د  اإىل مقرها 
يف  من��و  لتحقيق  وق��اع��دة  وال��ع��امل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  تو�سعها 
اأع��م��ال��ه��ا ان��ط��الق��ا م��ن امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مل��ط��ار ال�سارقة 

َويّل.  الدُّ
مت ت��د���س��ني امل��ن�����س��اأة اجل���دي���دة م��ن ج��ان��ب ���س��ع��ادة �سعود 
�سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة 
َويّل وديف �سيتي املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة  الدُّ
واملديرين  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  جيمز”  “فيورا 

من اجلانبني . 
و جت��ول امل��زروع��ي برفقة ع��دد م��ن م�����س��وؤويل الهيئة يف 
اأق�سام املن�ساأة واطلعوا من خالل وحدة متطورة ومبتكرة 
الكرمية  ل��الأح��ج��ار  والتنقيب  ال���س��ت��خ��راج  اأع��م��ال  على 
والزمرد والياقوت والياقوت الأزرق التي تنفذها ال�سركة 
عملية  ج��ان��ب  اإىل  وا���س��رتال��ي��ا  وامل��وزم��ب��ي��ق  كولومبيا  يف 
الت�سنيف لالأحجار الكرمية التي ُتر�سل اإىل حرة مطار 
ال�سارقة قبل اأن يتم طرحها بالأ�سواق وذلك من قبل كادر 
ذي خربة وا�سعة يف فرز وت�سنيف الأحجار الكرمية وفق 

•• العني - الفجر

حت����ت رع����اي����ة ال�������س���ي���خ ال���دك���ت���ور 
حممد بن م�سلم بن حم العامري 
اإماراتية  من�سة  اأول  اإط����الق  مت 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف ب���رام���ج الدخ�����ار 
ل��ل��م��وظ��ف��ني يف دول������ة الإم��������ارات 
العربية املتحدة، والتي تهدف اإىل 
فتح جمال جديد لأ�سحاب العمل 
ل�سيا�سة  دع��م��اً  وذل���ك  وامل��وظ��ف��ني 
املواهب  اأف�����س��ل  ال��دول��ة يف ج���ذب 
وتن�سيط  امل������ج������الت،  مب��خ��ت��ل��ف 

الأ�سواق املالية املحلية.
 Translation is too

long to be s
ومب��ن��ا���س��ب��ة اإط������الق امل��ن�����س��ة قال 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب�����ن ح�����م ال�����ذي 
ال�سركة  ا�سرتاتيجية  على  اأ�سرف 
مبتكرة  من�سة  ال��ت��اأ���س��ي�����س:  م��ن��ذ 
واجتماعية  اإن�سانية  اأه���داف  ذات 
تكون  اأن  يف  ناأمل  امل�ستوى  رفيعة 
اإ�����س����اف����ة مم����ي����زة يف ق����ط����اع امل����ال 
والأعمال داخل الدولة حيث تعمل 
املوظفني  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  امل��ن�����س��ة 
اأمنهم  حتقيق  ع��ل��ى  الإم������ارات  يف 
“اإيكويفو”  اإط���الق  وي��اأت��ي  امل���ايل، 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  م��ن��ا  ���س��ع��ي��اً 
جذب  ح��ول  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية 

والجتماعية  ب��امل��ع��اي��ريال��ب��ي��ئ��ي��ة 
واحلوكمة .

اإيجابي  ب�����س��ك��ل  امل��ن�����س��ة  وت�����س��اه��م 
وحتفيزها  امل������واه������ب  ج������ذب  يف 
ا�ستثمارية  ح���ل���ول  ت���وف���ري  ع����رب 
املالية  الل��ت��زام��ات  تخفف  م��رن��ة 
ع��ل��ى ال�����س��رك��ات،ك��م��ا ت�����س��اع��د على 
ب�ساأن  املوظفني  عند  الثقة  زي���ادة 
م�ستقبلهم املايل بهدف الدخار و 

التقاعد.
 Translation is too

long to b
اإي��ك��وي��ف��وا وف���ق قوانني  ت��اأ���س�����س��ت 
وت�����س��ري��ع��ات ���س��وق اأب��وظ��ب��ي املايل 
على  ت�����س��م��ي��م��ه��ا  ومت  ال����ع����امل����ي 
واملعايري  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  غ���رار 
وكندا،  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  امل��ال��ي��ة 
النوع  الرائدتني يف هذا  الدولتني 
من اخلدمات، يف حني يتم توفري 
جم��م��وع��ة ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن قبل 
اأح���د اأف�����س��ل م��دي��ري الأ����س���ول يف 
العامل ، و�ستتم حماية الأموال من 
قبل تي اأم اأف جروب ، اأحد مزودي 
الئتمانية  ال�����س��ن��ادي��ق  خ���دم���ات 
العامل.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة 
كبري  عدد  بدعم  ال�سركة  وحتظى 
م����ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال����ب����ارزي����ن يف 

الدولة واملنطقة.

الأمريكية.  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
اأ�سحاب  بتمكني  املن�سة  وتتميز 
نهاية  م���ك���اف���اأة  ب��ت��م��وي��ل  ال���ع���م���ل 
اخل����دم����ة وت���ع���زي���زه���ا م����ن خالل 

برامج ا�ستثمارية اآمنة.
متعددة  خ���ي���ارات  امل��ن�����س��ة  وت���ق���دم 
ل��ل��م��وظ��ف��ني م��ن ال���س��ت��ث��م��ار بناًء 
املخاطر  حتمل  على  قدرتهم  على 
وت��ف�����س��ي��الت من����ط احل����ي����اة مثل 
ال�ستثمارات املتوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سالمية اأو ال�ستثمارات الواعية 

اآم���ن���ة  ا����س���ت���ث���م���اري���ة  يف حم���ف���ظ���ة 
مبثابة  لتكون  الت�سنيف  وع��ال��ي��ة 
حم��ف��ظ��ة ادخ������ار ل���ت���اأم���ني خطط 

التقاعد امل�ستقبلية.
اعتمدت  املن�سة  اأن  ح��ازم  واأ���س��اف 
التقنيات  اأح����دث  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
املتوفرة واأف�سل الأنظمة واملعايري 
ال�سناديق  جم������ال  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�ستثمارية والذي ي�ساهي نظام 
اململكة  يف  ال��ت��ل��ق��ائ��ي  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
يف   401k وب����رن����ام����ج  امل���ت���ح���دة 

امل���واه���ب وال���س��ت��ث��م��ارال�����س��ام��ل يف 
املوارد الب�سرية املتواجدة.

ل�سركة  امل��وؤ���س�����س  ال�����س��ري��ك  وق����ال 
اإيكويفو حازم عبد الرحمن،  وهو 
متخ�س�س  دويل  اأك���ت���واري  خ��ب��ري 
وم�����زاي�����ا  ال����ت����ق����اع����د  ب������رام������ج  يف 
من�سة  �سممت  اخل���دم���ة:  ن��ه��اي��ة 
املالية  ال�سالمة  ل�سمان  اإيكويفو 
التعاون  خ����الل  م���ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
م���ع اأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل ع���ن طريق 
رواتبهم  من  مئوية  ا�ستثمارن�سبة 

مطارات اأبوظبي ترحب 
باإطالق رحالت في�ستارا

•• اأبوظبي -وام:

باإطالق  اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ارات  رح���ّب���ت 
رح���الت ���س��رك��ة ط���ريان ف��ي�����س��ت��ارا من 
للطلب  تلبيًة  ال��دويل  اأبوظبي  مطار 
اأبوظبي  ب���ني  ال�����س��ف��ر  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 
واأط��ل��ق��ت �سركة  ال��ه��ن��د.  وم���وم���ب���اي، 
م�سروعاً  ُتعد  التي  في�ستارا،  ط��ريان 
“تاتا”  جم���م���وع���ة  ب�����ني  م�������س���رتك���اً 
ال�سنغافورية  اجل���وي���ة  واخل����ط����وط 
الدويل  اأبوظبي  مطار  م��ن  رحالتها 
ابتداًء من اأم�س الأول وذلك من مبنى 

امل�سافرين رقم 1.
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املال والأعمال
»طرق دبي« تر�سي عقد تنفيذ طرق داخلية يف 4 مناطق �سكنية 

احتياجات  لتلبية  ال�سكنية،  املناطق  يف  الأ�سا�سية  التحتية  البنية 
التمدد والنت�سار ال�سكاين والعمراين يف الإمارة، والرتقاء بجودة 

احلياة، وحتقيق ال�سعادة والرفاهية لل�سكان. 
املديرين  ورئي�س جمل�س  العام  املدير  الطاير  وق��ال معايل مطر 
الداخلية،  الطرق  تنفيذ م�سروع  اإن  واملوا�سالت  الطرق  يف هيئة 
ي��اأت��ي يف اإط����ار ح��ر���س ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����س���الت ع��ل��ى تطوير 
وت�سريف  والإن���ارة  الطرق  اأعمال  من  الأ�سا�سية  التحتية  البنية 
اإىل اأن م�سروع الطرق  مياه الأمطار يف املناطق ال�سكنية، م�سرياً 
كيلومرتات،   8 بطول  طرقا  ي�سمل  مرغم،  منطقة  يف  الداخلية 
دايف  �سكاي  من  بالقرب  دبي-العني  �سارع  على  الواقعة  املنطقة 
البنية  اأع��م��ال  مع  املنطقة  يف  الطرق  تعبيد  �سيجري  حيث  دب��ي، 
التحتية التي تت�سمن اإن�ساء �سبكة �سرف مياه الأمطار، واأعمال 

يبلغ طولها قرابة �سبعة كيلومرتات، وي�سمل امل�سروع اأي�ساً تنفيذ 
بالقرب من  ال�سلم  �سيح  القائمة يف منطقة  للطرق  اإن��ارة  اأعمال 
14 كيلومرتاً،  القدرة، بطول يزيد على  ل�ست اكزيت وبحريات 
املنطقة،  تلك  يف  يقطنون  ن�سمة   2900 قرابة  امل�سروع  ويخدم 

وي�سهم امل�سروع يف حت�سني مداخل وخمارج املنطقة. 
حتا،  منطقة  يف  كيلومرتين  بطول  طرق  تنفيذ  امل�سروع  وي�سمل 
اأعمال  جانب  اإىل  و�سهيلة،  وال�سلمي  �سعري  مناطق  يف  وحتديداً 
الأمطار،  مياه  �سرف  �سبكة  اإن�ساء  تت�سمن  التي  التحتية  البنية 
واأع��م��ال اإن���ارة ل��ل�����س��وارع، وي��خ��دم امل�����س��روع ح���وايل 6 اآلف ن�سمة 
املداخل  حت�سني  يف  امل�����س��روع  وي�سهم  امل��ن��اط��ق،  تلك  يف  يقطنون 
واملخارج، وحت�سني ربط املنطقة ال�سكنية قيد التطوير مع �سبكة 

الطرق. 

•• دبي-وام:

طرق  تنفيذ  م�سروع  عقد  بدبي  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأر�ست 
داخلية واأعمال اإنارة لل�سوارع القائمة، يف اأربع مناطق �سكنية، هي 
كيلومرتاً،   37 اإجمايل  بطول  وحتا،  واللي�سيلي  ولهباب  مرغم 
اأعمدة  اإ�سافة  واأع��م��ال  كيلومرتاً،   21 بطول  ط��رق  اأعمال  منها 
اإنارة لل�سوارع القائمة بطول 16 كيلومرتاً، ويتوقع النتهاء من 

امل�سروع نهاية عام 2023. 
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه اهلل”، وتعليمات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، بتطوير وحت�سني 

يقطنون  1100ن�سمة  من  اأكر  امل�سروع  ويخدم  لل�سوارع،  اإن��ارة 
يف تلك املنطقة. 

لهباب،  منطقة  يف  الداخلية  الطرق  م�سروع  “يت�سمن  واأ�ساف: 
التحتية  البنية  اأعمال  اأربعة كيلومرتات، مع  ر�سف طرق بطول 
اإنارة  واأع��م��ال  الأم��ط��ار،  مياه  �سرف  �سبكة  اإن�ساء  تت�سمن  التي 
لل�سوارع، كما ت�سمل تنفيذ اأعمال اإنارة للطرق القائمة يف منطقة 
لهباب على �سارع دبي- حتا بجانب م�سمار لهباب ل�سباق اجلمال 
ن�سمة  اآلف   3 م��ن  اأك���ر  امل�����س��روع  ..وي��خ��دم  ب��ط��ول كيلومرتين 
يقطنون يف تلك املنطقة، وي�سهم امل�سروع يف حت�سني ربط املنطقة 

ال�سكنية قيد التطوير مع �سبكة الطرق. 
الهيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  معايل  واأو���س��ح 
اأن الطرق الداخلية التي �سيجري تنفيذها يف منطقة اللي�سيلي، 

حديد الإمارات »اأركان« يف طور احل�سول على املوافقات النهائية مل�سروع اللفائف املدرفلة

ال�سارقة ت�ستعر�ش الفر�ش ال�ستثمارية اأمام جمتمع الأعمال الرو�سي

اعتماد الت�سكيل اجلديد ملجل�ش �سيدات اأعمال اأبوظبي 

الرابع  الدويل  ال�سارقة 
الإ�سالمي  القت�ساد  يف 
اأك��ت��وب��ر   4 ي��ن��ط��ل��ق 

•• ال�شارقة-وام: 

لالقت�ساد  ال�سارقة  م��رك��ز  ينظم 
القا�سمية  ب��اجل��ام��ع��ة  الإ���س��الم��ي 
الرابع  َويّل  ال���دُّ ال�سارقة  موؤمتر   ،
بعنوان  الإ���س��الم��ي  الق��ت�����س��اد  يف 
املالية  امل��ع��ام��الت  اأح��ك��ام  )ت��ق��ن��ني 
الإ�سالمية _التطبيق وا�ست�سراف 
اأكتوبر  م��ن   4 ي���وم  امل�ستقبل_( 
اجلاري حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 

حاكم ال�سارقة. 
وي���ه���دف امل����وؤمت����ر ال�����ذي ي���ق���ام يف 
م�������س���رح اجل���ام���ع���ة ع����ن ب���ع���د اإىل 
ال����ت����ع����رف ع����ل����ى م����ع����اي����ري جن����اح 
املالية  امل���ع���ام���الت  اأح���ك���ام  ت��ق��ن��ني 
املمار�سات  وع���ر����س  الإ���س��الم��ي��ة، 
وال����ت����ج����ارب امل���ح���ل���ي���ة وال���دول���ي���ة 
اأح�����ك�����ام  ت����ق����ن����ني  يف  امل�����ع�����ا������س�����رة 
املعامالت املالية الإ�سالمية، واأهم 
والقانونية  ال�سرعية  الإ�سكاليات 
املالية  امل��ع��ام��الت  اأح���ك���ام  لتقنني 
دور  وكذلك  وحلولها،  الإ�سالمية 
والتطبيقات  ال�سطناعي  الذكاء 
الرقمية، واأثر التقنني على ازدهار 
ومنو ال�سناعة املالية الإ�سالمية. 

املراأة  اأول��ت متكني  الإم���ارات  دول��ة  اإن  اأبوظبي،  اأعمال 
عقود  خم�سة  م��دى  على  لها  وق��دم��ت  ب��ال��غ��اً،  اهتماماً 
بناء  م�سرية  يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  لتكون  ا�ستثنائياً  دعماً 

الدولة وتقدمها. 
واأ�سادت اأ�سماء الفهيم بالدور الكبرية ل� �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
ملجل�س  الفخرية  الرئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
الإماراتية  امل����راأة  حتقيق  يف  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  ���س��ي��دات 
املجالت، ل�سيما يف قطاع  التميز والنجاحات يف كافة 
و�ُسّخرت  الآف���اق،  اأمامها  ُفتحت  الأع��م��ال، حيث  ري��ادة 
منظومة  يف  بها  تليق  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  لتتبواأ  الإم��ك��ان��ات 

التمكني القت�سادي للمراأة اإقليمياً ودولياً. 

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
الت�سكيل اجلديد ملجل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي برئا�سة 

�سعادة اأ�سماء الفهيم. 
ي�����س��م ال��ت�����س��ك��ي��ل اجل���دي���د يف ع�����س��وي��ت��ه ����س���ع���ادة نور 
�سعادة  ال��ع��ام��ري،  خديجة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  التميمي، 

مروة املن�سوري و�سعادة �سيخة النوي�س. 
واأك���د جمل�س ���س��ي��دات اأع��م��ال اأب��وظ��ب��ي احل��ر���س على 
الأعمال  رائ���دات  لتمكني  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  كافة  تقدمي 
من تاأ�سي�س اأعمالهن وتعزيز منوهن من خالل �سقل 
املتبعة،  والقوانني  بال�سيا�سات  وتعريفهن  مهاراتهن، 
املحفزات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  كيفية  ب�����س��اأن  وت��وج��ي��ه��ه��ن 
واملبادرات احلكومية املحلية والحتادية، بالإ�سافة اإىل 
التي  القت�سادية  التنمية  م�سرية  يف  اإ�سهاماتهن  رفع 

ت�سهدها اإمارة اأبوظبي. 
و �سيعمل املجل�س على تعزيز املكت�سبات ورفع م�ستوى 
على  لإبقائهن  الأعمال  �سيدات  بني  امل�ستمر  التوا�سل 
�ستى  القت�سادية يف  امل�ستجدات  كافة  تام حول  اطالع 
لدعم  اجلديدة  والربامج  املبادرات  واإط��الق  املجالت، 
ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال، ف�����س��اًل ع��ن ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف الأدوات 
الفنية والإدارية لتمكينهن من ال�ستفادة من الفر�س 

التي توفرها الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية. 
�سيدات  جمل�س  رئي�س   - الفهيم  اأ�سماء  �سعادة  وقالت 

معدل الت�سخم ي�سجل رقما 
قيا�سيا جديدا يف النم�سا 

•• فيينا-وام: 

الت�سخم  معدل  ارتفاع  ا�ستمرار  النم�سا،  يف  ر�سمية  اأرق��ام  اأح��دث  اأظهرت 
منذ  النم�سا  ت�سهده  مل  ج��دي��د،  قيا�سي  رق��م  وت�سجيل  �سبتمرب،  �سهر  يف 
املن�سق لأ�سعار  املوؤ�سر  ارتفاع  5ر%10، بالتزامن مع  1952، بلغ  يوليو 
5ر2%  وبواقع  �سنوي،  اأ�سا�س  على   11% بن�سبة   »HICP« امل�ستهلك 

مقارنة على اأ�سا�س �سهري. 
زيادة  ا�ستمرار  الرئي�س وراء  ال�سبب  النم�ساوية  الإح�ساءات  واأرجع مكتب 
والوقود  املنزلية  الطاقة  اأ�سعار  ارت��ف��اع  اإىل  النم�سا،  يف  الت�سخم  معدل 
ب�سكل اأ�سا�سي بالإ�سافة لرتفاع اأ�سعار املواد الغذائية، واأكدت بيانات احتاد 
النقابات النم�ساوية، ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية وزيادة كلفة �سلة الت�سوق 
الأ�سا�سية، التي حتتوي على الأطعمة ومنتجات التنظيف بن�سبة 2ر33% 

على اأ�سا�س �سنوي منذ �سبتمرب 2021. 
اإىل  النم�سا  يف  العمالية  النقابات  احت��اد  رئي�س  كات�سيان  فولفجاجن  ودع��ا 
حتديد �سقف لالأ�سعار، وقال “نحن بحاجة اإىل حد اأق�سى ل�سعر الكهرباء 
اإىل  الأ�سعار  ارتفاع  وراء  الرئي�س  ال�سبب  كات�سيان  واأرج��ع  الغاز”،  و�سعر 

زيادة اأ�سعار الطاقة، ودعا اخلرباء اإىل �سرعة تقدمي املقرتحات الالزمة. 
ومن جانبه حّذر راير ويل، مدير عام احتاد التجاريني من الو�سع احلايل 
واأعلن اأن نحو 900  يف جمال جتارة التجزئة، الذي و�سفه ب� “املاأ�ساوي”، 
�سركة جتارية ونحو 6 اآلف متجر مهددون بالإغالق بحلول نهاية العام 
ال�سناعة  ق��ط��اع  اإىل ت�سجيل  واأ���س��ار  ال��راه��ن��ة،  اجل���اري، يف ظ��ل الأو���س��اع 
امل�سجلة يف عامي  الإفال�س  اإجمايل عدد ح��الت  اإفال�س جت��اوزت  حل��الت 

2020، 2021 جمتمعني. 
 »WIFO« معهد  يف  القت�سادي  اخلبري  بومغارتر،  ج��وزي��ف  واأو���س��ح 
�سهر  وال��ك��ه��رب��اء يف  ال��غ��از  اأ���س��ع��ار  تعريفة  رف��ع  اأن  الق��ت�����س��ادي��ة،  للبحوث 
النم�سا،  يف  الت�سخم  معدل  لزيادة  دفع  قوة  اأق��وى  مبثابة  كانت  �سبتمرب، 
واأ�سار اإىل تداعيات  “مل ي�سل الت�سخم اإىل ذروته بعد”،  وقال بومغاتر 
دخول قانون ت�سعري ثاين اأك�سيد الكربون اإىل حيز التنفيذ، اأم�س ال�سبت، 
وتاأثري �سريبة انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون اجلديدة على دفع الت�سخم 

وزيادة اأ�سعار الوقود. 

•• اأبوظبي-وام:

ق������ال امل���ه���ن���د����س ����س���ع���ي���د غ���م���ران 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���رم���ي���ث���ي، 
الإم�����������ارات  “حديد  مل���ج���م���وع���ة 
زالت  م���ا  امل��ج��م��وع��ة  اإن  اأركان”، 
املوافقات  علي  احل�����س��ول  ط��ور  يف 
املدرفلة  اللفائف  مل�سروع  النهائية 
�سي�ساهم  ال�����ذي  ال�����س��اخ��ن  ع��ل��ى 
الإن���ت���اج���ي���ة  ال����ط����اق����ة  زي���������ادة  يف 
منتجاتها  وت���ن���وي���ع  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

وقاعدة عمالئها.
ت�سريحات  يف   - الرميثي  واأ�ساف 
لوكالة اأنباء الإمارات “وام” – اأن 
املجموعة  ط��اق��ة  �سريفع  امل�����س��روع 
اإىل  �سنوياً  ط��ن  مليون   3.5 م��ن 
عند  ����س���ن���وي���اً  ط����ن  م���ل���ي���ون   5.2
اك��ت��م��ال��ه، ك��م��ا ���س��ي�����س��اه��م يف دعم 
الوطنية  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�سناعة 
يف دولة الإمارات “ م�سروع 300 
املنتجات  �ستمكن  ح��ي��ث  مليار”، 
امل�����س��ط��ح��ة اجل���دي���دة ال��ع��دي��د من 
ال�سناعات التحويلية والتطبيقات 
ل�سناعة  ال����داع����م����ة  ال�����دول�����ة  يف 
ال�سيارات، وال�سناعات الكهربائية، 

والأنابيب، والأجهزة املنزلية.
طيفاً  تقدم  املجموعة  اأن  واأو���س��ح 
واخلدمات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  وا���س��ع��اً 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الأ���س��ه��م  م���وؤ����س���رات  ت��ك��ب��دت 
خ�����س��ائ��ر ح���ادة خ���الل ت�����داولت �سهر 
تنامي  ظ����ل  يف  امل����ا�����س����ي،  ���س��ب��ت��م��رب 
خم�������اوف امل�������س���ت���ث���م���ري���ن م�����ن رك�����ود 
القت�ساد العاملي وا�ستمرار رفع اأ�سعار 

الفائدة لكبح جماح الت�سخم.
ووف����ق ر���س��د وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
بور�سة  م���وؤ����س���رات  ه��ب��ط��ت  “وام”، 
�سهر  خ��الل  الأمريكية  �سرتيت  وول 
�سبتمرب، مع تراجع موؤ�سر “�ستاندرد 
اأو   9.3% بن�سبة   ”500 ب��ورز  اآن��د 
ما يعادل 369.38 نقطة لي�سل اإىل 
 3955 مقابل  نقطة   3585.62
بنهاية  ال�����س��اب��ق  م�����س��ت��واه  يف  ن��ق��ط��ة 

اأغ�سط�س.
ال�سناعي  “داو جونز”  موؤ�سر  ون��زل 
 2784 خ����ا�����س����راً   8.8% ب���ن���ح���و 
 28725.51 م�ستوى  ليبلغ  نقطة 
عند  ال�سابق  م�ستواه  مقابل  نقطة، 
خ�سر  حني  يف  نقطة،   31510.43
الذي يغلب عليه  موؤ�سر” نا�سداك”، 
اأ���س��ه��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ن��ح��و 1240 
نقطة اأو ما ن�سبته %10.5 و�سول 

اإىل  الكلنكر  م��ن  �سحناتها  اأوىل 
والبحرين  عمان،  �سلطنة  من  كل 
اجلاري  العام  خ��الل  وبنجالد�س، 
ال�سركة  �ستوا�سل  فيما   ،2022
جديدة  اأ�����س����واق  ل��ف��ت��ح  ج���ه���وده���ا 
ا�سرتاتيجيتها  م���ع  ب��ال��ت��م��ا���س��ي 
�سعيد  املهند�س  وذك��ر  التو�سعية. 
جمموعة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي،  غ���م���ران 
تلعب  اأركان”  الإم�����ارات  “حديد 
القطاع  دع�����م  يف  حم����وري����اً  دوراً 
ال�سناعي يف دولة الإم��ارات ب�سكل 
اأبوظبي ب�سكل خا�س،  واإم��ارة  عام 
 21% ب�  املجموعة  �ساهمت  حيث 
يف الناجت ال�سناعي لإمارة اأبوظبي 
وتوا�سل  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام  خ����الل 
امل���ج���م���وع���ة م����ن خ������الل روؤي���ت���ه���ا 
اأف�سل  من  تكون  اأن  يف  الطموحة 
يف  البناء  وم��واد  احلديد  م�سّنعي 
يف  م�ساهمتها  زي����ادة  اإىل  ال��ع��امل 

الناجت ال�سناعي الوطني.
جميع  يف  ال��ع��م��ل  ف����رق  اأن  واأك������د 
ت��ع��م��ل على  ال�������س���رك���ة  ق���ط���اع���ات 
امل�ستمرين،  والتح�سني  التطوير 
والراأ�سي  الأف��ق��ي  النمو  وحتقيق 
اأ�����س����واق جديدة  م���ن خ����الل ف��ت��ح 
وزي����ادة الإن��ت��اج واإ���س��اف��ة منتجات 
املنتجات  جم��م��وع��ة  اإىل  ج���دي���دة 
وتعزيز  ال��ك��ف��اءة  وزي���ادة  املتنوعة، 

التناف�سية.

“كاك”  موؤ�سر  خ�سر  حني  يف  نقطة، 
الفرن�سي 362.8 نقطة اأو ما ن�سبته 
%5.9 لي�سل اإىل 5762.3 نقطة 
 6125.1 ي��ت��داول عند  ك��ان  اأن  بعد 

نقطة يف نهاية اأغ�سط�س املا�سي.
الآ�سيوية،  الأ�����س����واق  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ت���راج���ع م��وؤ���س��ر ن��ي��ك��اي ال���ي���اب���اين يف 
بور�سة طوكيو لالأوراق املالية خالل 
اأو   7.7% بن�سبة  �سبتمرب  ت���داولت 
ليغلق  ن��ق��ط��ة   2154.3 ي��ع��ادل  م��ا 
بينما  ن���ق���ط���ة،   25937.2 ع���ن���د 
نطاقاً  الأو���س��ع  توبك�س  موؤ�سر  هبط 
بن�سبة %6.5توازي 127.2 نقطة 
ونزل  نقطة،   1835.9 اإىل  لي�سل 
موؤ�سر بور�سة بومباي �سينك�س بنحو 
 57426.9 اإىل  ل��ي�����س��ل   3.5%
نقطة. وتراجع اداء الأ�سهم ال�سينية 
مع هبوط موؤ�سر “اإي اإ�س اآي” املركب 
 177.7 بنحو  �سنغهاي  ب��ور���س��ة  يف 
ليقفل   5.6% ن�سبته  م��ا  اأو  نقطة 
اأقفل  فيما  نقطة،   3024.39 عند 
موؤ�سر “هاجن �سينج” مرتاجعاً بنحو 
نقطة   2731.56 تعادل   13.7%
 17222.8 م�����س��ت��وى  اإىل  ل��ي�����س��ل 

نقطة.

اأركان حتر�س على تلبية متطلبات 
العمالء وت�سهيل اإجراءات ت�سدير 
اجلودة  وعالية  املتنوعة  املنتجات 
حيوية  ق����ط����اع����ات  ت����خ����دم  ال����ت����ي 
منتجات  اأن  اإىل  م�سرياً  ورئي�سية، 
مكثفة  ل��ت��داب��ري  تخ�سع  ال�����س��رك��ة 
ل�سمان اجلودة التي يتم تنفيذها 
يف خمتلف جوانب عملية الت�سنيع 
“يو  موؤ�س�سة  قبل  م��ن  واملعتمدة 
بالتوازي  الربيطانية  كريز”  كي 
دولة  بكل  اخلا�سة  ال�سهادات  م��ع 

من اأ�سواق الت�سدير اخلارجية.
واأ�سار الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اأن  اإىل  اأركان”،  الإم��ارات  “حديد 
بت�سدير  م���وؤخ���راً  ق��ام��ت  ال�����س��رك��ة 

يف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  اإىل 
خمتلف اأرجاء العامل.

ولفت اإىل اأنه خالل الن�سف الأول 
ت�سدير  مت  اجل�������اري  ال����ع����ام  م����ن 
احل���دي���د  م���ب���ي���ع���ات  م�����ن   38%
ف��ي��م��ا ت�سعي  ال��ع��امل��ي��ة،  ل���الأ����س���واق 
مبيعاتها  زي������ادة  اإىل  امل��ج��م��وع��ة 
وت���ع���زي���ز ح�����س��وره��ا يف الأ�����س����واق 
اأهدافها  مع  يتما�سى  مبا  الدولية 
لالإ�سرتاتيجية  ودعماً  الت�سويقية 
تهدف  ال��ت��ي  لل�سناعة  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطنية  امل���ن���ت���ج���ات  ت���ع���زي���ز  اإىل 
ال��دويل حتت مظلة  ال�سعيد  على 

“�سنع يف الإمارات«.
الإمارات  اأن حديد  الرميثي  واأك��د 

احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  واحل���ل���ول 
القطاعات  م��ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
وال�سناعات، مبا يف ذلك قطاعات 
ويتم  والنقل.  والطاقة  الإن�ساءات 
���س��ح��ن م��ن��ت��ج��ات��ن��ا ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي 
من  اأك��ر  اإىل  اأبوظبي  يف  ننتجها 
60 دولًة يف خمتلف اأنحاء العامل، 
ال�سرق  ب��ارزة يف  اأ���س��واق  بينها  من 
واأوروبا  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
واجلنوبية  ال�����س��م��ال��ي��ة  واأم���ري���ك���ا 
وجنوب �سرق اآ�سيا واأ�سرتاليا، حيث 
ت�ستخدم يف جمموعة متنوعة من 
تطبيقات  م��ن  ب����دءاً  التطبيقات، 
وت�سييد  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ه���ن���د����س���ة 
ناطحات ال�سحاب واملباين، و�سوًل 

نقطة   3318.2 عند  ليقفل  نقطة 
نهاية  يف  نقطة   3517.25 مقابل 
وت���راج���ع موؤ�سر  امل��ا���س��ي.  اأغ�����س��ط�����س 
بن�سبة  الربيطاين   ”100 “فوت�سي 
%5.4 توازي 390.2 نقطة لي�سل 
اإىل م�ستوى 6893.8 نقطة مقارنة 
 7284.15 عند  ال�سابق  مب�ستواه 

نقطة   12834.96 ع��ن��د  ال�����س��اب��ق 
ب��ن��ه��اي��ة اأغ�����س��ط�����س امل���ا����س���ي. ون���زل 
الأوروبي   ”600 “�ستوك�س  موؤ�سر 
نقطة   27.3 ت��وازي   6.6% بن�سبة 
نقطة،   387.85 م�����س��ت��وى  ل��ي��ب��ل��غ 
�ستوك�س  “يورو  موؤ�سر  تراجع  بينما 
 199 ت���ع���ادل   5.7% ب��ن��ح��و   ”50

مقابل  ن��ق��ط��ة   10575.62 اإىل 
11816.2 نقطة.

هبط  الأوروب��������ي��������ة،  الأ��������س�������واق  ويف 
خالل  الأمل��������اين  “داك�س”  م���وؤ����س���ر 
ت���ع���ادل   5.6% ب��ن�����س��ب��ة  ���س��ب��ت��م��رب 
م�ستوى  اإىل  لي�سل  نقطة   720.6
12114.36 نقطة مقابل م�ستواه 

تقدمها  التي  واملزايا  امل�ستثمرين 
بن�سبة  اأع����م����ال  م��ل��ك��ي��ة  واأه���م���ه���ا 
املال  ل���راأ����س  وحت���وي���ل   100%
على  ق���ي���ود  دون  م����ن  والأرب����������اح 
كامل  �سريبي  واإع��ف��اء  العمالت، 
على ال�سترياد والت�سدير، واإعفاء 
من �سرائب الدخل على ال�سركات 
والأفراد بن�سبة %100 واإ�سدار 
الرتاخي�س خالل اأقل من �ساعة 
وم�ستودعات  اأرا���������س  وت����وف����ري 
ومكاتب مفرو�سة للتاأجري وموقع 
ا���س��رتات��ي��ج��ي ي��ت��و���س��ط الإم�����ارات 
رب���ط جوي  اإىل ج��ان��ب  وال���ع���امل 
ال�سارقة  مطار  خ��الل  م��ن  عاملي 
ال�����دويل ال����ذي ي��ع��د اأك����رب مركز 
امل��ن��ط��ق��ة ف�سال  ���س��ح��ن ج���وي يف 
امل��ن��اف�����س��ة وتوفري  الأ����س���ع���ار  ع���ن 
امل���ع���دات وخ���دم���ات ال�����س��ح��ن على 
مدار ال�ساعة مما جعلها الوجهة 
منطقة  يف  لال�ستثمار  الأف�����س��ل 
ال�سرق الأو�سط اىل جانب كونها 
اأقدم واأ�سخم مناطق  واحدة من 
يف  منواً  واأ�سرعها  احلرة  التجارة 

ال�سرق الأو�سط.

•• ال�شارقة - وام: 

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
ال�����س��ارق��ة م��ل��ت��ق��ى الأع����م����ال بني 
زيارة  مبنا�سبة  ورو�سيا  ال�سارقة 
بعثة جتارية من جمهورية رو�سيا 
ال�سارقة  اإم������ارة  اإىل  الحت���ادي���ة 
ا���س��ت��ع��ر���س��ت م����ن خ���الل���ه اأب�����رز 
التي تتمتع بها  احل��واف��ز وامل��زاي��ا 

بيئة الأعمال يف اإمارة ال�سارقة.
كما �سهد امللتقى بحث تعزيز �سبل 
التعاون القت�سادي وعقد لقاءات 
الأعمال  اأ���س��ح��اب  ب��ني  م�سرتكة 
م��ن اجل��ان��ب��ني ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
ال�ستثمارية  الفر�س  وا�ستك�ساف 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ت���اح���ة 

القت�سادية.
ح�سر امللتقى - الذي عقد مبقر 
�سطاف  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د   - ال��غ��رف��ة 
لقطاع  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�������س���اع���د 
واإبراهيم  والأع����م����ال  الت�������س���ال 
اإدارة  م����دي����ر  اجل���������روان  را�����س����د 
ومك�سيم  القت�سادية  ال��ع��الق��ات 
جمل�س  رئ����ي���������س  زاغ��������رون��������وف 
الأعمال الرو�سي وعدد من رجال 
وممثلي  وامل�ستثمرين  الأع���م���ال 

جمتمع الأعمال املحلي.
وق�����ال ع��ب��د ال���ع���زي���ز ���س��ط��اف اإن 
ال����ع����الق����ات الق����ت���������س����ادي����ة بني 
تقدما  ت�سهد  ورو���س��ي��ا  الإم�����ارات 
امل����ج����الت  ����س���ري���ع���ا يف خم���ت���ل���ف 
بني  ال��ع��الق��ات  ق��وة  اإىل  م�ستندة 
منوذجا  ت�سكل  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ن 
العالقات  م�ستوى  على  متميزا 
ال����دول����ي����ة وي���ت���ج�������س���د ذل������ك من 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  خ���الل 

التحديات  وتذليل  كافة  بال�سبل 
التي تواجههم وتوفري حزمة من 

احلوافز والت�سهيالت.
بدورها ا�ستعر�ست ملياء اجل�سمي 
امل�سدرين  خ��دم��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
الغرفة  يف  الأ��������س�������واق  واإدارة 
يقدمها  التي  ال��رائ��دة  اخل��دم��ات 
ال�سادرات  لتنمية  ال�سارقة  مركز 
ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة وال���دور 
ال���ه���ام ال�����ذي ل��ع��ب��ه امل���رك���ز منذ 
تاأ�سي�سه يف عام 2015 يف توفري 
ومطورة  داع���م���ة  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
ل��ل�����س��ادرات امل��ح��ل��ي��ة، م���ن خالل 
املتنوعة  اخلدمات  من  جمموعة 
املن�ساآت  لت�سجيع  يقدمها  ال��ت��ي 

ال�سناعية وامل�سدرة، والعمل على 
رفع قدراتها التناف�سية يف الأ�سواق 
للفر�س  وال�ستجابة  اخل��ارج��ي��ة 
والدولية  الإقليمية  الت�سويقية 
ع�����رب ت����وف����ري ح����ل����ول وو�����س����ائ����ل 
ت�سديرية وال�ستفادة من قواعد 
يف  ي�ساهم  مبا  املتكاملة  البيانات 
واإيجاد  الت�سديرية،  املعرفة  رفع 
الفني  والدعم  الئتمان  �سمانات 

لل�سادرات.
وا���س��ت��ع��ر���س اأن�����وب واري�����ر ممثل 
ملطار  احل��������رة  امل���ن���ط���ق���ة  ه���ي���ئ���ة 
املنطقة  ق��درات  ال��دويل  ال�سارقة 
اخلدمات  ومنظومة  اللوج�ستية 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  املتكاملة 

12 مليار درهم  اإىل  الذي و�سل 
العام  يف  زي���ادة   116% حمققا 

.  2021
ت�ستحوذ  الإم���ارات  اأن  اإىل  ولفت 
على %55 من اإجمايل التجارة 
و90%  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال���رو����س���ي���ة 
ا���س��ت��ث��م��ارات رو�سيا  اإج��م��ايل  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة و%80 من  ال����دول  يف 
العربية  ال���س��ت��ث��م��ارات  اإج���م���ايل 
ال�سادرات  بلغت  كما  رو���س��ي��ا،  يف 
 10.6 الإم������ارات  اإىل  ال��رو���س��ي��ة 
مليار درهم وال�سادرات الإماراتية 
درهم  م��ل��ي��ار   1.46 رو���س��ي��ا  اإىل 
و���س��ج��ل��ت من����وا ب���ح���دود 40% 
القت�سادي  التعاون  ه��ذا  وارتكز 

موقعها  اإىل  اإ�سافة  القت�سادية 
ك��م��رك��ز جت�����اري عاملي  احل���ي���وي 
الأ�سواق  ك��ل  اإىل  ال��و���س��ول  يتيح 
ت�سهده  وم��ا  والعاملية  الإقليمية 
وم�ساريع  ح�����س��اري��ة  نه�سة  م��ن 
ظل  يف  امل�ستوى  عاملية  �سياحية 
تنويع  ���س��ي��ا���س��ة  الإم���������ارة  ت��ب��ن��ي 

القت�ساد.
من جهته اأثنى مك�سيم زاغرونوف 
على متانة العالقات القائمة بني 
موؤكدا حر�س  والإم���ارات،  رو�سيا 
ب�������الده ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ع���الق���ات 
التعاون مع اإمارة ال�سارقة و�سول 
اإىل تعزيز حركة التبادل التجاري 

وال�ستثماري.

قطاعات  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ن  ب�����ني 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  م��ث��ل  ن��وع��ي��ة 
احلديثة  والتكنولوجيا  والف�ساء 
الرابعة،  ال�����س��ن��اع��ي��ة  وال�����ث�����ورة 
والأمن الغذائي والبنية التحتية 
وال���ب���رتوك���ي���م���ي���ائ���ي���ات وامل����وان����ئ 

والطريان.
ودع������ا ����س���اط���ف رج������ال الأع����م����ال 
الفر�س  ل���س��ت��ك�����س��اف  ال����رو�����س 
املتاحة يف اإمارة ال�سارقة والتعرف 
البيئة  خ�سائ�س  اإىل  ق���رب  ع��ن 
به  تتميز  مل��ا  فيها  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
من بنية حتتية متطورة وقوانني 
حتمي  وم��رن��ة  حديثة  ت�سريعية 
وال�ستثمارات  الأم�����وال  روؤو������س 

الأعمال  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
 7000 اأك������ر  ي�����س��م  ال���رو����س���ي 
�سركة واأكر من 3 ماليني ع�سو 
وحتقق هذه ال�سركات عائد اأرباح 
30 مليون  ب��ن��ح��و  ي��ق��در  ���س��ن��وي 
لديهم  وجميعهم  اأمريكي،  دولر 
رغبة �سديدة ل�ستك�ساف الفر�س 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف دول���ة الإم����ارات 
ع��م��وم��ا واإم��������ارة ال�������س���ارق���ة على 
ملا تتمتع به من  وجه اخل�سو�س 
�سهولة يف ممار�سة الأعمال وبيئة 
اآمنة ومنا�سبة لكافة ال�ستثمارات 

مهما كان حجمها وتخ�س�سها .
غرفة  توؤديه  الذي  بالدور  واأ�ساد 
امل�ستثمرين  دع����م  يف  ال�������س���ارق���ة 

الأ�سهم العاملية تتكبد خ�سائر حادة خالل �سبتمرب املا�سي
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�سباح  ال���غ���ول���ف  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت��ت��ج��ه 
اليوم الثنني، عن طريق مطار دبي 
البطولة  يف  للم�ساركة  تون�س  اإىل 
العربية الواحدة والع�سرين لل�سباب 
حتت 18 �سنة والنا�سئني حتت 15 
 13 حت��ت  لالأ�سبال  والثانية  �سنة، 
 15 حت��ت  للفتيات  والأوىل  ���س��ن��ة، 
لل�سيدات،  ع�����س��ر  وال��ث��ان��ي��ة  ���س��ن��ة، 
واملقامة مبلعب جولف �سيرتو�س يف 
خالل  التون�سية،  احلمامات  مدينة 
اأكتوبر   9 ول��غ��اي��ة   3 م���ن  ال���ف���رتة 
منتخبات  نخبة  مب�ساركة  اجل��اري، 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ���س��واء ع��ل��ى �سعيد 
اأو الدول يف القارة  القارة الأ�سيوية 

الإفريقية.

البعثة
الوطنية،  املنتخبات  بعثة  وي��راأ���س 

خالد مبارك ال�سام�سي الأمني العام 
لحت����اد الإم�������ارات ل��ل��ج��ول��ف مدير 
الوفد  وي�سم  الوطنية،  املنتخبات 
العام  امل��دي��ر  �سكيك  اأك����رم  م��ن  ك��ل 
ل���الحت���اد، و���س��م��ري ال����ولين مدرب 
ف����ارين مدربة  واإب���ري���ل  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
ك���ل من  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��ت��ي��ات، 
وحممد  اجل�سمي  را�سد  الالعبني، 
���س��ك��ي��ك وع�����ب�����داهلل ال�������س���وي���دي يف 
منتخب ال�سباب، و�سلطان اجل�سمي 
يف  النقبي  ورا���س��د  كلبات  وع��ب��داهلل 
منتخب النا�سئني، وعبداهلل دروي�س 
وحميد ال�سويدي وعبداهلل �ساملني يف 
املكون  ال�سيدات  ومنتخب  الأ�سبال، 
ال�سويدي  ح���م���دة  ال���الع���ب���ات  م���ن 

وعلياء العمادي و�سارة علي.

ثقة وتفاوؤل بامل�ستقبل
عبداهلل  "م" الطيار  ال��ل��واء  وك�سف 
احتاد  رئي�س  نائب  الها�سمي  ال�سيد 

تطلعات  ع���ن  ل��ل��ج��ول��ف،  الإم�������ارات 
ال�ستحقاق  يف  ال���دول���ة  م��ن��ت��خ��ب��ات 
امل�سرف  ال��ت��م��ث��ي��ل  اإىل  ال����ع����رب����ي، 
وال�ستفادة  الإم����ارات����ي،  ل��ل��ج��ول��ف 
قدر الإمكان من اخلربات املتطورة 
لعبي  بنخبة  ال��ق��وي  والح��ت��ك��اك 

عامة  ب�������س���ورة  ال����ع����رب  اجل����ول����ف 
واملغرب على وجه التحديد.

ت�سريحات  يف  ال���ه���ا����س���م���ي  وق������ال 
تون�س،  ب��ط��ول��ة  "متثل  �سحافية: 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ه��ام��ة  حم��ط��ة 
التي  الإم�����ارات�����ي  احت�����اد اجل���ول���ف 

ا���س��ت��ه��ل��ت م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري يف 
لعبي  م�������س���ت���وى  ت���ط���وي���ر  ���س��ب��ي��ل 
املراحل  الدولة، خا�سة يف  ولعبات 

ال�سنية".
واأو�سح: "ثقة كبرية يف قدرة لعبي 
الأداء  ل��ت��ق��دمي  ال���دول���ة  ولع���ب���ات 
على  للمناف�سة  وال�����س��ع��ي  الأف�����س��ل 
من�سات التتويج رغم �سعوبة املهمة 
ال���ق���وي لالعبني  ال��ت��واج��د  يف ظ���ل 

العرب".

التح�سريات
"جميع   : ال���ه���ا����س���م���ي  واأ��������س�������اف 
لتجمعات  خ�����س��ع��ت  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا 
اأبان  خ��ارج��ي��ة  ومع�سكرات  داخ��ل��ي��ة 
ال�ستعدادات للم�ساركة يف البطولة 
املحلية والعربية والآ�سيوية للبنني 
والبنات، وذلك �سمن حر�س احتاد 
متطلبات  كافة  توفري  على  اللعبة 
موا�سلة  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  جن����اح 

ولع����ب����ات  لع����ب����ي  اأداء  ت����ط����وي����ر 
اجل��ول��ف الإم���ارات���ي، وال��ت��ي تكللت 
هذا ال�سيف باإقامة مع�سكر خارجي 
جلميع املنتخبات الوطنية مبختلف 
هدف  امل��غ��رب،  يف  ال�سنية  مراحلها 
اإىل ا�ستفادة لعبي ولعبات الدولة 
للجولف  امل���ت���ط���ورة  اخل�����ربات  م���ن 
امل��غ��رب��ي ال����ذي ي��ع��د الأف�����س��ل على 

م�ستوى املنطقة".

حتيات ومتنيات
ال��ه��ا���س��م��ي لأب���ن���ائ���ه يف بعثة  ون��ق��ل 
منتخبات الدولة املتجهة اإىل تون�س، 
قبل مغادرتهم البالد حتيات معايل 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  فاهم  ال�سيخ 
رئ��ي�����س الحت������اد م���ع مت��ن��ي��ات��ه لهم 
املحفل  ه��ذا  يف  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق 
العربي، جمدداً ثقته الكاملة فيهم 
امللقاة  امل�����س��وؤول��ي��ة  لإدراك���ه���م ح��ج��م 

على عاتقهم.

•• دبي-الفجر

اأعلن نادي ومنتجع احلبتور للبولو 
لريا�سة  ن�ساطه  برنامج  والفرو�سية 
 2022 الريا�سي  للمو�سم  البولو 
2023- واملقرر اأن ينطلق منت�سف 
اأك���ت���وب���ر اجل�������اري وامل��ت�����س��م��ن 17 
بطولة بينها الفتتاح واخلتام مرورا 
الذهبية  دبي  كاأ�س  ب�سل�سلة بطولت 
�سمو  م��ن  كرمية  برعاية  تقام  التي 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  مكتوم 

وزير املالية.
رئي�س  احلبتور  خلف  حممد  و�سرح 
احتاد المارات للبولو رئي�س اللجنة 
دبي  كاأ�س  بطولت  ل�سل�سلة  املنظمة 
ارتاأت  املنظمة  اللجنة  ان  الذهبية 
اأن ت�سع برناجما حافال هذا املو�سم 
بالتن�سيق مع اللجنة الفنية لالحتاد 
التن�سيق  ي��ت��م  ح��ت��ى  م��ب��ك��ر  وق���ت  يف 
اىل  الأندية م�سريا  برامج  باقي  مع 

املو�سم  هذا  احلبتور  بولو  ن�ساط  ان 
الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ي��ت�����س��م��ن 
والكرنفالية  والجتماعية  الر�سمية 
والت�سنيفات  الفئات  جلميع  ويتيح 
بامل�ساركة يف الن�ساط بداأ من ناق�س 
ج���ول   20 ف������وق  وح����ت����ى  ج������ول   1

وللجن�سني.

الن�ساط  ان  اىل  احل���ب���ت���ور  واأ�����س����ار 
ل ي��ت��وق��ف ع��ن��د ع�����س��اق ال��ب��ول��و بل 
ال��ف��رو���س��ي��ة �سواء  ك��ع��ادت��ه اىل  مي��ت��د 
او  احل�����واج�����ز  ق���ف���ز  او  ال����رتوي���������س 
ان  اىل  منوها  امل�سابقات  من  غريها 
امل�سابقات �سوف يتيح لالعبني  تنوع 
الهواة  م���ن  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 

واملحرتفني من جميع العمار على 
حد �سواء الفر�سة الكاملة للم�ساركة 
�سوف  لأنها  فنية  �سعوبات  اي��ة  دون 
معربا  للجميع  الفر�س  تكافوؤ  توفر 
عن امله يف ان ي�سهم هذا الن�ساط اىل 
جانب باقي اأن�سطة اندية الدولة يف 
دعم منظومة تطوير اللعبة وحتقيق 

ا�سرتاتيجية واهداف الحتاد.
للبولو  العام  هذا  برنامج  ان  ويذكر 
يت�سمن 17 بطولة تبداأ من امل�ستوى 
العادي ثم تتدرج اىل امل�ستوى العايل 
والذي ي�سل الت�سنيف"الهانديكاب" 

فيه اىل فوق  20 جول .
اىل  التهنئة  احلبتور  حممد  ووج���ه 
ا�سرة البولو بالمارات ببداية املو�سم 
اجل��م��ي��ع عاقد  ان  م���وؤك���دا  اجل���دي���د 
لديه  ما  اف�سل  يقدم  ان  على  العزم 
من جهد وخيول حتى يخرج املو�سم 

اف�سل من �سابقه .
 -  2022 اجلديد  :املو�سم  وا�ساف 
افتتاحية  مبباراة  �سينطلق   2023

اكتوبر  �سهر  م��ن  ع�سر  اخلام�س  يف 
ال�سيدات  ك����اأ�����س  ب���ع���ده���ا  اجل�������اري 
اما  والع�سرين  التا�سع  يف  اخل���ريي 
ك���اأ����س ال���ه���ال���وي���ن ف�����س��وف ي���ب���داأ يف 
وي�ستمر  اكتوبر  �سهر  من  الثالثني 
ا�سبوعا وت�سنيفه من 2 اىل 4 جول 
نوفمرب  �سهر  م��ن  ع�سر  ال��ث��اين  ويف 
يقام كاأ�س حتدي احلبتورثم  تنطلق 
يف اليوم التايل اول مناف�سات  دوري 
للبولو  احل���ب���ت���ور  وم��ن��ت��ج��ع  ن������ادي 
جول   6 اىل   4 م����ن  وال���ف���رو����س���ي���ة 
وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر من 

نوفمرب .
نوفمرب  م��ن  والع�سرين  ال��راب��ع  ويف 
ت��ب��دا ب��ط��ول��ة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي والتي 
ال���ث���ال���ث م����ن �سهر  ت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى 
احتفالت  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  دي�����س��م��رب 
ال51   ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  ال�����دول�����ة 
ويحمل كل فريق ت�سنيف من 8 اىل 
دي�سمرب  من  الثامن  ويف  جول   10
ال�سري  كا�س  بطولة  مناف�سات  بداية 

والتي  ال�����س��ن��وي��ة  ت�سر�سل  ون�����س��ت��ون 
من  ع�سر  التا�سع   17 حتى  ت�ستمر 
 10 اىل   8 م��ن  بهانيكاب  دي�سمرب 
الرابع  وحتى  بيومني  وبعدها  ج��ول 
تقام  �سوف  دي�سمرب  من  والع�سرين 
 4 من  بهانديكاب  تن�سيطية  بطولة 

اىل 6 جول .
المارات  يف  اللعبة  ع�ساق  و�سيكون 
ومنطقة اخلليج على موعد مع اأكرب 
ت�سنيفا  يف  والعلى  للبولو  حدثني 
ال�سرق الو�سط واملنطقة وهما كا�س 

الذهبية  دب���ي  وك��اأ���س  الف�سية  دب���ي 
الفرتة  خ���الل  الف�سية  ت��ق��ام  ح��ي��ث 
م��ن احل����ادي وال��ع�����س��رون م��ن يناير 
وت�ستمر حتى الرابع من فرباير اما 
احلادي  يف  تنطلق  ف�سوف  الذهبية 
ع�سر من �سهر فرباير وت�ستمر حتى 
مبا�سرة  وي�سبقها  مار�س  من  الرابع 

بطولة ال�ساتذة " املا�سرتز" .
ويقام كاأ�س حتدي دبي يف يف احلادي 
ا�سبوعا  وي�ستمر  م��ار���س  م��ن  ع�سر 
10 جول  اىل   8 م��ن  وب��ه��ان��دي��ك��اب 

والع�سرين  اخل���ام�������س  يف  وي��ع��ق��ب��ه 
م��ن م��ار���س وح��ت��ى الأول م��ن ابريل 
ومنتجع  ن������ادي  دوري  م��ن��اف�����س��ات 
احل��ب��ت��ور ث���م ي��ن��ط��ل��ق ك���اأ����س دب����ي يف 
الثامن  اب���ري���ل وح��ت��ى  م���ن  ال��ث��ال��ث 
8 جول  6 اىل  منه وبهانديكاب من 
ومنتجع  ن���ادي  دوري  مناف�سات  ث��م 
احل���ب���ت���ور وي���خ���ت���ت���م م���و����س���م ن����ادي 
ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية 
اخلام�س  يف  ك���رن���ف���ال���ي���ة  مب�����ب�����اراة 

والع�سرين من�سهر ابريل 2023 .

•• دبا احل�شن-الفجر:

اأ�ساد نادي دبا احل�سن الريا�سي بنتائج بطالته من لعبات األعاب القوى خالل 
املو�سم الريا�سي وحتقيقهن لإجناز ريا�سي جديد وجهودهن التي تك�سف عن 

مواهب واعدة وداعمة للريا�سة الإماراتية.
لألعاب  ال�سابات  فريق  لتكرمي  مقره  يف  ال��ن��ادي  نظمه  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املراكز الأوىل يف بطولة الدولة الفرقية للجري  القوى بالنادي عقب حتقيق 

والتي جرت موؤخرا.

ذهبية  ميداليات  مبجموع  الأول  امل��رك��ز  الالعبات  اأح���رزت  اأن  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
وواحدة ف�سية وبرونزية.

جلنة  رئي�س  البلي  علي  ط��ال��ب  �سعادة  ال��الع��ب��ات  بتكرمي  ق��ام  احل��ف��ل  وخ���الل 
الألعاب الفردية واإبراهيم القحطاين م�سرف الألعاب الفردية والآن�سة مرمي 
اأحمد اإدارية الفريق ونقل طالب علي البلي حتيات رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبا 
احل�سن احل�سن �سعادة اإبراهيم بغداد الدرمكي رئي�س جمل�س الإدارة لالعبات 
والإ�سادة بجهودهن ونتائجهن التي يقدرها النادي اأ�ساد باجلهود املبذولة والتي 

تعك�س العمل الكبري واملجهود املميز لالعبات النادي.

منتخبات الغولف اإىل تون�ش للم�ساركة يف البطولة العربية

ب�سرى �سارة لع�ساق البولو والفرو�سية  

احلبتور : برنامج حافل للمو�سم اجلديد للهواة واملحرتفني وللجن�سني  

نادي دبا احل�سن يكرم بطالته لألعاب 
القوى يف حتقيقهن لإجناز ريا�سي جديد 

•• اأبوظبي-وام: 

فاز ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان برئا�سة الحتاد الآ�سيوي 
لل�سطرجن بالتزكية لولية خام�سة حتى عام 2026، وذلك بعد اإغالق باب 

الرت�سح لالنتخابات دون اأن يتقدم اأي مناف�س على من�سب الرئي�س .

الإجناز  ه��ذا  نهيان  اآل  �سخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  واأه����دى 
الدولة،  يف  الريا�سية  واحلركة  الإم��ارات��ي،  وال�سعب  الر�سيدة  القيادة  اإىل 
موؤكدا اأن الفوز اعرتاف دويل مبكانة الإمارات املرموقة يف جمال ريا�سة 
ال�سمو  �ساحب  من  ال��الحم��دود  الدعم  بف�سل  حققتها  التي  ال�سطرجن، 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

واأ�ساد ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان بجهود فريق العمل 
الذي �ساهم يف حتقيق هذا الإجناز الكبري.

نهيان  اآل  �سخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  يحتفظ  ال��ف��وز  وب��ه��ذا 
مبن�سبه يف ع�سوية املجل�س الرئا�سي لالحتاد الدويل لل�سطرجن وهو اأعلى 

�سلطة اإدارية لالحتاد الدويل للعبة .

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط يفوز برئا�سة 
الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن لولية خام�سة
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•• اأبوظبي -الفجر

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأك��د 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان ع�سو جمل�س 
الت�سامح والتعاي�س اأن عمال الإمارات 
يف ك����ل م���ك���ان ع���ل���ى اأر��������س ال����دول����ة، 
ي��ح��ظ��ون ب��رع��اي��ة ودع����م دائ��م��ني من 
�سركاء  باعتبارهم  الر�سيدة  قيادتنا 
والتنمية  ال��ن��ه�����س��ة  يف  رئ���ي�������س���ي���ون 
ال�ساملة التي تعي�سها الإم��ارات، ولذا 
على  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  كافة  حتر�س 
حقوقهم  ك��اف��ة  على  ال��ع��م��ال  ح�سول 
وف���ق اأرق����ى امل��ق��اي��ي�����س ال��ع��امل��ي��ة، ومبا 
واأهداف  الإن�سان،  حقوق  مع  يتوافق 
اأن  م��وؤك��دا  الإن�سانية،  الأخ���وة  وثيقة 
املوؤ�س�سات  كافة  الوا�سعة من  امل�ساركة 
واخلا�سة،  وال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
يف دع���م ف��ع��ال��ي��ات وم��ب��اري��ات ال����دورة 
لكركيت  الت�سامح  بطولة  من  الثالثة 
وزارة  تنظمها  التي  العمالية،  للفرق 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ال��ت��ع��اون مع 
وت�سارك  الريا�سي،  ظبي  اأب��و  جمل�س 
القرى  ك���اف���ة  م����ن  ف�����رق   10 ف��ي��ه��ا 
العمالية بالدولة متثل حالة الت�سامح 
والتعاي�س والأخوة الإن�سانية يف اأ�سمى 
معانيها، وتوؤكد قوة ومتانة  وتالحم 
املجتمع، وتربز قيم الت�سامح والتعاون 
والتعاطف الذي تعلمناها من الوالد 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 

ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث�����راه، م�����س��ريا اإىل 
على  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ت��وا���س��ل  اأن 
اختالف األوانهم واأديانهم واأجنا�سهم 
التي  احلقيقية  القيمة  هي  وفئاتهم 
مت��ي��ز الإم�����ارات ع��ن غ��ريه��ا م��ن دول 
ال��ع��امل.   جاء ذلك مبنا�سبة انطالق 
اأم�س  ل��ل��ك��ري��ك��ت  ال��ت�����س��ام��ح  ب��ط��ول��ة 
ل��ل��ك��ري��ك��ت، الذي  اب��وظ��ب��ي  ا���س��ت��اد  يف 
تنظمها وزارة الت�سامح والتعاي�س على 
للت�سامح  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان  هام�س 
حتى  البطولة  مباريات  ت�ستمر  حيث 
املقبل، حيث تختتم  12 من نوفمرب 
البطولة ويتم تكرمي الفائزين خالل 

اأن�سطة املهرجان الوطني للت�سامح.
الت�سامح  وزارة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال     
حري�سة  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت  والتعاي�س 
كل احلر�س على دعم عمال الإمارات، 
�سبل  كافة  وت��وف��ري  قدراتهم  وتعزيز 
البطولة  اأن  م���وؤك���دا  ل��ه��م،  ال��رع��اي��ة 
توقفت خالل العامني املا�سيني ب�سبب 
الحرتازات ال�سحية املتعلقة بجائحة 
ك��ورون��ا، ول���ذا ق���ررت ال����وزارة تنظيم 

ال������دورة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة هذا 
العام عقب حت�سن الظروف، وجناحنا 
جميعا يف اجتياز هذه الفرتة ال�سعبة، 
تقدر غاليا  الإم���ارات  اأن   اإىل  م�سريا 
م�ساهمات العمال يف التنمية ال�ساملة 
نه�ستها  ويف  ال���دول���ة،   تعي�سها  ال��ت��ي 
ال���ت���ي اأ���س��ب��ح��ت م���ث���ال ع��امل��ي��ا ب�����ارزا، 
الوطن  ه��ذا  تاأ�سي�س  اأن��ه منذ  م��وؤك��دا 
على يد الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وهي ترحب 
ب��اجل��م��ي��ع ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى اأر����س���ه���ا من 
املوهوبني والطموحني للعي�س والعمل 
برعاية ودعم قيادتها، وتعلمنا جميعا 
اجلميع  اح���رتام  املوؤ�س�س  ال��وال��د  م��ن 
والتعامل مع كافة املقيمني على اأر�س 
كمكون مهم يف جمتمع،  الوطن  ه��ذا 
تقدر  حقيقية  ان�سانية  اأخ���وة  ظ��ل  يف 
اجلميع وحترتم حقوق الإن�سان قول 
البطولة  اأن  معاليه  واأ���س��اف  وفعال. 
ل��ي�����س��ت ح��دث��ا ري��ا���س��ي��ا ف��ق��ط، واإمن���ا 
وثقايف،  اإن�ساين وجمتمعي  هي حدث 
الإماراتي  املجتمع  من  تقديرا  ميثل 

ويتيح  وج����ه����وده����م،  ال���ع���م���ال  ل������دور 
ال��ل��ق��اء وال��ت��ع��ب��ري ع��ن مواهبهم  ل��ه��م 
وال��ت��وا���س��ل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، ح��ي��ث تعد 
البطولة فر�سة مثالية لكي يتوا�سل 
اجلميع من كافة الثقافات والأجنا�س 
عليها  ت�����س��ي��ط��ر  م��ت�����س��احم��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
ال�سريفة  واملناف�سة  الريا�سية  ال��روح 
اأن جميع  واح����رتام اجل��م��ي��ع، م��وؤك��دا 
الإمارات  عمال  من  واإخ��وان��ن��ا  اأبنائنا 
الفائزون  ه��م  البطولة  يف  امل�ساركني 
اأن  واأك����د معاليه  امل�����س��ارك��ة.   مب��ج��رد 
بطولة الت�سامح للكريكت متثل �سورة 
الريا�سة  تقدمه  اأن  ميكن  مل��ا  رم��زي��ة 
ل���ت���ع���زي���ز روح  مب��خ��ت��ل��ف جم���الت���ه���ا 
الت�سامح والتعاي�س لدى اجلميع، وما 
متنحه من فر�س للتوا�سل بني الب�سر 
وتفافاتهم  ل��غ��ات��ه��م  اخ��ت��ل��ف��ت  م��ه��م��ا 
م�سيدا  الج���ت���م���اع���ي���ة،  وم���ك���ان���ت���ه���م 
والداعمني  ال�����س��رك��اء  ك��اف��ة  ب��ج��ه��ود 
اأبوظبي  جمل�س  �سيما  ول  للبطولة، 
ال���ه���دف من  اأن  م���وؤك���دا  ال���ري���ا����س���ي، 
ر�سالة  ت�سل  اأن  ه��و  البطولة  تنظيم 

واأن  اجلميع،  اإىل  والتعاي�س  الت�سامح 
وا�سعة  �سريحة  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  ت��ت��اح 
الإم���ارات  اأن��ح��اء  كافة  العمال يف  م��ن 
واكت�ساف  امل��ن��اف�����س��ات،  يف  للم�ساركة 
الريا�سة  تلعبه  ال��ذي  املحوري  ال��دور 
ت��وح��ي��د اجل��م��ي��ع، وجتاوز  ع��م��وم��اً يف 
اجلن�سيات  خم���ت���ل���ف  ب����ني  احل��������دود 
والثقافات، والحتفاء باملبادئ والقيم 
كما   ، جتمعنا  التي  النبيلة  الإن�سانّية 
والت�سامح  للتالحم  تعزيزا  تاأتي  اإنها 
والحرتام والتعاي�س بني جميع فئات 
ر�سالة  وتر�سيخ  الإم���ارات���ي،  املجتمع 
وزارة الت�سامح والتعاي�س الرامية اإىل 
ن�سر قيم الحرتام والتعاي�س واحلوار 

بني جميع اأفراد املجتمع. 
   وثمن معاليه اجلهود املقدرة للقيادة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة مم��ث��ل��ة يف 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
والذي  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
لعمال  الدائم  دعمه  على  دائما  يوؤكد 
المارات، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
– نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
ال�سمو  اأ�سحاب  حاكم دبي، واإخوانهم 
اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 
الإم��ارات، جلهودهم املخل�سة يف دعم 

عمال الإمارات، ورعايتهم.

اعتماد قرعة مباريات البطولة
اع���ت���م���دت وزارة  اأخ������رى  وم����ن ج��ه��ة 
ن��ت��ائ��ج قرعة  ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س 
للكركيتالتي  ال���ت�������س���ام���ح  ب���ط���ول���ة 
ا���س��ف��رت ع��ن ج���دول م��ب��اري��ات الدورة 
للكريكت  الت�سامح  كاأ�س  من  الثالثة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال�����وزارة  تنظمها  ال��ت��ي 
جم��ل�����س اأب�����و ظ��ب��ي ال���ري���ا����س���ي واأب����و 
املوؤ�س�سات  م��ن  وع���دد  للكريكت  ظبي 
العمالية  وال��ق��ري  ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة 
باأبو ظبي، برعاية كرمية من معايل 
نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
مب�ساركة  والتعاي�س،  الت�سامح  وزي��ر 
خمتلف  مت���ث���ل  حم���ل���ي���ة  ف������رق   10
الدولة،  اأر���س  على  العمالية  البيئات 
وت�����س��م ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة لع��ب��ني من 
اأكر من 21 جن�سية،  حيث انطلقت 
مباريات الدور التمهيدي اأم�س الحد 
ال��ب��ط��ول��ة التي  ، وت�����س��ت��م��ر م��ب��اري��ات 
للكريكت،  ظبي  اأب��و  ا�ستاد  يحت�سنها 
2022 حيث  12 نوفمرب  ي��وم  حتى 
مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  يكرم معايل 

الفراق الفائزة.

اأن  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  واأك���دت 
تنظيم هذه البطولة يعرب عن التقدير 
وجهودهم  الإم�����ارات  ل��ع��م��ال  العميق 
وت�سحياتهم، من اأجل نه�سة وتنمية 
فئاته،  مبختلف  الإم���ارات���ي  املجتمع 
فر�سة  مت��ث��ل  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  م���وؤك���دة 
رائعة للتوا�سل والتعاي�س بيم خمتلف 
متنوعة  جن�سيات  ت�سم  التي  ال��ف��رق 
الريا�سة واحرتام  اجتمعوا على حب 
ال���ق���ي���م الإم����ارات����ي����ة ال����س���ي���ل���ة ومن 
والأخ����وة  وال��ت��ع��اي�����س  الت�سامح  بينها 
الت�سامح  وزارة  وث��م��ن��ت  الإن�����س��ان��ي��ة، 
�سركاء  بذلها  التي  والتعاي�س اجلهود 
الذين  القطاع اخل��ا���س،  م��ن  ال���وزارة 
البطولة،”    ه���ذه  دع���م  ع��ل��ى  ح��ر���س��وا 
ظبي”  اأبو  وهم   كيزاد “، و”كريكت 

و”جمموعة   ، دبي”  و”جورودوارا   ،
العتيبة”،  و”لبوتيل   ، جا�سامنال” 
الذين بذلوا جهوداً مقدرة يف مراحل 
التي تربز  الإع��داد والتنفيذ واملتبعة، 
للمجتمع  ال��راق��ي��ة  الإن�سانية  القيم 
الت�سامح  وزارة  واأو�سحت  الإم��ارات��ي. 
والتعاي�س اأن كاأ�س الت�سامح للكريكت 
ه��ي اإح����دى ال�����س��ور امل��ع��ربة ع��ن قيم 
املجتمع  يف  وال���ت���ع���اي�������س  ال���ت�������س���ام���ح 
ت�سامن  ر�سالة  اإن��ه��ا  كما  الإم���ارات���ي، 
ودعم وت�سجيع من كافة فئات املجتمع 
وقياداته اإىل عمال الإمارات، واعرتافاً 
ال�ساملة  النه�سة  يف  الكبري  بدورهم 
التي تعي�سها اإماراتنا احلبيبة، موؤكدة 
ان الريا�سة تلعب دوار كبريا يف اإعالء 

هذه القيم الأ�سيلة.

عودة بطولة الت�سامح للكريكت

اإرل��ي��ن��ج ه��الن��د ثالثة اأه���داف واأ���س��اف زميله فيل  اأح���رز 
اأخرى ليفوز مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب  فودن ثالثية 
6-3 على جاره مان�س�سرت يونايتد يف قمة املدينة بالدوري 
�سيتي  وق��دم  الأح��د.  ام�س  القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي 
بينما  الحت��اد  ا�ستاد  البداية يف  اأداء هجوميا مذهال من 
ظهر يونايتد، الذي فاز يف اآخر اأربع مباريات يف الدوري، 
ثماين  م��رور  بعد  الت�سجيل  ف��ودن  وافتتح  �سعيف.  ب�سكل 

دقائق بعد كرة عر�سية من برناردو 
�سيلفا، ثم �سجل هالند هدفه 

الأول يف الدقيقة 34.
جمددا  ال�سباك  هالند  وهز 
ب��ع��د ث����الث دق���ائ���ق ق��ب��ل اأن 

الرابع  ال��ه��دف  ف���ودن  ي�سجل 
قبل ال�سرتاحة بقليل.

املن�سم  اأن���ت���وين،  وق��ل�����س 
�سخمة  ���س��ف��ق��ة  يف 

ليونايتد، الفارق 
وق��������������ت  يف 

م��ب��ك��ر من 
ط  ل�سو ا

الثاين ليعيد الأمل ليونايتد، لكن هالند و�سل اإىل هدفه 
الثالثية  وي�سجل  اجل��اري  املو�سم  م�سابقات  خ��الل   17
الثالثة له يف الدوري الإجنليزي يف ثماين مباريات وت�سبح 
النتيجة 5-1. واأكمل فودن اأول ثالثية له يف الدوري بعد 
متريرة من هالند قبل اأن ي�سجل البديل اأنتوين مار�سيال 
فارق  ويجعل  ج��زاء،  ركلة  من  اأحدهما  ليونايتد،  هدفني 
الأهداف اأقل. واأ�سبح ر�سيد �سيتي 20 نقطة من ثماين 
م��ب��اري��ات ويحتل امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق نقطة واح���دة عن 
ال�ساد�س  امل��رك��ز  يف  يونايتد  بقي  بينما  املت�سدر،  اأر���س��ن��ال 
من  �سل�سلة  وت��وق��ف��ت  نقطة   12 ب��ر���س��ي��د 

اأربعة انت�سارات متتالية.

لكرة  الإ���س��ب��اين  ال���دوري  ���س��دارة  موؤقتاً  بر�سلونة  ان��ت��زع 
يف  -1�سفر  م��اي��ورك��ا  ري���ال  م�سيفه  على  ب��ف��وزه  ال��ق��دم 
امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ع��ة، ف��ي��م��ا ا���س��ت��ع��اد اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د �سكة 

النت�سارات بتعلبه على م�سيفه اإ�سبيلية -2�سفر.
وهو الفوز ال�ساد�س توالياً لرب�سلونة هذا املو�سم، منها 4 
خارج اأر�سه، بعدما ا�ستهل مغامرته يف "ل ليغا" بتعادل 
�سلبي اأمام رايو فاليكانو، فت�سدر الرتتيب موؤقتاً بعدما 
اأمام  واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  نقطة   19 اإىل  ر���س��ي��ده  رف��ع 
اأو�سا�سونا  ي�ستقبل  الذي  مدريد  ريال  التقليدي  غرميه 

يف اأبرز مباريات الأحد.
رحلته  قبل  كبرية  على جرعة معنوية  بر�سلونة  وح�سل 
املحفوفة باملخاطر اإىل مدينة ميالنو الإيطالية ملواجهة 
فريقها اإنرت يف اجلولة الثالثة من دور املجموعات مل�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
الثالثة مقابل فوزين  ُمني مايوركا بخ�سارته  املقابل،  يف 
املدرب  رج��ال  اأن  علماً  العا�سر،  املركز  يف  وبقي  وتعادلني 
املك�سيكي خافيري اأغريي كانوا �سقطوا اأمام ريال مدريد 

.4-1
الوافد  الت�سجيل من جمهود فردي من  بر�سلونة  افتتح 
الذي  ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  مهاجمه  اجلديد 
توغل يف منطقة اجلزاء قبل اأن يتوقف فجاأة وينقل الكرة 

اإىل قدمه الي�سرى لي�سدد عك�سية هزت ال�سباك )20(.
وه���و ال���ه���دف ال��ت��ا���س��ع مل��ه��اج��م ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ المل���اين 
ال�سابق يف "ل ليغا" هذا املو�سم، معززاً �سدارته لرتتيب 
الهدافني بفارق 3 اأهداف عن مهاجم ريال بيتي�س بورخا 

اإغلي�سيا�س.
واأنقذ احلار�س الأملاين مارك-اأندريه تري �ستيغن فريقه 
م��ن ه���دف ال��ت��ع��ادل ب��ع��دم��ا ت��دخ��ل بكتفه الأي�����س��ر ل�سد 

ت�سديدة خاومي كو�ستا )34(.
وحافظ تري �ستيغن على نظافة �سباكه خالل 538 دقيقة 
يف الدوري، ليحطم رقمه القيا�سي ال�سخ�سي ال�سابق وهو 

حققه يف مو�سم 2020-2019. دقيقة   500
الكرة  على  ا�ستحواذه  برغم  للفعالية  بر�سلونة  وافتقد 
بن�سبة 87 يف املئة مع بداية ال�سوط الثاين، ما دفع مدربه 
ت�سايف هرناندي�س للدفع بالربازيلي رافينيا وبيدري بدًل 
من اأن�سو فاتي والعاجي فرانك كي�سيييه يف الدقيقة 67 

لتن�سيط خط الو�سط من دون اأن تتغري النتيجة.
بر�سلونة بف�سل  فوز  املباراة �سافرته معلناً  واأطلق حكم 
ت�سديدة واحدة من ثالث بني اخل�سبات الثالث، يف حني 
على   3 منها  ت�����س��دي��دة،   13 ت��رج��م��ة  يف  م��اي��ورك��ا  ف�سل 

املرمى، اإىل اأهداف.
على  ب��ف��وزه  النت�سارات  �سكة  اإىل  م��دري��د  اأتلتيكو  وع��اد 

م�سيفه اإ�سبيلية -2�سفر.
هذا  الرابع  بفوزه  نقطة   13 اإىل  ر�سيده  اأتلتيكو  ورف��ع 
امل��رك��ز اخل��ام�����س م��وق��ت��ا، م�ستفيداً  وت��ق��دم اىل  امل��و���س��م، 
املركز  اىل  امل��رتاج��ع  فياريال  مع  �سلباً  قاد�س  تعادل  من 

ال�ساد�س مع 12 نقطة.
ونف�س اأتلتيكو غبار خ�سارته يف دربي العا�سمة اأمام جاره 

اللدود ريال مدريد 1-2 يف املرحلة ال�ساد�سة قبل توقف 
الدوري اف�ساحاً يف املجال اأمام النافذة الدولية، وا�ستعد 
بروج  كلوب  اأم��ام  الأوروب���ي  ل�ستحقاقه  طريقة  باأف�سل 
البلجيكي يف اجلولة الثالثة من دور املجموعات مل�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
ك��م��ا ت��ف��ادى اأت��ل��ت��ي��ك��و خ�����س��ارة ث��ال��ث��ة ت��وال��ي��اً يف خمتلف 
امل�����س��اب��ق��ات، اذ ���س��ق��ط ق��ب��ل درب����ي ال��ع��ا���س��م��ة اأم�����ام باير 
ال��ث��ان��ي��ة من  اجل���ول���ة  الأمل������اين �سفر2- يف  ل��ي��ف��رك��وزن 

امل�سابقة اقارية الأم.
"ل ليغا" اأخ��رياً عامي 2014  اأتلتيكو اأحرز لقب  وكان 
و2021، يف حني دخل اإ�سبيلية طرفاً يف املناف�سة اأي�ساً، 
واح��ت��ل اأح���د امل��راك��ز الأرب��ع��ة الأوىل يف امل��وا���س��م الثالثة 

الأخرية.
ت��اب��ع نزيف  ال�����س��اد���س ع�سر  الأن��دل�����س��ي  ال��ن��ادي  اأن  غ��ري 
و4  وتعادلني  ف��وز  من   5 عند  ح�ساده  وا�ستقر  النقاط 
ه��زائ��م واق����رتب اأك���ر م��ن امل��راك��ز امل���وؤدي���ة اإىل الدرجة 
الثانية، وذلك قبل اأربعة اأيام من خو�سه مواجهة اأخرى 
يف  الأمل����اين  دورمت��ون��د  بورو�سيا  ي�ستقبل  عندما  �سعبة 

دوري الأبطال.
على ملعب "رامون-�سان�سي�س بي�سخوان"، اأجرى خولني 
لوبيتيغي مدرب اإ�سبيلية 5 تغيريات على ت�سكيلته مقارنة 
مع مباراته الأخرية اأمام فياريال 1-1، مقابل 6 لنظريه 
كوكي  بالقائد  دف��ع  ال��ذي  �سيميوين  دييغو  الأرجنتيني 
"روخيبالنكو�س"  بقمي�س  ال�554  مباراته  يف  اأ�سا�سياً 
يف خمتلف امل�سابقات، فدخل تاريخ النادي اذ بات الأكر 

خو�ساً للمباريات.
البداية، فهدد مرمى م�سيفه  اأتلتيكو خطرياً منذ  وبدا 
يا�سني  املغربي  ال��دويل  احلار�س  �سدها  كوكي  مع  بداية 
بونو )2(، واملهاجم األفارو موراتا الذي �سدد فوق املرمى 
باملر�ساد  احلار�س  وجد  الذي  نيغي�س  و�ساوول   ،)19(
بعد  الت�سجيل  "روخيبالنكو�س"  يفتتح  اأن  قبل   ،)26(
متريرة من كوكي اإىل ماركو�س يورنتي الذي �سيطر على 

الكرة و�سددها زاحفة على ميني بونو )29(.
يف  م��ب��اراة   51 يف  اأتلتيكو  م��ع  ليورنتي  ه��دف  اأول  وه��و 
2021، يف  اأيار-مايو  منذ  امل�سابقات، وحتديداً  خمتلف 

اأ�سواأ �سل�سلة له مع فريقه.
الثاين عرب  ال�سوط  بداية  النتيجة مع  اأتلتيكو  و�ساعف 
موراتا بعد لعبة جماعية وراأ�سية من الربازيلي ماتيو�س 
كونيا و�سلت اإىل املهاجم الدويل الذي �سيطر على الكرة 
رائعة  �ساقطة  و���س��دده��ا  وان��ف��رد  اجل���زاء  منطقة  ودخ���ل 
"ل ليغا" هذا  اأهدافه يف  اليمنى )57(، يف رابع  بقدمه 
املو�سم، قبل اأن يخرج ويحّل بدًل منه الفرن�سي اأنطوان 

غريزمان.
ال�سيوف  ح��ار���س  ت��األ��ق  لإ�سبيلية  ال��ن��ادرة  الفر�س  وم��ن 
اإريك  الأرجنتيني  ت�سديدة  اأمام  اأوب��الك  يان  ال�سلوفيني 
يو�سف  املغربي  البديل  راأ�سية  اأمام  وثم  لميال )69(، 

الن�سريي )76(.
وفاز بلد الوليد على م�سيفه خيتايف 2-3.

هالند يوا�سل تدمري املناف�سني ويقود 
�سيتي للفوز 6-3 على يونايتد 

اأتلتيكو يعود اإىل النت�سارات  

بر�سلونة ينتزع �سدارة 
دوري اإ�سبانيا موؤقتا 

»ال�ساروخ« يفوز ب�سباق اأبوظبي  
للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدما 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ل�سباق  املرزوقي بطاًل  اأحمد  "ال�ساروخ" لعمر ح�سني  توج 
اأبوظبي  ن���ادي  نظمه  ال���ذي  ق��دم��اً   22 فئة  ال�سراعية  للمحامل 
البطل  العا�سمة، وح�سل  ال�سبت على كورني�س  البحرية  للريا�سات 

على 30 األف درهم جائزة مالية. 
وحل و�سيفاً لل�سباق الذي يعد اجلولة اخلام�سة من فئة 22 قدماً 
األف درهم   27 "رحال" ل�سامل جا�سم عبد اهلل جا�سم، وح�سل على 
لل�سباق  العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  احتل  بينما  مالية،  جائزة 
درهم،  األف   25 على  البحرية وح�سل  اأبوظبي  "مفارج" لأكادميية 
وحل رابعاً "لهوب" لعبد اهلل علي جابر احلمادي وح�سل على 23 
األف درهم، وخام�ساً جاء "الذيب" لعبد اهلل طارق عبد اهلل احلو�سني 
وح�سل على 21 األف درهم ويف املركز ال�ساد�س جاء "طوفان" لأحمد 
اإ�سماعيل املرزوقي وح�سل على 20 األف درهم، و�سابعاً جاء "تواق" 
حل  فيما  درهم،  األف  مل�سعل حممد اأحمد معيوف وح�سل على 19 
ثامناً" �ساروخ" لعبد العزيز حممد عبد الرحمن وح�سل على 19 
" لأكادميية  "اقالع  التا�سع فكان من ن�سيب  املركز  اأما  األف دره��م، 
اأبوظبي البحرية وح�سل على 18 األف درهم وحل عا�سراً "مهاجر " 

ملاجد اأحمد خادم املهريي وح�سل على 18 األف درهم. 
وت���وج ال��ف��ائ��زي��ن ���س��امل را���س��د اال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر ع���ام ن���ادي اأبوظبي 
الريا�سات  اإدارة  مدير  املهريي  عتيق  وماجد  البحرية  للريا�سات 

البحرية بالنادي. 
اأم��ي��ال حيث  ع�سرة  م��دار  على  اإث���ارة كبرية  �سهد  ق��د  ال�سباق  وك��ان 

ا�ستمرت املناف�سة حتى الأمتار الأخرية. 
البحرية  الريا�سات  اإدارة  من جهته هناأ ماجد عتيق املهريي مدير 
اأنه ل خا�سر يف  موؤكداً  امل�ساركني  الأوىل، وجميع  باملراكز  الفائزين 
وجه  كما  الأ�سيل،  الوطني  ب��ال��رتاث  اخلا�سة  ال�سباقات  ه��ذه  مثل 
التحية للجميع علي اللتزام التام بكافة اللوائح والقوانني املنظمة، 
م�سيداً بدور �سركاء النادي يف اإجناح كافة الأح��داث التي تقام حتت 

مظلته. 

مولر يواجه كورونا من 
اأجل العودة للمالعب

بعد اإ�سابته بفريو�س كورونا للمرة الثالثة، ياأمل توما�س مولر، لعب 
اإ�سابته  من  �سريعاً  التعايف  القدم يف  لكرة  الأمل��اين  بايرن ميونخ  فريق 

والعودة �سريعاً للمالعب.
مل يت�سح بعد ما اإذا كان مولر �سيتمكن من اللحاق مبباراة فريقه اأمام 

بورو�سيا دورمتوند املقرر اإقامتها ال�سبت.
وذكر نادي بايرن ميونخ اأن مولر ولعب خط الو�سط جو�سوا كيميت�س 
العزل  يف  حالياً  ويتواجدان  ال�سبت،  كورونا،  بفريو�س  اإ�سابتهما  ثبتت 

املنزيل.
وقال مولر يف مقطع الفيديو على اإن�ستغرام: "الثالثية، اأ�سبت بكورونا 

للمرة الثالثة، يجب اأن اأقول اأنني مل اأتوقع هذا هذه املرة".
الأمر  يظل  اأن  اأمتنى  بالطبع  الآن،  حتى  جيدة  ب�سحة  :"اأنا  واأ���س��اف 

هكذا، اأنا يف حالة معنوية جيدة وميكنني اأن اأعود �سريعاً للملعب".

نهيان بن مبارك: 
• بطولة الت�سامح حدث اجتماعي وثقايف اإىل جانب كونها بطولة ريا�سية

 • حكومتنا الر�سيدة تويل عمال الإمارات كل الدعم والرعاية باعتبارهم �سركاء التنمية



االثنني   3  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13662  
Monday    3    October    2022   -  Issue No   13662

18

الفجر الريا�ضي

�سجل املهاجمان الأرجنتيني ليونيل مي�سي والبديل كيليان 
مبابي هديف فريقهما باري�س �سان جرمان وقاداه اىل الفوز 
املرحلة  يف  ال�سدارة،  اإىل  والعودة  ال�سبت   1-2 ني�س  على 

التا�سعة من الدوري الفرن�سي لكرة القدم. 
م�ستعيداً  ن��ق��ط��ة   25 اإىل  ر���س��ي��ده  ج���رم���ان  ���س��ان  ورف����ع 
على م�سيفه  الأخ���ري  ف��وز  غ���داة  مر�سيليا  م��ن  ال�����س��دارة 
�سان  يذق  املرحلة اجلمعة. ومل  افتتاح  -3�سفر يف  اأجنيه 
"ليغ1"،  يف  الأخ��رية  ال�18  مبارياته  اخل�سارة يف  جرمان 
 4 مقابل  ف��وزاً   14 �سل�سلة حالياً حيث حقق  اأط��ول  وه��ي 
بفوز  اكتفائه  رغ��م  اليجابية  نتائجه  تابع  كما  ت��ع��ادلت، 
-1�سفر يف مباراتيه ال�سابقتني )�سد بري�ست وليون( قبل 

الثالثة  اجلولة  يف  بنفيكا  ملواجهة  الربتغال  اىل  التوجه 
اأوروب���ا الرب��ع��اء يف  اأب��ط��ال  من دور املجموعات ل��دوري 

لقاء هام ل�سدارة املجموعة.
الأول على  ف��وزه  امل��درب كري�ستوف غالتييه   وحقق 
فريقه ال�سابق منذ و�سوله اىل العا�سمة الفرن�سية 
يف  ني�س  ف�سل  ح��ني  يف  بينهما،  م��واج��ه��ة  اأّول  يف 
يهز  مل  ال��ذي  الباري�سي  للنادي  عقدته  تكري�س 
�سباكه يف ثالث مباريات املو�سم املا�سي، مبا فيها 
خ���الل خ��روج��ه امل��ف��اج��ئ ب��رك��الت ال��رتج��ي��ح من 
الفريق  اأم���ام  فرن�سا  ل��ك��اأ���س  النهائي  ثمن  ال���دور 

اجلنوبي.
اجلديد  م����درب����ه  ق����ي����ادة  وحت�����ت  امل���ق���اب���ل،  يف   

خلف  ال���ذي  ف��اف��ر  ل��و���س��ي��ان  ال�سوي�سري 
غالتييه اإثر رحيل الخري مع نهاية 

املهمة  ل��ت��ويل  امل���ا����س���ي،  امل��و���س��م 
للمرة الثانية يف الفريق اجلنوبي 
مل   ،"2018-2016 "بعد 
يف  �سوى  الفوز  من  ني�س  يتمكن 
تعادلني  مقابل  فقط  م��ب��ارات��ني 
للمركز  ل���ي���رتاج���ع  ه���زائ���م  و5 
ن��ق��اط. على   8 م��ع  الثالث ع�سر 
ملعب "بارك دي بران�س" افتقد 
ماركو  الإيطايل  جلهود  غالتييه 

كيمبيبي  وب��ري�����س��ن��ي��ل  ف����ريات����ي 

البدلء  مقاعد  على  مبابي  املهاجم  اأبقى  فيما  لال�سابة، 
ل�سالح الوافد اجلديد ال�ساب هوغو اإكيتيكي "20 عاماً" 

اإىل جانب الثنائي الربازيلي نيمار ومي�سي. 
كما اأ�سرك الثالثي ال�سباين �سريخيو رامو�س والربازيلي 
حكيمي  اأ���س��رف  وامل��غ��رب��ي  موكييلي  ون���وردي  ماركينيو�س 
والإ�سباين خوان برنات اأمام احلار�س الإيطايل جانلويجي 
دون��اروم��ا، وال���س��ب��اين فابيان روي�����س وال��ربت��غ��ايل فيتينيا 

ومي�سي يف الو�سط.
 و���س��ج��ل ال���ن���ادي ال��ب��اري�����س��ي ه���دف ال�����س��ب��ق ب��ع��د خ��ط��اأ من 
الربازيلي دانتي على مي�سي على بعد 20 مرتاً من مرمى 
"الربغوث" بنف�سه  ليعاقب  فريقه، 
مبا�سرة  ب���ت�������س���دي���دة  ن���ي�������س 
الي�سرى  ب��ق��دم��ه  ���س��اح��رة 
تخطت احلائط وا�ستقرت 
احل�������ار��������س  �������س������ب������اك  يف 
ال��������دمن��������ارك��������ي ك����ا�����س����رب 
يحرك  مل  ال���ذي  �سمايكل 
�ساكناً )29(. وهي الركلة 
الناجحة  الأوىل  احل�����رة 
ملي�سي منذ و�سوله اإىل "بارك 
دي بران�س" يف املو�سم املا�سي 
والهدف اخلام�س له هذا 
"ليغ1".  يف  امل���و����س���م 
الدقيقة  ويف 

الوىل من الوقت بدل ال�سائع، عادت املواجهة بني مي�سي 
و�سمايكل داخل املنطقة، اإّل اأّن الكفة هذه املرة كانت ل�سالح 

الدمناركي الذي �سد ت�سديدة الأرجنتيني. 
الثاين  ال�سوط  بداية  مع  جرمان  �سان  �سعق  ني�س  اأن  اإل 
بادراكه التعادل بعد عر�سية اجلزائري يو�سف عطال ف�سل 
الثنائي ماركينيو�س وموكييلي يف التعامل معها لت�سل اإىل 
غايتان لبورد تابعها يف ال�سباك )47(، يف ثالث اأهدافه يف 

الدوري هذا املو�سم.
 واقحم غالتييه جنمه مبابي بدًل من اإكيتيكي والربتغايل 
59، ثم الربتغايل  نونو مندي�س مكان برنات يف الدقيقة 
فكان   ،)72( روي�����س  م��ن  ب���دًل  �سان�سي�س  ري��ن��ات��و  الآخ����ر 

مهاجم منتخب "الديوك" عند ح�سن ظن مدربه 
بت�سجيله الهدف الثاين بعد عر�سية زاحفة من 
ب�سهولة يف  تابعها  املنطقة  داخل  اإىل  موكييلي 

ملبابي  الثامن  ال��ه��دف  وه��و   .)83( ال�سباك 
يف الدوري هذا املو�سم، ليت�ساوى مع زميله 

نيمار يف �سدارة الهدافني. 
وت��اب��ع ري��ن ب��داي��ت��ه اجل��ي��دة وع��ّم��ق جراح 

بفوزه  امل��ن��ق��و���س  ���س��رتا���س��ب��ورغ  م�����س��ي��ف��ه 
يف  توالياً  اخلام�سة  املباراة  وهي   .1-3 عليه 

لرين  خ�سارة  دون  1" من  "ليغ 
ف��از يف ثالث  حيث 

وت��������ع��������ادل يف 
اثنتني.

 3 ال��ذي حقق ف��وزه الرابع هذا املو�سم مقابل  وتقدم رين 
 15 بر�سيد  موقتاً  اخلام�س  للمركز  وهزميتني  تعادلت 
يف  نقاط   5 عند  �سرتا�سبورغ  ر�سيد  جتمد  فيما  نقطة، 

املركز الثامن ع�سر.
اثر  �ساعة  م��ن  لأك��ر  لعبني  بع�سرة  �سرتا�سبورغ  ولعب   
ط���رد ق��ل��ب دف���اع���ه ج��ريزي��ن��و ن��ي��ام�����س��ي يف ال��دق��ي��ق��ة 28 
ب��ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء. وف���ر����س امل��ه��اج��م ال�����دويل ملنتخب 
بافتتاحه  ل��ل��ق��اء  جن��م��اً  نف�سه  كاليمويندو  اأرن����و  ال�����س��ب��اب 
الهدفني  كرتي  مي��رر  اأن  قبل   ،38 الدقيقة  يف  الت�سجيل 
اأمني غويري )49(  للفرن�سي-اجلزائري  والثالث  الثاين 
و�سجل  ت��وال��ي��اً.   )62( تريييه  وم��ارت��ن 
املهاجم ال�سنغايل حبيب ديالو هدف 
ركلة  من  ل�سرتا�سبورغ  ال�سرف 
جزاء يف الدقيقة 73 بعد خطاأ 
م���ن امل�����ايل ه���ام���اري ت�����راوري 
غامريو  كيفن  املخ�سرم  على 
داخل منطقة اجلزاء. وا�ستعد 
ري���ن ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة ممكنة 
ل���س��ت��ح��ق��اق��ه الأوروب�������ي اأم���ام 
دينامو كييف الأوك��راين �سمن 
دور  الثالثة من  مناف�سات اجلولة 
الدوري  مل�سابقة  املجموعات 
الأوروبي "يوروبا 

•• دبي-وام:

رئي�س  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ من�سور  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
جمل�س  رئي�سة  امل���ّري،  غ��امن  منى  �سعادة  ك��ّرم��ت  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س 
اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة اأم�س الأحد الفائزات يف الن�سخة اخلام�سة من 
نوعه يف املنطقة املخ�س�س  من  الأول  احلدث  لل�سيدات"،  دبي  "ترايثلون 
والأعمار،  وا�سعة من خمتلف اجلن�سيات  �سهد م�ساركة  والذي  لل�سيدات، 

ونظمه جمل�س دبي الريا�سي بالتعاون مع نادي دبي لل�سيدات. 
�سارك يف مرا�سم تتويج الفائزات باملراكز الأوىل بجميع الفئات الفردية 
للمراأة،  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  �سالح،  �سم�سة  م��ن  ك��ل  وال��ف��رق، 

وفوزية فريدون رئي�سة ق�سم ريا�سة املراأة مبجل�س دبي الريا�سي. 
و قالت �سعادة منى غامن املّري، رئي�سة جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة 
"نعمل بتوجيهات حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة رئي�سة نادي دبي لل�سيدات، على 
رفع م�ستوى تناف�سية املراأة �سمن خمتلف القطاعات، وتعزيز تواجدها يف 
الأو�ساط الريا�سية، كما اأن حتقيق التوازن بني اجلن�سني كذلك يف املجال 

الريا�سي من الأهداف التي ن�سعى لتحقيقها". 
واأ�سافت: "دعم �سمو ال�سيخة منال بنت حممد للمراأة ياأتي انطالقاً من 
اإميان �سموها بقدرة املراأة على حتقيق التميز يف هذا املجال، واملوازنة بني 

م�سوؤولياتها الجتماعية واملهنية وممار�سة الريا�سة التي اعتمدتها دبي 
وتنظمها  ت�ست�سيفها  التي  الفعاليات  خ��الل  من  �سحية  حلياة  كاأ�سلوب 
الإمارة على مدار العام"، موؤكدًة �سعادتها اأن ترايثلون دبي لل�سيدات بات 
امل�ستويني  على  الن�سائية  الريا�سة  خارطة  على  ال��رائ��دة  الفعاليات  من 

املحلي والدويل. 
ا�ستقطبها  ال��ت��ي  ال��وا���س��ع��ة  للم�ساركة  ت��ق��دي��ره��ا  ع��ن  �سعادتها  واأع���رب���ت 
 : م�سيفة  وامل��ق��ي��م��ات  امل��واط��ن��ات  ق��ب��ل  م��ن  لل�سيدات"  دب���ي  "ترايثلون 
خمتلف  �سمن  الر�سيدة  القيادة  ِقبل  من  كبرية  برعاية  امل��راأة  "حتظى 
املجالت مبا يف ذلك املجال الريا�سي، لتاأهيلها لتحقيق الريادة والتميز 
زي��ادة متثيلها يف  والدولية، كذلك  والقليمية  املحلية  املناف�سات  �ستى  يف 
جمال�س الإدارات الريا�سية بتعاون وثيق مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني ويف 

مقدمتهم جمل�س دبي الريا�سي ". 
ووجهت �سعادة منى املّري دعوة اإىل املراأة لالهتمام بالريا�سة وامل�ساركة يف 
الفعاليات والبطولت الريا�سية مبا ي�سهم يف النهو�س مب�ستوى م�ساركة 
القيادة  وتوجيهات  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً   ، الإم����ارات  دول��ة  يف  ريا�سياً  امل���راأة 
من  لتتمكن  للمراأة  وال��ق��درات  الإم��ك��ان��ات  كافة  توفري  �ساأن  يف  الر�سيدة 
الإبداع الريا�سي وامل�ساركة يف تقدمي التمثيل امل�سرف للدولة يف املحافل 

الريا�سية اخلارجية. 
من جانبه، اأكد �سعادة �سعيد حارب، اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي اأن روؤية 
ودعم القيادة الر�سيدة جعلت من دولة الإمارات منوذجاً عاملياً يحتذى به 

يف تقدير ومتكني املراأة، حتى اأ�سبحت رائدة بقياداتها الن�سائية يف خمتلف 
املجالت، من خالل دعم م�ساركة املراأة يف املواقع القيادية ومتكينها لأداء 

دورها يف خدمة الوطن و�سناعة امل�ستقبل. 
واأ�ساف: "يحر�س جمل�س دبي الريا�سي على اإطالق املبادرات التي تهدف 
التمكني  م�ستوى  على  ���س��واء  الريا�سي  القطاع  يف  امل���راأة  دور  تعزيز  اإىل 
والتطوير اأو املمار�سة لتحقيق الإجنازات، وذلك من خالل تنظيم العديد 
املراأة  دور  تفعيل  ت�سهم يف  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ب��ط��ولت  م��ن 

الإماراتية بامل�ساركة الفعالية �سمن املناف�سات والبطولت الريا�سية". 
التي  امل��ب��ادرات  اأه��م  اأح��د  لل�سيدات  دب��ي  ترايثلون  "ُيعد  ق��ائ��اًل:  واأو���س��ح 
يحر�س جمل�س دبي الريا�سي على ا�ستمرار تنظيمها بالتعاون مع نادي 
دبي لل�سيدات، وهو حدٌث نفخر به لدوره يف ن�سر ثقافة ممار�سة الريا�سة 
البدنية  وامل�ستويات  والأع��م��ار  اجلن�سيات  خمتلف  من  ال�سيدات  وحتفيز 
اأو لنيل  الألقاب  �سواء للفوز وحتقيق  للتناف�س يف احل��دث،  امل�ساركة  على 
�سرف امل�ساركة يف هذا احلدث املميز، الأمر الذي يزيد من ت�سجيع املراأة 

على ممار�سة الريا�سة والن�ساط البدين على نطاق اأو�سع". 
وقد فازت اأ�سماء احلاج باملركز الأول يف �سباق �سوبر �سربنت فئة املواطنات 
بعد اإنهائها ال�سباق يف زمن 59:24 دقيقة، تلتها خولة املهريي يف املركز 
الثالث  املركز  يف  ال�سحي  اآ�سيا  وحلت  �ساعة،   1:03:51 بزمن  الثاين 
كايل  الربيطانية  ف��ازت  املفتوحة  الفئة  ويف  �ساعة،   1:15:56 بزمن 
جون�سون باملركز الأول بعد اإنهائها ال�سباق يف زمن 44:12 دقيقة، تلتها 

وحلت  دقيقة،   44:31 بزمن  الثاين  املركز  يف  ماكي  ه��ازل  الأيرلندية 
دقيقة،   47:00 بزمن  الثالث  املركز  يف  كرامر  جيد  اأفريقية  اجلنوب 
باملركز  بدبي )1(  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  ف��از فريق هيئة  ال��ف��رق  فئة  ويف 
الأول بزمن 42:34 دقيقة، تاله فريق هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي 
اأبوظبي  �سرطة  فريق  وح��ل  دقيقة،   45:22 بزمن  الثاين  باملركز   )2(
فاطمة  وف���ازت  �سربنت  �سباق  دقيقة.   45:24 بزمن  الثالث  امل��رك��ز  يف 
احلمريي باملركز الأول يف �سباق �سربنت فئة املواطنات بزمن 1:36:14 
�ساعة، ويف الفئة املفتوحة فازت الأيرلندية ديردري كي�سي باملركز الأول 
تلتها الربيطانية جي�س  �ساعة،   1:03:31 ال�سباق يف زمن  اإنهائها  بعد 
�سارة  الربيطانية  وحلت  �ساعة،   1:08:07 بزمن  الثاين  املركز  يف  تول 
1:10:29 �ساعة، ويف فئة الفرق فاز فريق  داف يف املركز الثالث بزمن 
�سرطة اأبوظبي باملركز الأول بزمن 1:07:26 �ساعة، تاله فريق بيرتا 
يف املركز الثاين بزمن 1:22:59 �ساعة، وحل فريق اإيه اآند اإم يف املركز 
امل�سافة  �سباق  ويف  الأومل��ب��ي��ة  امل�سافة  ���س��اع��ة.   1:28:23 ب��زم��ن  ال��ث��ال��ث 
الأول  باملركز  الأول  باملركز  النابل�سي  هناء  فازت  املواطنات،  فئة  الأوملبية 
بعد اإنهائها ال�سباق يف زمن 2:46:24 �ساعة، ويف الفئة املفتوحة فازت 
زمن  يف  ال�سباق  اإنهائها  بعد  الأول  باملركز  �سو�سوفيت�س  ماريا  الرو�سية 
املركز الثاين  يف  زاندوتي  �ساندرين  الفرن�سية  تلتها  �ساعة،   2:15:51
املركز  يف  ترومبيتا  �ستيفاين  الأملانية  وحّلت  �ساعة،   2:22:23 بزمن 

الثالث بزمن 2:24:40 �ساعة.

توجت الفائزات يف »ترايثلون دبي لل�سيدات 2022« 

منى املّري: بتوجيهات منال بنت حممد .. نعمل على تهيئة كافة ال�سبل لتاأكيد تناف�سية املراأة على ال�سعيد الريا�سي 
�سعيد حارب: جمل�ض دبي الريا�سي حري�ض على اإطالق مبادرات تهدف اإىل تعزيز دور املراأة ريا�سيًا على م�ستوى التمكني والتطوير اأو املمار�سة

مي�سي ومبابي يعيدان �سان جرمان اإىل ال�سدارة 

•• اأبوظبي-وام:

برعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�سة، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، 
املو�سم  لهذا  بطولتها  برنامج  العربية  للخيول  الإم���ارات  جمعية  تد�سن 
العربية،  اخليل  جلمال  الوطنية  الإم���ارات  ببطولة  الث��ن��ني،  اليوم  ظهر 
الإمارات  جلمعية  الوطنية  البطولة  املقبل  اخلمي�س  يوم  تعقبها  اأن  على 

املخ�س�سة للمرابط اخلا�سة.
جمعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  حمد  بن  زاي��د  ال�سيخ  وتوجه 

بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  اإىل  والتقدير  بال�سكر  العربية  للخيول  الإم��ارات 
اخليل  وم��ب��ادرات  وب��رام��ج  اأن�سطة  لكافة  �سموه  دع��م  على  نهيان  اآل  زاي��د 
اأمنياته  املرابط اخلا�سة، معربا عن  وبرامج  باأن�سطة  واهتمامه  العربية، 
حافاًل  العربية  اخليل  جمال  لبطولت  اجلديد  املو�سم  برنامج  يكون  باأن 

ومثرياً.
واأو�سح ال�سيخ زايد بن حمد اآل نهيان اأن جمعية الإمارات للخيول العربية 
جاهزيتها  اأكملت  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وبتوجيهات 
لإخراج جميع فعاليات املو�سم اجلديد ب�سورة مبهرة تلبي طموحات مربي 
ومالك اخليل العربية يف الدولة، للحفاظ على هذا الإرث الذي يعد جزءا 

اأ�سا�سيا من الهوية الوطنية.
وتوجيهات  بدعم  �ستقام  اخلا�سة  للمرابط  الوطنية  البطولة   "  : وق��ال 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، بهدف توفري اأف�سل بيئة تناف�سية 
للبطولت  خيولهم  بتاأهيل  لهم  الفر�سة  وتتيح  اخلا�سة،  املرابط  تدعم 
املقبلة، ف�سال عن اجلوائز القيمة التي �ستوزع على الفائزين يف الأ�سواط 

التاأهيلية حتى املركز ال�سابع.
ملربي  يوفر  اجل��دي��د  املو�سم  برنامج  اأن  اإىل  حمد  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  واأ���س��ار 
ومالك اخليل العربية عرو�سا متكاملة ومتنوعة، تلبي جميع التطلعات، 
العاملية يف تنظيم  املعايري  اأعلى  من منطلق حر�س اجلمعية على تطبيق 

ال��ب��ط��ولت، وت��وف��ري ال��ف��ر���س امل��ت��ك��اف��ئ��ة لإخ����راج امل��ن��اف�����س��ات اأك���ر عدالة 
و�سفافية.

وتنطلق بطولة الإمارات الوطنية جلمال اخليل العربية يف ال�ساعة الثانية 
بعد ظهر غد "الإثنني" بال�سالة الكربى لأكادميية بوذيب مبنطقة اخلتم 
مالكا   60 لنحو  تعود  العربية  اخل��ي��ول  م��ن   132 مب�ساركة  باأبوظبي، 

ومربطا.
وخ�س�ست اللجنة املنظمة فعاليات اليوم الأول لفئات املهرات من عمر �سنة 
و�سنتني وثالث �سنوات، على اأن تعقبها مناف�سات الأفرا�س بجميع اأعمارها، 

فيما تختتم فعاليات اليوم الأول بفئة الأمهار من عمر �سنة و�سنتني.

اليوم...»الإمارات الوطنية« تد�سن مو�سم بطولت جمال اخليل العربية

زايد بن حمد: دعم كبري للمرابط اخلا�سة بتوجيهات من�سور بن زايد

مونديال 1934.. اأوروبا حتكم  
قب�ستها واإيطاليا تتوج باأول األقابها 

•• اأبوظبي-وام: 

بعد متثيل حمدود للقارة الأوروبية يف الن�سخة الأوىل لبطولة كاأ�س العامل 
وحملت  متاما  مغايرة  الثانية  الن�سخة  ج��اءت   ،1930 ع��ام  ب��اأوروج��واي 

�سبغة اأوروبية وا�سحة ونظاما خمتلفا متاما عن �سري الن�سخة الأوىل. 
وكانت ن�سخة 1930 �سهدت م�ساركة 4 منتخبات فقط من اأوروبا ب�سبب 
طول م�سافة ال�سفر بحرا اإىل اأوروجواي، ومل ي�سل من هذه املنتخبات اإىل 

الدور ن�سف النهائي �سوى املنتخب اليوغ�ساليف. 
ويف 1932، منح الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( حق ا�ست�سافة الن�سخة 
الثانية اإىل اإيطاليا، وذلك بعد اجتماع مطول للفيفا يف العا�سمة ال�سويدية 
�ستوكهومل.  ومت اإقرار نظام التاأهل عرب الت�سفيات بعدما اأقيمت الن�سخة 
الأوىل بدون ت�سفيات، و�سارك 32 منتخبا يف ت�سفيات مونديال 1934، 

الذي �سهد تاأهل 16 منتخبا اإىل النهائيات. 
الأول  ال��دور  الفا�سلة منذ  املواجهات  بنظام  املرة  النهائيات هذه  واأقيمت   
حيث غاب نظام املجموعات الذي طبق يف الن�سخة الأوىل.  واأقيمت فعاليات 
هذه الن�سخة على مالعب 8 مدن اإيطالية بعدما اأقيمت فعاليات الن�سخة 
الأوىل على 3 مالعب جميعها يف مونتفيديو عا�سمة اأوروجواي.  وحظيت 
12 من الدول التي �ساركت  1934 ببث مبارياتها عرب املذياع يف  ن�سخة 
كان هناك  النهائيات،  16 منتخبا يف  النهائيات.  ومن بني  منتخباتها يف 
اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  فقط  منتخبني  مقابل  اأوروب����ا  م��ن  منتخبا   12
الذي  امل�����س��ري  للمنتخب  اإ���س��اف��ة  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  واح���د  ومنتخب 
كونه  وب��رغ��م  امل��ون��دي��ال.   يف  ي�سارك  واأف��ري��ق��ي  عربي  منتخب  اأول  اأ�سبح 
من  الت�سفيات  خو�س  الإيطايل  املنتخب  على  كان  امل�سيف،  للبلد  ممثال 
اأجل حجز مكانه يف البطولة على اأر�سه حيث عرب للنهائيات بالفوز على 
املنتخب اليوناين 4-0 .  وردا على رف�س العديد من املنتخبات الأوروبية 
ال�سفر اإىل اأوروجواي وامل�ساركة يف ن�سخة 1930، قرر منتخب اأوروجواي 
عدم ال�سفر اإىل اإيطاليا لي�سبح املنتخب الوحيد حتى الآن الذي يغيب عن 
رحلة الدفاع عن لقبه العاملي.  ومع ان�سحاب منتخبي ت�سيلي وبريو، تاأهل 
يف  ت�سفيات  اأي  خو�س  دون  النهائيات  اإىل  والأرجنتني  ال��ربازي��ل  منتخبا 

اأمريكا اجلنوبية ..
من  اأي���ا  ت�سم  ل  بقائمة  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  �سافر  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  ول��ك��ن 
الالعبني الذين خا�سوا مونديال 1930، والذين خ�سروا املباراة النهائية 
اأوروج���واي.  ومن بني الالعبني اخلا�سرين مع املنتخب الأرجنتيني  اأم��ام 
ن�سخة  الذي خا�س  فيليبي مونتي  لوي�س  الالعب  كان   ،1930 نهائي  يف 
على  كان  املك�سيك  منتخب  اأن  واملثري  الإيطايل.   املنتخب  �سمن   1934
و�سك امل�ساركة يف النهائيات للن�سخة الثانية على التوايل حيث اجتاز نظريه 
من  متاأخرا  طلبا  لكن  اإيطاليا،  اإىل  فعليا  و�سافر  الت�سفيات  يف  الكوبي 
املنتخب الأمريكي بامل�ساركة يف الت�سفيات حال دون تاأهل املنتخب املك�سيكي 
وفاز  البطولة،  ان��ط��الق  على  اأي���ام   3 قبل  روم��ا  يف  الفريقان  التقى  حيث 
الت�سفيات،  خالل  ومن  النهائيات.   اإىل  ليتاأهل   2-4 الأمريكي  املنتخب 
وهولندا  وفرن�سا  واملجر  والنم�سا  اأملانيا  منتخبات  اأي�سا  للنهائيات  تاأهلت 
وبهذا،  و�سوي�سرا.   واإ�سبانيا  وال�سويد  ورومانيا  وبلجيكا  وت�سيكو�سلوفاكيا 
فقط  منتخبات   6 باإيطاليا   1934 ن�سخة  يف  امل�����س��ارك��ني  قائمة  �سمت 
وفرن�سا  ورومانيا  بلجيكا  منتخبات  وهي   1930 ن�سخة  يف  �ساركوا  ممن 
وال��ربازي��ل والأرج��ن��ت��ني واأم��ري��ك��ا.  وج��اءت اخل�سارة ال��ودي��ة اأم��ام املنتخب 
النم�ساوي قبل البطولة لتثري بع�س ال�سكوك حول قدرة الفريق الإيطايل 
على الفوز باللقب ..ولكن انطالقة الفريق، التي بداأت بفوز �ساحق 1-7 
الدور  وخ���الل  ت��دري��ج��ي��ا.   ال�سكوك  ه��ذه  ب���ددت  الأم��ري��ك��ي،  املنتخب  على 
الإ�سباين  نظريه  م��ع  الإي��ط��ايل  املنتخب  ت��ع��ادل  الثمانية"  "دور  ال��ث��اين 
1-0 بهدف  املنتخب الإيطايل  التايل ويفوز  اليوم  يف  املباراة  لتعاد   1-1
اأف�سل لعب يف هذه  اعترب  الذي  مياتزا،  ال�سهري جو�سيبي  النجم  �سجله 
نف�سه يف مواجهة مثرية مع نظريه  الإي��ط��ايل  املنتخب  ووج��د  البطولة.  
من  ال��ودي��ة  لهزميته  ال��ث��اأر  يف  الفريق  وجن��ح  النهائي،  بن�سف  النم�ساوي 
اأك��ر من  اأم��ام  باللقب  الفريق  النهائي ثم توج  1-0 بن�سف  الفوز  خالل 
الت�سيكو�سلوفاكي  نظريه  على  بالفوز  روما  العا�سمة  يف  م�سجع  األف   55
2-1 بعد التمديد لوقت اإ�سايف �سجل خاللها اأجنيلو �سيافيو هدف الفوز 
يف الدقيقة 95 .  وكان دور الثمانية يف هذه الن�سخة اأوروبيا خال�سا للمرة 
الوحيدة يف تاريخ البطولة حتى الآن.  واأحرز املنتخب الأملاين املركز الثالث 
الثالث.   املركز  مباراة حتديد  النم�ساوي يف  ج��اره  بالفوز على  البطولة  يف 
بر�سيد  البطولة  هداف  بلقب  نييديل  اأولدريت�س  الت�سيكو�سلوفاكي  وتوج 

اأهداف.   5
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منتجع اأتالنت�ش النخلة يف دبي ي�ستقبل العام 
كايلي  العاملية  للنجمة  �سخم  بحفل   2023

مينوغ
 ك�سف منتجع اأتالنت�س النخلة عن ا�ست�سافة كايلي مينوغ، جنمة 
البوب العاملية ال�سهرية، لتقدمي العر�س الرئي�سي يف حفل راأ�س 
ال�سنة الفاخر الذي يقيمه املنتجع، حيث تقّدم النجمة جمموعة 
خمتارة من اأغانيها ال�سهرية واملحبوبة. ويرحب املنتجع يف فعالية 

هذا العام، التي حتمل ا�سم ليلة مع النجوم، بالفنانة الأ�سرتالية املحبوبة التي قدمت اأول عرو�سها يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط يف حفل افتتاح الفندق عام 2008، حيث تتيح الوجهة ملحبي النجمة ال�سهرية 
العاملية  الفنانة جمموعة من الأغاين  اأجواء من البهجة والفرح. وتوؤدي  2023 و�سط  ا�ستقبال عام 
الكال�سيكية، مبا فيها كانت جيت يو اأوت اأوف ماي هيد واأول ذا لوفرز وذا لوكو-مو�سن احتفاًل بنهاية 

طلبات الإمارات تتعاون مع برنامج
 الأغذية العاملي لدعم جهود الإغاثة يف باك�ستان

اأعلنت طلبات الإم��ارات عن تو�سيع �سراكتها مع برنامج الأغذية العاملي،   
اأكرب منظمة اإن�سانية يف العامل تعالج اآثار اجلوع وتعمل على تعزيز الأمن 
التي  بالفي�سانات  للمتاأثرين  الغذائية  امل�ساعدات  تقدمي  بهدف  الغذائي، 
30 �سبتمرب، وتعتزم طلبات  اأ�سابت باك�ستان موؤخراً. وتنطلق احلملة يف 
م�ساعفة اإجمايل التربعات التي يقدمها العمالء با�ستخدام التطبيق خالل 

فرتة الثالثة اأيام الأوىل من احلملة وبني 30 �سبتمرب و 2 اأكتوبر.

نظم نادي ال�سارقة لل�سحافة التابع للمكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
ال����دويل لالت�سال  امل��ن��ت��دى  اإع��الم��ي م��ن ���س��ي��وف  ل��وف��د  رح��ل��ة ترفيهية 
2022، ي�سم روؤ�ساء حترير و�سحفيني واإعالميني من خارج  احلكومي 
دول���ة الإم�����ارات، ل��زي��ارة ���س��ف��اري ال�����س��ارق��ة، اأك���رب ���س��ف��اري يف ال��ع��امل خارج 

اأفريقيا.
وا���س��ت��ه��دف��ت ال���زي���ارة، ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى ه��ام�����س امل��ن��ت��دى، ال���ذي انطلقت 
فعالياته يوم 28 �سبتمرب 2022، تعريف الوفد الذي �سي�سارك يف تغطية 
الفعاليات، باملقومات ال�سياحية املتنوعة يف اإمارة ال�سارقة، وت�سليط ال�سوء 

ختام من�سة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب يف �سيتي �سنرت الزاهية غدا
ة مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب 2022 يف �سيتي �سنرت الزاهية بال�سارقة  ُتوا�سل من�سّ
فعاليتها حتى الرابع من اأكتوبر املقبل، لتعزيز وعي الزوار باملهرجان، واإتاحة الفر�سة لهم لال�ستمتاع بتجربة 
منوذٍج ُم�سّغٍر عنه، وحتفيزهم على امل�ساركة يف فعالياته التي تقام من 10 

اإىل 15 اأكتوبر املقبل يف مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات.
وتت�سمن املن�سة عدة اأق�سام ت�سمل املر�سم، وامل�سغل، وال�ستوديو، واملتاهة، 
من  يومياً  وت��ق��دم  امل�سغرة،  وال�سينما  الأل��ع��اب،  وغ��رف��ة  امل��راي��ا،  ومتاهة 
العمل  ور���س  م��ن  جمموعة  م�ساًء  ع�سرة  احل��ادي��ة  حتى  الرابعة  ال�ساعة 
التي ت�ست�سيف 15 طفاًل يف الور�سة الواحدة، منها فن الر�سم بالرمال، 
والر�سم والتلوين، والر�سم على اللوحات القما�سية، والر�سم على الوجه، 
وتنمية  والرتفيه،  اللعب  خ��الل  من  امل�ساركني  وتعليم  لتثقيف  وت�سعى 
مهاراتهم و�سقل مواهبهم. وتقدم املن�سة يومياً من ال�ساعة الثالثة حتى 
املتحركة  الر�سوم  اأف��الم  من  لباقة  �سينمائياً  عر�ساً   18 م�ساًء  العا�سرة 
12 فيلماً جلميع الفئات  الأنيمي�سن والأف��الم الوثائقية الق�سرية منها 

العمرية، و6 اأفالم  لل�سباب من الفئة العمرية +12 عاماً.

برج خليفة ي�سيء ب�سورة  ملك بوليوود للرتويج  للرعاية ال�سحية
اأطلق النجم الهندي العاملي �ساروخان امللقب ب�ملك بوليوود، احلملة الرتويجية 
الإم����ارات  دول���ة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  القاب�سة  برجيل  ملجموعة  ال��ت��ج��اري��ة  للعالمة 
العربية املتحدة مقًرا لها، وتعد احدى كربى مقدمي الرعاية ال�سحية يف منطقة 
ال��ع��امل، يف م�ساء  اأط��ول بناء يف  ال��ذي يعّد  ب��رج خليفة،  ال�سرق الأو���س��ط. واأ���س��اء 
الأربعاء، ب�سورة النجم الهندي �ساروخان،  الذي يحل عيد ميالده ال�سهر القادم، 
واإيذانا بانطالق احلملة الرتويجية للعالمة التجارية، وذلك بح�سور  �ساروخان 
وم�سوؤويل  برجيل القاب�سة. ويف متام ال�ساعة 8:20 م�ساًء، اأنارت اأطول �سا�سة يف 
العامل اأفق مدينة دبي خالل عر�سها مقطع فيديو للحملة الرتويجية، يروي فيه 

�ساروخان الق�سة امللهمة ملجموعة الرعاية ال�سحية. 

نادي الذيد  الريا�سي يكرم الرتبوي مهري اخليال 
الطنيجي تقديرا لدوره بعد تقاعده من العمل الرتبوي 
الريا�سي،  الثقايف  الذيد  بنادي  واملجتمعية  الثقافية  التنمية  قامت جلنة 
الفا�سل  وامل��رب��ي  ال��رتب��وي  اإىل  زي��ارة  بتنظيم  املجتمعي،  اإط��ار دوره��ا  ويف 
مهري اخليال الطنيجي مدير مدر�سة و�ساح �سابقاً، وذلك يف منزله مبدينة 

الذيد.
 وتاأتي الزيارة، التي �سمت كل من �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س 
التنمية  جلنة  رئي�س  الكتبي  دمل��وك  مبارك  وخليفة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
الثقافية واملجتمعية و�سامل �سيف اجلاري الكتبي املدير التنفيذي للنادي 
الإداري  الكادر  اأع�ساء  والدكتور حمود خلف مدير الح��رتاف، وعدد من 
املبادرات  اإط����ار  يف  ال���ن���ادي،  يف  واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اللجنة  ومنت�سبي 
املجتمعية للنادي، وتقديرا لأبناء املنطقة، ممن قدموا خدمات جليلة، ل 

�سيما يف املجال الرتبوي.
 واأكد �سعادة �سامل بن هويدن اأن الأ�ستاذ مهري اخليال، وخالل م�سريته يف 
املجال الرتبوي، كان ِنعم املدير والرتبوي الذي حر�س على تخريج اأجيال 
مت�سلحة بالعلم واملعرفة، وكان مبثابة الأب الذي يعنيه متابعة وت�سجيع 
كل فرد من اأبنائه، هذا اإ�سافة اإىل الدور الفاعل الذي قدمه الأ�ستاذ مهري 
يف جمال ت�سجيع اأبنائه الطلبة على اللتحاق بالأندية الريا�سية وممار�سة 

الريا�سات والأن�سطة املكملة للتح�سيل املعريف.

حفلة الوحو�ش ال�سغرية بحديقة 
ليجولند دبي احتفال بالهالوين 

دبي  ليجولند  حديقة  �ستتعر�س   
وحو�س  ِق��َب��ل  م��ن  للغزو  الرتفيهية 
من  الكثري  معهم  حاملني  الليجو 
الأن�����س��ط��ة امل��ل��ي��ئ��ة ب��امل��ت��ع��ة والإث�����ارة 
لذلك   ،2022 اأكتوبر   31-7 من 
الوحو�س  ل��ك��ل  ال���دع���وة  ت��وج��ي��ه  مت 
مع  متنكرة  تعي�س  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رية 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  والديهم يف 
املتحدة ليطلقوا العنان ل�سخ�سياتهم 
احلقيقة وامل�ساركة يف هذا الحتفال 
احل�سري بالهالوين. هنا �سي�ستمتع 
الأول  ال��ع��ر���س  م�����س��اه��دة  ال�����س��غ��ار 
اجلديد   ال�سغرية  الوحو�س  لفيلم 
   The Great Monster Chase
بتقنية  ح�����س��ري��ا  ���س��ي��ع��ر���س  وال����ذي 
رباعية الأبعاد يف حدائق ليجولند، 
اأو  كما �سي�ستمتعوا بفعالية حلويات 
مكعبات الوحو�س ال�سغرية، واألعاب 
واحلفلة  ال�سغرية،  الوحو�س  �سارع 
الراق�سة اليومية اخلا�سة مع كبار 

�سخ�سيات الوحو�س.

�سرطة اأبوظبي تكرم اآ�سيويًا
 لأمانته باإعادة مال مفقود 

 كّرمت �سرطة اأبوظبي، �سخ�ساً  اآ�سيوياً ، تقديراً لأمانته ونزاهته وتعاونه 
ال�سياحية  ال�����س��رط��ة  ق�سم  مكتب  اإىل  م���ايل   مبلغ  ب��ه��ا  حقيبة   بت�سليم 
الرا�سدي، مدير قطاع  �سهيل  اللواء حممد  واأك��د  اإىل �ساحبها.  لإعادتها 
الأمن اجلنائي، اهتمام �سرطة اأبوظبي بتكرمي املتعاونني، م�سيداً بنزاهته 
مبادرته  له  �ساكراً  له هدية  وق��دم  املجتمع   املخل�سة  يف خدمة  وج��ه��وده  

امل�سوؤولة يف التعاون مع ال�سرطة وح�سن اأمانته. 

�سيوف الدويل لالت�سال احلكومي 2022  يف رحلة ل��سفاري ال�سارقة

كبار ال�سخ

الذكرى ال�27 لنطالقة كارفور يف الإمارات 

ت�سوق جمانًا يوميا  عربة   270
 حتتفل كارفور، التي متلكها وتديرها �سركة ماجد الفطيم يف الإمارات العربية املتحدة، بالذكرى 
ال�سنوية ال� 27 على انطالقتها وذلك خالل الفرتة املمتدة من 27 �سبتمرب اإىل 10 اأكتوبر. وتتطلع 
كارفور، اإىل اإحياء هذه الذكرى وتوجيه ال�سكر والمتنان لعمالئها الأوفياء منذ نحو ثالثة عقود، 
من خالل مفاجاأة 270 عميال يومياً، ومنحهم فر�سة احل�سول على عربات الت�سوق اخلا�سة بهم 
جماناً. هذا اإىل جانب العديد من العرو�س واخل�سومات واملكافاآت واجلوائز املميزة والقّيمة. و�سيتم 
اختيار عربات الت�سوق ب�سكٍل ع�سوائي، على امتداد 14 يوما، من دون قيود اأو �سروط على العربات 
الفائزين  باختيار  الدفع  �سناديق  موظفو  و�سيقوم  الن��رتن��ت.  وع��رب  كارفور  ف��روع  داخ��ل  الفائزة 
املحظوظني ع�سوائياً يف كافة فروع الهايربماركت وال�سوبرماركت يف الإمارات العربية املتحدة، يف 

حني �سيح�سل الفائزون عرب النرتنت على ق�سيمة �سرائية بنف�س قيمة �سلة م�سرتياتهم.

م����ن ع��ي�����س جت���رب���ة ال����ط����الب يف 
كما  لل�سحرة  مدر�سة هوغورات�س 
وا�ستمتعوا  ال�����س��ه��ري،  ال��ف��ي��ل��م  يف 
بفر�س رائعة للتقاط �سور مميزة 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ف��ع��ال��ي��ة ه���اري 
بهوغوارتو�س،  الح��ت��ف��ال  ب��وت��ر 
الكبري  ال��درج  بت�سلق  قاموا  حيث 
واأخ�����ذ   Grand Staircase
الغرفة  يف  ال����راح����ة  م����ن  ق�����س��ط 

اأبوظبي  زوار  اأم����ام  وغ����دا  ال��ي��وم 
احتفال  بتجربة  لال�ستمتاع  مول 
والتي  ال�����س��اح��رة،  ب��ه��وغ��وارت�����س 
للمرة  اأبوظبي  العا�سمة  يف  تقام 
اختتام  م��وع��د  ق���رب  م��ع  الأوىل. 
اأك���ت���وب���ر، ميكن   4 ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف 
ممتعة  جت��رب��ة  خ��و���س  للجمهور 
عرب ا�ستك�ساف جمموعة متنوعة 
م���ن ال��ق��ط��ع الأي��ق��ون��ي��ة ال��ت��ي مت 

�سل�سلة  ت�سوير  اأثناء  ا�ستخدامها 
وا�ستك�ساف  ال�����س��ه��رية،  الأف�����الم 
البهجة  ت��ب��ع��ث  ف����ري����دة  جت������ارب 
الفئات  للزوار من خمتلف  واملرح 
عامل  يف  جتربة  لعي�س  العمرية، 

خيايل �ساحر.
وم������ن������ذ ان�����ط�����الق�����ة ال����ت����ج����رب����ة 
املا�سي وحتى  ال�سهر  ال�ستثنائية 
اأبوظبي  م��ول  زوار  متكن  ال��ي��وم، 

امل�����س��رتك��ة لأخ����ذ ال�����س��ور وزي����ارة 
 ،Hagrid>s Hut ه��اغ��رد  ك��وخ 
املحظورة  ال���غ���اب���ة  وا���س��ت��ك�����س��اف 
 Forbidden Forest
هوغوارت�س  ق���ط���ار  وم�������س���اه���دة 
 ،Hogwarts Express ال�سريع
والعديد من التجارب املمتعة مبا 
واختبار  التحدي  األ��ع��اب  ذل��ك  يف 

.Trivia Quiz تريفيا

غدا اختتام فعاليات جتربة عامل هاري بوتر احتفال بهوغوارت�ش يف اأبوظبي مول



ل�ش يوؤ�س�ش �سركة حلماية 
املنازل.. فُيلقى القب�ش عليه

حماية  كيفية  املنازل  اأ�سحاب  لتعليم  خا�سة  �سركة  اأن�ساأ  بعدما 
م��ن��ازل��ه��م م��ن ال��ل�����س��و���س، وق���ع ل�����س ب��ري��ط��اين ���س��اب��ق يف قب�سة 

العدالة بتهمة ال�سطو.
“�سام بريغريل  “28 عاماً” �سركة  ادواردز  اأ�س�س �سام   ،2019 يف 

بريفن�سن” لتعليم ال�سكان كيفية حماية منازلهم من ال�سرقة.
وكان �سام قد اأم�سى 11 عاماً يف ال�سجن بعد تنفيذه عملية �سرقة 

لب�سائع يبلغ �سعرها اأكر من 20 مليون جنيه ا�سرتليني.
وبعد اإنهائه فرتة �سجنه، ادعى �سام باأنه اأقلع عن ال�سرقة رغم اأنه 
اأي  اجتياز  املهارات مثل قدرته على  وا�سعة من  ميتلك جمموعة 
�سركة  لتاأ�سي�س  دفعه  بهدوء وحرفية، مما  اإزميل  با�ستخدام  باب 
ي�ستطع  ال��رج��ل مل  لكن  امل��ن��ازل  اأم��ن  ت�سديد  ح��ول  ن�سائح  توفر 
مقاومة ا�ستخدام مهاراته خلف الكوالي�س، وتلقى حكماً بال�سجن 

ملدة ثالث �سنوات وخم�سة اأ�سهر بعد قيامه ب� 11
عملية �سطو.

وتقول ال�سرطة اإن �سام �سرق مبالغ مالية كبرية وجموهرات بقيمة 
مرتفعة، واأ�سياء ل ميكن تعوي�سها من 11 منزًل يف بريك�ساير.

وكانت �سركة �سام توفر اأف�سل الن�سائح لأ�سحاب املنازل حلماية 
منازلهم مقابل 20 جنيهاً ا�سرتلينياً يف ال�ساعة فقط، وفق ما اأورد 

موقع “ميرتو” الإلكرتوين. 

احتيال جهنمي يف م�سابقة �سيد �سمك
بدا لكل من ال�سيادين ت�سي�س كومين�سكي وجيك رونيون اأن خطة 
الحتيال التي و�سعاها للفوز باللقب وح�سد اجلائزة جنحت، اإذ 

جرى تتوجيهما بهما.
لكن �سرعان ما اكت�سفت حيلة ال�سيادين اللذين كانا ي�ساركان يف 
م�سابقة ل�سيد ال�سمك يف ولية اأوهايو الأمريكية، اجلمعة، بينما 

كانا على من�سة التتويج، ونال جائزة قدرها 5 اآلف دولر.
وكانت حيلة ال�سيادين تقوم على ح�سو ال�سمك الذي ا�سطاداها 
بالأوزان عن طريق حلوق ال�سمك، لكي تظهر اأثقل من ذلك الذي 

ا�سطاده الآخرون.
 15 نحو  ورون��ي��ون  كومين�سكي  �سادها  التي  الأ�سماك  وزن  وبلغ 
اأقرب  حققها  ال��ت��ي  الأوزان  �سعفي  ي�ّسكل  م��ا  وه��و  كيلوغراما، 

مناف�سيهما.
تفقدها،  امل�سابقة  مدير  ق��رر  ال�سكوك،  الأ�سماك  اأث���ارت  وبعدما 

وعندها اكت�سفت احليلة، وجرى جتريد ال�سيادين من اللقب.
جرى  التي  املعدنية،  الكرات  من  كميات  و�سعا  الثنني  اأن  وتبني 

ت�سميمها خ�سي�سا لإ�سافة الوزن اإىل الأ�سماك.
وقال مدير امل�سابقة: "وجدنا اأوزانا يف امل�سابقة".

�سارعت احل�سود  اإذ  واجل��ائ��زة،  اللقب  يتوقف عند  الأم��ر مل  لكن 
املوجودة يف املكان اإىل توبيخهما باأ�سوات غا�سبة، وطالب البع�س 

ب�سجنهما.
واأثارت الق�سة ت�ساوؤلت ب�ساأن البطولت ال�سابقة التي �سارك فيها 

الثنان ومتكنا من الفوز فيها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

واحد«  ك�»�سخ�ش  م�سريني..  توائم   3
يعي�س 3 توائم م�سريني حياة كوميدية، فيما يخ�س املواقف اليومية التي يعي�سونها مع النا�س يف ال�سارع والعمل 
جمال  الثالثة،  التوائم  و�سخ�سياتهم.  ومالب�سهم  اأ�سكالهم  لتطابق  بينهم  التمييز  ي�ستطيعون  ول  واملوا�سالت، 
وعمرو وم�سطفى ال�سواح، مواليد 10 يونيو 1997، وتخرجوا يف نف�س املكان التعليمي "معهد امل�ساحة"، ويعملون 
يف م�سروع واحد خا�س بهم، ويتطابقون كذلك يف الهوايات وطرق التفكري، حتى باتوا كاأنهم �سخ�س واحد اأكر 
من اأنهم 3 اأخوة. يحكي جمال ال�سواح، اأحد التوائم ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، اأن والدته مل تكن تعرف اأنها حتمل 
داخل اأح�سائها 3 اأطفال، وعندما لحظ اجلميع كرب بطنها غري الطبيعي، ن�سحتها اأختها بالذهاب للطبيب، وحني 
الغريبة  املواقف  واأول  اآخرين.  وبنتا  اأن لديها ولدا  ال�سدمة، خا�سة  توائم، وكانت   3 باأنها حتمل  ذهبت فوجئت 
لالإخوة الثالثة ح�سلت وقت الولدة، فجمال ولد قبل اإخوته ب�5 دقائق ولدة طبيعية، اأما اأخواه فكانا داخل الرحم 
ال�سعب معي�ستهم يف مكان  ال�سواح، فبعد ولدتهم كان من  ا�ستوجب عملية قي�سرية. وح�سب  فوق بع�سهما؛ ما 
واحد، لعدم قدرة اأمهم على حتمل متطلباتهم ورعايتهم معا، فظل هو مع والديه، اأما اأخواه فاأحدهما تربى مع 
خالته، والآخر مع جدته، وبعد اأن عادا للمعي�سة يف بيت الوالد، حني اقرتبا من عمر دخول املدر�سة، كانت البداية 
املواقف  يواجهون  ب��داأوا  املدر�سة،  اإىل  العائلة  و�سط  من  اخل��روج  وبعد  البيت.  عن  بالغربة  اإخوته  ل�سعور  �سعبة 
الطريفة، فيقول ال�سواح اإن املدر�سني والطالب كانوا يخلطون بينهم، بالرغم من اأن كل واحد منهم يف ف�سل خا�س 

به؛ نظًرا لختالف حروفهم الأبدية، ومل ي�سلموا من نظرات اجلميع وكرة الت�ساوؤلت التي تزعجهم اأحيانا.

االثنني   3  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13662  
Monday    3    October    2022   -  Issue No   13662

جتربة عملية تتحول اإىل كارثة مبدر�سة 
اأ�سيب 15 �سخ�سا، بينهم 9 اأطفال، من جراء جتربة كيمياء فا�سلة وقعت 
�سادمة  حلظات  فيديو  مقاطع  واأظهرت  الكامريات.  ووثقتها  اإ�سبانيا،  يف 
الثقافة يف  بيت  ال�سائل يف من�ساأة  بالنيرتوجني  برميل مليء  انفجار  من 

مدينة جريونا باإقليم كتالونيا الإ�سباين.
من  ح��روق  من  عانوا  امل�سابني  اإن  "ال�سن" الربيطانية  �سحيفة  وقالت 

جراء النفجار وتطلب الأمر نقلهم اإىل امل�ست�سفيات.
وغالبية  ال��ل��ون،  اأبي�س  بربميل  يحيط  ح�سدا  الفيديو  مقاطع  وتظهر 

احل�سد من الأطفال، وكان هوؤلء ينتظرون برتقب التجربة اجلديدة.
 وجرى تنظيم احلفل من طرف جامعة يف املنطقة، بح�سب ما قال رئي�س 
البلدية. و�سعى املنظمون اإىل اإثارة حما�س اجلماهري، وظهر اأحد املنظمني 
العد  بعد  الربميل  اإىل  ميتد  �سلكا  ي�سحب  اأن  قبل  بحما�س  يتحرك  وه��و 
انفجار  وقع  ال�سلك  املنظم  �سحب  اأن  وبعد  التجربة.  ينفذ  لكي  التنازيل، 
اإح�سار  من  الغاية  وكانت  املكان.  الأبي�س  الدخان  غطى  حيث  الربميل، 
على  اطالعهم  جم��رد  ال��ط��الب  على  وعر�سه  الثقافة  بيت  اإىل  الربميل 
ميكن  م��ربد،  �سائل  ه��و  ال�سائل  والنيرتوجني  الكيمياء.  حقل  يف  جتربة 
الحتفاظ بحالته ال�سائلة يف درجات احلرارة املنخف�سة، وميكن اأن يحدث 
حروقا يف ج�سم الإن�سان اإذا مل يتم التعامل معه ب�سكل �سحيح. وي�ستخدم 
النيرتوجني ال�سائل على نطاق وا�سع كم�سدر للتربيد، ويوؤدي الحتفاظ 

به يف حاوية مغلقة متاما اإىل وقوع انفجار يف تلك احلاوية.

اأجورالعامالت تزيد عن الرجال يف اأملانيا
تتقا�سى الن�ساء العامالت يف �سرق اأملانيا اأجوراً تزيد يف املتو�سط ب� 82 يورو 

عن اأجور الرجال.
الوكالة الحتادية للعمل يف مدينة نورنربغ  اأ�سدرته  اإع��الن  جاء ذلك يف 
املوافق  الأملانية  الوحدة  بيوم  ال�سبت مبنا�سبة قرب الحتفال  الأول  اأم�س 
غرب  يف  العامالت  الن�ساء  اأج��ور  متو�سط  يقل  املقابل،  يف  الث��ن��ني.  اليوم 

اأملانيا مبقدار 461 يورو عن اأجور الرجال.
وي��ع��زي خ���رباء ال��وك��ال��ة �سبب ال��ت��ف��اوت يف الأج����ور ب��ني ال��رج��ال والن�ساء 
البالد  �سطري  يف  القطاعات  هياكل  اختالف  اإىل  اأملانيا  و�سرق  غرب  بني 
اأن الوليات الغربية بها املزيد من ال�سركات التي تعمل يف  اإىل  ،م�سريين 
جمالت يهيمن عليها الرجال مثل ال�سناعات التحويلية على �سبيل املثال. 
الإدارة  اأملانيا يف جمال  �سرق  العامالت يف  الن�ساء  ن�سبة  اأن  وراأى اخل��رباء 
اأو قطاع ال�سحة مرتفع ن�سبيا، ومع ذلك فاإن م�ستوى الأج��ور يف  العامة 
الغرب اأعلى، اإذ و�سل مقدار الفرق يف الأجور بني �سطري البالد يف العام 

املا�سي اإىل 619 يورو.
غري اأن �سيئاً ما يحدث يف هذه الق�سية حيث كان مقدار الفرق قد و�سل يف 

فيديو ملوجات �سريعة 
تباغت اأمريكيني يف ميامي

عندما  اأ�����س����خ����ا�����س   6 اأ�����س����ي����ب 
من  ع��ددا  �سريعة  م��وج��ات  باغتت 
ي�سريون  كانوا  الذين  الأ�سخا�س 
ع��ل��ى مم�����س��ى م��ط��ل ع��ل��ى املحيط 
ميامي  م���دي���ن���ة  يف  الأط����ل���������س����ي 

الأمريكية.
ميامي  م����دي����ن����ة  اأه����������ايل  وك��������ان 
ال�سعداء  تنف�سوا  ق��د  الأم��ريك��ي��ة 
ومنطقة  مدينتهم  جن��ت  ب��ع��دم��ا 
ج���ن���وب���ي ولي��������ة ف�����ل�����وري�����دا، من 
�سرب  ال����ذي  "اإيان"،  الإع�������س���ار 
اأخرى  مناطق  الأخ���رية  الأي���ام  يف 
يف ال���ولي���ة. وي��ظ��ه��ر ال��ف��ي��دي��و اأن 
ال�سماء كانت �سافية فوق ميامي، 
املفاجئ  ال���ظ���ه���ور  ق���ب���ل  حل���ظ���ات 
ميامي،  يف  ال�����س��ري��ع��ة  ل��ل��م��وج��ات 
ق��ب��ي��ل ظهرية  ووق���ع���ت احل����ادث����ة 

اجلمعة بالتوقيت املحلي.
فوق  واق��ف��ا  الفيديو  م�سور  وك��ان 
ر�سد  اأن  وم��ا  املم�سى،  عند  ج�سر 
امل���وج���ات ال�����س��ري��ع��ة ت��ق��رتب منها 
ح���ت���ى ب���اغ���ت���ت اآخ����ري����ن ك����ان����وا يف 
امل���ك���ان وج��رف��ت��ه��م ب���ق���وة، م���ا اأدى 
ا�سطدامهم  نتيجة  اإ�سابتهم،  اإىل 

ب�سياج حديدي.
تلقي  ب��ع�����س��ه��م  ح���ال���ة  وت��ط��ل��ب��ت 
بح�سب  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  يف  ال���ع���الج 

و�سائل اإعالم حملية.
ومما يجعل هذه املوجات البحرية 
انح�سار  بعد  تنتهي  اأن��ه��ا  مفاجئة 

الإع�سار اإيان عن الولية.
وم����ا ح����دث يف م��ي��ام��ي ل��ي�����س مدا 
وجزرا عاديا، فاملوجات العالية مع 
املد واجلزر ميكن اأن ت�سكل ظروفا 
مائية خطرية للغاية، كما ر�سدها 

يف الفيديو.

قتياًل يف الهند   26
بانقالب جرار 

لقي 26 �سخ�ساً م�سرعهم واأ�سيب 
16 اآخرون بجروح بالغة يف الهند 
يف حادث مروري تعّر�س له ال�سبت 
ج��ّرار كان ي�سحب مقطورة مليئة 
ديني،  م���زار  م��ن  ع��ائ��دي��ن  بحجاج 
انقلب وغ��رق يف بركة، وف��ق ما  اإذ 

اأفادت ال�سلطات.
الرفيع  امل��ح��ل��ي  امل�������س���وؤول  وق�����ال 
اإن  ����س���وده���ري ك����وم����ار  امل�������س���ت���وى 
امل����ق����ط����ورة ك���ان���ت ت���ق���ل ن���ح���و 50 
الن�ساء  م���ن  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ���س��خ�����س��اً 
والأط��ف��ال عندما وق��ع احل��ادث يف 
برادي�س  اأوت��ار  بلدة كانبور بولية 

ال�سمالية ال�سبت.
�سخ�سا   26" ب����اأن  ك���وم���ار  واأف������اد 

ق�سوا يف احلادث".
وتكر احل��وادث املرورية يف الهند 
واأ�سفرت عن مقتل اأكر من 150 
األ����ف ���س��خ�����س ال���ع���ام ال��ف��ائ��ت، اأي 
مبعّدل يفوق 400 �سخ�س يومياً، 
التي  الر�سمية  لالإح�ساءات  وفقاً 
اأقّل مما  بياناتها  اأن تكون  يحتمل 

هي الأرقام الفعلية.
الركاب يف مقطورات  نقل  وُيعترب 
وخ�سو�ساً  �سائعاً  اأم���راً  اجل���رارات 
ما  غالباً  التي  الريفية  املناطق  يف 
تكون حال طرقها �سيئة ل تتوافر 
ال�سالمة ول ُيخرتم  فيها �سروط 
فيها قانون ال�سري. واأع��رب رئي�س 
الوزراء ناريندرا مودي عرب تويرت 

عن تعازيه لعائالت ال�سحايا.
واأب��دى مودي تعاطفه "مع جميع 
اأقرباءهم واأحباءهم،  الذي فقدوا 

واأدعو للجرحى بال�سفاء".

كلوي كاردا�سيان 
تتعر�ش ل�سدمة يف املخ!

كلوي  ال���واق���ع  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  ك�سفت 
ك��اردا���س��ي��ان ع���ن م��ع��ان��ات��ه��ا ب��ع��د خيانة 
تري�ستان تومب�سون لها، اذ انها تعر�ست 
ل�سدمة يف املخ، الأمر الذي �سّكل جدل 
كبريا بني اجلمهور على مواقع التوا�سل 

الجتماعي.
موؤخرا  كاردا�سيان  كلوي  �ساركت  وكانت 
اجلديد  طفلها  ل���ولدة  الأوىل  امل�ساهد 
اأم بديلة من حبيبها ال�سابق لعب  عرب 
تري�ستان  الأمريكي  الكندي  ال�سلة  كرة 

توم�سون.
كلوي يف  تواجد  اأي�ساً  امل�ساهد  واأظهرت 
برفقة  البديلة  الأم  م��ع  ال���ولدة  غ��رف��ة 
اأقنعتها  التي  كاردا�سيان،  كيم  �سقيقتها 
ب��ال�����س��م��اح ل���� ت��ري�����س��ت��ان ب��احل�����س��ور اإىل 

امل�ست�سفى للقاء طفله حديث الولدة.

تكافىء زوجها لتم�سي وقتًا مع ع�سيقها
ال��دولرات على هدية لزوجها عبارة  اآلف  اأنفقت ام��راأة 
تفعل  مل  لكنها   ،2022 العامل  كاأ�س  حل�سور  رحلة  عن 
اإبعاده  اأرادت  ذلك كبادرة طيبة جتاه �سريك حياتها، بل 
حتى يت�سنى لها ق�ساء بع�س الوقت مع ع�سيقها ال�سّري. 
وعندما ينطلق زوج �سارة يف رحلة العمر اإىل قطر ملتابعة 
-ت�سرين  ن��وف��م��رب  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  مناف�سات 
اأن زوجته  اأدن���ى �سك يف  ل��ن يكون لديه  ال��ق��ادم،  ال��ث��اين 

�ستنتهز هذه الفر�سة لق�ساء اأ�سبوعني مع ع�سيقها.
وهذه هي املرة الأوىل التي تفعل فيها �سارة "42 عاماً" 
اإن ذلك منحها فر�سة  اأي �سيء من هذا القبيل، وتقول 
جديدة متاماً للحياة. وعلى الرغم من معرفة اأن العالقة 
الغرامية من �ساأنها اأن تدمر زواجها، اإل اأن �سارة تقول 
اإن وجود عالقة غرامية جعل عالقتها الزوجية اأقوى يف 
الواقع، بح�سب موقع ميرتو الربيطاين. �سارة متزوجة 
من زوجها منذ ما يقرب من 17 عاماً. والتقى الزوجان 
�سارة  وتتذكر  م�سرتكني.  اأ�سدقاء  خالل  من  مرة  لأول 
"لقد عاملني كاأمرية عندما التقيت به، ووقعنا يف حب 
بع�سنا البع�س ب�سرعة كبرية". والتقت �سارة مع ع�سيقها 
تكن  "مل  �سارة  وتقول  للمتزوجني.  مواعدة  موقع  على 
املواعدة عرب الإنرتنت موجودة عندما التقيت بزوجي. 
يبدو  الأم��ر  اأن  اأعلم  واأن��ا  كع�سو،  بالت�سجيل  قمت  لقد 
�سخيفاً، لكنه كان مثرياً ب�سكل ي�سبه الرومان�سية يف �سن 

املراهقة وكالنا ي�سعر بنف�س ال�سيء متاماً حيال ذلك".

اأكل املحار ف�سدم بكنز
عطلته  يق�سي  بن�سلفانيا  ولي��ة  من  اأمريكي  رجل  فوجئ 
على  ع��ر  عندما  دي��الوي��ر،  �ساطئ  منتجع  يف  عائلته  م��ع 
لوؤلوؤة اأرجوانية نادرة ا�ستقرت داخل اأحد قطع املحار الذي 
كان ياأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولر. كان �سكوت اأوفرلند 
وكان  دي��ل،  بولية  اإير"،  "�سالت  الطعام يف مطعم  يتناول 
اللوؤلوؤة  على  عر  عندما  وجبته  من  النتهاء  و�سك  على 
الثمينة. ونقلت قناة "فوك�س فايف نيوز"، عن �سكوت قوله 
"بينما كنت اأم�سغ املحار، �سعرت ب�سيء قا�س ومقرم�س". 
لونها  اأنها قطعة حلوى"،  اعتقدت  البداية،  "يف  واأ�ساف: 
اللوؤلوؤة  "كانت  ق��ائ��ال:  واأك��م��ل  الأرجواين".  �سبه  لم���ع، 
وملعرفة  ال�سدفة".  مع  متاما  وتتنا�سب  متاما  م�ستديرة 
التي  لتقدير قيمتها،  اعتمد على خرباء  كنزه،  املزيد عن 
بلغت حوايل 4071 دولرا. وقال �سكوت: "ذهبنا يف اإجازة، 

ومل نتوقع اأن نعود ب�سيء من هذا القبيل".

مزهرية بت�سعة ماليني يورو
قطعتها  تباع  اأن  تتوقع  �سينية  مزهرية  �ساحبة  تكن  مل 
باأكر من ت�سعة ماليني يورو يف مزاد علني اأقيم يف فرن�سا، 
اإذ كان �سعرها ُخّمن مبدئياً باألَفني حداً اق�سى، على ما اأفادت 
ال�سبت الدار املنّظمة للمزاد. وكانت هذه املزهرية معرو�سة 
الفنية  والتحف  الأث���اث  قطع  م��ن  جمموعة  �سمن  للبيع 
بالقرب  فونتينبلو  "اأوزنا" يف  دار  اأقامته  م��زاد  املختلفة يف 
"اأوزنا"  يف  الفنية  القطع  ق�سم  مدير  واأو�سح  باري�س.  من 
املزهرية  اأن �ساحبة  بر�س  لوكالة فران�س  �سيدريك لب��ورد 
التي تعي�س يف اأحد اأقاليم ما وراء البحار الفرن�سية "ورثتها 
كانت  التي  والدتها  عن  بنف�سها  ورثتها  التي  والدتها  عن 

جامعة حتف فنية باري�سية كبرية يف القرن الع�سرين".

مقابر لأطفال ُقّدموا كاأ�ساح بطقو�ش دينية
ُعر يف البريو على مقابر عائدة ل�76 طفاًل ُقّدموا 
دينية  طقو�س  خ��الل  ع��ام   1000 نحو  قبل  ك��اأ���س��اح 
قبل  الع�سر  كانت موجودة يف  التي  ت�سيمو  حل�سارة 
عمليات  اأث��ن��اء  امل��ق��اب��ر  ه��ذه  واكُت�سفت  ال��ك��ول��وم��ب��ي. 
تنقيب كانت جُترى يف مكان مقّد�س ُعر فيه �سابقاً 

على عظام اأطفال.
"فران�س  لوكالة  فلوري�س  لوي�س  الآث���ار  ع��امل  وق��ال 
اأطفال  رف��ات  حت��وي  ق��رباً   76 على  "عرنا  بر�س"، 

ُقّدموا كاأ�ساح".
وُع�����ر ع��ل��ى رف�����ات ه������وؤلء الأط����ف����ال ال���ذي���ن جرت 
ت����راوح بني  اأع��م��اره��م  ك��ان��ت  ب��ه��م ع��ن��دم��ا  الت�سحية 
�ساحتني  يف  واأغ�سط�س  يوليو  ب��ني  �سنة،  و15  ال�6 
ملنتجع  ال��ت��اب��ع  ك���روث  ل  بامبا  م��وق��ع  يف  �سغريتني 
هوانت�ساكو ال�ساحلي قرب مدينة تروخيو التي تبعد 

حوايل 500 كيلومرت �سمال العا�سمة ليما.
و�سبق لفريق الباحثني نف�سه الذي يراأ�سه عامل الآثار 
و2019   2016 عامي  بني  عر  اأن  برييتو  غابرييل 
كاأ�ساح من جمموعة  ُقدموا  240 طفاًل  رف��ات  على 
ال�سمايل  �ساحل بريو  تعي�س على  كانت  التي  ت�سيمو 

احلايل بني �سنتي 900 و1450.
مزيد  على  بالعثور  "فوجئنا  فلوري�س:  لوي�س  وق��ال 
من الرفات عندما حفرنا على عمق ع�سرة اأو ع�سرين 
�سنتيمرتاً"، مو�سحاً اأن �سدور الأطفال ُفتحت ب�سكل 

م�ستقيم ل�سحب قلوبهم.
وت��اب��ع اأّن الأط��ف��ال ُق��دم��وا ك��اأ���س��اح رمب��ا ت��زام��ن��اً مع 
اأحداث كانت جارية اآنذاك كقلة الأمطار اأو اجلفاف 
وجود  اإىل  م�����س��رياً  ح����روب،  اأو  �سيا�سية  م�ساكل  اأو 

فر�سيات عدة جتري درا�ستها.
وم���ن ب��ني ال���رف���ات ال��ت��ي ع��ر ع��ل��ي��ه��ا، ع��ظ��ام عائدة 
مقابل  روؤ�سهّن  بو�سع  ُدف��ّن  جال�سات  فتيات  خلم�س 

بع�سهّن على �سكل دائرة.
وقال غابرييل برييتو لوكالة اأنباء "اأندينا": "بف�سل 
الب�سرية  الأ�ساحي  اأّن  اأدركنا  ك��روث،  ل  بامبا  موقع 
وبخا�سة الأطفال كانت عن�سراً اأ�سا�سياً لدى ح�سارة 

ت�سيمو".
�سارك طالب  البريوفيني،  الآث��ار  واإىل جانب علماء 
وباحثون من جامعات فلوريدا وتولن ولويزيانا يف 

اأعمال النب�س التي انتهت يف �سبتمرب.

اآنا كامب لدى ح�سورها العر�ض الأول لفيلم See للمو�سم 3 يف لو�ض اأجنلو�ض.   ا ف ب

الأنوثة عنوان فيكتوريا بيكهام 
يف اأ�سبوع املو�سة الباري�سي

باري�س  املو�سة يف  اأ�سبوع  لها �سمن  اأزي��اء  اأول عر�س  بيكهام اجلمعة  فيكتوريا  قّدمت 
اأرق��ى الأح��داث يف جمال الأزي��اء عاملياً، م�ستعينًة بعار�سات من ال�سف  الذي ُيعّد من 
ارتدت  اإذ  الأن��وث��ة،  بطابع  الت�ساميم  ومتيزت  عائلتها.  اأف���راد  ح�سور  ظل  ويف  الأول 
عار�سة الأزياء بيال حديد مثاًل ف�ستاناً اأخ�سر مزموماً على اخل�سر مع قفازات عالية 
باللون الأ�سود، فيما عر�ست اأختها جيجي بزة �سوداء. ومل تلِق بيكهام، وهي ع�سو �سابق 
يف فرقة "�سباي�س غريلز"، التحية على احلا�سرين كما جرت العادة، بعد عر�س الأزياء 
اإىل متحف.  ُح��ّول  �سابق  دير وم�ست�سفى ع�سكري  فال-دو-غرا�س، وهو  اأقيم يف  ال��ذي 
اأ�سافت تعديالت عليه ون�سقته مع حذاء طويل.  اأ�سود طوياًل  وارتدت بيكهام ف�ستاناً 
وخرجت اإىل باحة املكان برفقة زوجها ديفيد بيكهام للتقاط ال�سور. وُتعترب خطوة 
بيكهام هذه نادرة يف عرو�س الأزياء املُقامة �سمن فعاليات اأ�سبوع املو�سة يف باري�س، لأّن 

الكوالي�س عادة ما تكون خم�س�سة للم�ساهري وقّلة من احلا�سرين "املحظوظني".


